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ปริวรรต ธรรมาปรีชากร : การใชเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามในการกําหนดอายุหลักฐาน
ทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ กรณีศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 19-24 (USING DATED CHINESE AND VIETNAMESE CERAMICS FOR STUDYING THAI 
ARCHAEOLOGICAL WORKS AND ART STYLES : A CASE STUDY ON THE 14TH-18TH CENTURIES 
STUCCO DECORATIONS OF ANCIENT MONUMENTS IN THAILAND) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :      
ศ.ดร.ผาสุข  อินทราวุธ และ ณัฏฐภัทร  จันทวิช.  382 หนา. ISBN 974-464-183-5 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการนําเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามมาชวยในการศึกษารูปแบบศิลปะ
ของลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24  เพื่อนําไปสูการ
กําหนดอายุของโบราณสถานที่มีลวดลายปูนปนประดับอยูหรือเฉพาะอายุของลวดลายปูนปนที่หลงเหลืออยู   
ผลจากการวิจัยพบวา ลวดลายปูนปนที่สรางขึ้นในชวงเวลาดังกลาว สามารถแบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก 
 

         ระยะที่ 1  เริ่มตั้งแตรัชสมัยพญามังรายถึงตนรัชสมัยพญาสามฝงแกนแหงอาณาจักรลานนา ราว
ตนพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 รัชสมัยพอขุนศรีอินทราทิตยถึงรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราชที่ 3 (ไสยลือไท) แหงอาณาจักรสุโขทัย ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 และ
รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ถึงรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชแหงอาณาจักรอยุธยา ราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนระยะของการสืบทอดงานศิลปกรรมจากอาณาจักรที่ลมสลาย 

  

 ระยะที่ 2   เริ่มต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ถึงรัชสมัยสมเด็จ    
พระรามาธิบดีที่ 2 แหงอาณาจักรอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่ 4 (บรมปาล) แหงอาณาจักร
สุโขทัย และปลายรัชสมัยพญาสามฝงแกนถึงรัชสมัยพญาแกวแหงอาณาจักรลานนา ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 
20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เปนระยะที่ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัย
ราชวงศหมิงและเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล      
 

         ระยะที่ 3  เร่ิมตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หนอพุทธางกรู) ถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจา
อาทิตยวงศแหงอาณาจักรอยุธยา และรัชสมัยพญาเกศเกลาถึงรัชสมัยพญาเมกุฎแหงอาณาจักรลานนา ราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 เปนระยะของการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง เริ่มมี
วิวัฒนาการมาเปนศิลปะไทยมากขึ้น แมจะยังคงแฝงอิทธิพลของลวดลายจากภายนอก  

 

ระยะที่ 4 เริ่มตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศนแหงอาณา 
จักรอยุธยา ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 24 เปนระยะของการสืบทอดและพัฒนาลวดลาย
ปูนปน จนกลายเปนลวดลายแบบไทยอยางแทจริง 
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PARIWAT THAMMAPREECHAKORN : USING DATED CHINESE AND VIETNAMESE CERAMICS FOR 

STUDYING THAI ARCHAEOLOGICAL WORKS AND ART STYLES : A CASE STUDY ON THE 14TH-18TH 
CENTURIES STUCCO DECORATIONS OF ANCIENT MONUMENTS IN THAILAND.  THESIS ADVISORS : PROF. 
PHASOOK INDRAWOOTH, Ph.D., AND NATTHAPATRA CHANDAVIJ.  382 pp. ISBN 974-464-183-5. 
 

 This study examines the possibility that designs on Chinese and Vietnamese ceramics from 
the 14th-16th centuries might have influenced decoration of ancient monuments in Thailand.   Decorative 
designs could help determine if the stucco remains seen today are from the same date as the 
architecture they ornament or from a later time.  The evolution of ornamental stucco can be divided into 
four phases.   
 

 Phase I.   This phase includes monuments from the three geographical areas of Lan Na, 
Sukhothai, and Ayutthaya.  In Lanna it covers from the reign of King Mengrai (late 13th century) to the 
early part King Sam Fangkan (early 15th century).  At Sukhothai it covers the reigns of King Indradit and 
King Sai Luethai (mid 13th to early 15th centuries).  For Ayutthaya, it ranges from the reign King U Thong 
to the reign of King Nakkharintarathirat (mid-14th to early 15th centuries).   The main influences are from 
past kingdoms. 
 

 Phase II.  This phase from about the mid-15th to early 16th centuries includes the same three 
geographical areas.  For the Ayutthaya kingdom, it covers the reigns of King Chao Sam Phraya to King 
Ramathibodi II.  At Sukhothai it covers the reign of King Borompan.  In the Lanna Kingdom it runs from 
the later part of King Sam Fangkan’s reign to the reign of King Kaew .   External influences make an 
appearance.  Decorative motifs in stucco are seen on both Chinese and Vietnamese blue and white 
wares.   
  Phase III.  This phase extends from about the mid-16th century to the early 17th century.  It 
includes the reigns of King Nau Buddhathangkul to King Athittayawong in the Ayutthaya kingdom; and 
the reigns of King Ket Klao and King Mekut of the Lanna kingdom.  In this phase there is internal 
evolution toward central Thai Ayutthaya art, without discernible borrowing from external sources.   
  

 Phase IV.  During the mid 17th-mid 18th centuries, from the reign of King Prasart Thong to the 
reign of King Akathotsarot of the Ayutthaya kingdom, stucco decoration shows further evolution into 
unique Thai forms.   
Department of Archaeology             Graduate School, Silpakorn University                Academic Year 2004 
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        ในการศึกษาเครื่องถวยจนีนัน้ ผูวิจัยไดรับการถายทอดความรูเบื้องตนจากนายภุชชงค  
จันทวิช อดีตขาราชการของศิลปากร และรองศาสตราจารย มาลนิ ี คัมภีรญาณนนท ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศลิปากร เมื่อป พ.ศ. 2526 ขณะที่ยงัเปน
นักศึกษาชัน้ปที่ 2 และจากการที่ผูวิจัยมคีวามสนใจในศิลปะจีนเปนพิเศษอยูแลว จึงเปนแรงจูงใจ
ใหผูวิจัยใสใจศึกษาคนควาเรื่องเครื่องถวยจีน รวมทัง้เครื่องถวยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอยาง
ตอเนื่องจนถงึปจจุบัน ดังนัน้จึงขาดเสียมไิดที่จะตองเอยนามและกราบรําลึกถงึพระคุณของทั้งสอง
ทาน   
 

         ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวัสด ที่เปนผูจุดประกาย
และใหขอแนะนําอันเปนประโยชนในการเสนอหัวขอวิทยานิพนธ  ศาสตราจารย ดร.ผาสุข  
อินทราวุธ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  นางณัฏฐภัทร จันทวิช    
นักโบราณคดี 9 ชช. กรมศิลปากร อาจารยที่ปรึกษาที่ใหขอเสนอแนะและแนวทางการวิจัยมาโดย
ตลอด 
 

         วิทยานิพนธเลมนี้อาจไมสามารถสําเร็จลงได หากมิไดรับการสนับสนุนและสรางเสริม
ประสบการณจากผูมีพระคุณสองทานที่ทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณใหแกตนเอง 
โดยเฉพาะอยางอยางยิ่งนายสุรัตน โอสถานุเคราะห ประธานกรรมการ บริษัท โอสถสภา จํากัด  
นายธนา  ไชยประสิทธิ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จํากัด ในการออก
ภาคสนามสํารวจแหลงโบราณคดีตางๆ ในประเทศไทย เมื่อครั้งที่ผูวิจัยยังปฏิบัติหนาที่ภัณฑารักษ
ของพิพิธภัณฑสถาน บริษัท โอสถสภา จํากัด ระหวางป พ.ศ. 2529-2543  ซึ่งวัตถุประสงคของ
การสํารวจในครั้งนั้น ก็เพื่อเปนการเก็บขอมูลนํามาศึกษาคนควาใหลุมลึกยิ่งขึ้นกวาการศึกษา
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา  ดังนั้น การออกสํารวจในแตละครั้ง จึงทําใหผูวิจัยไดรับความรูและ
ประสบการณเพิ่มพูนมากขึ้น  
 

         นอกจากนี้ ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยนฤมล โอสถานุเคราะห รองอธิการบดีฝาย
บริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่เล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งหองสมุดเฉพาะสาขาภายใน
พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีการรวบรวมและจัดซื้อหนังสือที่มี
ขอมูลใหมและทันสมัย  ซึ่งผูวิจัยใชเปนแหลงศึกษาคนควาที่ดียิ่งแหงหนึ่ง   ดร.รอคซานนา บราวน  
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ชวยตรวจแกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษ นางถาวเหงี่ยนถิ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่จังหวัด
อุบลราชธานี ที่กรุณาชวยอานชื่อราชวงศออกเปนภาษาเวียดนาม นางสาวสมศรี ธรรมาปรีชากร 
พี่สาวของขาพเจา ที่กรุณาชวยอานและเทียบเสียงชื่อราชวงศและคําตางๆ ที่เกี่ยวของออกเปน
ภาษาจีนกลาง  ทําใหสําเนียงมีความถูกตอง นายกระจาง จารุพฤกษพันธุ นายผจญ สวางพืน้ และ
คุณแมนไกร ลีละพันธุ ที่ใหความอนุเคราะหในการถายภาพเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนาม
ที่คนพบในภาคใตอยางดียิ่ง นายสุนทร  พรมเมือง พนักงานดูแลโบราณสถาน สํานักงานศิลปากร
ที่ 4 เชียงใหม ที่เปนธุระนําผูวิจัยไปถายภาพลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในเมือง    
เชียงแสนอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย รวมทั้งขอขอบคุณศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (มหาชน) ที่กรุณา
ใหทุนสนับสนุนการวิจัยของวิทยานิพนธฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

จากการสํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีในประเทศไทย ทําใหทราบวา  เครื่องถวย
จีนไดเขามามีบทบาทสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูในดินแดนของประเทศไทย
ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 14 เปนตนมา เพราะไดคนพบเครื่องถวยจีนจํานวนมากตามแหลง
โบราณคดีที่มีอายุตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 14 ลงมาจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 สวนเครื่อง
ถวยเวียดนามไดคนพบหลังการเขามาของเครื่องถวยจีนประมาณ 500 ป คือ ตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19-21  ดังจะเห็นไดจากการคนพบรวมกับเครื่องถวยจีนประปรายในชวงระยะเวลา
ดังกลาว ทั้งเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามแตละยุคสมัยลวนมีรูปแบบเฉพาะเปนของ
ตนเองและสามารถกําหนดอายุไดอยางแนนอน  ซึ่งหากนํามาวิเคราะหรวมกับหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบรวมกันอยางเปนระบบ ก็จะสามารถชวยกําหนดอายุแหลงโบราณคดี ตลอดจน
การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมของกลุมชนที่ใช และการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ดานการคาระหวางจีนและเวียดนามกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดเปนอยางดี นอกจากนี้ 
ลวดลายที่ใชตกแตงบนเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามยังมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมแขนงตางๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถาน
ในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
          

         ตลอดระยะเวลา 24 ปที่ผานมา การวิจัยทางโบราณคดีใหมๆ  เกี่ยวกับเครื่องถวยจีน
และเครื่องถวยเวียดนามมีความกาวหนาและเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  ดังเห็นไดจากการขุดคน
แหลงเตาในประเทศจีน การคนพบเครื่องถวยจีนภายในสุสานและบริเวณเมืองทาตางๆ ที่เคร่ือง
ถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามถูกสงออกไปจําหนาย  การคนพบซากเรืออับปางในนานน้ําของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ตลอดจนมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการวาดวยเรื่องการ
กําหนดอายุและความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
เปนตน   การวิจัยทางโบราณคดีเหลานี้ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงความรูทางวิชาการตางๆ 
มากมาย ไมวาในดานการกําหนดอายุ การบอกแหลงผลิต และสัญชาติของเครื่องถวย ซึ่งมีผลตอ
การตีความหลักฐานเดิมที่นําอายุของเครื่องถวยเหลานั้นไปชวยวิเคราะหทั้งสิ้น 
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         สําหรับขบวนการศึกษาวิเคราะหเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามของนักวิชาการ
ในประเทศไทยยังไมสามารถนําไปใชในการศึกษาคนควาที่ลุมลึกและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดได   
แมนักวิชาการจะใหความสําคัญและความสนใจในหลักฐานที่ไดจากเครื่องถวย แตการวิเคราะห
และการนําขอมูลของเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามที่ไดจากการสํารวจ  ขุดคน  และขุด
แตงมาใชในการกําหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะยังขาดความชัดเจน เพราะ
กําหนดอายุกวางมากเกินไป ไมบอกแหลงผลิต  ทําใหการตีความอยูในวงจํากัด และไมสามารถ
เขาถึงความสําคัญของหลักฐานได  หากพิจารณาเพียงความคลายคลึงของลวดลาย โดยขาด
ความเขาใจถึงวิวัฒนาการของลวดลายแมแบบ และการเชื่อมโยงกับรองรอยหลักฐานทาง
โบราณคดีที่แทจริง ก็อาจทําใหเกิดความไขวเขวได ดังจะเห็นไดจากการนําลวดลายบนเครื่องถวย
ลายครามจีนมาชวยในการศึกษารูปแบบศิลปะของลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานใน
ประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24   เพียงอยางเดียว  เพราะจากการศึกษาเบื้องตนพบวา 
มิไดปรากฏเพียงลวดลายจากเครื่องถวยลายครามจีนเทานั้น แตยังปรากฏลวดลายของเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ลวดลายของแผนกระเบื้องลายครามเวียดนามประดับผนัง
โบสถมุสลิมที่เมืองดีมัคในชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย อยางชัดเจน และดูเหมือนวา จะมี
ความสัมพันธกับลวดลายของเครื่องถวยลายครามเวียดนามมากกวาเครื่องถวยลายครามจีน  
ดังนั้น การศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย จึงจําเปนตองเขาใจ
วิวัฒนาการของศิลปะภายนอกอยางละเอียด และอาจตองมีการปรับอายุใหเปนไปตามหลักฐาน
จากการวิจัยทางโบราณคดีในชวง 24 ปตอมา 

 

ความมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

         1. เพื่อเนนความสําคัญของการใชเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนาม ในฐานะที่
เปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ 
         2. เพื่อนําเสนอผลการวิจัยทางโบราณคดีใหมๆ เกี่ยวกับเครื่องถวยจีนและเครื่องถวย
เวียดนามที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู
ทางวิชาการตางๆ มากมาย  
         3. เพื่อช้ีใหเห็นถึงผลการวิจัยทางโบราณคดีใหมๆ ที่มีผลกระทบตอการกําหนดอายุ
ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24 ซึ่งไดรับแรง
บันดาลใจในการสรางสรรคจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายคราม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

3

เวียดนาม โดยผูปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตรศิลปะสามารถนํา
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
 

สมมุติฐานและแนวความคิดพื้นฐานของการศึกษา 
 

         การศึกษาเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามที่ไดจากการสํารวจและขุดคนแหลง
โบราณคดีในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดีใหมในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตระหวาง 24 ปที่ผานมา   ทําใหการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะจากแหลง
โบราณคดีในประเทศไทยที่ใชเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามในการตีความมีความ
สมบูรณและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานใน
ประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24 ตลอดจนการกําหนดอายุศิลปโบราณวัตถุอ่ืนๆ เชน 
เครื่องทอง เครื่องถวย และเครื่องมุก เปนตน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

         1. ศึกษาขอมูลจากการวิจัยทางโบราณคดีใหมที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งที่
คนพบในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อ
เปนหลักฐานสําคัญในการศึกษาพัฒนาการของเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามแตละยุค
สมัยอยางละเอียด และกอใหเกิดความเขาใจในองคความรูที่เปล่ียนแปลงไปไดงายขึ้น 
         2. ศึกษาและวิเคราะหเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามที่เปนสินคาออกที่คนพบ
ในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อช้ีใหเห็นถึง
รูปแบบ ประเภท และการเขามาของเครื่องถวย ซึ่งมีความสําคัญตอการสรางสรรคงานศิลปะใน
ประเทศไทย 
         3. ศึกษาเฉพาะโบราณสถานในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24 ที่ยังคงมี
ลวดลายปูนปนหลงเหลืออยูอยางชัดเจน โดยไมเนนการศึกษาทางรูปแบบและโครงสรางทาง
สถาปตยกรรม 
 

แหลงขอมูล 
 

       ขอมูลที่ใชในการศึกษา สามารถจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
          1. ขอมูลภาคสนาม ออกศึกษา และเก็บขอมูล ไดแก 

1.1 จังหวัดเชยีงใหม 
1.1.1 เจดียวัดโลกโมฬี   
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1.1.2 วหิารวัดพระสิงห  
1.1.3 เจดียวัดปนสาท  
1.1.4 เจดียวัดมหาโพธาราม  
1.1.5 เจดียวัดอุมโอ  
1.1.6 เจดียวัดสะดือเมือง  
1.1.7 ซุมโขงวดัหัวหนอง  

                                   1.1.8 เจดียวัดเจดียเหลีย่ม 
1.2 จังหวัดนาน  

1.2.1 เจดียวัดพญาวัด  
1.3 จังหวัดเชยีงราย 

1.3.1 เจดียวัดปาสัก  
1.3.2 เจดียวัดสองพีน่อง  
1.3.3 เจดียวัดจอมกิตติ 
1.3.4 เจดียวัดหมื่นเชียง  

1.4 จงัหวัดลําพูน 
1.4.1 เจดียวัดเกาะกลาง (วดัหนองดู)  
1.4.2 เจดียเชียงยนั 

1.5 จังหวัดลําปาง 
1.5.1 ประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง  
1.5.2 กูเจายาสุดตา (วัดกากแกว)  
1.5.3 เจดียวัดไหลหนิ  
1.5.4 เจดียวัดปาตัน  

  1.6 จังหวัดสุโขทัย 
1.6.1 ผนงัวหิารวัดนางพญา 
1.6.2 มณฑปวัดศรีชุม 

  1.7 จังหวัดพษิณุโลก 
1.7.1 ปรางควดัจุฬามณ ี 

1.8 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.8.1 วหิารวัดมหาธาตุ  
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1.8.2 ปรางควดัราชบูรณะ  
1.8.3 ปรางควดัพุทไธสวรรย 
1.8.4 ปรางควดัสม  
1.8.5 ปรางควดัลังกา  
1.8.6 ปรางควดันก 
1.8.7 เจดียวัดศรีสรรเพชญ 

   1.8.8 ปรางควดัไชยวัฒนาราม 
   1.8.9 วิหารวัดบรมพุทธาราม 
  1.9 จังหวัดลพบุรี 

1.9.1 ผนงัวหิารวัดไลย  
1.9.2 ปรางควดัพระศรีรัตนมหาธาต ุ
1.9.3 ปรางควดันครโกษา 

  1.10 จังหวัดสพุรรณบุรี 
   1.10.1 ปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาต ุ
  1.11 จังหวัดราชบุรี 
   1.11.1 ปรางควัดมหาธาต ุ 
  1.12 จังหวัดเพชรบุรี 
   1.12.1 พระอุโบสถวัดสระบวั 
   1.12.2 พระอุโบสถวัดไผลอม 
        2. ขอมูลดานเอกสาร ทําการคนควาไดจากแหลงตางๆ ไดแก 
  2.1 หอสมุดกลางของมหาวทิยาลยัศิลปากร 
  2.2 หองสมุดของพิพธิภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 
                                       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  2.3 หองสมุดของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ 
 

วิธีการศึกษา 
 

         เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางลวดลายที่ใชตกแตงบนเครื่องถวยลายครามจีน
และเครื่องถวยลายครามเวียดนามกับลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย จึง
ไดกําหนดวิธีการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 
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        1. การเก็บขอมูล  เปนการรวบรวมขอมูลข้ันตนที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน ดังนี้ 
1.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความในหองสมุด และจากการ 

เขาประชุมสัมมนาทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ   
1.2 เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากโบราณสถานตางๆ ในพื้นที่ภาคเหนือและ 

ภาคกลางของประเทศไทย ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี และอยุธยา 

 

         2. การลําดับขอมูล  เปนการนําเอาขอมูลในข้ันตอนการเก็บขอมูลมาคัดและลําดับ
ความสําคัญ จัดเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกตอการนําไปศึกษาและวิเคราะห รูปแบบและ
เปรียบเทียบลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานกับเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามที่ไดรับการกําหนดอายุโดยใชขอมูลจากการวิจัยทางโบราณคดีใหม 

 

         3. การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลข้ันที่ 1 และขั้นที่ 2 เขาสูระเบียบของการ
วิเคราะหโดยการเปรียบเทียบและตรวจสอบการใชเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามที่ใชในการศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย ระหวาง
พุทธศตวรรษที่ 19-24 ซึ่งเคยทําไวแตเดิม   

 

     4. การสรุปผล เปนการรวบรวมผลของการวิเคราะหและเปรียบเทียบ อธิบายเพื่อให
ทราบถึงการใชเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามไปใชในการศึกษาลวดลายปูนปนอยาง
ถูกตองและมีประโยชน 

         4.1 เขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธ แบงออกเปน 6 บท ไดแก 
                 4.1.1 บทนํา กลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาวัตถุ 

ประสงค สมมุติฐาน แนวความคิดพื้นฐาน ขอบเขตการวิจัย วิธีการศึกษาวิจัย ข้ันตอนการวิจัย 
ความจํากัดของการศึกษา และคําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 

4.1.2 บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษาลวดลายปูนปน กลาวถึง 
การศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยในชวงที่ผานมา นับต้ังแตป พ.ศ. 
2508-2548  
  4.1.3 บทที่ 3  การใชเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามในการกําหนด
อายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ กลาวถึงกําเนิดเครื่องถวยลายคราม พัฒนาการ
ของเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-21 
รวมทั้งเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามที่เปนสินคาออก ซึ่งคนพบในประเทศไทย 
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         4.1.4 บทที่ 4 การวิเคราะหลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานใน
ประเทศไทย กลาวถึงผลการศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหวาง
พุทธศตวรรษที่ 19-24 เมื่อมีการนําเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พรอมทั้งประมวลความรูใหมที่ไดจากการวิเคราะห 

  4.1.5 บทที่ 5 บทสรุปและขอคิดเห็น เปนการรวบรวมผลของการวิเคราะห
และเปรียบเทียบ อธิบายเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการใชเครื่องถวยลายคราม
จีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามชวยในการศึกษาศิลปกรรมตางๆ ในประเทศไทยตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ 19-21 ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะจีนและศิลปะเวียดนาม ไมวาจะเปนเครื่องถวย 
เครื่องสําริด เครื่องมุก ผาโบราณ และภาพจิตรกรรม เปนตน 

4.2 นําเสนอผลของการศึกษาตอคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 

ความจาํกัดของการศึกษา 
 

         ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยมีความคงทนอยูเพียงระดับ
หนึ่ง เมื่อถึงคราวก็ตองชํารุดหรือหลุดรวงไปตามกาลเวลา บางแหงไดรับการบูรณะปฏิสังขรณ
หลายครั้งหลายคราว ตลอดระยะเวลาที่มีการใชงานอยู เชน อาณาจักรอยุธยา ซึ่งเปนราชธานีอยู
ถึง 417 ป  จึงแทบไมหลงเหลือรองรอยของสิ่งกอสรางเดิม  ดังนั้น การใชเครื่องถวยลายครามจีน
และเครื่องถวยลายครามเวียดนามในการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อกําหนดอายุ จึงมีขอบเขตจํากัด
เฉพาะตัวลวดลายที่เหลืออยูเทานั้น ผลของการศึกษาสามารถนํามาใชในการกําหนดอายุเฉพาะ
ลวดลายปูนปนที่เหลืออยูเทานั้น  ซึ่งอาจเปนเพียงระยะเวลาของการสรางหรือการบูรณะ 
 

 นอกจากนี้ เอกสารทางประวัติศาสตรที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักร      
ไดเหวียดและอาณาจักรตางๆ ในประเทศไทยในระยะเวลาที่ทําการศึกษามีนอยมาก อาจทําให
การวิจัยขาดความแมนยํา แมจะปรากฏรูปแบบศิลปะที่แสดงถึงความสัมพันธกันอยางชัดเจน 

 

คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดเรียกชื่อลวดลายตามแบบที่มาดั้งเดิม ไดแก ลายแถบคอเมฆ 
(ลายบัวคอเสื้อ) ลายหยูอ้ีพับหรือลายหัวหยูอ้ี (ลายสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคงหลายวง) มี
บางลายที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นใหมเพื่อความไพเราะและยังไมเคยมีการบัญญัติเปนภาษาไทย ไดแก 
ลายพุทธอัษฏมงคล (ลายมงคลแปดทางพุทธศาสนา) และลายสามสหายแหงเหมันตฤดู ซึ่งไดแก 
ตนสน ตนไผ และตนเหมย  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกบัการศึกษาลวดลายปูนปน 
 

การศึกษาเกี่ยวกับลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย เร่ิมข้ึนตั้งแต
ป พ.ศ. 2508 เปนตนมา โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทหลายทานตางใหความสนใจทําการศึกษาวิจัย ซึ่งมีทั้งความคิดเห็นที่เห็นดวยและที่
แตกตางกัน แตก็ลวนเปนประโยชนตอการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศาสตราจารย ดร.สันติ     
เล็กสุขุม เปนผูใหความสนใจศึกษาวิวัฒนาการของลวดลายปูนปนอยางตอเนื่องมาโดยตลอด มี
ผลงานที่ไดรับตีพิมพเผยแพรมากมาย จนเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง นอกจากนี้ ก็มีขอมูลจาก
การสํารวจแหลงประติมากรรมในภาคเหนือที่มีลวดลายปูนปนของกรมศิลปากร ซึ่งผูวิจัยจะขอนํา
การศึกษาทั้งหมดมากลาวไว ณ ที่นี้แตพอสังเขป   

 

ในป พ.ศ. 2508 ศาสตราจารย ฌอง บวสเซอลีเย เขียนบทความลงในวารสาร Art 
Asiatique กลาวถึงผลการศึกษาลักษณะขององคปรางคและลวดลายปูนปนประดับปรางคของวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี วา สืบเนื่องจากแบบเขมร และสันนิษฐานวา คงสรางขึ้นราว
พุทธศตวรรษที่ 19 เพราะมีลักษณะผิดแปลกจากปรางคขอม กลาวคือ มีการยอมุมมากและ
ลวดลายบนฐานปรางคก็สูงขึ้นกวาแตกอน จนเกือบเทากับระดับของทับหลังมุขทางดานหนา 
รวมทั้งนาจะเปนตนเคาของบรรดาปรางคไทยในสมัยตอมา 

 

ในป พ.ศ. 2510 ประยูร  อุลุชาฎะ เขียนหนังสือเร่ือง “หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่
อยุธยา” กลาวถึงรายงานการสํารวจ บันทึกประจําวัน ตลอดระยะเวลาที่ทําการคนควาศิลปกรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี 5 เดือนเต็ม ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2509-มีนาคม 2510 
โดยการสํารวจดวยรถและเรือไปตามลําน้ําสายตางๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาความจริงจาก
แหลงตางๆ คือ หาเมืองปทาคูจาม ตามลําคลองปะจาม คนหาหลักฐานตามแหลงที่สงสัยกันวา 
จะเปนเมืองอโยธยาเดิม และตองการสํารวจอยุธยาใหมากที่สุด แตหนังสือเลมนี้ก็มิไดกลาวถึง
ลวดลายปูนปนมากนัก สวนใหญจะเปนการบันทึกหลักฐานของศิลปกรรมที่ยังหลงเหลืออยู เชน 
เจดีย พระพุทธรูป ธรรมาสน ใบเสมา อิฐ และวาดภาพลายเสนของลวดลายปูนปนที่ยังคงเหลืออยู
ตามโบราณสถานตางๆ ที่ไดไปทําการสํารวจ 
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ในป พ.ศ. 2518 ดร. เอช. ดับบริว. วูดวารด เขียนหนังสือเร่ือง “การศึกษาศิลปะในภาค
กลางของสยาม” กลาวถึงการศึกษาปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ไดกําหนดอายุ
องคปรางคจากเงื่อนไขของลวดลายปูนปนที่ประดับวา หากเปนของเดิมก็นาจะมีอายุไมเกินปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 ถึงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเปรียบเทียบลายกลีบบัวที่บัวเชิงดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตกับลายกลีบบัวที่พระแทนมนังคศิลาบาตร ซึ่งเชื่อวา สรางขึ้นในรัชสมัยพอขุน
รามคําแหงเมื่อป พ.ศ.1835 เพราะในระหวางป พ.ศ.1832-1842 เปนชวงที่เมืองลพบุรีนาจะมี
อํานาจทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการสงทูตไปเมืองจีน ซึ่งคงเปนระยะนี้เองที่เมืองลพบุรีนาจะ
มีอํานาจเหมาะสมกับการสรางปรางคขนาดใหญ 

 

ในป พ.ศ. 2522 มารุต อัมรานนท เขียนบทความเรื่อง “อิทธิพลศิลปะจีนที่มีตอ
ลวดลายลานนา” ลงในวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร กลาววา ลายเครือเถาหรือพันธุพฤกษาเปน
ลายที่มีวิวัฒนาการจนกลายเปนลักษณะเฉพาะของทองถิ่นที่เมืองชียงใหม และแพรหลายไปยัง
สวนอื่นๆ ของอาณาจักรลานนาที่มีความสัมพันธกับเมืองเชียงใหม และยังไดถูกนํามาใชสืบทอด
ตอกันมาอีกนาน เร่ิมปรากฏขึ้นอยางชัดเจนและมีหลักฐานใหเห็นไดตั้งแตรัชสมัยพญาติโลกราช
เปนตนมา ซึ่งถือเปนชวงยุคทองของศิลปวัฒนธรรมและพุทธศาสนา จนถึงรัชสมัยพญาแกว 
เร่ือยมาจนสิ้นราชวงศมังราย แตลวดลายในลักษณะดังกลาวนี้ก็มิไดสลายตัวลงไปดวย ยังคง
ไดรับความนิยมสืบตอกันเรื่อยมาดังจะเห็นไดจากแบบอยางที่ปรากฏอยูตามสถาปตยกรรมในยุค
หลัง ซึ่งยังคงเหลือเคาโครงเอาไวใหเห็นไดอยางชัดเจน  

 

ในปเดียวกัน สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “วิวัฒนาการของชั้นประดับลวดลาย 
และลวดลายปูนปนสมัยอยุธยาตอนตน” กลาวถึงการศึกษาชั้นประดับลวดลายและลวดลายปูน
ปนสมัยอยุธยาตอนตน โดยใชผลการศึกษาทางประวัติศาสตรของทานผูรูและหลักฐานขั้นตนมา
พิจารณาหลักฐานทางศิลปกรรมสองชนิด ไดแก ชั้นประดับลวดลายและลวดลายปูนปน ซึ่งมี
วิวัฒนาการตอเนื่องกัน เร่ิมตนจากปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีอายุราวตน
พุทธศตวรรษที่ 19 อันเปนงานกอนการตั้งกรุงศรีอยุธยาเรื่อยลงมาจบลงที่ปรางควัดราชบูรณะ 
อยุธยา ระหวางกลางของปรางคทั้งสองแหงไดนําชั้นประดับและลวดลายปูนปนที่ประดับบน
โบราณสถานอื่นๆ มาศึกษาเพื่อลําดับวิวัฒนาการสําหรับการกําหนดอายุ เชน ปรางควัดมหาธาตุ 
ราชบุรี ปรางควัดพระราม อยุธยา ปรางคบางองคภายในวัดมหาธาตุ อยุธยา ปรางควัดสองพี่นอง 
ชัยนาท ปรางคและเจดียรายบางองคในวัดมหาธาตุ ลพบุรี  นอกจากนี้ ยังใชลวดลายปูนปน
ประดับบนโบราณสถานแหงอื่นๆ เชน เจดียแปดเหลี่ยมวัดไกเตี้ย สุพรรณบุรี เจดียแปดเหลี่ยม
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ภายในถ้ําเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี และยังใชลวดลายที่ปรากฏที่แทงหินสลักวัดมหาธาตุ อยุธยา 
และลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องทองที่พบในกรุปรางควัดราชบูรณะเปนขอมูลประกอบที่สําคัญใน
การศึกษา  

 

ในปเดียวกัน สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ปรางคประธานสมัยอยุธยาตอนตน” 
ลงในวารสารเมืองโบราณ แสดงความคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการประดับเจดียทรงกลมเหนือ
ซุมมุขปรางคประธานในสมัยอยุธยาตอนตนวา ไมเคยใชประดับบนปราสาทเขมรมากอน จึงอาจ
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากวิหารพมาแบบพุกาม เชน ปรางคประธานวัดพุทไธสวรรย ปรางค
ประธานวัดพระราม และปรางคประธานวัดราชบูรณะ ซึ่งเดิมเชื่อกันวา เจดียทรงกลมสมัยอยุธยา
ตอนตนไดรับอิทธิพลจากเจดียทรงกลมแบบลังกา แตตําแหนงของเจดียซึ่งประดับเหนือซุมมุข ไม
พบวา นิยมใชประดับในศาสนสถานแบบลังกา เพราะพบวา แบบแผนการประดับดังกลาวนิยม
มาก และเปนเอกลักษณของศิลปะพมาแบบพุกาม 

 

ในป พ.ศ. 2524 มารุต  อัมรานนท เขียนวิทยานิพนธเ ร่ือง “ลายปูนปนประดับ
สถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหมสมัยราชวงศมังราย” กลาววา ในอดีตที่ผานมาชวงเวลาสําคัญของ
การสรางสรรครูปแบบที่เดนชัดแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณของทองถิ่น ไดเกิดขึ้นในชวงที่
เมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางการปกครองทางพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภายใตการปกครอง
ของกษัตริยราชวงศมังราย โดยเริ่มตั้งแตพญามังรายสรางเมืองเชียงใหมข้ึนเมื่อป พ.ศ.1839 
เร่ือยมาจนถึงรัชสมัยพญาเมกุฎ จึงไดหมดอํานาจทางการเมืองลง หลังจากพระเจาบุเรงนองเขา
ยึดครองในป พ.ศ. 2101  ในระยะแรกตั้งแตพญามังรายสรางเมืองเชียงใหมนั้น แบบอยางศิลป
สถาปตยกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหมไม
หลงเหลือหลักฐาน แตจะเริ่มปรากฏขึ้นอยางชัดเจนโดยมีหลักฐานเอกสาร จารึก และรูปแบบ
ศิลปกรรมที่พองตองกัน ในชวงยุคทองของอาณาจักรลานนา นับต้ังแตรัชสมัยพญาติโลกราชจนถึง
รัชสมัยพญาแกว  ระหวางเวลานี้ ไดมีการสรางสถาปตยกรรมขึ้นหลายแหง และในสวนของการ
ประดับตกแตงสถาปตยกรรมนั้นนิยมประดับดวยลวดลายปูนปนกันอยางกวางขวาง 

 

จากการศึกษาเรื่องลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมในเมืองเชียงใหมมุงแสดงให
เห็นถึงรูปแบบที่ชัดเจน เปนเอกลักษณของลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมในยุคทองของ
อาณาจักรลานนา ตลอดจนอิทธิพลทางศิลปกรรมจากแหลงตางๆ ที่ใหแนวคิดและแรงบันดาลใจ
แกชางและศิลปนเชียงใหม นําไปคิดประดิษฐสําหรับใชประดับตกแตงสถาปตยกรรมตางๆ ใน
อาณาจักรลานนา จนกระทั่งกลายเปนเอกลักษณสําคัญของทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพล
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จากศิลปะจีน ซึ่งเขามาในรูปแบบของลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยลายครามที่ถูกสงเขามาเปน
สินคาออกในราชอาณาจักร และคนพบในแหลงชุมชนทั่วไป  นอกจากนี้ ลวดลายประดับบางแบบ
ก็ไดรับมาจากศิลปะพมาที่เมืองพุกามและศิลปะสุโขทัยที่ไดเขามากับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ 
ซึ่งเจริญรุงเรืองอยูในเมืองเชียงใหม 

 

ในปเดียวกัน เสนอ นิลเดช เขียนหนังสือเร่ือง “ศิลปะสถาปตยกรรมลานนา” ไดแบง
รูปแบบของเจดียที่พบในอาณาจักรลานนาออกเปน 5 แบบ ไดแก แบบที่ 1 เปนเจดียที่มีมากอน
การตั้งเมืองเชียงใหมป พ.ศ. 1839 ไดแก เจดียตางๆ  ของเมืองลําพูนหรือบริเวณใกลเคียง เปน
ศิลปะที่มีความละมายคลายคลึงกับศิลปะสมัยทวารวดี แบบที่ 2 เปนแบบเริ่มตนของเจดียทาง
อาณาจักรลานนาที่ไดรับอิทธิพลจากหลายๆ ทาง แตอิทธิพลที่ใกลที่สุดคือ สถาปตยกรรมของพวก
มอญในพุกาม และยังคงมีอิทธิพลของละโวหริภุญชัยอยูอยางเต็มที่ นับต้ังแตรัชสมัยพญามังราย
ลงมา แบบที่ 3 เปนเจดียที่มีเรือนธาตุตั้งรับองคระฆัง เฉพาะมาลัยเถามีทั้งแบบกลมและแบบ
เหลี่ยม นับต้ังแตรัชสมัยพญาแกวลงมา  แบบที่ 4 เปนเจดียที่มีลักษณะฐานบัวลูกแกวสองชั้นชนิด
ยอเก็จ โดยการแกจากเจดียแบบที่ 2 และเจดียหมวดเบ็ดเตล็ดตางๆ ที่ไมจัดเขาแบบใดแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะ เชน เจดียทรงถะ เปนตน 

 

ในป พ.ศ. 2528 ประยูร  อุลุชาฎะ เขียนบทความเรื่อง “ลายปูนปนบนผนังดานนอก
พระวิหารหลวง วัดนางพญา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” ลงในวารสารสารคดี กลาววา 
รูปแบบของวิหารที่กอผนังทึบดวยอิฐ และเจาะชองลมเปนซี่เปนแบบอยางของวิหารสมัยสุโขทัย 
ลพบุรี และอยุธยาตอนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งลายปูนปนที่วิหารของวัดนางพญาเปนลักษณะการ
ตกแตงสถาปตยกรรมไทยโดยเฉพาะ และเชื่อวา ตัวใบของลายดอกไม บางทีก็ขมวดตรงโคนกาน 
ดูคลายกับกระหนกตัวแรกคือ ตัวเหงา ซึ่งจะปรากฏมากเชนเดียวกับลายขมวด ลายขมวดคือกาน
ลายหรือโครงที่รับกระหนกตัวแรก 

 

ในป พ.ศ. 2529 สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “พระพุทธรูปปูนปนจากวัดพระ
พายหลวง จังหวัดสุโขทัย” ลงในวารสารศิลปวัฒนธรรม กลาววา พระพุทธรูปปูนปนสุโขทัย
ระยะแรกที่วัดพระพายหลวงมีลักษณะหลากหลายปะปน ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะหลายทาง 
ไดแก ศิลปะพุกาม ศิลปะขอม ศิลปะหริภุญชัย และศิลปะลังกา สวนพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุน
แรกมีอิทธิพลของศิลปะพุกามเดนชัด แมจะมีอิทธิพลของศิลปะแบบอื่น เชน ศิลปะหริภุญชัยที่อาจ
มีสวนอยูบาง เพราะมีความใกลชิดกับพระพุทธรูปแบบพุกามมากกวาพระพุทธรูปแบบสุโขทัย
ระยะแรก อยางไรก็ตาม พระพุทธรูปทั้งสองแบบตางมีอายุไลเลี่ยกัน คือ ราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 
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ในป พ.ศ. 2530 สันติ  เล็กสุขุม เขียนรายงานผลการวิจัยเรื่อง “วัตถุปูนปนขุดคนได
จากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 2528-2529” กลาวถึงพื้นที่บริเวณสถูป
ประธาน สถูปมุม และสถูปทิศที่มีระเบียงคดลอมรอบ สรางอยูทางทิศตะวันออกของวัดพระพาย
หลวง ไดคนพบวัตถุปูนปนจํานวนมาก จากหลักฐานการขุดคนและขุดแตงแสดงวา โบราณสถาน
กลุมนี้มีการสรางและการปฏิสังขรณตอเนื่องเปนระยะถึง 5 ครั้งในสมัยสุโขทัย  ผลการพิจารณา
วัตถุปูนปนที่เปนแบบ “สุโขทัยระยะแรก” ซึ่งสรางขึ้นราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 แสดงลักษณะบาง
ประการที่เกี่ยวของกับรูปแบบและลักษณะของศิลปกรรมที่มีมากอน คือ ศิลปะแบบขอม แบบ
พุกาม แบบมอญหริภุญชัย และแบบลังกา  และแบบที่คลี่คลายในระยะปฏิสังขรณ เมื่อคร่ึงหลัง
พุทธศตวรรษที่ 19 แสดงลักษณะและรูปแบบที่คลี่คลายไปจากวัตถุปูนปนแบบ “สุโขทัยระยะแรก” 
ที่สรางขึ้นจากวัสดุที่เหมือนและที่แตกตางกันของโบราณสถานแหงอื่นๆ ในจังหวัดสุโขทัย ที่ควรมี
อายุการสรางใกลเคียงกัน และสรางขึ้นหลังกวา คือ คร่ึงแรกพุทธศตวรรษที่ 20 อันเปนระยะเวลาที่
ศิลปกรรมเปนแบบสุโขทัยโดยทั่วไปแลว งานศิลปกรรมเหลานี้จึงควรมีอายุตั้งแตครึ่งหลังพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ถึงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 20 

 

ในป พ.ศ. 2532 สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอน
ปลาย (พ.ศ. 2172-2310)” กลาวถึงลวดลายประดับที่พบในประเทศไทยมีความตอเนื่องเปนสาย
วิวัฒนาการที่มีเอกภาพ แมบางชวงของวิวัฒนากรจะมีแนวที่หันเหอยูบาง เชน การรับอิทธิพลจาก
ศิลปะลานนาเมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 ลวดลายประเภทพันธุพฤกษาแบบลานนาจึง
แพรหลายปะปนอยูกับลวดลายของอยุธยาในชวงเวลาเดียวกัน แตเมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง สวนใหญก็ถูกกลืนกลายเปนลวดลายแบบอยุธยาไปแลว ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ ลวดลายแบบตะวันตกแพรหลายเขามา แลวก็จางหายหรือไดรับการปรับปรุงอยูใน
ลวดลายแบบประเพณีอยางรวดเร็วในชวงรัชกาลตอมา ตอจากนั้นลวดลายประดับจึงมีลักษณะ 
เฉพาะของชวงเวลานั้นโดยแทจริง สืบเนื่องมาจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ ลวดลาย
ประดับมีการคลี่คลายที่นาสังเกต อาจเกิดจากความนิยมงานประดับมุกเปนแรงโนมสําคัญ เพราะ
กรรมวิธีเฉพาะของงานประดับมุกมีผลตอการสรางงานปูนปน รวมทั้งรูปแบบบางประการของ
ลวดลายคงมีอิทธิพลตอลวดลายประดับที่ทําข้ึนจากกรรมวิธีอ่ืนๆ เกิดเปนลักษณะใหม ตอเนื่องมา
เปนลวดลายประดับของสมัยตนรัตนโกสินทร 

 

ในปเดียวกัน ประยูร  อุลุชาฎะ เขียนหนังสือเร่ือง “ลายปูนปน มัณฑนศิลปอันเลิศแหง
สยาม” กลาววา สมัยอยุธยาตอนตนเปนสมัยที่หรูหรา สถาปตยกรรมประกอบดวยลายปูนปน มี
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บัวสอดไส มีลายกรวยเชิง ลายเฟองยังเปนลายมีกรอบแลวสอดไสรูปดอกไม ใบไม ใตลายเฟอง
เปนลายไขปลา ลายบัวเหนือบัวคว่ํา อันเปนบัวรวนสอดไส เปนลายลูกน้ําใหญเล็กนอย ประดิษฐ
เปนลายเกสรกลมตรงกลาง มีกลีบกลมลอมเหมือนดาวลอมเดือนเรียกวา ลายดอกไม ใตลงไปเปน
ลายหนากระดานมีลายประจํายามกามปู นับวาแบบแผนของตัวลายนาศึกษาอยางยิ่ง ลายแบบนี้
เชื่อวา เปนลายประดับปรางคไทยที่ซอมโดยฝมือสมัยอยุธยาตอนตน เทียบกับลายประดับปรางค
แบบขอม  

 

ลวดลายในสมัยอยุธยาตอนตนมีแบบแผนมาจากลายอโยธยาและอูทองอยางแนนอน 
สมัยอยุธยาตอนกลาง แมจะมีรูปพระนารายณทรงครุฑเปนประธานกลางลาย ตัวลายมีกานลาย
ดอกก็ชูชอเปนลายหางโตอยางชัด เปนวิวัฒนาการที่กาวมาจากแบบแรกที่มีเสนกานลายขนานกัน
เปนรูปคดโคง แลวจึงเปลี่ยนมาเปนกานขด สมัยอยุธยาตอนกลางแบบแผนการปนปูนและตัวลาย
วิจิตรพิสดาร มีรูปเคาโครงกระชับ กะทัดรัดกวาสมัยอยุธยาตอนปลาย เพราะศิลปะอยุธยาตอน
ปลายนั้นลายระยิบระยับ สวนสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น นอกจากจะใชลายละเอียดแลว ยังมี
ความแบบบาง  ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณเปนสมัยของการนิยมแบบฝรั่ง บางครั้งก็ใชลายฝรั่ง
เลยทีเดียว 

 

ในป พ.ศ. 2533 สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ลายประจํายามกามปู ทวารวดี 
ถึงศรีอยุธยา และรัตนโกสินทร” ลงในวารสารศิลปวัฒนธรรม  กลาวถึงลายประจํายามกามปูวา 
เปนลายที่คงเรียกกันตามลักษณะลวดลาย คือ รูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนและลายกามปูเปนสําคัญ  
ภายในรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน มักแบงออกสี่สวนคลายคลีบดอกไม เรียกวา ดอกประจํายาม 
สวนลายกามปู คือ ลายกระหนกสองตัวประกอบกันเปนงามคลายกามปู บางครั้งประดับอยูกลาง
ดอกประจํายาม แตอันที่จริงแลว ลายประจํายามกามปูยังตองมีลายรูปวงกลมหรือดอกจอกรวม
ประกอบอยูดวย ลายประจํายามกามปูนี้มีเคาอยูในศิลปะทวารวดีทางภาคกลางของประเทศไทย
ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 12 สวนในราชอาณาจักรกัมพูชาก็ปรากฏในศิลปะขอมกอนสมัยเมือง
พระนคร ในศิลปะจามแบบมีเซิน E1 โดยศิลปะทั้งหลายเกิดในพื้นที่ตางกัน แตอยูในระยะเวลา
ไลเลี่ยกัน มีแหลงบันดาลใจสําคัญมาจากศิลปะอินเดีย 

 

ลายประจํายามกามปูปรากฏขึ้นในศิลปะขอมไดระยะหนึ่งก็หายไป ตอมาในศิลปะ
เขมรสมัยเมืองพระนครในพุทธศตวรรษที่ 15-18 บรรดาลวดลายในศิลปะเขมรในประเทศไทยจึง
ไมปรากฏลายประจํายามกามปูไปดวย  หลังการครอบครองของราชอาณาจักรกัมพูชาในปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 19 ศิลปกรรมในภาคกลางของประเทศไทยก็ยังไมมีลาย
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ประจํายามกามปู จนเมื่อมีพัฒนาการอีกระดับหนึ่ง ณ กรุงศรีอยุธยา ลายประจํายามกามปูจึง
กลับมาไดรับความนิยม โดยมีเคาโครงตามที่เคยมีอยูในศิลปะทวารวดี แตไดรับการปรับปรุงให
เหมาะสมรวมยุคสมัยกับลวดลายอื่นๆ  ผูเขียนกลาวในตอนทายวา เปนเรื่องบังเอิญหรือมีเหตุผล
อยางใดหรือไม ที่ลวดลายนี้ซึ่งเคยมีอยูในประเทศไทยสมัยทวารวดี จากนั้นก็ขาดชวงไปไปหลาย
ศตวรรษ จึงกลับมาไดรับความนิยมอีกในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรดวย 

 

ในป พ.ศ. 2534 สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “เจดียสมัยสุโขทัยที่วัดเจดียเจ็ดแถว” 
กลาววา ตําแหนงของสิ่งกอสรางมีระเบียบชัดเจน แสดงถึงงานออกแบบแผนผังที่สมบูรณตั้งแต
คร้ังแรกสราง แบงรูปแบบของเจดียตางๆ ภายในวัดออกเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมเจดียทรงยอด
ดอกบัวตูม กลุมเจดียทรงปราสาท และกลุมเจดียทรงระฆัง สําหรับเจดียทรงยอดดอกบัวตูมไม
นาจะเปนผลจากวิวัฒนาการทางดานศิลปะโดยตรง แตควรเกิดจากเจตนาออกแบบใหเกิดเปน
เจดียทรงใหม ที่อาจแฝงแนวความคิดทางดานการเมืองอยูดวย โดยมุงหมายใหเปนสัญลักษณ
แหงราชธานี โครงสรางระบบที่มีเสากลางรองรับน้ําหนักรูจักกันเฉพาะงานกอสรางในศิลปะพุกาม  
เจดียทรงปราสาทไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะเขมร รวมทั้งมีลักษณะบางประการอันเดนชัด
ของศิลปะพุกามที่ใกลชิดกับศิลปะลานนา ทําใหไมอาจพิจารณาไดในบางกรณีวา ศิลปะสุโขทัย
ไดรับอิทธิพลจากศิลปะพุกามโดยตรง หรือผานทางศิลปะลานนา เปนการปรับปรุงองคประกอบ
จากแหลงบันดาลใจตางๆ รวมเขาไวในรูปทรงใหมที่เพรียวกวาตนแบบ ไดสะทอนถึงสุนทรียภาพ
ของศิลปะสุโขทัยอยางชัดเจน สวนการวิเคราะหลวดลายปูนปน ไดแก พระพุทธรูปในซุมจระนํา
ของเจดียบางองค และลวดลายประดับซุมที่เหลืออยู แสดงผลในแนวเดียวกันกับการวิเคราะหวิจัย
รูปแบบคือ รูปแบบศิลปะที่แพรหลายเขามาจากภายนอกทั้งใกลและไกล เชน ศิลปะพุกาม ศิลปะ
ลานนา ศิลปะลังกา และศิลปะเขมร มีอิทธิพลตอรูปแบบของเจดียในสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะเจดีย
ทรงตางๆ ภายในวัดเจดียเจ็ดแถว ซึ่งมีการปรับปรุงดัดแปลงใหเปนลักษณะใหมตามวิธีการและ
สุนทรียภาพของชางในสมัยสุโขทัย 

 

ในปเดียวกัน ประยูร  อุลุชาฎะ เขียนบทความเรื่อง “ปูนปนลานนา” ลงในวารสารเมือง
โบราณ กลาวถึงศิลปะปูนปนอันวิจิตรของอาณาจักรลานนาที่ซุมประตูวัดเจ็ดยอด ฐานหอไตรวัด
พระสิงห ซุมประดับฐานแปดเหลี่ยมของเจดียวัดสะดือเมือง ซุมประตูของเจดียปูเบี้ย ตลอดจน
ความงดงามของสถาปตยกรรมที่ตางๆ ในเมืองเชียงใหม เชน วัดอุโมงคเถรจันทร วัดเจดียหลวง 
วัดปราสาท วัดสวนดอก และวัดดวงดี เปนตน 
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ในปเดียวกัน สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ความงามกับความหมายของปูนปน
วิหารวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม” ลงในวารสารเมืองโบราณ กลาวถึงความงามของงานปูนปน
ประดับวิหารวัดเจ็ดยอดจะมีไดนั้นตองสอดคลองกับสวนที่ไดรับการประดับดวย แตความเกาแก
ของงานประดับทําใหบางสวนชํารุดรวงลง ที่เหลืออยูบางสวนมีคราบดําที่ผิวปูน ทําใหสังเกตไดไม
ชัดเจนวา พระวรกายที่ไดสัดสวนมีความกลมเกลี้ยง เมื่อพินิจดูรวมกับอาภรณเครื่องประดับที่ปน
โดยมีรายละเอียดเล็กๆ ประกอบอยูดวยกัน ก็จะเห็นความงามอันเกิดจากความแตกตางระหวาง
พื้นผิวที่กลมกลึงของพระวรกายกับพื้นผิวลวดลายที่ประดับ  พื้นผิวเรียบก็ไดรับการประดับเปน
กลุมเปนจังหวะดวยลายรูปดอกไมที่กลีบคลี่บาน ใบไมพลิกพลิ้วเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งการเกิด
ความงามดวยวิธีนี้พบเสมอในงานประดับของศิลปะลานนาจนเปนลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งดวย 
โดยทั่วไปงานปูนปนประดับชวยลดพื้นที่วางของพื้นผิวในงานสถาปตยกรรม ชวยใหมีจังหวะพื้นที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงเพิ่มความงามใหแกสถาปตยกรรม และมีอยูเสมอที่ใชงานประดับ เพื่อเปนสื่อ
บอกเรื่องราวดวยรูปเทวดามีพื้นหลังรูปดอกไมของผนังวิหารวัดเจ็ดยอดสอดคลองกับมูลเหตุที่
สรางวิหาร ซึ่งคงสรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึงการตรัสรูของพระพุทธเจาดังเรื่องราวในพุทธประวัติ 
กลาวถึงเหลาเทวดามาชุมนุมกัน เมื่อพระ พุทธเจาทรงตรัสรู ฉากเหตุการณตอนนี้มีดอกไมสวรรค
โปรยลงมา  

 

ในปเดียวกัน วิชัย  ตันกิตติกร เขียนบทความเรื่อง “เจดียเชียงยัน: อีกแงมุมหนึ่งของ
การพิจารณาทางรูปแบบ” ลงในวารสารเมืองโบราณ กลาววา เจดียเชียงยันในจังหวัดลําพูนที่มี
นักวิชาการหลายทานเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางสถาปตยกรรมไวหลายๆ แบบ โดยยังเชื่อ
กันวา เจดียเชียงยันเปนเจดียที่สรางในสมัยหริภุญชัย ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ตามตํานาน และ
เปนเจดียที่ถายทอดรูปแบบใหแกเจดียวัดปาสักเมืองเชียงแสน และเจดียทรงมณฑปอื่นๆ ในระยะ
ตอมา ซึ่งจากการศึกษาระเบียบการกอสรางตั้งแตชั้นฐานลางจนถึงสวนยอดและลวดลายประดับ
พบวา แบบฐานรองรับเรือนธาตุไมมีปรากฏในสถาปตยกรรมใดๆ ในภาคเหนือ นอกจากเจดียวัด
ตนกอ ลวดลายประดับเปรียบเทียบไดกับเจดียที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ทั้งสิ้น และสวน
ยอดเหนือเรือนธาตุนาที่จะเปนแบบทรงมณฑปหายอดและมีเจดียประดับที่มุม โดยที่ไมสอดคลอง
กับฐานลางที่มีลูกแกวสามเสน และถามีส่ีเสนก็จะกลายเปนเจดียที่มีหลังคาบัวถลา จึงขัดแยง
กันเองระหวางชั้นฐานกับสวนยอด ซึ่งเปนผลมาจากการบูรณะในสมัยกอน ดังนั้น จึงไมเชื่อวา 
เจดียเชียงยันทรงมณฑปหายอดจะยังคงมีอายุสมัยการกอสรางอยูในสมัยหริภุญชัย 
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ในป พ.ศ. 2535 ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กรมศิลปากร 
จัดพิมพหนังสือเร่ือง “การอนุรักษประติมากรรมในประเทศไทย เลมที่ 1 วัดจุฬามณี” กลาวถึง
ประวัติการสรางวัด ลักษณะทางสถาปตยกรรม การอนุรักษลวดลายปูนปน และลักษณะของ
ลวดลายปูนปนที่ประดับวา ลวดลายปูนปนรุนแรกสุดนาจะเปนกลุมลายตนแบบที่ประดับอยูที่
ปรางคประธานวัดจุฬามณี สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ราวตนพุทธศตวรรษที่ 
21 ดังจะเห็นไดจากมีแนวนิยมในการใชดอกไม ใบไม เขามาประดับลวดลาย และการเนนถึงการ
ใชเสนแนวดิ่งที่ลายกรุยเชิงและลายเฟองอุบะ ซึ่งเปนลักษณะที่นิยมประดับในชวงปลายของศลิปะ
อยุธยาตอนตน อันเปนระยะที่ความนิยมในลวดลายตามแบบอยางในศิลปะเขมรคลี่คลายและ
เปล่ียนแปลงกลายเปนลวดลายที่มีลักษณะเปนลายในศิลปะอยุธยาแลว นอกจากนี้ ยังอาจเห็นได
ถึงอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยที่ เขามาปะปนอยูดวย เห็นไดจากลายกรอบรูปสามเหลี่ยมที่
ประกอบดวยวงโคงหลายวงคลายลายเถา มีลักษณะลายพลิ้วไหวคลายกอนเมฆของจีน และลาย
ดอกไมแบบตางๆ ซึ่งมักปรากฏอยูในลวดลายที่ใชตกแตงบนเครื่องถวยสุโขทัย ซึ่งมีอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21  จากลวดลายปูนปนที่เหลืออยูพบวา มีจํานวนไมนอย
เปนงานซอมแซมที่ปนเสริมข้ึนภายหลัง สวนมากเปนการเลียนแบบของเดิม มีฝมือชางต่ําลงมา
จากลวดลายตนแบบ ซึ่งเขาใจวา เปนฝมือชางทองถิ่น และชวงที่มีการซอมแซมลวดลายปูนปนนั้น
นาจะหางจากระยะการสรางงานในชั้นแรกมาก อาจเปนเพราะชางขาดความคุนเคยในลายแบบ
เกา จึงไมอาจสรางสรรคงานใหมีคุณภาพดีเทียบเทางานเดิมได  ผลจากการศึกษาหลักฐานที่
ลวดลายปูนปนเองพบวา มีการซอมหลายครั้ง และเชื่อวา ระยะเวลาในการซอมแซมคงอยูในสมัย
อยุธยาตอนกลาง อันเปนยุคที่บานเมืองสงบสุข สืบตอมาถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีหลักฐาน
จากศิลาจารึกกลาววา ในป พ.ศ. 2222 สมเด็จพระนารายณทรงโปรดฯ ใหสรางมณฑปพระพุทธ
บาท และไดกัลปนาขาวัด เพื่อทํานุบํารุงและดูแลรักษาพระอาราม ซึ่งก็อาจไดมีการซอมแซม
ปรางคไปในคราวเดียวกันดวย จนกระทั่งในชวงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดจุฬามณีคงจะไดถูก
ทิ้งรางไป ทําใหลวดลายปูนปนถูกทิ้งใหชํารุดทรุดโทรมไปไมมีการซอมแซมข้ึนอีก 

 

ในป พ.ศ. 2536 สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ศิลปะที่เมืองกําแพงเพชร 
สวนผสมของศิลปะอยุธยากับศิลปะลานนา” ลงในวารสารเมืองโบราณ กลาววา ศิลปะของเมือง
กําแพงเพชรในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 มีสวนผสมของศิลปะสุโขทัยกับศิลปะอยุธยา ตอมาเมือ่เขาสู
พุทธศตวรรษที่ 21 ศิลปะของเมืองกําแพงเพชรก็มีการผสมผสานระหวางศิลปะอยุธยากับศิลปะ
ลานนา โดยศึกษาจากใบเสมาที่คนพบจากวัดพระนอน ซึ่งศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ 
ดิศกุล เชื่อวา สรางครั้งพระยาศรีธรรมาโศกราช พรอมกับเทวรูปพระอิศวรเมื่อป พ.ศ. 2053 การ
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ปนลวดลายประดับเปนลายกาบบนและกาบลางของเสาประตูโขงในศิลปะลานนานิยมกันตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 21 เชน ที่วัดเจดียเจ็ดยอด และวัดพระธาตุลําปางหลวง และเชื่อวา ลวดลายนี้มา
จากศิลปะจีน  ลวดลายกรอบรูปสามเหลี่ยมจากศิลปะลานนาคงลงมาอยูที่เมืองกําแพงเพชรกอน 
ซึ่งมีการดัดแปลงใหเปนลายตอเนื่องเรียงเปนแถวแนวนอน เรียกวา ลายกระทง โดยใชประดับขอบ
ลางใหดูเปนสวนรองรับ เชน งานปูนปนที่วิหารวัดไลย เมืองลพบุรี ซึ่งมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 21 จากนั้นลงมา ลายดังกลาวมีวิวัฒนาการและแพรหลายอยูเปนเวลายาวนาน 

 

ในปเดียวกัน ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กรมศิลปากร 
จัดพิมพหนังสือเร่ือง “การสํารวจแหลงประติมากรรม เลม 1 (ภาคเหนือตอนบน)” กลาวถึงการ
สํารวจแหลงประติมากรรมในภาคเหนือตอนบน ไดแก ลําปาง ลําพูน เชียงใหม เพื่อชวยใหทราบ
ขอมูลในแตละแหลงอยางละเอียด มีการวิเคราะห วิจัย สภาพปญหาความชํารุดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
นํามาเปนขอมูลและทําการอนุรักษเพื่อใหประติมากรรมอยูในสภาพมั่นคงแข็งแรงตอไป  

 

ในป พ.ศ. 2537 ประยูร  อุลุชาฎะ เขียนบทความเรื่อง “ลายปูนปนวัดไลย ผนังดาน
นอกพระวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี” ลงในวารสารเมืองโบราณ กลาววา ลายปูนปนบนผนัง
ดานหนาพระวิหารวัดไลยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 และลายขมวดที่มีลักษณะเปนเถาคดโคง 
เปนลักษณะลายรวมสมัยกับลายปูนปนที่วัดนางพญาศรีสัชนาลัย ซึ่งทําโดยคติเดียวกัน คือ มีลาย
ปูนปนประดับบนผนังวิหาร 

 

 ในปเดียวกัน ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กรมศิลปากร 
จัดพิมพหนังสือเร่ือง “การสํารวจแหลงประติมากรรม เลม 2 (ภาคเหนือตอนบน)” กลาวถึงลวด 
ลายปูนปนที่ประดับบนโบราณสถานวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม วา เสากรอบซุมสวนบนของคูหา
ของมณฑปบริเวณกาบบนและกาบลางเปนลายดอกไมพันธุพฤกษาในกรอบชองกระจกรูปหัวหยูอ้ี 
สวนผนังวิหารเปนลายชอดอกไมและกานเปลวเปนลายเมฆไหล รวมทั้งลายดอกไมในกรอบชอง
กระจก ทั้งแบบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนและแบบรูปทับทรวงระหวางลายกานขด แสดงใหเห็นถึง
อิทธิพลของเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยนและหมิง 

 

ในป พ.ศ. 2538 สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ลวดลายประดับจากวัดราชบูรณะ 
ตัวอยางรสนิยมที่ปรับเปลี่ยน” ลงในวารสารศิลปวัฒนธรรม กลาววา ลวดลายปูนปนประดับ
ปรางคประธานวัดราชบูรณะมีความแตกตางจากลวดลายบนชิ้นสวนของปรางคทองคํา ซึ่งดุนเปน
ลายชอดอกไมในชองกระจกรูปกลีบบัว โดยเชื่อวา ลายดังกลาวมีความเกี่ยวของกับอิทธิพลของ
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ลวดลายประดับแบบจีน และเปนลายแบบเดียวกับงานสลักหินที่มีลายดอกไมในชองกระจกรูป
กลีบบัว ซึ่งกรมศิลปากรไดคนพบรวมอยูกับลายแบบอื่นฝงอยูใตฐานชุกชีของวิหารวัดมหาธาตุ 
พรอมทั้งกําหนดอายุปรางคทองคําและงานสลักหินคงมีอายุเกากวาปรางคประธานวัดราชบูรณะ 
ซึ่งสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1967 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) แตไมเกา
กอนป พ.ศ. 1893 อันเปนปที่สถาปนากรุงศรีอยุธยา 

 

ในปเดียวกัน สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ลายจีนในกรุงสุโขทัย” ลงในวารสาร
ศิลปวัฒนธรรม กลาววา เครื่องถวยจีนที่คนพบในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งแหลงโบราณคดีหลายแหง
ในประเทศไทยมีทั้งสมัยราชวงศเอวี๋ยนและหมิง พรอมทั้งชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของลวดลายที่มี
ตองานศิลปกรรมไทยทั้งศิลปะสุโขทัย ศิลปะลานนา และศิลปะอยุธยา โดยเฉพาะอยางยิ่งลาย
ดอกโบตั๋นในศิลปะสุโขทัย คงเริ่มแพรหลายอยูในศิลปะไทยเมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 โดย
ทําการศึกษาลายเสนจารึกลงบนแผนหิน 5 แผน ซึ่งคนพบที่มณฑปของวัดศรีชุม  จากการศึกษา
รูปตัวอักษรที่จารึกรวมกับภาพลายเสนของศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร และเชื่อวา นาจะจารึก
ข้ึนใกลเคียงกับป พ.ศ. 1935 ซึ่งเปนชวงระยะเวลาหลังรัชสมัยพญาลิไท เพราะการกําหนดอายุ
ทางตัวอักษรก็ยอมีชวงเวลาที่กวาง อาจกอนหรือหลังไดราว 50 ป แตผูเขียนเชื่อวา แผนจารึกควร
ทําขึ้นระหวางรัชสมัยพอขุนรามคําแหงถึงพญาลิไท ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 เพราะไมพบ
เงื่อนไขใดทางดานศิลปกรรมที่ชวนใหเชื่อวา เปนแบบอยางที่เกิดขึ้นหลังรัชสมัยพญาลิไท 

 

ในปเดียวกัน สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ลายสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคง: 
อิทธิพลศิลปะจีนในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”  ลงในรวมบทความทางวิชาการ 72 
พรรษา ทานอาจารย ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล กลาวถึงลายกรอบสามเหลี่ยม
ประกอบจากวงโคงมีลักษณะเปนกรอบสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคงเขา โดยมีหยักวงโคงออก 
เพื่อคั่นจังหวะตอเนื่องของเสนกรอบ มีพัฒนาการมากอนในศิลปะจีนอยูในประเภทลายหยูอ้ี และ
เปนลวดลายที่นิยมมากในสมัยราชวงศเอวี๋ยน  เครื่องถวยจีนมีลายนี้ประดับอยูและไดพบใน
ดินแดนของประเทศไทย เชน โถลายครามที่คนพบจากกรุวัดเจดียสูง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
ลายนี้ไดรับการปรับปรุงจนเปนลักษณะเฉพาะและนิยมอยูในงานประดับของศิลปะลานนาเมื่อราว
ตนพุทธศตวรรษที่ 21 และเปนตัวอยางหนึ่ง ซึ่งนอกจากแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบแผน
ประเพณีการประดับปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี แลว ยังแสดงถึงโยงใยของ
ลายประดับในศิลปะภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคเหนือตอนลาง คือ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย และ
เมืองพิษณุโลก เปนตน โดยเปนเครือขายของลายประดับในศิลปะจีน เชื่อวา เปนปรากฏการณของ
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งานประดับปรางคที่เกิดข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงกับรัช
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

 

ในปเดียวกัน จีราวรรณ  แสงเพ็ชร เขียนบทความเรื่อง “ลายปูนปนลานนาระยะแรกที่
วัดอุมโอ จังหวัดเชียงใหม” ลงในรวมบทความทางวิชาการ 72 พรรษา ทานอาจารย ศาสตราจารย 
หมอมเจาสุภัทรดิศ  ดิศกุล กลาววา เจดียวัดอุมโอเปนเจดียทรงปราสาทสมัยแรกสรางราชธานขีอง
อาณาจักรลานนาสมัยราชวงศมังราย ซึ่งนาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 ทั้งนี้ลวดลายปูนปน
ประดับเจดียประเภทลายทึบและรูปเทพนม หมายเลข 1 เปนตัวอยางสําคัญของงานปูนปนศิลปะ
ลานนาระยะแรก ซึ่งหาไดยากในเมืองเชียงใหม  นอกจากนี้ ลายแบบลายโปรงและรูปเทพนม
หมายเลข 2 ยังแสดงถึงความสืบเนื่องจากลวดลายระยะแรก อาศัยระยะเวลา รวมทั้งอิทธิพล  
ศิลปกรรมที่ตางจากแหลงเดิม ทําใหลวดลายเปลี่ยนแปลงไป ลายแบบดังกลาวนี้คงพัฒนาตอมา
กลายเปนลวดลายพุทธศตวรรษที่ 21 อันเปนศิลปะยุคทองของอาณาจักรลานนา 

 

ในปเดียวกัน สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา” 
กลาวถึงเรื่องราวความเปนมาของบานเมืองในสมัยกอนประวัติศาสตรทางภาคเหนือ มาจนถึงสมัย
ประวัติศาสตรของแควนหริภุญชัยและแควนลานนา ซึ่งทั้งสองอาณาจักรใหญที่มีความเปน
ปกแผนมั่นคง มีความเจริญทางสังคม ศาสนา และศิลปวิทยาการตางๆ จากนั้นจึงเขาสูเร่ืองของ
ศิลปะลานนาที่มีอายุอยูระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-21 อาทิเชน สถาปตยกรรม เจดีย ทั้งเจดียทรง
ปราสาทและเจดียทรงระฆัง  งานประดับสถาปตยกรรม ไดแก ซุมและการประดับกาบบนกาบลาง 
ประจํายามอก และลวดลายประดับ ประติมากรรม พระพุทธรูป จิตรกรรม ตลอดจนศิลปกรรมอื่นๆ 
ซึ่งแมวางานศิลปกรรมตางๆ จะรับเอาอิทธิพลจากภายนอกเขามา แตก็ไดพัฒนารูปแบบตางๆ จน
มีเอกลักษณเฉพาะตนที่งดงามลงตัวในที่สุด พรอมกับกลาววา งานศึกษาคนควาทางดาน
ประวัติศาสตรศิลปะนั้นไมอาจหาขอยุติไดโดยสมบูรณ ประเด็นความรูที่เรียบเรียงไวในหนังสือนี้
เปนขั้นตอนหนึ่งที่จะพยายามทําความเขาใจขอมูลหลักฐานทางศิลปกรรมในอดีต ซึ่งยังปญหา
เงื่อนไขอีกมากที่รอการศึกษาตรวจสอบ เพื่อใหเปนความรูความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยไป 

 

ในป พ.ศ. 2539 สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “ปรางคและลวดลายปูนปนประดับ
วัดจุฬามณี พิษณุโลก” กลาววา รูปแบบของปรางควัดจุฬามณีหากเกี่ยวของกับปราสาทในศิลปะ
เขมร ก็คงผานจากปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งสรางขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 
รวมทั้งการสืบเนื่องจากปรางคที่สรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 20 ของกรุงศรีอยุธยาดวย ดังนั้น
รูปแบบของปรางควัดจุฬามณีจึงเปนศิลปะอยุธยา สรางขึ้นคราวที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
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ผนวชในป พ.ศ. 2007 สอดคลองกับที่มีผูศึกษาไวแลว  สวนลวดลายปูนปนประดับปรางควัดจุฬา
มณีมีบางสวนปรับปรุงจากงานประดับของปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี แตปรางค
วัดจุฬามณีมีลายประเภทพันธุพฤกษาผสมผสานอยูอยางเดนชัด อันเปนประเด็นหลักที่แสดง
เอกลักษณทางลายประดับปรางคองคนี้ สะทอนถึงอิทธิพลของลวดลายจีน ซึ่งสวนใหญคงผานมา
ทางศิลปะภาคเหนือ จึงเปนปรากฏการณใหมของลายประดับปรางควัดจุฬามณีที่สะทอนการ
ปรับเปลี่ยนรสนิยมในการประดับปรางคที่ สืบทอดมานานในกรุงศรีอยุธยาและลพบุ รี  
ประวัติศาสตรในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 นั้น อาณาจักรอยุธยากับ
อาณาจักรลานนามีความเกี่ยวของทางการเมืองและการสงคราม เพื่อแยงชิงความเปนใหญเหนือ
เมืองทางภาคเหนือตอนลาง คือ ศรีสัชนาลัย-สุโขทัย พิษณุโลก และกําแพงเพชร ซึ่งเคยเปนเมือง
ในเครือขายของอาณาจักรสุโขทัยมากอน ศิลปะอยุธยาที่แพรหลายขึ้นมา จึงผสมผสานกับรสนิยม
ของทองถิ่นที่มีอิทธิพลของศิลปะลานนาเขามาปะปน 

 

ลวดลายประเภทพันธุพฤกษาที่มีอยูหลายแบบตางลวนมีชอดอก ใบไม และวงโคงรวม
อยูดวย ยอมแสดงถึงแบบอยางรวมสมัย ความแตกตางสวนที่เกิดจากฝมือชาง คงเพราะใชชาง
หลายคนรับผิดชอบ ยอมมีทั้งชางระดับครูและระดับฝกหัด เพื่อเรงรัดงาน เชน ใหทันพระราชพิธี
ทรงผนวชของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม 

 

ในป พ.ศ. 2539 จิรศักดิ์  เดชวงศญา เขียนหนังสือเร่ือง “พระเจดียเมืองเชียงแสน” 
กลาวถึงรูปแบบเจดียในเมืองเชียงแสน แยกตามลักษณะได 2 กลุม คือ กลุมเจดียทรงระฆังและ
กลุมเจดียทรงปราสาท รวมทั้งประติมากรรมและลวดลายประดับ กลุมเจดียทรงระฆังยังแยกยอย
ได 3 กลุม คือ กลุมแรกเปนเจดียที่มีอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย กลุมที่สองเปนเจดียพื้นเมืองและ
พัฒนาจนมีความแตกตางออกไป กลุมที่สามเปนรูปแบบของเจดียในศิลปะพมา เจดียเมืองเชียง
แสนแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานของอิทธิพลทางศิลปะหลายแหงเขาดวยกันในระยะแรกไมวาจะ
เปนอิทธิพลจากศิลปะจีน ศิลปะพมาแบบพุกาม และศิลปะสุโขทัย เจดียเมืองเชียงแสนมีการ
พัฒนาตอมาจนเปนรูปแบบของตนเอง รวมทั้งอาจมีอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาและศิลปะพะเยาเขา
มาเกี่ยวของในรุนหลัง ซึ่งผลของการศึกษาทางศิลปะสอดคลองกับเหตุการณทางประวัติศาสตรที่
ระบุไวในเอกสารถึงความสัมพันธระหวางเชียงแสนกับดินแดนตางๆ ไดอยางตอเนื่อง 

