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The objectives of this research are to find the derivation of religious book cabinets
in Thailand and to classify the styles of Thai lacquer and gilt book cabinets in Rattanakosin
period, which have an inscription dating from the reign of King Rama I to King Rama IV, by
identifying the differences of the book cabinets amongst each reign as well as indicating
Chinese and Western artistic influences which appear on the book cabinets in order to date
them more precisely.

The conclusions of the research are as follows:

1. The religious book cabinets might originate from Chinese cabinets which were
imported merchandise at least in the late Ayutthaya period. Anyway, Thai religious book
cabinets might not be the offerings which the dead donates to Buddhism as it has been said,
for the inscriptions on many cabinets indicate similarly that they were especially made for
Buddhism.

2. The classification of Thai lacquer and gilt book cabinets with an inscription
dating from the reign of King Rama I to King Rama IV in Rattanakosin period shows that the
structure of the cabinet and some cabinet decoration could be used to give their age, viz. The
decoration of the doors and each side of the cabinets, and the pattern of some motifs
adorning the pilasters and the legs of the cabinets. However, some structures of the cabinets
could only support other artistic evidences used to fix the date of the cabinets. For instance,
the drawers and aprons of the legs of the cabinets.

3. Chinese art influence has occurred on Thai lacquer and gilt book cabinets since
before the Rattanakosin period. Besides the royal preference of King Rama III resulted in
even more outstanding Chinese art influence whereas the Western artistic influence and the
concept of realism seemed to slightly affect the creation of Thai lacquer and gilt book
cabinets, as we can see that there are only some decorative Western motifs and some
drawing techniques existing on the Thai book cabinets.
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บทท่ี 1

บทนํา

1.ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

ตูพระธรรม คือ ตูเก็บพระไตรปฎกและพระธรรมคัมภีร นับไดวาเปนหนึ่งในหัวใจหลัก

ของพระพุทธศาสนา ดังนั้นเมื่อมีการจัดสรางขึ้นจึงตองสรางสรรคอยางประณีตงดงาม เพื่อเปนสิ่ง

เชิดหนาชูตาในบวรพุทธศาสนา นอกจากนี้ตูพระธรรมก็ยังนับไดวาเปนงานศิลปกรรมไทยอัน

ทรงคุณคาอีกประเภทหนึ่งอีกดวย เนื่องจากเปนงานศิลปกรรมที่ผสมผสานงานชางหลากหลาย

ประเภทเขาไวดวยกัน เชน ชางเขยีน ชางสลัก ชางรัก ชางมุก และชางกระจก เปนตน ฯลฯ

ทั้งนี้การผสมผสานกันของงานชางที่พบจากตูพระธรรมนั้น ทําใหในบางโอกาสอาจ

เรียกนามตามลักษณะของงานประดับตกแตงที่โดดเดนดวย เชน ตูลายทองรดน้ําหรือตูลายทอง 

ตูเขียนสี ตูจําหลักลาย  ตูประดับกระจก และตูประดับมุก ฯลฯ เปนตน

ในปจจุบันคาดวายังคงมีตูพระธรรมกระจัดกระจายอยูตามวัดตางๆ อีกเปนจํานวนมาก 

ซึ่งกําลังเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา อยางไรก็ตามนับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหรวบรวมตู

พระธรรมจากวัดตางๆ เพื่อใชสําหรับจัดเก็บหนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครเมื่อป 

พ.ศ.24481และยังคงมีการเสาะหาตูพระธรรมมาเก็บรวบรวมไวยังหอสมุดวชิรญาณอีกหลายครั้ง 

ดังเชน พ.ศ.2568 ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงโปรดใหเสาะหา

ตูลายทองรดน้ํามาเปนตูใสหนังสืออีกคราวหนึ่ง2 ดวยพระมหากรุณาคุณของพระเจาอยูหัวทั้งสอง

พระองค สงผลใหหอพระสมุดวชิรญาณกลายเปนสถานที่จัดเก็บตูพระธรรมจํานวนมาก ตอมามี

การยายที่ต้ังของหอพระสมุดวชิรญาณอีกหลายครั้ง โดยปจจุบันหอพระสมุดวชิรญาณต้ังอยู

ภายในอาณาบริเวณเดียวกันกับหอพระสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี 