 

ในป พ.ศ. 2539 สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “กระหนกในดินแดนไทย” กลาวถึง
ความเปนมาของลายกระหนกในดินแดนไทย  จากหลักฐานที่เกาที่สุดเทาที่ยังหลงเหลืออยู 
นับต้ังแตศิลปะทวารวดี ศิลปะเขมร ศิลปะสุโขทัย ศิลปะลานนา ศิลปะอยุธยา และลงมาจนถึง
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ศิลปะรัตนโกสินทร ซึ่งสรางจากวัสดุตางๆ กัน เชน หิน ปูนปน ไม และภาพจิตรกรรม และแบง
ประเภทของลวดลายออกเปนหมวดหมู สะดวกแกการศึกษา โดยอาศัยแนวการแบงประเภทจาก
สมุดตําราลายไทยของพระเทวาภินิมิต เนื่องจากภาคกลางเปนแหลงที่พัฒนาการของกระหนกมี
มาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยอยุธยา มีประวัติศาสตรคอนขางแนชัดในชวงเวลากวา 400 ป และเปน
ลวดลายประดับในศิลปะอยุธยามากกวาศิลปะอ่ืน ลักษณะของกระหนกของสมัยอยุธยาตอนตน
เร่ิมมีเคาที่ตอมาจะกลายเปนตนแบบของกระหนกสามตัว คาบเกี่ยวมาในสมัยอยุธยาตอนกลาง
เมื่อเร่ิมพุทธศตวรรษที่ 21 ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดผนวกเอาสุโขทัยไดในอํานาจ
โดยสมบูรณ มีผลใหเกี่ยวของกับศิลปะลานนาใกลชิดยิ่งขึ้น กระหนกลานนามีลักษณะวงโคง
ประกอบอยูอยางสําคัญ และสัมพันธกับลักษณะของลวดลายพันธุพฤกษา ไดแก กาน ดอก ใบ 
แตกตางจากลวดลายแบบอยุธยา ซึ่งเกี่ยวของกับแบบแผนของงานประดับอยางประดิษฐแบบ
เขมร เมื่อลวดลายประดับแบบลานนาเขาผสมผสานกับลวดลายแบบกรุงศรีอยุธยา กระหนกแบบ
อยุธยาจึงมีลักษณะของพันธุพฤกษา รวมทั้งวงโคงที่เดนชัด ชวงเวลาในพุทธศตวรรษที่ 21-22 มี
งานปูนปนเปนหลัก งานสลักไมเหลืออยูจํานวนนอยมาก ในปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เปนตนมา 
งานปูนปนยังเปนหลัก งานสลักไมเหลือหลักฐานมากขึ้น  ลักษณะของกระหนกคลี่คลายตอมาอีก
กลายเปนรูปแบบใหมที่วงโคงของตัวกระหนกลดความสําคัญลง ขณะที่หัวกระหนกและปลาย
สะบัดพลิ้วเปนลักษณะสําคัญจนถึงสิ้นสมัยอยุธยาในป พ.ศ. 2310 

 

ในป พ.ศ. 2540 สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “บันทึกเรื่องปูนปนโบราณและงาน
บูรณะโบราณสถาน” ลงในวารสารเมืองโบราณ กลาววา เหตุผลที่แยกงานเดิมออกจากงานบูรณะ
ได คือ ลักษณะที่แตกตางของลาย อันเกิดจากรสนิยมตางยุค โดยเทียบเคียงระหวางลายเกากับ
ลายใหมกับลักษณะเดียวกันหรือทํานองเดียวกันจากแหลงตางๆ ที่มีผลวิเคราะหศึกษาแลว 
รองรอยการใชเครื่องมือที่แตกตางกัน ทําใหลักษณะของลายผิดจากกัน รอยตอขอบปูนระหวาง
ลายเดิมกับลายในคราวบูรณะและสวนผสมของปูนที่ใชปนลายเกาในการสราง ใชทรายละเอียด
เปนสวนผสม มีผิวมันและขาวนวลกวา สวนลายใหมซึ่งปนในคราวบูรณะ ใชทรายหยาบ 
ตัวอยางเชน ลวดลายปูนปนประดับปรางคประธานวัดราชบูรณะ ลวดลายปูนปนประดับปรางค
หมายเลข 8 วัดมหาธาตุ และลวดลายปูนปนประดับซุมจระนําดานทิศใต มณฑปวัดตะพัง
ทองหลาง 

 

ในปเดียวกัน สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “ศิลปะสุโขทัย” กลาววา ศิลปะหรืองาน
ชางสมัยสุโขทัยสรางขึ้นจากแรงบันดาลใจทางพุทธศาสนาฝายเถรวาทระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
      
          

 
 

22

20 ไดผานกาลเวลา ผานการศึกษาตรวจสอบจากนักวิชาการทั้งทางโบราณคดี ประวัติศาสตร 
ประวัติศาสตรศิลปะมาเปนลําดับ  นอกจากนี้ยังกลาวถึงงานตางๆ สถาปตยกรรม ประติมากรรม 
ในชวงกอนสุโขทัย ชวงของการพัฒนา และปลายสมัย งานจิตรกรรมสมัยสุโขทัยที่วาดขึ้นในครึ่ง
แรกพุทธศตวรรษที่ 19 คงไมหลงเหลืออยูแลว เพราะแมที่วาดขึ้นในชวงหลังจากนั้นมาก็ยัง
หลงเหลือเพียงเล็กนอย ภาพลายเสนเรื่องชาดกชุด 550 ชาติ จารลงบนแผนหินของมณฑปวัด    
ศรีชุม สุโขทัย และลายเสนบนรอยพระพุทธบาทของวัดเสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร การสรางพระ
พิมพอยางชาประมาณป พ.ศ. 1882 ตรงกับรัชสมัยพอขุนรามคําแหง คงสรางกันแพรหลายในสมยั
สุโขทัย แตบอกไวในศิลาจารึกไมบอยเทาการสรางพระพุทธรูป เจดีย หรือการปลูกตนศรีมหาโพธิ 
เชน กรุวัดพระพายหลวง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ไดพบพระพิมพดินเผาแบบพุกาม แบบหริภุญชัย 
และแบบขอม ซึ่งมีมากอน และเครื่องถวยสุโขทัยที่ผลิตเปนอุตสาหกรรมสงออก อันมีผลตอ
เศรษฐกิจและสะทอนถึงความสัมพันธกับตางเมืองทั้งใกลและไกลทั้งเกาะญี่ปุน ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย จนกระทั่งถึงเกาะบอรเนียว งานผลิตเปนสินคาสงออกคงดําเนินตอมา จนแมเมื่อ
สุโขทัยตกเปนเมืองในอาณาจักรอยุธยาและเรื่อยมาจนถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 22  

 

ในป พ.ศ. 2544 สันติ  เล็กสุขุม เขียนหนังสือเร่ือง “ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหง
แผนดิน” กลาวถึงงานชางหลวงของอยุธยามีพื้นฐานอันเกิดจากวัฒนธรรมสั่งสมไดรับการปรุงแตง
ดวยการผสมผสานกับสุโขทัยและลานนา แตในศตวรรษแรกอาณาจักรอยุธยาก็ไดผนวกแควน
สุโขทัยไวในอาณาจักรของตน ในทางชางหมายถึงการควบรวมศิลปะสุโขทัยไวในศิลปะอยุธยา 
ทั้งนี้แตกตางจากลานนาคูกรณีทั้งดานสงครามและมิตรภาพ ที่ยังคงแผอิทธิพลศิลปะลงมาเปน
ระลอก และการที่อยุธยาติดตอคาขายกับตางประเทศทั้งใกลและไกลโพน ยอมหมายถึงการ
เพิ่มพูนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่มเติมความหลากหลายในงานชาง
ดวยเชนกัน ในสวนที่กลาวถึงมากที่สุดก็คือ เร่ืองของเจดียทรงตางๆ ที่มีพัฒนาการและสามารถ
สะทอนถึงภูมิปญญาของชางไวอยางนาสนใจ เชนเดียวกับประติมากรรมทางลวดลายประดับ ซึ่ง
บงบอกถึงความเขมแข็งของวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันก็ยืดหยุนดวยการผสมผสานอิทธิพลศิลปะ
จากภายนอก จนกลายเปนลายประดับตามรสนิยมของอยุธยาไดอยางแนบเนียน  ผูเขียนยังกลาว
ในตอนทายวา การเขียนหนังสือมีขอจํากัดทางขอมูลความรูดานสถาปตยกรรม เนื่องจาก
ส่ิงกอสรางตางๆ ลวนชํารุดลงตามอายุขัย โดยผานการบูรณะมาแลวในอดีต รวมทั้งการฟนฟู
บูรณะของกรมศิลปากรในปจจุบัน ยอมทําใหการปะติดปะตอความรูตองมีเงื่อนไขอยูเสมอ ทั้งนี้ยัง
ไมกลาวถึงตัวแปรพิเศษ คือ ความคิด อารมณ ความรูสึกสวนตัวของชางซึ่งรวมอยูดวยเสมอ แม
จะเปนงานในกรอบอันเครงครัดของแบบแผนประเพณีก็ตาม 
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ในปเดียวกัน ปาริสุทธิ์  สาริกะวณิช เขียนบทความเรื่อง “ซุมประตูโขงวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง” ลงในวารสารอาษา กลาวถึงซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงวา นาจะสรางขึ้นในตน
พุทธศตวรรษที่ 21 เนื่องจากโครงสรางบางประการ เชน ลวดบัวที่ฐาน จังหวะการยอมุมซุม
ดานขาง ตลอดจนลักษณะและระเบียบการจัดวางตําแหนงของลวดลายปูนปนที่ประดับอยูตาม
สวนตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนลายพันธุพฤกษานั้นคลายกับซุมโขงวัดมหาโพธาราม ซึ่งสรางขึ้นใน   
รัชสมัยพญา ติโลกราช โดยเฉพาะลวดลายประเภทลายกลีบบัวที่เปนลวดลายที่นิยมใชตกแตง
สวนบาของเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยนและราชวงศหมิง กลาวคือ เปนลวดลายที่มี
เสนรอบนอกหรือกรอบหยักโคง ภายในกรอบบรรจุลายพันธุพฤกษา ทําใหเห็นวา ดินแดนทั้งสอง
คงมีการติดตอสัมพันธกันอยางแนนอน ซึ่งการติดตอกันระหวางประเทศจีนกับอาณาจักรลานนา 
คงเกิดขึ้นในระยะเวลาใกลเคียงกับที่ประเทศจีนมีความสัมพันธทางการทูตและการคากับ
อาณาจักรสุโขทัยในรัชสมัยพอขุนรามคําแหง ราวพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา และลวดลาย
ประเภทนี้ก็ไดใหอิทธิพลแกลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมทั่วไปในอาณาจักรลานนา ดังนั้น
ซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวงคงสรางขึ้นในระยะเวลารวมสมัยกันหรืออาจหลังกวาซุมโขงวัด 
มหาโพธาราม ซึ่งเปนตนแบบเล็กนอย  เชน ซุมโขงวัดไหลหิน อําเภอเกาะคา ซึ่งตั้งอยูใกลๆ กับวัด   
พระธาตุลําปางหลวง รวมทั้งซุมโขงวัดปาตัน อําเภอแมทะ ซุมโขงวัดเวียงและวัดลอมแรด อําเภอ
เถิน จังหวัดลําปาง 

 

ในปเดียวกัน ศาสตราจารย ดร. หมอมราชวงศสุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ เขียนบทความเรื่อง 
“ความสัมพันธระหวางศิลปะพมาแบบพุกามกับศิลปะอยุธยาตอนตน : องคประกอบของเครื่อง 
ประดับทางสถาปตยกรรมบางประเภท” ลงในหนังสือสถานภาพโบราณคดี 30 ป กลาววา ปรางค
ประธานในศิลปะอยุธยาตอนตนอาจจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะ โดยสรางขึ้นในระยะเวลาที่
แตกตางกัน  ลักษณะแรกคือ ปรางคประธานซึ่งมีแผนผังเปนปรางคสามองคเรียงกัน และนิยมทํา
รูปปรางคจําลองประดับเหนือซุมตรีมุขทางดานหนาขององคปรางคประธาน เชน ปรางคประธาน
ของวัดพระรามและวัดนก เปนตน ซึ่งลักษณะดังกลาวนาจะไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมพมา
แบบพุกามโดยตรงในระยะแรกของศิลปะอยุธยาตอนตน ซึ่งคงมีอายุตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 มาจนถึงกอนรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) สําหรับปรางค 
ประธานในศิลปะอยุธยาตอนตนลักษณะที่สองคงเจริญขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 
(เจาสามพระยา) เปนตนมา  แผนผังของปรางคประธานในลักษณะที่สองนี้มีเพียงองคเดียว และ
แสดงถึงความนิยมทํารูปเจดียทรงกลมขนาดเล็กแทนรูปปรางคจําลองประดับเหนือซุมตรีมุข
เหมือนเชนปรางคประธานวัดราชบูรณะ เปนตน ความนิยมในการประดับซุมมุขของปรางค
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ประธานดวยเจดียทรงกลมขนาดเล็กนี้ แมวาคงจะไดรับความบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรมพมา
แบบพุกามเชนเดียวกัน แตก็นาเชื่อวา ลักษณะดังกลาวคงไดรับสืบทอดมาจากสถาปตยกรรมบาง
ประเภทในศิลปะสุโขทัยที่เคยมีการประดับเจดียทรงกลมเหนือซุมมาแตกอนที่เปนดังนี้ก็ดวยเหตุ
ที่วา ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 นั้น นอกจากอาณาจักรอยุธยาจะมีความสัมพันธ
อยางแนนแฟนกับอาณาจักรสุโขทัยแลว อิทธิพลของศิลปะสุโขทัยก็ไดเขาแพรหลายเต็มที่ ใน
ขณะเดียวกันอิทธิพลโดยตรงจากศิลปะพมาดังเชนที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนังในระยะแรก 
และการทําปรางคจําลองเหนือซุมตรีมุขของปรางคประธานในระยะแรกของศิลปะอยุธยาตอนตน
ไดลดความสําคัญลงไปแลว จะเห็นไดวา ศิลปะอยุธยาตอนตนเกิดจากการประสมประสาน
ระหวางศิลปะเขมรกับศิลปะสุโขทัยเปนหลัก แตก็ไมสามารถปฏิเสธถึงอิทธิพลของศิลปะพมาแบบ
พุกามที่เขามามีอิทธิพลตอศิลปะอยุธยาตอนตน ทั้งที่เขามาโดยตรงและแฝงเรนเขามาพรอมกับ
ศิลปะสุโขทัย 

 

ในป พ.ศ.2545 จิรศักดิ์  เดชวงญา เขียนหนังสือ “ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถาน
ในเมืองเชียงใหม” กลาววา ผลการศึกษาลวดลายปูนปนที่ประดับบนเจดีย วิหาร อุโบสถ หอไตร 
และซุมโขง โดยไดแยกประเภทของลวดลายออกเปนลายกระหนก ลายกาบและประจํายามอก 
ลายกลีบบัว ลายหนากระดาน และลายแผง ซึ่งแตละลายก็มีรูปแบบยอยแตกตางกันไป ตลอดจน
สรุปความคิดเห็นที่ตรงกันและขัดแยงกัน  ลวดลายที่ประดับโบราณสถานของเชียงใหมพบ
หลงเหลือหลักฐานตั้งแตราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา  หลักฐานที่พบชี้ไดวา การสราง
ลวดลายปูนปนตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 นั้นไดสืบทอดประเพณีของ
โครงสรางลายที่ควรจะสืบทอดกันอยางตอเนื่อง แตมีการพัฒนาการทางดานเทคนิคการปนที่
แตกตางกันไปตามระยะเวลา ซึ่งสามารถจัดลําดับพัฒนาการไดพอสมควร แตเนื่องจากหลักฐาน
ของลวดลายราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 นั้นมีอยูนอยมาก ทําใหไมสามารถศึกษาไดอยางชัดเจน
มากนัก ทั้งดานรูปแบบและแนววิวัฒนาการ หลักฐานปูนปนของเชียงใหมเร่ิมปรากฏอีกครั้ง
หลังจากการเขาฟนฟูเมืองเชียงใหมของพระเจากาวิละ  จากลักษณะของงานปูนปนพบวา มีกลุม
ชางที่สรางสรรคงานที่พยายามสรางสรรคงานอยู 3 กลุม กลุมแรกนาจะเปนชางในราชสํานักที่สืบ
ทอดงานชางจากสกุลชางลําปาง กลุมที่สองเปนชางที่พยายามสรางสรรคงานในรปูแบบของตนเอง
ที่มีเทคนิคแตกตางออกไป และกลุมที่สามเปนกลุมชางที่มีอิทธิพลของงานปูนปนจากศิลปะพมา  
อยางไรก็ตาม รูปแบบของลวดลายบางประเภทชางทั้งสามกลุมก็มีการนํามาผสมผสานใชกันอยาง
กลมกลืนในรูปแบบของการสรางสรรคงานของตัวเอง และแนวทางการวิวัฒนาการเชิงเทคนิคก็
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ยังคงเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 25 ลงมาตางนิยมใชกระจกจีนประดับ
บนลายปูนปนทั้งสิ้น 

 

ในป พ.ศ. 2546 สันติ  เล็กสุขุม เขียนบทความเรื่อง “ลายกรอบลอมสามเหลี่ยมสี่รูป” 
ลงในวารสารเมืองโบราณ กลาวถึงกรอบลายในเคาส่ีเหลี่ยมประกอบจากวงโคงสี่วงบรรจบกัน 
ภายในกรอบจึงเปนมุมแหลมสี่มุม และเปนที่ออกลายรูปสามเหลี่ยมสี่รูปเรียกวา ลายกรอบลอม
สามเหลี่ยมสี่รูป ลายนี้เปนหลักฐานสําคัญที่บงถึงการเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมขอมตั้งแตกอน
สถาปนาราชธานีกรุงศรีอยุธยา เพราะมีพื้นที่ประดับที่ปราสาทแบบเขมรมากอน และตกทอดมา
ประดับที่ปรางค ซึ่งเปนเจดียในศิลปะไทย ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากปราสาทแบบเขมรเชนกัน ผล
การศึกษาลายตัวอยางที่กลาวถึงนี้จึงทําใหเขาใจวา ปรางคที่มีลายนี้ประดับเปนงานในสมัย
อยุธยาตอนตน  สวนผูที่เขาใจวา บรรดาปรางคที่เชื่อกันมาแตกอนวา สรางขึ้นในสมัยอยุธยา
ตอนตนลวนเปนงานสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสิ้นนั้น ควรจะไดทบทวนหรือตรวจสอบเพิ่มเติมอีก
คร้ัง 

 

อยางไรก็ตาม ผูเขียนบทความไมแนใจวา ลายกรอบลอมสามเหลี่ยมสี่รูปยังมีประดับ
ปรางคที่สรางขึ้นในระยะหลังจากนั้นหรือไม เพราะไมพบที่ปรางคปรางคประธานวัดราชบูรณะ ซึ่ง
สรางขึ้นในป พ.ศ. 1967 ในสวนของลายที่สอเคาวา เปนแบบอยางของลายคราวบูรณะราวพุทธ
ศตวรรษที่ 22-23 ซึ่งปนแทนที่ลายสมัยแรกสรางที่ชํารุดรวง ก็ไมปรากฏลายกรอบลอมสามเหลี่ยม
ส่ีรูปอาจเปนไดวา คงไมเปนที่รูจักหรือไมเปนที่นิยมอีกแลว เมื่อไมพบลายกรอบลอมสามเหลี่ยมสี่
รูปอีกตั้งแตยังไมส้ินพุทธศตวรรษที่ 20 อันเปนชวงสมัยอยุธยาตอนตน นาจะหมายถึงวา ไมมีลาย
ประดับนี้ในชวงกลางและชวงปลาย ตลอดจนในสมัยรัตนโกสินทรดวย 

 

จะเห็นวา การศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยในชวง 24 
ปที่ผานมา มักกลาวถึงอิทธิพลของลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนมากที่สุด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งของสมัยราชวงศเอวี๋ยนและสมัยราชวงศหมิง แตก็ยังไมเคยมีผูทําการศึกษาหรือทําความเขาใจ
ในวิวัฒนาการของลวดลายบนเครื่องถวยตนแบบเหลานั้นอยางลึกซึ้ง หรือเปรียบเทียบใหเห็นถึง
ความสัมพันธกันอยางชัดเจน ฉะนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้ จึงมุงที่จะทําการศึกษาลวดลายปูนปน
ประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยวา มีความสัมพันธกับเครื่องถวยลายครามจีนจริงหรือไม 
และมากนอยเพียงใด ซึ่งอาจจะเปนการสนับสนุนหรือขัดแยงกับผูที่ไดทําการศึกษาไวแลวขางตน 
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บทที่ 3 

การใชเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามในการกําหนดอายุ 
หลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ 

 

   นับต้ังแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา มีการคนควาวิจัยทางโบราณคดีเกี่ยวกับเครื่องถวย
จีนและเครื่องถวยเวียดนามมากมาย ไมวาจะเปนการสํารวจและการขุดคนแหลงเตาและสุสาน 
การคนพบเครื่องถวยที่เปนสินคาออกในเรืออับปางในนานน้ําของทะเลจีนใตและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในระดับนานาชาติและระดับทองถิ่น 
ตลอดจนการผลิตเอกสารสิ่งตีพิมพตางๆ มากมาย  การคนควาวิจัยทางโบราณคดีเหลานี้ลวน
นําไปสูการศึกษาที่ลุมลึกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสงผลกระทบตอหลักฐานที่เคยนําเครื่องถวยเหลานี้ไป
ใชในการตีความ 
 

 ในอดีต การศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถวยจีนที่เปนสินคาออกนั้นไมเคยไดรับความสนใจ
และเอาใจใสเหมือนกับเคร่ืองถวยจีนที่ใชในราชสํานัก แตปจจุบันมีการคนพบแหลงผลิตและ
เครื่องถวยที่เปนสินคาออกภายในเรืออับปางจํานวนมาก ทําใหนักวิชาการสามารถรวบรวมขอมูล
และนําเสนอขอสันนิษฐานเกี่ยวกับการกําหนดอายุและจัดแบงหมวดหมูของเครื่องถวยจีนเหลานี้
ไดมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องถวยลายคราม พรอมทั้งเพิ่มยุคหัวเลี้ยวหัวตอที่เรียกวา Interregnum 
ลงบนกลุมเครื่องถวยลายครามที่เปนสินคาออก ซึ่งแตเดิมยังมิไดมีการจัดแบงหมวดหมูและ
กําหนดอายุเครื่องถวยลายครามกลุมดังกลาว เนื่องจากเราแทบจะไมเคยทราบเกี่ยวกับเร่ืองราว
ของการผลิตเครื่องถวยลายครามที่เตาจิ่งเตอเจิ้นเลย  ชิ้นของผลิตภัณฑที่เหลือซึ่งถูกผลิตขึ้น
ในชวงระยะเวลาดังกลาวก็แทบจะไมปรากฏ รวมทั้งจารึกหรือเครื่องหมายตางๆ ที่ปรากฏบนกลุม
เครื่องถวยลายครามที่เปนสินคาออก ซึ่งสามารถนํามาเปรียบเทียบรูปแบบก็ไมปรากฏแนชัด จึง
เปนการยากที่จะกําหนดอายุเครื่องถวยลายครามกลุมที่ไมมีจารึกดังกลาว หากมีการศึกษาและ
กําหนดอายุของเครื่องถวยจีนเปนอยางดี ก็จะเปนบรรทัดฐานใหแกนักโบราณคดีและนัก
ประวัติศาสตรศิลปะในการกําหนดอายุโบราณวัตถุที่พบรวมกันได แตเคร่ืองถวยเหลานี้มักมิได
ผลิตจากเตาหลวง สวนใหญผลิตจากเตาเอกชน ซึ่งรูปแบบและการตกแตงมักแตกตางไปจาก
รูปแบบของเครื่องถวยลายครามที่ผลิตจากเตาหลวง (Lam 2001 : 35) 

 

         ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการใชเครื่องถวยจีนหรือเครื่องถวยเวียดนามในการกําหนด
อายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะจึงมิไดข้ึนอยูกับการศึกษาเครื่องถวยที่ผลิตขึ้นเพื่อ
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เปนสินคาออกหรือเพื่อใชในราชสํานักเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือเพียงไมกี่ชิ้นเทานั้น แตควรเขาใจ
พัฒนาการและการแพรหลายของเครื่องถวยเหลานั้นทั้งหมด อันไดแก กําเนิดของเครื่องถวยลาย
คราม พัฒนาการของเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนาม รวมทั้งเครื่องถวย
จีนและเครื่องถวยเวียดนามซึ่งเปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทย กอนทําการเปรียบเทียบหรือ
ตีความ โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 

         1. เพื่อใหทราบถึงลําดับอายุ ลักษณะ และรูปแบบของเครื่องถวยจีนและเครื่องถวย
เวียดนามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในราชสํานักและเพื่อเปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทย ตลอดจน
แหลงผลิต (แผนที่ที่ 1-2) ยุคสมัย และอายุ ซึ่งสามารถนําไปใชในการตีความหลักฐานทาง
โบราณคดีที่พบรวมกัน กําหนดอายุรูปแบบศิลปะ พรอมทั้งเปนพื้นฐานเบื้องตนในการศึกษา
ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย  

 

         2. เพื่อใชกําหนดขอบเขตของการศึกษา เนื่องจากเปนที่ยอมรับกันวา ลวดลายปูนปน
ประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายคราม
จีน ฉะนั้น การกําหนดอายุรูปแบบศิลปะของลวดลายปูนปนที่ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบน
เครื่องถวยลายครามจีนหรือเวียดนาม จึงไมควรเกาไปกวาปลายพุทธศตวรรษที่ 19 อันเปน
ชวงเวลาที่เครื่องถวยลายครามทั้งสองชนิดไดกําเนิดขึ้น 

 

         3. เพื่อชี้ใหเห็นวา ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยมีความ 
สัมพันธกับลวดลายของเครื่องถวยลายครามเวียดนามและเครื่องถวยลายครามจีน โดยอาจไดรับ
แรงบันดาลใจจากเครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชภายในราชสํานักหรือเพื่อเปนสินคาออกก็
ได โดยไมจําเปนตองมีการคนพบเครื่องถวยตนแบบหลงเหลืออยูในแหลงโบราณคดีของประเทศ
ไทย 

 

กําเนิดของเครื่องถวยลายคราม 
  

         นักประวัติศาสตรศิลปะทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออกตางถกเถียงกันเกี่ยวกับ
ความเปนมาของการผลิตเครื่องถวยลายครามมาเปนเวลาชานานแลว ซึ่งเราอาจแบง
แนวความคิดเหลานั้นออกเปน 2 ประการ ไดแก 
 

          แนวความคิดแรกเชื่อวา เครื่องถวยลายครามจีนไดพัฒนามาจากเครื่องถวยจีนเอง 
และสืบตอมาจนถึงสมัยราชวงศเอวี๋ยน สมัยราชวงศหมิง และสมัยราชวงศชิง ทั้งนี้เพราะชางจีน
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รูจักนําสารโคบอลตมาตกแตงบนเครื่องถวยตั้งแตสมัยราชวงศถัง  จากการขุดคนทางดาน
โบราณคดีที่แหลงเตาหูเถียน (Hutian) มณฑลเจียงซี ไดคนพบชิ้นสวนของเครื่องถวยฉีโจว 
(Jizhou) ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบบนพื้นน้ําดินสีขาวปะปนอยูกับเครื่องถวยลายครามใน
ระยะแรก ทําใหเชื่อวา การเขียนลายก็คงไดรับแบบอยางจากชางปนเมืองฉีโจวในมณฑลเจียงซี 
แตชางปนที่เมือง     จิ่งเตอเจิ้นสามารถพัฒนาลวดลายมากกวา   

 

         สวนอีกแนวความคิดหนึ่งเชื่อวา เครื่องถวยลายครามจีนไดรับอิทธิพลทางความคิดมา
จากเครื่องถวยเปอรเชีย เนื่องจากเครื่องถวยเปอรเชียที่เขียนลายดวยสารโคบอลตมีอายุการผลิต
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 18-19 และลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยลายครามจีนในระยะแรกๆ ก็มี
ลักษณะคลายคลึงกับลวดลายบนเครื่องถวยเปอรเซีย แนวความคิดหลังนี้ไดรับการยอมรับจาก
นักวิชาการโดยทั่วไปมากที่สุด 

 

         อยางไรก็ตาม จดหมายเหตุทางประวัติศาสตรของจีน ซึ่งตีพิมพเมื่อป พ.ศ. 1865 
รวมทั้งบันทึกการเดินทางของมารโคโปโล ซึ่งไดเดินทางมายังราชสํานักเอวี๋ยน และเดินทางกลับ
ออกไปในป พ.ศ. 1845 ก็มิไดกลาวถึงเครื่องถวยลายครามเลย ปกติแลวมารโคโปโลเปนคนชางจด
บันทึกสิ่งตางๆ ที่ไดพบเห็นอยูเสมอ  หลักฐานที่สําคัญและนาสนใจมากที่สุดชิ้นหนึ่งก็คือ เครื่อง
ถวยชนิดตางๆ กวา 7,000 รายการ ซึ่งคนพบบริเวณนอกชายฝงทะเลซินอัน ประเทศเกาหลี ซึ่ง
เปนที่ยอมรับกันวา มีอายุระหวางป พ.ศ.1864-1874 ก็ไมปรากฎเครื่องถวยลายครามแมแตชิ้น
เดียว จึงอาจเปนไปไดวา ในระยะเวลาดังกลาวยังไมมีการผลิตเครื่องถวยลายครามก็ได 
 

         หากเราจะประมวลแนวความคิดทั้งสองเขาดวยกันก็จะพบวา ความรูของชางปนจีน
เกี่ยวกับการนําสารโคบอลตมาใชบนภาชนะเริ่มมีมาแลวตั้งแตสมัยราชวงศถัง ป พ.ศ. 1161-1449 
แลว โดยตกแตงบนเครื่องถวยถังสามสีหรือที่เรียกกันวา “ถังซานไฉ” ที่ผลิตจากเตากุงเสี้ยน 
(Gongxian) มณฑลเหอหนาน (Henan) เครื่องถวยที่ผลิตจากเตาฉางซา (Changsha) มณฑล     
หูหนาน (Hunan) ยังถูกนํามาใชตกแตงเครื่องถวยในสมัยตอๆ มา ดังจะเห็นไดจากหลักฐานทาง
โบราณคดี อาทิ ชิ้นสวนภาชนะเขียนลายสีน้ําเงินใตเคลือบที่คนพบใตฐานเจดียสององคในมณฑล
เจอเจียง องคหนึ่งสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1520 สวนอีกองคหนึ่งสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1808 
(Shangraw 1985 : 34) นอกจากนี้ การขุดคนสุสานแหงหนึ่งในเมืองหังโจว (Hangzhou) ที่มีจารึก
ป พ.ศ. 1819 ภายในสุสานไดคนพบประติมากรรมภาพพระโพธิสัตวกวนอิม 4 องค ตกแตงพระ
วรกายและอาภรณดวยสีน้ําเงิน เคลือบดวยน้ําเคลือบสีขาวอมสีฟาแบบชิงไป และที่อวี่ซาน ซึ่งอยู
หางจากเมืองจิ่งเตอเจิ้น (Jingdezhen) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ 70 ไมล ไดคนพบ
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แจกันลายครามขนาดใหญคูหนึ่งพรอมกับกระถางลายครามอีกใบหนึ่ง ที่บริเวณลําตัวของแจกันมี
อักษรบงบอกวา จางเหวินจิ้น (Zhang Wenjin) แหงเมืองซิ่นโจว (Xinzhou) มณฑลเจียงซี 
(Jiangxi) ไดถวายแจกันคูนี้ใหกับวัดหูชิง (Huqing) ในเดือน 4 ปที่ 11 ของรัชสมัยจักรพรรดิจื้อเจิ้ง 
(Zhizheng) ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 1894 แจกันคูนี้มีขอบปากรูปชาม คอยาว ลําตัวชะลูด เชิงสูง สวน
คอมีหูเปนรูปหัวชาง 1 คู แบงการตกแตงออกเปน 8 แถบ จากสวนบนถึงสวนลาง (Wang 2002 : 
52) ลวดลายตางๆ ที่ตกแตงสามารถนํามาเปรียบเทียบและจับกลุมเครื่องถวยลายครามที่คนพบ
ทางแถบตะวันออกกลาง เพื่อกําหนดอายุได จึงนับวา มีประโยชนตอการศึกษาเครื่องถวยลาย
ครามสมัยราชวงศเอวี๋ยน อยางมาก ซึ่งกอนที่จะมีการคนพบหลักฐานตางๆ เกี่ยวกับการกําหนด
อายุเครื่องถวยลายครามในสมัยนี้ยังคลุมเครือ  ปจจุบันแจกันคูนี้เก็บรักษาอยูที่มหาวิทยาลัย
ลอนดอน สหราชอาณาจักร (ภาพที่ 1)       
 

          จากหลักฐานดังกลาวพอจะอนุมานไดวา การตกแตงดวยสารโคบอลตเร่ิมมีมาตั้งแต
สมัยราชวงศถังเปนตนมา ในระยะแรกถูกนํามาใชตกแตงตามตัวภาชนะอยางงายๆ ไมเปนดอก
ดวง และตกแตงรวมกับสีสันอื่นๆ ลักษณะนี้เราจึงยังไมจัดอยูในประเภทลายคราม  หลังจากป 
พ.ศ. 1864-1874 การผลิตเครื่องถวยลายครามเริ่มไดรับแรงกระตุนจากลูกคาจากประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง ชางปนจีนคงไดรับแนวความคิดทางดานรูปทรงและลวดลายบางอยางจากเครื่อง
ถวยเปอรเชีย จึงไดอาศัยความรูความชํานาญในการตกแตงลวดลายและการใชสารโคบอลต
ประกอบเขาไป จนสามารถพัฒนาถึงจุดสูงสุดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
 

พัฒนาการของเครื่องถวยลายครามจีน 
 

สมัยราชวงศเอวี๋ยน  
 

         ในราวตนพุทธศตวรรษที่ 18 พวกอนารยชนเผามองโกลภายใตการนําของเจงกีสขาน
ไดเขายึดครองดินแดนทางแถบภาคเหนือของจีน จนกระทั่งในป พ.ศ. 1824 กุบไลขาน ซึ่งเปนพระ
ราชนัดดาของเจงกีสขานสามารถโคนลมราชวงศซงได และรวมจีนเหนือและจีนใตเขาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน พรอมทั้งสถาปนาราชวงศเอวี๋ยนขึ้นปกครองประเทศจีน มีเมืองหลวงอยูที่เมืองตาตู 
(Datu)  
 

         หลังจากที่ราชวงศเอวี๋ยนเขาปกครองแลว ดินแดนของประเทศจีนก็แผไพศาลออกไป
มากยิ่งขึ้น ทางทิศตะวันออกสามารถแผอาณาเขตไปถึงประเทศเกาหลี ทางทิศตะวันตกสามารถ
แผไปจนถึงเปอรเซีย จากการที่ราชวงศเอวี๋ยนสามารถขยายดินแดนไดอยางกวางขวางนี้เอง จึงทํา
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ใหการติดตอกับดินแดนตางๆ สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศแถบตะวันตกไดอาศัยเสนทางสาย
แพรไหม (The Silk Road) ที่มีมาแตเดิม ติดตอซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคากัน และพอคาชาวอาหรับ
หรือชาวจีนมุสลิมที่เดินทางติดตอคาขายไดนําสารโคบอลตจากเปอรเซียเขามา (Shangraw 1985 
: 34) สงผลใหมีการผลิตเครื่องถวยลายครามในสมัยนี้อีกทางหนึ่ง  
 

         เครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนจะมีรูปทรงจํากัด ทําใหงายตอการจําแนกและ
จับกลุม  รูปทรงเหลานี้สวนใหญผลิตออกมาตามรสนิยมของลูกคา เชน ชามเชิง กระปุกสองหู 
กระปุกทรงเฟอง แจกันทรงเหมยผิง (ภาพที่ 2-3) แจกันทรงลูกแพร ไห (ภาพที่ 4-7) และชาม ซึ่งมี
ความสัมพันธกับเคร่ืองถวยเคลือบสีขาวที่ตกแตงดวยออกไซดของเหล็กและเครื่องถวยชิงไป 
นอกจากนี้ ยังมีรูปทรงที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องโลหะของทางตะวันออกกลาง เชน หมอ
น้ํา (ภาพที่ 8) กาน้ําทรงน้ําเตา กาทรงลูกแพร หรือจานที่มีขนาดใหญ (ภาพที่ 9-13) โดยทั่วไปจะ
ข้ึนรูปดวยแปนหมุน ลําตัวหนาและหนัก  ที่กนมักปรากฏรองรอยของการขึ้นรูปคลายกนหอยกน 
และขอบเชิงมักจะไมเคลือบ จึงมักเผยใหเห็นสีของเนื้อดินที่เผาแลวออกสีสมออนหรือสีเหลืองนวล  
สวนใหญผลิตขึ้นเพื่อเปนสินคาออก และเพื่อใชในชีวิตประจําวันของกลุมชนบางกลุมในประเทศ
จีน  
 

         จากการที่เครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนที่มีขนาดใหญมักถูกสงไปจําหนาย
ยังประเทศทางตะวันออกกลาง  เราจึงคนพบเครื่องถวยลายครามเหลานี้หลงเหลือเปนจํานวนมาก
ในดินแดนเหลานั้น สถานสะสมที่สําคัญไดแก ที่พิพิธภัณฑสถาน พระราชวังทอปกาป ประเทศ
ตุรกี และที่พิพิธภัณฑสถานอิหรานบาสเตน กรุงเตหะราน ประเทศอิหราน  สวนประเทศทางเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดแก ไทย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส และในเอเชียใตคนพบที่อียิปต ซีเรีย 
อินเดีย ศรีลังกา แตมักเปนภาชนะที่มีขนาดเล็ก 
 

         สารโคบอลตที่ใชตกแตงบนเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนนําเขามาจาก
เปอรเซีย มีชื่อเรียกวา โมฮัมเมดัน (ฮุยฮุยชิง) มีสีน้ําเงินสดใสหรือสีน้ําเงินอมสีดําเขม สีเหลานี้
มักมีการรวมตัวกันเปนจุดสีดํา เนื่องจากการบดนวดสารโคบอลตที่นําเขาจากตางประเทศไม
ละเอียดพอ ทําใหอนุภาคที่บดไมละเอียดนี้เกาะกันบริเวณปลายพูกัน ในขณะที่ยั้งมือเพียงชั่วขณะ 
สีจึงแลดูไมสม่ําเสมอ เมื่อมองดูดวยตาเปลาคลายกับรอยเปอน 
          

น้ําเคลือบที่ใชเคลือบบนเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนนั้นไดพัฒนาน้ํา
เคลือบของเครื่องถวยเคลือบสีขาวแบบชิงไปและแบบชูฟูใหมีความใสขึ้น   
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         ลวดลายที่ตกแตงบนเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนสวนใหญไดรับมาจาก
เปอรเชีย แตบางลายก็เปนลักษณะเฉพาะของจีน ทั้งยังใหอิทธิพลกับเครื่องถวยประเภทอื่นรวม
สมัยกันดวย เชน เครื่องถวยหลงเฉวียนและเครื่องถวยชิงไป เปนตน  วิธีการวางลายสําหรับการ
ตกแตงในสมัยนี้จะใชพื้นที่และองคประกอบที่สมมาตรกัน ลักษณะการเขียนลายอาจหมุนไปตาม
ลําตัวภาชนะหรือแบงเปนกรอบ บรรจุลายในกรอบ หรือเขียนชองกระจกแลวบรรจุลายลงในชอง
กระจก แตหากเปนเครื่องถวยที่สงออกไปจําหนายทางแถบตะวันออกกลาง มักเปนลายที่หมุนวน
จากจุดศูนยกลาง แลวแผวงรอบกวางออกไปจนถึงตัวภาชนะ การใชฝพูกันจะเขียนอยางอิสระ   
 

         แหลงผลิตเครื่องถวยลายครามที่สําคัญในสมัยนี้อยูที่เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
กลุมเตาที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองจิ่งเตอเจิ้น ไดแก เตาหูเถียน ซึ่งคนพบเมื่อป พ.ศ. 2518 (แผน
ที่ที่ 3-4) 
 

         อยางไรก็ตาม จากการสํารวจแหลงเตาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนเมื่อ 
30 กวาปที่ผานมา พบวา บริเวณภาคตะวันตกเฉียงใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
แถบมณฑลหยุนหนาน มีแหลงเตาชื่อ หยูจี ผลิตเครื่องถวยลายครามมาตั้งแตสมัยราชวงศเอวี๋ยน
จนถึงตนสมัยราชวงศหมิง โดยผลิตขึ้นเพื่อใชภายในทองถิ่นเทานั้น มิไดผลิตขึ้นเพื่อเปนสินคาออก
ดังเชนเตาจิ่งเตอเจิ้น เพราะสวนใหญคนพบในสุสาน รูปทรงที่ผลิตเปนแจกันทรงลูกแพร ไหทรง
กวน (Guan) และชาม  สารโคบอลตที่ใชตกแตงออกสีน้ําเงินอมสีเทา แสดงใหเห็นวา มีปริมาณ
ของแมงกานีสปะปนอยูในสารโคบอลตคอนขางสูง ซึ่งคงไดจากเหมืองแรในทองถิ่นนั้นเอง  
ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายใบตอง ลายปลา และลายสาหราย ซึ่งเปนลวดลายที่ชางเมืองจิ่งเตอ 
เจิ้นนิยมเขียน (Feng 1981 : 20) สวนชามมีลักษณะคอนขางแบน กนชามเขียนลายปลาคู สวน
ลักษณะที่เหมือนกับเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิงนั้น ไดแก ลายชอดอกไม ลายผลไม 
และลายวัชระ ซึ่งเหมือนกับลวดลายของเครื่องถวยที่ผลิตที่เตาจิ่งเตอเจิ้น แตคุณภาพและเนื้อดิน 
ตลอดจนความงดงามไมสามารถเปรียบกับผลิตภัณฑจากเตาจิ่งเตอเจิ้นได   
 

สมัยราชวงศหมิง  
 

         เมื่อราชวงศมองโกลถูกขับไลออกไปแลว  ประเทศจีนก็ถูกปกครองโดยชาวจีนอีกครั้ง
หนึ่ง พรอมทั้งสถาปนาราชวงศหมิงขึ้น จักรพรรดิหงอูทรงเรงฟนฟูประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม สวนดานการคาขายนั้นพระองคทรงกําหนดพระราโชบายใหเปนไปในระบบ
บรรณาการเทานั้น ในขณะที่การคาระหวางเอกชนทรงหาม  ดวยเหตุนี้จํานวนสินคาออกประเภท
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เครื่องถวย จึงถูกลดปริมาณลงอยางมากมาย โดยเฉพาะที่ผลิตจากเตาหลวง แตกลับเปนที่นิยม
กันในตลาดพื้นเมือง เพราะการคาระหวางประเทศถูกจํากัด เครื่องถวยสมัยราชวงศหมิงสวนใหญ
เปนเนื้อกระเบ้ือง มีทั้งประเภทเคลือบสีเดียว ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ และประเภท
เขียนลายสีบนเคลือบ    
 

        รัชสมัยจักรพรรดิหงอู 
 

         มีการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถวยที่ผลิตขึ้นรัชสมัยจักรพรรดิหงอูนอยมาก ไมมีชิ้นใดเลยที่
มีเครื่องหมายปรัชสมัยของพระองค (Liang 1996 : 29) ปจจุบันเราจึงยังไมสามารถบอกไดวา 
เครื่องถวยชนิดใดผลิตขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิหงอู (Addis 1984 : 16) เนื่องจากหลักฐานเกี่ยวกับ
การผลิตเครื่องถวยที่เตาจิ่งเตอเจิ้นยังคลุมเครืออยู  แมบันทึกของจีนจะกลาวถึงเรื่องที่พระองคทรง
สรางเตาหลวง 20 เตาขึ้นที่เมืองจิ่งเตอเจิ้น พรอมทั้งสรางโรงงาน เพื่อคัดเลือกและตรวจสอบ
เครื่องถวยที่มีคุณภาพดีเขาสูราชสํานัก 
 

          นอกจากนี้ หนังสือ “เกอกูเยาลุน” (Ge-gu-yao-lun) ซึ่งไดรับการรวบรวมโดยเสาเจา 
(Cao Zhao) ในปที่ 20 ของรัชสมัยจักรพรรดิหงอู ตรงกับป พ.ศ. 1930 และไดรับการตีพิมพเปน
คร้ังแรกในปตอมา ก็กลาวถึงรายชื่อของเครื่องถวยที่ถูกผลิตในสมัยนั้นวา  "เครื่องถวยที่ดีที่สุดเปน
เครื่องถวยจาว (Jao) ซึ่งไดรับการผลิตขึ้นที่เมืองจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี (National Palace 
Museum 1983) คือ ประเภทเคลือบสีขาวและสุกใส  นอกจากนี้ ยังมีเครื่องถวยที่ตกแตงดวยสีน้ํา
เงินอมสีดําหรือสีทอง กา และถวยไดรับการชมเชยเปนอยางมาก  จากขอความในหนังสือดังกลาว
จะเห็นวา เครื่องถวยที่ถูกตกแตงดวยสีน้ําเงินคงหมายถึงเครื่องถวยลายคราม  สวนกานาจะ
หมายถึงกาที่มีลําตัวเปนทรงของแจกันลูกแพร เพราะในชวงกอนหรือหลังของปที่เขียนบันทึกก็มี
การผลิตกาที่มีลําตัวเปนแจกันทรงลูกแพรเชนกัน ซึ่งเครื่องถวยเหลานี้คงจะมิใชเครื่องถวยของ
หลวง 
 

จดหมายเหตุเมืองฟูเหลียงกลาววา มีการสรางโรงงานสําหรับผลิตเครื่องถวยที่ใชใน
ราชสํานักทางทิศใตของภูเขาไขมุก (จูซาน) นอกเมืองจิ่งเตอเจิ้น ในปที่ 2 ของรัชสมัยจักรพรรรดิหง
อู ตรงกับป พ.ศ. 1912 และในปที่ 45 ของรัชสมัยจักรพรรดิหงอูก็มีการแตงตั้งตําแหนงตวนติงกุย
ข้ึน ซึ่งเปนผูควบคุมดูแลการผลิตเครื่องถวยและโรงงานของหลวง  (National Palace Museum 
1983)แตบันทึกเมืองเจียงซีกลาววา  มีการสรางโรงงานสําหรับผลิตเครื่องถวย จึงอาจกลาวไดวา 
ในปที่ 45 ของรัชสมัยจักรพรรดิหงอูเปนปที่เร่ิมผลิตเครื่องถวยลายครามอีกครั้ง เพื่อคัดเครื่องถวย
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สงไปขายยังประเทศแถบตะวันออกกลางอีกครั้งมากกวา โดยมีการตั้งผูควบคุมดูแลเตาหลวง  
อยางไรก็ตาม ในชวงนี้เครื่องถวยลายครามก็ยังไมไดรับความนิยมจากจักรพรรดิและภายในราช
สํานัก 
 

         ในป พ.ศ. 2507 มีการคนพบเครื่องถวยรัชสมัยจักรพรรดิหงอูเปนจํานวนมากใน
พระราชวังเดิมที่เมืองหนานจิง บริเวณริมฝงแมน้ําหยูไต ซึ่งแมน้ําสายนี้ไหลเขาไปในพระราชวัง
ฝายใน  ลักษณะของเครื่องถวยที่พบมีทั้งประเภทลายคราม ประเภทเคลือบสีเดียว และประเภท
เขียนสีบนเคลือบ เนื้อดินสีขาวบริสุทธิ์ ละเอียด กนไมเคลือบ และไมมีเครื่องหมายปรัชสมัย 
เทคนิคการไมเคลือบบริเวณกนและการตกแตงขอบปากมีลักษณะใกลเคียงกับเครื่องถวยที่ผลิตใน
สมัยราชวงศเอวี๋ยน การคนพบนี้อาจเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา เครื่องถวยลายครามสมัย
จักรพรรดิหงอูมอียูจริง 
 

         ในสมัยนี้ มีการสงเครื่องถวยออกไปจําหนายอีกครั้ง จึงทําใหไดคนพบเครื่องถวยใน
ตะวันออกกลางอีกครั้งหนึ่ง และมากขึ้นเรื่อยๆ ในรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอตามสถานสะสมของ
ตางประเทศ แตไมคอยพบในสุสานของชาวจีนในสมัยนี้ เนื่องจากไมเปนที่ยอมรับของชาวจีน 
จนถึงรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ จึงไดรับการผลิตเครื่องถวยลายครามไวในพระบรมราชูปถัมภ
และใชในราชสํานัก ดวยเหตุนี้ จึงไมคอยพบเครื่องถวยสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอในสถานสะสม
ตางประเทศอีก 
 

         เครื่องถวยลายครามและเครื่องถวยเขียนลายสีแดงใตเคลือบของรัชสมัยจักรพรรดิหงอู
อาจมีลักษณะคลายคลึงกับเคร่ืองถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยน (ภาพที่ 14-16) โดยทั่วไป
รูปทรงจะมีขนาดใหญและแข็งแรง เนื้อมีรูพรุน และมีขอบกพรองในการผลิต ซึ่งเปนขอสังเกตเห็น
ไดชัดก็คือ  รองรอยของลายเสนอันเกิดจากการใชแปนหมุนที่ฐาน บางครั้งฐานดานในจะโคงเขา
เล็กนอยโดยไมมีวงแหวน บริเวณที่ไมเคลือบจะออกสีแดง การจัดวางลวดลายยังมีแนวโนมแบบ
เกา คือ การใชพื้นที่อยางเต็มที่  แตในขณะเดียวกันก็มีการจัดวางลายอยางมีระเบียบ การใช
วงกลมบนศูนยกลางของจานและการแบงตัวภาชนะออกเปนชองอยางเดน ชัด  ลวดลายที่ตกแตง 
ไดแก ลายชอดอกโบตั๋น ตัวจานเขียนลายชอดอกไมแบบโดดๆ รวม 16 ชอ  
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         รัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ 
 

         จักรพรรดิหยงเลอทรงสรางเมืองหลวงแหงใหมข้ึนที่เมืองหนานจิง (นานกิง) ในป พ.ศ. 
1964 รวมทั้งทรงสรางพระราชวัง หอคอย ตลอดจนกําแพงเมือง เพื่อปองกันการรุกรานของชาว
มองโกล 
 

         ในสมัยนี้ พระองคทรงจัดคณะทูตสันถวไมตรีขนาดใหญภายใตการควบคุมของขันที 
เจิ้งเหอพรอมขบวนเรือพาณิชยบรรทุกแกวแหวนเงินทอง ผาแพรไหม และเครื่องถวยลายคราม 
เพื่อทําการบุกเบิกการคาขึ้นใหมอีกครั้ง โดยการเขาเยี่ยมคํานับบรรดาประมุขของนานาชาติ และ
สวนหนึ่งอาจนํามาคาขายกับคนในประเทศนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนสินคาหายากกลับไป โดยการ
เดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตถึง 7 คร้ัง ซึ่งเบื้องหลังของการเดินทางก็คือ การสํารวจ
การคาอยางหนึ่ง โดยตองการบุกเบิกตลาดการคาหลังจากที่ราชวงศหมิงไดหยุดการคาทางแถบนี้
ไปเปนระยะเวลาอันนาน แตก็ไมประสบความสําเร็จมากนักเหมือนการคาแถบตะวันออกกลาง  
หลักฐานที่พอจะเปนรองรอยใหทราบ ก็คือ การคนพบเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิงที่
อินโดนีเซียจํานวนนอยมาก สวนประเทศอื่นๆ ไมมีรายงานวา มีการคนพบเลย จึงเปนไปไดวา อาจ
เกิดจากการแปลเอกสารผิดพลาด เพราะยังไมมีการคนพบเครื่องถวยลายครามของตนสมัย
ราชวงศหมิงในแหลงโบราณคดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใตเลย 
 

         นักประวัติศาสตรบางทานสันนิษฐานวา ในสมัยนี้เร่ิมมีการใชเครื่องหมายปรัชสมัย แต
ปรากฏบนเครื่องถวยเคลือบสีขาวมากกวาบนเครื่องถวยลายคราม โดยทั่วไปจะปรากฏอยูใน
บริเวณที่ไมสะดุดตา เชน ตรงกลางดานในของตัวภาชนะ แตก็จะยังไมเปนที่นิยมกันจนกระทั่งใน
รัชสมัยตอมา 
 

         ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอและจักรพรรดิ            
เซวียนเตอ เครื่องถวยลายครามไดรับการพัฒนาทั้งทางรูปทรง ลวดลาย และเทคนิค เนื้อดินมีสี
ขาวละเอียดและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงวา มีกรรมวิธีในการเตรียมดินดี ทําใหรอยรานและ
ขอบกพรองที่พบในพุทธศตวรรษที่ 19 หายไปบอยครั้งที่ผิวภาชนะมีจุดไมบริสุทธิ์ ชางปนใชวิธีชุบ
น้ําดินเสียชั้นหนึ่งกอน เพื่อปกปดรองรอยกอนเขียนลาย แลวเคลือบทับอีกครั้งหนึ่ง 
 

         เครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นในสมัยนี้ยังคงมีขนาดใหญ แตรูปทรงบางอยางเริ่มไม
ปรากฏเห็น เชน ไห และแจกัน  การทําชิ้นที่มีขนาดใหญและหนักกับชิ้นที่มีตัวภาชนะบางมากนั้น
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ยากสําหรับการควบคุมอุณหภูมิ เพราะบางสวนอาจจะยุบพังลงได หรือแมกระทั่งบิดงอหรือ
เปล่ียนรูปในระหวางการเขาเผา แตชางในสมัยนี้จะประสบความสําเร็จในการผลิต 
 

        แจกันจะไดรับแรงบันดาลใจจากเครื่องแกว เครื่องถวย และเครื่องโลหะของทาง
ตะวันออกกลาง รูปทรงเหลานี้ข้ึนรูปโดยการ 2-4 สวนมาเชื่อมตอกัน และรอยตอก็ไมไดกลึงหรือ
ทําใหเรียบ จะสามารถมองเห็นไดชัด เชน เหยือกหรือกาทรงลูกแพร เขาใจวา ตนแบบมาจาก
เครื่องโลหะของเปอรเซีย ถวยบัว (เหลียนจื่อ) เปนรูปทรงใหมที่กําเนิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิหยง
เลอ สวนแจกันหรือหมอน้ําทรงพระจันทรและตลับเครื่องเขียนจะไดแรงบันดาลใจจากเครื่องแกว
ของชาวมุสลิมในพุทธศตวรรษที่ 15-16 (ภาพที่ 17-18) การผลิตเครื่องถวยจึงมีการพัฒนามากใน     
รัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ ทั้งนี้เพราะมีหลักฐานวา พระองคโปรดเกลาฯใหสรางเตาหลวงเพิ่มข้ึน
อีกถึง 20 เตา เพื่อผลิตเครื่องถวยในบริเวณใกลกับเตาจิ่งเตอเจิ้น   
 

สวนจานที่มีขอบปากกวางจะไดรับแรงบันดาลใจจากเครื่องโลหะของแถบทางตะวันตก 
รูปทรงของจานเหลานี้เหมาะที่ผลิตดวยแมพิมพแฝดคูประกบทั้งดานในและดานนอก (ภาพที่ 19-
20) เนื่องจากเปนการยากที่จะตองระมัดระวังในเรื่องของความหนา ขณะขึ้นรูปบนแปนหมุน และ
ไมเกิดปญหาในเรื่องการบิดงอและเสียภาพนอย เครื่องถวยรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอจะบางกวา
เครื่องถวยรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ เชิงจะตัดดวยมีด กนไมเคลือบ 
 

รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
         

รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอถือเปนยุคทองของเครื่องถวยลายครามจีน  แมวาพระองค
ทรงครองราชยเพียง 10 ปเทานั้น แตผลิตภัณฑที่ออกมามีความประณีตและไดรับความนิยม เนื่อง 
จากพระองคทรงสนพระทัยในเรื่องนี้เปนพิเศษ จึงไดรับการอุปถัมภจากทางราชสํานัก โดยการ
กระตุนใหเตาหลวงมีการผลิตเปนจํานวนมากกวาสมัยกอนๆ  เครื่องถวยลายครามจึงกลายเปน
ของใชในราชสํานักและในหมูชนชั้นสูง และเปนที่นิยมและแสวงหากันในหมูชนรุนหลัง ถึงขนาดมี
การผลิตเลียนแบบ 
      

         เครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอเปนสิ่งที่เดนที่สุดในบรรดาเครื่องถวย
ลายครามจีน มีทั้งที่ผลิตจากสารโคบอลตพื้นเมืองเพียงอยางเดียว และที่ผลิตจากการผสมของ
สารโคบอลตที่ส่ังเขามา เพื่อปองกันไมใหแมงกานีสในสารโคบอลตกระจายออกมาเหมือนกับที่ใช
เฉพาะในสินแรที่ส่ังเขามาดังเชนในรัชสมัยที่แลว คือ ซูหนีปอชิง เนื่องจากมีการคนพบสาร
โคบอลตพื้นเมืองในประเทศจีนเมื่อป พ.ศ. 1966 และสารโคบอลตมีสวนผสมของซัพไฟรมาก ไมมี
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การกลั่นกรองสีอยางละเอียด จึงทําใหเกิดการรวมตัวเปนจุดเขมๆ สีน้ําตาลอมสีเขียว เกิดจาก
ความไมบริสุทธิ์ของแรเหล็กและสีมวงจากแรแมงกานีส แลดูเดนชัดมากขึ้น น้ําเคลือบออกสีดํา ทํา
ใหมีความลึกและสวยงาม ในป พ.ศ. 1966 และ 1968 มีสารโคบอลต ซึ่งเปนเครื่องบรรณาการ
จาก     สุมาตราและแซนนิบาร สีดังกลาวมีสีน้ําเงินเขมเกือบสีดํา น้ําเคลือบจะออกสีขาวอมสีฟา 
เต็มไปดวยฟองอากาศที่ละเอียด การเคลือบจะหนา ไมเรียบคลายกับผิวสม ทําใหลวดลายแลดู
ออนนุม แตไมสดใส 
 

         รูปทรงที่ผลิต ไดแก ชามเชิง แจกันทรงน้ําเตา แจกันทรงเหมยผิงที่มีลักษณะสูงชะลูด 
ปลายฐานผายออก จาน ชาม และไหทรงกวน  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายมังกรกับดอกไมกาน
ขด ซึ่งเปนที่นิยมตกแตงในสมัยกอนหนาและหลังของพระองค  นอกจากนี้ ยังมีลายอื่นๆ ไดแก 
ลายพุทธอัษฏมงคล ลายสามสหายแหงเหมันตฤดู ไดแก ตนสน ตนไผ และตนเหมย ลายบัว
อินเดีย ลายหงส ลายเห็ดหลิงจือ ลายอักษรธิเบต ลายดอกบัว ลายเบญจมาศ ลายกลีบบัว ลาย
แปดเซียน ลายสัตว เชน มาบิน หรือกิเลน ลายเด็กเลน ลายชอผลไมเปนชอๆ เชน ลายผลทอ หรือ
ทับทิม ลายคนนั่งในสวน ลายสิงโต ลักษณะการเขียนแลดูแข็งกราว มีสงา และเปนอิสระ 
โดยเฉพาะการเขียนลายมังกรที่มีพลังอํานาจ และดอกไมที่มีชีวิตชีวา  การเขียนลวดลายบนจาน
ในสมัยนี้ก็ยังคงสืบตอจากรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ ไดแก การเขียนลายดอกไมหรือผลไมเปนชอๆ 
ที่ตัวจานดานในหรือดานนอก กนจานนิยมเขียนลายชอดอกบัวมีโบวผูก ขอบปากผายออก ริม
หยักรูปปกกา 
 

          สารโคบอลตที่ใชตกแตงในรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอจะออกสีน้ําเงินเขมอมสีดํา
เหมือนกับเขมาไฟ แลดูซึมพรา (ภาพที่ 21-24, 28-29) สีไมเรียบ มีการรวมตัวของสารโคบอลต
มาก มีสวนผสมของแมงกานีส และความไมบริสุทธิ์ของเหล็ก สีจุดสีดํา เกิดจากการเตรียมสาร
โคบอลตที่ไมสมบูรณ จึงกลายเปนลักษณะพิเศษของเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิงตอน
ตน  ซึ่งชางปนในรุนหลังมิอาจปลอมแปลงได กองสะสมของสารโคบอลตบนเครื่องถวยลายคราม
จะหายไปในรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว บางใบจะออกสีน้ําเงินเขมอมสีมวง  สารโคบอลตที่ใชมีชื่อวา 
ซูหนีปอชิง (Su-ni-bo-qing) หรือ ซือมาหลี่ หรือ ซือมานี ซึ่งพอคาชาวจีนนําเขามาตั้งแตสมัย
ราชวงศเอวี๋ยนจนถึงรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ และคนพบในดินแดนอูหมิงอี่ (Wu-ming-
i)(National Palace Museum 1983) 
 

         ในสมัยนี้ ชางเขียนยังใหความสําคัญกับพื้นที่บนกลางจาน ซึ่งแลดูเหมือนเปนจุด
ศูนยกลางของลาย เสนที่ลากขึ้นอยางมั่นใจและถนัด ปราศจากลายเสนขอบนอก การตกแตง
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ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามในสมัยนี้เร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากราชวงศเอวี๋ยน ซึ่งไดรับแรง
บันดาลใจจากภาพจิตรกรรมในยุคนั้น ชางเกิดความคิดใหมๆ โดยการจัดเนื้อที่ของลายใหเต็ม
พื้นที่ ทําใหลวดลายที่ปรากฏมีชีวิตชีวา ออนไหว แลดูเหมือนจริง  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลาย
ดอกไมและพันธุไมผล เชน ดอกฮาบิคัส ดอกบัว ดอกคาเมเลีย ดอกเบญจมาศ ดอกโบตั๋น 
พลับพลึง สาหราย ทับทิม องุน ล้ินจี่ ทอ ลายวัชระลอมรอบดวยลายกลีบบัว ลายพุทธอัษฏมงคล
บรรจุอยูภายใน  นอกจากนี้ ยังมีลายใบตอง รวงผึ้ง กลีบบัว  ลวดลายเหลานี้สวนใหญแฝงดวย
ความหมายที่เปนมงคล แมกระทั่งภาพบุคคลหรือมังกร ลายมังกรกับดอกไม ลายมังกรกับไขมุกไฟ 
ลายมังกรกับหงส สวนลายที่มักปรากฏบริเวณขอบปาก ไดแก ลายกานขด ลายชอดอกไม ลาน
ตนไมกับโขดหิน ลายนกเกาะกิ่งผลไม ลายคลื่น ลายแถบคอเมฆ ลายประแจจีน ลายไขมุกไฟ 
ลายเรขาคณิต ลายอักษรเปอรเชีย  สําหรับการตกแตงลวดลายบนจาน ดานในมักจะเขียนลายชอ
ดอกไมเปนชอๆ บริเวณรอบตัวจาน หากเปนจานขอบปากจะนิยมเขียนลายเห็ดหลิงจือกานขดหรือ
ลายคลื่น กนจานนิยมเขียนลายชอองุน ลายสามสหายแหงเหมันตฤดู ลายผลลิ้นจี่ ลายผลแตง 
ลายชอดอกบัว หรือลายดอกไมชนิดตางๆ ลายดอกไมกานขดอยูระหวางเสนวงกลมคูขนานหรือ
ปกกาคูลอมรอบ 2 ชั้น สวนดานนอกตัวจานเขียนลายชอเห็ดหลิงจือ 
 

         ลวดลายที่ตกแตงบนขอบภาชนะหรือบนเชิงมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีการเพิ่ม
หรือลดรายละเอียดแลวแตลาย เชน ลายคลื่น มีการเขียนลายเสนเดนชัดขึ้นและแลดูประดิษฐ 
ประดอยลายชอดอกไมบนริม เชน ลายชอดอกลิล่ีก็ลดจํานวนใบใหนอยลง หรือดัดแปลงรูปใหเปน
แบบแผนมากขึ้น รวมทั้งลายกลีบบัวสอดไสที่ใชตกแตงบนเชิงภาชนะก็เพิ่มรายละเอียดเขาไป       
น้ําเคลือบจะออกสีขาวอมสีเขียว คอนขางใส การเคลือบบาง สวนผสมไดรับอิทธิพลจากน้ําเคลือบ
ของเครื่องถวยชิงไปและเครื่องถวยชูฟู จะไมเคลือบฐาน การเขียนเครื่องหมายปรัชสมัยจะเปนที่
นิยมกันอยางกวางขวาง มักปรากฏที่กนดานนอกของภาชนะ  อยางไรก็ตาม เครื่องหมายปรัชสมัย
จักรพรรดิเซวียนเตอจะพบในที่หลายแหง อาทิ จานและชามจะพบบนกนดานนอก โดยอยูภายใน
เสนวงกลมคูขนาน หรือขอบปากของภาชนะดานนอกปะปนอยูกับลายอื่นๆ (ภาพที่ 25-27) สวน
รูปทรงอื่นๆ เชน อาง แจกัน มักปรากฏใตขอบปากหรือบนไหลเพียงบรรทัดเดียว สวนภาชนะที่มี
เชิงสูงจะพบที่ดานในของเชิง  เครื่องหมายปรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอจะไดรับการ
ลอกเลียนแบบในระหวางพุทธศตวรรษที่ 21-22  
 

         บันทึกเมืองเจียงซีกลาววา การผลิตเครื่องถวยหลวงไดหยุดลงในปลายรัชสมัย
จักรพรรดิเซวียนเตอและเริ่มผลิตอีกครั้งในปติงเจา (ป พ.ศ. 2000) ของรัชสมัยจักรพรรดิเทียนซุน  
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         ยุคมืดมน 
 

         หลังจากที่จักรพรรดิเซวียนเตอเสด็จสวรรคต ราชสํานักหมิงก็ตกอยูในความยุงยากทาง
การเมือง มีการผลัดเปลี่ยนแผนดิน ทําใหการผลิตเครื่องถวยตกอยูในยุคมืดประมาณ 28 ป  
นักวิชาการเรียกเครื่องถวยที่ผลิตกันในยุคนี้วา ยุคมืดมนของเครื่องถวย  เนื่องจากราชสํานักตกอยู
ภายใตการควบคุมของขันทีหวางเจิน ขันทีผูนี้ไดนําราชวงศไปสูความวิบัติ ในป พ.ศ. 1992 โดย
กราบทูลใหจักรพรรดิเจิ้นถงเสด็จยกทัพไปตีมองโกลเลีย แตกลับทําใหกองทัพถูกซุมโจมตี และ
จักรพรรดิถูกจับตัวไปขังอยูที่มองโกเลียเปนเวลา  8  ป ทําใหพระอนุชาของพระองคคือ จักรพรรดิ
จิ่งไทในเวลาตอมาตองเสด็จข้ึนครองราชยแทน ตอมาเมื่อจักรพรรดิจิ่งไทเสด็จสวรรคตลงในป 
พ.ศ. 2000 จักรพรรดิเจิ้นถงทรงถูกปลอยตัวและกลับมาครองราชยอีกครั้งหนึ่ง และทรงเปลี่ยน
พระนามใหมวา "จักรพรรดิเทียนซุน"  จากเหตุการณชวงนี้เองจึงเปนยุคของความเสื่อมและความ
สับสน  การผลิตเครื่องถวยหลวงยังคงสืบตอจากรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ ไมมีการพัฒนาการ
ผลิต และใชเครื่องหมายปรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ การผลิตไดลดจํานวนลง (ภาพที่ 30, 32-
35) บันทึกเมืองเจียงซียังกลาววา การผลิตเครื่องถวยลายครามที่ใชในราชสํานักไดหยุดลงใน
ปลายรัชสมัยจักรพรรดิเทียนซุน เพราะสภาพที่ไมเอ้ืออํานวยทางการเมือง แตใน “หยูจางตาซือฉี” 
กลาววา มีการผลิตเครื่องถวยจํานวนมากในปที่ 5 ของรัชสมัยจักรพรรดิจิ่งไท ประมาณหนึ่งใน
สามของสมัยกอนหนา มีเพียงบางชิ้นที่มีเครื่องหมายปรัชสมัย เครื่องถวยชิ้นเยี่ยมมีนอย และไมมี
เครื่องหมายปรัชสมัย 
 

         การขาดหลักฐานทั้งลายลักษณอักษรและการตรวจสอบทางโบราณคดี ทําใหชวงหัว
เล้ียวหัวตอนี้เปนชวงที่สับสน  ดังนั้น นักประวัติศาสตรศิลปะจึงปลอยชวงระยะเวลานี้ใหวางไว
จนกวาจะมีหลักฐานที่แนนอนมาสนับสนุน 
 

         รัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮ่ัว 
 

         เครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่วจะมีความงดงามราวกับสตรี ทั้งการเขียน
ลายที่แลดูออนชอย ความบอบบางของรูปทรง และสีโคบอลตที่แลดูบางใส (ภาพที่ 36) ขณะที่
เครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอจะมีความเขมแข็งและบึกบึนราวกับบุรุษหนุม 
ลักษณะการเขียนลายที่แลดูมีอํานาจ นาเกรงขาม  รูปทรงที่แลดูแข็งแรง ตลอดจนสารโคบอลตสี
น้ําเงินที่แลดูเขม  อยางไรก็ตาม เครื่องถวยลายครามทั้งสองสมัยก็มีความงดงามไมแพกัน นับวา 
เปนยุคทองของเครื่องถวยลายครามจีนที่เครื่องถวยลายครามในรัชสมัยอื่นๆ ไมสามารถเทียบได 
และนิยมเลียนแบบกันทุกยุคทุกสมัย 
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         การที่เครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่วมีความออนหวานเชนนี้ก็เนื่องมาจาก
ขันทีมีอํานาจในการควบคุมราชการ  ทําใหพระองคไดรับอิทธิพลจากขันทีมาตั้งแตทรงพระเยาว 
รวมทั้งจากพระสนมวั่นกุยเฟย พระชายาของพระองคก็ทรงเปนที่โปรดปรานของพระองค ขันทีที่
ควบคุมการผลิต จึงตองผลิตเครื่องถวยเพื่อใหเปนที่พอพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค  ดวย
เหตุนี้เครื่องถวยที่ผลิตออกมาจึงออนหวานราวกับสตรี และทําใหเกิดความสิ้นเปลืองในพระราช
ทรัพย เพราะมีการผลิตมาก จนกระทั่งในป พ. ศ. 2025 หยิ่งซือหยงตองกราบบังคมทูลขอใหหยุด
การผลิตนั้นเสีย แตก็ไมเปนผลสําเร็จ และยังคงดําเนินการผลิตตอมา จนในป พ.ศ. 2040 พระ
ชายาวั่นกุยเฟยทิวงคต จึงทําใหจักรพรรดิทรงเสียพระทัย และส้ินพระชนมในเวลาตอมา 
 

         ลักษณะของเครื่องถวยลายครามในสมัยนี้ รูปทรงของภาชนะจะมีความบอบบาง และ
มักมีขนาดเล็ก เพื่อใหตองกับรสนิยมของราชสํานัก รูปทรงที่นาสนใจ ไดแก ชามหลวง (Palace 
bowl) เปนชามขนาดเล็กที่มีตัวชามโคงและปากผายเล็กนอย  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลาย
พุทธอัษฏมงคลทามกลางลายชอดอกบัว ลายวัชระ ลายมกร และลายอักษรสันสกฤต เปนตน  
คุณภาพของเครื่องถวยลายครามสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่วถึงจุดสูงสุดของการพัฒนา เนื้อดินจะมีสี
ขาวบริสุทธิ์ แนน และละเอียด ซึ่งจะสามารถสังเกตไดจากขอบเชิง น้ําเคลือบสามารถพัฒนาใหมี
ความบางกวาเครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ ทั้งยังเรียบและวาว และไมมีลาย
คลื่นหรือขรุขระแบบผิวสมอีกตอไป สวนสีโคบอลตที่ใชเขียนจะมีสีน้ําเงินออน และเสนเล็กกวาใน
ยุคแรกๆ สืบเนื่องจากสารโคบอลตซูหนีปอชิงที่เปนเครื่องบรรณาการจากสุมาตราและแซนนิบาร
ถูกใชหมดไป ตั้งแตป พ.ศ. 1977 จึงเปนปสุดทายที่มีการนําเขา ชาวจีนไดนําเอาสารโคบอลต
พื้นเมืองจากมณฑลเจอเจียงที่เคยพบตั้งแตรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอมาคนควาก็พบวา สามารถ
นํามาบดนวดไดละเอียดกวาชนิดที่นําเขาจากตางประเทศ สารโคบอลตจากทองถิ่นเรียกวา Bing 
Tern Qing จากเมืองลั่วผิง เพื่อผสมกับสารโคบอลตที่ส่ังเขามาซึ่งมีราคาแพงและหายาก ทําใหสี
ครามมีความนุมนวลกวาและออนซีด  ดังนั้น ลักษณะของสารโคบอลตที่มีการรวมตัวเปนแหงๆ จึง
หมดไป  อยางไรก็ตาม สารโคบอลตเหลานี้ก็มีสวนประกอบของแรแมงกานีสสูง จึงมักใหสีน้ําเงิน
อมสีเทา  สวนการเขียนลายนั้น ชางไดใชวิธีเขียนเสนรอบนอกกอน แลวจึงเขียนดวยสีคราม 
ภายในพื้นที่ขางในดวยสารโคบอลตที่เจือน้ําที่ใหวรรณะสีที่เบาบางกวา และกลายเปน
ลักษณะเฉพาะของเครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว สวนการเขียนลายแบบอิสระก็
หมดไป แตยังคงปรากฏในเครื่องถวยลายครามที่เปนสินคาออก ดังนั้นสีโคบอลตที่เขียนลวดลาย
จึงมีความแตกตางจาก      รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอดวยการใชวรรณะสีออน และเขียนลาย
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สม่ําเสมอ ปราศจากกองสะสมของสารโคบอลต ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของเครื่องถวยลายครามใน
สมัยกอนหนานี้ 
 

         รัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ 
 

         ในเอกสารของจีนมักไมคอยระบุถึงเหตุการณในรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ  เครื่องถวย
ลายครามที่ผลิตในสมัยนี้จึงไมมีความแตกตางจากสมัยแรกๆ ไมวาจะเปนลายสามสหายแหงเห
มันต-ฤดู ลายดอกบัวทูนพุทธอัษฏมงคล  ลายมังกรคลายสิงหที่มีหางยาวเปนพู ลายมังกรกับ
ดอกไมกานขด รวมทั้งลายมังกรกับไขมุกไฟ (ภาพที่ 37) เครื่องถวยลายครามที่มีเครื่องหมายปรัช
สมัยจักรพรรดิหงจื้อจะพบนอยมาก สวนใหญจะไมมีเครื่องหมายปรัชสมัย เครื่องหมายปรัชสมัย
บนเครื่องถวยลายครามในสมัยนี้มี 6 ตัว มี 2 แบบ แบบแรกตัวอักษรจะเล็ก ชองไฟไมสม่ําเสมอ 
สวนอีกแบบ ตัวอักษรจะใหญ และเวนชองไฟไดจังหวะ  ลักษณะการเขียนลายเสนกรอบ แลว
ระบายสีในกรอบดวยสีโคบอลตที่บางเบาจะเริ่มในสมัยนี้ เครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิ
หงจื้อมีนอยมาก เพราะราชสํานักนิยมเครื่องถวยเคลือบสีเหลืองมาก รวมทั้งเครื่องถวยเขียนลายสี 
และเครื่องถวยฟาหัว ลักษณะของสีโคบอลตจะออกสีน้ําเงินอมสีเทา น้ําเคลือบจะหนา ลักษณะ
จะไมแตกตางจากสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว คือ มีคุณภาพดีเยี่ยม น้ําเคลือบมีความหนาแนนและเรียบ 
แตจะออกสีขาวกวาน้ําเคลือบของรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว  นอกจากนี้ ยังนิยมเขียนลายเด็กกําลัง
เลน  การเขียนลายเสนขอบแลวเกลี่ยพื้นดานในใหเจือจาง สวนเคลือบใสก็จะขึ้นเงาวาว และมี
ความหนา 
 

         ชิ้นที่เดนที่สุดในรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ ไดแก แจกัน สําหรับต้ังบนแทนบูชาในวัด (ภาพ
ที่ 38) บริเวณคอมีจารึกกลาวถึงการอุทิศแจกันดังกลาวใหแกวัดที่เมืองเปยจิง และผลิตขึ้นในปที่ 9 
ของรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 2049 ลวดลายตางๆ ที่ปรากฏบนแจกันสามารถ
นํามาจับกลุมหาอายุเครื่องถวยลายครามที่เปนสินคาออกในสมัยนี้ได ไมวาจะเปนลายชอดอกบัว 
ลายโขดหิน ลายตนไผ และลายคลื่น ยกเวนลายใบตองที่บริเวณสวนคอและลายหยูอ้ีพับรอบคอ 
ดานลางของแจกัน เพราะเปนลายที่เกิดขึ้นแลวตั้งแตสมัยราชวงศเอวี๋ยน และกอนหนาสมัย
จักรพรรดิหงจื้อ 1-2 รัชสมัย ปจจุบันแจกันใบนี้เก็บรักษาอยูที่มหาวิทยาลัยลอนดอน 
สหราชอาณาจักร เชนเดียวกับแจกันเดวิด 

 

         อยางไรก็ตาม ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ชาวโปรตุเกสไดเดินทางมายังดินแดน
ตะวันออกไกล ทําใหมีการพัฒนาการคาใหเจริญรุงเรือง รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตเครื่องถวยลาย
คราม เพื่อใหตรงตามรสนิยมของตลาดแถบยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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  รัชสมัยจักรพรรดิเจิ้นเตอ 
 

         เนื่องจากจักรพรรดิเจิ้นเตอทรงเปนจักรพรรดิที่โงเขลา ปราศจากทศพิธราชธรรม ทําให
เตาหลวงตกอยูภายใตสภาวะที่ถูกทอดทิ้ง และบริเวณเมืองจิ่งเตอเจิ้นไดเกิดโจรผูราย  
 

         เครื่องถวยลายครามในสมัยนี้สามารถแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกจะตกแตงแบบ
ลวดลายจีน นิยมเลียนแบบเครื่องหมายปรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ สวนที่เปนเครื่องหมายปรัช
สมัยจักรพรรดิเจิ้นเตอมี 4 ตัว ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายมังกรกับดอกไมกานขด (ภาพที่ 31) 
ลายเด็กเลน ลายหงส (ภาพที่ 39) สวนอีกกลุมหนึ่งจะตกแตงดวยลวดลายและรูปทรงแบบมุสลิม 
(ภาพที่ 40) บาง คร้ังก็นําขอความที่ใชสวดออนวอนพระอาลาห อักษรเปอรเชียและอาหรับจาก
คัมภีรอังกุรอาน (Coran) อันเปนคัมภีรสําคัญของศาสนาอิสลามมาตกแตงรวมดวย (ภาพที่ 41-
42) ซึ่งลวดลายของเครื่องถวยกลุมนี้ไมเคยพบบนเครื่องถวยที่เปนสินคาออก 
 

         นักประวัติศาสตรศิลปะไดตั้งขอสันนิษฐานเกี่ยวกับเครื่องถวยลายครามในสมัยนี้วา 
อาจเนื่องมาจากอิทธิพลทางอํานาจของขันทีในวัง ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม เร่ืองนี้อาลีอัคบาร (Ali 
Akbar) นักเดินทางชาวมุสลิมจากประเทศตุรกีตะวันออก ไดเดินทางเขามาในราชสํานักหมิงเมื่อป 
พ.ศ. 2048 และบันทึกวา จักรพรรดิทรงไดรับการชักจูงใหนับถือศาสนาอิสลาม และขาราชการใน
ราชสํานักสวนใหญเปนขันทีที่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น รูปทรงสวนใหญจึงเปนเครื่องใชสําหรับ
วางบนโตะ เชน กระบอกใสพูกัน ที่วางพูกันภาพภูเขาหายอด ตลับ แจกัน และเชิงเทียน มักมี
เครื่องหมายปรัชสมัย 6 ตัวเสมอ 
 

         นอกจากนี้ เครื่องถวยลายครามที่ผลิตในสมัยนี้มีหลายชิ้นที่แสดงใหเห็นถึงการติดตอ
กับชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวโปรตุเกสในรัชสมัยกษัตริยแมนนวลที่ 1 (ป พ.ศ. 2012-2064) มัก
เปนรูปทรงของกาที่มีเชิงสูง พวยเปนภาพสัตวคาบพวยกา สีของเครื่องถวยลายครามจะออกสีน้ํา
เงินอมสีเทาเรียกวา โมฮัมเมดัน ซึ่งเปนสารโคบอลตที่ส่ังเขามาจากประเทศทางแถบเอเชียกลาง 
พรอมกันนี้ ก็มีการฟนฟูลวดลายตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 ข้ึนมาใชใหม รวมทั้ง
รูปทรงเกาๆ สมัยนี้จึงเปนสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงจากพุทธศตวรรษที่ 20 มาเปนรูปแบบใหม 
นิยมทํากระปุก 8-10 เหลี่ยม ตกแตงดวยลายกลีบบัว ลายเห็ดหลิงจือ ลายประแจจีน ลายชอดอก
อารเบส ตลอดจนลายจะเปนที่นิยมในสมัยนี้ ไดแก ลายหงสหรือมังกรกับดอกไมกานขด ลายเด็ก
เลน และเจริญรุงเรืองตอมาในรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง 
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         เครื่องหมายปรัชสมัยที่เขียนบนภาชนะ ไดแก ตาหมิงเหนียนเจา เซวียนเตอเหนียนเจา 
และตาหมิงเซวียนเตอเหนียนจื้อ เปนตน เครื่องถวยที่มีเครื่องหมายเหลานี้มีทั้งเครื่องถวยลาย
ครามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในราชสํานักและเพื่อเปนสินคาออก ซึ่งจะพบมากตามแหลงโบราณคดีทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ  
 

         รัชสมัยจักรพรรรดิเจียจิ้ง 
 

         ตลอดระยะเวลา 45 ปแหงการครองราชยของจักรพรรดิเจียจิ้ง บานเมืองมีความสงบสุข 
การผลิตเครื่องถวยไดรับการปรับปรุงและสงเสริมอยางมาก มีการสรางเตาขึ้นเพื่อผลิตเครื่องถวย
สําหรับในราชสํานักถึง 58 เตา และเตาเอกชนอีก 20 กวาเตา  ในปที่ 9 ของรัชสมัยพระองค ซึ่งตรง
กับป พ.ศ. 2074 มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ของผูควบคุมเตาโดยใหสวนราชการทองถิ่นทํา
หนาที่ควบคุมเตาหลวงแทนพวกขันที มีการกวาดลางพวกขันที พรอมทั้งปรับปรุงสภาพการทํางาน
อยางมากในเตา (Sato 1978 : 179) 
 

          เนื่องจากพระองคทรงเลื่อมใสในลัทธิเตาอยางเครงครัด จึงทรงพยายามกดขี่ศาสนา
อ่ืนๆ อยูเสมอ ดังเห็นไดจากในป พ.ศ. 2079 พระพุทธรูปในกรุงเปยจิงถูกทําลาย วัดทางพุทธ
ศาสนาหลายแหงถูกทําลายตามพระบรมราชโองการของพระองค  ลวดลายตางๆ ที่ตกแตงบน
เครื่องถวยในรัชสมัยนี้จึงมักเขียนลวดลายที่มีความหมายเกี่ยวกับความเปนอมตะตามความเชื่อ
ในลัทธิเตา  อยางไรก็ตาม บางชิ้นก็แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางพุทธศาสนาดวย เพราะกอนที่
พระองคจะทรงหันมานับถือลัทธิเตา พระองคทรงเคยนับถือพุทธศาสนามากอน รูปทรงของภาชนะ
ที่ผลิตจะหันกลับไปเลียนแบบภาชนะสําริดสมัยโบราณ เชน กู จุน เล่ียน ติง เปนตน รูปทรงใหมๆ 
จะเกิดขึ้นนอย รูปทรงที่เคยผลิตมาแตเดิมยังคงผลิตสืบตอมา ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายยันต
แปดคณะฉันทหรือลายแผนผังแปด ลายนกกระเรียน ลายกวาง ลายกระตาย ลายแปดเซียน ลาย
เด็กเลน (ภาพที่ 43) ลายนักปราชญสนทนาธรรม ลายมงคลแปดในลัทธิเตา ลายเห็ดหลิงจือ ลาย
หงส ลายพันธุไมดอก ลายปลาทามกลางสระบัว ลายมังกรกึ่งนามธรรม ลายผลทอ ลายสามสหาย
แหงเหมันตฤดู ซึ่งบางครั้งก็ทําบิดไปมาเปนรูปอักษรจีนตัว “โซว” ซึ่งแปลวา อายุยืน บาง  
 

         สารโคบอลตที่ใชตกแตงมีอยู 2 แบบ ไดแก แบบที่สืบทอดมาจากรัชสมัยกอนจะออกสี
น้ําเงิน ซึ่งเปนสารที่นําเขามาในรัชสมัยกอนเรียกวา สีครามโมฮัมเมดัน สวนอีกแบบหนึ่งเปนสีน้ํา
เงินอมสีมวงใส ซึ่งไดจากการปรับปรุงของชาง ถือเปนแบบฉบับของเครื่องถวยลายครามในสมัยนี้ 
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โดยการนําเอาสีครามโมฮัมเมดันผสมกับสารโคบอลตที่ใชในทองถิ่น ทําใหสีมีความออนนุม เรียบ 
และบางใส 
 

         เครื่องหมายที่เขียนบนกนภาชนะ นอกจากจะมีเครื่องหมายปรัชสมัย ก็อาจจะเปนคํา
อวยพรที่เปนสิริมงคล เชน ฉางหมิงฟูกุย ฝูกุยเจียจวี่ หรือวั่นฝูหยูถง เปนตน เครื่องถวยที่มี
เครื่องหมายเหลานี้จะพบมากตามแหลงโบราณคดีทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  
 

         รัชสมัยจักรพรรดิหลงฉิ้ง 
 

         เนื่องจากพระองคทรงครองราชยเพียง 6 ปเทานั้น ในระยะเวลาดังกลาวมีการผลิต
เครื่องถวยจากเตาหลวงในปที่ 5 (ป พ.ศ. 2114) ของรัชสมัยของพระองคเพียงครั้งเดียว (Sato 
1978 : 180) จึงเปนการยากที่จะกลาวถึงความแตกตางระหวางสามรัชสมัย  รูปทรงและลวดลาย
จะเลียนแบบเครื่องถวยรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้งเกือบทั้งหมด และชิ้นที่มีเครื่องหมายปรัชสมัยก็พบ
นอยมาก  

 

         สีโคบอลตที่ใชตกแตงจะออกสีน้ําเงินอมสีมวง มีความนาสนใจเปนพิเศษ เพราะมีสวน 
ประกอบของแมงกานีสตํ่า แสดงวา เปนสารโคบอลตที่ส่ังเขามาทั้งหมด หรือสารที่ส่ังเขามาผสม
กับสินแรพื้นเมืองเล็กนอยเชนเดียวกับรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง 
 

         รัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ 
 

          เครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นในระหวางครึ่งแรกของพระองคมีลักษณะเหมือนกับ
เครื่องถวยลายครามที่ผลิตข้ึนในรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้งและจักรพรรดิหลงฉิ้ง และรูปแบบของ
เครื่องถวยที่ผลิตขึ้นในยุคหลังสามารถระบุไดอยางแนชัดวา ผลิตขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่  
เครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในราชสํานักจะมีการปรับปรุงมาตรฐานของสองรัชสมัยที่แลว 
คือ เนื้อดินละเอียด น้ําเคลือบใส  สารโคบอลตจะออกสีมวงเขม  ในระหวางป พ.ศ. 2149 ทางราช
สํานักจําเปนตองตระหนี่ถี่ถวนเพื่อนําพระราชทรัพยไปใชในสงครามเกาหลีเพื่อตอตานชาว
ญี่ปุน ทําใหเกิดเหตุการณผันผวนทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุน
การผลิต (Sato 1978 : 181) คุณภาพการผลิตจึงลดต่ําลงอยางเห็นไดชัด เชิงของภาชนะมักปาด
อยางหยาบๆ ไมเรียบรอย สวนรูปทรงที่ผลิต ไดแก ชาม จาน คนที (ภาพที่ 44) และรูปทรงแบบ
ภาชนะสําริด เชน จุน กู เลี่ยน ติง และเจี๊ยว รวมทั้งกาทรงลูกแพรที่ผลิตมากในสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
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         การเขียนลายภูมิประเทศเขามามีบทบาทเดนเชนเดียวกับการเขียนคําอวยพร ลายเด็ก
เลนของรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่จะมีลักษณะแตกตางจากลายเด็กเลนของรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง มี
การไลวรรณะสีบนโขดหินและภูเขาใหเขมบางเชนเดียวกับภาพเขียน  สวนสีครามจะออกแกม เงิน 
การเขียนลายแบบนี้มีพัฒนาตอมาจนถึงระหวางพุทธศตวรรษที่ 24 
 

     เครื่องถวยลายครามสมัยจักรพรรดิวั่นลี่นิยมตกแตงดวยลาย ซึ่งเรียกวา "ลายลึกลับ” 
เพราะลวดลายไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน การตกแตงลวดลายในลักษณะนี้ปรากฏขึ้นครั้ง
แรกในรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ ลายลึกลับมี 2 แบบ แบบแรก เกิดจากการขูดขีดลงบนเนื้อภาชนะ
กอนทําการเคลือบ และแบบที่สอง เกิดจากการเขียนดวยน้ําดินลงบนเนื้อภาชนะกอนทําการ
เคลือบ 

 
 
 

เครื่องถวยจีนที่เปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทย 
 

         ในการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องถวยจีนที่เปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทยนั้น ผูวิจัยได
ใชหนังสือของนักวิชาการชาวตางประเทศที่มีชื่อเสียงและประสบการณดานเครื่องถวยมาเปนหลัก
ในการวิเคราะหและกําหนดอายุยุคสมัย จําแนกแยกประเภท และกําหนดแหลงผลิต ไดแก จอหน  
อาเล็คซานเดอร โปบ (John Alexander Pope) เฟงเสียนหมิง (Feng Xianming) เรจินา เคลว 
(Regina Khrahl) มารกาแร็ต เมดเลย (Margaret Medley) เจซซิกา รอวสัน (Jessica Rawson) 
และหวังชิงเจิ้ง (Wang Qingzheng) รวมทั้งรายงานการขุดคนทางโบราณคดีของนักโบราณคดี
ประจําพิพิธภัณฑสถานมณฑลเจียงซีเกี่ยวกับการขุดคนแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น และนักโบราณคดี
ประจําพิพิธภัณฑสถานเมืองหนานจิงเกี่ยวกับการขุดคนพระราชวังหนานจิง เปนตน นอกจากนี้ 
ผูวิจัยไดใชขอมูลที่กรมศิลปากรรายงานเกี่ยวกับสถานที่ที่มีการคนพบเครื่องถวยจีนมาเปนขอมูล
ดิบในการรวบรวมแหลงที่มีการคนพบเครื่องถวยจีนในประเทศไทย เพื่อใหเห็นถึงการแพรหลาย
ของเครื่องถวยจีนที่มีการคนพบแลวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน (ป พ.ศ. 2548)  

 

         อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา การจําแนกแยกประเภทและกําหนดอายุของเครื่องถวยจีน
ที่เปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทย บางกลุมมีหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีสนับสนุน
นอยมาก โดยเฉพาะกลุมเครื่องถวยเคลือบสีเขียว เครื่องถวยเคลือบสีขาว และเครื่องถวยเคลือบสี
น้ําตาลบางกลุมที่มีการคนพบในปริมาณนอย หรือมักไมมีลวดลายตกแตง และหรือยังไมมีการ
สํารวจหรือคนพบที่ตั้งแหลงเตา ทําใหยากแกการจําแนกและกําหนดอายุอยางชัดเจน ฉะนั้น 
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เครื่องถวยจีนบางกลุมจึงเปนการสันนิษฐานหรือตีความจากหลักฐานที่มีอยูในขณะนี้และมีความ
เปนไปไดมากที่สุดของผูวิจัย  

 

         นับต้ังแตป พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน ผูวิจัยไดมีโอกาสคนควาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องถวย
จีนที่เปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทยมาอยางละเอียดและตอเนื่อง และพบวา เครื่องถวยจีน
มีหลากหลายรูปแบบ มีวิวัฒนาการที่ชัดเจน และถูกสงเขามาจําหนายจากแหลงผลิตหลายแหงใน
ประเทศจีน ฉะนั้นการจัดแบงกลุมตามยุคสมัย ประเภท และแหลงผลิต จึงมีความเหมาะสมที่สุด
ในการศึกษาเครื่องถวยจีนที่เปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทยและงานศิลปกรรมในประเทศ
ไทยที่ไดรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีน ในฐานะที่เปน
หลักฐานสําหรับการกําหนดอายุทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะมากที่สุด และชวยใหการ
วิเคราะหตีความหลักฐานตางๆ มีความกระชับมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเลือกวิธีการนําเสนอ
แบบแบงยุคสมัยไปพรอมๆ กับประเภทของเครื่องถวยและกลุมยอยของแตละประเภท เพื่อให
สามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น โดยชี้ใหเห็นวา ในแตละสมัยมีความนิยมเครื่องถวยประเภทใด 
เครื่องถวยจีนจากแหลงผลิตใดบางที่เขามามีบทบาทสําคัญในชวงระยะเวลานั้น รวมทั้งสามารถ
ศึกษาพัฒนาการของเครื่องถวยแตละประเภทจากสมัยหนึ่งสูอีกสมัยหนึ่งไดอยางงายดาย ในที่นี้ 
จึงไดแบงเครื่องถวยจีน ซึ่งเปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทยออกเปน 6 สมัยใหญๆ ไดแก 
       

         1. ปลายสมัยราชวงศถัง-สมัยหาราชวงศ ระหวางพุทธศตวรรษที่ 14-ป พ.ศ. 1503  
         2. สมัยราชวงศซงภาคเหนือ  ระหวางป พ.ศ. 1503-1670  
         3. สมัยราชวงศซงภาคใต  ระหวางป พ.ศ. 1670-1822  
         4. สมัยราชวงศเอวี๋ยน  ระหวางป พ.ศ. 1822-1911  
         5. สมัยราชวงศหมิง  ระหวางป พ.ศ. 1911-2187  
         6. สมัยราชวงศชิง  ระหวางป พ.ศ. 2187-2454 
 

         อยางไรก็ตาม ยังมีเครื่องถวยจีนอีกกลุมหนึ่ง ไมทราบที่มาแนชัด  ปจจุบันจัดแสดงอยู
ในหองเครื่องถวย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ไดแก เครื่องปนดินเผาสมัยราชวงศฮั่น (ป 
พ.ศ. 337-552) เครื่องถวยเคลือบสีเขียวสมัยราชวงศจิ้นตะวันออก (ป พ.ศ. 860-963) และ
ประติมากรรมรูปบุคคลแบบถังสามสีที่มักพบเฉพาะในสุสานสมัยราชวงศถัง (ป พ.ศ. 1161-1450)  
เครื่องถวยเหลานี้คงมิไดถูกนําเขามาเพื่อการคาดังเชนเครื่องถวยจีนในสมัยที่กลาวมาแลว 
เนื่องจากไมมีหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีสนับสนุน จึงสันนิษฐานวา เปนโบราณวัตถุที่
นําเขามาในภายหลัง 
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ปลายสมัยราชวงศถัง-สมัยหาราชวงศ   
 

         ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ชาวจีนสามารถเดินเรือมาทําการคากับชนพื้นเมืองทางแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สินคาที่นํามาจําหนายสวนใหญเปนเครื่องถวย ผาไหม ส่ิงทอ เหล็กเกลา 
ทองแดงในภาพของเหรียญกษาปณ และอื่นๆ อีก เปนตน โดยมาแลกเปลี่ยนกับสินคาพื้นเมือง
ประเภทเครื่องเทศและของปา ไดแก หนังสัตว งาชาง นอแรด หินมีคา เครื่องหอม สมุนไพร และ
ของหายากอื่นๆ  โดยมีเมืองทาสงออกที่สําคัญอยูที่เมืองกวางโจว (Guangzhou) ในมณฑลกวาง
ตง   

 

         บันทึกทางประวัติศาสตรของจีนไดเนนความสําคัญของเมืองกวางโจวในฐานะเมืองทา
การคาที่สําคัญที่สุดบนชายฝงทะเลของจีนมาตั้งแตปลายสมัยราชวงศถังถึงสมัยราชวงศซง
ภาคเหนือ (แผนที่ที่ 5) แตบันทึกเหลานี้กลับไดรับการสนับสนุนจากหลักฐานทางโบราณคดีนอย
มาก จนกระทั่งเมื่อมีรายงานการขุดคนของนักโบราณคดีที่เมืองกวางโจว และการคนพบแหลงขุด
คนที่บูตวนในหมูเกาะมินดาเนาวา มีการคนพบเครื่องถวยซีชุนและเครื่องถวยเฉาโจวรวมกับเครื่อง
ถวยยั่วที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-16 จึงชี้ใหเห็นวา เมืองกวางโจวมีบทบาทสําคัญในการคา
ทางทะเลตั้งแตปลายราชวงศถังหรือตนสมัยราชวงศซงภาคเหนือ (Watt  1989 : 44-45) และแสดง
ใหเห็นวา ชาวจีนไดรับสิทธิประโยชนจากการผูกขาดการคาเครื่องถวยที่เปนสินคาออกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 14-15 จนกระทั่งถึงตนสมัยราชวงศหมิง  

 

         มีการคนพบเครื่องถวยจีนปลายสมัยราชวงศถังถึงสมัยหาราชวงศในประเทศไทยที่เปน
สินคาออกอยูตามเมืองทาตางๆ ที่อยูติดริมทะเล และภายในผืนแผนดินปจจุบัน ซึ่งเดิมเคยเปน
เมืองทาริมทะเลมากอน นับเปนหลักฐานสําคัญที่ชี้ใหเห็นวา ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูบริเวณชายฝง
ทะเลรูจักใชเครื่องถวยจีนมาเปนเวลาชานานแลว และพอคาชาวจีนคงมีการติดตอกับชุมชนทาง
ทะเลกอนที่จะมีการติดตอกับชุมชนที่อยูลึกเขาไปในแผนดิน  ดังจะเห็นไดจากเครื่องถวยจีนที่
คนพบจากแหลงโบราณคดีเกาะคอเขา ซึ่งตั้งอยูทางฝงตะวันตกของคาบสมุทรบริเวณปากแมน้ํา
ตะกั่วปาและเครื่องถวยจีนที่คนพบจากแหลงโบราณคดีแหลมโพธิ ซึ่งตั้งอยูทางฝงตะวันออกของ
คาบสมุทร เปนเครื่องถวยจีนที่มีอายุอยูในศตวรรษสุดทายของปลายสมัยราชวงศถัง ประมาณป 
พ.ศ.1349-1449  เคร่ืองถวยจีนที่เปนสินคาออกในระยะนี้มักคนพบตามแหลงโบราณคดีใน
คาบสมุทรภาคใตและภาคกลางของประเทศไทย โดยมีเมืองทาสําคัญ 5 แหง ไดแก เมืองลพบุรี  
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เมืองไชยา เมืองตะกั่วปา เมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราช  เราสามารถแบงเครื่องถวยใน
ระยะนี้ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 

         1. ประเภทเขียนลายสีใตเคลือบ   
 

         ผลิตจากเตาฉางซา (Changsha) มณฑลหูหนาน (Hunan)  รูปทรงที่พบมักเปนชาม 
(ภาพที่ 45) กระปุก และกา ซึ่งมีพวยเปนภาพ 6-8 เหลี่ยม ตกแตงดวยการใชสีดําหรือสีน้ําตาล
จากแรเหล็ก สีเขียวจากแรทองแดง หรือสีครามจากสารโคบอลตปายหรือเขียนลงบนตัวภาชนะ 
เนื้อดินสีขาวนวล ละเอียด น้ําเคลือบอมสีเหลือง ใส เคลือบไมจรดกน  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก 
ลายนก ลายกลีบดอกไม ลายกิ่งไม และลายอักษรอาหรับ เปนตน  บางครั้งยังพบวา ที่บริเวณไหล
ของกามีการปนติดลายดวยดินที่เกิดจากการกดพิมพ เปนตนวา รูปนักดนตรี นักเตนรํา สิงห 
นกเขา เปด หรือผลองุน แลวทาดวยสีน้ําตาลหรือสีเขียวกอนเคลือบ  ประเภทนี้คนพบที่คลอง
ทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 
: 180) ที่แหลมโพธิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ที่เกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 221) และที่ทะเลนอย ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 200) เปนตน 
 

         2. ประเภทเคลือบสีเขียว   
 

         เครื่องถวยเคลือบสีเขียวในสมัยนี้มีลักษณะเดียวกับที่คนพบจากแหลงโบราณคดีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และศรีลังกา สวนใหญมิไดผลิตจาก
เตาเยว ทางตอนเหนือของมณฑลเจอเจียงทั้งหมด แตเปนเครื่องถวยเคลือบสีเขียวเลียนแบบเยวที่
ผลิตจากเตาในมณฑลกวางตง (แผนที่ที่ 3) โดยสามารถแบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาฉินเสี้ยน (Yinxian) มณฑลเจอเจียง (Zhejiang) มีอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 15 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับสมัยหาราชวงศถึงตนสมัยราชวงศซง มักเรียก
กันวา เครื่องถวยเยว จัดเปนเครื่องถวยที่มีคุณภาพสูง รูปทรงที่พบมักปนชามและกระปุก ขูดสลัก
ลายกลีบบัวซอนหรือลายดอกไม เนื้อดินสีเทา แกรง น้ําเคลือบสีเขียวอมสีเทา เคลือบถึงฐาน 
ยกเวนขอบเชิง กลุมนี้คนพบในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (มาลินี        
คัมภีรญาณนนท 2527 : 34) และที่บริเวณเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา (เขมชาติ  
เทพไชย 2527 : 26) เปนตน 
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 กลุมที่ 2 ผลิตจากเตามี้เสียนซีกวน (Mixian Xiguan)  มณฑลเหอหนาน   รูปทรงที่พบ
เปนชามปากกวาง มีทั้งชนิดขอบปากเรียบและชนิดขอบปากหยักรูปกลีบดอกไมขนาดใหญ (ภาพ
ที่ 46) ดานนอกตัวชามมักขูดสลักลายกลีบบัวอยางเบาๆ กอนเคลือบ สวนดานในกนชามมีรอยกี๋
ดินรูปวงรี 5-9 รอย เชิงเตี้ย ขอบเชิงหนาเปนรูปวงแหวน และมักปรากฏรอยกี๋รูปวงรีที่ขอบเชิงรูปวง
แหวน เนื้อดินสีเทา น้ําเคลือบสีเขียว ใส มีรอยราน  กลุมนี้คนพบที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
(ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 2539: 80)  ที่บริเวณเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ที่วัดเวียง 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ธราพงศ ศรี สุชาติ และคณะ 2532 : 24) ที่คลองทาเรือ ตําบล
ทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 318) และ
ที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 110) เปนตน  
 

         กลุมที่ 3 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลกวางตง 
เพื่อเลียนแบบเครื่องถวยเยว  รูปทรงที่พบมักเปนชาม ดานในกนชามมีรอยขูดน้ําเคลือบออกดวย
เครื่องมือมีคมเปนรอย 15-18 แฉก เนื้อดินสีเทา คอนขางละเอียด ขอบเชิงหนาเปนรูปวงแหวนและ
ไมเคลือบ น้ําเคลือบสีเขียวอมสีเหลือง เคลือบไมจรดฐาน  กลุมนี้คนพบที่แหลมโพธิ ตําบล
พุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และที่บริเวณเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
(ธราพงศ  ศรีสุชาติ และคณะ 2532 : 23) เปนตน 
 

         กลุมที่ 4 ผลิตจากเตาหยางกาน (Yanggan) มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบเปนอางและ
ชาม ดานในกนชามปาดน้ําเคลือบออกกอนเผาเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาดใหญประมาณ 5-6 
รอย รวมทั้งที่ขอบเชิงจะปรากฏรองรอยของการใชกี๋ดวย เชิงของภาชนะคอนขางสูง ขอบเชิงรูปวง
แหวนหนา และเปนวงลึกตรงกลาง เนื้อดินสีเทา หยาบ น้ําเคลือบสีเขียวอมสีเหลือง เคลือบไมจรด
ฐาน กนไมเคลือบ  กลุมนี้คนพบที่แหลมโพธิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี        
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 13) ที่บริเวณเกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา (ธราพงศ        
ศรีสุชาติ และคณะ 2532 : 23) และที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรม
ศิลปากร 2532 : 109) เปนตน 
 

         3. ประเภทเคลือบสีขาว   
 

         ผลิตจากเตาติ้ง (Ding) มณฑลเหอเปย (Hebei) จัดเปนเครื่องถวยที่มีคุณภาพดีในชวง
ตนพุทธศตวรรษที่ 15  รูปทรงที่พบ ไดแก จาน กา ตลับ และชาม แตมักคนพบที่เปนชามมากกวา 
(ภาพที่ 47)  ชามมีลักษณะปากกวาง ขอบปากเปนสันหนา กนตื้น ขอบเชิงมี 2 แบบ คือ แบบมีเชิง
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เตี้ย ขอบเชิงรูปวงแหวนขนาดใหญ ซึ่งมีอายุอยูในสมัยราชวงศถัง และแบบมีเชิงสูง ขอบเชิงบาง 
ซึ่งมีอายุอยูในสมัยหาราชวงศ โดยทั่วไปไมนิยมตกแตงลวดลาย เนื้อดินสีขาว ซึ่งเปนดินเหนียวที่มี
ปริมาณดินขาวและโดโลไมทผสมอยู ทําใหสามารถเผาในอุณหภูมิสูงได  ประเภทนี้คนพบที่
จังหวัดสงขลา (ปริวรรต  ธรรมาปรีชากร 2539 : 82) ที่เกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา       
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 197, 221) ที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรม
ศิลปากร 2532 : 109) และที่แหลมโพธิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ธราพงศ 
ศรีสุชาติ 2532 : 22) เปนตน  
 

           4. ประเภทไมเคลือบ   
 

           ผลิตจากเตาเฟงไค (Fengkai) มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบสวนใหญเปนไห มีทั้งแบบ
มีหูและแบบไมมีมีหู ปากแคบ เนื้อดินสีเทาอมสีดํา แกรง คอนขางบาง ประเภทนี้คนพบที่แหลม
โพธิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  ที่เกาะคอเขา อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
และในภาคกลางของประเทศไทย (ธราพงศ ศรีสุชาติ และคณะ 2532 : 23) เปนตน 
 
 

สมัยราชวงศซงภาคเหนือ   
           

           สมัยราชวงศซงภาคเหนือมีการแลกเปลี่ยนกับศูนยกลางเครื่องถวยในมณฑลใกลเคียง
ทั้งหมด รวมทั้งมณฑลเจอเจียง  อันเปนผลมาจากอพยพของประชาชนเขาไปในมณฑลกวางตง
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากมณฑลเจียงซี เนื่องจากความเจริญรุงเรืองของเมืองกวางโจวและ
เมืองเฉาโจวในพุทธศตวรรษที่ 14-16 และความตองการชางฝมือมากขึ้นในทุกๆ วงความรู 
ประกอบดวยชางปนสําหรับการผลิตเครื่องถวยจํานวนมาก 

 

           ในสมัยราชวงศซงภาคเหนือมีหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความเฟองฟูในอุตสาหกรรม
เครื่องถวย ความตองการอยางมากจากตลาดโพนทะเลไดผลักดันใหเกิดเตาสําคัญ 3 เตาขึ้น ไดแก 
เตาซีชุน (Xicun) ในเมืองกวางโจว ปเจียซาน (Bijiashan) ในเมืองเฉาโจว (Chaozhou) และตงผิง 
(Dongping) ในเมืองหุยโจว (Huizhou) ความสามารถในการผลิตเปนจํานวนมากของเตาแบบ
มังกรไดสนองความตองการของทองถิ่นและดินแดนโพนทะเลดวยการแกไขเตาและรับเอาเทคนิค
ใหมจากเตาอื่นๆ  อุตสาหกรรมเครื่องถวยที่เปนสินคาออกของมณฑลกวางตงไดถึงจุดสูงสุดที่ตอง
มีการบันทึกถึงความหลากหลายและคุณภาพของเครื่องถวย  
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         การคาในระยะแรกของสมัยราชวงศซงภาคเหนือยังขยายตัวไมมากนัก คอนขางจํากัด 
เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยราชวงศซงภาคใตหรือสมัยราชวงศเอวี๋ยน สวนใหญเปนการคากับชาว
พื้นเมืองทางแถบชายทะเลเชนเดียวกับในปลายสมัยราชวงศถัง ดังนั้น เครื่องถวยจีนที่เปน
สินคาออกในสมัยนี้จึงยังมักคนพบตามแหลงโบราณคดีในคาบสมุทรภาคใตและภาคกลางของ
ประเทศไทย โดยมีเมืองทาสําคัญ 5 แหง ไดแก เมืองราชบุรี เมืองลพบุรี เมืองไชยา เมืองตะกั่วปา 
และเมืองนครศรีธรรมราช  เราสามารถแบงเครื่องถวยสมัยนี้ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 

         1. ประเภทเคลือบสีเขียว  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาซั้งอิ๋ว (Shangyu) มณฑลเจอเจียง เปนตนกําเนิดของเครื่องถวย
หลงเฉวียน รูปทรงที่พบเปนชาม ถวย และกระถางกํายาน บริเวณฝาขูดสลักหรือฉลุลาย เนื้อดินสี
เทา แกรง น้ําเคลือบสีเขียวอมสีเหลือง  กลุมนี้คนพบที่แหลมโพธิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 175) เปนตน 
 

         กลุมที่ 2 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลกวางตง 
รูปทรงที่พบเปนไหทรงสูง บางทีเรียกวา ไหดุชุน (Dusun Jar) มีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ขนาด
เล็กนั้นลําตัวคอนขางกลม (ภาพที่ 48) สวนขนาดใหญมักเปนรูปไขคลายทรงถังเบียร บริเวณไหล
ปนติดหู 4-6 หูในแนวนอน ลักษณะโดยทั่วไปขอบปากสั้นเปนสันหนา และบริเวณไหลมีพวยเล็กๆ 
คลายกับกา นอกจากนี้ยังมีอางขนาดตางๆ มีฐานแบน ปนติดหู 4หูในแนวนอน น้ําเคลือบมีหลาย
ระดับสีตั้งแตสีเขียวออนจนถึงสีน้ําตาลออน ใส ไมสม่ําเสมอ มีรอยราน มักเคลือบเพียงภายนอก
และภายในของปาก จะเวนบริเวณสวนกนและเหนือขอบปาก เนื้อดินสีเทา หยาบ และแกรง  
นักวิชาการบางทานไดกําหนดอายุเครื่องถวยกลุมนี้ไวราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 (Pusaka 1992 : 
figs. 1B, 25) กลุมนี้คนพบที่จังหวัดพัทลุง (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 201)  ที่แหลมโพธิ ตําบล
พุมเรียง  อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี  ที่บริเวณคลองทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 181) ที่เกาะคอเขา (เขมชาติ 
เทพไชย 2527 : 22) ที่บานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา (ปริวรรต ธรรมา ปรีชากร 2539: 
82) และในทะเลสาบสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 202, 
204, 208) เปนตน 

 

         กลุมที่ 3  ผลิตจากเตาซีชุน (Xicun) มณฑลกวางตง เครื่องถวยกลุมนี้ไมเคยมีการ
บันทึกไวในอักขรานุกรมทองถิ่นหรือวรรณกรรมทางประวัติศาสตรใดๆ ของจีน และไมมีการคนพบ
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ชิ้นที่สามารถบอกอายุถึงแหลงเตาไดเลย  มีเพียงหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการคนพบสุสาน
ปลายสมัยราชวงศถังที่ใตชั้นทับถมของเครื่องถวยเผาเสียที่หวงตี้กัง (Huangdigang)  ซึ่งชี้ใหเห็น
วา ประการแรก ชั้นบนของเตาจะตองมีอายุหลังกวาปลายสมัยราชวงศถังมาก มิเชนนั้น เตาคงไม
สรางเหนือหลุมศพสมัยราชวงศถัง ประการที่สอง มีการคนพบเครื่องถวยกลุมใหญที่มีลักษณะ
ทองถิ่นชัดเจนจากสุสานสมัยหาราชวงศในเมืองกวางโจว  ผลิตภัณฑจากเตาซีชุนก็ไมมีลักษณะ
คลายคลึงกับเครื่องถวยสมัยหาราชวงศชิ้นใดเลย  ประการที่สาม เครื่องถวยซีชุนสวนใหญมี
ลักษณะรวมกับเครื่องถวยสมัยราชวงศซงภาคเหนือที่ผลิตจากสวนอื่นๆ ของจีนอยางมาก  ดังนั้น 
การกําหนดอายุเครื่องถวยซีชุนที่เกาที่สุดจึงไมควรเกินตนสมัยราชวงศซงภาคเหนือ (Chinese 
University of Hong Kong 1987 : 85)  

 

         ความเจริญรุงเรืองของเครื่องถวยซีชุนจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการคาโพน
ทะเล  ใน 20 ปที่ผานมามีการคนพบเครื่องถวยซีชุนจํานวนมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ไดแก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ศรีลังกา รวมทั้งในหมูเกาะปาราเซลในทะเลจีนใต ซึ่งไดรับ
การอุปถัมภจากผูซื้อในดินแดนโพนทะเล (Chinese University of Hong Kong 1987 : 85) 
รูปทรงที่พบเปนกาหรือเหยือก (ภาพที่ 49) ขอบปากหนาและกวาง คอยาว ลําตัวปอง พวยยาว 
ปลายพวยตั้งตรง บริเวณไหลปนติดหู 2 หูในแนวตั้ง แบงลําตัวออกเปนชอง หูจับทําเปนเสนคู น้ํา
เคลือบสีเขียวอมสีเหลือง ใส เคลือบไมจรดเชิง เนื้อดินสีเทาอมสีแดง หยาบ  กลุมนี้คนพบที่คลอง
ทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 
: 183) ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 110) ที่โบราณสถานสระมรกต อําเภอศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี (กรมศิลปากร 2534 : 57) และที่จังหวัดสงขลา เปนตน 
 

         2. ประเภทเคลือบสีขาว  แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
           

          กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาเฉาโจว (Chaozhou) มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบมักเปน
ภาชนะเผาเครื่องหอมรูปทรงดอกบัว ชาม ไหสี่หู กระปุก และกา บริเวณไหลขูดสลักลายกลีบบัว 
บางชิ้นบริเวณลําตัวขูดขีดลายดอกไมหรือลายหวีเปนเสนขนานกลุมละ 4-8 เสน หรือทําเปนเฟอง
หรือพู แบงพื้นที่ออกเปนชองๆ เนื้อดินสีขาวอมสีเทา น้ําเคลือบสีขาวอมสีฟา กลุมนี้คนพบที่
จังหวัดบุรีรัมย (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 319) ที่จังหวัดสุโขทัย ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 242-244, 246) ในทะเลสาบสงขลา อําเภอเมือง
สงขลาและอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 16, 203, 204) และที่คลอง
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ทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 
: 183) เปนตน 
 

         มีเครื่องถวยอีกแบบหนึ่ง ซึ่งอาจผลิตจากเตาเฉาโจวเชนกัน เนื่องจากมีการคนพบ
ชิ้นสวนของเครื่องถวยแบบนี้ที่บริเวณเตาเฉาโจว  รูปทรงที่พบเปนแจกันที่มีบริเวณสวนคอคลาย
ปลองไฉนขององคเจดีย (ภาพที่ 50) รูปทรงดังกลาวมีลักษณะคอนขางแปลกและไมคอยพบมาก
นักในแหลงโบราณคดีของประเทศไทย  ลักษณะโดยทั่วไปคลายคลึงกับเครื่องถวยของราชวงศ
เหลียว (ป พ.ศ. 1450-1668) จากหลักฐานทางประวัติศาสตรของจีนไดกลาวถึงความสัมพันธ
ระหวางราชสํานักซงภาคเหนือกับราชสํานักเหลียว จึงเชื่อวา เครื่องถวยสมัยราชวงศซงภาคเหนือ
คงไดรับอิทธิพลจากเครื่องถวยสมัยราชวงศเหลียวดวย กลุมนี้คนพบที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร 
จันทวิช 2537 : 209) ที่จังหวัดตาก (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 2539 : 85) และในแมน้ําแมกลอง 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (มาลินี คัมภีรญาณนนท 2529 : 25) เปนตน 
 

         กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาซีชุน (Xicun) มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบเปนชาม ถวย ตกแตง
ดวยการขูดขีดลายกลีบบัวซอน 2 ชั้น เนื้อดินสีเทา แกรง น้ําเคลือบสีขาวอมสีฟา กลุมนี้คนพบที่
อําเภอระโนด ในทะเลสาบสงขลา ตําบลทาเสา อําเภอเมืองสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 
204-205) ที่อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 204) ในแมน้ําแมกลอง 
อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ณัฎฐภัทร จันทวิช 2537 : 241-243) ที่บริเวณคลองทาเรือ 
ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่บานหลวงรับราชทูต 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 109) เปนตน 

 

         กลุมที่ 3  ผลิตจากเตาหนานอัน (Nan'an) มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบมักเปนตลับทรง
ลูกแตง (ภาพที่ 51) และโถฝา ตกแตงลวดลายอยางงายๆ หรือไมตกแตงลวดลาย เนื้อดินสีเทา 
แกรง น้ําเคลือบมีหลายระดับสี ตั้งแตสีขาวอมสีฟาจนถึงอมสีเทาหรืออมสีเหลือง กลุมนี้คนพบใน
แมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 244) ที่วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 275) ที่วัดพระงาม ตําบล
ดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (จากการตรวจสอบทะเบียนศิลปโบราณวัตถุใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เมื่อป พ.ศ. 2548) และที่โบราณสถานสระมรกต อําเภอ     
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (กรมศิลปากร 2534 : 58) เปนตน 
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         กลุมที่ 4  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  แหลงเตานี้เร่ิมมีการผลิตเครื่องถวย
เคลือบสีเขียวแบบเยวเปนครั้งแรกในสมัยหาราชวงศ แตเร่ิมมีการผลิตเคร่ืองถวยเคลือบสีขาวเปน
คร้ังแรกเพื่อเปนสินคาออกในสมัยราชวงศซงภาคเหนือ (Addis 1984 :12) รูปทรงที่พบเปนกระปุก
สองหู (ภาพที่ 52) ชามทรงกรวย กนเล็ก ดานนอกตัวชามไมตกแตงลวดลาย ดานในตัวชามมีทั้ง
แบบไมตกแตงลวดลาย และแบบกดพิมพลาย ปาดน้ําเคลือบที่บริเวณขอบปาก เพราะนําเขาเผา
ดวยวิธีคว่ําลงในหีบดิน เนื้อดินสีขาว ละเอียด แกรง น้ําเคลือบสีขาวอมสีฟา  กลุมนี้คนพบที่
จังหวัดสุพรรณบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 292) และในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี เปนตน 
 

         3. ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ   
 

        ผลิตจากเตาซีชุน มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบเปนไหสี่หู หมอน และชาม ซึ่งดานในกน
ชามเขียนลายชอดอกไม ทีพูกันคอนขางใหญ เนื้อดินสีน้ําตาล คอนขางหยาบ น้ําเคลือบอมสีเขียว 
ใส มีรอยราน ลักษณะพิเศษของเครื่องถวยซีชุนก็คือ การเขียนลายชอดอกไมดวยสีน้ําตาลบนหรือ
ใตเคลือบอยางเดนชัด การเขียนอิสระและคลองแคลว บางครั้งภาชนะที่เขียนลายชอดอกโบตั๋น
หรือดอกเบญจมาศ อาจขูดขีดลายดอกไมกานขดที่ตัวภาชนะดวย (Chinese University of Hong 
Kong 1987 : 85) กลุมนี้คนพบในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  (ปริวรรต    
ธรรมาปรีชากร 2539 : 87 ; ณัฎฐภัทร จันทวิช 2537 : 244, 246 ) เปนตน 
         4. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล   
 

         ผลิตจากเตาซีชุน มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบ ไดแก อาง ขอบปากมักไมเคลือบ  
สันนิษฐานวา นาจะใชวิธีประกบปากเผา มีกอนดินวางคั่นดวยอีกทีหนึ่ง ที่กนอางมีทั้งแบบไม
ตกแตงลวดลายและแบบกดประทับลวดลาย ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายดอกไม และลายหงส 
เปนตน เนื้อดินสีเทา แกรง น้ําเคลือบสีน้ําตาลอมสีเหลือง คอนขางบาง ประเภทนี้คนพบที่อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก ที่โบราณสถานสระมรกต อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (กรมศิลปากร 
2534 : 57) และในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 
2539 : 87) เปนตน 
 

สมัยราชวงศซงภาคใต   
 

         ในปลายสมัยราชวงศซงภาคเหนือ เหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงครามชิงดิน 
แดนทางภาคเหนือกับชาวขินตารตาบีบคั้นใหราชวงศซงตองยายเมืองหลวงลงมายังเมืองหังโจว  
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เพื่อชดเชยเศรษฐกิจที่สูญเสียจากการสงคราม เปนแรงผลักดันในการพัฒนาเตาเผาในแถบภาคใต
ของจีน เพื่อจัดหาเครื่องถวยที่ดีเยี่ยมเขาสูราชสํานัก  ทําใหมีการตั้งเตาเผาใหมๆ เพิ่มข้ึน พรอมทั้ง
ฟนฟูเตาเกาในมณฑลฝูเจี้ยน และปรากฏเครื่องถวยที่ผลิตจากเตาในมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑล
เจียงซูเปนครั้งแรก  นอกจากนี้ รัฐบาลเริ่มมีนโยบายใหมที่จะพัฒนาการคาทางทะเลใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น โดยพัฒนาทางดานการตอเรือขนาดใหญและมีประสิทธิภาพ รูจักประดิษฐเข็มทิศเขามา
ชวยหาทิศทางในการเดินเรือ จนทําใหสามารถเดินทางเขาไปยังเขตมหาสมุทรอินเดียได และ
พอคาชาวจีนเริ่มเขามามีบทบาทแทนพอคาในแถบทะเลจีนใต และกอใหเกิดการตั้งหลักแหลงของ
ชาวจีนตามชุมชนตางๆ  จึงทําใหการคาระหวางจีนกับประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สะดวกมากขึ้น อีกทั้งเมืองเฉวียนโจว (Quanzhou) ในมณฑลฝูเจี้ยน ไดรับการพัฒนาขึ้นใหเปน
เมืองทาแหงใหมแทนที่เมืองกวางโจวในฐานะเมืองทาทางทะเล  ส่ิงนี้ไดทําใหอุตสาหกรรมเครื่อง
ถวยที่มณฑลกวางตงตองสิ้นสุดลง  เครื่องถวยที่หยาบและไมสละสลวยไมสามารถแขงขันกับ
ผลิตภัณฑที่มีความประณีตกวาจากเตาเจี้ยนหยังในมณฑลฝูเจี้ยนและเตาหลงเฉวียนในมณฑลเจ
อเจียง   

 

         เมืองเฉวียนโจวไดแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของการคาสงออกเกือบ 400 ป 
นับต้ังแตปที่ 2 (ป พ.ศ. 1630) ของจักรพรรดิเอวี๋ยนโหยวแหงราชวงศซงภาคเหนือ เมื่อมีการ
แตงตั้งผูมีอํานาจทางพาณิชยนาวีที่เมืองเฉวียนโจวจนถึงปที่ 8 (ป พ.ศ. 2015) ของจักรพรรดิเฉิง
ฮั่วแหงราชวงศหมิง เมื่อผูมีอํานาจไดยายไปยังเมืองฝูโจว  เมืองเฉวียนโจวไดกลายเปนเมืองทา
อันดับหนึ่งของตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 17 สินคาจํานวนมากและเรือ
เล็กๆ จํานวนมากมายไดทอดสมอที่บริเวณทาเทียบเรือ  สิ่งที่พิเศษจํานวนมากจากทองถิ่นและพื้น
แผนดิน เชน เครื่องถวย ผาไหมไดถูกสงมายังเมืองทาแหงนี้เพื่อรอการสงออกอีกทอดหนึ่ง  การคา
ดังกลาวไดสงเสริมใหเมืองเฉวียนโจวกลายเปนเมืองทาขนถายสินคาที่สําคัญของโลก โดยเครื่อง
ถวยจะเปนสินคาหลักของทั้งหมด (Peng 2547 : 34) 

 

         นอกจากจดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศซงจะกลาวถึงการคาเครื่องถวยกับบรรดาเมือง
ตางๆ ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ยังกลาววา เครื่องถวยไมเพียงแตเปนที่ตองการของชาว
พื้นเมืองเทานั้น แตยังเปนเครื่องบรรณาการที่จีนสงไปกํานัลแกกษัตริยหรือหัวหนาชาวพื้นเมืองอีก
ดวย (Wong 1978 : 51) เครื่องถวยจีนที่เปนสินคาออกในสมัยนี้มักคนพบตามแหลงโบราณคดีใน
คาบสมุทรภาคใต บริเวณภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีเมืองทาสําคัญ 4 แหง ไดแก เมืองราชบุรี เมืองลพบุรี 
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เมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราช เราสามารถแบงเครื่องถวยในสมัยนี้ออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก 
 

         1. ประเภทเคลือบสีขาว  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  รูปทรงที่พบเปนตลับทรงฟกทอง ตัว
ฝาพิมพลายดอกไมเล็กๆ บางใบภายในทําเปนถวยรูปใบบัว 3 ใบอยูขางในตลับ ลักษณะดังกลาว
ใชเปนตลับเครื่องสําอาง เนื้อดินสีขาว ละเอียด น้ําเคลือบสีขาวอมสีฟา คอนขางขุน กลุมนี้มัก
คนพบตามโบราณสถานในศิลปะเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับเครื่องถวยเคลือบสีขาว
จากเตาอื่นๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน เชน ที่บานครอ ตําบลตลาดแลง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 323) ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร 
จันทวิช 2537 : 248) และที่จังหวัดสงขลา เปนตน 
 

         กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาเตอฮั่ว (Dehua) มณฑลฝูเจี้ยน กลุมนี้ไดรับความตองการอยาง
มากในตลาดชาวจีนและดินแดนโพนทะเลตั้งแตสมัยราชวงศซงภาคใตและไดแผอิทธิพลไปไกล จึง
เปนที่รูจักกันดีทั้งในประเทศจีนและตางประเทศวา เปนแหลงผลิตและสงผลิตภัณฑออกไปยังสวน
ตางๆ ของโลกตั้งแตสมัยโบราณ (Fan 1990 : 26, 34) รูปทรงที่พบ ไดแก คนโท ตลับ และคนที 
เปนตน ข้ึนรูปดวยแมพิมพ สําหรับตลับมีลักษณะทรงกลม เปนเหลี่ยมมุมเล็กนอย (ภาพที่ 53) ตัว
ตลับมักทําเปนรองในแนวตั้ง ลักษณะเดียวกับรอบนอกตัวฝา บางชิ้นรอบนอกตัวฝาพิมพลายกาน
ขดเปนกลุม 4 กลุม แตตรงกลางฝาพิมพลายชอดอกบัวหรือชอดอกไมเดียวๆ ไดแก ลายดอกบัว 
ลายดอกเบญจมาศ  สวนคนทีมีพวยเรียวยาว ตั้งตรง คอสูง ขอบปากผาย บริเวณลําตัวตอนลาง
มักทําเปนรองขนานกันในแนวตั้งคลายลายกลีบบัว (ภาพที่ 54) ขณะที่บริเวณไหลอาจพิมพลาย
มังกร ลายกานขด หรือลายกลีบบัว  เนื้อดินสีขาวละเอียด น้ําเคลือบสีขาวอมสีฟา ใส มีรอยราน 
กลุมนี้มักคนพบตามโบราณสถานศิลปะเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 324 ใบซายและใบขวา) ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร  
จันทวิช 2537 : 247-249)  ที่ปรางคแขก อําเภอสูงเนิน ที่บานหนองแจงใหญ อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 318) ที่คลองทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 209, 211) ที่จังหวัดลําพูน (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 274) และที่วัดพระงาม ตําบลดอน
ยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (จากการตรวจสอบทะเบียนศิลปโบราณวัตถุใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เมื่อป พ.ศ. 2548) เปนตน 
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         2. ประเภทเคลือบสีเขียว  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก  
 

         กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง จัดเปนสินคาออกที่สําคัญของจีน 
เพราะเปนเครื่องถวยเคลือบสีเขียวที่ดีที่สุดที่ไดรับความนิยมจากลูกคาในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใตตั้งแตสมัยราชวงศซงภาคใตจนถึงตนสมัยราชวงศหมิง  รูปทรงที่พบ ไดแก แจกัน (ภาพที่ 
55) ชาม และจาน เปนตน  การตกแตงลวดลายที่มีลักษณะเดนและพบเห็นอยูเสมอไดแก การกด
พิมพนูนหรือปนติดลายปลาคูบริเวณกนจานดานใน (ภาพที่ 56) บริเวณตัวภาชนะดานนอกมีทั้ง
แบบไมตกแตงลวดลายและแบบขูดสลักลายกลีบบัว ซึ่งลวดลายทั้งสองแบบจะทําสืบมาจนถึงราว
ตนสมัยราชวงศเอวี๋ยน เนื้อดินสีเทา ละเอียด แกรง น้ําเคลือบสีเขียวมีหลายระดับสี ตั้งแตสีเขียว
อมสีฟา สีเขียวไขกา จนถึงสีเขียวอมสีน้ําตาล กลุมนี้มักคนพบที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก     
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 277-279) ที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 206-208) 
จังหวัดภูเก็ต และที่ตําบลทายสําเภาและคลองทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 185, 187) ที่ทะเลนอย ตําบลทะเลนอย อําเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง (ณัฏฐภัทร     จันทวิช 2537 : 199) และที่จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร จัน
ทวิช 2537 : 252) เปนตน 
   

         กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาอันจี (Anxi) มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบเปนชาม ดานนอกตัว
ชามขูดขีดลายกลีบบัว ตกแตงแตละกลีบดวยลายซี่หวี ดานในตัวชามขูดขีดลายดอกไม ลาย
ดอกบัว หรือลายหงสอยูระหวางเสนคูขนาน (ภาพที่ 57) น้ําเคลือบสีเขียวอมสีน้ําตาล คอนขางใส  
กลุมนี้คนพบที่วัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 14, 176) และ
ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปนตน 
 

         กลุมที่ 3  ผลิตจากเตาถงอัน (Tong'an) มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบเปนชาม กระปุก 
สําหรับดานนอกตัวชามขูดขีดลายกลีบบัว แตละกลีบขูดขีดลายซี่หวีเปนเสนขนานหลายเสน  กลุม
นี้คนพบในแมน้ําเจาพระยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณัฏฐภัทร       
จันทวิช 2537 : 222) ที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และที่คลองทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน 
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         3. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
           

         กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาเจี้ยนหยัง (Jianyang) มณฑลฝูเจี้ยน มักนิยมเรียกเครื่องถวย
กลุมนี้วา "เครื่องถวยเทมโมกุ" (Temmoku) รูปทรงที่พบมักเปนถวยปากกวาง กนตื้น (ภาพที่ 58) 
ผลิตขึ้นเพื่อใชในพิธีดื่มชาสําหรับลัทธิฌานของชาวญี่ปุน เพราะเชื่อวา สีดําสามารถเก็บความรอน
ไดดีกวาสีอ่ืนๆ  เนื้อดินออกสีขาวอมสีเหลือง ละเอียด น้ําเคลือบสีน้ําตาลอมสีดํา กลุมนี้คนพบที่
จังหวัดชลบุรี ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 245) เปนตน 
 

         กลุมที่ 2 ผลิตจากเตาอี่ซิ่ง (Yixing) มณฑลเจียงซู (Jiangsu) มีอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับปลายสมัยราชวงศซงภาคใตถึงราชวงศเอวี๋ยน 
รูปทรงที่พบเปนไหทรงสูงชะลูด (ภาพที่ 59-60) ขอบปากหนาเปนสัน ตัวขวดมักปรากฏรองรอย
ของการขึ้นรูปดวยแปนหมุน บริเวณไหลปนติดหู 2-4 หูในแนวตั้ง เนื้อดินสีเทาอมสีดํา หยาบ น้ํา
เคลือบสีน้ําตาลอมสีดํา กลุมนี้คนพบในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (มาลินี  
คัมภีรญาณนนท 2527 : 38) ที่คลองทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช และที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 128) 
เปนตน 
 

  กลุมที่ 3 ผลิตจากเตาสือเสา (Cizao) มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวตนถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 18 เตานี้บางครั้งถูกกลาวถึงวา เปนสวนหนึ่งของเตาเฉวียนโจว (Wang 2002 : 153) 
รูปทรงที่พบเปนกระปุก ไห และคนที  สําหรับไห มี 4 หูประดับในแนวนอน บริเวณไหลอาจกด
ประทับลายมังกร (ภาพที่ 61) ลายกิเลน หรือลายหงส  ไหบางใบทรงสูง คอสั้น ขอบปากเปนสัน
หนา ลําตัวยาวรีคลายรูปไข (ภาพที่ 62) ขูดขีดลายเกล็ดซอนๆ กัน บริเวณไหลประดับดวยหู 4 หู  
ทําเปนรูปหนาบุคคลหรือหนาสัตว เนื้อดินสีเทา คอนขางแกรง น้ําเคลือบสีน้ําตาล บางครั้งก็
เคลือบสีเขียวรวมดวย น้ําเคลือบบางและกะเทาะออกงาย เนื้อดินสีขาวอมสีเทา กลุมนี้คนพบที่
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ที่บริเวณรอบฐานพระพุทธไสยาสน วัดจะทิ้งพระ อําเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 211) ที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่
อาวปตตานี อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี (จากการสํารวจเก็บขอมูลภาคใตเมื่อป พ.ศ. 
2535) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 227) ที่จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร 
จันทวิช 2537 : 247) ที่จังหวัดสุโขทัย   (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 298) และที่วัดพระงาม ตําบล
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ดอนยายหอม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (จากการตรวจสอบทะเบียนศิลปโบราณวัตถุ
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เมื่อป พ.ศ. 2548) เปนตน 

 

สมัยราชวงศเอวี๋ยน  
 

การคาในสมัยราชวงศเอวี๋ยนยังคงขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง เมืองทาสําคัญของ
จีนยังคงอยูที่เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน  เครื่องถวยที่ผลิตจากเตาตางๆ แถบมณฑลฝูเจี้ยนใน
สมัยราชวงศซงภาคใตก็ยังคงเจริญรุงเรืองสืบตอมาจนกระทั่งสิ้นสุดสมัยราชวงศเอวี๋ยน ซึ่งทําให
เกิดแรงกระตุนที่สําคัญหลังการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของจํานวนเตาในพื้นที่ใกลเคียงแถบมณฑล   
ฝูเจี้ยนอีกดวย โดยไดรับการสนับสนุนจากทางราชสํานัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนระยะที่เครื่องถวยลายครามไดกําเนิดขึ้นและพัฒนาอยางรวดเร็วจนเปนที่
นิยมของลูกคาอยางกวางขวาง จนอาจกลาวไดวา การพัฒนาที่ยิ่งใหญของการผลิตเครื่องถวยที่
เตา   จิ่งเตอเจิ้นในสมัยราชวงศเอวี๋ยนก็คือ การผลิตเครื่องถวยเคลือบสีขาวแบบชูฟูและเครื่องถวย
ลายคราม (Addis 1984 : 14) 
 

เครื่องถวยจีนที่เปนสินคาออกในสมัยนี้มักคนพบตามแหลงโบราณคดีในภาคเหนือและ
ภาคกลางของประเทศไทยมากกวาบริเวณคาบสมุทรภาคใต โดยมีเมืองทาสําคัญ 4 แหง ไดแก 
เมืองราชบุรี เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราช  เราสามารถแบง
เครื่องถวยในสมัยนี้ออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
 

1. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล   
 

         ผลิตจากเตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน  มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 รูปทรงที่
พบมักเปนไหสี่หูและแจกัน มีทั้งแบบไมตกแตงลวดลายและแบบตกแตงลวดลาย  สําหรับแบบที่
ไมตกแตงลวดลายมักเปนไหไมมีคอ ขอบปากเปนสัน บริเวณไหลปนติดหูในแนวนอน 2-4 หู (ภาพ
ที่ 63) สวนแบบตกแตงลวดลายจะไมมีการปนติดหู เพราะใชพื้นที่บริเวณไหลสําหรับตกแตง
ลวดลาย โดยขูดสลักลวดลายลงบนเนื้อภาชนะหลังจากที่ทําการเคลือบเสร็จเรียบรอยแลว เชน 
ลายหยูอ้ีพับ ลายกานขด หรือลายกลีบบัว เพื่อใหเกิดเปนลวดลายจากสีของเนื้อดินตัดกับสีของน้ํา
เคลือบ (ภาพที่ 64-65) แบบหลังนี้อาจจะมีอายุตั้งแตปลายสมัยราชวงศซงภาคใตถึงตนสมัย
ราชวงศเอวี๋ยน เนื้อดินสีเทา คอนขางแกรง น้ําเคลือบมีตั้งแตสีน้ําตาลอมสีเหลือง ใส จนถึงสี
น้ําตาลเขมและขุน  กลุมนี้คนพบที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 
2532 : 135) ที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 37) ที่จังหวัดพระนครศรี 
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อยุธยา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 227) ที่บริเวณเมืองสุโขทัยเกา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 298) 
และที่โบราณสถานหมายเลข 1 ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย เปนตน 
 

2. ประเภทเคลือบสีเขียว  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 
         กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง มีอายุราวกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 เปนตนแบบของการพัฒนาเครื่องถวยเคลือบสีเขียวของเครื่องถวยสุโขทัย เครื่อง
ถวยลานนา และเครื่องถวยพมา  รูปทรงที่พบ ไดแก จาน (ภาพที่ 66-69) มีทั้งชนิดขอบปากเรียบ 
มีสันนูน ชนิดขอบปากรูปปกกา และชนิดขอบปากรูปกลีบดอกไม ดานในตัวจานเซาะรองหรือขูด
สลักลายใบไมกานขด  นอกจากนี้ ยังมีรูปทรงอื่นๆ อาทิเชน ชาม (ภาพที่ 70-73) กระปุก (ภาพที่ 
74-75) โถ (ภาพที่ 76) ไห (ภาพที่ 77) ตลับ ภาชนะสามขาทรงติงเลียนแบบภาชนะสําริดสมัย
โบราณ เปนตน กนภาชนะตกแตงดวยการพิมพลาย เชน ลายชอดอกโบตั๋น ลายปลาคู ลายมังกร 
ลายสระบัว ลายดอกไมส่ีฤดู และลายกานขด ดานนอกกนจานหรือชามมักมีรองรอยของการใชกี๋
ทอต้ังเผาเปนรูปวงแหวน แตบางใบก็พบวา กนไมเคลือบ เนื้อดินสีเทา แกรง กลุมนี้คนพบที่จังหวัด
ภูเก็ต (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 200) ที่อําเภอสวรรคโลก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 302) วัด
ชนะสงคราม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 301) โบราณหมายเลข 1 ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่เรือรางเกวียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สา
ยันต  ไพรชาญจิตร 2533 : 63-66) ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร      
จันทวิช 2537 : 250 และมาลินี คัมภีรญาณนนท 2527 : 35) ที่วัดมหาธาตุ (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 223) วัดพระศรีสรรเพชญ (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 224-225) ในแมน้ําเจาพระยา และ
ศาลพระกาฬ ขางวัดเจาปราบ (ณัฏฐภัทร   จันทวิช 2537 : 226) และวัดไชยวัฒนาราม อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปากร 2537 : 142) ที่จังหวัดพิษณุโลก 
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 294-295) ที่เจดียดานหลังพระอุโบสถวัดมหาธาตุ อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 316) ที่บานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา 
จังหวัดพังงา และที่อําเภอปากพนัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 15-16, 189-191) ที่วัดมหาธาตุ (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 257) วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 111-113)  ใน
ทะเลสาบสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร    จันทวิช 2537 : 210, 212) ที่
บริเวณวัดศรีพะโล อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 116) ที่อําเภอเกาะ
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สีชัง จังหวัดชลบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 289) ที่อําเภออุมผางและอําเภอเมืองตาก จังหวัด
ตาก (ณัฏฐภัทร จันทวิช  2537 : 36, 279) ที่วัดพระแกวดอนเตา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง (ณัฏฐภัทร จันทวิช  2537 : 272) และที่วัดเจ็ดยอด เมืองไตรตรึงษ อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และที่บานบางปูน ตําบลพิหารแดง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี (มนัส  โอภากุล 2532 : 8) เปนตน 
 

         กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาผูเถียน (Putian) มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวตนถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 รูปทรงที่พบเปนจาน (ภาพที่ 78-80) และชาม  ดานในกนภาชนะมักพบวา มีการ
ปาดน้ําเคลือบออกเปนรูปวงแหวนหรือรูปวงกลมเต็ม เพื่อใชตั้งกนหรือขอบเชิงของภาชนะอีกใบ
หนึ่งในการวางเผา หากปาดเปนรูปวงแหวนก็มักตกแตงดวยการกดประทับลายปลาคูหรือลายชอ
ดอกไมอยูภายในอีกทีหนึ่ง บางชิ้นยังขูดขีดลายกลีบบัวที่ตัวภาชนะดานนอกดวย เนื้อดินสีเทา 
แกรง คอนขางหยาบ น้ําเคลือบสีเขียวอมสีเทา ขุน กลุมนี้คนพบที่อําเภอเมืองตาก อําเภออุมผาง 
และอําเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ที่บานบางปูน ตําบลพิหารแดง อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี (จากการ
สํารวจแหลงเตาของผูวิจัยเมื่อป พ.ศ. 2530) ที่วัดพระพายหลวง (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 299) 
และโบราณสถานหมายเลข 1 ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย เปนตน 
 

      กลุมที่ 3  ผลิตจากเตาอวี่เส้ียน (Yuxian) มณฑลเหอหนาน โดยทั่วไปรูจักกันในนาม
ของเครื่องถวยจุน (Jun) กลุมนี้แทบจะไมเคยคนพบในแหลงโบราณคดีของประเทศไทย รูปทรงที่
พบเปนชามปากกวาง เชิงเล็ก ขอบเชิงหนา (ภาพที่ 81) น้ําเคลือบสีเขียวอมสีฟา ขุน คอนขางหนา 
เนื้อดินสีแดง  กลุมนี้มีรายงานวา คนพบที่อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 302) เพียงแหงเดียวเทานั้น 

         

3. ประเภทเคลือบสีขาว  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบมักเปนจาน (ภาพที่ 82-83) 

กระปุก คนที ตลับ และแจกัน (ภาพที่ 84) ข้ึนรูปดวยแมพิมพ  ลักษณะลายเสนคอนขาง ไมคมชัด  
บางใบดานในตัวจานขูดขีดลายปลาใตเคลือบ และมีรอยของกี๋รูปวงรี สวนตัวตลับมักพิมพลาย
กานขด  รอบนอกตัวฝาพิมพลายกานขดเชนเดียวกับตัวตลับ ตรงกลางฝาพิมพลายคลายสี่เหลี่ยม
ขาวหลามตัด 2 อันหรือตัวสวัสดิกะอยูระหวางลายกานขด หรือลายดอกบัว บางชิ้นพิมพตัวอักษร
จีนสี่ตัว ซึ่งบอกถึงสถานที่ผลิต สวนจานหรือชามขอบปากมักปาดน้ําเคลือบออก เพราะใชวิธีวาง
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คว่ําเผาภายในกลองดินที่มีลักษณะเปนชั้นๆ เนื้อดินแนนละเอียด น้ําเคลือบสีขาวอมสีฟา  กลุมนี้
คนพบที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 207) ที่อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย    
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 298) ที่อําเภอหนองแจง จังหวัดสุพรรณบุรี (ณัฏฐภัทร  จันทวิช 2537 : 
293) ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 :  134) ที่วัดพระ
พายหลวง (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 299) โบราณสถานหมายเลข 1 ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก และที่คลองทาเรือและ
ทาเสม็ด อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 188-
189, 194) เปนตน   
 

         กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 19 มักเรียกกันวา "เครื่องถวยชูฟู" (Shufu)  รูปทรงที่พบมักเปนชามปากผาย กนลึก เชิงสูง ขอบ
เชิงหนา (ภาพที่ 85) และฐานไมเคลือบ ลักษณะรูปทรงเหมือนกับชามลายครามสมัยเดียวกัน 
ดานในตัวชามมักกดพิมพลายมังกร ลายดอกไม เนื้อดินสีขาว ละเอียด และแกรง น้ําเคลือบสีขาว
อมสีฟา กลุมนี้คนพบที่จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 250) ที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่จังหวัดพัทลุง  และที่คลองทาเ รือ  ตําบลทาเ รือ  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ณฏัฐภัทร จันทวิช 2537 : 188) เปนตน 
 

 กลุมที่ 3 ผลิตจากเตาอันจี มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบเปนตลับทรงกลม ข้ึนรูปดวย
การกดแมพิมพ ตัวตลับและรอบนอกตัวฝาพิมพลายกานขด ถัดมาพิมพลายเหรียญกษาปณหรือ
ลายประแจจีน ตรงกลางพิมพลายดอกบัว บางชิ้นพิมพลายกานขดทั้งใบ การตกแตงลายมีความ
คมชัดและเสนหนากวาตลับที่ผลิตจากเตาเตอฮ่ัว น้ําเคลือบสีขาวอมสีฟา ใส และมีรอยราน กลุมนี้
คนพบที่วัดพระพายหลวง อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 300) และ
ที่คลองทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จัน
ทวิช 2537 : 186) รอบฐานพระปรางควัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 264) และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย   (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 324-325) เปนตน 
 

         4. ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ   
 

ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนแบบ
ของการพัฒนาเครื่องถวยเขียนลายสีดําใตเคลือบของเครื่องถวยสุโขทัยและเครื่องถวยลานนา 
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รูปทรงที่พบเปนจาน (ภาพที่ 86) ชาม (ภาพที่ 89) กระปุก (ภาพที่ 88, 91) และไหทรงกวน (ภาพที่ 
87, 90, 92-94) เขียนลายกิเลน ลายเปดกอบัว ลายเห็ดหลิงจือ ลายกลีบบัว ลายพุทธอัษฏมงคล 
ลายปลาทามกลางพันธุไม และลายผลแตง เปนตน เนื้อดินสีขาวแกรง ฐานไมเคลือบ เครื่องถวย
ลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนที่คนพบในประเทศไทยมีขนาดใหญเหมือนกับเครื่องถวยลายคราม
จีนที่สงไปจําหนายยังแถบตะวันออกกลาง แตจะมีลวดลายที่แตกตางกันออกไปตามรสนิยม กลุม
นี้คนพบที่เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 
: 263) ที่วัดพระพายหลวง (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 299) โบราณสถานหมายเลข 1 ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ที่วัดมหาธาตุ (ณัฏฐภัทร 
จันทวิช 2537 : 223) วัดพระศรีสรรเพชญ (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 224) และบริเวณปอมเพชร 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  ที่วัดพระ
ธาตุ     หริภุญไชย อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 273) ที่วัดมหาธาตุ 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 317) ที่อําเภอเมืองตากและ
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 77, 280) ที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2530 : 140-142) ที่พระราชวังจันทร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก  (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 296) และในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี  เปนตน 

 

5. ประเภทไมเคลือบ 
 

ผลิตจากเตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ตรงกับปลายสมัยราชวงศซงภาคใตถึงตนสมัยราชวงศเอวี๋ยน รูปทรงที่พบเปนไห
ทรงสูง (ภาพที่ 95) เฉพาะบริเวณไหลบางครั้งเคลือบสีน้ําตาลเล็กนอย เนื้อดินสีเทา หยาบ กลาว
กันวา เปนภาชนะสําหรับใสดินปะสิวหรือปรอท ประเภทนี้คนพบที่บริเวณรอบวิหารพระพุทธ
ไสยาสน วัดจะทิ้งพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 211) และที่คลอง
ทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