1กรมศิลปากร, หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541) 50.
2กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2521) คํา

นํา, 3.
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อนึ่งตูพระธรรมที่จัดเก็บไวในหอพระสมุดวชิรญาณ ไดมีการจัดแบงตูพระธรรมบางสวนไปจัด

แสดงไวยังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โดยระบบการจัดแสดงขอมูลของทั้งสองที่นั้นอยูในลักษณะที่

ใกลเคียงกัน ตัวอยางเชน การจัดแสดงตูพระธรรมในหอพระสมุดวชิรญาณ อาศัยคุณลักษณะ

ตางๆ ของตูพระธรรมมาแบงหมวดหมู ดังนี้ 

1.1 อายุสมัย เชน อย.(สมัยอยุธยา) ธบ.(สมัยธนบุร)ี และกท.(กรุงเทพฯ หรือสมัยรัตน

โกสินทร)

1.2 เนื้อเรื่อง เชน พุทธประวัติ ชาดก รามเกียรต์ิ ฯลฯ เปนตน

1.3 รูปแบบของลาย เชน ลายกานขด ลายกนกเปลว และลายกนกเปลวเถาไขว ฯลฯ

เปนตน

1.4 กรรมวิธีประดับตกแตงที่โดดเดน เชน ลายทองรดน้ํา ลายกํามะลอ จําหลักลาย 

เขียนสี ประดับมุก และประดับกระจก ฯลฯ เปนตน

จากการสํารวจของผูวิจัยในเบ้ืองตนพบวาการจัดแบงหมวดหมูในลักษณะดังกลาว ไม

สามารถแสดงถึงคุณลักษณะที่เดนชัดของตูพระธรรมในแตละยุคสมัยได โดยเฉพาะการใหขอมูล

เพียงแค “ชื่อยุคสมัยและหมายเลขทะเบียน” นั้นดูจะใหขอบเขตที่กวางเกินไป เมื่อเทียบกับจํานวน

ตูพระธรรมในสมัยรัตนโกสินทรที่มีอยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้จากจํานวนของตูกอปรกับวิธีการ

จัดแบงหมวดหมูตามลักษณะดังกลาว จะเห็นไดวาเปนเพียงการจัดแสดงใหเห็นถึงภาพโดยรวม

อยางกวางๆ เทานั้น 

การศึกษาตูพระธรรม ณ หอพระสมุดวชิรญาณ ในอดีตไดเคยมีผูทําการศึกษาตูลาย

ทองรดน้ํา (ตอไปจะเรียกวาตูลายทอง) บางสวนของสมัยอยุธยาและธนบุรีไวบางแลว3สวนสมัย         

รัตนโกสินทรนั้น ทางกรมศิลปากรไดบันทึกขอมูลทางกายภาพทั่วๆ ไปของตูลายทอง โดยเปด

ประเด็นขอสันนิษฐานที่มาของตูพระธรรม4 แตก็ไมมีการกําหนดอายุใหชัดเจนมากขึ้นแตอยางใด

สวนตําราอ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวของกับตูลายทองที่พอจะมีอยูบาง ก็มักแสดงออกมาในลักษณะของการ

วิจารณดานงานชางเพียงเทานั้น ดวยเหตุดังนี้จึงอาจกลาวไดวายังไมมีผูใดทําการศึกษาคนควา

ตูพระธรรมสมัยรัตนโกสินทรใหเกิดความชัดเจน

3ดูผลการวิเคราะหเพ่ิมเติมใน สัญญา สุดลํ้าเลิศ, “การศึกษาภาพรามเกียรติ์จากตูไทยโบราณสมัย

อยุธยาและธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 165-167.
4ดูแนวทางการนําเสนอขอมูลเพ่ิมเติมใน กองแกว วีระประจักษ และนิยะดาทาสุคนธ, ตูไทยโบราณ, 1-