สมัยราชวงศหมิง    
 

ในตนสมัยราชวงศหมิง กองทัพเรือจีนภายใตการควบคุมของขันทีเจิ้นเหอ (Zheng He) 
ไดเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศในแถบทะเลจีนใตรวม 7 คร้ังดวยกัน นักเดินเรือ
สมัยราชวงศหมิงรูจักนําแผนที่เขามาชวยในการเดินเรือ ตลอดจนรูจักสังเกตปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ เชน ทิศทางลมมรสุม ระยะเวลาน้ําขึ้นน้ําลง ซึ่งชวยพัฒนาการเดินเรือขามมหาสมุทร
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ของจีนใหกาวหนาไปไกล จดหมายเหตุและบันทึกของชาวจีนหลายฉบับกลาวถึงความตองการ
เครื่องถวยลายครามของชาวพื้นเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตนาแปลกที่เครื่องถวยลาย
ครามที่ผลิตขึ้นในระหวางตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 กลับมิไดมีการคนพบตามแหลงโบราณคดี
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ดูเหมือนวา จะพองกับพระบรมราโชบายของจักรพรรดิหงอูในเรื่องการ
ส่ังหามมิใหเอกชนทําการคากับประเทศอื่นๆ เปนการสวนตัว ไมสนับสนุนการคาที่มีอยูอยาง
กวางขวาง แตจีนทางตอนใตก็ยังมีการคาอยางเสรีอยู  ดวยเหตุนี้ จึงไมคอยพบเครื่องถวยลาย
ครามของตนสมัยราชวงศหมิง แตจะพบเครื่องถวยเคลือบสีเขียวที่ผลิตจากเตาหลงเฉวียน มณฑล       
เจอเจียงและเตาในมณฑลฝูเจี้ยนเปนสวนใหญ  การที่พระองคไมสนับสนุนการคากลับทําให
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องถวยของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ไทย เวียดนามได
พัฒนาตัวเองขึ้น จนไดรับความนิยมจากลูกคาในเวลาตอมา 

 

ในราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 จะเปนชวงที่ราชวงศหมิงเจริญรุงเรืองมากในดานการผลิต
เครื่องถวยลายครามที่เปนสินคาออก สามารถกลับมาครอบครองตลาดการคาอีกครั้งหนึ่ง และมี
การขยายตัวทางดานการคาระหวางราชวงศหมิงกับนานาประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตอยางกวางขวาง  เครื่องถวยสวนใหญโดยเฉพาะเครื่องถวยลายครามนอกจากจะผลิตจากเตา
จิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี แลว ยังถูกผลิตจากเตาในมณฑลกวางตงและมณฑลฝูเจี้ยนเปนจํานวน
มาก   

 

นักเดินเรือชาวตะวันตกที่มาเยือนไทยในราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 ตั้งขอสังเกตวา 
การคาในไทยโดยเฉพาะการคากับราชวงศหมิงมีความคลองตัวมาก ไทยยังสงสินคาจีนออกไป
จําหนายยังประเทศเพื่อนบานมากขึ้นดวยเชนกัน ในขณะเดียวกันสินคามีคาบางอยางของไทยก็
ถูกนําไปจําหนายยังประเทศจีนโดยผานทางประเทศเพื่อนบานเหลานี้ ชวงนี้เองที่การคาเอกชนมี
อิทธิพลและมีความสําคัญมากขึ้นกวาการคาบรรณาการ เครื่องถวยลายครามที่สงเปนสินคาออก
เร่ิมแพรหลายมากขึ้น เพราะการขาดแคลนเครื่องถวยจีนไดส้ินสุดลง เมื่อมีการคากับประเทศจีน
เพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ เห็นไดจากเครื่องถวยจีนจํานวนมากที่คนพบในเรืออับปางที่
มีอายุอยูในชวงนี้  คร้ันเมื่อถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 การคาเครื่องถวยของจีนไดหยุดชะงักลง
ชั่วคราว เนื่องจากราชวงศหมิงไดเกิดวิกฤตการณภายในประเทศ เพราะเหตุผลทางการเมืองมี
ผลกระทบตอการคาดวย  

 

เครื่องถวยจีนที่เปนสินคาออกในสมัยนี้มักคนพบตามแหลงโบราณคดีในภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย โดยมีเมืองทาสําคัญ 
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3 แหง ไดแก เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองสงขลา และเมืองนครศรีธรรมราช  เราสามารถแบง
เครื่องถวยในสมัยนี้ออกเปน 6 ประเภท ไดแก 
 

         1. ประเภทเคลือบสีเขียว  แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 20 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิหงอูถึงจักรพรรดิหยงเลอ รูปทรงที่พบสวนใหญเปนจาน (ภาพที่ 96) 
ชาม (ภาพที่ 97) และโถ เปนตน  ชามมีทั้งแบบปากผายและแบบมะนาวตัด กนชามมักกดประทับ
ลายชอดอกไม ดานในตัวจานมักขูดสลักลายชอดอกไมเรียงอยูโดยรอบ คลายคลึงกับการวางลาย
บนเครื่องถวยลายครามรัชสมัยจักรพรรดิหงอูและจักรพรรดิหยงเลอ  สวนลายกลีบบัวมีลักษณะ
เหมือนกับลายกลีบบัวบนเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยน  กลุมนี้คนพบที่อําเภออมกอย 
จังหวัดเชียงใหม และที่อําเภออุมผางและอําเภอพบพระ จังหวัดตาก เปนตน  
 

กลุมที่ 2 ผลิตจากเตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง มีอายุปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึง
ตนพุทธศตวรรษที่ 21 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเจิ้นถงถึงจักรพรรดิเฉิงฮั่ว  รูปทรงที่พบมักเปนจาน
และชาม  สําหรับชามมีทั้งแบบปากผายและแบบมะนาวตัด ดานนอกตัวชามตอนบนมักขูดขีด
ลายประแจจีน ตอนลางขูดขีดลายกลีบบัวหรือไมตกแตงลวดลาย กนชามกดประทับลายชอ
ดอกไม ลายเตา บางชิ้นดานในตัวชามกดประทับลายรูปบุคคล (ภาพที่ 98-99) ลายพุทธอัษฏ
มงคล เปนตน คุณภาพของเครื่องถวยกลุมนี้สวนใหญไมดีนัก เนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตเสื่อม
ลง ทําใหบางครั้งน้ําเคลือบสีเขียวอมสีน้ําตาล สีเคลือบไมสม่ําเสมอ และมีรอยราน กลุมนี้คนพบ
ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (มาลินี คัมภีรญาณนนท 2527 : 36) ที่เรือส
มุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (สายันต ไพรชาญจิตร และคณะ 2532 : 62) ที่อําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม ที่อําเภอพบพระและอําเภออุมผาง จังหวัดตาก และที่อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 256) เปนตน 
           

         กลุมที่ 3  สันนิษฐานวา ผลิตจากเตาหุยหยาง (Huiyang) หรือเตาซานชุน (Sancun) 
ในมณฑลกวางตง มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 ตรงกับรัชสมัย
จักรพรรดิเจิ้นถงถึงจักรพรรดิเฉิงฮั่ว รูปทรงที่พบเปนจานและชาม (ภาพที่ 100) มีลักษณะ
คลายคลึงกับเครื่องถวยหลงเฉวียนทั้งสีเคลือบและลวดลาย (Wang 2002 : 158) มักตกแตงดวย
การขูดขีดและกดประทับ ดานนอกตัวชามขูดขีดเสนขนานในแนวตั้ง กนชามกดประทับตัวอักษร
จีน เชน ฝู แปลวา ความสุข หรือโซว แปลวา ความมีอายุยืน ตัวอักษรสันสกฤต น้ําเคลือบสีเขียว 
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คอนขางใส กนไมเคลือบ เนื้อดินสีเทา แกรง กลุมนี้คนพบที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ที่อําเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 287) ที่เรือคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
และเรือสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (สายันต  ไพรชาญจิตร 2532 : 63) เปนตน  

 

กลุมที่ 4  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อาจผลิตจากเตาใน
มณฑลกวางตง มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ตรงกับปลายรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้งถึง
จักรพรรดิวั่นลี่  รูปทรงที่พบเปนรูปเรือสําเภาจําลอง กระปุกหยดน้ํารูปกุงหรือรูปไก (ภาพที่ 101) 
และคนที เปนตน ข้ึนรูปดวยการใชแมพิมพ เนื้อดินออนมักออกสีเหลือง คอนขางเปราะบาง น้ํา
เคลือบสีเขียวเขมไดจากสารตะกั่ว บางครั้งมีการตกแตงดวยสีเหลืองรวมดวย  กลุมนี้คนพบที่วัด
หลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 177) ที่วัดพระเขียน ตําบลไชย
มนตรี อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 193) ที่
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่วัดแรงแกงปวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 27) และที่วัดไชยวัฒนาราม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กรม
ศิลปากร 2537 : 143) เปนตน 
 

         2. ประเภทเคลือบสีขาว  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 

 กลุมที่ 1  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น 
มณฑลเจียงซี มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว รูปทรงที่พบเปน
กระปุกทรงกลม ขอบปากมักมีสีน้ําตาล น้ําเคลือบสีขาว ขุน มีรอยราน เลียนแบบเครื่องถวยเกอ 
(Ge) ตัวกระปุกไมตกแตงลวดลาย (Wang 2002 : 23) กลุมนี้พบในปริมาณนอยมาก และคนพบที่
จังหวัดตาก บริเวณน้ําทวมเหนือเขื่อนภูมิพล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 266) และที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 213) เปนตน 
 

         กลุมที่ 2 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง
ตนพุทธศตวรรษที่ 22 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเจิ้นเตอถึงจักรพรรดิวั่นลี่ รูปทรงที่พบเปนจาน  ตลับ 
คนที ชาม ไมตกแตงลวดลาย (ภาพที่ 102-104) บางชิ้นมีการขูดขีดลวดลายใตเคลือบ (ภาพที่ 
105) มักเรียกกันวา "ลายลึกลับ" กลุมนี้คนพบที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ที่จังหวัดสงขลา    
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 216) ในเรือกลางอาว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่จังหวัดพะเยา 
เปนตน 
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กลุมที่ 3  ผลิตจากเตาจังโจว (Zhangzhou) มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวตนถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ โดยทั่วไปเรียกกันวา "เครื่องถวยซานโถว" ชื่อของ
เครื่องถวยกลุมนี้มาจากชื่อของเมืองซานโถวในประเทศจีน ซึ่งเปนเมืองทาของชายฝงดาน
ตะวันออกเฉียงใตของมณฑลกวางตงติดกับมณฑลฝูเจี้ยน  นักสะสมโบราณวัตถุชาวจีนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตคิดวา เครื่องถวยเหลานี้สวนใหญสงออกจากเมืองซานโถว จึงเรียกกันวา เครื่อง
ถวยซานโถว แตจะสงออกจากเมืองซานโถวอยางแนนอนหรือไมนั้น ยังไมสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได มีนักวิชาการบางทานพยายามชี้ใหเห็นวา เมืองซานโถวเปนที่รูจักในฐานะที่เปนทาเรือที่
สงสินคาออกในปลายสมัยราชวงศชิงเทานั้น   

 

นักวิชาการชาวจีนจะใชคําวา “จังโจว” แทนคําวา “ซานโถว” เพราะมีการคนพบเตาที่
ผลิตเครื่องถวยซานโถวในบริเวณปงเหอ (Pinghe) และฮวน (Huaan) ในตําบลเหอปง (Hepinq) 
อําเภอจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน (แผนที่ที่ 6) เครื่องถวยซัวเถาถูกผลิตสําหรับสงเปนสินคาออกเพียง
อยางเดียว ขณะที่ไมเคยคนพบในประเทศจีน  ผลิตภัณฑของเครื่องถวยจังโจว มี 4 ประเภท ไดแก 
ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ ประเภทเขียนสีบนเคลือบ ประเภทเคลือบสีเขียวหรือสีขาวสี
เดียว และประเภททาน้ําดินสีเดียว (Adhyatman 1999 : 17) 

 

เครื่องถวยซานโถวสวนใหญไดรับการสงเปนสินคาออกไปยังประเทศญี่ปุนและประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย และบรูไน  นอกจากนี้ยัง
คนพบในประเทศแถบแอฟริกาใตดวย (Adhyatman 1999 : 14) 

 

การกําหนดอายุเครื่องถวยจังโจวที่เกาที่สุดตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ยังเปนปญหา
อยู  แมจะมีจานหลายใบที่ตกแตงดวยลวดลายแบบของจักรพรรดิวั่นลี่ที่เรียกกันวา แบบคราก แต
ก็มีหลายชิ้นที่ตกแตงดวยลวดลายแบบปลายรัชสมัยจักรพรรดิเจี้ยจิ้ง จึงเปนไปไดหรือไมวา การ
ผลิตเครื่องถวยจังโจวอาจเริ่มมีมาตั้งแตปลายรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง  อยางไรก็ตาม การผลิตได
ส้ินสุดราวป พ.ศ. 2223 
 

รูปทรงที่พบเปนไห คนที (ภาพที่ 106) โถ (ภาพที่ 107) กา และกระปุก สวนใหญมี
ขนาดเล็ก น้ําเคลือบและเนื้อดินมีลักษณะเดียวกับประเภทลายครามและประเภทเขียนลายสีบน
เคลือบที่ผลิตจากเตาเดียวกัน กลุมนี้คนพบที่อําเภออุมผาง อําเภอพบพระ และอําเภอแมสอด 
จังหวัดตาก ที่เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอสันปาตอง และอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ที่
จังหวัดปตตานี ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 192) ที่จังหวัดราชบุรี ที่
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จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จังหวัดเพชรบุรี ที่วัดเจ็ดยอด เมืองไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร และที่วัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 178) เปน
ตน 
 

3. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล 
 

ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลกวางตง (Lam et 
al. 1985 : 141) หรือมณฑลฝูเจี้ยน (Goddio et al. 2002 : 207) มีอายุราวตนถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20  รูปทรงที่พบเปนถวย กระปุก ตลับ (ภาพที่ 108) กา ขวด และชาม เนื้อดินออนสีเทา
ออน มักไมตกแตงลวดลาย แตหากเปนตลับ บริเวณกลางฝาจะนิยมพิมพลายดอกไม น้ําเคลือบสี
น้ําตาลอมสีดํา คอนขางหนา กลุมนี้คนพบที่เรือคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 256) และที่จังหวัดตาก เปนตน   
 

การกําหนดอายุและสัญชาติของเครื่องถวยเคลือบสีน้ําตาลกลุมนี้อาจยังไมมีความ
ชัดเจนนัก เนื่องจากขาดหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนในเรื่องของแหลงผลิต นักวิชาการบาง
ทานเชื่อวา เปนเครื่องถวยเวียดนาม เพราะมีบางรูปทรงคลายคลึงกับเครื่องถวยเวียดนาม เชน 
ขวด ถวย หรือตลับ อยางไรก็ตาม รูปทรงสวนใหญจะมีความสัมพันธกับรูปทรงของเครื่องถวยจีน
มากที่สุด เชน กระปุก ชาม และกา นักวิชาการสวนใหญเชื่อวา เปนหนึ่งในเครื่องถวยสองชนิด 
ไดแก เครื่องถวยเคลือบสีเขียวและเครื่องถวยเคลือบสีน้ําตาลที่สงเปนสินคาออกมายังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตในชวงขาดตอนของเครื่องถวยลายครามตนสมัยราชวงศหมิง 

 

   4. ประเภทเคลือบสีน้ําเงิน  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ตรง
กับรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อถึงจักรพรรดิเจิ้นเตอ  รูปทรงที่พบไดแก ชาม (ภาพที่ 109-110) โถ และ
กาในลักษณะตางๆ บางครั้งทําเปนภาพสัตวคายพวยกาออกมา  กลุมนี้คนพบที่วัดธาตุลอย 
อําเภอสามเงา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 284) ที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 286) และที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 179) เปนตน 
 

กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ รูปทรงที่พบเปนจานขูดขีดลายใตเคลือบเปนลายปลาทามกลาง
มหาสมุทร เนื้อดินหยาบ สีเทาออน น้ําเคลือบหนา คอนขางหนืด ไมเรียบ มักมีทรายติดอยูที่
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บริเวณขอบเชิงเชนเดียวกับเครื่องถวยลายครามที่ผลิตจากแหลงผลิตเดียวกัน กลุมนี้คนพบที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 233) 

 

          5. ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ  แบงออกเปน 10 กลุม ไดแก 
  

          กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ตรง
กับรัชสมัยจักรพรรดิจิ่งไทถึงจักรพรรดิเทียนซุน ถือเปนเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิงที่เกา
ที่สุดที่คนพบในประเทศไทย รูปทรงที่พบเปนจาน (ภาพที่ 111-112) ชามปากผาย (ภาพที่ 113-
119) และกระปุก (ภาพที่ 120-121) เปนตน ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายเกงจีนในภูมิประเทศ 
ลายกิเลน ลายประแจจีน และลายดอกไม ชามบางใบมีการเคลือบตัวชามดานนอกดวยน้ําเคลือบ
สีเขียว บางใบขอบปากมีสีน้ําตาลคลายกับการทาสารบางอยาง กลุมนี้คนพบที่วัดสันหนอง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 269) และที่จังหวัดตาก เปนตน 
 

กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 
21 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่วถึงจักรพรรดิหงจื้อ รูปทรงที่พบเปนเตาปูน (ภาพที่ 122) โถ 
(ภาพที่ 123) กระปุก (ภาพที่ 124) ชาม (ภาพที่ 126-132, 134-137, 139-142, 144-145, 147) 
จาน (ภาพที่ 148-155, 158-160, 164-165) และคนที เปนตน ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลาย
พุทธอัษฏ-มงคลแปดสลับกับลายชอดอกไม ลายมังกร ลายสามเกลอ ลายวัชระ ลายประแจจีน 
ลายกานขด ลายนกยูง และลายเด็กเลน เปนตน  กลุมนี้คนพบที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ณัฏฐ
ภัทร จันทวิช 2537 : 281) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 296) ที่อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 143) ในแมน้ําแมกลองและรอบฐานปรางควัด
มหาธาตุ จังหวัดราชบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 252-253) ที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 215) ที่วัดนางตรา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 
191) ที่เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม (กรม   ศิลปากร 2532 : 58) 
และในเรือสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (สายันต ไพรชาญจิตร และคณะ 2533 : 72-
73) 

 กลุมที่ 3 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อาจผลิตจากเตาใน
มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อถึงจักรพรรดิ      
เจิ้นเตอ ผลิตขึ้นเฉพาะตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดรับการคนพบครั้งแรกที่แหลง
โบราณคดีหลุมฝงศพในประเทศฟลิปปนสเมื่อป พ.ศ. 2482 โดยนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันชื่อ 
ศาสตราจารยเอช ออทเลย เบเยอร (H. Otley Beyer) เปนผูกําหนดเรียกกลุมนี้วา "เครื่องกระเบื้อง
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ฐานหลุม" (Rooney 1982 : 114) รูปทรงที่พบเปนจานขนาดเล็ก (ภาพที่ 156-157) เครื่อง
กระเบื้องฐานหลุมนี้มีกนตางกัน 2 แบบ แบบแรก กนไมมีเชิงและเคลือบ สวนขอบที่ลอมรอบกนไม
เคลือบ และแบบที่สองไมมีเชิง กนไมเคลือบ ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายปลา ลายนกเกาะกิ่งไม 
ลายกลีบสามเหลี่ยม ลายวัชระ และลายดอกไมกานขด เปนตน สําหรับลายปลามักใชวิธีปนติดลง
ไปโดยไมมีการเคลือบ ทําใหเวลาเผาเสร็จ แลเห็นเนื้อดินสีสมแดง กลุมนี้คนพบในแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่จังหวัดตาก ใน
เรือกลางอาว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่จังหวัดราชบุรี เปนตน 
 

กลุมที่ 4  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลฝูเจี้ยน มี
อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อถึงจักรพรรดิเจิ้นเตอ  รูปทรงสวน
ใหญมักเปนชามปากผาย และชามที่มีตัวชามและขอบปากลาดตรง (ภาพที่ 125, 133, 138, 143, 
146, 161-163, 166) ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายกลีบสามเหลี่ยมคลายใบไม ลายกานขด ลาย
นกยูง ลายคนนั่งใตตนไม ลายคนขี่มาถือธงหรือพิณ ลายผีเส้ือ ลายกิเลน ลายปลา ลายสังข ลาย
ดอกบัว และลายเด็กเลน เปนตน กลุมนี้คนพบที่อําเภอเมืองและอําเภออุมผาง จังหวัดตาก ที่
อําเภออมกอยและอําเภอฮอด (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 268) จังหวัดเชียงใหม ที่บานหลวงรับ
ราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 146 ใบซายสุด) และในแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน  
 

    กลุมที่ 5 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 
21 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเจิ้นเตอถึงตนรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง  รูปทรงที่พบมักเปนกระปุก จาน 
ชามเชิง (ภาพที่ 167) และชามปากผายและชามทรงมะนาวตัด  ดานนอกตัวชามเขียนลายมังกร
หรือหงสทามกลางพันธุไมดอก (ภาพที่ 168-179) ขอบปากมักเขียนลายแถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยก
ปูนอยูระหวางเสนวงกลมคูขนาน  ดานนอกกนชามเขียนอักษรจีนสี่ตัวเลียนแบบเครื่องหมายปรัช
สมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ ไดแก เซวียนเตอเหนียนเจาหรือตาหมิงเหนียนเจา กลุมนี้คนพบที่อําเภอ
อุมผางและอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่วัดเจดียสูง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร      
จันทวิช 2537 : 268, 270) และที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรม
ศิลปากร 2532 : 142) เปนตน 
 

กลุมที่ 6 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง
ตนพุทธศตวรรษที่ 22 ตรงกับปลายรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้งถึงตนจักรพรรดิวั่นลี่  รูปทรงที่พบมัก
เปนชามปากผายและชามทรงกลมหรือทรงมะนาวตัด (ภาพที่ 180-217) จาน (ภาพที่ 218-230, 
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254) คนที (ภาพที่ 231-234)  โถฝา (ภาพที่ 235-237) ตลับ (ภาพที่ 238) กระปุก (ภาพที่ 239-
242) ลวดลายที่ตกแตง ไดแก เขียนลายมงคลแปดทางลัทธิเตา ลายเถาองุน ลายนักปราชญ ลาย
นกกระเรียน ลายตนสน ลายผลทอ ลายมังกรกางปก และลายมังกรกึ่งนามธรรม และลายเด็กเลน 
ลวดลายเหลานี้มีความหมายเกี่ยวกับความเปนอมตะตามความเชื่อในลัทธิเตา ที่กนดานนอกของ
เครื่องถวยมักเขียนเครื่องหมายปรัชสมัยจักรพรรดิหรือคําอวยพรเพื่อใหเกิดความโชคดี  กลุมนี้
คนพบที่วัดสระศรี ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 
303-305, 307-315) ที่เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  ที่จังหวัด
สงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 214, 217) ที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 40) ที่วัดดอกเงิน วัดเจดียสูง (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 271, 266-268, 325, 33-34) วัด 
ศรีโขง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 35) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 230-232, 234)  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 
192, 194) ที่วัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 177-178) ที่
จังหวัดภูเก็ต (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 201)  ที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 214)  
ที่คลองชลประทาน บริเวณเตาบางระจัน อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  ที่ฐานพระธาตุชั้นที่ 1 
ขององคพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ที่จังหวัดพิษณุโลก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 297) ที่วัดเจ็ดยอด เมืองไตรตรึงษ และวัดอาวาสใหญ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  ที่วัดงําเมือง อําเภอเมืองเชียงราย (ภาพที่ 259) จากการกอสราง
อาคารอเนกประสงค พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และ
ในเรือเกาะกระดาด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (สายันต  ไพรชาญจิตรและคณะ 2533 : 66-
68) เปนตน 

 

กลุมที่ 7 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ รูปทรงที่พบมักเปนถวยมีเชิง จาน ชามทรงกลมหรือทรงมะนาวตัด 
(ภาพที่ 243-247, 249-253) กระปุก ตลับรูปกบ คนทีแบบเปอรเซีย และคนทีรูปชาง (ภาพที่ 248) 
เขียนลายดอกไมกานขด ลายปลาทามกลางมหาสมุทร ลายผลทอ และลายมังกรมีปก เปนตน  
กลุมนี้คนพบที่เวียงกุมกาม ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี ที่เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอ    
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  ที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 214, 217) ที่อําเภอ      
อุมผาง จังหวัดตาก (ณัฏฐภัทร  จันทวิช 2537 : 40) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณัฏฐภัทร        
จันทวิช 2537 : 230-232, 234)  ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 192, 194) ที่
วัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 177-178) ที่อําเภอเมือง
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ลพบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 257) และบานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
(กรมศิลปากร 2532 : 143) ที่จังหวัดภูเก็ต (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 201)  ที่จังหวัดสงขลา 
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 214)  ที่คลองชลประทาน บริเวณเตาบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  ที่ฐาน
พระธาตุชั้นที่ 1 ขององคพระธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในเรือบางกระไชย 2 
อําเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี และที่จังหวัดพิษณุโลก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 297) เปนตน 
 

กลุมที่ 8  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 
22 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ เปนกลุมที่เรียกกันวา "เครื่องถวยคราก" รูปทรงที่พบมีทั้งชามและ
ถวย (ภาพที่ 255-258) ข้ึนรูปโดยการใชแมพิมพ ทําใหมีน้ําหนักเบาและบาง การวางลายของ
เครื่องถวยแบบนี้จะแบงเปนชองกระจกรูปกลีบบัว ซึ่งอาจไดรับแบบอยางมาจากเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามในยุคกอนหนา และภายในชองกระจกนิยมตกแตงดวยลายกวางดาวทามกลาง
สวนดอกไม ลายมงคลแปดทางลัทธิเตาและทางพุทธศาสนา ลายภูมิประเทศ สวนการตกแตงดวย
รูปบุคคลจะพบนอยมาก กลุมนี้คนพบในเรือสีชัง 1 อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (สายันต  ไพร
ชาญจิตร และคณะ 2533 : 69-72 และณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 291-292) ที่เวียงกุมกาม ตําบล
ทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  ที่จังหวัดสงขลา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนตน 
 

         กลุมที่ 9  ผลิตจากเตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ เปนกลุมที่เรียกวา "เครื่องถวยซานโถว"  รูปทรงที่พบ ไดแก จาน 
(ภาพที่ 260-265) ชาม (ภาพที่ 266-271) กระปุก (ภาพที่ 273-274) แจกัน (ภาพที่ 272) คนที 
ตกแตงดวยลายเกล็ดเตา ลายเห็ดหลิงจือ ลายสิงห หรือลายกิเลนสลับกับลายเหรียญ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งลายนกไกฟาเกาะอยูบนกิ่งไมมีดอกไมประกอบจะพบคอนขางมาก  ลักษณะ
ลีลาการเขียนลวดลายไมประณีตและพิถีพิถันเหมือนเครื่องถวยที่ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น สังเกต
จากเนื้อดินที่หยาบ น้ําเคลือบหนา ไมสม่ําเสมอ ขอบเชิงมักไมปาดน้ําเคลือบหรือปาดไมเรียบรอย 
ทําใหมักมีทรายติดอยู กลุมนี้คนพบที่จังหวัดภูเก็ต (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 201) ในแมน้ํา
เจาพระยา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่วัดเจ็ดยอด เมืองไตรตรึงษ 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ที่อําเภออุมผางและอําเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่
อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 213-214) ที่อําเภอเมืองลพบุรี 
(ณัฏฐภัทร  จันทวิช 2537 : 257) ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรม
ศิลปากร 2532 : 185) ที่จังหวัดปตตานี  ในเรือสีชัง 1 อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ที่เวียงทากาน 
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ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และที่วัดเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
(ณัฏฐภัทร  จันทวิช 2537 : 176,178) และที่อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 
2537 : 213-214) เปนตน 
 

         กลุมที่ 10  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งของแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจากเตา     
จิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ 
เนื่องจากเตาจิ่งเตอเจิ้นถูกทําลายลงในชวงปลายราชวงศหมิง และไดรับการฟนฟูอีกครั้งในรัชสมัย
จักรพรรดิคังซีแหงราชวงศชิง สวนใหญเปนชามที่มีเนื้อดินสีขาว ขอบเชิงมี 2 แบบ คือ แบบมีเชิง
เตี้ย ขอบเชิงหนา ฐานไมเคลือบ และแบบมีเชิงสูง ขอบเชิงบาง ดานนอกนิยมเขียนภาพบุคคลนั่ง
อยูบนเรือ มีบทกลอนพรรณนาความรูสึกของกวีเรื่องหุบเขาผาแดง (Ode on the Red Cliffs) ซึ่ง
ประพันธโดยซูตงปอ กวีสมัยราชวงศหมิง กนชามเขียนลายใบสนหรือดอกไมคลายกลวยไม
ทามกลางลายสนหรือลายอักษรซิ่วอยูภายในรูปวงแหวน กนชามนิยมเขียนอักษรจีน เชน ตาหมิง
เฉิงฮั่ว หยงเลอเหนียนจื้อ หรือหยูถังเจียจวี้ เปนตน   
 

6. ประเภทเขียนลายสีบนเคลือบ  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง
ตนพุทธศตวรรษที่ 22 ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้งถึงจักรพรรดิวั่นลี่ รูปทรงที่พบ ไดแก จาน 
(ภาพที่ 275) ชาม (ภาพที่ 276-278, 281-286)  กระปุก คนที (ภาพที่ 279, 287) โถ (ภาพที่ 280) 
และตลับ (ภาพที่ 288-289) เปนตน เขียนลายสีแดง สีเหลือง และสีเขียว บางใบเขียนลายสีคราม
ใตเคลือบดวย ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายสระบัว ลายไขมุก ลายชอดอกไม ลายนกเกาะกิ่งทอ 
ลายนกยูง ลายประแจจีน ลายเหรียญกษาปณ ลายเห็ดหลิงจือ ลายดอกไมกานขด ลายปลา
ทามกลางคลื่นในมหาสมุทร และลายเครื่องประดับ  กลุมนี้คนพบที่อําเภอเมืองและอําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 38, 40) ที่อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่วัดสระศรี 
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 306, 310) ที่วัด
อาวาสใหญ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ที่เวียงกุมกาม ตําบลทา
วังตาล อําเภอสารภี ที่เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอสันปาตอง และที่วัดเจดียสูง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 271-272) ที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 
216) ที่อําเภอเมืองและอําเภออุมผาง จังหวัดตาก (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 38, 40) และที่
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 257) เปนตน 
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กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่ รูปทรงที่พบมักเปนจาน ชาม (ภาพที่ 290) และกระปุก เขียน
ลวดลายลักษณะเดียวกับเครื่องถวยที่ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น แตแตกตางกันในเรื่องเนื้อดินที่มี
ลักษณะหยาบกวา สีเทาออน น้ําเคลือบหนา คอนขางหนืด ไมเรียบ มักมีทรายติดอยูที่บริเวณขอบ
เชิงเชนเดียวกับเครื่องถวยลายครามจากแหลงผลิตเดียวกัน  กลุมนี้คนพบที่เวียงทากาน ตําบลทุง
เส้ียว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 
195) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 233) ที่วัดเจ็ดยอด เมืองไตรตรึงษ 
อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนตน 
 

สมัยราชวงศชิง   
 

      การผลิตเครื่องถวยที่เตาจิ่งเตอเจิ้นเริ่มข้ึนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ปดการผลิตไปในชวง
ปลายสมัยราชวงศหมิง อันเนื่องมาจากวิกฤตการณภายในประเทศ เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศชิงที่
คนพบตามแหลงโบราณคดีในประเทศไทย สวนใหญเปนประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ สวน
ประเภทเคลือบสีขาว ประเภทเคลือบสีเขียว และประเภทเขียนลายสีบนเคลือบพบนอยมาก 
เนื่องจากเสื่อมความนิยมลง มักคนพบบริเวณภาคกลางของประเทศไทย รวมทั้งในคาบสมุทร
ภาคใต  โดยมีเมืองทาสําคัญอยูที่เมืองพระนครศรีอยุธยา และเมืองนครศรีธรรมราช  เราสามารถ
แบงเครื่องถวยในสมัยนี้ออกเปน 4 กลุมใหญๆ ไดแก 
 

      กลุมที่มีอายุอยูระหวางรัชสมัยจักรพรรดิซุนจื้อและจักรพรรดิคังซี (ป พ.ศ. 
2187-2265) เราอาจแบงเครื่องถวยในสมัยนี้ออกยอยเปน 5 ประเภท ไดแก  
 

      1. ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ  แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  รูปทรงที่พบเปนถวย โถ (ภาพที่ 291) 
แจกัน จาน (ภาพที่ 292-295) ชาม  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายตนหญา ลายเถาองุน ลาย
ดอกไม ลายกระเชาดอกไม ลายหงสกับพันธุไมดอก ลายกิ่งไผ ลายพันธุไมดอก ลายดอกไมส่ีฤดู 
ไดแก ดอกโบตั๋น ดอกเหมย ดอกบัว และดอกเบญจมาศ ในระยะแรกที่กนของภาชนะนิยมเขียน
เครื่องหมายปรัชสมัย เชน ตาชิงคังซีเหนียนจื้อ ตาชิงปงอูเหนียนจื้อ หรือตาชิงติงเวยเหนียนจื้อ 
เปนตน  ตอมาในป พ.ศ. 2220 จักรพรรดิคังซีทรงตราพระราชกฤษฎีกาหามใชพระนามของ
พระองค ดังนั้น ผูผลิตจึงหันมาใชสัญลักษณอยางอื่นแทน เชน ลายพุทธอัษฏมงคลหรือส่ิงของมี
คา 8 อยาง เชน ดอกบัว ใบอาเตมีเซีย ลายเสนวงกลมคูขนาน หรือตัวอักษรในกรอบสี่เหลี่ยม
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เลียนแบบตราประทับ รวมทั้งเครื่องหมายปรัชสมัยจักรพรรดิของราชวงศหมิง เชน จักรพรรดิเฉิงฮั่ว 
จักรพรรดิ    เซวียนเตอ และจักรพรรดิเจียจิ้ง เปนตน กลุมนี้สวนใหญคนพบในภาคกลางของ
ประเทศไทย เชน ที่บริเวณปอมเพชร (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 236-237) ที่วังหลวง (ณัฏฐภัทร 
จันทวิช 2537 : 235) อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่บานหลวงรับ
ราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2537 : 154) และที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 195-196) เปนตน 
       

         กลุมที่ 2 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อาจผลิตจากเตาสื่อไป
เกอ (Shipaige) นอกเมืองเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบเปนชามปากผาย (ภาพที่ 296) ขอบ
ปากมักมีการปาดน้ําเคลือบและมีสีน้ําตาล กนบางครั้งมีตัวอักษรจีน 4 ตัว หรือตราสัญลักษณ
เชนเดียวกับกลุมที่ 1  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายชอดอกไม ลายดอกไมกานขด กลุมนี้คนพบที่
ปอมเพชร และวัดไชยวัฒนาราม (กรมศิลปากร 2537 : 142, 144) อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 
2532 : 164-169) และที่อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี  (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 256) เปนตน 
 

กลุมที่ 3 ผลิตจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบเปนถวย (ภาพที่ 297) และ
จานขนาดเล็ก  กลุมนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ขอบปากมีการปาดน้ําเคลือบ กนมีทั้งเคลือบและไม
เคลือบ บางชิ้นแสดงใหถึงรองรอยของความไมเรียบรอยในการผลิต  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลาย
กลีบสามเหลี่ยม ลายตนหญา กลุมนี้คนพบในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร และวัดไชย
วัฒนาราม (กรมศิลปากร 2537 : 143)  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 160,162-163) เปน
ตน 
 

กลุมที่ 4  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  รูปทรงที่พบเปนจาน ชาม โถ เขียน
ลายแบบไทย  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายกนก ลายใบโพธิ ลายพุทธมงคล และลายวัชระ เปน
ตน สีโคบอลตออกสีน้ําเงินอมสีฟา คอนขางใส และบาง ฐานมีลักษณะเฉพาะกลาวคือ เปนรองลึก
ไมเคลือบ และเปนตนกําเนิดของเครื่องถวย "เบญจรงค" ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  
กลุมนี้คนพบที่จังหวัดสุโขทัย ที่พระราชวังโบราณ ที่บานนักบุญเปโตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 162, 176-178) 
เปนตน 
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      2. ประเภทเขียนลายสีบนเคลือบ  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  รูปทรงที่พบ ไดแก กระปุก ถวย จาน 
โถ (ภาพที่ 298) ถวยฝา และชาม ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายดอกไมกานขด กลุมนี้คนพบที่
พระราชวังโบราณ และวัดไชยวัฒนาราม (กรมศิลปากร 2537 : 142) อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 
2537 : 187-188, 190-192) และในอาวปตตานี อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี เปนตน 
 

         กลุมที่ 2 ผลิตจากเตาเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบ ไดแก ถวย และจานขนาดเล็ก 
กลุมนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ขอบปากมีการปาดน้ําเคลือบ ดานนอกกนมีทั้งเคลือบและไมเคลือบ ซึ่ง
บางชิ้นแสดงใหเห็นถึงความไมเรียบรอยในการผลิตเชนเดียวกับเครื่องถวยลายครามในกลุมที่  2 
ที่ผลิตจากแหลงเดียวกัน  ดานในตัวชามบางชิ้นจะปรากฏรองรอยของการปาดน้ําเคลือบออกเปน
รูปวงแหวน แลวทาดวยน้ําเคลือบสีเขียว เปนตนกําเนิดของการผลิตเครื่องถวยเบญจรงครุนแรกๆ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กลุมนี้คนพบที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 193) ที่อาวปตตานี อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี และที่
ปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
 

3. ประเภทเคลือบสีขาว  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบเปนถวยกนลึกที่มีลักษณะ
เดียวกับประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบกลุมที่ 2 ประเภทเคลือบสีน้ําเงิน และประเภทเคลือบสี
น้ําตาลกลุมที่ 2  กลุมนี้คนพบในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
 

กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบ ไดแก ถวย กระปุก มีทั้งแบบ
ไมตกแตงลวดลายและแบบพิมพลายเถาไมที่บริเวณคอ และตลับทรงสี่เหลี่ยมผืนผาหรือทรงหก
เหลี่ยม รอบนอกตัวฝาพิมพเปนรองขนานในแนว ตั้ง ตรงกลางพิมพลายดอกเบญจมาศ กนตลับ
บางใบกดประทับตรารูปส่ีเหลี่ยม เนื้อดินสีขาวละเอียด น้ําเคลือบสีขาวบริสุทธิ์ ไมมีรอยราน กลุม
นี้คนพบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 194) ที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร     
จันทวิช 2537 : 217) ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 
134) และจากการขุดแตงกําแพงวัดพระราม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ณฏัฐภัทร จันทวิช 2537 : 226, 233) เปนตน 
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กลุมที่ 3  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจากเตาเฉาโจว 
มณฑลกวางตง  เนื่องจากมีรายงานวา คนพบชิ้นสวนของเครื่องถวยกลุมนี้ที่บริเวณเตาเฉาโจว
ดวย และสันนิษฐานวา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19  รูปทรงที่พบเปนไหขนาดเล็ก ทรงสูง คอ
แคบ ขอบปากเปนสันเตี้ยๆ บริเวณไหลกวาง กนเรียบ ไมนิยมตกแตงลวดลาย เชื่อกันวา ใชบรรจุ
กระสุนปน เนื้อดินสีเทา แกรง น้ําเคลือบสีขาวอมสีเขียวออนหรือสีเขียวอมสีเทา มีทั้งขุนและใส 
เคลือบทั้งดานในและดานนอก ฐานไมเคลือบ (ภาพที่ 299) พบทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (Lam et al. 1985 : 120)  กลุมนี้คนพบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่วัดนครโกษาและ
บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 115, 121) เปนตน  

 

นักวิชาการบางทานเรียกกลุมนี้วา แบบอันผิงหู และมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 
ตรงกับสมัยราชวงศหมิง (กรมศิลปากร 2532 : 115) อยางไรก็ตาม จากการคนพบไหกลุมดังกลาว
ที่บริเวณเกาะวุงเตา (Vung Tau) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อป พ.ศ. 2533 ในปริมาณ
มากพอสมควรรวมกับเครื่องถวยลายครามและเครื่องถวยเคลือบสีขาวสมัยราชวงศชิงตอนตน ซึ่ง
ตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิคังซี และเปนสินคาหลักในเรืออับปาง โดยมุงจากประเทศจีนไปยังเมือง
ปตตาเวีย (Jorg & Flecker 2001 : 1-10) ทําใหเชื่อไดวา เครื่องถวยเคลือบสีขาวกลุมนี้ควรมีอายุ
ราวตนพุทธศตวรรษที่ 23 
 

3. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  รูปทรงที่พบ ไดแก ถวย ขอบปาก
คอนขางผาย โถฝา บางชิ้นเขียนลายสีบนเคลือบหรือเขียนลายสีครามใตเคลือบ น้ําเคลือบมีความ
มันวาวมากกวากลุมที่ผลิตจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน กลุมนี้คนพบที่บานหลวงรับราชทูต 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 195-197)  และในแมน้ําเจาพระยา บริเวณ
ปอมเพชร และวัดไชยวัฒนาราม (กรมศิลปากร 2537 : 143) อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนตน 
 

         กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบ ไดแก ถวยกนลึก (ภาพที่ 
300) มีลักษณะรูปทรงและการเคลือบเหมือนกับประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ ประเภทเขียน
ลายสีบนเคลือบ และประเภทเคลือบสีน้ําเงินที่ผลิตจากแหลงเดียวกัน น้ําเคลือบคอนขางดาน 
กลุมนี้คนพบในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร และวัดไชยวัฒนาราม (กรมศิลปากร 2537 : 
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143) อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 :198)  เปนตน 
 

     กลุมที่ 3 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลฝูเจี้ยน  
รูปทรงที่พบมักเปนโถ ชาม อาง และกา (ภาพที่ 301) เปนตน เนื้อดินสีเหลืองออน คอนขาง
เปราะบาง ข้ึนรูปดวยการใชแมพิมพ ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายเหรียญกษาปณ ลายตนหญา 
ลายอักษรจีน "ฝู" ลายดอกบัว  กลุมนี้คนพบที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 138) และในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร และวัดไชยวัฒนา
ราม (กรมศิลปากร 2537 : 143)  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
 

       4. ประเภทเคลือบสีน้ําเงิน   
 

ผลิตจากเตาเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบเปนถวยกนลึก (ภาพที่ 302) มีลักษณะ
เดียวกับประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบและประเภทเคลือบสีน้ําตาลที่ผลิตจากแหลงผลิต
เดียวกัน ประเภทนี้คนพบรวมกับเครื่องถวยจากแหลงผลิตเดียวกันในแหลงโบราณคดีที่มีอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 23 เชน ที่บริเวณปอมเพชร และวัดไชยวัฒนาราม (กรมศิลปากร 2537 : 143)
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 144) เปนตน 
 

         กลุมที่มีอายุระหวางรัชสมัยจักรพรรดิหยงเจิ้นและจักรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ.
2266-2338) เราอาจแบงเครื่องถวยลายครามในกลุมนี้ออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงที่พบมักเปนจาน ชาม ถวย และ
แจกัน  สําหรับชามปากและกนกวาง ซึ่งแตกตางกับเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิงที่มีปาก
และกนแคบ ทําใหเสนวงกลมที่เขียนตกแตงที่กนชามมีขนาดกวาง กนชามมักเขียนลายมงคลแปด 
ซึ่งสืบมาจากในสมัยกอนหนา ดานนอกตัวชามมักเขียนลายดอกไมกานขด ใกลสวนเชิงเขียนลาย
กลีบบัว จานและชามบางใบอาจเขียนลายมังกรดานนอกครึ่งตัว และหรือดานในอีกครึ่งตัว (ภาพที่ 
303-305) มักเขียนดวยเสนพูกันที่ใหญและเปยกชุม ตกแตงดวยเสนพูกันที่เล็กอีกทีหนึ่ง  ใน
ระยะแรกขอบปากของภาชนะมีการปาดน้ําเคลือบออก ตอมาจึงมีการเคลือบบริเวณขอบปาก กน
ภาชนะอาจเขียนตัวอักษรจีน 1-2 ตัว  กลุมนี้คนพบที่บริเวณปอมเพชร และวัดไชยวัฒนาราม 
(กรมศิลปากร 2537 : 144)  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่บานหลวง
รับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 157) เปนตน 
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 กลุมที่ 2  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น 
มณฑลเจียงซี ผลิตขึ้นสําหรับชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะ รูปทรงที่พบเปนจานปากกวาง กนแบน บาง
ชิ้นพบวา ไดรับการสั่งจากราชสํานักฝร่ังเศส เพราะมีตราสัญลักษณเปนรูปนกอินทรีและปลา ซึ่ง
เปนสัญลักษณของพระเจาหลุยสที่ 15 และมาดาม เดอ ปอมปาดัวร  การตกแตงโดยทั่วไปมัก
เขียนลายบริเวณรอบขอบปากเปนลายแถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนเรียงกันไปโดยรอบขอบปาก
หรือคลายลายดอกพิกุล โดยมีลายตนไมเล็กๆ ในชองกระจกคั่นอยูเปนระยะ กนจานนิยมเขียน
ลายพันธุไมดอก มีการปาดน้ําเคลือบบริเวณขอบปาก และทาสีน้ําตาล น้ําเคลือบใส แตไม
สม่ําเสมอ   
 

         กลุมที่มีอายุระหวางรัชสมัยจักรพรรดิเจียฉิ้งถึงจักรพรรดิเสียนฟง (ป พ.ศ.2339-
2404) การผลิตเครื่องถวยลายครามในระยะนี้มีปริมาณมากขึ้น แตเทคนิคตางๆ และฝมือชางเริ่ม
เส่ือมลง เครื่องถวยที่ผลิตออกมาจึงมีคุณภาพสูสมัยแรกๆ ไมได เพราะขาดการสงเสริมจากทาง
ราชสํานัก เนื่องจากราชวงศชิงไดเขาสูยุคที่การเมืองและเศรษฐกิจไมมั่นคง มีชาวตะวันตกเขามา
มากขึ้น รวมทั้งในป พ.ศ. 2396 เตาหลวงที่เมืองจิ่งเตอเจิ้นก็ถูกทําลายโดยกบฏไทผิง  เราอาจแบง
เครื่องถวยลายครามในกลุมนี้ออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

         กลุมที่ 1  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น 
มณฑลเจียงซี  รูปทรงที่พบมักเปนจานทรงกลม เขียนลายอักษรอิสลามจากคัมภีรอัลกุรอาน ตัว
จานเขียนลายดอกไมคร่ึงดอก 4 ดอกลอมรอบดวยลายดอกไมตรงกลาง 1 ดอก (ภาพที่ 306) ดู
เหมือนวา การวางลายแบบนี้ไดเกิดขึ้นครั้งแรกบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มี
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ดานนอกตัวจานเขียนลายตนหญาหรือตนเห็ดหลิงจือ การเขียนลาย
แบบนี้ถูกชาวดัชทเลียนแบบโดย Petrus Regout ที่ Maastricht ในประเทศฮอลแลนดเมื่อป พ.ศ. 
2379 ทราบจากชิ้นที่มีจารึกบอกปแรกๆ ของจักรพรรดิเตากวง (Lim 1981 : 5) และบริษัท นิปปอน 
โคชิ ทซึ (Nippon Koshitsu) ในโตเกียวก็ไดเลียนแบบโดยสงไปจําหนายแขงขันในตลาดเดียวกัน  
กลุมนี้มักคนพบในฟลิปปนส อินโดนีเซีย พมา ศรีลังกา อินเดีย รวมทั้งประเทศไทยดวย 
 

         กลุมที่ 2 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลกวางตง 
ในรัชสมัยจักรพรรดิเตากวงมีการผลิตเครื่องถวยลายครามสงออกไปจําหนายยังสหรัฐอเมริกา  
วัตถุประสงคสําคัญในการผลิตก็เพื่อใชเปนชุดสํารับอาหาร ภาชนะที่ผลิตออกมามักเปนจานทรง
กลม จานทรงเปล ชาม ถวย และโถ นิยมตกแตงลายภูมิประเทศดวยเสนพูกันที่เล็ก และใชเสน
พูกันที่บางใสทาทับบนลวดลายบริเวณรอบขอบปากและลายที่ลอมรอบลายตรงกนภาชนะ กลุมนี้
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คนพบในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เปนตน 
 

         กลุมที่มีอายุระหวางรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อถึงจักรพรรดิเซวียนถง (ป พ.ศ. 
2405-2454) เตาหลวงที่เมืองจิ่งเตอเจิ้นไดรับการฟนฟูข้ึนอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2406 จึงมีการเรง
การผลิตและปรับปรุงคุณภาพใหเปนที่ตองการของลูกคามากขึ้น  ตลอดรัชสมัยจักรพรรดิกวงสูมี
การปรับปรุงมาตลอด จนเครื่องถวยชิ้นเยี่ยมๆ ไดปรากฏขึ้นในชวงปลายรัชสมัยของพระองค  สวน
ใหญถูกผลิตเพื่อใชในครัวเรือน มีทั้งที่ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น และจากโรงงานประจํามณฑลตางๆ
ของจีน โดยเฉพาะเตาทางแถบมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลกวางตงไดผลิตสินคาสงออกจําหนาย
เปนจํานวนมาก เราอาจแบงเครื่องถวยในกลุมนี้ออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
 

         1. ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ  แบงออกเปน 6 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจากเตาบริเวณ
เมืองเซี่ยงไฮหรือซั้งไฮ (Shanghai) มณฑลเจียงซู  รูปทรงที่พบ ไดแก จาน ถวยมีเชิง กา ปนโต 
กระปุก ตลับ ชอน โถ แจกัน ชาม อาง ซึ่งมีลักษณะขอบปากผายออก บางครั้งจะเคลือบขอบปาก
และดานนอกตัวอางดวยสีน้ําตาล โถทรงเตี้ยมีหูหลอกขางละ 2  หู สวนฝาปนติดรูปสัตวประดับอยู 
ซึ่ง เปนรูปทรงที่พบมากบนเครื่องถวยเบญจรงคและเครื่องถวยลายน้ําทองของรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายดอกไม ลายผีเสื้อ ลาย
ประแจจีน ลายคางคาว ลายกลีบกลวย ลายดอกไมส่ีฤดู ลายอักษรมงคล เชน "ฝู" (Fu) แปลวา 
ความสุข หรือ "ซวนสี่" (Shuanxi) แปลวา ความสุขในชีวิตคู กลุมนี้ถูกลอกเลียนแบบโดยชาวดัชท
และชาวญี่ปุนดวย (Lim 1981 : 13) ไมคอยพบแพรหลายตามแหลงโบราณคดีในประเทศไทย แต
จะพบเห็นมากตามบานเรือน รวมทั้งวัดวาอารามตางๆ  กลุมนี้คนพบที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 175) 
 

         กลุมที่ 2  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อาจผลิตจากเตาใน
มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบสวนใหญเปนชาม และจาน  ชามจะมีลักษณะปากแคบ กนลึก เชิงสูง 
ขอบเชิงคอนขางบาง ตัวชามตั้งตรง  สวนจานปากจะกวาง กนตื้น ตัวจานตั้งตรงเชนกัน ที่กนของ
ภาชนะมักปรากฏรองรอยของการปาดน้ําเคลือบออกเปนรูปวงแหวนหรือปาดเปนรูปวงกลมเต็ม 
เพื่อใชตั้งภาชนะซอนกันในเวลาเผา ดานในตัวชามมักไมตกแตงลวดลาย ดานนอกตัวชามมัก
ตกแตงลวดลาย ซึ่งตรงขามกับจาน  แสดงใหเห็นวา ชางผูผลิตเนนเพียงจุดเห็นของสายตาเทานั้น 
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เทคนิคที่ตกแตงตัวภาชนะนั้นมีทั้งที่เขียนดวยพูกันแบบอิสระและใชแมพิมพจุมสารโคบอลต
ประทับบนตัวภาชนะ (ภาพที่ 307-308) ลวดลายที่ตกแตงมักเปนลายมังกร ลายปลา ลายหงส 
ลายมงกุฎ ลายอักษรโซวหรืออักษรสันสกฤตเรียงกันไป 2-3 แถว กลุมนี้คนพบในแมน้ําเจาพระยา 
บริเวณปอมเพชร และวัดไชยวัฒนาราม (กรมศิลปากร 2537 : 144) อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรม
ศิลปากร 2532 : 171-173) เปนตน 
          

กลุมที่ 3  ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  รูปทรงที่พบมักเปนจาน ชามฝา และ
ชอนเทานั้น ชามฝามักเปนชามปากผาย ลําตัวตอนลางเขียนลายกลีบบัว ตอนบนเขียนลายดอก
เบญจมาศประกอบ สวนฝาเขียนลายแบบเดียวกับตัวชาม ที่กนของฝาและตัวชามมักเขียน
เครื่องหมายภาพสี่เหลี่ยม  สีโคบอลตออกสีน้ําเงินอมสีดําและอมสีเทา (ภาพที่ 309) กลุมนี้คนพบ
ในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่
บานหลวงรับราชทูต อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 169, 184) เปนตน 
 

         กลุมที่ 4  ผลิตจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  รูปทรงสวนใหญเปนชามหรือถวย เขียน
ลายอักษรซวนสี่สลับกับลายกานขด บางใบก็พบวา ที่กนชามมีการปาดน้ําเคลือบออกเปนรูปวง
แหวนเพื่อใชตั้งเชิงของภาชนะอีกใบหนึ่งในการนําเขาเผา  กลุมนี้คนพบในแมน้ําเจาพระยา 
บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่บานหลวงรับราชทูต 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 170) เปนตน 
 

         กลุมที่ 5  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน  สันนิษฐานวา อยูในมณฑลเจียงซี  
รูปทรงที่พบมักเปนจาน คอนขางแบน กนจานเขียนลายตัวอักษรสันสกฤต คําวา "โอม" มีลักษณะ
คลายจี้ ตัวจานเขียนลายอักษรสันสกฤต 2-4 แถวเรียงกันรอบตัวจาน ตรงกลางเขียนลายหัวหยูอ้ี
ลอมรอบ ดานนอกตัวจานเขียนลายพุทธอัษฏมงคลอยูระหวางเสนวงกลมคูขนาน กนมีทั้งเคลือบ
หรือไมเคลือบ  ลวดลายที่ตกแตงไมหลากหลายเหมือนกลุมอ่ืนๆ กลุมนี้มักคนพบในแมน้ํา
เจาพระยา บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
 

         กลุมที่ 6 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลกวางตง 
เลียนแบบเครื่องถวยหลวงที่ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี กลุมนี้บางครั้งนิยมเรียกวา จาน
และชามวันเกิด เนื่องจากตกแตงดวยลายเห็ดหลิงจือหรือผลทอ อันเปนสัญลักษณของความมีอายุ
ยืน  รูปทรงที่พบมักเปนจานและชาม เขียนลายชอผลทอสลับกับลายเห็ดหลิงจือภายในแนวเสน
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คดโคงรูปชองกระจกคลายลายกลีบบัว (ภาพที่ 310-311) สีโคบอลตออกสีน้ําเงินอมสีดําเขียน
อยางอิสระ และใชพูกันขนาดเล็กและใหญ กลุมนี้คนพบที่อาวปตตานี อําเภอเมืองปตตานี จังหวัด
ปตตานี และที่บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน  
 

         2. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาอี่ซิ่ง มณฑลเจียงซู  รูปทรงที่พบเปนกา มีทั้งชนิดขัดมันและไมขัด
มัน สําหรับชิ้นไมขัดมัน บางชิ้นมีการเขียนสีบนตัวภาชนะดวยสีฟา สีน้ําเงิน  ลวดลายที่ตกแตง 
ไดแก ลายดอกไม ลายมังกร และลายไขมุกไฟ สําหรับเชิงมีทั้งชนิดมีเชิง และชนิดมีขาเปนตุมกลม 
ขอบปากของภาชนะเหลานี้มักเลี่ยมดวยโลหะประเภททอง ทองเหลือง ทองแดง หรือเงิน ที่กนมักมี
ตราประทับลักษณะตางๆ เนื้อดินแกรงมีทั้งสีน้ําตาลดํา สีแดง และสีน้ําตาลอมเหลือง กลุมนี้จะ
เปนที่นิยมกันมากในระหวางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวนใหญส่ังเขามาเพื่อจัดรวมกับชุดน้ําชาแบบตางๆ ที่ส่ังจากเตา        
จิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี และเตาตางๆ ในมณฑลกวางตง พบมากตามบานเรือนทั่วไป 
 

         กลุมที่ 2 ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ตั้งอยูบริเวณเมืองเทียน
สิน (Tianjin) มณฑลเจียงซู เนื่องจากกนของภาชนะกลุมนี้บางใบมีตัวอักษรจีนและอักษร
ภาษาอังกฤษของคําวา “เทียนสิน”  รูปทรงที่พบมักเปนแจกันทรงลูกแพร กระปุกทรงแปนที่นิยม
เรียกวา “กระปุกตังฉาย” และไหที่มีลําตัวปองกลม ขอบปากเปนขอบมวน บริเวณไหลมีหูเล็กๆ ปน
ติดในแนวนอน เนื้อดินสีน้ําตาลจนถึงสีเหลืองออน แกรง น้ําเคลือบสีน้ําตาลอมสีดํา ขุน เปนมัน
หรือแวววาวคลายเหล็ก (Quellmalz 1976 : 293-295) กนมักปรากฏรอยของกี๋รูปวงแหวนที่ใชใน
การตั้งเผา กลุมนี้มักคนพบในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในแมน้ําแมกลอง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่วัดทาตะขาม (ราง) 
ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (จากการตรวจสอบทะเบียนศิลปโบราณวัตถุใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย เมื่อป พ.ศ. 2548) และตามเมืองทาชายทะเลตางๆ แถบ
ภาคใตของประเทศไทย เปนตน 

 

กลุมที่ 3  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในมณฑลกวางตง 
มีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 กลุมนี้คงใหอิทธิพลตอการผลิตไหเคลือบสีน้ําตาลของ
เวียดนามที่เตาไลเทียว (Lai Thieu) จังหวัดบิ่นหดวง (Binh Duong) ดวย เนื่องจากมีรูปทรง
คลายคลึงกันมาก  รูปทรงที่พบเปนไหที่มีขอบปากหนา บริเวณไหลปนติดหูรูปสิงห ขูดขีดลาย
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มังกรกับไขมุกไฟอยูระหวางลายหยักลูกคลื่น เนื้อดินสีน้ําตาลแดง หยาบ น้ําเคลือบสีน้ําตาลอมสี
เหลือง (ภาพที่ 312) กลุมนี้คนพบที่จังหวัดสงขลา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 218) และที่วัดชล
ธาราสิงเห อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เปนตน 

 

3. ประเภทเขียนลายสีลงยา 
  

ผลิตจากเตาสืออวน (Shiwan) มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบมักเปนชามฝา ตกแตงดวย
สีชมพู สีเขียว ที่ตัวชามและฝาเขียนลายมาคลแปดทางลัทธิเตาและลายรังผึ้ง กนชามมี
เครื่องหมายปรัชสมัยจักรพรรดิถงจื้อ  สีที่ลงยามีความนูนมาก การตกแตงลวดลายไมประณีต ทํา
ใหขาดความสวยงาม พบตามบานเรือนของผูมีฐานะสูง 
 

4. ประเภทเขียนลายสีทอง   
 

ผลิตจากเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี แตไดรับการตกแตงลวดลายจากชางในเมือง
กวางโจว มณฑลกวางตง  รูปทรงที่พบมักเปนอาง แจกัน ชามฝา ชุดน้ําชาแบบฝรั่ง เขียนลายรูป
บุคคลสลับกับลายดอกไมและนกในกรอบชองกระจกดวยสีตางๆ บนพื้นสีทอง พบตามบานเรือน
ของผูมีฐานะสูง  เมืองกวางโจวเปนเมืองทาแหงเดียวเทานั้นที่ไดรับการคัดเลือกจากราชสํานักชิง
ใหจัดการกิจกรรมทุกอยาง  เนื่องจากเครื่องถวยจีนเปนที่ตองการจากตลาดยุโรป พอคาจีนจึงได
ส่ังเครื่องถวยเคลือบสีขาวจากเตาจิ่งเตอเจิ้นมาเขียนสีในรูปแบบของยุโรปที่เมืองกวางโจว ภาชนะ
ที่เขียนลายสีจะนําไปเคลือบบนฝงดานใตของแมน้ําสู เครื่องถวยเหลานี้สวนใหญสงเปนสินคาออก
และรูจักกันนามของเครื่องถวยเขียนลายสีแบบกวง (Guang Cai Ware) ลวดลายจะมีการตกแตง
มากมายดวยสีทอง สีแดง และสีเขียว (Wang 2002 : 187) กลุมนี้คนพบที่จังหวัดสงขลา เปนตน 

 

พัฒนาการของเครื่องถวยลายครามเวียดนาม 
 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนประเทศที่มีประวัติศาสตรการผลิตเครื่องถวย
เคลือบยาวนานกวาประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เดิมนักวิชาการเรียกเครื่องถวย
เวียดนามวา “เครื่องถวยอันนัม” (Annamese Ceramics) แตเนื่องจากนักวิชาการชาวตางประเทศ
สวนใหญเห็นวา คําวา “อันนัม” ซึ่งมีความหมายวา “ดินแดนอันสงบทางภาคใต” เปนเพียงคําที่
ราชวงศถังใชเรียกชื่อพื้นที่ภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเคยเขาปกครองใน
ระหวางป พ.ศ. 1161-1450 เทานั้น เมื่ออันนัมมิไดอยูภายใตการปกครองของราชวงศถังแลว ก็ตั้ง
อาณาจักรอิสระข้ึนใหมเรียกวา “อาณาจักรไดเหวียด” (Dai Viet)  แมแหลงผลิตเครื่องถวย
เวียดนามสวนใหญจะตั้งอยูในภาคเหนือบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ําแดงบริเวณเมืองแท็นหหวา 
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(Thanh Hoa) จังหวัดวิ้นหฟุก (Vinh Phuc) จังหวัดฮานามนินห (Ha Nam Ninh) จังหวัดไฮสวง 
(Hai Duong) และจังหวัดฮาบัก (Ha Bac) เปนตน (Asako 1997 : 85-88) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีแหลง
ดินเกาลินและแรเฟลสปารอันอุดมสมบูรณ (แผนที่ที่ 7)  สวนบริเวณภาคกลางของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามคือ ที่เมืองวิชัยหรือจังหวัดบิ่นหดิ่นห (Binh Dinh) ในปจจุบัน ก็มีแหลงผลิต
เครื่องถวยตั้งอยู ซึ่งสันนิษฐานวา อาจสรางขึ้นในชวงที่อาณาจักรไดเหวียดไดเขาครอบครอง
อาณาจักรจามปาอยูระยะเวลาหนึ่ง โดยชาวไดเหวียดเปนผูนําเครื่องถวยกลุมนี้เขาสูตลาดในโพน
ทะเล แตเนื่องจากไมพบวา เครื่องถวยกลุมนี้มีพัฒนามากอนหรือหลังการผลิต  ดังนั้น จึงอาจมิใช
เครื่องถวยจามดังที่เขาใจกัน  และหากเปนเชนนี้จริง คําวา “อันนัม” ก็เปนคําที่ไมเหมาะสมที่จะใช
เรียกอีกตอไป เพราะสรางความสับสนเกี่ยวกับแหลงผลิต  ปจจุบันนักวิชาการจึงรวมเรียกเครื่อง
ถวยทั้งสองชนิดใหมวา "เครื่องถวยเวียดนาม" เพื่อใหครอบคลุมถึงแหลงผลิตทั้งสองพื้นที่ 

 

การศึกษาเครื่องถวยเวียดนามเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดอายุนั้น ไดรับ
ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทั่วโลก เชน เวียดนาม ญี่ปุน อังกฤษ ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา  
การติดตามคนหาประวัติศาสตรและการพัฒนาของเครื่องถวยเวียดนามนั้น นักวิชาการไดทําการ
สํารวจแหลงเตาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาเทคนิควิธี และจัดแบงเปนประเภทอยาง
มีระบบตามความแตกตางกัน ซึ่งมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอการผลิตเครื่องถวยเวียดนาม  

 

 ในป พ.ศ. 2475 อาร แอล ฮอบสัน ไดคนพบจารึกบนคนโทลายครามใบหนึ่ง ซึ่งกลาว
วา สตรีผูหนึ่งจากนามชาจ ซึ่งเปนอําเภอหนึ่งในบริเวณสามเหลี่ยมลุมแมน้ําแดงใกลกับเมือง      
ไฮฟอง (Haiphong) เปนผูผลิตขึ้น ส่ิงนี้อาจชี้ใหเห็นถึงแหลงผลิตของคนโท (Asako 1997 : 85) 
ตอมาในป พ.ศ. 2526 มีการคนพบแหลงเตาที่บริเวณหมูบานจูเดิว ซึ่งเปนหมูบานเล็กๆ ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดไฮสวง (Hai Duong) (แผนที่ที่ 8-9) ตั้งอยูบริเวณฝงแมน้ําดานซาย
ของแมน้ําทายบิ่นห (Thai Binh)  เตานี้ไดรับการขุดคนในป พ.ศ. 2529 จากการขุดคนพบวา เปน
ศูนยกลางการผลิตเครื่องถวยเนื้อแกรงที่สําคัญมาตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 19 จากนั้นในราวป 
พ.ศ. 2531 ก็มีการคนพบแหลงเตาอีกหลายแหงที่จังหวัดไฮสวง ทางทิศตะวันออกของเมือง
ฮานอย ซึ่งมีอายุระหวางพุทธศตวรรษที่ 20-21 ทําใหการตรวจพิสูจนเครื่องถวยเวียดนามมีความ
แนนอนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีการคนพบเครื่องถวยเวียดนามจํานวนมากในเรืออับปาง  ทํา
ใหการศึกษาเครื่องถวยเวียดนามเปนที่สนใจ มีการคนควาวิจัยเพื่อกําหนดอายุ ฉะนั้นหลักฐาน
ใหมๆ เกี่ยวกับเครื่องถวยลายครามจึงขึ้นอยูกับหลักฐานทางโบราณคดีที่คนพบจากเตาเผาทาง
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ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอมูลเหลานี้มีความสําคัญและสามารถเชื่อมโยง
กับพัฒนาการหลายๆ อยางของเครื่องถวยลายคราม 

 

สมัยราชวงศเตร่ิน  
 

ในราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 เร่ิมปรากฏแหลงผลิตเครื่องถวยเวียดนามที่เปนสินคาออก
เพื่อสงออกไปตามเสนทางการคาที่มุงสูเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชีย
ตะวันตก โดยราชวงศเตริ่นไดปรับปรุงการคาทางทะเลใหเจริญรุงเรืองยิ่งกวาสมัยกอนๆ นับเปน
คร้ังแรกที่มีการสงเครื่องถวยที่เปนสินคาออกไปจําหนายยังประเทศแถบหมูเกาะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (แผนที่ที่ 10) เพื่อแขงขันกับเคร่ืองถวยของราชวงศเอวี๋ยน รวมทั้งเครื่องถวยที่
ผลิตจากแหลงผลิตในอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรลานนา หลังจากที่สามารถประกาศตัวเปน
เอกราชจากราชวงศเอวี๋ยน  จนกระทั่งราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเปนชวงขาดแคลนเครื่องถวย
จีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เมื่อจักรพรรดิหงอูแหงราชวงศหมิงทรงมีพระบรมราโชบายที่
เขมงวดเกี่ยวกับการคาแบบบรรณาการ ซึ่งเปนวิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนทางการคาระหวาง
ประเทศกับราชวงศหมิง นอกจากนั้นพอคาจีนยังถูกหามการคาขายกับดินแดนแถบโพนทะเล  ขอ
เขมงวดเหลานี้กลับมีผลใชไดเพียงบางสวนระหวางตนสมัยราชวงศหมิง กระตุนใหอาณาจักรไดเห
วียดและอาณาจักรอยุธยาเพิ่มผลผลิตอยางไมตองสงสัย ทําใหเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัย
ราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเปนสมัยตอจากราชวงศเตริ่นและโหมีความโดด
เดนมากในประเทศหมูเกาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Diem 1997 : 183)  

 

เครื่องถวยที่ผลิตขึ้นในสมัยราชวงศเตริ่นไดรับการพัฒนาใหมีรูปแบบหลายประเภท 
เชน ประเภทเคลือบสีน้ําตาล ประเภทเคลือบสีเขียว ประเภทเคลือบสีขาว ประเภทเขียนลายสีดํา
ใตเคลือบ และประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ เพื่อใหเปนที่พึงพอใจของลูกคา แตบางประเภท
นาจะผลิตขึ้นเพื่อใชเฉพาะภายในราชสํานักหรืออาจเปนเครื่องบรรณาการเทานั้น เชน ประเภท
เขียนลายสีครามใตเคลือบ อยางไรก็ตาม เครื่องถวยเหลานี้ยังแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของเครื่อง
ถวยจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยนอยางชัดเจน  เทคนิคการใชกี๋งบน้ําออยจะไดรับความนิยมมากกวาทั้ง
ในสมัยกอนหนาและหลัง ตลอดจนการปาดน้ําเคลือบออกเปนรูปวงแหวนเพื่อตั้งภาชนะซอนๆ กัน
ก็จะปรากฏขึ้นในสมัยนี้  ซึ่งการวางเผาในลักษณะนี้จะชวยประหยัดเนื้อที่ในภายในเตา รวมทั้ง
เชื้อเพลิง ทําใหสามารถผลิตออกมาไดเปนจํานวนมาก เพียงพอกับความตองการของตลาดที่เฟอง
ฟูอยูในขณะนั้น 
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ในปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ราชวงศเตริ่นเริ่มมีการผลิตเครื่องถวยลายครามเปนครั้ง
แรกโดยเลียนแบบเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนที่มีอายุปลายพุทธศตวรรษที่ 19 โดยใช
สารโคบอลตจากเหมืองแรทองถิ่นในประเทศจีน ตอมาในตนพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งตรงกับปลาย
สมัยราชวงศเตริ่นถึงตนราชวงศโหมีการพัฒนาการผลิตเครื่องถวยลายครามกลุมใหม มีทั้งที่ใช
สารโคบอลตจากเหมืองแรในประเทศจีนและที่ส่ังมาเขามาจากตางประเทศ เพื่อสงออกจําหนาย
ยังตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนครั้งแรก ดังปรากฏหลักฐานที่คนพบจากเรืออับปางใน
นานน้ําไทยบริเวณอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทําใหสามารถแบงเครื่องถวยลายครามในระยะนี้
ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

 

กลุมที่ 1  มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 กลุมนี้มักไมพบในแหลงโบราณคดีทั่วไป
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  รูปทรงที่ผลิตมักเปนจานขนาดใหญ (ภาพที่ 313-315) มีทั้งชนิดขอบ
ปากเรียบและชนิดขอบปากรูปปกกาหรือรูปกลีบดอกไม คนโท (ภาพที่ 316) แจกัน (ภาพที่ 317-
318)  โถทรงกวน และตลับ ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายมังกรกับไขมุกไฟทามกลางคลื่นใน
มหาสมุทร ลายสระบัว ลายปลาทามกลางพันธุไมน้ํา ลายชอดอกบัว ลายดอกบัวกานขด ลายกาน
ขด ลายเหรียญกษาปณ ลายประแจจีน ลายคลื่น ลายกลีบบัว ลายใบตอง และลายนกไกฟา 
ลวดลายเหลานี้รวมทั้งการจัดวางลวดลายและรูปทรงมีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกับเครื่อง
ถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนอยางมาก โดยเฉพาะลายกลีบบัวมีไส ขอบปากของจานนิยม
เขียนลายกานขด การเขียนลายแบบอิสระ สีโคบอลตมักออกสีน้ําเงินอมสีดํา ซึ่งเปนสารโคบอลตที่
นําเขามาจากประเทศจีน เนื้อดินสีเทาออน มักมีการปาดน้ําเคลือบที่บริเวณขอบปากของภาชนะที่
เปนจาน ฐานไมเคลือบ  กลุมนี้มีการคนพบที่ปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย  

 

กลุมที่ 2 มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 ตรงกับปลายสมัยราชวงศเตริ่น และอาจผลิต
สืบตอมาจนถึงสมัยราชวงศโห  กลุมนี้ไดรับแบบอยางมาจากเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศ
เอวี๋ยน แตก็มีลักษณะที่เปนเอกลักษณของตนเองมากขึ้น  รูปทรงที่ผลิต ไดแก ชามปากผาย (ภาพ
ที่ 319-320) จาน (ภาพที่ 321) กระปุกทรงกลมมีทั้งแบบทรงกลมธรรมดา แบบทรงแปน (ภาพที่ 
322) และแบบทรงกลมเซาะรอง บางชิ้นอาจมีหูประกอบ จานมีทั้งแบบขอบปากเรียบและแบบ
ขอบปากหยิก ขอบปากรูปกลีบดอกไม บางชิ้นยังมีลักษณะการผสมผสานรูปทรงของเครื่องถวย
เคลือบสีเขียวแบบเซลาดอนของจีนที่ผลิตจากเตาหลงเฉวียน เซาะเปนรองขนานในแนวตั้ง 
นอกจากนี้ ยังมีตลับทรงกลมแปน (ภาพที่ 323) คนที (ภาพที่ 324)  แจกันทรงลูกแพร ลวดลายที่
ตกแตง ไดแก ลายหยูอ้ีสลับกับลายกานขด ลายประแจจีน ลายชอดอกเบญจมาศ ลายกานขด 
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ลายกลีบบัว ลายใบตอง ลายไขมุกไฟ ซึ่งถือเปนลวดลายเฉพาะ เมื่อราชวงศเลสามารถครอบครอง
ตลาดการคาแทนประเทศจีนในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ก็ไดนําสารโคบอลตจากประเทศทาง
แถบเอเชียกลางหรือสุมาตรามาใชในการตกแตงเปนครั้งแรก สีโคบอลตจะออกสีฟาสดใส ทีพูกัน
เล็ก และเขียนอยางอิสระ  สําหรับชามปากผาย จาน หรือถวยจะวางเผาโดยการใชกี๋งบน้ําออยที่มี
ขา 4-6 ขาวางคั่นภาชนะแตละใบ  แตจานบางครั้งจะใชวิธีปาดน้ําเคลือบบริเวณขอบปากเพื่อ
ประกบปากเผาก็ได ฐานไมเคลือบ เนื้อดินสีเทาออน ในระยะนี้ยังมีการพัฒนาเครื่องถวยเขียนลาย
สีดําใตเคลือบพรอมกับเครื่องถวยลายคราม ซึ่งตอมาไดสงผลใหการผลิตเครื่องถวยเขียนลายสีดํา
ใตเคลือบตองสิ้นสุดลง เนื่องจากเครื่องถวยลายครามไดรับความนิยมมากกวา    