11.
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นอกจากนี้ ประเ ด็นสํ า คัญอีกประการหนึ่ งที่ น าสนใจอยู ไมนอยคือ ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงคาขายกับตางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศ

จีนซึ่งสรางความมั่งค่ังแกเศรษฐกิจไทยเปนอยางย่ิง การสรางวัดตามแบบแผนประเพณีจึงมีควบคู

ไปกับวัดที่สรางขึ้นตามพระราชนิยมในศิลปะจีน5 และในรัชสมัยของพระองคงานชางนอกจากจะ

ไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีนตามพระราชนิยมแลว แนวทางอุดมคติของงานชางยังไดคลี่คลายมาสู

แนวสมจริงที่มักเรียกวา “สัจนิยมตะวันตก” โดยมีพัฒนาการเดนชัดขึ้นโดยลําดับผานรัชกาลของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยระดับความเขมขนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ6

จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานชางดังที่กลาวมานั้น คงไมไดเกิดแคเฉพาะกับ

งานชางประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นตูลายทองซึ่งเปนงานศิลปกรรมที่เกิดจากการผสมผสานของ

ชางแขนงตางๆ ดังที่เคยไดกลาวมาแลวในขางตน ก็ควรจะไดรับอิทธิพลจากกระแสสังคมใน

ขณะนั้นดวยเชนกัน 

2.ความมุงหมายและวัตถุประสงคการศึกษา 

1.ศึกษาถึงที่มาของตูพระธรรม

2.ศึกษารูปแบบและลวดลายบนตูลายทองในสมัยรัตนโกสินทร เพื่อการกําหนดอายุที่

ชัดเจนย่ิงขึ้น

3.ศึกษาปจจัยทางสังคมในชวงเวลาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1-4 ที่สงผลกระทบตอการ

สรางตูลายทองในชวงเวลาเดียวกัน

3.ขอตกลงเบื้องตน

“ตูลายทองสมัยรัตนโกสินทร” ในงานวิจัยนี้หมายถึง ตูพระธรรมที่ประดับตกแตงพื้นที่

สวนใหญดวยงานลายทองรดน้ํา และสรางขึ้นต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1-4 เทานั้น

4.สมมุติฐานของการศึกษา 

1.ตูพระธรรมที่สรางขึ้นในประเทศไทยนาจะมีที่มาจากตูจีน โดยมีการปรับปรุงรูปแบบ

ตามความนิยมจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะของไทย 

5สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) : การเร่ิมตนและการสืบเน่ืองงานชางในศาสนา

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 166.
6สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 288.
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2.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยรวมของตูพระธรรม นาจะเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน

รวมกัน เชน ประโยชนการใชสอย แนวทางพระราชนิยมที่มีทั้งอิทธิพลศิลปะจีน และศิลปะ

ตะวันตก เปนตน

5.ขอบเขตการศึกษา 

1.ศึกษาเฉพาะตูลายทองสมัยรัชกาลที่ 1-4 ที่จัดพิมพไวในหนังสือเรื่องตูลายทอง ภาค 

2 เลม 1-4 (สมัยรัตนโกสินทร หมายเลขทะเบียน กท.1-337) จัดพิมพโดยกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ.

2529-2530

2.ศึกษาเปรียบเทียบกันระหวางงานชางที่ เ ก่ียวเนื่องกับตูลายทอง โดยเนนงาน

จิตรกรรมเปนหลัก

6.ขั้นตอนของการศึกษา

1.ศึกษาขอมูลภาคเอกสาร โดยรวบรวมขอมูลทางดานเอกสารชั้นตนและชั้นรอง เชน 

พงศาวดาร เอกสารบันทึกการจัดเก็บตูพระธรรมในหอพระสมุดวชิรญาณ และงานวิจัยที่เก่ียวของ