 

สมัยราชวงศโห  
 

ในปลายสมัยราชวงศเตริ่น จักรพรรดิองคสุดทายทรงอภิเษกสมรสกับนาสาวของขุน
นางคนหนึ่งชื่อ โหกวิ๊ลี (Ho Qui Ly) โหกวิ๊ลีจึงถือโอกาสนี้แสวงหาอํานาจ ในที่สุดก็สามารถยึด
อํานาจการปกครองได และสถาปนาราชวงศโหข้ึนแทนราชวงศเดิม ตอมาในรัชสมัยกษัตริยโหฮาน
เทืองมีการปรับปรุงและขยายการทหารใหดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพเรือ กษัตริยองคนี้มี
ชื่อเสียงในการสรางเรือรบมาก ทรงเปดทาเรือหลวงใหเรือสินคาผานเขาออกไดโดยตองเสียภาษี 

 

ความเจริญรุงเรืองของบานเมืองในสมัยนั้น ทําใหจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง
ทรงวิตกวา หากปลอยไวจะเปนภัย จึงสงทหารเขามาสนับสนุนขุนนางที่ยังจงรักภักดีตอราชวงศ  
เตริ่น เพื่อยึดอํานาจ เมื่อราชวงศหมิงไดสงกําลังเขามาชวยเสร็จเรียบรอยในป พ.ศ.1950  กลับไม
ถอนกําลังทหาร เร่ิมแทรกแซงและมีนโยบายผนวกดินแดนของอาณาจักรไดเหวียดเขาเปนสวน
หนึ่งของจักรวรรดิจีน ทําใหอาณาจักรไดเหวียดตองตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศหมิงอีก
คร้ัง ชื่อวา แควนยาวจี๋ (Giao Chi) บังคับใหราชสํานักใชภาษาจีนและปฏิบัติตามประเพณีจีนอื่นๆ  
การแทรกแซงของราชวงศหมิงทําใหราชวงศโหตองสิ้นลงในป พ.ศ. 1950 หลังจากนี้ตองตกอยู
ภายใตการปกครองของราชวงศหมิงอยูจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 1971 เลเหลย (Le Loi) จึงสามารถขับ
ไลราชวงศหมิงออกไป และต้ังราชวงศเลข้ึนปกครองแทน  

 

เครื่องถวยลายครามเวียดนามที่ผลิตขึ้นในสมัยราชวงศโหยังไมมีความชัดเจน 
เนื่องจากราชวงศโหตกอยูภายใตการปกครองของราชวงศหมิงอยูถึง 20 ป อาจทําใหไดรับ
นโยบายในการผูกขาดการคาเชนเดียวกับของจีน และมีชั่วระยะเวลาอันสั้น ไมคอยมีการ
สรางสรรคศิลปะมากนัก  อยางไรก็ตาม เครื่องถวยบางประเภทที่เคยผลิตในสมัยราชวงศเตริ่นคง
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ไดรับการผลิตสืบตอมาจนถึงในสมัยนี้ ฉะนั้นชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 อาจเปนชวงขาดตอน
ของเครื่องถวยลายครามเวียดนาม ระหวางป พ.ศ. 1943-1971 หลังจากที่ตกอยูภายใตการ
ปกครองของราชวงศหมิง อีกครั้งตั้งแตป พ.ศ. 1950-1971 และอาจเปนชวงแรกที่มีการผลิตเครื่อง
ถวยเขียนลายสีดําใตเคลือบของไทยที่เตาศรีสัชนาลัย 

 

สมัยราชวงศเล  
 

หลังจากเลเหลย (Le Loi) ทําสงครามกับราชวงศหมิงมาเปนเวลานาน ก็ไมสามารถรบ
ชนะกองทัพหมิงได จนในป พ.ศ. 1970 ตองถอยรนไปอยูที่ฮานอย ตอจากนั้น จึงประกาศตนเปน
กษัตริย และเพื่อหยุดยั้งการตอบโตจากราชวงศหมิง  เลเหลยจึงใชนโยบายเจรจาทางการทูตและ
ยอมรับอํานาจจากราชวงศหมิง  ทําใหราชวงศหมิงยอมรับเลเหลยเปนกษัตริยที่ถูกตองของ
อาณาจักรไดเหวียด และสถาปนาราชวงศเลข้ึน  

   

การไดอิสรภาพของชาติกลับคืนมาในตอนตนของสมัยราชวงศเล  ทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญในดานโครงสรางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกําจัดที่ดินอันกวาง
ใหญของพวกเจาขุนมูลนายใหเปนที่เอกชนเปนเจาของได ซึ่งทําใหเกิดชนชั้นเจาของที่ดินขึ้นเปน
ฐานมั่นคงใหแกรัฐบาลที่เลเหลยตั้งขึ้นมา อาณาจักรไดเหวียดเจริญรุงเรืองอยางมาก และสถาบัน
กษัตริยในระบบศักดินาก็เจริญสุงสุดในรัชสมัยกษัตริยเลแทนหตง (เพ็ชรี สุมิตร, ผูแปล 2545 : 
71) ในระหวางพุทธศตวรรษที่ 20-21 ศลิปะลวดลายปูนปนและสถาปตยกรรมกาวหนาไปมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับสมัยราชวงศล้ีและเตริ่น 
 

เมื่ออาณาจักรไดเหวียดเลิกทําสงครามกับราชวงศหมิงแลว ก็หันมาตอสูกับศัตรูดั้งเดิม 
คือ อาณาจักรจามปา โดยสามารถยึดเมืองวิชัย (Vijaya) ซึ่งเปนเมืองหลวงของอาณาจักรจามปา
ไดในป พ.ศ. 1989  แตตอมาอาณาจักรจามปาไดตีคืนกลับมาได จนกระทั่งในรัชสมัยกษัตริยเล
แทนหตง ก็สามารถรวมอาณาจักรจามปาเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรไดเหวียดไดในป พ.ศ. 
2014  ในเวลาตอมาก็ไดพัฒนาศิลปวิทยาการและวรรณกรรมตางๆ ใหเจริญรุงเรืองอยางรวดเร็ว 
มีการพัฒนาการผลิตเครื่องถวยลายครามเวียดนามเพื่อใชในราชสํานักและเพื่อเปนสินคาสงออก
ไปจําหนายยังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในป พ.ศ. 1980 และป พ.ศ. 2010 
อาณาจักรสยามมีการติดตอกับอาณาจักรไดเหวียด ทําใหอิทธิพลของศิลปะเวียดนามแพรหลาย
เขามาในอาณาจักรอยุธยา 
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เครื่องถวยเวียดนามที่ผลิตขึ้นในสมัยนี้มีอยู 4 ประเภท ไดแก ประเภทเขียนลายสีดําใต
เคลือบ ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ ประเภทเขียนลายสีบนเคลือบ และประเภทเคลือบสี
ขาว  เทคนิคการใชกี๋งบน้ําออยที่ไดรับความนิยมมากในสมัยราชวงศเตริ่นเริ่มหายไปพรอมกับ
เทคนิคการปาดน้ําเคลือบออกเปนรูปวงแหวนที่บริเวณกนดานใน   

 

เครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ตรงกับรัชสมัย
กษัตริยเลทายตงถึงรัชสมัยกษัตริยเลญันตง เปนกลุมที่ตกแตงดวยสารโคบอลตที่ส่ังเขามาจาก
ตางประเทศ สีโคบอลตมีสีฟาสดใส เพราะมีสวนผสมของแมงกานีสนอย สินแรพวกนี้มีราคาแพง 
เมื่อตกแตงแลวจะดูสวยงาม ซึ่งใชตกแตงบนเครื่องถวยลายครามตั้งแตในระยะแรก และใชตกแตง
เฉพาะเครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในราชสํานักเทานั้น รูปทรงบางทรงยังไดรับแรงบันดาล
ใจจากเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิงตอนตน ซึ่งตรงกับปลายรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ
และจักรพรรดิเซวียนเตอ รูปทรงที่ผลิต ไดแก แจกันทรงลูกแพรแบบเหลี่ยมและแบบธรรมดา (ภาพ
ที่ 325-326) แจกันทรงพระจันทร (ภาพที่ 327) คนที (ภาพที่ 328) ชาม (ภาพที่ 329- 330) จาน 
(ภาพที่ 331-332) ไหมีทั้งแบบที่มีหูและแบบไมมีหู (ภาพที่ 333-341) คนโท และถวย  เปนตน  
ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายใบตอง ลายคลื่น ลายหงส ลายดอกไมกลีบกลม 4 กลีบในชองลาย
จักสาน ลายชอดอกไมในกรอบชองกระจกรูปกลีบบัว ลายดอกบัวกานขด ลายชอดอกโบตั๋นกาน
ขดที่มีใบ 3-5 แฉกโดยมีการเขียนกานใบเปนลักษณะเฉพาะ ลายกิเลนกําลังกระโดดทามกลาง
ลายเมฆ ลายสิงหกําลังเลน ลายมากําลังกระโดด ลายแถบคอเมฆ ลายหยูอ้ีพับ ลายสามสหาย
แหงเหมันต-ฤดู ลายเหรียญกษาปณ และลายกลีบบัวมีไสหางยาว ซึ่งนิยมเขียนที่บริเวณดานนอก
ตัวจานหรือบริเวณลําตัวตอนลาง โดยมักมีลายไขมุกไฟสลับลายเมฆอยางหยาบๆ ลายดอกไม
กลีบกลมครึ่งดอกมีใบประกอบในชองกระจก ลายกานขด หรือลายประแจจีน เปนลายคั่นระหวาง
ลายสําคัญ  วิธีการเขียนมีความประณีต สังเกตไดจากเสนพูกันที่เล็ก ฐานมีทั้งแบบไมเคลือบ และ
แบบทาน้ําดินสีน้ําตาล 

 

การใชน้ําดินสีน้ําตาลทาที่ฐานของเครื่องถวยจะใชเฉพาะที่เตาที่ผลิตเครื่องถวยที่เปน
สินคาออกมากกวาเครื่องถวยของหลวง เพื่อแยกความแตกตางจากการผลิตของเตาเอกชนออก
จากเตาหลวง แตก็ไมเสมอไป เพราะพบวา กลุมที่ตกแตงดวยสารโคบอลตที่มีสีฟาสดใส บางครั้งก็
มีการทาน้ําดินสีน้ําตาล ฉะนั้นการใชน้ําดินสีน้ําตาลทาที่ฐานอาจมิไดบอกถึงเครื่องถวยของหลวง
และเครื่องถวยเอกชนโดยตรง  อยางไรก็ตาม การทาน้ําดินก็ไมปรากฏอีกตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 22 
เมื่อราชวงศหมากหมดอํานาจลง 
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เครื่องถวยลายครามเวียดนามในกลุมนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดชิ้นหนึ่งในโลกเปนคนโท 
ซึ่งมีอยูเพียงใบเดียว และสามารถชวยในการศึกษาพัฒนาการและกําหนดอายุเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนาม (Erdogdu 2001 : 16) ปจจุบันเปนสมบัติของพิพิธภัณฑสถาน พระราชวัง
ทอปกาป ประเทศตรุกี เขียนลายดอกโบตั๋นกานขด ลายชอดอกไมในกลีบบัว และลายอื่นๆ อีก
มากมาย ฐานทาน้ําดินสีน้ําตาล บริเวณไหลของคนโทมีอักษรจีน 13 ตัว อานจากซายมาขวาวา 
“ชางสตรีชื่อบุย แหงนามชาจ ผลิตขึ้นเพื่อใหเปนที่ทรงพอพระราชหฤทัยในปที่ 8 ของรัชสมัย
กษัตริยตาเหอ (เลญันตง)” แหงราชวงศเล ตรงกับป พ.ศ. 1993 (ภาพที่ 342) 
 

จะเห็นวา เครื่องถวยลายครามเวียดนามที่ดีที่สุดไดรับการผลิตในระหวางที่ราชวงศ 
หมิงตรงกับยุคมืด คือ ระหวางการสิ้นพระชนมของจักรพรรดิเซวียนเตอในป พ.ศ. 1978 จนถึงชวง
ที่จักรพรรดิเฉิงฮั่วเสด็จข้ึนครองราชยในป พ.ศ. 2007  
  

สําหรับเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่ผลิตขึ้นระหวางตนถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ตรงกับรัชสมัยกษัตริยเลงี่ตงถึงกษัตริยเลเฮี้ยนตง โดยเฉพาะอยางยิ่งในรัชสมัย
กษัตริยเลแทนหตง การคามีความเจริญรุงเรืองอยางมาก ยังคงมีทั้งสารโคบอลตที่สั่งเขามาจาก
ตางประเทศ และมักพบบนเครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในราชสํานัก และสารโคบอลตที่
นํามาจากประเทศจีนก็ยังคงมีการใชอยูควบคูกันไป และมักพบบนเครื่องถวยลายครามที่เปน
สินคาออก ทําใหสามารถแบงเครื่องถวยลายครามเวียดนามในระยะนี้ออกเปน 2 กลุม ไดแก 

 

กลุมที่ตกแตงดวยสารโคบอลตจากตางประเทศ 
 

ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในจังหวัดไฮสวง รูปทรงที่ผลิต 
ไดแก จานที่มีขอบปากผายออกเปนขอบหนา ริมมีสันนูน (ภาพที่ 343-354) ทั้งชนิดขอบปากเรียบ
และชนิดขอบปากรูปปกกา ชาม คนทีรูปหงสหรือรูปมังกร (ภาพที่ 355) คนทีแบบเปอรเซีย (ภาพที่ 
356) แจกัน (ภาพที่ 357-358) อาง (ภาพที่ 359-360) และโถรูปนกเอวี๋ยนหยางหรือเปด เปนตน 
ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายดอกบัวกานขาด ลายวัว ลายสิงห ลายนก ลายมังกร ลายชอดอก
โบตั๋น ลายดอกบัวกานขาดที่มีใบ 3-4 แฉก ลายดอกบัวกานขาดสลับกับลายดอกเบญจมาศกาน
ขาด ลายดอกไมในชองกระจกรูปกลีบบัว ลายสิงหหรือลายกิเลนกําลังยางเทาในกรอบชองกระจก 
โดยมีลายกลีบบัวฟนยักษเปนลายคั่นระหวางลายสําคัญ และลายแถบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนหรือ
ลายกาน ขดเปนลายบริเวณขอบปาก สีโคบอลตออกสีน้ําเงินอมสีฟา ใส มีการปาดน้ําเคลือบ
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บริเวณขอบปากเพื่อประกบปากเผา ทีพูกันเล็กและเขียนแบบอิสระ กลุมนี้ฐานมักไมทาน้ําดินสี
น้ําตาล 

กลุมที่ตกแตงดวยสารโคบอลตทองถิ่น สามารถแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาจูเดิว จังหวัดไฮสวง ผลิตขึ้นเพื่อเปนสินคาออกโดยเฉพาะ  
รูปทรงที่ผลิต ไดแก แจกัน (ภาพที่ 361) กระปุก ถวย โถทรงกวน คนที คนโท ไห (ภาพที่ 362-365, 
367-368) จานที่มีขอบปากผายออกเปนขอบหนา ริมมีสันนูน (ภาพที่ 369-372) ชามปากผายที่มี
เชิงสูง (ภาพที่ 373) กา (ภาพที่ 366, 374-377) กระปุก (ภาพที่ 378) เครื่องประดับสถาปตยกรรม 
และตุกตารูปสัตวแบบตางๆ (ภาพที่ 379-380) เปนตน ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายกิเลน ลาย
คลื่น ลายปลาทามกลางพันธุไมน้ํา ลายกานขด ลายไผ ลายนกเกาะกิ่งไม ลายใบไม ลายสระบัว 
ลายมงคลแปดประการ ลายนก ลายหงส ลายกวางกระโดด ลายปลาดุกทามกลางพันธุไมน้ํา ลาย
สิงห ลายชอดอกไม 6 กลีบหรือลายชอดอกบัวที่มีใบออกมาจากกลีบดอกเปนเสนหนาบาง ลาย
ดอกไมกลีบกลม 4 กลีบที่มีใบ 3-5 แฉก หรือใบเปนเสนคูหนาบาง ลายแถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยก
ปูน และลายกลีบบัวที่มีไสยาว เปนตน สีโคบอลตออกสีน้ําเงินอมสีดํา  สีโคบอลตของเครื่องถวย
กลุมนี้จึงไมเหมาะที่จะเขียนลายโครงเสนแลวระบายดวยสีออนเหมือนกับเครื่องถวยที่ใชในราช
สํานัก มีการปาดน้ําเคลือบบริเวณขอบปากเพื่อประกบปากเผา ทีพูกันคอนขางใหญและเขียนแบบ
อิสระ กลุมนี้ฐานมักทาน้ําดินสีน้ําตาล 

 

มีหลักฐานที่ชวยในการศึกษาเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่ผลิตขึ้นเพื่อเปน
สินคาออกในสมัยนี้ ไดแก ชิ้นสวนแผนกระเบื้องประดับผนังสุเหรามุสลิมที่เมืองดีมัค (Demak) ซึ่ง
สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2022 (ภาพที่ 381-382) ในชวงที่อาณาจักรมุสลิมสถาปนาขึ้นบนชวาภาค
กลางเปนครั้งแรก สวนใหญเขียนลายชอดอกไมหรือลายรูปสัตวในกรอบชองกระจก ซึ่งสามารถ
นํามาเปรียบเทียบไดกับเครื่องถวยลายครามกลุมที่ตกแตงดวยสารโคบอลตจากประเทศจีน  

 

กลุมที่ 2  ผลิตจากเตางอย (Ngoi) จังหวัดไฮสวง อาจพัฒนาขึ้นใหมในราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21  รูปทรงที่ผลิต ไดแก จานที่มีขอบปากผายออกเปนขอบ ริมมีสันนูน (ภาพที่ 383, 
388) ชามที่มีขอบปากผาย เชิงสูงมาก และดานในกนชามมักมีการปาดน้ําเคลือบอกเปนรูปวง
แหวน (ภาพที่ 384) ชามเชิง (ภาพที่ 385) และคนโท (ภาพที่ 386) พาน (ภาพที่ 387) ตลับ 
กระปุก และคนทีแบบเปอรเซีย เปนตน และมีการปาดน้ําเคลือบบริเวณขอบปากเพื่อประกบปาก
เผา ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายกลีบบัวฟนยักษมีเกสรประกอบ ลายกลีบบัวสามเหลี่ยม ลาย
แถบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ลายดอกเบญจมาศกานขด ลายสิงหกําลังเลนลูกบอล ลายเหรียญ
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กษาปณ ลายดอกคลายดอกพิกุล ลายดอกโบตั๋นแบบตูมและลายดอกเบญจมาศ ซึ่งมีลักษณะใบ
เหมือนใบไมของจีนคลายลายกนกเปนอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏขึ้น เปนตน สีโคบอลตออกสีน้ําเงินอม
สีฟา ใส  ทีพูกันเล็กและเขียนแบบอิสระ กลุมนี้ฐานมักทาน้ําดินสีน้ําตาล 

 

ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เร่ิมมีการผลิตเครื่องถวยเขียนลายสีบนเคลือบควบคูกัน
ไปกับการผลิตเครื่องถวยลายคราม มักตกแตงดวยสีแดงและสีเขียวบนเคลือบ โดยสีครามจะเขียน
อยูใตเคลือบ ดังนั้นชางผูผลิตจึงตองเขียนลวดลายสีน้ําเงินกอนทําการเผาเคลือบ แลวจึงเขียนลาย
ดวยสีแดงและสีเขียว   รูปทรงที่ผลิตไดแก จานที่มีขอบปากผายออกเปนขอบหนา (ภาพที่ 389-
391) บางครั้งตกแตงดวยลายเสนวงกลมขนานหรือลายแถบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ชามปากแคบ 
กนลึก เชิงสูง ขอบเชิงบาง ไห คนทีรูปเหลี่ยม แจกัน ตลับที่มีการเขียนลายในชองกระจกรูปกลีบบัว 
โดยลายบนตัวฝาและตัวฝาเปนลายตอเนื่องกัน ลายที่นิยมเขียนในกรอบชองกระจกมักเปนลาย
ส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนสลับกับลายกอหญา ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายนกเกาะกิ่งเหมย ลายนก
กระเรียน ลายวัว ลายดอกเบญจมาศกานขดสลับกับลายโบตั๋นกานขด ลายดอกไมในชองกระจก
ภาพกลีบบัว ลายเหรียญกษาปณ ลายนกเกาะกิ่งผลทับทิม ลายกลีบบัวฟนยักษที่มักใชคั่น
ระหวางลายที่กนจานและตัวจานตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 21 ยังคงทําสืบตอมาในระยะนี้ แต
ปรากฏมีเสนเกสรเล็กๆ คั่นระหวางลายกลีบบัวฟนยักษ  กลุมนี้เชื่อวา นาจะผลิตจากเตาเดียวกับ
ที่ผลิตเครื่องถวยลายคราม ฐานมักทาน้ําดินสีน้ําตาล 
 

สมัยราชวงศหมาก   
 

หลังจากรัชสมัยกษัตริยเลทัญตง กษัตริยในราชวงศเลองคตอๆ มาไมมีความสามารถ 
จึงทําใหอาณาจักรไดเหวียดเริ่มเกิดความแตกแยก แบงเปนเขตอิทธิพลของสามตระกูล ไดแก 
เหงียน หมาก และเล  ในที่สุดก็เปดโอกาสใหขุนนางคนสําคัญ ซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดในราชสํานัก คือ 
หมากดันยุง ใชอิทธิพลของตนแตงตั้งและถอดถอนกษัตริยไดเหวียดเรื่อยมาตั้งแตป พ.ศ. 2062 
จนกระทั่งในป พ.ศ. 2070 ทําใหหมากดันยุง ซึ่งสามารถคุมอํานาจอยูที่เมืองหลวง ตั้งตนเปน
กษัตริย และสถาปนาราชวงศหมากขึ้นปกครองอาณาจักรไดเหวียด ทําใหกษัตริยเลตองลี้ภัยไปอยู
ทางใต  ศิลปกรรมตางๆ ไดเสื่อมลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากอาณาจักรไดเหวียดไดแตกออกเปน 2 
ราชวงศ ไดแก ราชวงศเล ซึ่งยังคงสืบตอมา และราชวงศหมาก ซึ่งสถาปนาขึ้นใหม ทําใหเกิดชวง
ขาดตอนของเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมาก ไมปรากฏเครื่องถวยเวียดนามอยาง
ทันทีทันใดมาตั้งแตป พ.ศ. 2053  

 

เครื่องถวยเวียดนามที่เปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทย 
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      ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองถวยเวียดนามที่เปนสินคาออกที่คนพบในประเทศไทย 
โดยเฉพาะที่คนพบจากการขุดคนและขุดแตงทางโบราณคดี ยังไมมีผูใดทําการศึกษาคนควากัน
อยางจริงจังและตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักฐานทางดานเอกสารที่เกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรไดเหวียดในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-21 มีนอยมาก สวน
ใหญจึงตองศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู ไดแก เครื่องถวยเวียดนาม หาก
พิจารณาถึงปริมาณของเครื่องถวยเวียดนามที่คนพบในประเทศไทยจะเห็นวา มีปริมาณนอยกวา 
เครื่องถวยจีน รวมทั้งหลักฐานจากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามก็ดําเนินไปอยางชาๆ มักเปนหลักฐานที่คนพบภายนอกประเทศ ซึ่งเครื่องถวยเหลานี้ไป
มีบทบาทสําคัญอยูในตลาดการคาของประเทศทางแถบหมูเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
อยางไรก็ตาม หากมีการศึกษาถึงรูปทรงของเครื่องถวยเวียดนามอยางละเอียดแลวจะเห็นวา มี
ความแตกตางกับเครื่องถวยจีนอยางสิ้นเชิง และอาจสะทอนใหเห็นถึงความนิยมของเครื่องถวยแต
ละชนิดไดเปนอยางดี  เครื่องถวยเวียดนามบางกลุมและบางประเภทที่คนพบในประเทศไทยก็ยัง
ไมสามารถกําหนดแหลงผลิตไดอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม เราอาจแบงเครื่องถวยเหลานี้ออกเปน 
7 ประเภท ไดแก 

 

1. ประเภทเคลือบสีเขียว  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาไดลา (Dai La) จังหวัดไฮสวง (Hai Duong) มีอายุราวตนถึง
กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ตรงกับปลายสมัยราชวงศเตริ่นถึงตนราชวงศโห  รูปทรงที่พบ ไดแก ชาม
ปากผาย ขอบปากมีทั้งแบบเรียบและแบบหยักรูปกลีบดอกไม เชิงสูง ขอบเชิงคอนขางหนา เนื้อดิน
สีขาวอมสีเทา แกรง น้ําเคลือบสีเขียวอมสีน้ําตาล ใส และมีรอยราน กลุมนี้คนพบที่วัดนครโกษา 
อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 104) และที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
(ภาพที่ 392-393) เปนตน 

 

กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาโกชานห (Go Sanh) จังหวัดบิ่นหดิ่นห (Binh Dinh) มีอายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ตรงกับสมัยราชวงศเล  รูปทรงที่พบ ไดแก จานและชาม ดานในและดาน
นอกตัวภาชนะไมตกแตงลวดลาย กนภาชนะมักปาดน้ําเคลือบออกเปนภาพวงแหวน เพื่อวางขอบ
เชิงของภาชนะอีกใบหนึ่งในการวางเผาภายในเตา เนื้อดินสีเทา ละเอียด แกรง น้ําเคลือบสีเขียว
อมสีน้ําตาล ใส และมีรอยราน กลุมนี้คนพบในเรือคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สายันต ไพร
ชาญจิตร และคณะ 2533 : 82, 84)  
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2. ประเภทไมเคลือบ 
 

ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจากเตาพูลัง (Phulang) 
จังหวัดแบคนินห (Bac Ninh) มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ตรงกับปลายสมัยราชวงศเตริ่นถึง
สมัยราชวงศโห  รูปทรงที่พบเปนไหทรงสูงขนาดเล็ก ลําตัวทรงกระบอก ไหลกวางผายออก
มากกวาสวนกน คอสั้น ปากกวาง กนเรียบ รอบไหลขูดขีดรองเล็กๆ 2 รอง ปนติดรูปปลาระหวาง
เสนขนาน เนื้อดินสีน้ําตาลอมสีเทา แกรง  ประเภทนี้คนพบในเรือรางเกวียน อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี     (สายันต  ไพรชาญจิตร และคณะ 2533 : 88) 

 

3. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล  แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1 ผลิตจากเตาโกชานห จังหวัดบิ่นหดิ่นห  มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ตรงกับสมัยราชวงศเล  รูปทรงที่พบมักเปนจานขนาดเล็ก ดานในและดานนอกไมตกแตงลวดลาย 
กนจานปาดน้ําเคลือบออกเปนรูปวงกลมเต็ม กนเล็ก ไมเคลือบ  ไหทรงสูง 4 หู บริเวณลําตัวขูดขีด
ลายกานขดอยูระหวางเสนวงกลมขนาน กนไมเคลือบ เนื้อดินสีเทา ละเอียด คอนขางแกรง น้ํา
เคลือบสีน้ําตาลอมสีแดง กลุมนี้คนพบในเรือคราม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สายันต ไพรชาญ
จิตร และคณะ 2533 : 83)  

 

กลุมที่ 2  ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน รูปทรงที่พบเปนไห ขอบปากแคบ 
เปนขอบหนา กนเล็ก บริเวณไหลกวาง ประดับดวยหู 4 หูในแนวนอน ตัวไหไมตกแตงลวดลาย เนื้อ
ดินสีขาวอมสีเหลือง แกรง น้ําเคลือบสีเหลืองอมน้ําตาล ผิวมัน ลักษณะคลายกับเคร่ืองถวย
เวียดนามประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ กลุมนี้คนพบในเรือรางเกวียน อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี 

 

4. ประเภทเคลือบสีคราม 
 

ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในจังหวัดไฮสวง มีอายุราวตน
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ตรงกับสมัยราชวงศเล  รูปทรงที่พบเปนกระปุก เนื้อดินสีเทาออน แกรง 
กลุมนี้คนพบจากการสํารวจพื้นที่กอนการสรางเขื่อนภูมิพล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

 

5. ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ   
 

ผลิตจากเตาเวนเยน (Van Yen) จังหวัดไฮสวง มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ตรง
กับปลายสมัยราชวงศเตริ่นถึงสมัยราชวงศโห ผลิตขึ้นเพื่อเลียนแบบเครื่องถวยลายครามสมัย
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ราชวงศเอวี๋ยน รูปทรงที่พบเปนชามปากผายเพียงรูปทรงเดียว มีลักษณะรูปทรงเหมือนกับประเภท
เขียนลายสีครามใตเคลือบที่ผลิตขึ้นในสมัยเดียวกัน เชิงสูง ขอบเชิงหนา เปนตนแบบสําคัญของ
การผลิตเครื่องถวยเขียนลายสีดําใตเคลือบของเครื่องถวยสุโขทัยที่ผลิตจากเตาศรีสัชนาลัยกลุม
เตาเกาะนอยและเตาสุโขทัย มักมีการทาน้ําดินสีน้ําตาล ขอบปากนิยมเขียนลายกานขด กนชาม
นิยมเขียนลายไขมุกไฟ ลายชอดอกเบญจมาศหรือลายชอดอกบัว มักมีรอยของขากี๋เล็กๆ (ภาพที่ 
394) กนชามบางใบทาน้ําดินสีน้ําตาล ประเภทนี้คนพบในเรือรางเกวียน อําเภอ สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (สายันต  ไพรชาญจิตร และคณะ 2533 : 86) ที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 105) และที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนตน 

 

6. ประเภทเขียนลายสีครามใตเคลือบ  แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
 

กลุมที่ 1  ผลิตจากเตาไดลาและเตาตุกหมาก (Tuc Mac) จังหวัดไฮสวง มีอายุกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 ตรงกับปลายสมัยราชวงศเตริ่นถึงราชวงศโห   เตาไดลาผลิตเครื่องถวยหลาย
ประเภท ไดแก ประเภทเคลือบสีน้ําตาล ประเภทเคลือบสีเขียว ประเภทเคลือบสีขาว  รูปทรงที่พบ
เปนจาน พาน ชามปากผาย (ภาพที่ 395) และกระปุก (ภาพที่ 396) สําหรับชามมีลักษณะรูปทรง
คลายคลึงกับชามลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน เชิงสูง ขอบเชิงคอนขางหนา บางใบมีการทา
น้ําดินสีน้ําตาล ดานในขอบปากนิยมเขียนลายกานขด กนชามนิยมเขียนลายไขมุกไฟ ลายชอดอก
เบญจมาศหรือชอดอกบัว และมักมีรอยของขากี๋เปนจุดเล็กๆ  ดานนอกตัวชามเขียนลายหยูอ้ีพับ
สลับกับลายกานขด  กลุมนี้คนพบในเรือรางเกวียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (สายันต  ไพรชาญ
จิตร และคณะ 2533 : 85-87) จากการสํารวจพื้นที่กอนการสรางเขื่อนภูมิพล อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม และที่อําเภออุมผางและอําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปนตน  
 

กลุมที่ 2  ผลิตจากเตาจูเดิวและเตามาซา (My Xa) จังหวัดไฮสวง แหลงเตานี้พัฒนาขึ้น
เพื่อผลิตเครื่องถวยลายครามที่เปนสินคาออกโดยเฉพาะ มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ตรง
กับสมัยราชวงศเล  รูปทรงที่พบ ไดแก  ตลับ ชาม ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายหงส ลายประแจจีน 
ลายดอกไมกลีบกลมสี่กลีบกานขด ลายกลีบบัว ลายดอกไมสลับกับลายกานขดในชองกระจก 
บางใบกนชามเขียนตัวอักษรจีน “ฝู” แปลวา ความสุข มีลักษณะเดียวกับที่คนพบบนเครื่องถวย
ลายครามสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุอยูในสมัยเดียวกัน อาจแสดงถึงความสัมพันธกันอยางดี จาน
และชามจะมีการปาดน้ําเคลือบที่บริเวณขอบปากเพื่อใชวิธีประกบปากเผา สีโคบอลตมักออกสีน้ํา
เงินอมสีดํา กลุมนี้คนพบในเรือสีชัง 3 อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี (สายันต  ไพรชาญจิตร และ
คณะ 2533 : 88) เปนตน  
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กลุมที่ 3 ผลิตจากเตางอย (Ngoi) จังหวัดไฮสวง มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ตรง
กับสมัยราชวงศเล  รูปทรงที่พบได แก ตลับ กระปุกทรงเหลี่ยม (ภาพที่ 397) คนโท (ภาพที่ 398) 
และรูปสัตวตางๆ เชน รูปกบ รูปเตา และรูปปลา  ลวดลายที่ตกแตง ไดแก ลายกอหญา ลายจัก
สาน ลายดอกเบญจมาศกานขด ลายประแจจีน และลายกลีบบัวฟนยักษ เปนตน เนื้อดินสีขาวอม
สีเทา แกรง ฐานไมเคลือบ สีโคบอลตมักออกสีน้ําเงินอมสีดํา กลุมนี้คนพบจากการสํารวจพื้นที่
กอนการสรางเขื่อนภูมิพล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ที่จังหวัดสงขลา ที่วัดพระศรีสรรเพชญ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ณัฏฐภัทร จันทวิช 2537 : 229) ในเรือกลาง
อาว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนตน 

 

7. ประเภทเขียนลายสีบนเคลือบ   
 

ยังไมมีการระบุถึงที่ตั้งของแหลงเตาชัดเจน สันนิษฐานวา อยูในจังหวัดไฮสวง มีอายุ
ราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ตรงกับสมัยราชวงศเล  รูปทรงที่พบเปนกระปุก คนที ชาม และ
ตลับ มีทั้งแบบที่เขียนสีบนเคลือบอยางเดียว และแบบที่มีการเขียนลายสีครามใตเคลือบรวมดวย 
กนมีทั้งแบบทาน้ําดินสีน้ําตาลและแบบไมทาน้ําดิน เชิงเตี้ย ขอบเชิงคอนขางหนา เนื้อดินสีเทา
ออน คอนขางแกรง (ภาพที่ 399) ประเภทนี้คนพบที่จังหวัดสุโขทัย ที่จังหวัดสงขลา ที่วัดเจ็ดยอด 
เมืองไตรตรึงษ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร  ที่วัดนครโกษา อําเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2532 : 106) การสํารวจพื้นที่กอนการสรางเขื่อนภูมิพล อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม ในเรือกลางอาว อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และที่อําเภออุมผางและอําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก เปนตน 
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ภาพที่ 1   แจกันลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ     ป พ.ศ. 1894 
ที่มา Rosemary E. Scott,  Percival 

David Foundation of Chinese 
Art  (London :  C & C offset 
Printing, 1989), 67, fig. 55. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   แจกันทรงเหมยผิงลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา The Complete Collections of 

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White  
Porcelain with Underglaze 
Red (1)  (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 3.
  

 
ภาพที่ 3   แจกันทรงเหมยผิงลายคราม   
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา Shanghai Museum, Ancient 

Chinese Ceramics (Shanghai : 
n.p., 2002), n. pag. 
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ภาพที่ 4   ไหทรงกวนลายคราม 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1)  (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 7. 

 
 
ภาพที่ 5   ไหทรงกวนลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1)  (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 5. 

 
 
ภาพที่ 6   ไหทรงกวนลายคราม  
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from  
the Idemitsu Collection, vol.1 
(Tokyo : n.p., n.d.), n. pag., 
fig.126. 
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ภาพที่ 7   ไหทรงกวนลายคราม 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา Regina Krahl, Chinese 

ceramics in the Topkapi Saray 
Museum Istanbul : Yuan and 
Ming dynasty porcelains 
(London : Sotheby, 1986),  
fig. 586. 

 
 
ภาพที่ 8   หมอน้ําลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from  
the Idemitsu Collection, vol.1 
(Tokyo : n.p., n.d.), n. pag., 
fig.125. 

 
 
 
ภาพที่ 9   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol.3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 24. 
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ภาพที่ 10   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19  
ที่มา Regina Krahl, Chinese 

ceramics in the Topkapi Saray 
Museum Istanbul : Yuan and 
Ming dynasty porcelains 
(London : Sotheby, 1986),  
fig. 552. 
 
 

ภาพที่ 11   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol.3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 25.
   

 
 
ภาพที่ 12   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol.1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag., fig.127. 
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ภาพที่ 13   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol.1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag., fig.128. 

 
 
 

ภาพที่ 14   จานเขียนลายสีแดงใตเคลือบ  
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol.1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag.,  fig. 130. 

 
 
 

ภาพที่ 15    กาเขียนลายสีแดงใตเคลือบ  
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol.1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag.,  fig. 129. 
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ภาพที่ 16   คนทีเขียนลายสีแดงใตเคลือบ                            
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1)  (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 219. 

  

ภาพที่ 17  แจกันทรงพระจันทรลายคราม 
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Shanghai Museum, Ancient  

Chinese Ceramics (Shanghai : 
n.p., 2002), n. pag. 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 18  แจกันทรงพระจันทรลายคราม 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา Regina Krahl, Chinese 

ceramics in the Topkapi Saray 
Museum Istanbul : Yuan and 
Ming dynasty porcelains 
(London : Sotheby, 1986),  
fig. 616. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
 

101

 

 

 

ภาพที่ 19 จานลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol.3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 27. 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 20 คนทีลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol.3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 26. 

 
   

 
 
ภาพที่ 21  กาลายคราม 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา Regina Krahl, Chinese ceramics 

in the Topkapi Saray Museum 
Istanbul : Yuan and Ming 
dynasty porcelains  (London : 
Sotheby, 1986), fig. 621. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                                                    ภาพที่ 22   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 

ป พ.ศ. 1969-1978 
ที่มา  Shanghai Museum, Ancient  

Chinese Ceramics (Shanghai :  
n.p., 2002), n. pag. 
  

 
 
 
ภาพที่ 23   ไหทรงกวนลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
  ป พ.ศ. 1969-1978 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol.1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag.,  fig. 138. 

 
 
 

ภาพที่ 24   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 

ป พ.ศ. 1969-1978 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace Museum, 
Blue and White Porcelain with 
Underglaze Red (1)  (Hong Kong : 
The Commercial Press, 2000), 160 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 25   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
  ป พ.ศ. 1969-1978 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1) (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 155. 

 
ภาพที่ 26   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
  ป พ.ศ. 1969-1978 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace Museum, 
Blue and White Porcelain with 
Underglaze Red (1) (Hong Kong : 
The Commercial Press, 2000), 158. 

 
 

ภาพที่ 27   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
  ป พ.ศ. 1969-1978 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace Museum, 
Blue and White Porcelain with 
Underglaze Red (1) (Hong Kong : 
The Commercial Press, 2000), 162.
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 28   จานลายคราม                         
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอถึง 
  รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
  ป พ.ศ. 1946-1978 
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts. 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol.1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag.,  fig. 137.  

ภาพที่ 29   โถลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             รัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
  ป พ.ศ. 1969-1978 
ที่มา National Palace Museum, 

Catalogue of a Special 
Exhibition of Xuande Period 
Porcelain (Taiwan : National 
Palace Museum, 1984),  
n. pag.   

 
 
 

ภาพที่ 30   แจกันทรงเหมยผิงลายคราม  
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา Peter Y. K.  Lam al., Yuan and 

Ming Blue and White Ware 
from Jiangxi  (Hong Kong : 
The Chinese University of 
Hong Kong, 2002), fig. 46. 
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 31   ไหลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเจิ้งเตอ 

ป พ.ศ. 2049-2065 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol.3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 26. 

 
 

ภาพที่ 32   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1) (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 203. 

 
 
ภาพที่ 33   ไหลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1)  (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 195. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 34   ไหลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1) (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 200. 

 
 
ภาพที่ 35   ไหลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  The Complete Collections of  

Treasures of the Palace 
Museum, Blue and White 
Porcelain with Underglaze 
Red (1)  (Hong Kong : The 
Commercial Press, 2000), 201. 

   
ภาพที่ 36   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว 

ป พ.ศ. 2008-2030  
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol.1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag.,  fig. 131. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 37   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ 

ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Shanghai Museum,  Ancient  

Chinese Ceramics (Shanghai : 
n.p., 2002), n. pag. 
    

 
ภาพที่ 38  แจกันลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             รัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ  

ป พ.ศ. 2039 
  
 
   
   
 
 
 
 

 
ภาพที่ 39   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเจิ้งเตอ 

ป พ.ศ. 2049-2065 
ที่มา  Shanghai Museum,  Ancient  

Chinese Ceramics (Shanghai : 
n.p., 2002), n. pag. 

   
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 40   คนทีแบบมุสลิมลายคราม 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The  
World's Great collections,  
vol.3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 31. 

 
 
 
 
ภาพที่ 41   แจกันทรงกูลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             รัชสมัยจักรพรรดิเจิ้งเตอ 

ป พ.ศ. 2049-2065 
ที่มา National Palace Museum, 

Master of Chinese Porecelain 
in the National Palace 
Museum Supplement  
(Taiwan : National Palace 
Museum, 1973), 31.  

 
 

 
 

ภาพที่ 42   ตลับทรงสี่เหลี่ยมลายคราม  
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเจิ้งเตอ 
  ป พ.ศ. 2049-2065 
ที่มา S. J. Vainker, Chinese Pottery and 

Porcelain (London : British Museum 
Press, 1991), 195, fig. 148. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43   ไหทรงกวนลายคราม  
 แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง 

ป พ.ศ. 2065-2109   
ที่มา  Idemitsu Museum of Arts, 

Selected Masterpieces from 
the Idemitsu Collection,   
vol. 1 (Tokyo : n.p., n.d.),  
n. pag.,  fig. 147. 

 
ภาพที่ 44   คนทีรูปชางลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ  รัชสมัยจักรพรรดิวั่นล่ี 
             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
ที่มา  - 
     
 
 
 
 

 
ภาพที่ 45   ชามเขียนลายสีใตเคลือบ   
แหลงผลิต เตาฉางซา มณฑลหูหนาน   
ยุคสมัย  ปลายสมัยราชวงศถัง 

ถึงสมัยหาราชวงศ 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 15 
แหลงที่พบ คลองทาเรือ  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 46  ชามเคลือบสีเขียว                              
แหลงผลิต              เตามี้เสียนซกีวน มณฑลเหอหนาน 
ยุคสมัย  ปลายสมัยราชวงศถังถึง 

สมัยหาราชวงศ 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 15-16 
แหลงที่พบ คลองทาเรือ  อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  นายผจญ สวางพื้น 
   
 
ภาพที่ 47   ชามเคลือบสีขาว   
แหลงผลิต       เตาติ้ง มณฑลเหอเปย 
ยุคสมัย         ปลายสมัยราชวงศถัง 
อายุ             พุทธศตวรรษที่ 15-16 
แหลงที่พบ      อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
   
 
   
 
 
 
ภาพที่ 48   ไหเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
มณฑลกวางตง  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคเหนือ 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 16-17 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง จารุพฤกษพันธุ 
 
 
 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 49  กาเคลือบสีเขียว                              
แหลงผลิต เตาซีชุน มณฑลกวางตง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคเหนือ 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 16-17 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
  
 
 
 
 
   

ภาพที่ 50   ขวดเคลือบสีขาว    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
มณฑลกวางตง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศซงภาคเหนือ 
อายุ             พุทธศตวรรษที่ 16-17 
แหลงที่พบ      จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
 
 
   

ภาพที่ 51   ตลับทรงสูงเคลือบสีขาว   
แหลงผลิต เตาหนานอัน มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคเหนือ 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 16-17 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  มัชฌิมาวาส สงขลา 
 
   
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 52  กระปุกสองหูเคลือบสีขาว 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคเหนือ 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 15-16 
ที่มา  นายธนา  ไชยประสิทธิ์ 
   
  
 
  
 
 
 
 
ภาพที่ 53   ตลับเคลือบสีขาว   
แหลงผลิต       เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศซงภาคใต 
อายุ             พุทธศตวรรษที่ 17-18 
แหลงที่พบ      จังหวัดนครราชสีมา  
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 54   คนทีเคลือบสีขาว   
แหลงผลิต เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคใต 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 17-18 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 55   แจกันเคลือบสีเขียว 
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคใต 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 17-18 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง  จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 56  จานเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต     เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         ปลายสมัยราชวงศซงภาคใต 
  ถึงตนสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      คลองทาเรือ  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  นายแมนไกร  ลีละพันธุ 
  
 
   

ภาพที่ 57   ชามเคลือบสีเขียว 
แหลงผลิต เตาอันจี มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคใต 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 17-18 
แหลงที่พบ คลองทาเรือ อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 58  ชามเคลือบสีน้ําตาล                             
แหลงผลิต เตาเจี้ยนหยัง มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคใต 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 17-18 
แหลงที่พบ แมน้ําแมกลอง อําเภอเมือง   

จังหวัดราชบุรี 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 59   ไหเคลือบสีน้ําตาล   
แหลงผลิต       เตาอี่ซิ่ง มณฑลเจียงซู 
ยุคสมัย         ปลายสมัยราชวงศซงภาคใต 
  ถึงตนสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      คลองทาเรือ  อําเภอเมือง  
                      จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  นายผจญ  สวางพื้น 

  
   
 
 

ภาพที่ 60   ไหเคลือบสีน้ําตาล (ปดดวยชามจากเตา 
                 เตอฮ่ัว)    
แหลงผลิต เตาอี่ซิ่ง มณฑลเจียงซู  
ยุคสมัย  ปลายสมัยราชวงศซงภาคใต 
  ถึงตนสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ วัดนครโกษา อําเภอเมือง  

จังหวัดลพบุรี 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 61   ไหเคลือบสีน้ําตาล                             
แหลงผลิต เตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศซงภาคใต 
อายุ      พุทธศตวรรษที่ 17-18 
แหลงที่พบ อาวปตตานี อําเภอเมือง  

จังหวัดปตตานี 
ที่มา  รานสุวลัย 
   
   
 
 

 
ภาพที่ 62   ไหเคลือบสีน้ําตาล   
แหลงผลิต       เตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศซงภาคใต 
อายุ             พุทธศตวรรษที่ 17-18 
แหลงที่พบ      อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 63   ไหเคลือบสีน้ําตาล   
แหลงผลิต เตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ โบราณสถานหมายเลข 1 ภายใน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง 

ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
รามคําแหง สุโขทัย 
  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 64    ไหเคลือบสีน้ําตาล                             
แหลงผลิต เตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  ปลายสมัยราชวงศซงภาคใต 

ถึงสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ โบราณสถานหมายเลข 1 ภายใน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง 

ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  รามคําแหง สุโขทัย   
 
 

ภาพที่ 65   ไหเคลือบสีน้ําตาล   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         ปลายสมัยราชวงศซงภาคใต 
  ถึงตนสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  รามคําแหง สุโขทัย 
   
 
 
 

ภาพที่ 66   จานเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19  
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  นายธนา  ไชยประสิทธิ์ 
   
   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 67  จานเคลือบสีเขียว                              
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 68  จานเคลือบสีเขียว    
แหลงผลิต       เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      คลองทาเรือ  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  นครศรีธรรมราช 
   
 
 
 
 

ภาพที่ 69   จานเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 70   ชามเคลือบสีเขียว                             
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย  ปลายสมัยราชวงศซงภาคใต 
  ถึงตนสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 71  ชามเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต       เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 72  ชามเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 73  ชามเคลือบสีเขียว                              
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 74   กระปุกเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต       เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 75  กระปุกเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ โบราณสถานหมายเลข 1 ภายใน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง 

ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง สุโขทัย   

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 76  โถทรงกวนเคลือบสีเขียว (ไมมีฝา)                            
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ โบราณสถานหมายเลข 1 ภายใน  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง 

ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง สุโขทัย 

   
 
 

ภาพที่ 77  ไหเคลือบสีเขียว    
แหลงผลิต       เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      วัดชนะสงคราม ตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

รามคําแหง   สุโขทัย 
   
 

 
 

ภาพที่ 78  จานเคลือบสีเขียว    
แหลงผลิต เตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ โบราณสถานหมายเลข 1 ภายใน  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง 

ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง สุโขทัย 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 79  จานเคลือบสีเขียว                              
แหลงผลิต เตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
   
 
 
 
ภาพที่ 80  ชามเคลือบสีเขียว    
แหลงผลิต       เตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 81  ชามเคลือบสีเขียว    
แหลงผลิต เตาจุน มณฑลเหอหนาน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
   
   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
 

122

 

 

 

ภาพที่ 82  ชามเคลือบสีขาว                              
แหลงผลิต เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 83  จานเคลือบสีขาว    
แหลงผลิต       เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 84  ขวดเคลือบสีขาว    
แหลงผลิต เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ คลองทาเรือ  อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  นายผจญ  สวางพื้น 
   
 
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 85   ชามเคลือบสีขาว                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 86  จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  นายตี๋  ถุงทรัพย 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 87  ไหทรงกวนลายคราม   
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี                   
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ แมน้ําเจาพระยา บริเวณปอม

เพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา 
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 88  กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  มัชฌิมาวาส สงขลา 
  
   
 
 
 
 

ภาพที่ 89  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 90   ฝาโถลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ โบราณสถานหมายเลข 1 ภายใน  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง 

ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
รามคําแหง สุโขทัย  

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 91   กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
  
  
 
 
 
ภาพที่ 92    ไหทรงกวนลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      วัดพระพายหลวง ตําบลเมืองเกา  
                      อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  รามคําแหง สุโขทัย 
  
  
 
ภาพที่ 93   โถลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ วัดมหาธาตุ ตําบลหัวรอ  

อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 94   โถลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ โบราณสถานเวียงทากาน  

ตําบลทุงเสี้ยว อําเภอสันปาตอง  
จังหวัดเชียงใหม 

ที่มา  วัดทากาน ตําบลทุงเสี้ยว 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
  

 
 

ภาพที่ 95   ไหไมเคลือบ    
แหลงผลิต       เตาสือเสา มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเอวี๋ยน 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 
แหลงที่พบ      บริเวณรอบวิหารพระพุทธ 

ไสยาสน วัดจะทิ้งพระ  
อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 

ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา
   

   
 

 
ภาพที่ 96   จานเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 97  ชามเคลือบสีเขียว                              
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 98   ชามเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต       เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 99   ชามเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต เตาหลงเฉวียน มณฑลเจอเจียง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 100   ชามเคลือบสีเขียว                             
แหลงผลิต เตาหุยหยาง มณฑลกวางตง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 101   คนทีรูปไกเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต       เตาในมณฑลกวางตง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  - 
   
   
   
   
 
 
ภาพที่ 102   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิวั่นล่ี 
  ป พ.ศ. 2116-2162 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 103   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 104   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 105   กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 106   คนทีเคลือบสีขาว                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
   
   
 
 
 
 
ภาพที่ 107   โถเคลือบสีขาว    
แหลงผลิต       เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  นายธนา   ไชยประสิทธิ์ 
   
   
 
 
 
 
ภาพที่ 108   ตลับเคลือบสีน้ําตาล   
แหลงผลิต สันนิษฐานวา ผลิตจากมณฑล 

กวางตง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 109   กาเคลือบสีคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22  
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 110  โถเคลือบสีคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      วัดธาตุลอย อําเภอสามเงา  
                      จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
     
 
 

ภาพที่ 111   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 112  จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเวียงปาเปา  

จังหวัดเชียงราย 
ที่มา  นายจอหน ชอว 
 
 
 
   
 

ภาพที่ 113   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      วัดสันหนอง อําเภอฮอด 
                      จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  สงขลา 
  
  
   
 
 
ภาพที่ 114  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 115   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 116   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 117  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 118   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 119   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 120  กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 121  กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 122   ชิ้นสวนไหทรงเหมยผิงและเตาปูนลาย 
      คราม    

แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  จากการสํารวจเก็บขอมูลที่ 
  จังหวัดเชียงใหมเม่ือป พ.ศ. 2528 
    
 
 

ภาพที่ 123   ตลับลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่มา  นายธนา  ไชยประสิทธิ์ 
   
  
 
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 124   กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  นครศรีธรรมราช 
  
  
 
 

 
ภาพที่ 125   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 126   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
 

137

 

 

 

ภาพที่ 127   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 128   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 129  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 130   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 131  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

 
ภาพที่ 132  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 133  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

ภาพที่ 134  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 135  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 136  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 137  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 138  ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน   

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 139  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 140  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 141  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 142  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 143  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 144  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 145  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 146  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 147  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 148   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 149  จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 150  จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 151   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  นายธนา  ไชยประสิทธิ์ 
   
   
 
 
 
 

ภาพที่ 152   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 153   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 154   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 155   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 156   จานลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 157   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 158   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 159  ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 160  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

ภาพที่ 161   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี  

ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 162  ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
 

149

 

 

 

ภาพที่ 163  ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 164  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

ภาพที่ 165   ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลเจียงซี  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 166   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 167  ชามเชิงลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      วัดเจดียสูง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
   
  
  
ภาพที่ 168   โถ พาน กระปุก และตลับลายคราม 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ วัดเจดียสูง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
   
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 169   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 170  จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 171  จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 172  จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 173   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

 
ภาพที่ 174   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 175   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
  เลียนแบบเครื่องหมายปรัชสมัย 
  จักรพรรดิเซวียนเตอ 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ภาพที่ 176  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 

เลียนแบบเครื่องหมายปรัชสมัย 
  จักรพรรดิเซวียนเตอ 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 177  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
  เลียนแบบเครื่องหมายปรัชสมัย 
  จักรพรรดิเซวียนเตอ 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 178   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 179  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 

เลียนแบบเครื่องหมายปรัชสมัย 
  จักรพรรดิเซวียนเตอ 
อายุ             กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

ภาพที่ 180   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 181   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

 
ภาพที่ 182   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง  
                      อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร   
 
 
 
ภาพที่ 183   อางลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ  รัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง 
      ป พ.ศ. 2065-2109 
แหลงที่พบ วัดเจดียสูง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 184   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 185   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 186   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 187  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดสระศรี  ตําบลเมืองเกา   

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  รามคําแหง สุโขทัย 
 
 
 
   

ภาพที่ 188   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 189   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 190   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดสระศรี  ตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
  รามคําแหง สุโขทัย 
  
 
 
 
ภาพที่ 191   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง 
  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร   
 
 
 
ภาพที่ 192   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 193   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง  

อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร   
 
 
 

ภาพที่ 194   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
   
   
 
 
 
 
ภาพที่ 195   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 196   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา                        พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย  
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 197   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 198   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 199   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 200  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22  
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 201  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

162

 

 

 

ภาพที่ 202  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่  22  
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 203  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 204  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 205   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 206   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 207   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 208  ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 209   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 210   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      รัชสมัยจักรพรรดิเจียจิ้ง 

ป พ.ศ. 2065-2109 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 211   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 212   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 213   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 214   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 215   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 216  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 217   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 218   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 219  จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 220   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 221   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 222   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 223   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 224   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
แหลงที่พบ      อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 225   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21   
แหลงที่พบ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 226   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 227  จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 228   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 229   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่22 
แหลงที่พบ วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง

อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร   
 
 
 
 

ภาพที่ 230   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น  มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร 
 
 
 
 

ภาพที่ 231   คนทีลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 232   คนทีลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
ภาพที่ 233   คนทีลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      คลองทาเรือ อําเภอเมือง  
  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่มา  นายผจญ  สวางพื้น 
    
 
 
 
ภาพที่ 234   คนทีลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 235   ตลับลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดสระศรี ตําบลเมืองเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  รามคําแหง สุโขทัย 
 
 
 
 

ภาพที่ 236   ตลับลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง 
                      อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร 
   
 
 
 

ภาพที่ 237   ตลับลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 238   ตลับลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 239   กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 240   กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 241   กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 242   กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 243   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  เชียงใหม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 244   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
   
  
  
 
 

ภาพที่ 245   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
   
   

 
ภาพที่ 246   ชามเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 247   ตลับลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
   
  
  
 

ภาพที่ 248    คนทีรูปชางลายคราม   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
   
   
 
 
ภาพที่ 249   ตลับลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

เชียงใหม 
   
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 250   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
   
  
  
 
ภาพที่ 251   ไหลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อาวปตตานี อําเภอปตตานี 

จังหวัดปตตานี 
ที่มา รานสุวลัย 
   
   
 
 
ภาพที่ 252   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล  

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
 
    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 253   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
   
  
  
 

ภาพที่ 254   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 255   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดหนานชาง ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

เชียงใหม 
   
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 256   แจกันลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
  
  
 
 
 
ภาพที่ 257   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
  
  
 
 
ภาพที่ 258   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  นายธนา  ไชยประสิทธิ์ 
   
   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 259  กระปุกและคนทีลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดงําเมือง  ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  เชียงแสน เชียงราย 
 
 
 

ภาพที่ 260   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 
ที่มา  นายตี๋  ถุงทรัพย 
   
  
  
 
 
 
ภาพที่ 261   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 262   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 263   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว 

อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม 

ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
เชียงใหม 

  
 
 

ภาพที่ 264   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว 

อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม 

ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
เชียงใหม 

 
    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 265   ไหลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
 
   
   
 
 
 
ภาพที่ 266   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 267  ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดเชียงราย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 268   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 269   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 270   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 271   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 272   แจกันลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 273   กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
 
  
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 274   กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 275   จานเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 276   ชามลายครามและเขียนสีบนเคลือบ 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 277   ชามเขียนลายสีบนเคลือบ                            
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 278   กาเขียนลายสีบนเคลือบ   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  นายธนา  ไชยประสิทธิ์ 
  
   
 
 
 
 

ภาพที่ 279   คนทีแบบมุสลิมเขียนลายสีบนเคลือบ 
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดศรีโขง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 280   โถเขียนลายสีบนเคลือบ                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดเจดียสูง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

พระนคร 
     
 
 

ภาพที่ 281  ชามเขียนลายสีบนเคลือบ   
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
     
 
 
 
 
ภาพที่ 282  ชามเขียนลายสีบนเคลือบ   
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ เวียงกุมกาม ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

เชียงใหม 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 283   ชามเขียนลายสีบนเคลือบ                            
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 284   ชามลายครามและเขียนลายสีบน 
                    เคลือบ 
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 285   ชามเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 286   ชามเขียนลายสีบนเคลือบ                            
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21  
  ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
ภาพที่ 287   คนทีเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
   
 
   
 
 
 
ภาพที่ 288   ตลับเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
  เลียบแบบเครื่องหมายปรัชกาล 
  จักรพรรดิเซวียนเตอ 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
                             ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดเจดียสูง อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม     
                                                                                                    ที่มา   พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พระนคร
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 289   ตลับเขียนลายสีบนเคลือบ                            
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศหมิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ วัดอาวาสใหญ  ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  กําแพงเพชร   
 
 
 
 
ภาพที่ 290   ชามเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต       เตาจังโจว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศหมิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
แหลงที่พบ      เวียงทากาน ตําบลทุงเสี้ยว 

อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม 

ที่มา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
เชียงใหม 

   
 

ภาพที่ 291   ไหลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ อําเภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา 
   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 292   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
  
  
 
   
 
 
ภาพที่ 293  ถวยลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศชิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ      อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

 
ภาพที่ 294   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ วัดชีปาสิตาราม อําเภอเมือง  

จังหวัดลพบุรี 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 295   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ วัดชีปาสิตาราม อําเภอเมือง  

จังหวัดลพบุรี 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี 
   
 
 

ภาพที่ 296   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศชิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ      อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 297   ถวยลายคราม    
แหลงผลิต เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 298   ไหเขียนลายสีบนเคลือบ                             
แหลงผลิต เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

จันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา 
   
 
 
 

ภาพที่ 299   ไหเคลือบสีขาว    
แหลงผลิต       เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศชิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ      จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
   
   
 
 
 
 
ภาพที่ 300  ถวยเคลือบสีน้ําตาล   
แหลงผลิต เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
แหลงที่พบ            ในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอม  
  เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 301   กาเคลือบสีน้ําตาล                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 23 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 302   ถวยเคลือบสีคราม   
แหลงผลิต       เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศชิง 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 24 
แหลงที่พบ      ในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอม  
                      เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 303   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเตี้ยน  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 24 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  นายกระจาง  จารุพฤกษพันธุ 
   
   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 304   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 24  
แหลงที่พบ ในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอม  

เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 305  ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาเตอฮั่ว มณฑลเจียงซี 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศชิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 24 
แหลงที่พบ      ในแมน้ําเจาพระยา บริเวณปอม  
                             เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

ภาพที่ 306  ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 24 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 307   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา อยูใน
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 
แหลงที่พบ คลองทาเรือ อําเภอเมือง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  นายผจญ  สวางพื้น 
   
 

 
ภาพที่ 308   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
มณฑลฝูเจี้ยน  

ยุคสมัย         สมัยราชวงศชิง 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 
แหลงที่พบ      อาวปตตานี อําเภอเมือง  
                      จังหวัดปตตานี 
ที่มา  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   วิทยาเขตปตตานี 

 

ภาพที่ 309   ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
มณฑลฝูเจี้ยน 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 25 
แหลงที่พบ แมน้ําเจาพระยา บริเวณปอม 

เพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 310   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
มณฑลฝูเจี้ยน 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 25 
แหลงที่พบ อาวปตตานี อําเภอเมือง 
  จังหวัดปตตานี  
ที่มา  สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  วิทยาเขตปตตานี 
 
  
ภาพที่ 311   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
มณฑลฝูเจี้ยน 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศชิง 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 25 
แหลงที่พบ      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
  สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี 
 
ภาพที่ 312   ไหเคลือบสีน้ําตาล   
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
มณฑลกวางตง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศชิง 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 25 
แหลงที่พบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
  นครศรีธรรมราช 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 313   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-

Long, Vietnamese Blue and White 
Ceramics (Hanoi : Social Science 

                                 Publishing House, 2001), fig.42. 
 
 

ภาพที่ 314   จานลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 

ตนพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-

Long, Vietnamese Blue and 
White Ceramics (Hanoi : Social  

                              Science Publishing House, 
2001), fig.4.   

ภาพที่ 315   จานลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The World's 
Great Collections, vol. 3 (Tokyo : 
Kodansha International 1982), fig. 46. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 316    แจกันลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-

Long, Vietnamese Blue and White 
Ceramics (Hanoi : Social Science 
Publishing House, 2001), fig.36. 

 

ภาพที่ 317   แจกันลายคราม   
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 19  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 22. 

   
 

ภาพที่ 318   แจกันลายคราม   
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 19  

ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 21. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 319   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต เตาไดลา จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา John Stevenson, and John 

Guy, Vietnamese Ceramics : 
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 217.
   

 
 

ภาพที่ 320   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาไดลา จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเตริ่น-โห 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  John Stevenson, and John  

Guy, Vietnamese Ceramics : 
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 214.
  

 

 
ภาพที่ 321   จานลายคราม    
แหลงผลิต เตาไดลา จังหวัดไฮสวง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 3. 

 
     
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 322   กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต เตาไดลา จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเตริ่น-โห 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา John Stevenson, and John 

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 216.
   

 
 

 
ภาพที่ 323   ตลับลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20  
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 5. 

 
 
ภาพที่ 324   คนทีลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 63. 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 325   แจกันลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 33.   

 
   

 

ภาพที่ 326   แจกันลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 32.  

  
 

 

ภาพที่ 327   แจกันทรงพระจันทรลายคราม 
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The World's 
Great Collections, vol. 3 (Tokyo : 
Kodansha International ,1982), 
fig. 49.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 328   คนทีลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา John Stevenson, and John 

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 295.
   

 
 

ภาพที่ 329   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 31. 
   

ภาพที่ 330   ชามลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย                 สมัยราชวงศเล  
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 30.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

205

 

 

 

ภาพที่ 331   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 24.   

 
  
  

ภาพที่ 332   จานลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 26.  

  
 

 

ภาพที่ 333    ไหลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Tsugio Mikami, Ceramic Art  

Of the World, vol. 16 (Tokyo : 
n.p.,1984), n. pag., fig. 23. 
 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 334   ไหลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag., fig. 29.   

 
  
  

ภาพที่ 335   ไหลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag., fig. 28.  

   
 

 

ภาพที่ 336 ไหลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag., fig. 27.   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

207

 

 

 

ภาพที่ 337   ไหลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  John Stevenson, and John  

Guy, Vietnamese Ceramics : 
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 232. 

ภาพที่ 338 ไหลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 49.   

 
 

ภาพที่ 339  ไหลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta,  

Oriental Ceramics : The World's 
Great Collections, vol. 3 (Tokyo : 
Kodansha International,1982), 
fig. 48. 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 340   ไหส่ีหูลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  John Stevenson, and John  

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources,1997), fig. 235. 

 

ภาพที่ 341   ไหส่ีหูลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา National Museum of Vietnamese 

History, Vietnamese Antiquities 
(Hanoi : National Museum of 
Vietnamese History, 2003),  
fig. 193. 
 

ภาพที่ 342   คนโทลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล  ป พ.ศ. 1993 
ที่มา  Regina Krahl, Chinese  

ceramics in the Topkapi 
Saray Museum Istanbul : 
Yuan and Ming dynasty 
porcelains (London : Sotheby, 
1986), n. pag., fig. 637. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 343   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol. 3 (Tokyo : Kodansha 
International,1982), n. pag., 
fig. 50. 

 

ภาพที่ 344   จานลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา John Stevenson, and John 

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources,1997), fig. 239 
 

ภาพที่ 345   จานลายคราม    
แหลงผลิต              ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 
                            ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก     
                             จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2004),  
n. pag.,  fig. 25. 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 346   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา Bui Minh Tri, and Kerry 

Nguyen-Long, Vietnamese 
Blue and White Ceramics 
(Hanoi :Social Science 
International House, 2001), 
fig. 45.  

ภาพที่ 347   จานลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Stevenson, and John  

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 236 

 

ภาพที่ 348   จานลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Allison I. Diem, Chinese and  

Vietnamese Blue and White  
Wares Found in the Philippines              
(Philippines : Bookmark, 1997), 
244. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 349   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Bui Minh Tri, and Kerry  

Nguyen-Long, Vietnamese  
Blue and White Ceramics (Hanoi : 
Social International Publishing 
House, 2001), n. pag.,  fig. 48.  

  
ภาพที่ 350   จานลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001), 
n. pag., fig. 34.  
  

 
 

ภาพที่ 351   จานลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag., fig. 36.  

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

212

 

 

 

ภาพที่ 352   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),   
n. pag.,  fig. 35.  

 
ภาพที่ 353   จานลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Bui Minh Tri, and Kerry  

Nguyen-Long,  Vietnamese 
Blue and White Ceramics 
(Hanoi : Social International 
Publishing House, 2001),  
fig. 36. 
 

ภาพที่ 354   จานลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Stevenson, and John  

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 266. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 355   คนทีลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา John Stevenson, and John 

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources, 1997), fig. 296. 

ภาพที่ 356   คนทีรูปหงสลายคราม   
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 65.  

  
 
 
ภาพที่ 357   แจกันลายคราม   
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 55.   

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 358   แจกันลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 56. 

     
 
 
ภาพที่ 359   ไหลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol. 3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 91 
 

ภาพที่ 360   ไหลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา Museum Pusat, Jakarta, Oriental 

Ceramics : The World's Great 
Collections, vol. 3 (Tokyo : 
Kodansha International, 1982), fig. 47. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 361   แจกันลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ ฟลิปปนส 
ที่มา  Allison I Diem, Chinese and  

Vietnamese Blue and White  
Wares Found in the Philippines 
(Philippines : Bookmark 1997), 
255. 

ภาพที่ 362   ไหลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Allison I Diem, Chinese and  

Vietnamese Blue and White  
Wares Found in the Philippines 
(Philippines : Bookmark, 1997), 
256. 

 
ภาพที่ 363   ไหลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Allison I Diem, Chinese and  

Vietnamese Blue and White  
Wares Found in the   
Philippines (Philippines :    
Bookmark, 1997), 257. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 364   ไหลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 50.   

   
 
ภาพที่ 365 ไหลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Guy, Vietnamese  

Ceramics (Kuala Lumpur : 
Southeast Asian Ceramics 
Society 1982), fig. 189.       

 
 

ภาพที่ 366 กาลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Guy, Vietnamese  

Ceramics (Kuala Lumpur : 
Southeast Asian Ceramics 
Society,1982), fig. 120. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 367   ไหทรงกวนลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Guy,  Vietnamese  

Ceramics  (Kuala Lumpur : 
Southeast Asian Ceramics 
Society 1982), fig. 120. 

 
 
ภาพที่ 368   ไหลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Guy,  Vietnamese  

Ceramics (Kuala Lumpur : 
Southeast Asian Ceramics 
Society 1982), fig. 197.       

ภาพที่ 369   จานลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol. 3 (Tokyo : Kodansha 
International, 1982), fig. 52. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 370   จานลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol. 3 (Tokyo : Kodansha 
International,1982), fig. 51. 

 

ภาพที่ 371   จานลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 37. 

   
 

ภาพที่ 372   จานลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Stevenson, and John  
  Guy, Vietnamese Ceramics :  

A Separate Tradition (Chicago 
: Art Media Resources, 1997), 
fig. 264.    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 373   ชามลายคราม                              
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา  Fukuoka Art Museum,  

Vietnamese Ceramics 
Exhibition (Tokyo : n.p., 1992), 
n. pag.,  fig. 78.  
   

 

ภาพที่ 374   กาลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 68.   

 
 
 

 
ภาพที่ 375   คนทีลายคราม    
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 64.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

220

 

 

ภาพที่ 376   คนทีรูปชางลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 113. 

 
 

ภาพที่ 377  กาลายคราม    
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Allison I Diem, Chinese and  

Vietnamese Blue and White  
Wares Found in the 
Philippines (Philippines : 
Bookmark, 1997), 229. 

 
 

ภาพที่ 378   กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Allison I Diem, Chinese and  

Vietnamese Blue and White  
Wares Found in the 
Philippines (Philippines : 
Bookmark, 1997), 229. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 379   รูปลูกเปดลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of  Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),   
n. pag.,  fig. 148.  

 
 
 
ภาพที่ 380   รูปชางลายคราม   
แหลงผลิต       ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 147.   

   
 

 
ภาพที่ 381   เครื่องประดับสถาปตยกรรมลายคราม 
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 78. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 382   เครื่องประดับสถาปตยกรรมลายคราม                           
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 79.   

  
  
 
ภาพที่ 383   จานลายคราม    
แหลงผลิต       เตางอย จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),   
n. pag.,  fig. 81.   

 
   
 
 
 
 
ภาพที่ 384   ชามลายคราม    
แหลงผลิต เตางอย จังหวัดไฮสวง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag., fig. 82. 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 385   ชามเชิงลายคราม                             
แหลงผลิต เตางอย จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 87. 

   
 
 
 
 
ภาพที่ 386   คนโทลายคราม    
แหลงผลิต       เตางอย จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 81. 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 387 จานเชิง (พาน) ลายคราม   
แหลงผลิต เตางอย จังหวัดไฮสวง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 82. 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 388   จานลายคราม                              
แหลงผลิต เตางอย จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Exhibition of Vietnamese 

Ceramics (Tokyo : n.p., 2001),  
n. pag.,  fig. 80. 

    
  
 
 
 

ภาพที่ 389   จานเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต       เตางอย จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  Museum Pusat, Jakarta, 

Oriental Ceramics : The 
World's Great Collections,  
vol. 3 (Tokyo : Kodansha 
International,1982), fig. 56. 

 
 
 

ภาพที่ 390   จานเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต เตางอย จังหวัดไฮสวง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา  John Stevenson, and John  

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources,1997), fig. 251. 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 391   จานเขียนลายสีบนเคลือบ                            
แหลงผลิต เตางอย จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา John Stevenson, and John  

Guy, Vietnamese Ceramics :  
A Separate Tradition 
(Chicago : Art Media 
Resources,1997), fig. 312.
   

 
 

ภาพที่ 392   ชามเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต       เตาไดลา จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ             ตนพุทธศตวรรษที่ 20 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
                             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 
 
 
 

ภาพที่ 393   ชามเคลือบสีเขียว   
แหลงผลิต เตาไดลา จังหวัดไฮสวง  
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเตริ่น 
อายุ      ตนพุทธศตวรรษที่ 20 
แหลงที่พบ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 394   ชามเขียนลายสีดําใตเคลือบ                            
แหลงผลิต เตาไดลา จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
แหลงที่พบ อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  
ที่มา  จากการเก็บขอมูลที่จังหวัด 
  เชียงใหม เม่ือป พ.ศ. 2528 
   
   
  
 
 

ภาพที่ 395   ชามลายคราม    
แหลงผลิต       เตาไดลา จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 20 
แหลงที่พบ      อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
ที่มา  จากการเก็บขอมูลที่จังหวัด 
  เชียงใหม เม่ือป พ.ศ. 2528 
   
   
 
 
 

ภาพที่ 396   กระปุกลายคราม   
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่  20 
แหลงที่พบ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  มัชฌิมาวาส สงขลา 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 397   กระปุกลายคราม                             
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก 
จังหวัดไฮสวง 

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ จังหวัดสงขลา 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
  มัชฌิมาวาส สงขลา 
 
 

 

ภาพที่ 398   คนโทลายคราม    
แหลงผลิต       เตางอย จังหวัดไฮสวง 
ยุคสมัย         สมัยราชวงศเล 
อายุ             กลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ      อําเภออุมผาง จังหวัดตาก 
ที่มา  นายธนา  ไชยประสิทธิ์ 
 
   
 
  
 
 

ภาพที่ 399   คนทีเขียนลายสีบนเคลือบ  
แหลงผลิต ยังไมมีการระบุที่ตั้งแหลงเตา 

ชัดเจน สันนิษฐานวา ผลิตจาก
จังหวัดไฮสวง  

ยุคสมัย  สมัยราชวงศเล 
อายุ      ตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
แหลงที่พบ อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา  พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวย 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
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แผนที่ที่ 1  แสดงที่ตั้งของแหลงเตาในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนจีน   
ที่มา : Stanton P. Hughes, and Rose Kerr, Kiln Sites of Ancient China (London : Oriental  
         Ceramics Society, 1982), n. pag. 
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แผนที่ที่ 2  แสดงที่ตั้งของแหลงเตาที่สําคัญในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   
ที่มา : Frack Goddio, et al, Lost at Sea : The Strange Route of the Lena Shoal Junk  
         (London : Periplus, 2002), 58. 
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แผนที่ที่ 3  แสดงที่ตั้งของศูนยการผลิตที่เมืองจิ่งเตอเจิ้นในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนจีน   
ที่มา : Barbara Harrison, Later Ceramics in South-East Asia  Sixteenth to Twentieth  
         Centuries. (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1995), 27. 
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แผนที่ที่ 4 แสดงที่ตั้งของแหลงเตาในมณฑลเจียงซี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน   
ที่มา : Peter Y. K. Lam, et al,  Yuan and Ming Blue and White Ware from Jiangxi  (Jiangxi  
         Provincial Museum and the Art Museum, the Chinese University of Hong Kong,  
         2002), 15. 
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แผนที่ที่ 5  แสดงที่ตั้งของแหลงเตาที่สําคัญตั้งแตสมัยราชวงศซงถึงเอวี๋ยนในมณฑลกวางตง   
ที่มา : Peter Y. K. Lam, et al, A Ceramic Legacy of Asia’s Maritime Trade (Kuala Lumpur :  
          Oxford University Press, 1985), n.pag. 
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แผนที่ที่ 6  แสดงที่ตั้งของแหลงเตาที่ผลิตเครื่องถวยจังโจวในมณฑลฝูเจี้ยน   
ที่มา : Sumarah Adhyatman, Zhangzhou (Swatow) Ceramics - Sixteenth to Seventeenth  
        Centuries Found in Indonesia (Indonesia : Ceramic Society of Indonesia, 1999), 20. 
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แผนที่ที่ 7  แสดงที่ตั้งของแหลงเตาในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
ที่มา : John Stevenson, and John Guy, Vietnamese Ceramics: A Separate Tradition    
          (Chicago : Art Media Resources, 1997), 86. 
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แผนที่ที่ 8  แสดงที่ตั้งของแหลงเตาในจังหวัดไฮสวง   
ที่มา : Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
         (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 122. 
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แผนที่ที่ 9  แสดงศูนยการผลิตเครื่องถวยลายครามในภาคเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
ที่มา : Allison I. Diem, Chinese and Vietnamese Blue and White Wares Found in the  
        Philippines  (Philippines : Bookmark, 1997), 207.  
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แผนที่ที่ 10  แสดงการแพรกระจายของเครื่องถวยเวียดนามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
ที่มา : John Stevenson, and John Guy, Vietnamese Ceramics: A Separate Tradition   
          (Chicago : Art Media Resources, 1997), 48. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่ 4 

การวิเคราะหลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย 
 

 การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยจีนที่มีตอการ
สรางสรรคลวดลายปูนปนนั้น ไดมีการศึกษากันมาเปนระยะเวลานานแลว แตมิไดมีการชี้หรือ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันอยางเดนชัด  ดังนั้น การนําลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยลาย
ครามจีน รวมทั้งบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่มีการกําหนดอายุไวแลวมาใชในการศึกษา
และกําหนดอายุรูปแบบทางศิลปะของลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย
ระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24 จึงนับวา มีประโยชนตอการศึกษาคนควาวิจัยอยางยิ่ง เพราะทําให
สามารถเห็นถึงวิวัฒนาการของลวดลายปูนปนไดอยางชัดเจน  

 

 ลวดลายปูนปนประดับบนสถาปตยกรรมทั้งของอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรลานนา 
และอาณาจักรอยุธยา ตางมีจุดมุงหมายหรือความนิยมในการทําลวดลายปูนปนทั่วไป คือ เปน
สวนประกอบที่นํามาใชตกแตงสถาปตยกรรม เพื่อแกปญหาบางประการทางรูปแบบภายนอกของ
สถาปตยกรรม เชน ความวางเปลาของผนังในกรณีที่มีขนาดของพื้นผิวที่เรียบและกวางใหญ
เกินไป หรือตองการเนนความสําคัญขององคประกอบบางสวนของสถาปตยกรรม ตลอดจนเปน
เจตนาตองการสรางความหมายที่มีความสัมพันธกับคติความเชื่อและจุดมุงหมายในการสราง หรือ
เปนการประดับตกแตงโดยมุงถึงแบบอยางความงดงามตามคตินิยมในชวงเวลานั้นไดเชนเดียวกัน 
(มารุต อัมรานนท 2522 : 35)   

 

 การประดับลวดลายปูนปนบนกรอบซุมของเจดียทรงเรือนธาตุหรือซุมโขงนั้นจะมีการ
ประดับในทุกๆ สวน ไดแก ฐานปทม หากมิไดมีการฉาบปูนเรียบ หรือเจาะผนังทําเปนซุมเพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปแลว อาจใชลวดลายปูนปนประดับเปนลวดลายรูปกลีบบัวที่ชั้นฐานบัวทั้ง
บัวคว่ําและบัวหงาย หรือช้ันลูกแกวทองไมอาจประดับดวยลายพันธุพฤกษาโดยรอบ 

 

การศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยภายในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้เปนการศึกษาเฉพาะโบราณสถานที่มีความสําคัญหรือโบราณสถานที่ยังมีลวดลายปูนปน
หลงเหลืออยูใหเห็นอยางชัดเจน ซึ่งโบราณสถานบางแหงอาจมีการสรางและบูรณะปฏิสังขรณ
ลวดลายปูนปนเหลานั้นหลายตอหลายครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ยังมีการใชงานอยู และมิได
ครอบคลุมถึงโบราณสถานที่หลงเหลืออยูทุกแหงในขณะนี้ เพียงเพื่อชี้ใหเห็นถึงการรับอิทธิพลจาก
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ศิลปะภายนอก ณ ขณะนั้น มากกวาวิวัฒนาการของศิลปะที่รับจากภายนอก ซึ่งมีการคลี่คลายไป
แลว จนยากแกการหาหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุน ตลอดจนภาพรวมวิวัฒนาการของ
ลวดลายปูนปน โดยการนําลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามมาชวยในการศึกษาเปรียบเทียบ และอาจกลาวถึงรูปแบบสถาปตยกรรมบางแหง เพื่อให
เห็นถึงรูปแบบความนิยมของแตละระยะเปนตัวอยาง ซึ่งยังไมมีนักวิชาการทานใดทําการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธของลวดลายเหลานั้นอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม และคงไมมี
นักวิชาการทานใดคิดวา ลวดลายปูนปนเหลานั้นจะมีความสัมพันธกับลวดลายบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามมากกวาเครื่องถวยลายครามจีน   

 

อยางไรก็ตาม เคยมีผูนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามมาทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับลวดลายปูนปนประดับบนผนังวิหารวัดมหาโพธารามครั้งหนึ่งแลวตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 
2522 (มารุต อัมรานนท 2522 : 126) แตขณะนั้นอาจมีหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการและบทบาท
ความสําคัญของเครื่องถวยลายครามเวียดนามไมเพียงพอในการสนับสนุน รวมทั้งการวิจัยทาง
โบราณคดีเกี่ยวกับเครื่องถวยในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีนอยมาก ประกอบกับกระแสเรื่องเครื่อง
ถวยจีนคอนขางแรง จึงถูกมองขามไปอยางนาเสียดาย  

 

กอนที่ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทย
ในแตละแหงนั้น ขอกลาวถึงอิทธิพลภายนอกที่มีความสัมพันธกับการสรางสรรคงานปูนปน ไดแก 
รูปแบบการตกแตงสถาปตยกรรม เทคนิคการทําลวดลายปูนปน การจัดวางองคประกอบของลาย 
แนวคิดในการสรางสรรค และลวดลายที่มีความเกี่ยวของกับอิทธิพลภายนอก เพื่อใหเกิดความ
เขาใจ กอนกลาวถึงโบราณสถานนั้นๆ ตอไป 
 

รูปแบบการตกแตงสถาปตยกรรม 
 

รูปแบบและการตกแตงสถาปตยกรรมแบบเวียดนามหรือแบบจีนไดเขามามีอิทธิพล
สําคัญตอการตกแตงสถาปตยกรรมในศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาอยางมาก เชน การทําผนัง
อาคารหรือประตูเลียนแบบฝาปะกนลูกฝก (ภาพที่ 433) มีรองตีนชางและซี่หนาตาง สามารถ
เปรียบเทียบกับผนังดานนอกของวิหารวัดนางพญา และวัดนอยจําป เมืองศรีสัชนาลัย ผนังดาน
นอกของวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี รวมทั้งรูปแบบการสรางเจดียที่มีฐานกลมหรือฐานแปดเหลี่ยม
ซอนลดหลั่นกันขึ้นไปเปนชั้นๆ (ภาพที่ 434) เชน เจดียวัดร่ําเปง เจดียวัดพวกหงส เจดียวัดเจดีย
ปลอง เจดียวัดกูเตา เมืองเชียงใหม แตละชั้นมีซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปอยูโดยรอบ และ
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เจดียแปดเหลี่ยมที่วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา เจดียเหลานี้เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักรลานนาและอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรไดเหวียดและ
ราชวงศหมิงไดเปนอยางดี  
 

เทคนิคการทาํลวดลายปูนปน 
 

ชางผูตกแตงลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลนิยมเขียน
ลวดลายดวยการใชพูกันวาดเสนหนาและเสนบางคูกัน (ภาพที่ 407-408, 410) ซึ่งเทคนิคการปน
ลวดลายปูนปนก็ไดเลียนแบบเสนหนาบางนี้เชนกัน หรือแมกระทั่งความหนาบางของสีโคบอลต 
โดยทําใหลวดลายแลดูเหมือนมีปริมาตรหรือมิติ เชน ลวดลายปูนปนบนผนังวิหารวัดเจ็ดยอด 
เมืองเชียงใหม ลวดลายปูนปนบนฐานหนากระดานของเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน และ
ลวดลายปูนปนบนผนังวิหารวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย 

 

การจัดวางองคประกอบของลาย 
  

ชางผูตกแตงลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลนิยมจัดวาง
ลวดลายในกรอบชองกระจก ซึ่งมีหลายแบบ แบบแรกเปนกรอบรูปวงโคงหลายวงปลายชนกันใน
ลักษณะรูปรีอยูระหวางพื้นที่ที่มีลักษณะยาว แตละกรอบอาจมีลายคั่นอยูอีกทีหนึ่ง ซึ่งไมปรากฏ
บนเครื่องถวยลายครามจีน เชน ลายพันธุไมดอก หรือลายดอกไมในชองรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน 
ภายในกรอบอาจมีรูปสัตว เชน กิเลน กวาง หรือนกทามกลางพันธุพฤกษา หรือลายชอดอกไม 
(ภาพที่ 405-406, 409-410) แบบที่สองมีลักษณะคลายแบบแรก แตมีมุมแหลม คลายรูปทับทรวง 
(ภาพลายเสนที่ 6 (15)-(16), ภาพที่ 408) ภายในกรอบอาจมีรูปสัตว หรือลายชอดอกไมบรรจุอยู
เชนกัน 
 

แนวคิดในการสรางสรรค 
 

ชางผูตกแตงลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 นิยมเขียนลายชอดอกเบญจมาศและชอดอกโบตั๋นมาก
ที่สุด (ภาพที่ 413, 417-420)  มักทําลวดลายใหแลดูมีความซับซอนเหมือนกับการผูกเงื่อนหรือปม 
และสอดไขวไปมา (ภาพที่ 426-427) และการเขียนลายซอนอยูในกรอบรูปกลีบบัวอีกทีหนึ่ง (ภาพ
ที่ 411, 413, 426-427, 431) ซึ่งเปนเอกลักษณของเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเลที่เกิดขึ้นใน
ยุคทองของอาณาจักรไดเหวียด ระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21  จะ
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พบบนลวดลายปูนปนของผนังวิหารวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย วิหารวัดไลย เมืองลพบุรี และ
แทงหินสลักของวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา 

 

ลวดลายที่เกีย่วของกับอิทธิพลจีนและเวียดนาม 
 

ลวดลายปูนปนที่สามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับลวดลายบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามและเครื่องถวยลายครามจีนอยางชัดเจน  ลวดลายเหลานี้มิไดถูกนํามา
ลอกเลียนแบบโดยตรงเหมือนเชนงานศิลปกรรมในประเภทเดียวกัน แตไดนํามาดัดแปลงและ
ประยุกตใหเหมาะสมและเขากับงานศิลปกรรมที่นําไปประดับตกแตง จึงเปนการยากที่จะ
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในตําแหนงเดียวกัน หรือเหมือนกันทุกประการ  นอกจากนี้ ชางผู
สรางสรรคงานปูนปนก็ยังเปนชางคนละกลุมกับชางผูผลิตลวดลายบนเครื่องถวย  จากการศึกษา
ลวดลายที่มีความเกี่ยวของกับอิทธิพลจีนและเวียดนามมีจํานวน 16 ลาย ไดแก  

 

1. ลายแถบคอเมฆ (Cloud Collar) เปนลายที่ใชตกแตงบริเวณไหลของภาชนะ 
สันนิษฐานวา พัฒนามาจากหัวของหยูอ้ีหรือเหนียงของสัตว หรืออาจวิวัฒนาการมาจากลายเห็ด
หลิงจือ ซึ่งเปนสัญลักษณของความมีอายุยืนและความเปนอมตะ ลายนี้อาจมีกําเนิดมาจาก    
เปอรเชีย (ภาพที่ 404) มักตกแตงบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน (ภาพที่ 400-401) 
เครื่องถวยเขียนลายสีแดงใตเคลือบ (ภาพที่ 428) และเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิง (ภาพ
ที่ 402-403, 429, 432) รวมทั้งเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล (ภาพลายเสนที่       
5.15-5.16), ภาพที่ 430-431)  สําหรับลายแถบคอเมฆที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับ
บนโบราณสถานนั้น มักบรรจุลายพันธุพฤกษาเขาไปในลายแถบคอเมฆนั้น และนาจะไดรับแรง
บันดาลใจจากเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุระหวางราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 
มากกวาเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
โดยนําไปตกแตงลวดลายปูนปนที่เจดียและซุมโขงวัดเจ็ดยอด เจดียวัดปนสาท เมืองเชียงใหม 
เจดียวัดเกาะกลาง เจดียเชียงยัน เมืองลําพูน เจดียวัดหมื่นเชียง เจดียวัดจอมกิตติ เมืองเชียงแสน 
กูเจายาสุตตา ซุมโขงวัดพระธาตุหริภุญชัย และซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง เมืองลําปาง เปน
ตน 

 

2. ลายเหรียญกษาปณ (Coin) เปนสัญลักษณของความร่ํารวย มักเปนลายคั่น ใช
ตกแตงบริเวณสวนคอของเครื่องถวยลายครามเวียดนามตั้งแตสมัยราชวงศเตริ่น สมัยราชวงศเล 
(ภาพลายเสนที่ 5.1-5.7, ภาพที่ 411) และสมัยราชวงศหมาก และเครื่องถวยลายครามจีนสมัย
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ราชวงศเอวี๋ยน สมัยราชวงศหมิง และสมัยราชวงศชิง สําหรับลายเหรียญกษาปณที่มีความสมัพนัธ
กับลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานนั้นจะพบเฉพาะบนเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเล
ที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไปตกแตงบริเวณฐาน
หนากระดานของเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน เปนตน 

 

3. ลายกลีบบัว (Lotus Panels) มีหลายแบบ มักใชตกแตงบริเวณลําตัวใกลสวนเชิง
ดานนอกหรือดานในตัวจานหรือตัวชามของเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน สมัย
ราชวงศหมิง และสมัยราชวงศชิง รวมทั้งเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเตริ่น สมัย
ราชวงศเล และสมัยราชวงศหมาก ซึ่งลายกลีบบัวของแตละสมัยตางมีลักษณะรูปแบบที่แตกตาง
กันออกไป (ภาพลายเสนที่ 7.5-7.9, ภาพลายเสนที่ 8.1-8.8, ภาพลายเสนที่ 9.1-9.10) สําหรับ
ลายกลีบบัวที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานนั้น เปนลายกลีบบัวซอน 
(ภาพที่ 412-413) จะพบเฉพาะบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ลงมาเทานั้น โดยนําไปตกแตงบนฐานบัวคว่ําบัวหงายของเจดียวัดปาสัก เมือง
เชียงแสน ปรางควัดราชบูรณะและปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา เปนตน 

 

4. ลายเมฆมวน (Cloud Scrolls) มีรูปรางลักษณะตางกันหลายแบบ เปนสวนหนึ่ง
ของลวดลายที่ใชตกแตงประกอบรวมกับลายอื่น มักตกแตงบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัย
ราชวงศเล (ภาพลายเสนที่ 3.6-3.8, ภาพที่ 414) และเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
สมัยราชวงศหมิง (ภาพที่ 415) และสมัยราชวงศชิง สําหรับลายเมฆมวนที่มีความสัมพันธกับ
ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานนั้นจะพบบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มี
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไปตกแตงบนผนังวิหารวัดเจ็ด
ยอด เมืองเชียงใหม 

 

5. ลายกานขดหรือพันธุไมเลื้อย (Classic Scrolls) ลายนี้มีหลายแบบ ตนกําเนิดยัง
ไมทราบแนชัด มักตกแตงบริเวณขอบปากภาชนะของเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน 
สมัยราชวงศหมิง และสมัยราชวงศชิง  รวมทั้งเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเตริ่น 
สมัยราชวงศเล และสมัยราชวงศหมาก บางครั้งมีลายดอกไมประกอบ (ภาพลายเสนที่ 4.1-4.4) 
สําหรับลายกานขดที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานนั้น จะพบทั้งบน
เครื่องถวยลายครามจีน (ภาพที่ 400, 416) และเครื่องถวยลายครามเวียดนาม (ภาพที่ 405, 412, 
413) แตอาจไมสามารถบอกถึงอิทธิพลของเครื่องถวยลายครามชนิดใดชนิดหนึ่งไดอยางชัดเจน 
เนื่องจากไมคอยมีลักษณะพิเศษหรือความแตกตางกันมากนัก โดยนําไปตกแตงบน ภาพสลักแผน
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หินชนวนบางแผนที่คนพบในมณฑปวัดศรีชุม เมืองสุโขทัย และฐานหนากระดานของเจดียวัดปา
สัก เมืองเชียงแสน เปนตน 

 

6. ลายดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) เปนสัญลักษณของฤดูใบไมรวงและ
มิตรภาพที่มั่นคงแนวแน มีความเกี่ยวของกับชีวิตที่มีความสุขสบาย และการหยุดพักจากการ
ทํางาน ดอกเบญจมาศเจริญงอกงามตลอดพื้นที่ประเทศจีนและไดรับการชมเชย ยังใชเปนยา
เจริญอาหาร ทําใหสุขภาพสมบูรณ เปนยานอนหลับ เครื่องสําอาง หรือยาระงับประสาท จึงเปน
สัญลักษณของความมีอายุยืน เปนดอกไมที่แสดงถึงความสิ้นสุดแหงป และใชในพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ศพ ลายนี้ใชตกแตงตัวภาชนะบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน สมัยราชวงศหมิง 
และสมัยราชวงศชิง รวมทั้งเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเตริ่น สมัยราชวงศเล (ภาพ
ลายเสนที่ 1.1-1.9, ภาพที่ 418, 423) และสมัยราชวงศหมาก สําหรับลายดอกเบญจมาศที่มี
ความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานนั้นจะพบบนเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไป
ตกแตงฐานหนากระดานของเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน และบนผนังของวิหารวัดเจ็ดยอด เมือง
เชียงใหม ดังจะเห็นไดจากลายชอดอกโบตั๋นที่มีใบออกจากบริเวณตัวดอกและการวางลาย ซึ่งมี
ความแตกตางจากลายดอกโบตั๋นของบนเครื่องถวยลายครามจีนที่ไมมีใบออกจากตัวดอกอยาง
ชัดเจน และไมนิยมวางเปนชอดอกเดี่ยวๆ เปนตน  

 

7. ลายดอกโบตั๋น (Peony) เปนสัญลักษณของฤดูใบไมผลิ ตนโบตั๋นไดรับการยกยอง
วา เปนราชาแหงดอกไม และถือเปนสัญลักษณของความร่ํารวย เกียรติยศ และความรักใคร  ลาย
นี้ใชตกแตงบนภาชนะประเภทไห แจกัน จาน ชาม ซึ่งปรากฏบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัย
ราชวงศเอวี๋ยน สมัยราชวงศหมิง และสมัยราชวงศชิง เครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศ
เตริ่น สมัยราชวงศเล (ภาพลายเสนที่ 2.1-2.6, ภาพที่ 417, 419) และสมัยราชวงศหมาก สําหรับ
ลายดอกโบตั๋นที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานนั้นจะพบบนเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที ่
21 โดยนําไปตกแตงลวดลายปูนปนเพียงชอเดียวโดดๆ บนผนังของวิหารวัดเจ็ดยอด เมือง
เชียงใหม และเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน เปนตน  

 

8. ลายดอกไมกลีบกลมสี่กลีบ ใชตกแตงเฉพาะบนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม
สมัยราชวงศเลที่เปนสินคาออกเทานั้น (ภาพที่ 420, 422) ไมพบในเครื่องถวยลายครามจีน 
ลักษณะของลายดอกไมแบบนี้จะเขียนเปนดอกไมที่มีกลีบกลมสี่กลีบ มีกลีบนอกสีขาว กลีบในสี
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ดําซอนอยูอีกชั้นหนึ่ง  สําหรับลายดอกไมกลีบกลมสี่กลีบที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปน
ประดับโบราณสถานนั้น จะพบบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไปตกแตงบนฐานหนากระดานของเจดียวัด
ปาสัก เมืองเชียงแสน และยังมีความเกี่ยวของลวดลายบนเครื่องทองที่พบในปรางควัดราชบูรณะ
พระนครศรีอยุธยา อีกดวย 

 

9. ลายหยูอ้ีพับ (Rui Lappet) สันนิษฐานวา ตนกําเนิดนาจะมาจากเปอรเซีย เพราะ
พบวา มีการนํามาตกแตงบนเครื่องถวยเปอรเซียที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 นํามาจากสวน
หัวของ หยูอ้ีของคทาที่เทพในพุทธศาสนาทรงถือ เปนสัญลักษณของความมีอํานาจ ลายนี้มี
ความหมายวา ขอใหไดรับความสมปรารถนา พัฒนาสืบมาจากลายเห็ดหลิงจือ ซึ่งเปนพืชแหง
ความมีอายุยืนนานและความเปนอมตะ ใชเปนลวดลายตกแตงซ้ําๆ กัน บนเครื่องถวยลายคราม
จีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน (ภาพที่ 424) เครื่องถวยเขียนลายสีแดงใตเคลือบและเครื่องถวยลายคราม
จีนสมัยราชวงศหมิงตอนตน ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิหงอูและจักรพรรดิหยงเลอ (ภาพที่ 425)  
มักมีลายชอดอกไมประกอบอยูภายใน และบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล  
(ภาพลายเสนที่ 5.14, ภาพที่ 421) สําหรับลายหยูอ้ีพับที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับ
บนโบราณสถานนั้น จะพบบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุระหวางราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 โดยนําไปตกแตงบนผนังวิหารวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย เจดียวัดจอมกิตติ 
เมืองเชียงแสน ปรางควัดจุฬามณี  เมืองพิษณุโลก และปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมือง
สุพรรณบุรี เปนตน 

 

10. ลายดอกไมครึ่งดอก เปนลายที่ไมมีความหมาย แตใชเปนลายประกอบใหเต็ม
กรณีที่บริเวณที่จะตกแตงมีลักษณะเปนดานยาวหนากระดาน มักตกแตงบนเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามสมัยราชวงศเล (ภาพที่ 409, 417, 426) และเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิง 
(ภาพที่ 403) สําหรับลายดอกไมคร่ึงดอกที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับบน
โบราณสถานนั้นจะพบบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไปตกแตงลวดลายปูนปนที่ผนังวิหารวัดเจ็ดยอด 
เมืองเชียงใหม และฐานหนากระดานเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน เปนตน  

 

11. ลายดอกบัว (Lotus) เปนสัญลักษณของฤดูรอน เนื่องจากดอกบัวมีเมล็ดมากมาย 
จึงเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณและการมีลูกหลานมากมาย ดอกบัวแมเกิดในโคลนตม 
แตก็ไมมีรอยเปอนของโคลน จึงเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์และความเพียบพรอม เพราะเปน
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ส่ิงงดงามที่ตรงขามกับดินโคลนที่มันเจริญงอกงามขึ้นมา เปนสถานที่เกิดของอัจฉริย-บุคคล 
ดอกบัวยังเปนสัญลักษณของทั้งพุทธศาสนาและลัทธิเตา มักตกแตงบนเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามสมัยราชวงศเล (ภาพที่ 407, 426-427) และเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน
และสมัยราชวงศหมิง (ภาพที่ 428-429)สําหรับลายดอกบัวที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปน
ประดับบนโบราณสถานนั้นจะพบบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ที่มีอายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไปตกแตงบนฐานหนากระดานของ
เจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน  

 

12. ลายเห็ดหลิงจือ (Lingzhi) เห็ดชนิดนี้งอกตามรากไม และเนื่องจากนําไปตากแหง
และเก็บรักษาไวได จึงไดชื่อวา เปนพืชแหงความมีอายุยืนหรืออมตะ เห็ดนี้เปนทั้งอาหารและยา
บํารุง การออกแบบคทาหยูอ้ีก็สืบทอดมาจากลายเห็ดหลิงจือ และยังปรากฏในรูปแบบการตกแตง
หลายอยาง เชน ลายแถบคอเมฆ ลายหยูอ้ีพับ และยังใชตกแตงที่กนของเครื่องถวยลายครามจีน
รัชสมัยจักรพรรดิคังซีแหงราชวงศชิงดวย สําหรับลายเห็ดหลิงจือที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูน
ปนประดับบนโบราณสถานนั้นจะพบบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไปตกแตงบนฐานผนังวิหารวัดเจ็ด
ยอด เมืองเชียงใหม เปนตน 

 

13. ลายกวาง (Deer) เปนสัญลักษณของความงดงามและความมีอายุยืน และเปน
ลายที่มักเขียนควบคูกับลายเห็ดหลิงจือ เพราะกวางเปนสัตวชนิดเดียวที่สามารถคนพบเห็ดหลืงจอื 
มักตกแตงบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล (ภาพที่ 406) และบนเครื่องถวยลาย
ครามจีนสมัยราชวงศหมิง  สําหรับลายกวางที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับบน
โบราณสถานนั้นจะพบบนแผนกระเบื้องลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 โดยนําไปตกแตงฐานหอไตรวัดพระสิงห และซุมโขงวัด
หัวหนอง เมืองเชียงใหม เปนตน 
 

14. ลายกิเลน (Qilin) เปนสัตวในเทพนิยายที่ปรากฏในลักษณะตางๆ คร่ึงมาครึ่ง
มังกร เปนสัญลักษณของความมีอายุยืน เกียรติยศ และความสุขสบาย ลูกหลานที่มีชื่อเสียงและ
การปกครองที่หลักแหลม เปนสัตวที่มีความเมตตาปรานี เปนหนึ่งในจํานวนสัตวสําคัญ 4 ชนิดที่มี
อายุยืนตามตํานานเทพนิยายของจีน คือ มังกร นกสวรรค และเตา ลายนี้นิยมตกแตงบนเครื่อง
ถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยนและสมัยราชวงศหมิง และเครื่องถวยลายครามเวยีดนามสมยั
ราชวงศเล (ภาพลายเสนที่ 3.10, ภาพที่ 405) สําหรับลายกิเลนที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูน
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ปนประดับบนโบราณสถานนั้นจะพบเฉพาะบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มี
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 ไดแก ฐานวิหารวัดพระสิงห และซุม
โขงวัดหัวหนอง เมืองเชียงใหม เปนตน 

 

15. ลายดอกกลมสลับกับลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน เปนลายที่ไมมี
ความหมาย  บางทานเรียกวา ลายประจํายามกามปู  เรียกกันตามลักษณะของลวดลาย  ไดแก 
ลายรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนและลายกามปูเปนสําคัญ ชางจะเรียกรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนวา 
ประจํายาม เพราะมักประดับบริเวณตําแหนงที่อยูกึ่งกลางหรืออยูริม บางทีภายในแบงเปนสี่สวน
คลายกลีบดอกไม ลายกามปูก็คือ ลายกระหนกหรือลายกานขดแบบจีนหรือแบบเวียดนาม ซึ่งทํา
แบบงายๆ เปนงามคลายกามปู อาจรวมถึงลายประจํายามลูกฟก  กลาวกันวา เปนลายที่กลับมา
ไดรับความนิยมเมื่อมีการพัฒนาอีกระดับหนึ่ง โดยมีเคาโครงตามที่เคยมีอยูในศิลปะทวารวดี แต
ไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมรวมยุคสมัยกับลวดลายอื่นๆ (สันติ เล็กสุขุม 2533 : 28)  

 

ผูวิจัยมีความเห็นวา ลายดังกลาวนาจะเห็นวิวัฒนาการไดอยางชัดเจนวา เปนอิทธิพล
จากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม หากพิจารณาจากลายดอกไมในกรอบชองกระจก
รูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนหรือลายดอกไมในกรอบวงโคงสี่วงปลายชนกันที่บริเวณทองไมของฐาน
วิหารวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม (ภาพที่ 440-441) ซึ่งชางผูทําลวดลายปูนปนพยายามจัดวาง
องคประกอบของลายเหมือนกับอิทธิพลภายนอกอยางชัดเจน แตเนื่องจากการทําลวดลายปูนปน
ไมสามารถทํารายละเอียดไดมากเหมือนกับการเขียนลวดลายหรือการทําลวดปนในระยะหลัง จึง
ตองมีการยนยอใหงายแกการนํามาตกแตง ตลอดจนเคาโครงกรอบชองกระจกยังคงอยู  และเชื่อ
วา ลายดอกกลมสลับกับลายรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนที่ประดับบนโบราณสถานในศิลปะอยุธยาก็
นาจะพัฒนามาจากเคาโครงดังกลาว มากกวาการกลับไปใชลายดอกกลมสลับกับลายรูปส่ีเหลี่ยม
ขนมเปยกปูนในศิลปะทวารวดี  เชน ลวดลายปูนปนบริเวณหนากระดานบนฐานบัวเชิงบาตรองค
ปรางคหรือปรางคองคที่มีความสําคัญและอยูอยางตอเนื่อง เชน วัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ 
พระนครศรีอยุธยา เปนตน 

 

16. ลายแถบรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน (Trellis/Diaper Pattern) เปนลาย
เรขาคณิตที่เขียนซ้ําๆ กัน ไมมีความหมาย ใชสําหรับตกแตงขอบหรือเติมลงระหวางแถบของลาย 
บางทานเรียกวา ลายดอกรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน มีลักษณะคลายคลึงกับลวดลายที่ฐานหนา
กระดานปราสาทพิมายและปราสาทพนมรุง ซึ่งผูวิจัยตรวจสอบแลว มีการตัดแปลงจากลาย
ดังกลาวดวย แตปรับใหเขากับลายที่เขามาใหม  มักตกแตงบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัย
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ราชวงศเอวี๋ยน และเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศหมิง รวมทั้งเครื่องถวยลายครามเวียดนาม
สมัยราชวงศเล (ภาพลายเสนที่ 5 (9), ภาพลายเสนที่ 6 (1) เปนลายที่กลับมาใชตกแตงอีกครั้งบน
เครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามในราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 อีกครั้ง  
สําหรับลายแถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีความสัมพันธกับลวดลายปูนปนประดับบน
โบราณสถานนั้นจะพบเฉพาะบนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง โดยนําไปตกแตงฐานตรมีขุปรางค
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี ฐานหนากระดานมณฑปวัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก และฐาน
กระดานองคปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา เปนตน 

 

จะเห็นวา ลวดลายเหลานี้บางครั้งก็ยากที่จะการกําหนดวา ตนแบบเปนอิทธิพลจาก
ภายนอกหรือไม ทําใหผูวิจัยคิดวา ลายเหลานี้บางลายอาจจะมีเคาจากลายเดิม แตพยายามให
เปนลายใหม และการบูรณะปฏิสังขรณลวดลายปูนปน บางครั้งก็ไมจําเปนตองบูรณะดวยลายเกา
เสมอไป หากเห็นวา ลายใหมมีความเหมาะสมและสวยงาม ฉะนั้น บรรดาสถาปตยกรรมที่เชื่อกัน
มาวา สรางขึ้นกอนปลายพุทธศตวรรษที่ 20 สวนใหญจึงยากแกการกําหนดอายุลวดลายปูนปน 
หากไมเหมือนตนแบบทีเดียว โดยเฉพาะลวดลายปูนปนประดับปรางควัดราชบูรณะและวัด
มหาธาตุ ซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณกันอยางตอเนื่อง นับตั้งแตมีการสรางมาแลวระยะหนึ่งจนถึง
เมื่อส้ินกรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2310 

 

รองรอยของอิทธิพลภายนอกที่ปรากฏบนโบราณสถาน 
 

จากการศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 19-24 ทําใหผูวิจัยไดคัดโบราณสถานที่หลงเหลืออยู ซึ่งเกี่ยวของกับอิทธิพลภายนอก
โดยตรง ออกเปน 3 กลุม ตามรูปแบบศิลปะ เพื่อใหงายแกการวิเคราะห ไดแก 

 

กลุมโบราณสถานในศิลปะลานนา 
 

1. วัดเจดียเหลี่ยม (วัดกูคํา) ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
 

วัดเจดียเหลี่ยมเปนวัดที่พญามังรายโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1829   
หลังจากที่พระองคทรงตีเมืองหริภุญชัยจากพญายีบาไดในป พ.ศ. 1825 และระหวางที่ทรงประทับ
อยูที่เวียงกุมกามเปนเวลา 10 ปนั้น พระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดตางๆ ข้ึน รวมทั้งวัดเจดีย
เหลี่ยมดวย 
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โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียประธาน มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ตั้งแตฐาน
ข้ึนไปจนถึงยอดที่ฐานทั้ง 4 ดาน (ภาพที่ 437) ซุมคูหาสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและที่มุมทั้ง 
4 ของฐานนั้นประดับดวยประติมากรรมรูปสิงหในทานั่งบนขาหลัง เหนือฐานขึ้นไปจะทําเปนเรือน
ธาตุส่ีเหลี่ยมซอนกัน 5 ชั้น กอนถึงยอดที่เรือนธาตุส่ีเหลี่ยมแตละดานจะทําเปนซุมประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับยืนดานละ 3 ซุม ที่มุมทั้งสี่ของเรือนธาตุแตละชั้นประดับดวยเจดียจําลอง 

 

ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุม ซุมประดิษฐานพระพุทธรูป ทํากรอบซุมโคงลวดลาย
ประดับกรอบซุมชั้นที่ 1, 4 และ 5 เปนซุมโคงเปนลายพันธุพฤกษาประเภทลายใบไม และกรอบซุม
ชั้นที่ 2-3 ทําเปนซุมโคงรูปหางนาค 2 ตัว หันเศียรออกตั้งบนเสากรอบซุม ลําตัวพาดไปตามความ
โคงของกรอบซุม สวนปลายหางพันกันที่สวนบนสุดของซุม  

 

ลวดลายปูนปนสวนใหญไดรับการบูรณะโดยพอคาชาวพมาในระยะหลัง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูภายในซุม เดิมนาจะเปนพระพุทธรูปปางประทานอภัย
เชนเดียวกับพระพุทธรูปประทับยืนในซุมที่วัดกูกุดและสุวรรณเจดีย เมืองลําพูน ทําใหสามารถ
ศึกษาไดเพียงรูปแบบสถาปตยกรรมในระยะแรกของอาณาจักรลานนาเทานั้น 

 

2. วัดเจ็ดยอด ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

กลาวกันวา วัดเจ็ดยอดเปนวัดที่มีมาตั้งแตรัชสมัยพญากือนา เนื่องจากมีพระภิกษุที่
สําคัญคือ พระรัตนปญญามหาเถระ ผูแตงชินกาลมาลีปกรณ จําพรรษาอยู  ในป พ.ศ. 1998 พญา
ติโลกราชทรงโปรดเกลาฯ ใหหมื่นดามพราคตกอสรางวิหารและเจดียวัดเจ็ดยอด เพื่อเปนที่จํา
พรรษาของพระศิริมังคลาจารย  ในป พ.ศ. 2020 พญาติโลกราชทรงโปรดเกลาฯ ใหทําสังคายนา
พระไตรปฎกครั้งที่ 8 ข้ึนที่วัดเจ็ดยอด ภายหลังเมื่อพระองคสวรรคต ก็ไดอัญเชิญพระบรมศพมา
ถวายพระเพลิงและสรางเจดียบรรจุอัฐิที่วัดนี้  และตอมาในป พ.ศ. 2068 พญาแกวไดอัญเชิญ
พระพุทธรูปแกนจันทนมาประดิษฐานไวที่มณฑปพระแกนจันทน 

  

โบราณสถานที่สําคัญภายในวัด มี 5 แหง ไดแก  
 

1. วิหาร  ไดรับแรงบันดาลใจจากวิหารมหาโพธิในประเทศอินเดีย แบงเปนสวนสําคัญ 
3  สวน คือ สวนฐานเปนฐานบัวและฐานหนากระดานรองรับสวนที่ทําเปนคูหาทําลักษณะเปน
แบบอุโมงค เพดานโคงลึกเขาไปภายใน สุดผนังดานหลังของคูหามีแทนไวพระพุทธรูป ผนัง
ดานขางสองดานกอดวยหินแลงหนาหลายชั้น เพื่อใชสําหรับเปนโครงสรางรับน้ําหนักขางบน 
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ระหวางความหนาของผนังนี้ ไดทําเปนทางเดินแคบๆ บันไดขึ้นสูชั้นบนได สวนบนหรือหลังคา
เหนือคูหาขึ้นไปประกอบดวยยอดสถูปรวม 7 ยอด กลุมยอดทรงกรวยเหลี่ยมแบบยอดสิขรจํานวน 
5 ยอด มียอดสูงใหญอยูตรง และยอดเล็กเปนบริวารประกอบดวย 4 มุม ที่มุมดานหนาซึ่งยื่น
ออกมาทําเปนเจดียทรงกลมตั้งอยูดานละองค 

 

ลวดลายปูนปนประดับผนังวิหารดานนอกเปนประติมากรรมนูนสูง ลักษณะโดยทั่วไป
เปนรูปเทวดาที่มีการแตงกาย การสวมเครื่องประดับอาภรณอยางกษัตริย แบงตามลักษณะของ
อิริยาบถได 2 แบบ คือ ทาประทับนั่งและทาประทับยืน แบงเปนดานละ 2 แถว คือ แถวบนและ
แถวลาง โดยทําเปนประติมากรรมในทาประทับนั่งหรือประทับยืนทั้งแถวบนและแถวลาง พื้นหลัง
ประดับดวยลายชอดอกไมแบบตางๆ เชน ลายชอดอกเบญจมาศ ลายชอดอกโบตั๋น และลายเมฆ
มวน มาใชประดับตกแตงฉากหลังของประติมากรรมรูปเทวดาประนมหัตถ ทําใหแลดูคลายกับ
ดอกไมรวงที่ใชประกอบฉากหลังในงานจิตรกรรมฝาผนัง (มารุต อัมรานนท 2522 : 124)  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายชอดอกบัว ลายชอดอกเบญจมาศ (ภาพที่ 438) ลายดอกโบตัน๋ ลาย
เมฆมวน (ภาพที่ 439) ลายชอดอกไมในกรอบรูปวงโคงสี่วงปลายชนกันและลายชอดอกไมใน
กรอบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนประดับทองไม (ภาพที่ 440-441) ลวดลายปูนปนเหลานี้ไดรับแรง
บันดาลใจมาจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเทคนิคการปนลวดลายปูนปนที่เปนเสนหนาบาง ซึ่ง
ปรากฏอยูชัดเจน ก็พัฒนามาจากวิธีการปายทีพูกันของเครื่องถวยลายครามเวียดนาม   

 

นอกจากนี้ ยังมีลวดลายปูนปนประดับตัวสถูปทรงสิขรเปนลายแถบคอเมฆ (ภาพที่ 
445) ซึ่งเปนลายเดียวกับที่ประดับบริเวณตอนบนของผนังมณฑปวัดศรีชุม เมืองสุโขทัย แตวาง
ลายในลักษณะที่กลับหัวกัน แตของวิหารวัดเจ็ดยอดมีรายละเอียดมากกวา ลวดลายเหลานี้ลวนมี
ที่มาจากแหลงเดียวกันคือ เครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20  โดยมิไดมีความสัมพันธกับลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน
ดังที่เคยมีการนํามาเปรียบเทียบกัน 

 

2. อนิมิตเจดีย เปนเจดียทรงแปดเหลี่ยม ฐานเปนรูปแปดเหลี่ยม ตั้งอยูบนฐาน
ประทักษิณรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส มีระเบียงลอมรอบ มีบันไดทางขึ้นดานขางทางทิศตะวันออก 
ประกอบดวยฐานหนากระดานและฐานชั้นลูกแกวอกไกซอน 2 ชั้น ตัวเรือนธาตุเปนรูปแปดเหลี่ยม 
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ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมและซุมคูหาเปนลายพันธุพฤกษาประกอบดวยกาน ใบ และดอกใน
ลักษณะการสอดเกี่ยวตอเนื่องกันไป โคนกรอบซุมทําเปนตัวเหงา โดยมีลายดอกไมกลีบกลมหา
กลีบค่ันอยู มีซุมใหญ 1 ซุม ทําเปนซุมคูหาลึกเขาไป ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนใน
ซุมคูหาดานทิศใต และซุมตื้นแบบซุมจระนําอีก 7 ซุม สวนยอดเปนสถูปลดหลั่นกัน 3 ชั้น รูปทรง
แปดเหลี่ยมมีซุมโคงขนาดเล็ก 8 ซุม  

 

เนื่องจากเจดียองคนี้เหลือลวดลายปูนปนอยูนอยมาก เพียงกรอบซุมจระนําดานทิศใต
ดานเดียวเทานั้น จึงไมสามารถนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามมาศึกษาเปรียบเทียบไดอยางชัดเจน แตเพื่อพิจารณาดูจากลักษณะการปนลายใบไม
ของลายพันธุพฤกษาในกรอบชองกระจกที่เหลืออยู ตลอดจนรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีฐาน
ประทักษิณและระเบียงลอมรอบ และมีการซอนชั้นลดหลั่นกัน แตละชั้นมีซุมประดิษฐาน
พระพุทธรูป  

 

3. เจดียบรรจุอัฐิพญาติโลกราช  หลักฐานทางเอกสารระบุวา สรางขึ้นในรัชสมัยพญา
ยอดเชียงราย เมื่อป พ.ศ. 2030  เปนเจดียทรงปราสาท ประกอบดวยฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมซอน
ลดหล่ันกันรับฐานปทมลูกแกวอกไกยกเก็จที่มีลูกแกวอกไกเพียงเสนเดียว สวนกลางเปนเรือนธาตุ
ส่ีเหลี่ยมยกเก็จ มีซุมจระนําทั้งสี่ดาน ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมจระนําบริเวณกาบบน
และกาบลางเปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ (ภาพที่ 442) สวนพระพุทธรูปในซุม
จระนําดานทิศตะวันออกเปนพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย กอดวยอิฐและฉาบปูนทับ 
ลักษณะพระพักตรกลม พระวรกายอวบอวน ยอดเหนือเรือนธาตุเปนชั้นบัวถลาขนาดใหญ รับช้ัน
ลดยกเก็จ ถัดไปเปนฐานปทมในผังกลมซอนลดหลั่นกันรับทรงระฆัง บัลลังกทรงกลม ปลองไฉน
และปลี   

 

ลวดลายปูนปนหลงเหลืออยูเฉพาะบริเวณกาบบนและกาบลางที่ประดับตามมุมเสารับ
กรอบซุมจระนํา ซึ่งไมปรากฏรองรอยการซอมแซมเพิ่มเติมแตอยางใด จากการนําลวดลายบน
เครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมาทําการศึกษาเปรียบเทียบพบวา ลาย
พันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆนั้นไดรับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายบนเครื่องถวยลาย
ครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักฐานที่
กลาววา สรางขึ้นในราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 21    
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4. ซุมประตูโขง  ตํานานวัดมหาโพธารามกลาววา สรางขึ้นพรอมกับการสรางวัดเมื่อป 
พ.ศ. 1998 แตหนังสือชินกาลมาลีปกรณกลาววา มีการสรางเพียงครั้งเดียวเมื่อป พ.ศ. 2061 โดย
ระบุวา เปนการสรางเพื่อกั้นบริเวณของมหามณฑปซึ่งเปนที่อยูของพระและซุมประตูนั้นระบุวา 
เปนมณฑปทั้งสี่ดาน  รูปแบบของซุมโขงคลายกับมณฑปพระแกนจันทน เพียงแตมีทางเขาผา
กลางองคตั้งแตฐาน  ลักษณะทางสถาปตยกรรมประกอบดวยฐานปทมลูกแกวอกไกรับแทง
ส่ีเหลี่ยม ซึ่งทําหนาที่เปนผนังและมีลักษณะเชนเดียวกับเรือนธาตุของมณฑปพระแกนจันทน  
สําหรับสวนยอดนั้นไดพังทลายไปแลว เขาใจวา ควรเปนยอดชั้นลดที่จําลองจากฐานและเรือนธาตุ
ดานลางนําไปวางซอนลดหลั่นกันนั่นเอง ลวดลายปูนปนประดับซุมโขงนั้นหลงเหลือพียงลายที่
กาบบน กาบลาง เปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ (ภาพที่ 444, 479) และลาย
ประดับกรอบซุมจระนําเปนลายนกทามกลางพันธุพฤกษา  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆนั้นไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 สวนลาย
นกทามกลางพันธุพฤกษาคงไดรับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม
สมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21  ดังนั้น จึงคอนขางนาเชื่อไดวา สรางขึ้นราวป 
พ.ศ. 2061 ตามหลักฐานเอกสารที่กลาวถึงขางตน 

 

5. มณฑปพระแกนจันทน  เปนอาคารรูปแบบหนึ่งที่มีฐานเขียงรับฐานปทมลูกแกว
อกไกยกเก็จ รับเรือนธาตุที่มีคูหาเจาะทะลุถึงกันทั้งสี่ดาน  ภายในยังคงเหลือรองรอยของการทารัก
และปดทองดวย สําหรับลวดลายปูนปนที่เหลืออยูบริเวณกรอบซุมเปนกาบบนและลายกาบลาง
เปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายหยูอ้ีพับ (ภาพที่ 442-443) 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆนั้นไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความ
สอดคลองกับหลักฐานที่กลาววา สรางขึ้นในราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 21    

 

3. วัดพระสิงห ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

เดิมชื่อวัดลีเชียงพระ พญาผายูทรงสรางวัดนี้ข้ึนเมื่อป พ.ศ. 1887 เพื่อเปนที่บรรจุอัฐิ
ของพญาคําฟู พระราชบิดา ตอมาในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา ราชโอรสของพญากือนา ได
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อัญเชิญพระพุทธสิหิงสจากเมืองเชียงรายมาประดิษฐานไวที่วัดลีเชียงพระ จึงทําใหเรียกชื่อวัดนี้วา 
วัดพระสิงห 

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก 
 

1. หอไตร ไดรับการบูรณะในรัชสมัยพญากาวิละเมื่อป พ.ศ. 2402 เปนอาคารทรงไทย
ลานนารูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ฐานชั้นลางสูง มีบันไดนาคขึ้นทางดานหนาและหลัง มีลานประทักษิณ
เดินไดรอบฐาน ชั้นลางกออิฐฉาบปูน ลวดลายปูนปนประดับฐานกระดานเปนลายสัตวตางๆ ในปา
หิมพานต  (ภาพที่ 446-447) สวนผนังระหวางชองหนาตางเปนประติมากรรมนูนสูงรูปเทวดายืน
ประนมหัตถหรือบางองคถือหมอน้ํายืนบนดอกบัวหรือบนหลังสัตว ลวดลายปูนปนประดับซุมโคง
แหลมที่ประตูทางเขาเปนลายพันธุพฤกษา กาบเชิงรูปตัวเหงา โคนกรอบซุมเปนรูปหงส และหนา
บันซุมประตูเปนลายพันธุพฤกษา ลวดลายปูนปนประดับเหนือกรอบหนาตางเปนรูปแจกันดอกไม
อยูระหวางรูปหงสคาบพันธุพฤกษา สวนชั้นบนสรางดวยไม หลังคาซอน 2 ชั้น ลด 2 ระดับ มีชอฟา 
ใบระกา ที่อกไกมีบราลีเปนรูปหงส ทําดวยโลหะ   

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลวดลายปูนปนประดับฐานชั้นลางที่ทําเปนลายสัตวตางๆ ในปา        
หิมพานต เดิมอาจไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนแผนกระเบื้องประดับผนังและเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 
แตเนื่องจากไดรับการบูรณะใหมแลว จึงเห็นเพียงเคาโครงเดิมเทานั้น 

 

 2. วิหารลายคํา เจาอุปราชธรรมลังกาทรงสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2405 ตัวอาคารตั้งอยูบน
ฐานปทม ผนังดานนอกฉาบน้ําปูนขาว โครงสรางหลังคาดานหนาเปน 3 ชั้นซอนกัน ดานหลังมี 2 
ชั้น  ลวดลายปูนปนประดับซุมประตูทางดานหนาเปนซุมประตูซอน 2 ชั้น ดานหนาเปนซุมโคงลาย
พันธุพฤกษา โคนกรอบซุมเปนรูปตัวหงส สวนซุมดานหลังเปนลายมกรคายนาค เหนือซุมข้ึนไปทํา
เปนบัลลังกซอนกัน 3 ชั้น เสากรอบประตูบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลาง ทําเปนลาย
พันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ ซึ่งเปนแนวความคิดของการตกแตงลวดลายบนเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 แตนาจะไดรับการ
บรูณะใหมในระยะหลังแลวเชนกัน สวนราวบันไดทางขึ้นดานหนาเปนลายมกรคายนาค 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆนั้นไมเหมือนกับลวดลายบน
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เครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 แตนาจะเปนลวดลาย
ปูนปนที่สรางหรือบูรณะข้ึนใหมในราวพุทธศตวรรษที่ 24    

 

4. วัดสะดือเมือง ถนนอินทวโรรส ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

สันนิษฐานวา เปนเจดียบรรจุอัฐิของพญามังราย ซึ่งปรากฏความตรงกันในตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหมและพงศาวดารโยนกวา พญามังรายทรงถูกฟาผาตายกลางตลาด และพระยา
ไชยสงคราม พระราชโอรส ใหกอพระเจดียไวตลาดนั้น 

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เปนเจดียแปดเหลี่ยม ตั้งอยูบนฐานสี่เหลี่ยม มีฐานบัวคว่ํา
บัวหงาย 8 เหลี่ยม รองรับเรือนธาตุ 8 เหลี่ยม มีซุมอยูโดยรอบ 8 ซุม เหนือเรือนธาตุข้ึนไปเปนชั้น
มาลัยเถา 8 เหลี่ยม 3 ชั้น รองรับองคระฆัง ไมมีบัลลังกรองรับองคระฆัง  

 

ลวดลายปูนปนประดับซุมเรือนธาตุบริเวณซุมคูหาและซุมจระนําเปนลายสัตว
ทามกลางพันธุพฤกษา (ภาพที่ 448) ประกอบดวยกานใบและดอกสอดเกี่ยวตอเนื่องตามแนวโคง
ของกรอบ ตรงกลางซุมเปนลายดอกไมส่ีกลีบขนาดใหญ ลวดลายปูนปนประดับเสาติดผนัง
ระหวางซุมประดับบัวหัวเสาตอนบนเปนรูปเทพนมหรือกินรีในกรอบรูปสามเหลี่ยม  ลวดลายปูน
ปนประดับชั้นลวดบัวเหนือช้ันเรือนธาตุ กอนถึงชั้นมาลัยเถา เปนลายกลีบบัวหงาย ภายในเปน
ลายพันธุพฤกษา ลวดลายปูนปนประดับที่สวนลางขององคระฆังทําเปนซุมโคง 8 ซุม เปนแบบซุม
ตื้น ประดับกรอบซุมดวยลายพันธุพฤกษา 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายสัตวทามกลางพันธุพฤกษาและลายแถบคอเมฆคงไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 
21   

 

5. วัดอุมโอ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง  
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียประธาน เปนเจดียทรงปราสาท กออิฐฉาบปูน ฐาน
เปนฐานเขียงซอนลดหลั่นกันรับฐานปทมลูกแกวอกไกยกเก็จ สวนกลางเปนเรือนธาตุในผัง
ส่ีเหลี่ยมยกเก็จที่กึ่งกลางของดานทั้งสี่ ยกเก็จนั้นเกิดจากการยกเก็จของเสารับกรอบซุมจระนํา 
สวนเรือนธาตุเดิมมีซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทั้ง 4 ดาน ปจจุบันเหลือเพียงพระพุทธรูป
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ยืนดานทิศตะวันออกเพียงองคเดียว สวนยอดเหนือเรือนธาตุนั้นนาจะเปนชั้นลด โดยที่มุมทั้งสี่อาจ
มีหรือไมมีสถูปขนาดเล็กประดับก็ได แตยอดองคกลางคงเปนยอดทรงระฆัง  ที่สวนเรือนธาตุยังคง
มีงานปูนปนประดับหลงเหลืออยูเพียงบางสวน ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมและเสายอมุม
ของเรือนธาตุบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลาง ซึ่งยังคงองคประกอบของงานศิลปะ
พุกาม มีทั้งแบบลายทึบและลายโปรง (ภาพที่ 450) แตมีบางทานเชื่อวา เจดียองคนี้เปนเจดียทรง
ปราสาทสมัยแรกสรางราชธานีของอาณาจักรลานนา  ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 และ
ลวดลายปูนปนประดับเจดียประเภทลายทึบเปนงานปูนปนศิลปะลานนาในระยะแรก ซึ่งหาไดยาก
ยิ่งในเมืองเชียงใหม สวนลายโปรงแสดงถึงความสืบเนื่องของลวดลายในระยะแรก อาศัย
ระยะเวลารวมทั้งอิทธิพลศิลปกรรมที่ตางจากแหลงเดิม ทําใหลวดลายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งลายแบบ
ดังกลาวนี้คงพัฒนาตอมากลายเปนลวดลายพุทธศตวรรษที่ 21 อันเปนศิลปะยุคทองของลานนา 
(จีราวรรณ แสงเพ็ชร 2538 : 161)  

 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา ไมวาบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลางจะเปน
ลายโปรงหรือลายทึบ เมื่อนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามมาศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกไมคร่ึงดอกในกรอบรูปสามเหลี่ยมนั้นไดรับแรง
บันดาลใจมาจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนถึงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น แตความแตกตางระหวางลายโปรงและลายทึบนาจะเกิดจากการ
บูรณปฏิสังขรณในภายหลังมากกวา 

 

6. วัดปนสาท ขางสถานีขนสง ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง  
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียประธาน (รูปที่ 451) กออิฐขนาดเล็ก สวนฐาน
ประกอบดวยฐานเขียง ฐานเพิ่มมุม 20 และฐานบัวลูกแกวอกไก ตอข้ึนไปเปนฐานของเรือนธาตุ 
ซึ่งกอเพิ่มมุม 20 เชนกัน องคเรือนธาตุมีซุมจระนําทิศ 4 ดาน ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุม
และเสามุมผนังบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลาง เปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลาย
แถบคอเมฆ หนาบันยังปรากฏลวดลายปูนปนเหลืออยู 3 ดาน คือ ดานตะวันออกเปนลายพันธุ
พฤกษาลอมรอบลายดอกบัวกลม ซอนลดหลั่นกันหลายชั้น ดานตะวันตกเปนลายพันธุพฤกษา
ลอมรอบลายธรรมจักร และดานเหนือเปนลายพันธุพฤกษาลอมรอบลายดอกไม (ภาพที่ 452-453) 
สวนกรอบซุมเปนรูปวงโคงหยัก มียอดแหลม ปลายสองขางของกรอบซุมเปนรูปตัวเหงา ภายใน
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กรอบวงโคงสวนลางเปนลายพันธุพฤกษาในลักษณะเกี่ยวสอดกัน สวนบนกอเปนบัวถลาจนถึง
เรือนธาตุยอสวนรองรับลดหลั่นกัน 3 ชั้น และประดับดวยเจดียจําลองทั้ง 4 มุม 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกไมกลีบกลมสี่กลีบไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่อง
ถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุระหวางตนพุทธศตวรรษที่ 21 และลายพนัธุพฤกษา
ในกรอบลายแถบคอเมฆไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัย
ราชวงศหมิงที่มีอายุระหวางตนพุทธศตวรรษที่ 21   

 

7. วัดหัวหนอง ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง 
 

เปนโบราณสถานในเขตกําแพงเวียงกุมกามดานตะวันออกเฉียงเหนือ  โบราณสถานที่
สําคัญ ไดแก ซุมโขง ลวดลายปูนปนบริเวณหนากระดานทองไม กรอบลูกฟก และลายมุม ประดับ
ฐานซุมโขงและแนวกําแพง ลักษณะของฐานซุมเปนยอมุม 24 ซอนลดหลั่นขึ้นไป 3 ชั้น ถัดขึ้นไป
เปนเสนลวดแลวเปนหนากระดานทองไม มีลวดลายปูนปนแบบนูนสูงประดับสวยงามมาก เปนรูป
สัตวตางๆ เชน กิเลน หงส และมา อยูในกรอบรูปวงโคงสี่วงปลายชนกัน (ภาพที่ 454-455)  
นอกจากนี้ ลายดอกไม ใบไม ลายดอกประจํายามตางๆ ลักษณะลวดลายดังกลาวเหมือนกับ
ลวดลายปูนปนประดับเจดียประธานที่วัดนอย เวียงกุมกาม ลวดลายปูนปนประดับฐานชุกชีใน
วิหารวัดอีกาง เวียงกุมกาม และลวดลายปูนปนประดับหนากระดานทองไมที่หอไตรวัดพระสิงห ซึ่ง
เปนลวดลายที่ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายของเครื่องถวยลายครามเวียดนาม  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลวดลายปูนปนรูปสัตวแบบตางๆ ที่ประดับบริเวณฐานหนากระดานทอง
ไม แสดงทาทางเคลื่อนไหวอยางมีชีวิตชีวา จึงอาจไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนแผน
กระเบื้องประดับผนังลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 และ
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ผสมผสานกัน 

 

8. วัดโลกโมฬี ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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หลักฐานทางเอกสารระบุไวชัดเจนวา วัดนี้สรางขึ้นในรัชสมัยพญาเกศเกลาเมื่อป พ.ศ.
2070 สําหรับเจดียและวิหารนั้นสรางขึ้นพรอมกันเมื่อป พ.ศ. 2071  

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียทรงปราสาทขนาดใหญ กออิฐฉาบปูน สวนฐานเริ่ม
จากชุดฐานเขียง รองรับชุดฐานบัวลูกแกวอกไกขนาดใหญ ถัดขึ้นมาเปนฐานเขียงขนาดเล็กเพิ่ม
มุม 28 ตอซอนกัน 2 ชั้น ชุดฐานบัวลูกแกวอกไกตอเพิ่มมุม 28 เชนกัน สวนเรือนธาตุเพิ่มมุม 28 
เปนซุมจระนําทิศ 4 ทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปน ซึ่งปจจุบันเหลืออยูเพียงดานทิศ
ตะวันตก ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมแตละดานเปนรูปเทวดาประทับยืนบนดอกบัว หันหนา
ตรง ประนมหัตถ (ภาพที่ 456) สวนซุมหนาบันกอซอนกัน 2 ชั้น ซึ่งเปนซุมโคงซอน 2 ชั้น แบง
ออกเปน 2 สวน มีแนวเสนลวดคั่นกลาง ซุมช้ันนอกเปนลายพันธุพฤกษาเรียงตอกันตามความโคง
ของซุม โคนกรอบซุมประดับดวยรูปหงส และซุมชั้นในเปนซุมโคงรูปมกรคายนาคหลายเศียร ลําตัว
นาคประดับดวยลายพันธุพฤกษา ใบระกา หรือครีบบนหลังพญานาคเปนแนวโคงเรียงตอกันที่ผนัง
เรือนธาตุประดับดวยรูปเทวดา และสวนปลายทั้ง 2 ขางของกรอบซุมทําเปนลักษณะครึ่งวงกลม  
สวนยอดเริ่มจากชั้นบัวถลาเพิ่มมุม 28 กอซอนลดหลั่นกัน 2 ชั้นรองรับองคระฆังกลม สวนบนสุด
เปนปลองไฉนและปลียอด 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ไมปรากฎอิทธิพลของลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามหรือ
เครื่องถวยลายครามจีนเดนชัด จึงนาจะเปนงานปูนปนที่สืบทอดมาจากในชวงระยะกอนหนาใน
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งนําเอาลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆออก   

 

9. วัดร่ําเปง (วัดตะโปทาราม) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ในพงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณกลาววา เปนวัดที่พญายอดเชียงรายโปรดให
สรางขึ้นในป พ.ศ. 2035 โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งวา วัดปาตาลมหาวิหาร สวนศิลาจารึกวัดตะโปทา
รามกลาวถึงการสรางวัดนี้วา ในรัชสมัยพญายอดเชียงรายไดอาราธนาพระสงฆทั้งหลายจํานวน 
100 องค ใหชวยกันสรางวัดตะโปทารามขึ้น โดยใหรายละเอียดคาใชจายในการกอสราง ชื่อนาย
ชางผูรับผิดชอบในการสรางเจดีย และพระองคทรงกัลปนาและสิ่งองจํานวนมากใหแกวัดนี้ 

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก  เจดียทรงกลม ตั้งอยูบนฐานเขียง 2 ชั้น (ภาพที่ 457) ฐาน
แปดเหลี่ยม 1 ชั้น และฐานกลมอีก 1 ชั้น จากชุดฐานนี้ข้ึนไปเปนชั้นบัวหงายคั่นดวยลูกแกว กอน
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จะถึงชั้นกลมอีก 7 ชั้น ซึ่งแตละชั้นจะมีซุมประดิษฐานพระพุทธรูปเรียงรายอยูโดยรอบ ชั้นละ 8 ซุม  
สวนยอดเปนองคระฆังขนาดเล็ก ตอข้ึนเปนดอกบัวตูมแทนปลองไฉน 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ไมมีอิทธิพลของลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามหรือเครื่อง
ถวยลายครามจีน วัดนี้นาจะมีระยะเวลารวมสมัยกับวัดพวกหงสและวัดเจดียปลอง หากพิจารณา
จากรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนเจดียซอนชั้น ซึ่งอาจไดรับแนวความคิดมาจากสถาปตยกรรม
แบบเวียดนามหรือแบบจีน 
 

10. วัดพวกหงส ถนนสามลาน ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง  
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียทรงกลม ตั้งซอนลดหลั่นกันขึ้นไป (ภาพที่ 458) แต
ละชั้นเจาะเปนซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป มีลักษณะเชนเดียวกับวัดเจดียปลองและวัดรํ่าเปง 
ลวดลายปูนปนประดับซุมคูหา ซึ่งทําเปนรูปโคง สวนบนของกรอบเปนลายกนกใบเทศ ลักษณะ
คลายคลึงกับลวดลายปูนปนประดับซุมคูหาที่วัดเจดียปลอง ภายในซุมคูหาประดิษฐาน
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ไมมีอิทธิพลของลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามหรือเครื่อง
ถวยลายครามจีน สันนิษฐานวา วัดนี้นาจะมีระยะเวลารวมสมัยกับวัดรํ่าเปงและวัดเจดียปลอง 
หากพิจารณาจากรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนเจดียซอนชั้น ซึ่งอาจไดรับแนวความคิดมาจาก
สถาปตยกรรมแบบเวียดนามหรือแบบจีน 

 

 11. วัดเจดียปลอง (วัดเชียงโฉม) ถนนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 

ชื่อเจดียปลองเปนคําที่ชาวบานใชเรียกตามลักษณะของเจดีย แตวัดนี้มีชื่อจริงวา เชียง
โฉม ปรากฏความเปนมาของการกอสรางตามตํานานวา สรางขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 21   

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียทรงกลม 5 ชั้น ตั้งซอนลดหลั่นกันขึ้นไป (ภาพที่ 459) 
แตละชั้นเปนซุมคูหาประดิษฐานพระพุทธรูป มีรองรอยการฉาบปูนทับสวนซุมคูหา สันนิษฐานวา 
ทําขึ้นภายหลัง ลายปูนปนประดับกรอบซุมคูหาทําเปนกรอบซุมโคงหยักแหลม ตรงกลางเหนือ
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กรอบซุมใบระกาทําเปนลายกนก สวนพระพุทธรูปภายในซุมคูหาเปนพระพุทธรูปกออิฐฉาบปูน 
ประทับนั่งปางมารวิชัย 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ไมมีอิทธิพลของลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามหรือเครื่อง
ถวยลายครามจีน สันนิษฐานวา วัดนี้นาจะมีระยะเวลารวมสมัยกับวัดพวกหงสและวัดรํ่าเปง หาก
พิจารณาจากรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนเจดียซอนชั้น ซึ่งอาจไดรับแนวความคิดมาจาก
สถาปตยกรรมแบบเวียดนามหรือแบบจีนเชนกัน 

 

 12. วัดกูเตา ถนนชางเผือก ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 

เดิมมีชื่อวา วัดเวฬุวันกูเตา ปรากฎชื่อคร้ังแรกในพงศาวดารโยนก กลาววา ในป พ.ศ. 
2035 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพญายอดเชียงราย “....มีราชบุตรเมืองใตคนหนึ่งชื่อ สุริยวงษบวชเปนภิกษุ
ข้ึนมาอยู ณ วัดเวฬุวันกูเตา หัวเวียงเชียงใหม...” (พระยาประชากิจกรจักร 2516 : 355) 

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียกอดวยอิฐฉาบปูน มีรูปทรงคลายน้ําเตาหรือบาตร
คว่ําซอนกัน จากขนาดใหญถึงขนาดเล็ก แตละชั้นจะรองรับดวยฐานบัวหงาย ตั้งอยูบนฐานหนา
กระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัสและชั้นฐานปทม ซอนลดหลั่นขึ้นไป 5 ชั้น ที่ทองไมประดับดวยชั้นลวดบัว 2 
ชั้น แตละชั้นมีซุมจระนําประจําทิศทั้ง 4 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวชิยัและ
พระพุทธรูปประทับยืน รวม 20 องค ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5 จะประดิษฐานพระพุทธรูป
ปูนปนปางมารวิชัย สวนชั้นที่ 2 ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนประทับยืน พระหัตถทั้งสองขางแนบ
พระองค ผนังซุมจระนําดานหลังพระพุทธรูปมีภาพเขียนดวยสีแดงคลายรูปประภามณฑล ตั้งแต
ชั้นที่ 2 ข้ึนไป มีการประดับกระเบื้องเคลือบสีตางๆ บนลวดลายปูนปน เปนลายดอกไมแบบสี่กลีบ
และกลม สวนยอดเปนเจดียทรงกลมขนาดเล็ก ประดับดวยฉัตรกลมซอนกัน 4 ชั้น  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ไมมีอิทธิพลของลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามหรือเครื่อง
ถวยลายครามจีน  สันนิษฐานวา นาจะมีระยะเวลารวมสมัยกับวัดพวกหงสและวัดรํ่าเปง หาก
พิจารณาจากรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนเจดียซอนชั้น ซึ่งอาจไดรับแนวความคิดมาจาก
สถาปตยกรรมแบบเวียดนามหรือแบบจีนเชนกัน และไดรับการบูรณะครั้งใหญในสมัยรัชกาลที่ 5 
จนมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปดังที่เห็นในปจจุบัน 
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13. วัดสองพี่นอง ตําบลเวียงปรึกษา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง   
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียประธาน กออิฐฉาบปูน สวนฐานและยอดชํารุด 
รองรอยที่ปรากฏในปจจุบันเปนฐานเขียง ผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสซอนลดหลั่นกันสามชั้น สวน
เรือนธาตุทําเปนซุมยื่นออกมาเล็กนอยทั้ง 4 ดาน เหลือเพียงลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมและ
มุมผนังทั้งสี่ทิศ  ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมบริเวณกาบบน ประจํายามอก ซึ่งเปนลายดอกไม
ในกรอบลูกประคําเสนลวดรูปสามเหลี่ยม และกาบลางเปนลายดอกไมคร่ึงดอก (ภาพที่ 460) มีผู
กลาววา เจดียองคนี้อาจไดรับรูปแบบจากเจดียวัดปาสัก แตมีขอขัดแยงวา อาจจะสรางขึ้นใน
ระยะเวลาไลเลี่ยกัน ขณะที่บางทานเห็นวา นาจะสรางขึ้นกอนเจดียวัดปาสัก แตเจดียทรงปราสาท
ของวัดสองพี่นองคงมีอยูกอนจะพัฒนาเปนทรงสูงขึ้นของเจดียวัดปาสัก 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกไมคร่ึงดอกไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ 21  

 

14. วัดปาสัก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย   
 

ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ 61 กลาววา “…เมื่อป พ.ศ. 1838 ยังมีมหาเถรเจา
องคหนึ่งเอาพระบรมธาตุกระดูกตาตีนถ้ําขวาแหงพระพุทธเจาใหญเทาเม็ดถั่วกวาง เอามาแตเขต
เมืองปาฎลีบุตรนั้น เอามาสูพระยาราชแสนดู แลวทานก็พรอมกับดวยมหาเถรเจาเอาไปสรางมหา
เจดียบรรจุไวภายนอกประตูเชียงแสน ดานเวียงแหงตนภายตะวันตก ตอวัดพระหลวงภายนอกที่
นั้นแลว ก็สรางใหเปนความกวาง 50 วา เอาไมสักมาปลูกแวดกําแพง 300 ตน แลวเรียกวา ความ
ปาสักแตนั้นมาแล แลวก็สรางกุฎีใหเปนทานแหงมหาเถรเจาตนชื่อวา พุทธโฆษาจารย อยูสถิตที่
นั่นก็อภิเษกขึ้นเปนสังฆราชมหาเถรอยูยังตราบปาสักที่นั่น…” 

 

โบราณสถานที่สําคัญไดแก เจดียทรงปราสาท 5 ยอด (ภาพที่ 461) กออิฐถือปูน 
สวนลาง ตั้งแตเปนฐานเขียงรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสข้ึนไปจนถึงซุมคูหา ภายในซุมคูหามีประติมากรรม
ปูนปนเปนพระพุทธรูปประทับยืนปางเปดโลก วางพระกรทั้งสองขนานไปกับพระวรกายทั้งสองขาง 
สลับกับรูปเทวดาประจําอยูดานละ 3 องค แตมีองคหนึ่งเปนปางลีลาอยูในซุมคูหาทางทิศเหนือ 
ตรงฐานลางสุดกอนที่จะถึงสวนซุมคูหานั้น อาจแบงไดเปน 2 ระยะ คือ เหนือฐานบัวเล็กนอยทํา
เปนชองสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยรอบทั้ง 4 ดาน และเหนือสวนนี้ข้ึนไปทําเปนชองแปดเหลี่ยมเล็กๆ 
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ประดับโดยรอบทั้ง 4 ดานอีกเชนกัน พอพนระยะนี้ข้ึนไปแลว จึงเปนซุมคูหาพระพุทธรูป ภายใน
ชองสี่เหลี่ยมบางทีจะพบลวดลายปูนปนประดับอยูก็มี แตลวดลายปูนปนของวัดปาสักสวนมาก
กะเทาะออกหมดแลว เหลืออยูแตเคาโครงในสวนอิฐที่วางเรียงใหเห็นเปนชองๆ อยูเทานั้น   

 

สวนกลาง ตั้งแตสวนสุดทายของซุมคูหาพระพุทธรูปจนถึงสวนบนของซุมจระนําที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนปางเปดโลกทั้งสี่ดาน กอนถึงซุมจระนําแบงเปน 2 ระยะ คือ สุดซุม
คูหาพระพุทธรูปชั้นลางแลวก็เปนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซอนลดหลั่นกันสามชั้น และถัดฐานชั้นสุดก็
เปนลวดลายปูนปนบัวคว่ําบัวหงายที่มีกลีบซอน ระหวางบัวคว่ําบัวหงายมีลายรักรอยคั่นกลาง 
เหนือสวนของลายบัวคว่ําบัวหงาย จากนั้นเปนฐานบัวลูกแกวอกไก แลวจึงเปนเรือนธาตุ มีซุม 4 
ดาน ในแตละซุมมีเสาประดับและวงโคงเหนือซุมทําเปนรูปมกรคายนาค ตีนเสารองรับวงโคงทํา
เปนรูปหนากาลและรูปสัตวในเทพนิยาย หัวเสาเปนลายพันธุพฤกษา  

 

สวนบน  สวนที่อยูเหนือเรือนธาตุข้ึนไปเปนชั้นแวนฟา ซึ่งมีสถูปอยู คือ มีสวนฐาน องค
ระฆัง ปลองไฉน และปลียอด เปนตน คนแคระอยูถัดจากเรือนธาตุข้ึนไป ทําทาแบกองคเจดียสวน
นี้ทั้งหมด เหนือคนแคระขึ้นไปเปนสวนองคเจดีย ตอนลางเปนฐานแปดเหลี่ยม ชั้นกลางคัน่ดวยเสา
แทงสี่เหลี่ยมอยางงายๆ เรียงรายอยูโดยรอบ แลวมีลายกลีบบัวหงาย แผขยายรองรับสวนองค
ระฆังอีกชั้นหนึ่ง องคระฆังเปนรูปทรงกลม มีลวดลายปูนปนประจํายามอกคั่นกลาง เหนือองค
ระฆังเปนลายบัวกลุมรองรับปลองไฉน ปลียอด และเม็ดน้ําคาง ตามมุมทั้งสี่ของเจดียยังมีเจดีย
ขนาดเล็กตั้งอยูที่มุมทั้ง 4 ดาน  

 