2.เก็บขอมูลภาคสนามจากงานศิลปกรรมที่เก่ียวของ

3.ดําเนินการวิจัยตามบรบิทที่เก่ียวเนื่องกับตูลายทอง

4.วิเคราะหขอมูล สรุปผล และนําเสนอผลงาน

7. วิธีการศึกษา

1.ทบทวนเอกสารตางๆ ทั้งชั้นตนและชั้นรอง ซึ่งเก่ียวของกับที่มาและการจัดสราง              

ตูพระธรรม 

2.ศึกษาตูลายทองที่มีจารึกกํากับ เพื่อตรวจสอบความแตกตางระหวางกันและกัน

3.ศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงในงานชางต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1-4

4.วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลและสรุปผล

8.แหลงขอมูล

1.พิพิธภัณฑ และแหลงงานศิลปกรรมตางๆ

1.1 หอพระสมุดวชิรญาณ

1.2 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
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2.เอกสารชั้นตน และเอกสารชั้นรองจากแหลงขอมูลตอไปนี้

2.1 หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี

2.2 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ

2.3 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
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บทท่ี 2

ความเปนมาและรูปแบบของตูพระธรรม

1.ท่ีมาของตูพระธรรมและผลการศึกษาในอดีต

ตูพระธรรม นับไดวาเปนงานศิลปกรรมอันโดดเดนอีกประเภทหนึ่งของไทย ซึ่งสมเด็จฯ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพไดกลาววา ตูพระธรรมเปนลักษณะพิเศษของไทยโดยเฉพาะซึ่งใน

ปจจุบันไมมีการทาํตูแบบนี้อีกแลว ฉะนั้นจึงควรเรยีกชื่อเปนสามัญวา “ตูไทยโบราณ”1แตอยางไรก็

ตามการเรียกชื่อของงานศิลปกรรมชนิดนี้ก็ขึ้นอยูกับรูปแบบของการใชงาน และการประดับตกแตง

ดวย เชน ตูพระธรรม เพราะมักพบวาใชสําหรับเก็บพระธรรมคัมภีร ตูลายทองหรือตูลายรดน้ํา 

เพราะมีการประดับตกแตงตูดวยงานเขียนลายปดทองรดน้ํา ตูมุกและตูมุกแกมเบ้ือ ซึ่งทําเปน

ลวดลายประดับมุกทั้งตูหรือมุกผสมกระจก ฯลฯ เปนตน

ดวยชื่อเรียกงานศิลปกรรมประเภทนีม้ักมีผูใชสับสนอยูมาก ผูวิจัยจึงใครที่จะกําหนดให

ชัดเจนวาตูที่ใสพระธรรมคัมภีร ไมวาจะประดับตกแตงดวยกรรมวิธีใดก็ตามตอไปนี้จะใชคําวา 

“ตูพระธรรม” และในสวนของตูที่ตกแตงดวยงานปดทองรดน้ําตอไปนี้จะใชคําวา “ตูลายทอง”

ทั้งนี้เปนที่นาสนใจอยูไมนอยวางานศิลปกรรมประเภทตูพระธรรมจํานวนมากที่ขึ้น

ทะเบียนโดยกรมศิลปากร เพียงเฉพาะตูพระธรรมสมัยรตันโกสินทรจากหอพระสมุดวชิรญาณ และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครมีจํานวนถึง 373 ใบ2 ซึ่งคงไมตองกลาวถึงตูพระธรรมตามวัด

ตางๆ ที่ยังไมไดขึ้นทะเบียนอีกมากมาย จากปริมาณของตูเหลานี้ที่มีอยูเปนจํานวนมาก ชวนใหคิด

ไปถึงที่มาและตนกําเนิดวาเริ่มสรางเมื่อใดแน ปจจุบันแมจะมีผูใหความสนใจศึกษาเรื่อง

ตูพระธรรมอยูบาง แตก็เปนไปในลักษณะของการกลาวอางตอๆกัน อีกทั้งยังไมมีผูใดเสนอ

สมมุติฐานและหลักฐานประกอบที่แนชัดไดวาตูพระธรรมไดเริ่มมีปรากฏในประเทศไทยเมื่อใด

1กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูไทยโบราณ, 11.
2กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2529), คํานํา.
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อนึ่ง กองแกว วีระประจักษ ไดเปดประเด็นที่นาสนใจไววาการสรางหรือใชตูพระธรรม

อาจมีเคาลางมาต้ังแตสมัยสุโขทัยก็เปนได ถึงแมจะไมมีจารึกสมัยสุโขทัยหลักใดๆ กลาวถึงคําวา 

“ตู” เลยก็ตาม แตการกลาวถึงพระมณเฑียรธรรม หอพระปฎก หอไตร ก็ชวนใหนึกถึงสิ่งรองรับ 

พระปฎกธรรมคัมภีรที่ประดิษฐานอยูภายในอาคารเหลานั้นวาควรตองเปนสิ่งที่เหมาะสม โดยอาจ

เปนไดทั้ง โตะ ตู ต่ัง หิ้ง หรือ หีบ ก็ได3

นอกจากนี้ กองแกว วีระประจักษ ยังไดเสนอหลักฐานที่นาสนใจตอไปดวยวาจาก

เนื้อความในจารึกหลักที่ 116 ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค ประเทศกัมพูชา พ.ศ.1734 ดานที่ 3

บรรทัดที่ 41 ระบุถึง “หีบจีน 520 ใบ”4จากคําดังกลาวในจารึกแสดงใหเห็นวาในอาณาจักรเขมร 

อยางนอยเมื่อ พ.ศ.1734 มีการใชหีบแลวและนาจะนําเขามาจากประเทศจีนดวย ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาจากการที่จีนนําหีบเขามาเผยแพรในภมูิภาคนี้ การจะคิดตอไปวาจีนนําตูเขามาเผยแพรก็

คงนาจะเปนไปไดดวยเชนกัน5

จากการสืบยอนกลับไปยังประเทศจีนพบวา สมัยราชวงศถัง พ.ศ.1161-1149 ก็มีตูใช

อยูแลว ดังจะเห็นไดจากรัชกาลของจักรพรรดิซวนซง (Xuanzong พ.ศ1255-1299) โดยหนึ่งใน

รายการสิ่งของที่พระองคทรงพระราชทานแกขุนพลอังลูซาน (An Lushan) มีตูบรรจุถวยชามซึ่ง

ประดับดวยเงินและทอง6อีกทั้งบรรดาสิ่งของที่พบในสุสานสมัยราชวงศถัง ก็ยังมีทั้งตูและหีบดิน

เผาจําลองรวมอยูดวย (ภาพที่ 1-2) นอกจากนี้หวงเวลาใกลเคียงกันที่ประเทศญี่ปุนสมัยอาสึกะ 

(Asuka พ.ศ.1081-1253) รัชสมัยจักรพรรดิเทมมุ (Temmu พ.ศ.1216-1229) พระองคทรง

พระราชทานตูใสถวยชามแกจักรพรรดิจิโตะ (Jito พ.ศ.1229-1240) อันเปนพระราชโอรสของ

พระองค โดยตูใบดังกลาวก็ยังคงอยูถึงปจจุบัน7 (ภาพที่ 3)

ตูที่ยกตัวอยางมากลาวในขางตน แมจะมีรูปแบบที่ตางจากที่พบในประเทศไทยไปบาง 

หากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่หางกันมากก็คงพอจะเขาใจไดวาเปนรูปแบบแรกๆ ที่ยังไมไดพัฒนา

ไปมากนัก นอกจากนี้รูปแบบของตูจากประเทศจีนในสมัยตอมามีพัฒนาการทั้งทางรูปแบบ 

ประโยชนใชสอยและการตกแตงนับวานาสนใจไมนอย ดังจะเห็นไดจากตูที่สรางขึ้นในสมัย

3กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ,ตูไทยโบราณ, 1, 4.
4ประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 4 (กรุงเทพฯ : คณะจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรสํานักนายกรัฐมนตรี,

2513), 207.
5กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูไทยโบราณ, 5-6.
6Michel Beurdeley, Chinese Furniture (Tokyo : Kodansha International, 1979), 27.
7lbid., 29.
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ราชวงศหมิง รัชกาลจักรพรรดิหว่ันลี่ (Wan-li) พ.ศ.2116-2163 (ภาพที่ 4) หรือตูที่สรางในสมัย