ลวดลายปูนปนประดับชั้นฐานบัวลูกแกวอกไก รองรับเรือนธาตุเปนลายกลีบบัวมีกลีบ
แทรกในสวนที่เปนฐานบัวคว่ําและบัวหงาย ฐานบัวลูกแกวอกไกเปนลายชอดอกไมในกรอบวงโคง 
4 วงปลายชนกัน เรียงตอกันตลอดแถว เชน ลายดอกบัว (ภาพที่ 463) ลายดอกเบญจมาศ สวน
ลวดลายประดับทองไมรองรับองคระฆังเหนือชั้นเรือนธาตุทําเปนรูปคนแคระหรือยักษแบก
ฐานรองรับองคระฆัง 

 

กรอบซุมทําเปนกรอบซุมหยักโคงสูง ซอน 2 ชั้น มีลักษณะคลายกันทั้ง 2 ซุม คือ สวน
บนสุดของซุมทําเปนรูปหนากาล มีพญานาค 2 ตัว เลื้อยออกมาพาดไปตามความโคงของกรอบซุม 
สวนเศียรโผลออกมาจากปากของมกรที่โคนกรอบ หรือที่เรียกวา มกรคายนาค บนหลังนาคทําเปน
ครีบหรือฟกเพกาทรงแหลมสูง 
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ลวดลายประดับกรอบซุมจระนําจะทําเปนซุมหยักโคงซอน 2 ชั้น และซุมหยักโคงชั้น
เดียว โดยที่หากเปนซุมโคงซอน 2 ชั้นนั้น ซุมช้ันนอกเปนลายพันธุพฤกษาเรียงสืบตอเนื่องกันตาม
ความโคงของซุม โคนกรอบซุมเปนรูปตัวหงสคั่นระหวางกรอบซุมและตัวเหงา ซึ่งลายพันธุพฤกษา
นั้นมีรายละเอียดของลวดลายที่แตกตางกันออกไป สวนซุมชั้นในเปนซุมโคงรูปพญานาค ซึ่งเลื้อย
พาดไปตามความโคงของกรอบซุม โดยมีเศียรเลื้อยโผลออกมาจากปากของมกรที่โคนกรอบซุมทั้ง 
2 ขาง เศียรที่โผลออกมาโดยมากมักจะทําเปน 3 เศียร หรือ 5 เศียร  

 

ลวดลายปูนปนประดับผนังหรือเสายอเก็จ และเสากรอบซุมจระนํา ที่มุมผนังและเสา
ลายประดับแบงเปน 3 สวน คือ กาบบนเปนลายดอกไมคร่ึงดอกในกรอบรูปสามเหลี่ยม (ภาพที่ 
465) ประจํายามอกเปนลายดอกไมกลีบกลมในกรอบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนอยูบริเวณกึ่งกลาง
ของเสา สวนกาบลางประดับดวยรูปมกรและรูปหนากาล (ภาพที่ 462) นอกจากนี้ ยังมีลายเหรียญ
กษาปณ และลายดอกไมกลีบกลมสี่กลีบประดับอยู และลายประจํายามประดับอยูที่มุมตางๆ ของ
มุมตางๆ ที่ยอเก็จ (ภาพที่ 464)   

 

ลักษณะที่มีความสัมพันธกับรูปแบบทางสถาปตยกรรมเดิมนาจะเปนอิทธิพลจาก
ศิลปะของอาณาจักรเดิม ไดแก การประดับซุมจระนําดวยฝกเพกา  การประดับเชนนี้นาจะไดรับ
แรงบันดาลใจจากศิลปะพุกาม ตอมาในราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 จึงอาจมีการดัดแปลงฝกเพกา
เปนใบระกา หรือลายพันธุพฤกษาแทน  สวนลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมบริเวณกาบบน 
และกาบลาง ซึ่งมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม และประจํายามอกในกรอบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน
หุมพื้นที่ตอนกลางของเสาระหวางกาบนและกาบลาง ก็เปนเพียงการสืบทอดองคประกอบของการ
ตกแตงสถาปตยกรรมในศิลปะพุกามเทานั้น 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายกลีบบัวซอน ลายชอดอกไมในกรอบรูปวงโคงหลายวงปลายชนกัน 
ลายดอกไมคร่ึงดอกในกรอบรูปกลีบบัว ลายดอกไมกลีบกลมสี่กลีบ ลายเหรียญกษาปณ และลาย
ดอกบัวสลับกับลายดอกเบญจมาศ ลักษณะของใบที่ออกมาจากกลีบดอก รวมทั้งเทคนิควิธีการ
ปนและการทําสรางงานปูนปน ลวนไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามและเครื่องถวยเขียนลายสีบนเคลือบสมัยราชวงศเลตั้งแตราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเทคนิคการปนลวดลายปูนปนที่เปนเสนหนาและบาง ซึ่งมี
ปรากฏอยูชัดเจนก็พัฒนามาจากเทคนิควิธีการปายทีพูกันของเครื่องถวยลายครามเวียดนาม จึง
นับวา เจดียวัดปาสักเปนเจดียที่มีความงดงามมากที่สุดในเชิงชั้นครูและไดรับการตกแตงอยาง
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ตอเนื่องตลอดมา และเปนเจดียที่แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะเวียดนามมากที่สุด ซึ่งหากมีการนํา
ชิ้นสวนลวดลายปูนปนทั้งหมดที่เก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย และยังมีสภาพดียิ่งไปประกอบใหตําแหนงเดิมได ก็จะเพิ่มความงดงามมากยิ่งขึ้น 

 

15. วัดหมื่นเชียง ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ในหนังสือประชุมพงศาวดารภาคที่ 61 กลาววา หมื่นเชียงสง เจาเมืองเชียงแสน ได
สรางวัดหมื่นเชียงขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2030  
 

โบราณสถานที่สําคัญไดแก เจดียประธาน (ภาพที่ 466) เดิมคงเปนเจดียที่มีแผนผังรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส กออิฐถือปูน ตั้งอยูบนฐานทรงสี่เหลี่ยมสูงซอนกัน ๒ ชั้น สวนเรือนธาตุชํารุดเหลือ
เพียงดานเดียว ลวดลายปูนปนประดับสวนที่มีการยอเก็จของเรือนธาตุเปนรูปเทวดา สวนที่ถัดจาก
เรือนธาตุข้ึนไปชํารุดหมดแลว ไมสามารถมองเห็นรูปทรงไดชัดเจน 

 

ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมของวัดหมื่นเชียงเหลือเพียงเสากรอบจระนําดาน
ทิศตะวันตก บริเวณกาบบนและกาบลางเทานั้น  ลักษณะของกาบบนและกาบลางคลายกัน คือ 
ลายดอกบัวในพันธุพฤกษาอยูในกรอบลายแถบคอเมฆ  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกบัวในพันธุพฤกษาในกรอบรูปสามเหลี่ยมไดรับแรงบันดาลใจ
จากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21   

 

16. วัดจอมกิตติ ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

มีการกลาวถึงเวลาการสรางไว 2 ประเด็น คือ เมื่อ พ.ศ.1483 พระเจาพังคราชและ
พรหมกุมารราชโอรส ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระธาตุข้ึนบนดอยนอย โดยบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจาไวภายใน ตอมาในป พ.ศ. 2030 หมื่นเชียงสงไดสรางพระธาตุจอม
กิตติข้ึน  ในหนังสือนําชมโบราณวัตถุสถานเมืองเชียงแสน กลาววา เจาฟาเฉลิมเมืองไดทําการ
ปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ. 2227 และกรมศิลปากรไดทําการบูรณะเมื่อป พ.ศ. 2500-2501 

 

โบราณสถานที่สําคัญไดแก เจดียประธาน กออิฐถือปูน ตั้งอยูบนฐานเขียงสี่เหลี่ยม
จัตุรัสเตี้ยๆ เพียงหนึ่งชั้น ถัดขึ้นไปเปนฐานบัวลูกแกวอกไก รองรับเรือนธาตุยอเก็จ ซึ่งเจาะเปนซุม
จระนําทั้ง 4 ดาน ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปน ที่มุมผนังเรือนธาตุประดับลวดลายปูนปนที่
กาบบน ประจํายามอก และกาบลาง เปนลายสัตวทามกลางพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ  
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(ภาพที่ 467-468) เหนือเรือนธาตุข้ึนไปเปนบัวชั้นลด ประกอบดวยหนากระดานบัวหงายบัวคว่ํา
ซอนลดหลั่นกัน 3 ชั้น องคระฆังทรงกลมสูงมีลายดอกกลมระหวางเสนคูขนานรัดตรงกลาง สวน
ยอดทําเปนกลีบมะเฟองรับปลองไฉนและปลียอด  

 

ลวดลายปูนปนประดับฐานหนากระดานที่เจดียจอมกิตติสวนใหญกะเทาะหลุดเปน
จํานวนมากแลว ยังคงหลงเหลืออยูเฉพาะตําแหนงที่อยูลึกในแนวระนาบของทองไมและมีเหลือ
เพียงแตลายหนากระดานเครือเถาเทานั้น ลายเครือเถาที่เหลืออยูจะออกลายจากดอกประจํายาม 
กานเครือเถาโคงขึ้นลงชองวางระหวางกานมีลายประดับเปนลายใบไมและลายกระหนก 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ ซึ่งมีรูปสัตวตางๆ เขามา
ผสมผสานประดับกรอบซุม ดูเหมือนวา จะไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 และลายดอกไมในกรอบลายแถบ
คอเมฆบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งอาจกลาว
วา พบครั้งแรกบนงานปูนปนของศิลปะลานนา อยางไรก็ตาม ลวดลายเหลานี้คงมีการบูรณะใหม 
เนื่องจากฝมือการปนคอนขางมีความแตกตางไปจากงานเดิมมาก    

 

17. วัดพระธาตุหริภุญชัย ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  
 

ตามตํานานกลาววา พญาอาทิตยราช ทรงสรางพระธาตุหริภุญไชยขึ้น สรางขึ้นเมื่อป 
พ.ศ. 1651 สวนเจดียเชียงยันนั้น พวกแมครัวที่มีศรัทธาในการคราวที่มีการสรางพระธาตุหริภุญชัย
และสุวรรณเจดียเชนกัน สวนเจดียเชียงยันไดรับการสรางเพิ่มเติมในรัชสมัยพญาติโลกราช 

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก 
 

1. ซุมโขง เปนซุมประตูโคง ผนังดานขางทั้งสองขางยอเก็จชั้น หลังคาเปนชั้นซอน
ประดับดวยลายปูนปน  ลวดลายปูนปนประดับซุมประตูและผนังยอเก็จบริเวณกาบบน ประจํา
ยามอก และกาบลาง เปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ (ภาพที่ 471)  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆไดรับแรงบันดาลใจจาก
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุระหวางตนพุทธศตวรรษที่ 21   
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2. เจดียเชียงยัน เปนเจดียทรงปราสาท 5 ยอด (ภาพที่ 469) ยอดทรงเจดียขนาดเล็ก
ประจําสี่มุม ลอมยอดใหญ ซึ่งตรงกลางเปนยอดประธาน จึงรวมเปน 5 ยอด  สวนฐานเปนฐาน
เขียงรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสซอนกันขึ้นไป 4 ชั้น เหนือข้ึนไปทําเปนบัวถลา เปนสวนรองรับฐานสูง 
ประกอบดวยลวดบัวและลูกแกวคั่นเปนชั้นๆ ยอเก็จที่มุมทั้งสี่ เหนือข้ึนไปเปนสวนเรือนธาตุยอเก็จ
เชนเดียวกับสวนฐาน ตัวเรือนธาตุทั้ง 4 ดานทําเปนซุมจระนํา เหนือสวนเรือนธาตุข้ึนไปเปนฐาน 8 
เหลี่ยม ซอนชั้นขึ้นไปรองรับองคระฆังกลม  เหนือจากองคระฆังไมมีบัลลังก แตทําเปนยอดบัวกลุม
สลับบัวลูกแกวลดหลั่นกันขึ้นไปถึงสวนยอด ที่มุมทั้งสี่เหนือเรือนธาตุทําเปนเจดียจําลองทรง
ส่ีเหลี่ยมประดับทั้งสี่มุม  ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมจระนําและผนังยอเก็จบริเวณกาบบน 
ประจํายามอก และกาบลางเปนลายดอกเบญจมาศและใบไมประดิษฐในกรอบลายแถบคอเมฆ  
(ภาพที่ 470) ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมจระนําเปนซุมแหลม แตชํารุดหมด เหลือเพียงกาบ
เชิงทั้งสองดาน ซึ่งอยูทางทิศตะวันออกทําเปนรูปมกรคายนาค  องคระฆังทรงเครื่องทําเปนลาย
ประจํายามเรียงตอกันดวยเสนแถบลูกปะคําโดยรอบองคระฆัง สวนบัวกลุมหรือบัวถลาทําเปนชั้น
ฐานรองรับองคระฆังและสวนยอดเจดียคั่นระหวางลูกแกว 
  

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายลายดอกเบญจมาศและใบไมประดิษฐในกรอบลายแถบคอเมฆ  
ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุระหวางตน
พุทธศตวรรษที่ 21 ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัย
ราชวงศเลที่มีอายุระหวางตนพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งทําใหประวัติการกอสรางที่กลาววา สรางขึ้นใน
ปลายสมัยหริภุญชัยหรือสมัยตนของแควนลานนาอาจไมถูกตอง และมิใชการบูรณะในรัชสมัย
พญาติโลกราชดังที่เขาใจกัน เนื่องจากรูปแบบของสถาปตยกรรมที่เปนเจดียทรงปราสาทสวนใหญ
ตกแตงแตงดวยลวดลายปูนปนแบบนี้แทบทั้งสิ้น และควรหันกลับมาทบทวนอายุของเจดียทรง
ปราสาทอีกหลายองคที่เชื่อกันวา สรางกอนกลางพุทธศตวรรษที่ 20 

 

18. วัดเกาะกลาง บานหนองดู ตําบลบานเรือน อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง 
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียทรงปราสาท กอดวยอิฐ ทรงยังไมสูงโปรง สวนฐาน
เปนบัวลูกแกวอกไก มีลายกลีบบัวที่สวนบัวหงาย มีขนาดเตี้ย ฝงอยูในรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ยกเก็จ
ออกจากดานทั้งสี่ เพื่อเปนฐานของจัตุรมุข 
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 สวนกลางคือเรือนธาตุ เปนแทงทึบทรงสี่เหลี่ยม ประดับเสาอิงที่มุมทั้งสี่ จัตุรมุข ตอยื่น
จากดานทั้งสี่ของเรือนธาตุ เพื่อเปนซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปซุมของแตละจระนําเปนซุม
ลด ตอนบนของเรือนธาตุชํารุดมาก แตยังสังเกตไดวา มีชั้นลดของเรือนธาตุ มุมทั้งสี่ของชั้นลดคงมี
ไวสําหรับต้ังเจดียขนาดเล็กประจํามุมละองค 
 

 สวนบน มีแทนเตี้ยรองรับทรงระฆังคอนขางใหญที่ตอนบนชํารุดทลายลงแลว คือ ยอด
ประธาน เมื่อรวมยอดที่ประจํามุมทั้งสี่ของเรือนธาตุชั้นลด จึงเปนเจดียทรงปราสาทที่มี 5 ยอด 
 

 ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมเปนรูปสัตวเชน กิเลน (ภาพที่ 473) สวนบริเวณกาบบน 
ประจํายามอก และกาบลางเปนลายดอกไมคร่ึงดอกในกรอบลายแถบคอเมฆ (ภาพที่ 474)  ฝมือ
คลายคลึงกับลวดลายปูนปนที่ซุมโขงวัดเจ็ดยอด  ที่ซุมจระนํามีลายพันธุพฤกษา ปลายซุมเปนลาย
พันธุพฤกษา  ลวดลายเหลานี้นาจะปนขึ้นในคราวเดียวกับลายกาบบน ประจํายามอก และลาย
กาบลาง  ที่เรือนธาตุตอมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ดาน เปนซุมคูหา องคระฆังกลม ลายประดับกรอบซุม
โคงลายพันธุพฤกษา โคนกรอบทําเปนรูปตัวหงส ลายประดับเสากรอบซุม ลวดลายพนัธุพฤกษาใน
กรอบรูปสามเหลี่ยม 

  

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกไมครึ่งดอกในกรอบลายแถบคอเมฆไดรับแรงบันดาลใจจาก
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21   

 

19.  วัดพระธาตุลําปางหลวง ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 

 ตามประวัติมิไดกลาวถึงการสรางซุมโขง กลาวไวแตเพียงการสรางศาลาบาตร ซึ่งเปน
สวนตอเนื่องและสัมพันธกับซุมโขงไววา สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2019 ตรงกับรัชสมัยพญาติโลกราช 

 

 โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก ซุมโขง เปนซุมประตูทางเขาหลักของวัด เปนทรงปราสาท 
เครื่องยอดลดทีละชั้น ตกแตงลวดลายปูนปนตามสวนตางๆ สวนฐานทําเปนฐานบัวรองรับฐานบัว
ลูกแกวอกไก 1 ชั้น รองรับสวนผนังที่ทําเปนซุมทางเขา โครงสรางสวนนี้ทําเปนแบบยอเก็จที่มุม
ดานละ 6 มุม และมีเสาประดับกรอบประตูรองรับซุมขางบน สวนยอดเปนยอดทรงปราสาท 5 ชั้น
ซอนลดหลั่นกัน  ลวดลายปูนปนประดับซุมโคงซอน 2 ชั้นเหนือประตูทางเขาทําเปนกรอบซุมโคง
ซอนกัน 2 ชั้น ซุมโคงสวนหนามีลวดลายประดับเปนลายพันธุพฤกษาโคงไปตามแนวโคงของซุม 
ปลายกรอบเปนรูปกินนรีและกินนรยืนบนหัวเสา สวนหางเปนลายตัวเหงา ตลอดแนวความโคง
ของซุมมีรูปหงสยืนลอยตัวประดับอยูซุมโคงสวนหลังที่ปลายซุมทั้ง 2 ดาน ทําเปนรูปมกรคายนาค 
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5 เศียร ลําตัวทอดยาวไปตามความโคงงอของซุม หางมกรขมวดกระหวัดรัดเปนเกลียวสูงขึ้นสู
เบื้องบนบริเวณยอดกึ่งกลางซุม ลายประดับช้ันหลังคาทําเปนบัวคว่ําขนาดใหญ ยอเก็จตามเรือน
ธาตุ  แตละมุมที่ยอเก็จของหลังคาทําเปนลําตัวมังกรชูคอทอดยาวลงมาขนานไปตามความโคง
ของหลังคา สวนยอดประกอบดวยชั้นบัญชร 3 ชั้น ซอนลดหลนกันรองรับรูปบัวเหลี่ยม ซึ่งอยูที่
สวนบนของซุมโขง บัญชรทั้ง 3 ชั้นนี้มีการประดับดวยลายพันธุพฤกษาในรูปทรงสามเหลี่ยมคลาย
กลีบขนุนประดับอยูตามมุมที่ยอเก็จทุกมุม สวนบนสุดประดับดวยกลีบบัวซอนเปนชั้นๆ (ภาพที่ 
476) ลวดลายปูนปนประดับมุมและเสากรอบประตูบริเวณกาบบนและกาบลางเปนลายพันธุ
พฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ สวนประจํายามอกเปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายหยูอ้ีพับ
สองอันประกอบกัน (ภาพที่ 475) ภายในซุมเหนือทางเดินเปนแผนไมรูปคร่ึงวงกลมแกะสลักเปน
รูปธรรมจักรปดทองโดยรอบประดับดวยรูปสัตว ไดแก กวาง นก หงส และพันธุพฤกษา 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกไมครึ่งดอกในกรอบลายแถบคอเมฆไดรับแรงบันดาลใจจาก
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21   

 

20.  วัดกากแกว (กูเจายาสุตตา) ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง 
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก ซุมโขงกูเจายาสุตตา กออิฐฉาบปูน (ภาพที่ 477) ลักษณะ
ซุมเปนประตูทางเขาศาสนสถาน ดานขางทั้ง 2 ดานตอกับแนวกําแพงแกว ซุมยกฐานสูง มีบันได
สําหรับข้ึนลง สวนฐานชั้นลางเปนฐานหนากระดานและฐานบัวลูกแกวอกไก ถัดขึ้นไปเปนฐาน
หนากระดานยอเก็จ  เรือนธาตุเจาะชองทางเดิน ผนังเรือนธาตุยอมุม เสากรอบซุมประดับลวดลาย
ปูนปนประดับเสากรอบซุมและผนังยอเก็จบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลางเปนลาย
พันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ ที่มุมทั้ง 4 ดานประดับดวยประติมากรรมรูปเทวดา (ภาพที่ 
478) ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมโขงและซุมจระนําเปนซุมโคงซอน 2 ชั้น ซุมชั้นนอกหรือช้ัน
ลางเปนซุมโคงลายพันธุพฤกษา ซุมชั้นในหรือช้ันบนเปนซุมโคงรูปมกรคายนาค  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกบัวทามกลางพันธุพฤกษาในกรอบรูปสามเหลี่ยมไดรับแรง
บันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 
21   
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21. วัดปาตัน ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
 

วัดนี้สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2024   
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก ซุมโขงทางเขาของวัด  ลักษณะของซุมโขง คือ สวนลางมี
ชั้นฐานบัวลูกแกวอกไกตอข้ึนไปเปนเรือนธาตุ ซึ่งทําเปนซุมทางเขา มีผนังดานขางทั้ง 2 ดานหนา 
เพื่อใชเปนโครงสรางรองรับน้ําหนักสวนบน ซึ่งทําเปนยอดทรงมณฑป  สําหรับลักษณะลวดลาย
ปูนปนที่ใชประดับในสวนตางๆ ของซุมโขง ไดแก สวนเรือนธาตุ มีการประดับลวดลายบริเวณมุม
ของมณฑปปราสาทในสวนที่ยอมุม สวนนี้ประดับดวยลวดลายที่มีลักษณะคลายกลีบบัวใน
โครงสรางของรูปสามเหลี่ยมเรียกวา ลายแถบคอเมฆ ทั้งที่บริเวณกาบบน กาบลาง และประจํา
ยามอก ซึ่งมีโครงสรางลวดลายแบบลายหยูอ้ีพับติดกันสองอัน ที่ซุมทางเขาทําเปนประตูไม 2 บาน 
ดานหนาของประตูไมนี้ตกแตงดานลวดลายปูนปนเปนรูปทวารบาล 2 องค ยืนตรงถืออาวุธ การ
แตงกายของบุคคลมีการประดับตกแตงอยางคอนขางมากมาย 

 

เหนือซุมโขงเปนสวนของหนาบันซุม ซึ่งมีทั้งดานหนาและดานหลัง ลวดลายที่ปรากฏ 
คือ สวนกลางของหนาบันทําเปนลายกลีบบัว 8 กลีบในวงกลม สองขางของวงกลมทําเปนลาย
พันธุพฤกษา ซึ่งประกอบดวยสวนกาน ใบ และดอกที่เลื้อยพันกัน  สําหรับซุมโคงที่อยูถัดขึ้นไปจาก
เสาเรือนธาตุ สามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ ซุมสวนหนาและซุมสวนหลัง ข้ึนไปทําเปนชั้นซอน
ลดหลั่นกัน 5 ชั้น แตละชั้นมีการประดับลวดลายปูนปนในตําแหนงตางๆ กัน เชน ที่หนากระดาน
หรือที่ซุมโคงเล็กๆ ซึ่งประดับอยูแนวกึ่งกลางของแตละชั้น สําหรับลวดลายปูนปนที่ใชประดับ 
ไดแก ลายพันธุพฤกษา และรูปนาคที่บริเวณมุมของชั้นหลังคา 

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกบัวในพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆไดรับแรงบันดาลใจ
จากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21   

 

22. วัดพระหลวง ตําบลดอนมูล อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 
 

ไมปรากฏประวัติการกอสราง จนกระทั่งป พ.ศ. 2330 ชาวเชียงแสนพากันอพยพหนี
พมาลงมาไดรวมตัวกันถึง 3 หมูบาน และ 3 วัด มาตั้งหมูบานใหม ข้ึนที่บริเวณนี้ และได
บูรณปฏิสังขรณเจดียและสรางวัดขึ้นพรอมทั้งสรางพระประธานขนาดใหญ จึงขนานนามวา วัด
พระหลวง (ฝายอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ 2537 : 96) 
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โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียประธาน  เปนเจดียส่ีเหลี่ยมผสมทรงกลม ประกอบ 
ดวยฐานหนากระดานสี่เหลี่ยม 3 ชั้น ตั้งซอนกันขึ้นไปรองรับฐานบัวลูกแกวขนาดใหญยอเก็จ 
เหนือข้ึนไปเปนฐานหนากระดานสี่เหลี่ยมสามชั้นรองรับเรือนธาตุส่ีเหลี่ยมยอเก็จ ซึ่งทั้ง 4 ดาน มี
ซุมประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนอยูภายใน เหนือข้ึนไปเปนกลุมลวดบัว องคระฆังเปนแบบ
พื้นเมืองทางเหนือ รองรับองคระฆังที่มีขนาดเล็กและสวนยอดตั้งแตองคระฆังขึ้นไปมีการบุแผน
ทองจังโก 

 

ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลางเปน
ลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ สําหรับกรอบซุมทั้ง 4 ดาน ทําเปนกรอบซุมโคงแหลม
ซอน 2 ชั้น หนาบันประดับลวดลายปูนปนลายธรรมจักร ภายในซุมประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปน 

 

เจดียประธานของวัดพระหลวง เปนหนึ่งในสองวัดของจังหวัดแพร ซึ่งอีกวัดหนึ่ง ไดแก 
วัดหลวง ที่ยังคงหลงเหลือรองรอยของเจดียที่มีอิทธิพลจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีน
และมีความเกี่ยวกับกลุมเจดียแบบเดียวกันในเมืองเชียงใหมและเมืองลําปางที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 21   

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆไดรับแรงบันดาลใจจาก
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21  

 

23. วัดพญาวัด บานพญาวัด ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
 

ตามประวัติวัดสันนิษฐานวา สรางขึ้นในรัชสมัยพญาภูเข็งแหงราชวงศภูคา ระหวางป 
พ.ศ. 1950-1960 ในชวงเวลานี้ เมืองนานตกเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรลานนาแลว คงไดรับ
อิทธิพลจากพุทธศาสนาและการสรางศิลปกรรมตางๆ จากอาณาจักรลานนาอยางมาก 

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก เจดียประธาน เปนทรงสี่เหลี่ยม สวนฐานทําเปนฐานหนา
กระดานสี่เหลี่ยมซอนกันสี่ชั้น มีชั้นบัวหงายคั่นฐานบัวลูกแกวยอเก็จ ถัดขึ้นไปเปนชั้นสี่เหลี่ยมเรียง
ซอนกัน 5 ชั้น แตละชั้นมีซุมจระนํากออิฐเปนรูปวงโคง ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนประทับยืน 
ซึ่งเปนรูปแบบเจดียที่ไดรับอิทธิพลจากเจดียกูกุด วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน นาจะเปนวัดที่สรางขึ้น
ในระยะแรกๆ ของอาณาจักรลานนา ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เชนเดียวกับวัดเจดียเหลี่ยม และ
สุวรรณเจดีย (ภาพที่ 472) ในวัดพระธาตุหริภุญชัย แตไดรับการบูรณะในระยะหลัง  
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จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลวดลายตางๆ ที่ประดับบนเจดียวัดพญาวัด มิไดรับอิทธิพลจาก
ภายนอกแตอยางใด 

 

กลุมโบราณสถานในศิลปะสุโขทัย 
 

1. วัดนางพญา ตําบลศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง 
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก วิหาร กอดวยศิลาแลง มีมุขหนาและมุขหลัง ตัวผนังวิหาร 
เจาะเปนชองแสง ผนังดานทิศใตยังมีลวดลายปูนปนที่สวยงาม (ภาพที่ 482) มีลายประกอบที่ซี่
หนาตางชองลมเปนแถว มีลูกตั้งลูกนอนประกอบแบบฝาปะกนเลียนแบบไมและบรรจุลายตรงชอง
ระหวางลูกตั้งลูกนอนมีลายลูกฟกตรงกลางลายมุมตรงเขามุมส่ีเหลี่ยม  สําหรับกรอบลูกฟกปนปูน
ดานขางมน แตหลักยอดแหลมสองขางที่ดูแลวเกือบมน จากนั้นโคงเปนสองหยัก จึงเปนเสนนอน
ของลูกฟกไปตลอด ตรงกลางลายปนลายหยูอ้ีพับส่ีอันติดกัน มีการประดิษฐใหลายหยูอ้ีพับแตละ
อันเกี่ยวกัน ในตัวของลายหยูอ้ีพับยังมีลายชอดอกไมเล็กๆ บรรจุอยู  

 

ลวดลายปูนปนประดับผนังวิหารที่วัดนางพญามีลักษณะเดน คือ ทําเปนรูปบุคคลกึ่ง
มนุษยกึ่งวานรกําลังวิ่ง  จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามมาศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายหยูอ้ีพับส่ีอันติดกันเคยปรากฏมาแลวบนเครื่องถวย
เขียนลายสีแดงใตเคลือบและเครื่องถวยลายครามของรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิงที่
มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20  (ภาพที่ 483) แตลายตรงมุมของกรอบที่ทําเปนเงื่อนผูกจะ
ปรากฏขึ้นบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
(ภาพที่ 484)  

 

สวนลายหยูอ้ีพับที่เรียงกันเปนแถว ซึ่งมักถูกเรียกวา ลายรักรอยนั้นปรากฏมากในงาน
ตกแตงบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 แต
มิไดปรากฏในลักษณะเรียงแถวในแนวตั้ง ลวดลายเหลานี้เมื่อพิจารณาแลวสะทอนใหเหน็ลวดลาย
บนเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในราชสํานักเปนสวนใหญ สวนลายกระจังที่เปน
ลายกนกก็จะพบเห็นบอยคร้ังในการตกแตงบนชิ้นสวนเครื่องประดับสถาปตยกรรมทั้งที่ผลิตจาก
เตาสุโขทัยและเตาศรีสัชนาลัย 
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2. วัดศรีชุม ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง 
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก มณฑป สันนิษฐานวา เดิมมุงหลังคาดวยกระเบื้องดินเผา 
เนื่องจากขณะการขุดแตงของกรมศิลปากรเคยพบชิ้นสวนกระเบื้องมุงหลังคากระจัดกระจายอยู
ทั่วไป ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนปางมารวิชัย ซึ่งมีชื่อปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 
1 วา พระอจนะ ลวดลายปูนปนประดับผนังมณฑปดานนอกตอนบนเปนลายกลีบบัวซอน ซึ่งเปน
ลายเฉพาะที่พบบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 
20 และลายแถบคอเมฆเรียงติดกัน ซึ่งเปนลายที่ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวย
ลายครามจีนของสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอที่มีอายุระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 20 (ภาพที่ 485) 

 

บริเวณประตูทางเขาดานซายมือของมณฑป มีชองคูหาเล็กๆ คลายอุโมงค สามารถ
เดินเขาไปไดจนถึงหลังคา เพดานของอุโมงคมีภาพลายเสนที่จารึกบนแผนหินชนวน ซึ่งมีจํานวนไม
นอยกวา 64 แผน เรียงเต็มเพดานของอุโมงคภายในผนังมณฑป แตละแผนแสดงภาพเลาเรื่อง
ชาดก มีอักษรบงบอกชื่อเร่ือง และสรุปเร่ือง มีอยูไมนอยกวา 5 แผนที่มีรูปดอกโบตั๋น ซึ่งแตละแผน
อาจจะมีลักษณะแตกตางกันไปบาง โดยเฉพาะลายชอดอกโบตั๋นที่พบบนภาพสลักเรื่องเสริววานิช
ชาดก  นอกจากนี้ มีอยูแผนหนึ่งเรื่องปญจาวุธชาดก (สันติ เล็กสุขุม 2535 : 153-154) ลักษณะ
ลายชอดอกบัวที่มีใบออกจากตัวดอกในกรอบชองกระจกรูปคลายทับทรวง ปลายสอดไขวกัน ภาพ
สลักเหลานี้ทั้งหมดสวนหนึ่งนาจะไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยเขียนลายสีบน
เคลือบและเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึง
ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
 

กลุมโบราณสถานในศิลปะอยุธยา 
 

1. วัดราชบูรณะ ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

 

พระราชพงศาวดารฉบับจันพันทนุมาศ (เจิม) อธิบายวา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 
(เจาสามพระยา) ทรงสรางวัดราชบูรณะขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1967  หลังจากสมเด็จพระนครินทราธิราช
สวรรคต พระราชโอรสองคใหญสองพระองค เจาอายพระยา ทรงครองเมืองสรรคบุรี และเจายี่พระ
ยา ทรงครองเมืองสุพรรณบุรี ตางเสด็จลงมาเพื่อชิงราชสมบัติ ทรงชางเคลื่อนพลมาปะทะกัน และ
ตองพระแสงงาวสิ้นพระชนมทั้งสองพระองค พระราชโอรสองคที่สาม คือ เจาสามพระยา ซึ่งทรง
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ครองเมืองชัยนาท จึงเสด็จลงมาเสวยราชสมบัติสืบแทนพระราชบิดา ทรงพระนามวา สมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) หลังจากปลงพระศพเชษฐาทั้งสองพระองคแลว จึงโปรดเกลา
ฯ ใหสรางวัดแหงนี้ข้ึน  

 

ปรางคประธานวัดราชบูรณะกอดวยศิลาแลง มีตรีมุขยื่นออกมาจากองคปรางคดานทิศ
ตะวันออก ปรางคตั้งอยูบนชาลาสูง ดานทิศเหนือและใตมีสวนยื่นคลายปกคงเปนมณฑปที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป 

 

ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม มีความเห็นวา ชิ้นสวนฐานปรางคทองคํามีความ
แตกตางจากรูปแบบของฐานปรางคประธานของวัดราชบูรณะในปจจุบัน ยังสวนอื่นๆ อีกที่
แตกตาง รวมทั้งลวดลายประดับที่ดุนนูนบนชิ้นสวนเหลานั้น มีลักษณะแปลกไปจากลวดลายปูน
ปนประดับปรางคประธาน และอาจเปนปรางคทองคําที่ทําขึ้นโดยไมเกี่ยวกับการจําลองรูปแบบ
ของปรางคประธานของวัดก็ได (สันติ เล็กสุขุม 2538 : 1777) 

 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวา ลวดลายประดับบนปรางคทองคําจําลอง ซึ่งมีความ
แตกตางจากลวดลายปูนปนที่ปรากฏอยูบนองคปรางคในปจจุบัน เดิมอาจเปนรูปแบบจําลองของ
ปรางคประธานวัดราชบูรณะ ซึ่งกอดวยศิลาแลงและอิฐก็ได เพราะลวดลายบนปรางคทองคํา
จําลองมีความสอดคลองกับลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล เชน ลายชอ
ดอกไมในกรอบชองกระจกรูปกลีบบัวหรือลายกานขด  ประการสําคัญ ปรางควัดราชบูรณะไดผาน
การบูรณะมาหลายครั้ง ตลอดระยะเวลาการเปนราชธานีของกรุงศรีอยุธยาอยูถึง 417 ป ฉะนั้น  
ลวดลายปูนปนที่เหลืออยูนาจะเปนลายที่ไดรับการบูรณะหรือสรางเพิ่มเติมในภายหลัง 

 

สวนลายดอกไมในกรอบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน ลายกากบาทในกรอบชองกระจก 
และลายดอกไมในชองกระจกรูปวงกลมที่มีลายกระหนกคลายประจํายามกามปูที่พบวัดราชบูรณะ 
นาจะมีอายุรวมสมัยกับลายประดับฐานหนากระดานวัดมหาธาตุและทองไมของวิหารวัดเจ็ดยอด 
ซึ่งมีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 มากกวาจะเปนการหันกลับมารับอิทธิพลจากลายดอกกลม
สลับกับลายดอกรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีมาตั้งแตสมัยทวารวดี ดวยเหตุบังเอิญที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน  หากเปนเชนนี้ ลายดอกไมในกรอบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน ลายกากบาทในกรอบ
ชองกระจก และลายดอกไมในชองกระจกรูปวงกลมที่มีลายกระหนกคลายประจํายามกามปูที่ใช
กําหนดหรือบอกถึงงานสรางหรือบูรณะ จึงนาจะเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลง
มาจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 
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ลายประดับหนากระดานที่เรียกวา ลายประจํายามกามปู กลุมนี้นาจะเปนกลุมที่มี
วิวัฒนาการจากลายดอกไมในกรอบวงโคงหลายวงปลายชนกันหรือกรอบสี่เหลี่ยมหรือลายดอกไม
สลับบ้ัง เชนเดียวกับวัดเจ็ดยอด สวนประจํายามกามปูสลับกับลายดอกรีจะมาซอนกับลายกรอบ
วงโคงแบบที่มีรูปสัตวบรรจุอยูในกรอบ 

 

นอกจากนี้ ลวดลายปูนปนประดับปรางควัดราชบูรณะหลายแหงมีความแตกตางกัน
มาก เมื่อพิจารณาดูจากลวดลายทั้งหมด มีเพียงบางลายที่อาจเปนงานที่สรางขึ้นในระยะแรก เชน 
ลายชอดอกไมภายในกรอบรูปกลีบบัว ซึ่งมีลักษณะเคาโครงของการทําลวดลายเหมือนกับเครื่อง
ถวยลายครามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 คงเหลือลายเดิมนอยกวาลายที่
ไดรับการบูรณะหรือเพิ่มเติม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลายกรวยเชิงประดับเรือนธาตุปรางควัดราช
บูรณะ นาจะเปนลายที่ไดรับการบูรณะเพิ่มเติมในระยะหลัง หากเปรียบเทียบกับลายกรวยเชิง
บริเวณกําแพงของวัดมหาธาตุ (ภาพที่ 435-436) ซึ่งคงไดรับการบูรณะในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ราวตนพุทธศตวรรษที่ 23 

 

2. วัดมหาธาตุ ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา 

 

ความเปนมาของการกอสรางไมชัดเจน วันวลิต พอคาชาวฮอลันดาบันทึกไววา พระเจา
อูทองทรงสราง แตพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกลาววา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุน
หลวงพะงั่ว) เปนผูสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1917 แตยังไมแลวเสร็จ เมื่อสมเด็จพระราเมศวรเสด็จ
กลับมาครองราชยครั้งที่ 2 ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางพระปรางคองคใหญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ตลอดจนพระอารามจนเสร็จสมบูรณ แลวขนานนามวา “วัดมหาธาตุ” เปนที่ประทับของสมเด็จ
พระสังฆราชฝายคามวาสี  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม พระปรางคไดพังลงมาเกือบคร่ึงองค 
ตอมาในป พ.ศ. 2187 สมเด็จพระเจาปราสาททองทรงบูรณปฏิสังขรณปรางคข้ึน และอาจมีการ
บูรณะอีกในรัชสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 พระปรางคก็พังทลาย
ลงมาอีกครั้ง ตอมากรมศิลปากรไดขุดสํารวจเพื่อบูรณะ ไดพบผอบทองคําบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุและสมบัติเปนอันมาก 

 

ปรางควัดมหาธาตุมีมุขยื่นออกทั้งสี่ดาน ปจจุบันสวนบนชํารุดแลว คงเหลือเพียงสวน
ฐาน ซึ่งตั้งอยูบนชานชาลา ซึ่งมีปรางคประจํามุมทั้งสี่มุม ปรางคมุมทิศตะวันตกเฉียงใตมีรองรอย
ของการบูรณะโดยพอกปูนทับทั้งลวดลายแบบเดิมและแบบใหมแทน ภายในคูหาปรางคมี
ภาพเขียนรูปซุมเรือนแกว กลาวกันวา เขียนขึ้นเมื่อประมาณป พ.ศ. 1970 เพื่อเปนสวนประกอบ
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ดานหลังขององคพระพุทธรูป มีลายกานขดและลายหยูอ้ีพับมาเรียงตอกันเปนแถวยาว ซึ่งพบเห็น
ไดทั่วไปบนลวดลายของเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21  
 

ที่บริเวณใตฐานพระวิหารหลวงดานหนาปรางคของวัดมหาธาตุไดพบแทงหินสลัก
จํานวนมาก (ภาพที่ 487-488) แกะสลักลายกานขด ลายดอกโบตั๋นสลับกับลายดอกเบญจมาศ 
หรือลายชอดอกไมภายในกรอบรูปกลีบบัวหรือเปนกรอบวงโคงสอดสานกัน สันนิษฐานวา คงเปน
ชิ้นสวนของฐานอาคารหรือฐานชุกซีประดิษฐานพระพุทธรูป เพราะสวนใหญเปนฐานบัวคว่ําบัว
หงาย และเดิมอาจตั้งอยูในพระวิหารหลวง  

 

ลายกรวยเชิงและลายเฟองอุบะประดับปรางคประธานวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ  
หากเปรียบเทียบกับชิ้นที่พบที่วัดมหาธาตุ ซึ่งมีเครื่องถวยลายครามจีนประดับอยู นาจะเปน
ตัวอยางที่สําคัญของลายกรวยเชิงในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

 

ภายในวัดมหาธาตุ มีเจดียแปดเหลี่ยมซอนลดหล่ันกัน 4 ชั้น แตละชั้นมีซุมอยูโดยรอบ 
ปจจุบันมีปูนปนรูปเจดียเหลืออยูอยูในซุมหนึ่ง คาดวา ซุมอ่ืนๆ คงมีลักษณะเชนเดียวกัน ดานขาง
ซุมแตละชั้นมีประติมากรรมรูปเทวดา ยกเวนชั้นที่ 4 ทําเปนรูปพระพรหม สวนยอดบนสุดเดิม
ประดิษฐานปรางคเหล็กขนาดเล็ก ซึ่งอาจชวยในการศึกษารูปแบบของปรางคที่สรางขึ้นในรัชสมัย
สมเด็จพระนเรศวรได เพราะภายในปรางคเหล็ก มีระฆังเหล็กบรรจุอยู ซึ่งกําหนดอายุตรงกับรัช
สมัยจักรพรรดิวั่นลี่แหงราชวงศหมิง ราวตนพุทธศตวรรษที่ 22 เจดียแปดเหลี่ยมองคนี้อาจมีความ
เกี่ยวของกับเจดียแปดเหลี่ยมที่เมืองเว (ภาพที่ 489)   

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลวดลายบนแทงหินสลักที่พบในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ เปนลาย
ดอกโบตั๋นในกรอบคลายรูปวงโคงหลายวง แตทําเปนไขวสอดกัน รวมทั้งลายกานขดในกรอบลาย
กลีบบัว มีลักษณะคลายกับการเขียนลายกานขดสีขาวบนพื้นสีน้ําเงินของเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามสมัยราชวงศเล (ภาพรูปที่  124, 574)  ซึ่งมีอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 และ
เหมือนกับลวดลายที่ตกแตงบนเครื่องถวยสุโขทัยที่ผลิตจากเตาศรีสัชนาลัยกลุมเตาปายาง ซึ่งเปน
เตาในระยะหลังและมีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  

 

3. วัดสม ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง  ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม  ไดกําหนดอายุวัดสมจาก
ลวดลายปูนปนที่ประดับบนพระปรางคไวราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 (สันติ  เล็กสุขุม 2544 : 176) 
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ซึ่งอยูในสมัยอยุธยาตอนตน และเชื่อวา สวนฐานของปรางคองคนี้ไดรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปลายของสมัยอยุธยา (สันติ  เล็กสุขุม 2542 : 61) 

 

ปรางคประธานวัดสมกอดวยอิฐ ผังเปนรูปส่ีเหลี่ยมยอมุม มีซุมประตูอุดตันสามดาน 
ดานที่ส่ีทางทิศตะวันออกเปนซุมประตูทางเขา แผนผังของปรางคมีลักษณะแตกตางจากแผนผัง
ของปรางคประธานสมัยอยุธยาตอนตน ซึ่งประกอบดวยปกปรางคสองขางทางทิศเหนือและทิศใต 
(สันติ เล็กสุขุม 2522 : 16) สวนยอดปรางคทําซอนกัน 5 ชั้น 

 

อยางไรก็ตาม จากลักษณะลวดลายปูนปนที่ปรากฏในบางดานของปรางคประธานที่มี
เนื้อปูนและลวดลายหยาบ อีกทั้งมีความประณีตนอยกวาสวนอื่นๆนั้น  แสดงใหเห็นวา วัดสมคงมี
การบูรณะปฏิสังขรณในสมัยหลัง  ลวดลายปูนปนบริเวณลายกรวยเชิงประดับตอนลางของเรือน
ธาตุและลายเฟองอุบะประดับตอนบนของเรือนธาตุดานทิศตะวันตกและทิศใตของปรางควัดสม
นาจะไดรับการบูรณะหรือเพิ่มเติมลวดลายขึ้นใหมในตอนปลายของสมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 22-23 เพราะมีลักษณะผิดแปลกไปจากลวดลายบริเวณอื่นเชนเดียวกับปรางควัดนก ปรางควัด
ราชบูรณะ และปรางควัดลังกา (ภาพที่ 490-491)    
 

4. วัดบรมพุทธาราม ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชามีความนิยมลวดลายประดับหนาบันของซุมประตู
ทางเขาอุโบสถวัดบรมพุทธาราม คือ แกนตั้งกลางพื้นที่โดยมีจังหวะของดอกเรียงบนแกน และออก 
ลายแผออกจากแกน งานประดับกาบบน ประจํายามอก กาบลาง และขาสิงห มีอยูที่หนาตางซุม
ของอุโบสถหลังเดียวกัน สังเกตจากกระจังรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ประดับเรียงเปนแถวที่ตอนลาง
ของซุมหนาตางเหลานั้น คือ แบบอยางเฉพาะอีกอยางหนึ่งที่เร่ิมนิยมมาใชรัชกาลกอนแลว ดังที่ได
ปรากฏอยูที่สวนตอนลางของซุมอาคารบางแหงในบริเวณพระนารายณราชนิเวศน 

 

จากการนําเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมาศึกษา
เปรียบเทียบ พบวา ลวดลายปูนปนของวัดบรมพุทธารามไมปรากฏอิทธิพลจากภายนอก สวนใหญ
เปนลายที่ผานการวิวัฒนาการมาแลว  
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5. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตําบลทาหิน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
  

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง แตจากลักษณะขององคปรางคและลวดลาย
ปูนปนนาจะสืบเนื่องมาจากศิลปะเขมร ทําใหศาสตราจารยฌอง บวสเซอลีเย สันนิษฐานวา คง
สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 และเปนตนเคาของบรรดาปรางคทั้งหลายในสมัยตอมา และ
ในป พ.ศ. 2518 ดร.วูดวารด ไดกําหนดอายุองคปรางคจากเงื่อนไขของลวดลายปูนปนวา นาจะมี
อายุไมเกินปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ตอคร่ึงแรกพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเปรียบเทียบลายกลีบบัวที่
บัวเชิงดานทิศตะวันตกกับลายกลีบบัวที่พระแทนมนังคศิลาบาตร ซึ่งเชื่อกันวา สรางขึ้นในรัชสมัย
พอขุนรามคําแหงมหาราช (สันติ เล็กสุขุม 2522 : 1)  

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก ปรางคประธาน กอดวยศิลาแลง มีฐานชั้นลางสุดเปนฐาน
ลูกฟก ถัดขึ้นไปเปนฐานลูกแกวอกไก สวนฐานยื่นเปนปกในแนวเหนือใต ดานทิศตะวันออกของ
เรือนธาตุปรางคตอยื่นออกไปเปนตรีมุข ผนังเรือนธาตุมีลักษณะเปนเสนที่เกือบตั้งฉากกับ
แนวนอน ยอดปรางคเปนหลังคาซอนกันสี่ชั้น แตละชั้นมีลวดลายประดับ 

 

ลวดลายปูนปนที่ประดับบนปรางคจะมีลายกระหนกเปนสวนสําคัญ มีทั้งแบบที่นิยม
ติดตอกันมานานในศิลปะเขมร และแบบที่มีลักษณะแตกตางจากเขมร อันเปนแบบที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นแลว นอกจากนี้ยังมีลายตางๆ ที่ปรากฏบนลายหนากระดาน ลายกลีบบัว ลายกรวยเชิง 
และลายเฟองอุบะ ซึ่งแนนอนที่สุด ลายเหลานี้มีทั้งที่เปนลายในสมัยแรกสรางและลายแบบใหมที่
ตอเติมจากการบูรณะในภายหลัง 

  

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบพบวา ลวดลายปูนปนบนลายหนากระดานและลายกลีบบัวเปนแบบที่สืบ
เนื่องมาจากศิลปะเขมร ไมปรากฏแรงบันดาลใจจากอิทธิพลภายนอก แตลายกลีบบัวบางแบบที่มี
การทําลวดลายอยูภายในรูปกลีบบัวนาจะไดรับการบูรณะหรือทําเพิ่มเติมข้ึนใหมในระหวางปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 21 เนื่องจากไดรับแรงบันดาลใจจากเครื่องถวยลายคราม
สมัยราชวงศเลที่มีอายุอยูในระยะเวลาดังกลาว สวนลายกรวยเชิงและลายเฟองอุบะมีทั้งแบบที่สืบ
เนื่องมาจากศิลปะเขมร ไมปรากฏแรงบันดาลใจจากอิทธิพลภายนอก และแบบที่ไดรับการบูรณะ
เพิ่มเติมในตอนปลายสมัยอยุธยา อันเปนระยะของการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง ซึ่งผานการ
รับอิทธิพลจากภายนอกโดยตรงแลว คือ ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา ซึ่งคงจะอยูในชวง 
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อพระองคเสด็จข้ึนไปประทับที่เมืองลพบุรี  นอกจากนี้ การ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 

276
 

ขุดคนบูรณะโบราณสถานที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุของกรมศิลปากร เคยมีการคนพบไหสี่หูเคลือบ
สีน้ําตาลที่ผลิตจากเตาบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23  

 

6. วัดพระศรีมหาธาตุ ตําบลร้ัวใหญ อําเภอเมือง จงัหวัดสพุรรณบุรี   
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง แตมีการคนพบจารึกบนลานทองบนยอด
ปรางคใตนพศูล ทําใหศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร และนาย เอ บี กริสโวลด สันนิษฐานวา 
นาจะสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช และไดรับการบูรณะในรัชสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) 

 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก ปรางคประธาน เปนปรางคขนาดใหญ  กอดวยอิฐ ทรง
ของปรางคเปนเสนเรียวสอบขึ้นไป ลวดลายปูนปนประดับที่บัวเชิงของซุม และองคเรือนธาตุหัก
หายหมด คงเหลือเพียงบางสวน ที่บัวรัดเกลาดานทิศตะวันออก สําหรับลวดลายปูนปนประดับ
หนากระดานเปนลายกนกคลายกามปูยังคงอยูพรอมทั้งบั้งแหลมระหวางหัวกระหนก เพิ่มกลีบบัว
เล็กๆ คลายเปนดอกที่วงกลม กึ่งกลางที่ออกมาจากลายกระหนก (ภาพที่ 492) สวนดอก
เปลี่ยนแปลงไปเปนทรงสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีปลายเปนวงโคงตอกัน (สันติ เล็กสุขุม 2522 : 56) 
ลวดลายลักษณะนี้นาจะมาจากอิทธิพลภายนอกเชนเดียวกับลวดลายปูนปนของวัดพระสิงห เมือง
เชียงใหม จะเปนกรอบชองกระจก มีลายแทรกอยูระหวางกรอบ เปนอิทธิพลจากเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 

 

ลวดลายปูนปนที่เปนลายเฟองอุบะของปรางควัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี เปน
ลายหยูอ้ีพับ ภายในมีลายชอดอกไม ระหวางลายมีลายกลีบบัวซอน มีลักษณะคลายคลึงกับที่วัด
จุฬามณี เมืองพิษณุโลก และตอนบนเปนลายแถบคอเมฆ ซึ่งอาจเปนงานบูรณะในรัชสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถก็ได 

 

ปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี มีลักษณะที่เกี่ยวของกับศิลปะจีนเดนชัดขึ้น  เชน 
ลายเฟองอุบะมีกรอบสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคงลอมพื้นที่ภายใน ซึ่งมีลายชอดอกไมอยูใน   
รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ลายหัวหยูอ้ีพับของปรางคพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี ประดับ
รวมกับลวดลายประดับบางแบบที่แสดงถึงการเกี่ยวของกับอิทธิพลของศิลปะจีนมากกวาที่เคยมา 
จนอาจกลาววา เปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของลายประดับเจดียทรงปรางคคร้ังสําคัญ จาก
รสนิยมที่สืบทอดงานประดับในวัฒนธรรมเขมรมาเปนรสนิยมแบบจีน 
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ลายหัวหยูอ้ีพับ โดยมีหยักวงโคงออกเพื่อคั่นจังหวะตอเนื่องของเสนกรอบ พื้นที่ภายใน
กรอบวงโคงประดับดวยลายเล็กละเอียดประเภทเถาพันธุพฤกษาประกอบกันอยางคอนขางอิสระ 
มีที่เรียกลายนี้วา กาบนและกาบลาง เพราะใชประดับครอบสันฉากตอนบนและตอนลางของเรือน
ธาตุของเจดียทรงปราสาท หรือประดับตอนบนและตอนลางของเสาของซุมประตูโขง การประดับ
ลายนี้ครอบสันที่เปนมุมฉาก ซึ่งเห็นเพียงครึ่งลายเมื่อมองจากดานใดดานหนึ่ง (สันติ เล็กสุขุม 
2538 : 92-93) 
 

 ลายหยูอ้ีพับที่เปนเฟองอุบะของปรางควัดพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี แตกตางจาก
ลายแถบคอเมฆของศิลปะลานนาตรงที่วงโคงประกอบกันเปนกรอบสามเหลี่ยมนั้นเปนวงโคงเขา 
โดยไมมีวงโคงออก และพื้นที่ภายในกรอบสามเหลี่ยมประกอบดวยลายชอดอกไมอยางเปน
ระเบียบ อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา ลายแถบคอเมฆของศิลปะลานนากับเฟองอุบะของปรางค
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีเคาโครงเดียวกัน และตางก็ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่อง
ถวยลายครามจีน 

 

7. วัดจุฬามณี ตําบลทาทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ในป พ.ศ. 2006 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จเสวยราชสมบัติ ณ เมืองพิษณุโลก 
และโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมราชาเสวยราชสมบัติที่พระนครศรีอยุธยาแทน เพื่อเสด็จข้ึนไป
ควบคุมสถานการณศึก ซึ่งในระยะนั้นพระนครศรีอยุธยากําลังมีศึกประชิดติดพันกับอาณาจักร
ลานนาที่ยกทัพมาตีหัวเมืองทางเหนือ  เมื่อศึกสงบแลว ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดจุฬามณีข้ึนในป 
พ.ศ. 2007 และในป พ.ศ. 2008 ไดมีพระราชศรัทธาเสด็จออกผนวชที่วัดจุฬามณีเปนเวลาถึง 8 
เดือน (คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ์ 2515 : 449-450)  

 

ปรางควัดจุฬามณีมีลักษณะเปนปรางคขนาดเล็ก กอดวยศิลาแลง (ภาพที่ 493) มีเรือน
ธาตุรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มมุมและออกเก็จ เพื่อออกซุมลด 4 ดาน ดานหนาคือทิศตะวันออก มี
ทางเดินหรือมุขกระสันเชื่อมตอกับมณฑป มีลักษณะเปนตรีมุข ทําใหตัวปรางคมีความยาวไปตาม
แนวทิศตะวันออกถึงตะวันตก 

 

ปจจุบัน ลวดลายปูนปนประดับปรางควัดจุฬามณีหลงเหลืออยูนอยมาก ลวดลายที่
เหลืออยูสวนใหญประดับอยูที่สวนเรือนธาตุ  ระเบียบการประดับมีลักษณะเดียวกับชั้นประดับของ
ปรางคโดยทั่วไป คือ สวนฐาน บัวเชิงบาตร บัวเชิง บัวรัดเกลา ซุมหนาบัน และชั้นหลังคา 
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ลวดลายปูนปนที่มีความสําคัญและนาสนใจของปรางควัดจุฬามณี ไดแก ชั้นบัวหงาย
ของฐานบัวลูกลูกฟกชั้นที่ 2 เปนรูปเทพนมผุดออกจากดอกบัวภายในกรอบรูปกลีบบัว โดยมีลาย
แทรกทําเปนลายชอดอกไมกานเปนลายลูกปะคํา หรือช้ันบัวหงายของบัวรัดเกลามุขกระสัน
สวนลางที่ทําเปนลายกลีบบัวสลับกับลายเทพนมเปนการวางลายในลักษณะเดียวกับเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20   

 

ทองไมของฐานบัวลูกฟกชั้นที่ 3 ลายหนากระดานลางของบัวเชิงบาตรบริเวณเรือนธาตุ 
และลายหนากระดานสวนบนชั้นบัวรัดเกลาองคปรางคเปนลายดอกไมส่ีเหลี่ยมสลับดอกไมคร่ึง
ดอก ซึ่งแลดูคลายกับลายแถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนที่กลับมาปรากฏอีกครั้งบนเครื่องถวยลาย
ครามที่เปนสินคาออกในรัชสมัยจักรพรรดิเฉิงฮั่ว ราวตนพุทธศตวรรษที่ 21  

 

ลายหนากระดานประดับบัวหงายบัวรัดเกลาของมุขกระสันสวนบน ซึ่งเปนรูปกลีบบัว
ซอนก็ยังคงเปนแบบที่สืบตอเนื่องมาจากปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเครื่อง
ถวยลายครามเวียดนาม  

 

ลายกรวยเชิงและลายเฟองอุบะประดับดานทิศใตของมณฑปเปนลายแถบคอเมฆ 
ภายในบรรจุลายชอดอกไม มีลายแทรกทําเปนลายกระจัง ออกจากลายกระจังมีปลายเปนกรอบ
ทรงพุมนาจะมีสวนสัมพันธกับลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิง  (ภาพที่ 495)  

 

ลายกรวยเชิงและลายเฟองอุบะประดับดานทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก
ของมณฑป  ดานทิศเหนือและดานทิศใตของมุขกระสัน ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกไป 
สันนิษฐานวา ลวดลายปูนปนเหลานี้นาจะไดรับการประดับเพิ่มเติมในระยะหลัง เพราะมีลักษณะ
คลายคลึงกับลวดลายปูนปนที่ประดับดวยชิ้นสวนเครื่องถวยลายครามจีนที่วัดมหาธาตุ 
พระนครศรีอยุธยา จึงอาจเปนงานที่บูรณะเพิ่มเติมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ 

 

ลายสามเหลี่ยมเหนือลายเฟองอุบะบริเวณมุขกระสันดานทิศใต ซึ่งเปนลายแถบคอ
เมฆ ซึ่งเปนลายเดียวกับลวดลายปูนปนประดับวิหารวัดเจ็ดยอดและผนังตอนบนมณฑปวัดศรีชุม 

 

สวนบัวหงายของบัวเชิงบาตรขององคปรางคและบัวเชิงบาตรของมุขกระสันทําเปนรูป
หงสเชิดคอสูงคาบกิ่งพันธุพฤกษาเดินเรียงกันไปเปนแนวตลอดรอบตัวปรางค (ภาพที่ 494, 496) 
ซึ่งรูปหงสในลักษณะเชนนี้พบบนคนทีรูปหงสเคลือบสีเขียวที่ผลิตจากเตาศรีสัชนาลัย กลุมเตา
เกาะนอย จังหวัดสุโขทัยดวย 
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ลวดลายปูนปนประดับปรางควัดจุฬามณีนาจะตกแตงหลังการสรางปรางคเสร็จ
คอนขางนาน เนื่องจากลวดลายที่ปรากฏเปนลายที่เกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิหงจื้อ ซึ่งตรงกับ   
รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และยังมีการบูรณะลวดลายปูนปนเหลานี้ในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช เชน ลายกรวยเชิง ลายหยูอ้ีพับ มีอยูทั้งเฟองอุบะและกรวยเชิง โดยมีลายชอ
ดอกไมและกระหนกประดับอยูภายในเชนกัน เปนงานปูนปนประดับปรางควัดจุฬามณี สําหรับ
ลายชอดอกไมแปลกไปบางจากลายชอดอกไมของเฟองอุบะปรางคพระศรีมหาธาตุ สุพรรณบุรี แต
เปนลายพันธุพฤกษา ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะจีนเดนชัดคือ ลายชอดอกบัวหรือลายดอก
โบตั๋น ทั้งนี้รวมถึงลักษณะสําคัญที่มีอยูรวมกัน คือ ลายหยูอ้ีพับ เมื่อลายหยูอ้ีพับมีลายชอดอกไม
อยูภายในกรอบที่ปรางควัดจุฬามณีเกี่ยวของกับลายทํานองเดียวกันของปรางควัดพระศรีรัตนมหา
ธาตุ สุพรรณบุรี ก็นาจะมีอายุรวมสมัยกัน 

ลายหนากระดานประดับทองไมลูกฟกฐานบัวที่ปรากฏบนเจดียจุฬามณี หากเราคิดวา 
สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ยอมแสดงใหเห็นวา  ลายหนากระดานที่ปรางควัด
มหาธาตุ ราชบุรี ปรางควัดสม ปรางคหมายเลข 6 ข และปรางคทิศมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ปรางคประธานวัดมหาธาตุก็นาจะเปนลายที่ไดรับการประดับหรือบูรณะปฏิสังขรณในรัชสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดวยเชนกัน  ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ลายนี้นาจะเปนลายที่มีวิวัฒนาการมา
จากลายหนากระดานที่วัดมหาธาตุ ลพบุรี ซึ่งสืบทอดมาจากศิลปะเขมรก็ได แตคงจะไดรับแรง
บันดาลใจจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนใหกลับมาใชประดับตกแตงอีกครั้ง ในชวงที่ลาย
แถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูนบนเครื่องถวยลายครามจีนกลับมาปรากฏอีกครั้งในราวตนพุทธ
ศตวรรษที่ 21  

 

8. วัดไลย อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี 
 

ไมปรากฏความเปนมาของการกอสราง 
 

โบราณสถานที่สําคัญ ไดแก วิหาร ซึ่งผนังสกัดดานหนามีลวดลายปูนปนเลาเร่ืองทศ
ชาติชาดกประดับอยู แตละเร่ืองเปนเหตุการณฉากเดียว ปนไวภายในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงกัน  
พื้นที่ระหวางกรอบเหลานี้ตรงสวนกลางผนังปนเปนเรื่องพุทธประวัติตอนพระพุทธองคเสด็จลงจาก
ดาวดึงส ประตูของผนังสกัดเขาไปในตัวอาคาร ปูนปนประดับหนาบันเปนฉากเจาชายสิทธิธัตถะ
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ดานนอกของผนังสกัดดานหลังคงเปนเรื่องมโหสถชาดก ฉากสงคราม 
101 ทัพ (สันติ เล็กสุขุม 2542 : 165) 
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 งานปูนปนเลาเร่ืองของวิหารแหงนี้คือ แหลงขอมูลสําคัญสําหรับการศึกษางานตกแตง
ลวดลายปูนปน นอกจากรูปบุคคลและการแตงกายแลว ยังมีสวนประกอบฉาก เชน แบบอยางของ
ปราสาท ราชวัง ราชวัตร ฉัตร ธง รวมทั้งลวดลายประดับ เปนตน (ภาพที่ 497-498)  

 

นอกจากลวดลายปูนปนเลาเรื่องแลว ยังมีลวดลายปูนปนอันงดงาม เชน ลายประดับ
มุม (ภาพที่ 499) ลายกรอบชองกระจกรูปส่ีเหลี่ยมหักลดมุม และลายหยูอ้ีพับที่ทําไขวเกี่ยวสอดไป
มา สวนลวดลายปูนปนมีการใชเสนเรขาคณิตของลายธรรมชาติเขามาผูกพันเกี่ยวกันอยาง
สลับซับซอนสวยงาม ทวงทีของลวดลายประเภทนี้ทําใหบางทานคิดวา  อาจมีความเกี่ยวของกับ
ลายในศิลปะมุสลิมระหวางชองลมของพระวิหารยังปรากฏลายปูนปนรูปพระอินทรพนมมือ ทรง
ชางเอราวัณ ลายอันลอมรอบเรือนแกวเปนลายขมวดลักษณะเถาคดโคง อันเปนลักษณะลายรวม
สมัยกับลวดลายปูนปนที่วัดนางพญา ศรีสัชนาลัย  นอกจากนี้ ลวดลายปูนปนประดับผนังดานใน
ของวิหารวัดไลยเปนลายชอดอกไมในกรอบลายหยูอ้ีพับ มีพวงอุบะประกอบ (ภาพที่ 500) ชวนให
นึกถึงลวดลายปูนปนประดับบนปรางควัดจุฬามณีและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ซึ่งอาจ
เปนงานที่สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  

 

จากการนําลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนและเครื่องถวยลายครามเวียดนามมา
ศึกษาเปรียบเทียบ พบวา ลายดอกบัวในพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆไดรับแรงบันดาลใจ
จากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลที่มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 
และลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศชิงรัชสมัยจักรพรรดิคังซี ซึ่งตรงกับรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราช เชน ลายฉัตร เปนตน 
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ภาพที่ 400   รายละเอียดของภาพที่ 2 แสดงการตกแตงบริเวณไหลแจกันดวยลายพันธุพฤกษา 
                   ภายในกรอบลายแถบคอเมฆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 401   รายละเอียดของภาพที่ 8 แสดงการตกแตงบริเวณไหลของหมอน้ําดวยลายหงส 
                    ทามกลางพันธุพฤกษาภายในกรอบลายแถบคอเมฆ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 402   รายละเอียดของภาพที่ 34 แสดงการตกแตงบริเวณไหลไหดวยลายชอดอกไมภายใน 
                              กรอบลายแถบคอเมฆ 
 
 

 
 

ภาพที่ 403   รายละเอียดของภาพที่ 30  แสดงการตกแตงบริเวณไหลแจกันดวยลายเห็ดหลิงจือ 
                                ทามกลางพันธุพฤกษาภายในกรอบลายแถบคอเมฆ 

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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               ภาพที่ 404   ชิ้นสวนของเครื่องประดับสถาปตยกรรมของเปอรเซียเปนลายแถบคอเมฆ 
ที่มา :         Abu Ridho,  “Notes on the Wall Tiles of the Mosque at Demak”,  in Vietnamese    
                Ceramics (Kuala Lumpur : Southeast Asian Ceramics Society, 1982), 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 405   รายละเอียดของภาพที่ 329 แสดงการตกแตงบริเวณตัวจานทรงยาวเปนลายกิเลน 
                  ภายในกรอบรูปวงโคงหลายวง สลับกับลายชอดอกไมภายในกรอบรูปวงโคงหลาย 

    วง โดยมีลายกลุมเมฆและดอกไมหอยคั่นระหวางลายทั้งสอง 

 
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ภาพที่ 406   ชิ้นสวนกระเบื้องประดับผนังสุเหรามุสลิมเขียนลายสัตวมีเขาคลายกวางทามกลางลาย 
               เห็ดหลิงจือ  

          ที่มา :          Masjid dan Makam Demak 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 407   รายละเอียดของภาพที่ 382 แสดงลักษณะวิธีการเขียนเสนพูกันหนาบางคลายคลึง 
                                กับการทําลวดลายปูนปนและแสดงการทํากรอบชองกระจกสี่เหลี่ยมลดมุม 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 408   รายละเอียดของภาพที่ 368 แสดงการตกแตงบริเวณไหลไหดวยลายชอดอกไมภายใน 
               กรอบรูปวงโคงหลายวงคลายลายหยูอี้พับสองหัวชนกัน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 409   รายละเอียดของภาพที่ 336 แสดงการตกแตงบริเวณไหลไหดวยลายชอดอกไมภายใน 
                กรอบรูปวงโคงหลายวง 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 410   รายละเอียดของภาพที่ 364 แสดงการตกแตงบริเวณไหลไหดวยลายชอดอกไมภายใน 
               กรอบรูปวงโคงและลายแถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 411   รายละเอียดของภาพที่ 328 แสดงการตกแตงบริเวณสวนคอคนทีดวยลายหยูอี้พับ 
                  ลายกลีบบัว และลายเหรียญกษาปณ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 412   รายละเอียดของภาพที่ 341 แสดงการตกแตงบริเวณสวนคอและไหลไหดวยลาย 
                                  เหรียญกษาปณ ลายกานขด และลายกลีบบัวซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 413   รายละเอียดของภาพที่ 342 แสดงการตกแตงบริเวณสวนคอและไหลดวยลายกลีบบัว 
               ซอน ภายในลายกลีบบัวมีลายชอดอกไมบรรจุอยู 
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ภาพที่ 414   รายละเอียดของภาพที่ 334 แสดงการตกแตงบริเวณไหลไหดวยลายเมฆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 415   รายละเอียดของภาพที่ 121 แสดงการตกแตงบริเวณตัวกระปุกดวยลายเมฆ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 416   รายละเอียดของภาพที่ 29 แสดงการตกแตงบริเวณตัวโถดวยลายกานขด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 417   รายละเอียดของภาพที่ 331 แสดงการตกแตงบริเวณกนจานดวยลายชอดอกโบตั๋น 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 418   รายละเอียดของภาพที่ 346 แสดงการตกแตงบริเวณกนจาน 
                                                ดวยลายชอดอกเบญจมาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 419   รายละเอียดของภาพที่ 344 แสดงการตกแตงบริเวณกนจานดวยลายชอดอกโบตั๋น 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 420   รายละเอียดของภาพที่ 336 แสดงการตกแตงบริเวณไหลไหดวยลายดอกไมกลีบกลมส่ีกลีบ 
           ในชองส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 421   รายละเอียดของภาพที่ 362 แสดงการตกแตงบริเวณไหลไหดวยลายดอกไมครึ่งดอก 
                 ในกรอบลายหยูอี้พับ 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 422   รายละเอียดของภาพที่ 365 แสดงการตกแตงบริเวณคอไหดวยลายดอกไมส่ีกลีบ 
                   กานขด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 423   รายละเอียดของภาพที่ 389 แสดงลักษณะและวิธีการเขียนลายดอกโบตั๋นสลับ 
                    กับลายดอกเบญจมาศ 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 424   รายละเอียดของภาพที่ 11 แสดงการตกแตงบริเวณกนจานดวยลายชอดอกบัว 
                  สลับกับลายดอกบัวสลับกับลายเห็ดหลิงจือภายในกรอบลายหยูอี้พับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 425   รายละเอียดของภาพที่ 14 แสดงการตกแตงบริเวณกนจานดวยลายชอดอกเบญจมาศ 
                ภายในกรอบลายหยูอี้พับ 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 426   รายละเอียดของภาพที่ 326 แสดงการตกแตงบริเวณคอแจกันดวยลายชอดอกบัว 
                  ภายในกรอบลายกลีบบัวที่มีปลายผูกเปนปมเงื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 427   รายละเอียดของภาพที่ 338 แสดงการตกแตงบริเวณตัวไหดวยลายชอดอกบัวสลับกับ 
                             ลายชอดอกเบญจมาศภายในกรอบลายกลีบบัว ตอนบนมีลายคลายการผูกเปนปมเงื่อน 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 428   รายละเอียดของภาพที่ 15 แสดงการตกแตงบริเวณคอแจกันดวยลายดอกบัวกานขด  
                               ลายประแจจีน และลายแถบคอเมฆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 429   รายละเอียดของภาพที่ 17 แสดงการตกแตงบริเวณคอแจกันดวยลายกานขดและ 
                   ลายแถบคอเมฆ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 430   รายละเอียดของภาพที่ 325 แสดงการตกแตงบริเวณคอแจกันดวยลายกานขดและ 
                  ลายแถบคอเมฆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 431   รายละเอียดของภาพที่ 330 แสดงการตกแตงบริเวณตัวชามดานใน 
                                          ดวยลายเหรียญกษาปณและลายดอกไมเล็กๆ ในลายแถบคอเมฆ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 432   รายละเอียดของภาพที่ 190 แสดงการตกแตงบริเวณตัวชามดานในดวยลายดอกไม 
                  ครึ่งดอกในกรอบลายแถบคอเมฆ มีพวงอุบะคั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 433   ลักษณะของบานประตูไมแบบฝาปะกนของสถาปตยกรรมแบบเวียดนาม 
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ภาพที่ 434   เจดียซอนชั้นเจ็ดชั้นที่เมืองเว ศิลปะเวียดนาม พุทธศตวรรษที่ 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 435   ลายกรวยเชิงประดับผนังกําแพงของวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 436   รายละเอียดของภาพที่ 435 แสดงการตกแตงลวดลายปูนปนดวยเครื่องถวยลายคราม 
               จีนสมัยราชวงศชิง ตนพุทธศตวรรษที่ 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 437   วัดเจดียเหลี่ยม (วัดกูคํา)  รูปแบบของเจดียลักษณะนี้นาจะเปนเจดียรุนแรกๆ ที่นิยม 
                 สรางขึ้นของอาณาจกัรลานนา 
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ภาพที่ 438   ลวดลายปูนปนประดับผนังของวิหารวัดเจ็ดยอดเปนลายชอดอกเบญจมาศ 
                                     และลายชอดอกบัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 439   ลวดลายปูนปนประดับผนังวิหารของวัดเจ็ดยอดเปนลายเมฆมวน 
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ภาพที่ 440   ลวดลายปูนปนประดับทองไมวิหารของวัดเจ็ดยอดเปนลายดอกไมในกรอบรูปส่ีเหลี่ยม 
               ขนมเปยกปูนอยูระหวางลายกานขด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 441   ลวดลายปูนปนประดับทองไมของวิหารวัดเจ็ดยอดเปนลายดอกไมในกรอบรูปวงโคง 
                               ส่ีวงชนกันอยูระหวางลายกานขด 
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ภาพที่ 442   ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมของมณฑปพระแกนจันทน วัดเจ็ดยอด 
                                     เปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายหยูอี้พับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 443   ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมของมณฑปพระแกนจันทน วัดเจ็ดยอด 
                                     เปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายหยูอี้พับ 
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ภาพที่ 444   ลวดลายปูนปนประดับซุมโขงของวัดเจ็ดยอดเปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายหยูอี้พับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 445   ลวดลายปูนปนประดับยอดสถูปของวิหารวัดเจ็ดยอดเปนลายแถบคอเมฆ 
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ภาพที่ 446   ลวดลายปูนปนประดับทองไมของหอไตรวัดพระสิงห 
            เปนลายกิเลนในกรอบลายวงโคงหลายวงชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 447   ลวดลายปูนปนประดับทองไมของหอไตรวัดพระสิงหเปนลายสัตวหิมพานต 
      ในกรอบลายวงโคงส่ีวงชนกัน มีลายชอดอกไมคั่นแตละกรอบลาย 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 448   ลวดลายปูนปนประดับซุมวงโคงของเจดียวัดสะดือเมืองเปนลายสัตวทามกลางพันธุพฤกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 449   ลวดลายปูนปนประดับหัวเสาของเจดียวัดสะดือเมืองเปนลายกินรีและลายแถบคอเมฆ 
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ภาพที่ 450   ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมของเจดียวัดอุมโอเปนลายดอกไมและลายดอกไม 
                ครึ่งดอกในกรอบลายรูปสามเหลี่ยมและลายรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 451   วัดปนสาทเปนเจดียทรงเรือนธาตุ ยังคงหลงเหลือลวดลายปูนปนประดับ 
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ภาพที่ 452   ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมบริเวณกาบบนและกาบลางของเจดียวัดปนสาท 
                เปนลายพันธุพฤกษาในกรอบลายหยูอี้พับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 453   ลวดลายปูนปนประดับซุมวงโคงของเจดียวัดปนสาทเปนลายพันธุพฤกษา 
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ภาพที่ 454   ลวดลายปูนปนประดับทองไมซุมโขงของวัดหัวหนองเปนลายหงสในกรอบลายวงโคง 
                ส่ีวงปลายชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 455   ลวดลายปูนปนประดับทองไมซุมโขงของวัดหัวหนองเปนลายมากระโดดในกรอบ 
                   ลายวงโคงส่ีวงปลายชนกัน 
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ภาพที่ 456   ลวดลายปูนปนประดับซุมวงโคงและเรือนธาตุของวัดโลกโมฬีเปนรูปเศียรมกรและ 
                  ลายพันธุพฤกษา มีรูปเทวดาประดับอยูที่ผนัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 457   เจดียวัดรํ่าเปง เปนเจดียฐานกลมซอนชั้น ไมนิยมการประดับลวดลายพันธุพฤกษา 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 