ราชวงศชิง รัชกาลจักพรรด์ิคังซี (Kangxi) พ.ศ.2204-22658 (ภาพที่ 5) โดยในหวงเวลาดังกลาว

ตรงกับชวงสมัยอยุธยาตอนกลางถึงตอนปลายของไทย และเมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกันระหวางตู

พระธรรมของไทย (ภาพที่ 6) กับตูจากประเทศจีนทั้งสองใบแลว (ภาพที่3-4) อาจจะเปนไปไดวาตู

พระธรรมในประเทศไทยรับอิทธิพลทางรูปแบบ หรอืไดแนวคิดในการสรางมาจากตูจีน

จากหลักฐานดังกลาวจะเห็นไดวาทั้งจีนและญี่ปุน9มีการใชตูมานานแลว โดยเฉพาะจีน

ที่มีความสัมพันธทั้งดานการคาและวัฒนธรรม กับภูมิภาคเอเชียอาคเนยมาอยางยาวนาน

ความสัมพันธดานการทูตระหวางไทยกับจีน เริ่มมีการสงราชทูตไปถวายเครื่องราชบรรณาการ

อยางเปนทางการเมื่อ พ.ศ.205810สวนการติดตอคาขายทั้งทางตรงและทางออมคงมีมากอนแลว11

สินคาจากจีนที่สงมาจําหนายในไทยนั้นมักเปนสินคาประเภทนานาพรรณ เชน เครื่องเคลือบ ผา 

8lbid., 59, 93.
9ความสัมพันธระหวางไทยกับญ่ีปุนปรากฏความในประวัติศาสตรเกาหลี เมื่อปพ.ศ.1931 ระบุถึง

กษัตริยสยามสงเคร่ืองราชบรรณาการมาเจริญสัมพันธไมตรีตอกษัตริยเกาหลี โดยกอนหนาน้ันเรือของไทยได

แวะพักท่ีญ่ีปุนมากอนราว 1 ป ดูใน นันทนา ตันติเวส, ความสัมพันธระหวางประเทศสยามกับตางประเทศใน

สมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2527), 114-115. ; พระราชพงศาวดารราชวงศหมิง ระบุวาในปพ.ศ.

1947 สําเภาจากอยุธยาท่ีเดินทางไปริวกิวไดลอยมาติดชายฝงมณฑลฮกเกี้ยน ดูใน อิชิอิ โยเนะโอะ  และโยชิกา

วะ โทชิฮารุ, ความสัมพันธไทย-ญ่ีปุน 600 ป, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, 2542), 9. ; นอกจากน้ีหนังสือทางการทูตในสมัยอยุธยาไดกลาววา มีญ่ีปุนเขามาตั้งบานเรือนอยู

ในอยุธยาตั้งแต พ.ศ.2083 (รัชกาลสมเด็จพระชัยราชา) ดูใน สมจัย อนุมานราชธน, การทูตของไทยสมัยกรุงศรี

อยุธยา (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 2509), 20.
10พ.ศ.2058 ปท่ี 10 ในรัชกาลเจิ้งเตอ สยามสงทูตอัญเชิญพระสุพรรณบัฏไปถวายเคร่ืองราช

บรรณาการ โดยทูตท่ีเดินทางไปเมืองจีนคณะน้ีไดชื่อวาเปนทูตท่ีกษัตริยไทยสงไปจริง เพราะตามประเพณีไทย

พระราชสาสนตองจารึกลงในแผนทอง สวนในจดหมายเหตุจีนเกี่ยวกับคณะทูตอ่ืนๆ ยังไมพบวามีกลาวถึง    

พระสุพรรณบัฏอีก ดูใน คณะกรรมการสืบคนประวัติศาสตรไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสารภาษาจีน สํานัก

นายกรัฐมนตรี, ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-จีน พ.ศ.1825-2395 แปลจากเอกสารทางราชการของจีน

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2523), 24.
11จากหลักฐานการขุดคนบริเวณแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏรธานี พบเคร่ืองถวยสมัย

ราชวงศถัง-ราชวงศซง ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-19 จํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางการคาอัน

ยาวนานระหวางไทยกับจีน ดูใน สายันต ไพรชาญจิตร, “โบราณคดีเคร่ืองถวยไทย,” เอกสารคําสอนสําหรับวิชา 

317 430 เคร่ืองปนดินเผาในประเทศไทย ภาควิชาประวตัิศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ,

2547. (อัดสําเนา), 56.
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ยาจีน และเครื่องเรือน ฯลฯ เปนตน12 สินคาเหลานี้ลวนเปนที่ตองการของชาวจีนโพนทะเลในไทย 

และชนชาวไทยทุกชนชั้น13จึงไมนาแปลกใจนักหากในบรรดาสินคาตางๆ ที่นําเขามาจะมีตูหรือหีบ

รวมอยูดวย อยางไรก็ตามแมยังไมมีหลักฐานใดที่จะระบุใหชัดเจนไดวากอนสมัยอยุธยามีการใชตู

แลวหรือยัง ทั้งเพื่อการประดิษฐานพระไตรปฎกและคัมภีรตางๆ หรือเพื่อประโยชนใชสอยดานอ่ืนๆ

แตก็ยังคิดไปไดวากอนสมัยอยุธยาอาจมีตูที่นําเขาจากจีนใชกันอยูแลว แตที่ไมพบหลักฐาน

หลงเหลือในปจจุบันเนื่องจากปจจัยหลายประการ เชน สภาพอากาศที่ไมเอ้ือตอความคงสภาพ

ของเครื่องเรอืนประเภทไม หรือภัยจากศึกสงคราม เปนตน

แมวาจะไมสามารถระบุใหแนชัดไดวาชวงกอนสมัยอยุธยามีการใชตูหรือไมก็ตาม แต

อยางนอยในสมัยอยุธยาก็คงมีตูใชกันแลว ดังจะเห็นไดจากตูพระธรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่มี

หลักฐานหลงเหลืออยูจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังคงมีประเด็นที่นาสนใจตอไปดวยวาตูพระธรรมที่

สรางขึ้นต้ังแตสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทรนั้น สรางขึ้นเพื่อใชเฉพาะกิจอยางใดอยางหนึ่งหรือไม 

และกลุมบุคคลใดเปนผูสราง

จากขอมูลที่สืบคนไดในปจจุบัน เมื่อมีการกลาวถึงตนกําเนิดตูพระธรรมก็มักจะเปนการ

อางตอๆ กันมาโดยมักไมระบุแหลงที่มาในการกลาวอางถึง แตจากการสืบคนของผูวิจัยทําใหคาด

วา ศาตราจารยศิลป พีระศรี อาจเปนผูต้ังขอสันนิษฐานเปนทานแรกเมื่อป พ.ศ.2503 โดยทาน

ไดกลาวไววาสิ่งของเครื่องใชตามบานที่ตกแตงดวยลายรดน้ําไดแก หีบที่เปนฝาแบนสมัยกอนพวก

คหบดีใชเปนหีบเก็บเสื้อผาเครื่องนุงหมของตน เมื่อทานเจาของสิ้นบุญไปแลวลูกหลานก็นําไป

ถวายวัด พระภิกษุสงฆจึงใชเก็บคัมภีร ดวยเหตุนี้สิ่งของเครื่องใชของชาวบานจึงกลายมาเปน

สมบัติของพระศาสนาไปและเรียกกันวา “ตูพระธรรมฝาตัด”14(ภาพที่ 7)

จากเนื้อความดังกลาวจะเห็นไดวาศาสตราจารยศิลป พีระศรี ต้ังขอสันนิษฐานถึงหีบที่

มีการตกแตงดวยงานลายรดน้ํา ซึ่งในปจจุบันเรียกกันวา “หีบฝาตัด” เมื่อพิจารณาขอสันนิษฐาน