310

 
 

ภาพที่ 458   เจดียวัดพวกหงส เปนเจดียฐานกลมซอนชั้น ไมนิยมการประดับลวดลายพันธุพฤกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 459   เจดียวัดเจดียปลอง เปนเจดียฐานกลมซอนชั้น ไมนิยมการประดับลวดลายพันธุพฤกษา 
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ภาพที่ 460   ลวดลายปูนปนประดับเจดียซุมเรือนธาตุของเจดียวัดสองพี่นองเปนลายดอกไมและ 
                 ลายดอกไมครึ่งดอกในกรอบรูปสามเหลี่ยมและรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 461   เจดียประธานวัดปาสัก เปนเจดียที่มีอิทธิพลเวียดนามเดนชัดที่สุด และถือวา  
                                    งดงามที่สุดในอาณาจักรลานนา 
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ภาพที่ 462   ลวดลายปูนปนประดับเรือนธาตุ ฐานหนากระดาน และฐานบัวหงายของวัดปาสักเปน 
               ลายกลีบบัวซอน ลายดอกไมครึ่งดอก ลายชอดอกไมแบบตางๆ ในกรอบวงโคงหลายวง   
              ปลายชนกัน ซึ่งมีความสัมพันธกับลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 463   ลวดลายปูนปนประดับฐานหนากระดานของเจดียวัดปาสักเปนลายชอดอกไมแบบตางๆ  
                            ในกรอบวงโคงหลายวง 
        ที่มา :           วิชัย  ตันกิตติกร, นําชมกลุมโบราณสถานวัดปาสัก (ม.ป.ท., 2533), 21.  
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 464   ลวดลายปูนปนประดับฐานหนากระดานของเจดียวัดปาสักเปนลายเหรียญกษาปณ 
                                และลายดอกไมส่ีกลีบแบบเวียดนามที่ชัดเจนที่สุด 
            ที่มา :           สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภญุชัย-ลานนา (กรุงเทพฯ : ดานสุทธา, 2538), 199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 465   ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมบริเวณกาบบนของเจดียวัดปาสัก 
                      เปนลายดอกไมครึ่งดอกในกรอบลายสามเหลี่ยมคลายลายหยูอี้พับ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 466   ลวดลายปูนปนประดับเจดียวัดหมื่นเชียงเปนลายพันธพฤกษาในกรอบลายหยูอี้พับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 467   ลวดลายปูนปนประดับเจดียวัดจอมกิตติเปนลายสัตวทามกลางพันธุพฤกษา 
                      ในกรอบลายแถบคอเมฆ และลายหยูอี้พับมีชอดอกไมคั่นระหวางกลาง 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 468   ลวดลายปูนปนประดับเจดียวัดจอมกิตติเปนลายสัตวทามกลางพันธุพฤกษา 
                       ในกรอบลายแถบคอเมฆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 469   เจดียเชียงยันเปนเจดียทรงปราสาทหายอด ตั้งอยูในวัดพระธาตุหริภุญไชย 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 470   ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมของเจดียเชียงยันเปนลายดอกไมทามกลางพันธุ 
                              พฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 471   ลวดลายปูนปนประดับซุมโขงของวัดพระธาตุหริภุญไชยเปนลายพันธุพฤกษาใน 
                    กรอบลายแถบคอเมฆ ไดรับการบูรณะใหมแลว 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 472   สุวรรณเจดีย ในวัดพระธาตุหริภุญชัย  รูปแบบของเจดียลักษณะนี้ 
            นาจะเปนเจดียรุนแรกๆ ที่นิยมสรางขึ้นของอาณาจักรลานนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 473   ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมของเจดียวัดเกาะกลางเปนลายกิเลนทามกลางพันธุ 
                 พฤกษา 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 474   ลวดลายปูนปนประดับกรอบซุมของเจดียวัดเกาะกลางเปนลายดอกไมครึ่งดอกทาม 
                 กลางพันธุพฤกษาในกรอบลายหยูอี้พับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 475   ลวดลายปูนปนประดับซุมโขงของวัดพระธาตุลําปางหลวงเปนลายดอกไมทามกลาง 
                               พันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 476   ลวดลายปูนปนประดับวงโคงซุมโขงของวัดพระธาตุลําปางหลวงเปนลายนกทามกลาง 
                             พันธุพฤกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 477   ซุมโขงของวัดกากแกว (กูเจายาสุตตา) ประดับดวยลวดลายปูนปน 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 478   ลวดลายปูนปนประดับซุมโขงวัดกากแกว (กูเจายาสุดตา) เปนลายดอกไมทามกลาง 
                พันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ มีประติมากรรมรูปเทวดาประดับอยูที่มุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 479   ลวดลายปูนปนประดับซุมโขงของวัดเจ็ดยอดเปนลายดอกไมทามกลางพันธุพฤกษา 
                 ในกรอบลายแถบคอเมฆ  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 480   เจดียวัดปูเปยเปนเจดียทรงปราสาทในเวียงกุมกามที่สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 481   ลวดลายปูนปนประดับเสากรอบซุมของเจดียวัดปูเปยเปนลายดอกไมทามกลางพันธุ 
                พฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 482   ลวดลายปูนปนบนผนังวิหารดานอกของวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย เลียนแบบ 
                                 บานประตูไมฝาปะกนลูกฟก เปนอิทธิพลจากภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 483   ลวดลายปูนปนประดับชองลูกฟกของผนังวิหารวัดนางพญาเปนลายชอดอกไมส่ีดอก 
                ในกรอบลายหยูอี้พับส่ีอัน มีการเพิ่มลายใหกรอบลายทั้งส่ีเกี่ยวกัน 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 484   ลวดลายปูนปนประดับมุมของชองลูกฟกของผนังวิหารวัดนางพญาเปนลายคลายกับ 
                 การผูกเงื่อน ซึ่งมักถูกเรียกกันวา ลายคางคาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 485   ลวดลายปูนปนประดับตอนบนผนังของมณฑปวัดศรีชุมเปนลายแถบคอเมฆและ 
                                  ลายกลีบบัวซอน 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 486   ลวดลายปูนปนประดับฐานหนากระดานของปรางควัดมหาธาตุเปนลายดอกบัวซอน 
                  ลายดอกไมกลมและลายดอกไมส่ีเหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยม มีกานขดประกอบ  
           ที่มา :           ประยูร  อุลุชาฎะ, หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 487   ลวดลายบนหินสลักบนพระวิหารหลวงของวัดมหาธาตุเปนลายดอกไมหรือลาย 
                     กานขดในกรอบรูปกลีบบัว 
               ที่มา :          ประยูร  อุลุชาฎะ, หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529) 
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 488   ลวดลายบนหินสลักบนพระวิหารหลวงของวัดมหาธาตุเปนลายชอดอกโบตั๋นและลาย 
                ชอดอกเบญจมาศภายในกรอบลายวงโคงหลายวงปลายชนกัน 
          ที่มา :           ประยูร  อุลุชาฎะ, หาเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 489   เจดียแปดเหลี่ยมซอนกันสี่ชั้นของวัดมหาธาตุ มีลักษณะคลายกับเจดียที่เมืองเว 
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ภาพที่ 490   ปรางควัดลังกา เปนปรางคที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน ปจจุบันเหลือลวดลาย 
                  ปูนปนนอยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 491   ลายเฟองอุบะประดับปรางควัดลังกา ที่เหลืออยูนาจะเปนงานบูรณะในสมัยอยุธยา 
                  ตอนปลาย  
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 492   ลวดลายปูนปนประดับลายเฟองอุบะของปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี 
                  เปนลายแถบคอเมฆและลายชอดอกไมในกรอบลายหยูอี้พับ ทําคลายกลีบบัวซอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 493   ปรางควัดจุฬามณี สรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
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ภาพที่ 494   ลวดลายปูนปนประดับฐานกระดานของปรางควัดจุฬามณีเปนลายหงสคาบกิ่งพันธุ 
                พฤกษาเดินอยูโดยรอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 495   ลวดลายปูนปนประดับกรวยเชิงของฐานปรางควัดจุฬามณี เปนลายชอดอกไมในกรอบ 
              ลายหยูอี้พับ มีพวงอุบะ 
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ภาพที่ 496   ลวดลายปูนปนประดับฐานหนากระดานของปรางควัดจุฬามณีเปนลายดอกไมใน 
                   กรอบลายหยูอี้พับสองอัน หัวหันเขาหากัน โดยมีรูปวงกลมสอดเกี่ยวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 497   ลวดลายปูนปนประดับผนังดานหนาของวิหารวัดไลย 
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ภาพที่ 498   รายละเอียดของลวดลายปูนปนประดับผนังดานหนาของวิหารวัดไลย ดานบนเปน 
                  ลายคลายมีฉัตรประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 499   ลวดลายปูนปนในกรอบชองกระจกลูกฟกประดับผนังดานหนาของวิหารวัดไลย เปน 
                 ลายมุมคลายผูกเงื่อน และลายในกรอบชองกระจกรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาลดมุมและไขวสอดกัน 
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ภาพที่ 500   ลวดลายปูนปนประดับผนังดานในของวิหารวัดไลยเปนลายชอดอกไมในกรอบลาย 
                 หยูอี้พับ มีพวงอุบะประกอบ 
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ภาพลายเสนที่  1  แสดงลักษณะการเขียนลายดอกไมแบบตางๆ บนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม 
                  สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 

         ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
 (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 467. 
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         ภาพลายเสนที่  2   แสดงลักษณะการเขียนลายชอดอกโบตั๋นบนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม 
                                     สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
         ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   

 (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 469. 
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         ภาพลายเสนที่  3    แสดงลักษณะการเขียนลายเมฆ ลายไขมุกไฟ ลายมังกร และลายกิเลน 

                   บนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20  
                                      ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21  
         ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics  
                    (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 479. 
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สมุดกลาง
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ภาพลายเสนที่  4    แสดงลักษณะการเขียนลายดอกไมกานขดแบบตางๆ บนเครื่องถวยลายคราม 
                                  เวียดนาม สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21  
      ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
                 (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 482. 
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สมุดกลาง
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    ภาพลายเสนที่  5    แสดงลักษณะการเขียนลายเหรียญกษาปณ ลายหยูอี้พับ ลายแถบคอเมฆ 
                    และลายแถบรูปส่ีเหลี่ยมขนมเปยกปูน บนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม  

                                       สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21  
          ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
                     (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 486. 
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สมุดกลาง
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ภาพลายเสนที่  6   แสดงลักษณะการเขียนลายประแจจีนหรือลายสายฟา ลายกลับบัวฟนยักษ 
                    และลายกรอบหัวหยูอี้พับหัวชนกันบนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม  

                                       สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21  
          ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
                     (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 487. 
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ภาพลายเสนที่  7    แสดงลักษณะการเขียนลายใบไมกานขดแบบตางๆ และลายกลีบบัว 

     บนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20  
                                       ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21  
          ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
                     (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 489. 
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ภาพลายเสนที่  8   แสดงลักษณะการเขียนลายกลีบบัวแบบตางๆ บนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม  
                    สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 

           ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
                      (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 490. 
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ภาพลายเสนที่ 9   แสดงลักษณะการเขียนลายกลีบบัวแบบตางๆ บนเครื่องถวยลายครามเวียดนาม  
                   สมัยราชวงศเล ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 

           ที่มา :  Bui Minh Tri, and Kerry Nguyen-Long, Vietnamese Blue and White Ceramics   
   (Hanoi : Social Science Publishing House, 2001), 491. 
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอคิดเห็น 
  

การใชเคร่ืองถวยจีนและเครื่องถวยเวียดนามที่มีการกําหนดอายุแนนอนมาชวยใน
การศึกษางานโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ นับวา มีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะดานโบราณคดี
ถือวา เปนหลักฐานทางวิชาการที่ทรงคุณคามากที่สุด เพราะสามารถชวยในการบอกหรือตีความ
เร่ืองราวตางๆ มากมาย  สําหรับดานประวัติศาสตรศิลปะนั้น เครื่องถวยลายครามจีนถือเปนชุด
ขอมูลหลักที่ใชในการศึกษาเปรียบเทียบกับงานศิลปกรรมตางๆ เพื่อบอกวิวัฒนาการหรือลําดับ
กอนหลังของการสรางงานศิลปกรรม ไมวาจะเปนลวดลายปูนปน เครื่องถวย เครื่องไม และเครื่อง
มุก เปนตน   

 

จากการที่เครื่องถวยลายครามบางรูปทรงมีลักษณะทรงสูง โคงเวา หรือคอด นับต้ังแต
สวนคอ ไหล ลําตัว หรือฐาน คลายคลึงกับรูปทรงของสถาปตยกรรมประเภทเจดียหรือปรางค จึง
ไดรับการคัดสรรลวดลายมาใชประดับตกแตงบนสถาปตยกรรมนับต้ังแตปลายพุทธศตวรรษที่ 20 
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เพราะงายแกการลอกเลียนแบบ ไมวาในดานการจัดวางองคประกอบ 
ลวดลายที่ใชตกแตง หรือแมกระทั่งเทคนิควิธีการสรางงานสามารถนํามาประยุกตใหเกิดความ
เหมาะสมกับงานปูนปนไดเปนอยางดี  

 

แมวา การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการและการกําหนดอายุเครื่องถวยเวียดนามในอดีตจะ
ยังไมมีความชัดเจนเทากับเครื่องถวยจีน แตในชวง 24 ปที่ผานมาไดมีงานวิจัยทางโบราณคดีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการขุดคนในประเทศ
ฟลิปปนสหรือในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเองก็ตาม  ส่ิงเหลานี้ไดทําใหองคความรูตางๆ ใน
เร่ืองดังกลาวมีความกาวหนาและชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนสามารถทราบพัฒนาการของเครื่องถวย
ลายครามเวียดนาม รวมทั้งกําหนดอายุเครื่องถวยลายครามเวียดนามไดอยางใกลเคียงมากที่สุด  
ผลจากความกาวหนาทางโบราณคดีนี้เอง ทําใหผูวิจัยสามารถนําเครื่องถวยลายครามจีนและ
เครื่องถวยลายครามเวียดนามมาชวยในการพิจารณา ตรวจสอบ หรือปรับเปลี่ยนอายุของงาน
ศิลปกรรมใหมีความใกลเคียงมากที่สุด จากเดิมที่มีการนําเครื่องถวยลายครามจีนมาใชใน
การศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยเพียงอยางเดียว โดยมิไดชี้ใหเห็น
ถึงอิทธิพลภายนอกอยางเดนชัด 
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 การศึกษาลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยที่มีความเกี่ยวของกับ
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจําเปนตองเขาใจพัฒนาการของศิลปกรรมตนแบบกอนนําไปใช 
และเนื่องจากพื้นฐานของชางผูสรางงานปูนปนแตละพื้นที่แตละสมัยไมเทากัน ทําใหงานปูนปนใน
บางแหงไมสามารถทํารายละเอียดไดเหมือนกับการเขียนลวดลายบนเครื่องถวยหรืองานที่มีความ
ละเอียดประณีตอื่นๆ ฉะนั้น ในบางครั้งชางปูนปนจึงทําลวดลายอยางหยาบๆ เหลือเพียงเคาโครง 
นอกจากนี้ โบราณสถานบางแหงที่มีการใชงานอยางตอเนื่องกวา 400 ป อาทิ วัดราชบูรณะ วัด
มหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี ยอมตองไดรับการบูรณะ
หลายครั้งหลายคราว ตลอดระยะเวลาที่เมืองนั้นยังมีความสําคัญหรือเปนราชธานีของอาณาจักร 
จึงเปนการยากที่จะกลาววา สวนใดเปนงานที่สรางขึ้นในสมัยนั้นๆ 

 

ผลการวิจัยพบวา ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยทั้งในศิลปะ
ลานนา ศิลปะสุโขทัย และศิลปะอยุธยา ไดรับอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่อง
ถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเลและเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิง ระหวาง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 อันเปนการรับอิทธิพลจากศิลปกรรมภายนอก
โดยตรง ซึ่งไมเพียงแตลวดลายเทานั้น ยังปรากฏอิทธิพลของงานศิลปกรรมภายนอกดานอื่นๆ ที่มี
ความสัมพันธกับการสรางสรรคลวดลายปูนปน ไดแก รูปแบบการตกแตงสถาปตยกรรม และการ
ทําลวดลายปูนปนเลียนแบบลีลาความออนชอยและความหนาบางของสีโคบอลตที่ตกแตงบน
เครื่องถวย  ที่สําคัญที่สุดก็คือ ทั้งลวดลายของเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงและเครื่อง
ถวยลายครามเวียดนามที่ใหอิทธิพลในการผลิตงานปูนปน กลับมิใชลวดลายบนเครื่องถวยลาย
ครามที่ผลิตขึ้นเพื่อเปนสินคาออก แตเปนลวดลายบนเครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชภายใน
ราชสํานักเทานั้น และไมเคยมีการคนพบเครื่องถวยกลุมดังกลาวในแหลงโบราณคดีของประเทศ
ไทยแมแตชิ้นเดียว ดังที่ผูวิจัยไดนําเสนอไปแลวในบทที่ 3 เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
เครื่องถวยลายครามที่เปนสินคาออกและเครื่องถวยลายครามที่ใชภายในราชสํานักอยางชัดเจน 
จึงนับวา เปนเรื่องที่นาแปลกอยางยิ่ง เพราะนักวิชาการสวนใหญเขาใจวา งานศิลปกรรมที่ไดรับ
อิทธิพลจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีน มักตองมีการคนพบเครื่องถวยลายครามตนแบบ
ในแหลงโบราณคดีในประเทศดวย ทําใหผูวิจัยสันนิษฐานวา ชางผูสรางงานปูนปนที่สรางขึ้นใน
ศิลปะสุโขทัย ศิลปะลานนา และศิลปะอยุธยาคงมีความสัมพันธกับชาวไดเหวียดเปนอยางมากใน
ระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 เชนเดียวกับชางผูผลิตเครื่องถวย
สุโขทัยและเครื่องถวยลานนา รวมทั้งคงมีการเดินทางติดตอกันระหวางอาณาจักรสุโขทัย 
อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรลานนา และอาณาจักรไดเหวียดอยางสม่ําเสมอ และในชวงเวลา
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ดังกลาวก็ตรงกับตนราชวงศหมิงที่มีนโยบายการผูกขาดการคาระบบบรรณาการ ซึ่งตอมามีผลทํา
ใหอาณาจักรเหลานี้ไดพัฒนาตนเองเขาสูตลาดการคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอยาง
เต็มที่ สามารถสรางความมั่นคั่งและเจริญรุงเรืองใหแกอาณาจักร  

 

บันทึกทางประวัติศาสตรของอาณาจักรไดเหวียด (Dai Viet Su Toan Thu) ซึ่งเขียน
โดยโงซีเหลียน (Ngo Si Lien) และไดรับการตีพิมพที่ประเทศญี่ปุนเมื่อป พ.ศ. 2428 (Tailor 1982 
: 21) เนื้อหาสวนใหญกลาวถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักรไดเหวียดกับอาณาจักรโบราณใน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางพุทธศตวรรษที่ 16-22 รวมทั้งอาณาจักรมัชปาหิตดวย มีความ
ตอนหนึ่งกลาววา ในป พ.ศ. 1519 เรือของพอคาจากอาณาจักรในดินแดนโพนทะเลไดเดินทางมา
และไดมอบเครื่องบรรณาการ  ในป พ.ศ. 1980 และในป พ.ศ. 2010 เรือของพอคาสยามเดินทาง
มาถึงเมืองวันดอง แตเครื่องบรรณาการนั้นกลับไดรับการปฏิเสธจากกษัตริยไดเหวียดดวยเหตุผล
บางประการ และในปเดียวกันเรือของพอคาจากสุมาตราเดินทางมาถึง  บันทึกดังกลาวนาจะเปน
หลักฐานที่แสดงถึงการติดตอสัมพันธระหวางระหวางอาณาจักรไดเหวียด อาณาจักรในสุมาตรา 
และอาณาจักรอยุธยา ไดเปนอยางดี  การเดินทางไปยังอาณาจักรไดเหวียดแตละครั้งคงมีชางฝมือ
รวมเดินทางไปกับขบวนพอคามากมาย  สาเหตุที่ไมคอยพบเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่เปน
สินคาออก ซึ่งเปนตนแบบในแหลงโบราณคดีในประเทศไทย อาจเนื่องจากในระยะเวลานั้นทั้ง
อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรไดเหวียดตางมีแหลงผลิตเครื่องถวยที่สําคัญอยูภายในอาณาจักร
ของตนเอง และเปนประเทศคูแขงในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฉะนั้น การไดรับแรงบันดาลใจ
จึงนาจะไดจากการจดจําหรือบันทึกเกี่ยวกับการเดินทางเมื่อเดินทางไปยังอาณาจักรเหลานั้น 
เชนเดียวกับการเดินทางไปราชสํานักหมิงเพื่อเขาเฝาจักรพรรดิ ทําใหไดมีโอกาสพบเห็นสิ่งตางๆ 
มากมายภายในราชสํานักอยางแนนอน 
 

 หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่อาจกลาวถึงความสัมพันธอยางแนนแฟนในระหวางตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ก็คือ การที่อาณาจักรไดเหวียด อาณาจักรลานนา 
อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรสุโขทัยภายใตการควบรวมของอาณาจักรอยุธยา ซึ่งตางไดเขามา
มีบทบาทในตลาดการคาแทนราชวงศหมิง จากการที่ราชวงศหมิงมีนโยบายการคาผูกขาดแบบ
บรรณาการ ทําใหเคร่ืองถวยไทยและเครื่องถวยเวียดนามไดรับการพัฒนาขึ้นแทนที่อยางรวดเร็ว 
สอดคลองกับหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับปริมาณของเครื่องถวยไทยและเครื่องถวยเวียดนาม
ที่เพิ่มข้ึน เครื่องถวยจีนที่มีปริมาณลดนอยมากอยางผิดสังเกต มีเพียงบางกลุมที่ถูกนําเขามา และ
เครื่องถวยจีนแทบไมปรากฏในระหวางป พ.ศ. 1911-1993 ยกเวนเพียงเครื่องถวยจีนบางกลุม ซึ่ง
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อาจเปนเพียงของตกคางในเรืออับปาง แสดงเห็นวา เครื่องถวยเวียดนามของอาณาจักรไดเหวียด
เร่ิมเขามามีบทบาทในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 20 เร่ือยมาจนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 และพบ
มากที่สุดในชวงระหวางป พ.ศ. 2043-2053  แมจะมีการขาดชวงไปบางในระหวางป พ.ศ. 1967-
1973 (จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.รอคซานนา บราวน เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2548) 
  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดูจากงานศิลปกรรมประเภทเครื่องถวยจะเห็นไดชัดวา เครื่อง
ถวยสุโขทัยเกือบทั้งหมดมีความสัมพันธกับศิลปะเวียดนามมากกวาศิลปะจีน โดยเฉพาะกลุม
เครื่องถวยเขียนลายสีดําใตเคลือบ   

 

การนําเครื่องถวยลายครามเวียดนามและเครื่องถวยลายครามจีนมาชวยในการศึกษา
งานศิลปกรรมนั้น บางครั้งมีความยากลําบากในการพิจารณาเกี่ยวกับอายุของตัวโบราณสถาน
หรือเฉพาะลวดลายปูนปนที่หลงเหลืออยูวา  มีความเหมือนหรือคลายคลึงกับตนแบบลวดลายของ
เครื่องถวยภายนอกมากนอยเพียงใด หากเปนลวดลายปูนปนที่ผานการวิวัฒนาการมาแลว ยอม
ไมสามารถนําอายุของเครื่องถวยเหลานั้นมาเปนตัวกําหนดอายุไดโดยตรง สามารถบอกไดแต
เพียงความสัมพันธหรือตนเคาเดิมเทานั้น  ดังนั้น ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานใน
ประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24 จึงเปนงานที่เกิดขึ้นทั้งในชวงกอนอิทธิพลจากภายนอก 
ชวงรับอิทธิพลจากภายนอก และชวงหลังรับอิทธิพลจากภายนอก ทําใหสามารถแบงระยะเวลา
วิวัฒนาการของลวดลายปูนปนออกเปน 4 ระยะ ไดแก 

 

1. ระยะที่ 1  ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 

2. ระยะที่ 2  ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
3. ระยะที่ 3  ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
4. ระยะที่ 4  ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 24 

 

ระยะที่ 1 เปนระยะของการสืบทอดงานศิลปกรรมของอาณาจักรที่ลมสลาย 
 

ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 เปนตนมา ซึ่งเปนชวงที่อาณาจักรตางๆ ที่มีอํานาจอยู
เดิม เชน อาณาจักรพุกาม อาณาจักรกัมพูชา อาณาจักรศรีวิชัย และอาณาจักรหริภุญชัย ไดลม
สลายลง จึงเปดโอกาสใหอาณาจักรใหมๆ ไดสถาปนาขึ้น เชน อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักร
ลานนา เมื่ออาณาจักรเหลานี้ไดกําเนิดขึ้นแลว ก็ไดพยายามสรางสรรคงานศิลปกรรมของตนเอง
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ข้ึน ดังนั้น ศิลปกรรมของอาณาจักรที่เกิดขึ้นตั้งแตราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรือราวตนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 จึงไดรับแรงบันดาลใจจากงานศิลปกรรมของอาณาจักร
ที่ลมสลายไปแลวเปนพื้นฐาน เชน ศิลปะเขมร ศิลปะหริภุญชัย รวมทั้งอิทธิพลจากศิลปะของแหลง
เผยแผพุทธศาสนา คือ ศิลปะลังกา ซึ่งมักเปนรูปแบบทางสถาปตยกรรมมากกวาการตกแตง
ลวดลาย  ลวดลายปูนปนในศิลปะลานนาจึงมักไมปรากฏหลักฐานรองรอยของการใชลวดลายปูน
ปนประดับบนสถาปตยกรรมเทาใดนัก  รูปแบบสถาปตยกรรมที่สําคัญ ซึ่งสรางขึ้นในระยะนี้จะเปน
เจดียทรงสี่เหลี่ยมซอนชั้น ซึ่งคงไดรับอิทธิพลจากเจดียกูกุด วัดจามเทวี เมืองลําพูน เชน เจดีย
เหลี่ยม (กูคํา) อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม สุวรรณเจดีย ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัด
ลําพูน และเจดียพญาวัด อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เปนตน และบางแหงอาจมีการดัดแปลงให
เขากับรูปทรงของเจดียทรงปราสาทหายอดในระยะที่ 2  ในขณะที่ลวดลายปูนปนในศิลปะอยุธยา
ยังคงสืบทอดมาจากลวดลายบนโบราณสถานในศิลปะรวมแบบเขมรอยู  

 

ลวดลายปูนปนในระยะนี้ไมปรากฏอิทธิพลจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามจีน
สมัยราชวงศเอวี๋ยน เนื่องจากการผลิตเครื่องถวยลายครามจีนเกิดขึ้นครั้งแรกในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 เปนตนมา อันเปนชวงปลายของราชวงศเอวี๋ยน มิไดเกิดขึ้นตั้งแตราวตนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 อันเปนปที่ราชวงศเอวี๋ยนมีอํานาจปกครองแผนดินจีนแตอยางใด แมจะมีการคนพบ
เครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศเอวี๋ยนในดินแดนของราชอาณาจักรไทย หรือมีการผลิตเครื่อง
ถวยลายครามจีนเกิดขึ้นแลวก็ตาม อิทธิพลจากลวดลายบนเครื่องถวยลายครามสมัยราชวงศ  
เอวี๋ยนกลับไมไดใหอิทธิพลตอการสรางสรรคงานลวดลายปูนปนเลย จนกระทั่งราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ลวดลายปูนปนก็กลับไดรับแรงบันดาลใจจากเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามเปนครั้งแรก รวมทั้งอิทธิพลจากศิลปะลังกาดวย  ดังนั้น บรรดาลวดลายปูนปนที่เกิดขึ้น
ในรัชสมัยพญาคําฟูถึงรัชสมัยพญาสามฝงแกนแหงอาณาจักรลานนา รัชสมัยพระยางั่วนาํถมถงึรัช
สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไท) แหงอาณาจักรสุโขทัย และรัชสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 ถึงรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราชแหงอาณาจักรอยุธยา ในระยะที่ 1 จึงยังไม
ปรากฏอิทธิพลจากภายนอกเชน เดียวกับในตอนตน  
 

ระยะที่ 2  เปนระยะของการรับอิทธิพลจากงานศิลปกรรมภายนอกอยางชัดเจนและเขาสู 
ยุคทองของแตละอาณาจักร  

 

เมื่อเขาสูระยะแรกของปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราชที่ 4 (บรมปาล) แหงอาณาจักรสุโขทัย รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสาม
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พระยา) แหงอาณาจักรอยุธยา และรัชสมัยพญาสามฝงแกนแหงอาณาจักรลานนา อาณาจักร
เหลานี้ไดเขาสูชวงตนของยุคทอง รวมทั้งรัชสมัยกษัตริยเลทายโต (Le Thai To) และกษัตริยเลทาย
ตง (Le Thai Tong) แหงอาณาจักรไดเหวียด (Dai Viet) อีกดวย  จากหลักฐานที่ปรากฏสามารถ
ชี้ใหเห็นถึงการติดตอระหวางอาณาจักรไดเหวียดกับอาณาจักรตางๆ ในประเทศไทยไดเปนอยางดี  
เนื่องจากตางไดรับสวนแบงการตลาดการคาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแทนราชวงศหมิง ทําให
ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายของเครื่องถวยลายครามเวียดนามและเครื่องถวยลายครามจนีเขา
มาชวยสรางสรรคงานปูนปนเปนครั้งแรก   อิทธิพลของเครื่องถวยจีนที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกนั้นเปน
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามและเครื่องถวยเขียนลายสีแดงใตเคลือบจีนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช
ภายในราชสํานักระหวางรัชสมัยจักรพรรดิหยงเลอ (Yongle) ถึงรัชสมัยจักรพรรดิเซวียนเตอ 
(Xuande) ที่มีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 สวนอิทธิพลของเครื่องถวยเวียดนามที่
ปรากฏขึ้นครั้งแรกเปนลวดลายบนเครื่องถวยลายครามที่ผลิตขึ้นเพื่อใชภายในราชสํานักระหวาง
รัชสมัยกษัตริยเลทายโตและรัชสมัยกษัตริยเลทายตง ที่มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เชน 
ลวดลายปูนปนบนผนังวิหารวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย ลวดลายปูนปนบนผนังมณฑปวัด     
ศรีชุม เมืองสุโขทัย และลวดลายปูนปนบนปรางควัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา เปนตน  
  

ตอมาในปลายของปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งตรงกับรัช
สมัยจักรพรรดิเจิ้นถง (Zhengtong) จนถึงรัชสมัยจักรพรรดิเจิ้งเตอ (Zhengde) แหงราชวงศหมิง 
รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แหงอาณาจักรอยุธยา 
และรัชสมัยพญาติโลกราชจนถึงรัชสมัยพญาแกวแหงอาณาจักรลานนา เปนระยะที่ผูนําของแตละ
อาณาจักรสวนใหญมีระยะเวลาการครองราชยยาวนาน สภาพบานเมืองมีความสงบสุข รวมทั้ง
เศรษฐกิจมีความเจริญรุงเรือง จากการที่สามารถเขามามีสวนแบงในตลาดการคาของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตไดตั้งแตตนราชวงศหมิง ทําใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาและสรางความแข็งแกรง
ใหกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมากกวาในระยะกอนหนา จนกลายเปนยุคทองของแตละอาณาจักร 
มีการสรางวัดตางๆ มากมาย ซึ่งเปนการสรางมากกวาการบูรณะ  ในระยะนี้ รูปแบบสถาปตย- 
กรรมที่เปนเจดียทรงปราสาทในศิลปะพุกามคงไดรับความนิยมมาก มีการจัดระเบียบตําแหนงการ
ประดับตกแตงของสถาปตยกรรมแบบพุกาม ซึ่งปะปนเขามากับอิทธิพลของรูปแบบโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมเชนเดียวกับที่พบในการประดับตกแตงลวดลายปูนปนบนสถาปตยกรรมบางกลุม
ของลานนา  การประดับลวดลายปูนปนไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนลวดลาย   
ปูนปนประดับเสากรอบซุมบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลาง ไดแก ลายชอดอกไมหรือ
พันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ ซึ่งเปนลวดลายที่ไดรับแรงบันดาลใจจากลวดลายบนเครื่อง
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ถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิงของรัชสมัยจักรพรรดิจิ่งไท (Jingtai) และรัชสมัยจักรพรรดิเทียน
ซุน (Tianshun) ที่ผลิตข้ึนเพื่อใชเฉพาะภายในราชสํานัก เชน ที่ซุมโขงและเจดียวัดเจ็ดยอด เมือง
เชียงใหม เจดียวัดจอมกิตติและเจดียวัดหมื่นเชียง เมืองเชียงแสน เจดียเชียงยัน เมืองลําพูน กูเจา
ยาสุดตา และซุมโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง เปนตน ลวดลายเหลานี้ไดกลายเปนเอกลักษณ
เฉพาะของศิลปะลานนาตั้งแตรัชสมัยพญาติโลกราช (ป พ.ศ. 1985-2030) จนถึงรัชสมัยพญาแกว 
(ป พ.ศ. 2038-2067)  ดังนั้น ชวงดังกลาวจึงถือเปนยุคทองแหงศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักร
ลานนา และเปนประจักษพยานถึงความรุงเรืองในระยะนี้  วัดหลายแหงที่อาจสรางขึ้นในระยะที่ 1 
อาจไดรับการบูรณะหรือประดับตกแตงลวดลายปูนปนเพิ่มเติม เชน เจดียวัดปาสัก และมีการ
ปรับปรุงรูปแบบสถาปตยกรรมในระยะที่ 1 ซึ่งเปนเจดียทรงสี่เหลี่ยมซอนชั้นมาเปนฐานของเจดีย
ทรงปราสาท และทําใหเจดียทรงสี่เหลี่ยมซอนชั้นอาจหมดความนิยมไปเมื่อถึงในระยะที่ 3  

 

อยางไรก็ตาม รูปแบบการตกแตงบริเวณกาบบน ประจํายามอก และกาบลางของเจดีย
แตละองคจะมีความแตกตางกันออกไปตามคติความนิยม ความชํานาญของฝมือชางในแตละ
ทองถิ่น และอิทธิพลจากภายนอก เชน การปนลายดอกไมคร่ึงดอกทามกลางพันธุพฤกษาในกรอบ
สามเหลี่ยมหรือลายพันธุพฤกษาในกรอบลายแถบคอเมฆ หรือการทําประจํายามอกระหวางกาบ
บนและกาบลาง ซึ่งอาจมีหรือไมมีก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสูงของซุมเรือนธาตุ  

 

อิทธิพลของเครื่องถวยลายครามเวียดนามปรากฏอยางชัดเจนและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่เจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับลวดลายบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามของกลุมคนโทลายครามในพิพิธภัณฑสถาน พระราชวังทอปกาป ประเทศตุรกี 
เพราะมีจารึกบอกปที่สรางตรงกับป พ.ศ. 1993 รวมทั้งเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่ใชในราช
สํานักและเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่เปนสินคาออกในกลุมเดียวกันที่มีอายุราวตนพุทธ
ศตวรรษที่ 21 และยังคงปรากฏอิทธิพลของลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่เปน
สินคาออกตอมา  
 

การสรางสรรคลวดลายปูนปนอีกแบบหนึ่ง เปนการปนรูปสัตวแบบตางๆ ซึ่งมักพบใน
ศิลปะลานนามากกวาศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา เชน ที่ฐานหนากระดานของหอไตรวัดพระ
สิงห ที่ฐานหนากระดานของซุมโขงวัดหัวหนอง มีลักษณะเหมือนกับการตกแตงบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามและแผนกระเบื้องลายครามประดับผนังสมัยราชวงศเลที่มีรูปสัตวอยูในกรอบชอง
กระจกแบบตางๆ ซึ่งคนพบจากสุเหราดีมัค (Demak Mosque) ในชวาภาคกลาง อันเปน
สัญลักษณของการกอต้ังอาณาจักรอิสลามแหงแรกบนเกาะชวาของสุลตานราเดน ปาทาห 
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(Sultan Raden Patah) ผูสืบเชื้อสายมาจากกษัตริยองคสุดทายของอาณาจักรมัฌชปาหิตและมี
พระมารดาเปนเจาหญิงจีน (Ridho 1982 : 36) ทรงสรางสุเหราแหงนี้ข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2023 เพื่อเปน
ศูนยกลางเผยแพรศาสนาอิสลามในอินโดนีเซีย หลังจากที่อาณาจักรมัฌชปาหิต ซึ่งนับถือศาสนา
ฮินดูเสื่อมลง ผนังประตูสุเหราดีมัคประดับดวยแผนกระเบื้องที่ส่ังจากอาณาจักรไดเหวียด  ดวย
เหตุนี้ ลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานบางลายอาจดูคลายคลึงกับศิลปะมุสลิม และรวมถึง
ลายที่สอดเกี่ยวไขวกันไปมา หากลวดลายปูนปนเหลานี้ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะมุสลิมจริง ก็
คงรับผานจากเครื่องถวยลายครามเวียดนามมากกวาที่จะรับรูปแบบจากศิลปะมุสลิมโดยตรง 
 

ระยะที่ 3  เปนระยะของการแสวงหาเอกลักษณของตนเอง 
 

นับต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หนอพุทธางกรู) ถึงรัชสมัยสมเด็จพระ
เจาอาทิตยวงศแหงอาณาจักรอยุธยา และรัชสมัยพญาเกศเกลาถึงรัชสมัยพญาเมกุฎแหง
อาณาจักรลานนา ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ลวดลายปูนปนที่
เกิดขึ้นในศิลปะอยุธยาถือเปนระยะของการแสวงหาเอกลักษณของตนเองและมีวิวัฒนาการมา
เปนศิลปะไทยมากขึ้น แมจะยังคงแฝงถึงอิทธิพลของเครื่องถวยลายครามเวียดนามและเครื่องถวย
ลายครามจีน เชน ลายชอดอกไมในชองกระจกรูปกลีบบัวในระยะกอนหนา รวมทั้งมีลายพันธุ
พฤกษาของศิลปะลานนาเขามาผสมผสานกลมกลืนจนกลายเปนศิลปะอยุธยา  สวนลวดลายปูน
ปนในศิลปะลานนาตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 21 เปนตนมา รวมทั้งในระยะที่ 4 อาจถือวา เปน
ยุคเสื่อม เพราะอาณาจักรลานนาตองตกอยูภายใตอํานาจของพมา สภาพบานเมืองแตกแยก
วุนวาย และไดรับอิทธิพลจากศิลปะพมามาผสมผสาน  

 

ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรหรือรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถคงมีการสรางเจดียทรง
แปดเหลี่ยมซอน 7 ชั้นที่วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากบนสวนยอดของเจดียองคนี้ มี
การคนพบระฆังเหล็กจีนที่มีอายุตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิวั่นลี่บรรจุอยูภายในปรางคเหล็ก (ปจจุบนั
จัดแสดงกลางแจงอยู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ซึ่ง
อาจใหอิทธิพลทางรูปแบบสถาปตยกรรมแกเจดียของเวียดนามที่เมืองเว  
 

ระยะที่ 4  เปนระยะของการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเปนศิลปะไทยอยางแทจริง 
 

นับต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศนแหง
อาณาจักรอยุธยา ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 24 เปนระยะของการสืบ
ทอดและพัฒนาลวดลายปูนปนจนกลายเปนลวดลายแบบไทยอยางแทจริง การปนลายกระหนก
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จะมีความประณีตออนชอย ปลายบางสะบัดพลิ้วและเพรียวกวาในระยะกอนๆ  รวมทั้งมี
รายละเอียดมากขึ้น เชน วัดบรมพุทธาราม ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชาเมื่อป พ.ศ. 
2233 และวัดเกาะแกวสุทธาราม ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจาบรมโกศ เมื่อป พ.ศ. 2277 
และแมจะไดรับอิทธิพลจากภายนอกเขามาผสมผสานบาง แตก็เปนเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ และ
สามารถกลืนเขากับศิลปะไทยในเวลาตอมา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททองไดรับอิทธิพล
จากศิลปะเขมรยุคหลัง เชน การสรางวัดไชยวัฒนธรรมเมื่อป พ.ศ. 2173 ลวดลายปูนปนประดับ
ผนังดานนอกของวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี เชน ลายฉัตร ซึ่งเปนลวดลายหนึ่งในลายพุทธอัษฏ-
มงคลบนเครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศชิง ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิคังซี  รวมทั้งลวดลาย
ปูนปนของศิลปะตะวันตกที่เขามาพรอมกับชาวตะวันตก เชน วัดตะเว็ด พระนครศรีอยุธยา เปนตน  
นอกจากนี้ ยังมีการบูรณะปฏิสังขรณลวดลายปูนปนที่ประดับบนสถาปตยกรรมหลายแหงในระยะ
ที่ 2 และ 3  ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยาตอนตนควบคูกันดวย เชน ที่ปรางควัดราชบูรณะ ปรางวัดสม 
ปรางควัดมหาธาตุ เจดียวัดภูเขาทอง และปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองลพบุรี เปนตน  

 

ผูวิจัยหวังวา ผลการวิจัยนี้จะทําใหนักวิชาการหันมาพิจารณา ทบทวน หรือศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุที่แนนอนของงานศิลปกรรมอีกหลายๆ ชิ้นที่มีความเกี่ยวของกับ
ลวดลายบนเครื่องถวยลายครามเวียดนามและเครื่องถวยลายครามจีน ระหวางปลายพทุธศตวรรษ
ที่ 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอยางยิ่ง อายุของพระแทนมนังคศิลาบาตร และภาพ
สลักจารึกเรื่องชาดกบนแผนหินชนวนที่ประดับบนเพดานอุโมงคของวัดศรีชุม เมืองสุโขทัย 
เนื่องจากพบวา ลวดลายบนพระแทนมนังคศิลาบาตร ซึ่งกลาวกันวา สรางขึ้นในรัชสมัยพอขุน
รามคําแหง เมื่อป พ.ศ. 1835 และแผนภาพสลักเลาเรื่องชาดกบนเพดานอุโมงควัดศรีชุม ซึ่ง
สันนิษฐานกันวา สรางขึ้นเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 มีความคลายคลึงกับลวดลายบนเครื่อง
ถวยลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล แตการกําหนดอายุกลับมีความแตกตางกันถึงเกือบ 130-
165 ป และเกือบ 70-100 ป ตามลําดับ  และชวยกันคนควาหาบันทึกหรือหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักรไดเหวียดกับอาณาจักรตางๆ ในสยามที่
เปนลายลักษณอักษรเพื่อสนับสนุนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขอมูลทางโบราณคดีที่จะสนับสนุนการ
สันนิษฐานเหลานี้ยังมีนอย แมจะเต็มไปดวยหลักฐานจากรูปแบบศิลปะที่แสดงใหถึงความสัมพันธ
กันอยางชัดเจนก็ตาม 
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   ยุคฤดูใบไมผลิใบไมรวง 227 ปกอนพุทธกาล ถึง 
พ.ศ. 67 

สังคมศักดินา พ.ศ. 67-2383 
   ยุคสงครามนครรัฐ พ.ศ. 68-322 
ราชวงศฉิน พ.ศ. 322-336 
ราชวงศฮั่น พ.ศ. 337-763 
   ราชวงศฮั่นตะวันตก พ.ศ. 337-552 

 

   ราชวงศซิน พ.ศ. 552-567 
ฝูหนาน พุทธศตวรรษที่ 8-10    ราชวงศฮั่นตะวันออก พ.ศ. 568-763 

สมัยสามอาณาจกัร พ.ศ. 763-823 
ยุคหกราชวงศ พ.ศ. 808-1132 
   ราชวงศภาคใต พ.ศ. 808-1132 
      ราชวงศจิ้นตะวันตก พ.ศ. 808-859 
      ราชวงศจิ้นตะวันออก พ.ศ. 860-963 

 

   ราชวงศภาคเหนือ พ.ศ. 929-1124 
ทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16 ราชวงศสุย พ.ศ. 1124-1161 
ศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13-18 ราชวงศถัง พ.ศ. 1161-1450 

ยุคหาราชวงศ พ.ศ. 1450-1503  
ราชวงศเหลียว พ.ศ. 1450-1668 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 
 

364

ขอม (กัมพูชา) พุทธศตวรรษที่ 15-18 ราชวงศซง พ.ศ. 1503-1822 
   ราชวงศซงภาคเหนือ พ.ศ. 1503-1670 
   ราชวงศซงภาคใต พ.ศ. 1670-1822 
ราชวงศเซี่ยตะวันตก พ.ศ. 1581-1770 

 

ราชวงศจิน พ.ศ. 1658-1877 
สุโขทัย-ลานนา- อยุธยา พุทธศตวรรษที่ 19-24 ราชวงศเอวี๋ยน พ.ศ. 1823-1911 
สยาม (กรุงศรีอยุธยา) พ.ศ. 1893-2310 ราชวงศหมิง พ.ศ. 1911-2187 
    สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
    (พระเจาอูทอง) 

พ.ศ. 1893-1912    จักรพรรดิหงอู พ.ศ. 1911-1941 

    สมเด็จพระราเมศวร  
   (คร้ังที่ 1) 

พ.ศ. 1912-1913 

    สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  
    1 (ขุนหลวงพะงั่ว) 

พ.ศ. 1913-1931 

    พระเจาทองลนั พ.ศ. 1931 
    สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่  
    2) 

พ.ศ. 1931-1938 

 

    พระรามราชา พ.ศ. 1938-1952    จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน พ.ศ. 1942-1945 
    สมเด็จพระนครินทราธิราช    พ.ศ. 1952-1967    จักรพรรดิหยงเลอ พ.ศ. 1946-1968 
    สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่  
    2 (เจาสามพระยา) 

พ.ศ. 1967-1991    จักรพรรดิเซวียนเตอ พ.ศ. 1969-1978 

    จักรพรรดิเจิ้นถง พ.ศ. 1967-1992 
   สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991-2031    จักรพรรดิเทียนซุน พ.ศ. 2000-2007 
    จักรพรรดิเฉิงฮัว่  พ.ศ. 2008-2030 
   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พ.ศ. 2031-2034    จักรพรรดิหงจื้อ พ.ศ. 2031-2048 
   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2034-2072    จักรพรรดิเจิ้งเตอ พ.ศ. 2049-2064 
   สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 พ.ศ. 2072-2076    จักรพรรดิเจียจิง้ พ.ศ. 2065-2109 
   พระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2076-2077 
   พระชัยราชา พ.ศ. 2077-2089 
   พระแกวฟา พ.ศ. 2089-2091 
   สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2091-2111 

 

   พระมหินทราธิราช พ.ศ. 2111-2112    จักรพรรดิหลงฉิง้ พ.ศ. 2110-2116 
   พระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2112-2133    จักรพรรดิวั่นลี่ พ.ศ. 2116-2162 
   สมเด็จพระนเรศวร พ.ศ. 2133-2148 
   สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2148-2163 

 

   เจาฟาศรีเสาวภาค พ.ศ. 2163    จักรพรรดิไทชัง พ.ศ. 2163 
   พระเจาทรงธรรม พ.ศ. 2163-2171    จักรพรรดิเทียนฉี พ.ศ. 2164-2170 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   พระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2171-2173    จักรพรรดิฉงเจนิ พ.ศ. 2171-2187 
   พระอาทิตยวงศ พ.ศ. 2173   
   พระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2173-2198 ราชวงศชิง    พ.ศ. 2187-2454 
   เจาฟาชัย พ.ศ. 2198-2199    จักรพรรดิซุนจื้อ พ.ศ. 2187-2204 
   พระศรีสุธรรมราชา พ.ศ. 2199    จักรพรรดิคังซี พ.ศ. 2205-2265 
   สมเด็จพระนารายณ พ.ศ. 2199-2231 
   พระเพทราชา พ.ศ. 2231-2246 
   ขุนหลวงสรศักด์ิ (พระเจาเสือ) พ.ศ. 2246-2251 

 

   พระเจาทายสระ พ.ศ. 2251-2275    จักรพรรดิหยงเจิ้น พ.ศ. 2266-2278 
   พระเจาอยูหัวบรมโกศ พ.ศ. 2275-2301    จักรพรรดิเฉียนหลง พ.ศ. 2279-2338 
   พระเจาอุทุมพร พ.ศ. 2301 
   พระเจาเอกทัศ พ.ศ. 2301-2310 
สยาม (กรุงธนบุรี) พ.ศ. 2310-2325 
   พระเจาตากสิน พ.ศ. 2310-2325 
ประเทศไทย 
(กรุงรัตนโกสินทร) 

พ.ศ. 2325-ปจจบุัน 

 

   พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอด 
   ฟาจุฬาโลก 

พ.ศ. 2325-2352    จักรพรรดิเจียฉิง้ พ.ศ. 2339-2363 

   พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศ 
   หลานภาลัย 

พ.ศ. 2352-2367    จักรพรรดิเตากวง พ.ศ. 2364-2393 

   พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจา  
   อยูหัว 

พ.ศ. 2367-2394     

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา   
   เจาอยูหัว 

พ.ศ. 2394-2411    จักรพรรดิเสียนฟง พ.ศ. 2394-2403 

   พระบาทสมเดจ็พระจุลจอม  
   เกลาเจาอยูหัว 

พ.ศ. 2411-2453    จักรพรรดิถงจื้อ พ.ศ. 2405-2417 

     จักรพรรดิกวงส ู พ.ศ. 2418-2451 
   พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ 
   เกลาเจาอยูหัว        

พ.ศ. 2453-2467    จักรพรรดิเซวียนถง พ.ศ. 2452-2454 

   พระบาทสมเดจ็ 
   พระปกเกลาเจาอยูหัว 

พ.ศ. 2467-2477 ยุคสาธารณรัฐ พ.ศ. 2454-ปจจบุัน 

   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
   อานันทมหิดล 

พ.ศ. 2477-2489 

   พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 
   ภูมิพลอดุลยเดช 

พ.ศ. 2489-ปจจบุัน 

 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบยุคสมยัระหวางไทย-จีน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระยะที่ 1  ราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 
จีน อาณาจักรไดเหวียด อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรลานนา 

 
 
ราชวงศเอวีย๋น                พ.ศ. 1823-1911 
     จกัรพรรดิจื้อเอวี๋ยน        พ.ศ. 1823-1837 
     จกัรพรรดิเอวี๋ยนเจิน       พ.ศ. 1838-1850 
     จกัรพรรดิจื้อตา              พ.ศ. 1851-1854 
     จกัรพรรดิหวงฉิ้ง            พ.ศ. 1855-1863 
     จกัรพรรดิจื้อจื้อ              พ.ศ. 1864-1866 
     จกัรพรรดิไทติ้ง              พ.ศ. 1867-1871 
     จกัรพรรดิเทียนซุน          พ.ศ. 1871 
     จกัรพรรดิเทียนลี่            พ.ศ. 1871-1872 
     จกัรพรรดิจื้อซุน             พ.ศ. 1873-1875 
     จกัรพรรดิเอวี๋ยนถง        พ.ศ. 1876-1883 

ราชวงศเตริน่                  พ.ศ.1768-1943 
     เตริ่นทายตง                 พ.ศ. 1768-1801 
     เตริ่นแทนหตง              พ.ศ. 1801-1821 
     เตริ่นเญินตง                พ.ศ. 1822-1836 
     เตริ่นอนัหตง                พ.ศ. 1836-1857 
      
     เตริ่นมินหตง                พ.ศ. 1857-1872 
      
 
      
     เตริ่นเฮียนตง              พ.ศ. 1872-1884 

ราชวงศสุโขทัย                  พ.ศ. 1763-1981 
     พอขุนศรีอินทราทิตย       พ.ศ. 1763-? 
     พอขุนบานเมือง              พ.ศ. ?-1822 
     พอขุนรามคําแหง            พ.ศ. 1822-1841 
     พระเจาเลอไทย              พ.ศ. 1842-1884 
 
 

 
 
 
 
 

     พระยางัว่นําถม              พ.ศ. 1884-1890   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ราชวงศมงัราย             พ.ศ. 1802-2107 
     พญามงัราย              พ.ศ. 1802-1861 
     
     
     พญาไชยสงคราม      พ.ศ. 1861-1870 
 
     
 
     พญาแสนภู               พ.ศ. 1870-1881 
 
     พญาคําฟู                 พ.ศ. 1881-1888  

พัฒนาการของเครื่องถวยลายครามจนีและเครื่องถวยลายครามเวียดนามเกิดขึ้นครั้งแรกในปลายพทุธศตวรรษที่ 19 
      
     จกัรพรรดิจื้อเจิ้ง            พ.ศ. 1884-1911 

      
      เตริ่นยูตง                    พ.ศ. 1884-1912 

     
      สมเด็จพระมหาธรรมราชาที ่1(ลิไท)           
                                          พ.ศ. 1890-1911 

ราชวงศอูทอง (ครั้งที่ 1)        พ.ศ. 1893-1913 
     สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1      พ.ศ. 1893-1912 

 
     พญาผายู                  พ.ศ. 1888-1910 

ชวงขาดตอนของเครื่องถวยลายครามจีนสมยัราชวงศหมิงที่เปนสินคาออก ราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 
ราชวงศหมงิ                    พ.ศ. 1911-2187 
     จกัรพรรดิหงอู                พ.ศ. 1911-1941 
     
 
 
 
 
 
 
     จกัรพรรดิเจี้ยนเหวนิ       พ.ศ. 1942-1945 

      
     เตริ่นญัตเลอ                พ.ศ. 1912-1913 
 
 
     เตริ่นเหงตง                  พ.ศ. 1913-1915 
     เตริ่นเยตง                    พ.ศ. 1915-1920 
     เตริ่นเผ                        พ.ศ. 1920-1931 
      
     เตริ่นกุนตง                  พ.ศ. 1932-1941 
     เตริ่นเถียว                    พ.ศ. 1941-1943 

           
     สมเด็จพระมหาธรรมราชาที ่2     
                                          พ.ศ. 1911-1942 
 
 
 
 
 
 
     สมเด็จพระมหาธรรมราชาที ่3 (ไสยลือไท)   

      
     สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ 1)   พ.ศ. 1912-1913 
 
ราชวงศสุพรรณภูมิ (ครั้งที่1) พ.ศ. 1913-1931 
    สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)   
                                                พ.ศ. 1913-1931 
    สมเด็จพระเจาทองลัน            พ.ศ.1931 
ราชวงศอูทอง (ครั้งที่ 2)         พ.ศ.1931-1952 
     สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ 2)     พ.ศ.1931-1938 
     สมเด็จพระรามราชา             พ.ศ. 1938-1952 

      
     พญากือนา               พ.ศ. 1910-1929 
 
 
 
 
     พญาแสนเมืองมา      พ.ศ. 1929-1944 
 
 
     พญาสามฝงแกน       พ.ศ. 1944-1985 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     จกัรพรรดิหยงเลอ          พ.ศ. 1946-1968   

ราชวงศโห                       พ.ศ. 1943-1971 
     โหกวิ๊ลี                        พ.ศ. 1943 
     โหฮานเทือง                 พ.ศ. 1944-1950 

                                          พ.ศ. 1942-1962  

ชวงขาดตอนของเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่เปนสินคาออก ระยะที่ 1 ราวป พ.ศ. 1950-1971 
       

     หยานดิน่ห                   พ.ศ. 1950-1952  
     ตรุงกวาง                     พ.ศ. 1952-1957 

 ราชวงศสุพรรณภูมิ (ครั้งที่1) พ.ศ. 1952-2091 
     สมเด็จพระนครินทราธิราช    พ.ศ. 1952-1967 

 

ระยะที่ 2  ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 (ยุคทองของศิลปกรรมของอาณาจักรตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต) 
      
     จักรพรรดิเซวียนเตอ       พ.ศ. 1969-1978 
     จกัรพรรดิเจิ้นถง             พ.ศ. 1979-1992 
     จกัรพรรดิจิ่งไท               พ.ศ. 1993-1999 
     จักรพรรดิเทียนซุน          พ.ศ. 2000-2007 
     จกัรพรรดิเฉิงฮั่ว             พ.ศ. 2008-2030  
      
     จกัรพรรดิหงจื้อ              พ.ศ. 2031-2048  
 
     จกัรพรรดิเจิ้งเตอ            พ.ศ. 2049-2064 

ราชวงศเล                      พ.ศ. 1971-2070  
     เลทายโต                     พ.ศ. 1971-1976 
     เลทายตง                     พ.ศ. 1976-1985  
     เลเญนิตง                    พ.ศ. 1986-2002 
     เลงี่ยนั                         พ.ศ. 2002-2003  
     เลแทนหตง                  พ.ศ. 2003-2040  
      
     เลเฮียนตง                   พ.ศ. 2041-2047 
     เลตุกตง                       พ.ศ. 2047 
     เลวิ๊มุก                         พ.ศ. 2048-2052 
     เลเตื๊องยุก                   พ.ศ. 2053-2059 
     เลเจียวตง                    พ.ศ. 2059-2065  

     
     สมเด็จพระมหาธรรมราชาที ่4 (บรมปาล)    
                                          พ.ศ. 1962-1981 
 
 
 
 
           อาณาจักรสุโขทัยถูกผนวก 
   เขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยธุยา 
      
      

     
    สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา)  
                                                พ.ศ. 1967-1991 
     สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พ.ศ. 1991-2031 
 
     สมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่3  
                                                พ.ศ. 2031-2034 
     สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2      พ.ศ. 2034-2072   

      
 
       
     พญาติโลกราช         พ.ศ. 1985-2030 
 
     พญายอดเชียงราย    พ.ศ. 2030-2038 
 
     พญาแกว                  พ.ศ. 2038-2068  

ชวงขาดตอนของเครื่องถวยลายครามเวียดนามที่เปนสินคาออก ระยะที่ 2 
ระยะที่ 3  ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 
     จกัรพรรดิเจียจิ้ง             พ.ศ. 2065-2109  
 
 
 
 
 
 
 

     เลฮวาง                       พ.ศ. 2065-2070             *ไดเหวียดแบงออกเปน 2 ราชวงศ 
             - วางกษัตริย ไมมผีูสืบตอ -                                    ราชวงศหมาก                  
                                                                   หมากดงัยงุ                           พ.ศ. 2070-2072 
 
     เลตรังตง                     พ.ศ. 2076-2091   หมากดังยวนห                      พ.ศ. 2073-2083 
                                                                   หมากฟุกไฮ                           พ.ศ. 2084-2089 
      
 

      
      
     สมเด็จพระบรมราชาธิราชที ่4 (หนอพทุธางกรู)  
                                                พ.ศ. 2072-2076 
     สมเด็จพระรัษฏาธิราช          พ.ศ. 2076-2077 
     สมเด็จพระชัยราชา               พ.ศ. 2077-2089 
      
      สมเด็จพระแกวฟา                พ.ศ.2089-2091 

     พญาเกศเกลา (ครั้งที่ 1)      
                                     พ.ศ. 2069-2081 
 
 
 
     พญาทรายคํา            พ.ศ. 2081-2086 
     พญาเกศเกลา (ครั้งที่ 2)พ.ศ. 2086-2088 
    พระนางจิรประภาเทวี (ครัง้ที่ 1)         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     จกัรพรรดิหลงฉิง้            พ.ศ. 2110-2115 
     จกัรพรรดิวัน่ลี ่               พ.ศ. 2116-2163 
      
 
     จกัรพรรดิไทชัง               พ.ศ. 2163 
     จกัรพรรดิเทียนฉี            พ.ศ. 2164-2170 
     จกัรพรรดิฉงเจิน             พ.ศ. 2171-2187 

      
                                          
     เลตรุงตง            พ.ศ. 2092-2099            หมากพกุเหงยีน                    พ.ศ. 2090-2107 
         
 
     เลอันหตง           พ.ศ. 2100-2115            หมากเมาฮอบ                       พ.ศ. 2108-2135 
     เลเทตง               พ.ศ. 2115-2142            
                                                                    หมากตวน                            พ.ศ. 2135 
     เลคินหตง           พ.ศ. 2143-2162              
     เลทานตง            พ.ศ. 2162-2186 

 
ราชวงศสุพรรณภูม ิ(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2091-2112 
     สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ      พ.ศ. 2091-2111 
      
     
     สมเด็จพระมหนิทราธิราช      พ.ศ. 2111-2112 
     สมเด็จพระมหาธรรมราชา    พ.ศ. 2112-2133 
     สมเด็จพระนเรศวร               พ.ศ. 2133-2148 
     สมเด็จพระเอกาทศรถ          พ.ศ. 2148-2163 
     สมเด็จเจาฟาศรีเสาวภาค     พ.ศ. 2163 
     สมเด็จพระเจาทรงธรรม        พ.ศ. 2163-2171 
     สมเด็จพระเชษฐาธิราช         พ.ศ. 2171-2173 
     สมเด็จพระอาทิตยวงศ          พ.ศ. 2173  

                                     พ.ศ. 2088-2089 
      
     พระไชยเชษฐาธิราช  พ.ศ. 2089-2090 
     พระนางจิรประภา (ครั้งที่ 2)    พ.ศ. 2094 
     พญาเมกุฎ                พ.ศ. 2094-2101 
 
 
 
อาณาจักรลานนาตกอยูใตอํานาจของ

พมา 

ระยะที่ 4  ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 24  
ราชวงศชิง                        พ.ศ. 2187-2454 
    จักรพรรดิซุนจื้อ              พ.ศ. 2187-2204 
 
 
    จักรพรรดิคังซี                 พ.ศ. 2205-2265 
 
 
 
    จักรพรรดิหยงเจิน้           พ.ศ. 2266-2278 
     
    จักรพรรดิเฉียนหลง         พ.ศ. 2279-2338 

     
     เลคันตง              พ.ศ. 2186-2192 
     เลทานตง            พ.ศ. 2192-2205 
 
     เลเฮวียนตง         พ.ศ. 2206-2214 
     เลเยียตง             พ.ศ. 2215-2218 
     เลฮีตง                พ.ศ. 2219-2248 
     เลยูตง                พ.ศ. 2248-2272 
     เลเดตง               พ.ศ. 2272-2275 
     เลทวนตง            พ.ศ. 2275-2278 
     เลยูตง                พ.ศ. 2278-2283 
     เลเฮียนตง          พ.ศ.  2283-2329 

     สมเด็จพระเจาปราสาททอง   พ.ศ. 2173-2198 
    
     สมเด็จเจาฟาชยั                   พ.ศ. 2198-2199 
     สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา     พ.ศ. 2199 
     สมเด็จพระนารายณ             พ.ศ. 2199-2231 
      
     สมเด็จพระเพทราชา             พ.ศ. 2231-2246 
     สมเด็จพระเจาเสือ                พ.ศ. 2246-2251 
     สมเด็จพระเจาทายสระ         พ.ศ. 2251-2275 
     สมเด็จพระเจาบรมโกศ         พ.ศ. 2275-2301 
      
     สมเด็จพระเจาอทุุมพร          พ.ศ. 2301 
     สมเด็จพระเจาเอกทัศ           พ.ศ. 2301-2310 

 

ตารางที่ 2  วิวัฒนาการของลวดลายปูนปนประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ 19-24 
                

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ข 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะลายดอกโบตั๋นบนเครื่องถวยลายคราม
จีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 
19 จะเหน็วา ไมนิยมเขียนลายใบไมออกมาจาก
ตัวดอก แตนิยมเขียนเปนเถาเลื้อย 
 
 

 

 
 
 
ลักษณะลายดอกโบตั๋นบนเครื่องถวยลายคราม
จีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 
19 จะเหน็วา ไมนิยมเขียนลายใบไมออกมาจาก
ตัวดอก แตนิยมเขียนเปนเถาเลื้อย 
 
 

 

 
 
ลักษณะลายชอดอกโบตั๋นบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 จะเหน็วา นิยมเขียนลายชอดอก
โบตั๋นทีม่ีลักษณะใบเปนแฉก และออกมาจาก 
ตัวดอก แตไมนิยมเขียนเปนเถาเลื้อยเหมือน 
ของจีน 
 

ภาพที ่1  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการเขียนลายดอกโบตัน๋ระหวางเครื่องถวยลายครามจนี  
              สมยัราชวงศเอวี๋ยน ราวปลายพทุธศตวรรษที ่19 และเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมยั 
              ราชวงศเล ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะลายแถบคอเมฆบนเครื่องถวยลายคราม
จีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 
19 จะเหน็วา ภายในเขียนลายหงสทามกลาง
พันธุไมดอก 
 
 

 

 
 
 
ลักษณะลายแถบคอเมฆบนเครื่องถวยลายคราม
จีนสมัยราชวงศหมิง ราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 
ภายในเขียนลายเห็ดหลงิจือกับลายพันธุพฤกษา 
 
 

 

 
 
 
ลวดลายปนูปนลายแถบคอเมฆประดับกาบบน
ของซุมโขงวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม ภายใน
เขียนลายพนัธุพฤกษา 
 
 

ภาพที ่2  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับลายแถบคอเมฆระหวางเครือ่งถวยลายคราม   
              จนีสมัยราชวงศเอวี๋ยน ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 19 เครื่องถวยลายครามจีนสมัยราชวงศหมิง   
              ราวตนพทุธศตวรรษที่ 21 และลวดลายปนูปนประดับบนซุมโขงวัดเจ็ดยอด เมืองเชยีงใหม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะลายเมฆมวนบนเครื่องถวยลายครามจีน
สมัยราชวงศหมิง ราวตนพทุธศตวรรษที่ 21  
 
 
 
 

 

 
 
 
ลักษณะลายเมฆมวนบนเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามสมยัราชวงศเล ราวปลายพทุธศตวรรษ
ที่ 20  
 
 
 

 

 
 
 
ลวดลายปนูปนลายเมฆมวนประดับบนผนังวิหาร
วัดเจ็ดยอด เมอืงเชียงใหม  
 
 
 

ภาพที ่3  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับลายเมฆมวนระหวางเครื่องถวยลายคราม   
              จนีสมัยราชวงศหมงิ ราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 เครื่องถวยลายครามเวยีดนามสมัยราชวงศ 
              เล ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 และลวดลายปูนปนบนผนังวิหารวัดเจ็ดยอด เมืองเชยีงใหม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะลายเหรียญกษาปณบนเครื่องถวยลาย
ครามจีนสมยัราชวงศเอวี๋ยน ราวปลายพทุธ
ศตวรรษที่ 19  
 
 
 

 

 
 
 
ลักษณะลายเหรียญกษาปณบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 
 
 
 

 

 
 
 
ลวดลายปนูปนลายเหรียญกษาปณประดับบน
เจดียวัดปาสกั เมืองเชียงแสน 
 
 
 

ภาพที ่4  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับลายเหรียญกษาปณระหวางเครื่องถวยลาย 
              ครามจีนสมยัราชวงศเอวีย๋น ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 19 เครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัย   
             ราชวงศเล ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 และลวดลายปนูปนประดับบนเจดียวัดปาสัก เชียงแสน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะลายแถบคอเมฆบนเครื่องถวยลายคราม
จีนสมัยราชวงศหมิง ราวตนพุทธศตวรรษที่ 22 
ภายในเขียนลายดอกไมคร่ึงดอก 
 
 
 
 

 

 
 
 
ลักษณะลายหวัหยูอ้ีพับบนเครื่องถวยลายคราม
เวียดนามสมยัราชวงศหมาก ราวกลางพทุธ
ศตวรรษที่ 21 ภายในเขียนลายดอกไมคร่ึงดอก
และลายกานขด 
 

 

 
 
 
ลวดลายปนูปนลายดอกไมครึ่งดอกและลายกาน
ขดประดับบนเจดียวัดปาสกั เมืองเชียงแสน 
 
 
 
 

ภาพที ่5  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับลายดอกไมคร่ึงดอกระหวางเครื่องถวยลาย 
              ครามจีนสมยัราชวงศหมิง ราวตนพทุธศตวรรษที่ 22 เครื่องถวยลายครามเวียดนามสมัย   
             ราชวงศหมาก ราวกลางพทุธศตวรรษที่ 21 และลวดลายปูนปนประดับบนเจดียวัดปาสกั  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
 

375

 

 
 
 
ลักษณะลายชอดอกโบตั๋นบนเครื่องถวยลาย
ครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวตนพทุธ
ศตวรรษที่ 21  
 
 
 

 

 
 
 
ลักษณะลายชอดอกเบญจมาศบนเครื่องถวย 
ลายครามเวียดนามสมยัราชวงศเล ราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20 ถงึตนพทุธศตวรรษที ่21 ซึ่ง 
จะไมพบบนเครื่องถวยลายครามจีน 
 
  

 

 
 
 
ลวดลายปนูปนลายชอดอกเบญจมาศประดับบน
ผนังวิหารวัดเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม ชาํรุดเหลือ
เพียงบางสวน แตก็ยังพอศึกษาได 
 
 
 

ภาพที ่6  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับลายชอดอกโบตั๋นและลายชอดอกเบญจมาศ 
              ระหวางเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมยัราชวงศเล ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 ถงึตนพทุธ 
              ศตวรรษที่ 21 และลวดลายปนูปนประดับบนผนังวิหารเจดียวัดเจ็ดยอด เมอืงเชียงใหม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะลายทีผู่กกันเปนปมเงื่อนบนเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามสมยัราชวงศเล ราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20  
 
 
 

 

 
 
 
ลักษณะลายทีผู่กกันเปนปมเงื่อนบนเครื่องถวย
ลายครามเวียดนามสมยัราชวงศเล ราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20  
 
 
 

 

 
 
 
ลวดลายปนูปนลายที่ผูกกันเปนปมเงื่อนประดับ
บนผนงัวหิารวดันางพญา เมอืงศรีสัชนาลยั  
 

ภาพที ่7  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับลายลายที่ผูกกันเปนปมเงื่อนระหวางเครื่องถวย 
              ลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และลวดลายปนูปนประดับ 
              บนผนังวิหารวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่8  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับรูปสัตวในกรอบชองกระจกรูปวงโคงระหวาง 
              เครือ่งถวยลายครามเวยีดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 กับลวดลายปูนปน 
              ฐานหนากระดานหอไตรวัดพระสิงห สังเกตลายพวงอุบะคัน่ระหวางกรอบลาย 
 

 
 

 

 

ภาพที ่9  แสดงการเปรียบเทยีบลักษณะของการประดับรูปสัตวทามกลางพันธุพฤกษาระหวางเครือ่งถวย 
              ลายครามเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และลวดลายปนูปนบนกรอบ 
              ซุมวดัสะดือเมือง เมืองเชียงใหม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

378

 

 
 

 

 
 

ภาพที ่10  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของการประดบัรูปหยูอ้ีพับส่ีอัน ซึง่แตละอันมีลายชอดอกไม 
                บรรจุอยู ระหวางเครื่องถวยลายครามจีนสมยัราชวงศหมงิ ราวกลางถึงปลายพทุธศตวรรษที่  
                20 และลวดลายปูนปนบนผนังวิหารวัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลยั  

 

 
 

 

 
ภาพที ่11  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของการประดบัลายดอกไมที่มีใบออกมาจากตัวดอกอยูภายใน 
                กรอบลายคลายหยูอ้ีพบัสองอนัชนกัน ระหวางเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมยัราชวงศ 
                เล ราวตนถงึกลางพทุธศตวรรษที่ 21 กบัแทงหินแกะสลักวดัมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่12  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของการประดบัลายดอกเบญจมาศที่มกีลีบดอกเปนขดระหวาง 
                เครือ่งถวยเขียนลายสีบนเคลือบเวียดนามสมัยราชวงศเล ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 กับ 
                ลวดลายปูนนัน้บนฐานหนากระดานของเจดยีวัดปาสกั เมอืงเชียงแสน 
 

 
 

 

 

ภาพที ่13  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของการประดบัลายดอกไมกลมสี่กลีบระหวางเครื่องถวยลาย 
                ครามเวยีดนามสมัยราชวงศเล ราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 กบัลวดลายปนูนั้นบนฐาน 
                หนากระดานของเจดียวัดปาสกั เมืองเชียงแสน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่14  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของการประดบัลายชอดอกไมที่มีใบออกมาจากตัวดอกใน 
                กรอบรูปวงโคง ระหวางเครื่องถวยลายครามเวียดนามสมยัราชวงศเล ราวตนถงึกลางพทุธ 
                ศตวรรษที่ 21 กับลวดลายปนูนัน้บนฐานของวิหารวัดเจ็ดยอด เมืองเชยีงใหม 
 

 
 

 

 

ภาพที ่15  แสดงการเขียนลายชอดอกบวัที่มีใบออกมาจากตัวดอก เชนเดียวกับลายชอโบตั๋นของเครื่อง 
                ถวยลายครามเวยีดนามสมัยราชวงศเล ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพทุธศตวรรษที่  
                21 การทาํลายทีม่ีเสนหนาบางจะคลายกับการทําลายปนูปนประดับผนงัวหิารวัดเจ็ดยอด 
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