ดังกลาวแลวก็มีความเปนไปไดมากพอสมควร เนื่องจากวัฒนธรรมการถวายสิ่งของๆ ผูวายชนมไม

วาจะเปนชนชั้นกษัตริย ขุนนาง คหบดี หรือไพร เพื่ออุทิศแกพระศาสนามักพบอยูเสมอๆ ใน

สังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาจะพบวา ขอสันนิษฐาน

ทั้งหมดเนนประเด็นที่มาของ “หีบ” แตเมื่อสรุปในตอนทายกลับใชคําวา “ตู” ทั้งนี้รูปทรงของหีบกับ

12เจนิเฟอร เวยน คุชแมน, การคาทางเรือสําเภา จีน-สยาม ยุคตนรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), ภาคผนวก ข. 144-145.
13เร่ืองเดียวกัน, 73.
14ศิลป พีระศรี, ตูลายรดนํ้า (พระนคร : กรมศิลปากร, 2503), 11.
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ตูนั้นแตกตางกันพอสมควร และจากการสรุปแบบผิดลักษณะเชนนี้ไมแนใจวาเกิดจากความจงใจ

ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ซึ่งเปนผูเขียน หรือเกิดจากความผิดพลาดของนายเขียน ย้ิมศิริ อัน

เปนผูแปลอีกตอหนึ่งกันแน จึงกอใหเกิดความสับสนแกผูคนควาในเวลาตอมา 

ตอมา กองแกว วีระประจักษ ไดรับมอบหมายจากกรมศิลปากร ใหคนควาเรื่อง

ตูพระธรรมในหัวขอ ตนกําเนิดตูไทยโบราณ เมื่อ พ.ศ.2521 ภายในมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุวา

นักปราชญบางทานต้ังขอสังเกตไววาหีบหรอืตูที่ถวายไวแกพระศาสนาดังที่กลาวแลวนี้ เดิมทีผูเปน

เจาของอาจจะใชใสเสื้อผาหรือสิ่งของอ่ืนๆ และเมื่อถวายไวแกพระศาสนาแลว พระสงฆผูรับของ

ถวายคงใชเปนที่เก็บหนงัสือหรือพระธรรมคัมภีร เมื่อกาลเวลานานไปชื่อที่เรียกหีบหรือตูเหลานี้จึง

เพี้ยนไปตามสิ่งของในตู บางครั้งจะไดยินมีผูเรียกหีบและตูดังกลาววาหีบพระธรรมหรือตูพระ

ธรรม15

จากเนื้อความดังกลาวแมจะไมระบุชื่อของผูที่กลาวอางถึง แตก็นาจะเปนไปไดวา

อางอิงมาจากขอสันนิษฐานของศาสตราจารยศิลป พีระศรี อีกตอหนึ่ง นอกจากนี้ขอผิดพลาดที่

เกิดจากการสรุปเรื่องของหีบกลายเปนตูในขางตนกลับไมไดรับการแกไข และยังถูกดัดแปลง

ประเด็นที่มาของตูพระธรรมโดยไมมีหลักฐานใดๆ มาสนบัสนุนเพิ่มเติม 

ขอสันนิษฐานทั้งสองที่ยกมากลาวอางไวในขางตน แมจะไมมีหลักฐานที่ชัดเจนมา

รองรับอีกทั้งยังอาจเกิดจากขอผิดพลาดทางตัวอักษรหรือจงใจก็ตาม อยางไรก็ตามแนวคิด

ดังกลาวใชวาจะเลื่อนลอยไปเสียทั้งหมด เนื่องจากพบเนื้อความตอนหนึ่งในพงศาวดารกรุงศรี

อยุธยา (รัชกาลพระศรีสุธรรมราชาธิราช พ.ศ. 2199) ไดระบุวา “พระสนมใหเชิญพระราช

กัลยาณีเขาไวในตูพระสมุด” หามออกมาเสวาจะเอาพระสมุดไปยังพระราชวังบวรสถาน

มงคล”16

จากเนื้อความดังกลาวแสดงใหเห็นวาตูในสมัยนั้นมีประโยชนประการหนึ่งคือ ไวใชใส

สมุดและมีใชอยูแลวสําหรับเจานายในวัง โดยรูปแบบของตูพระสมุดอาจเหมือนหรือใกลเคียงกับตู

พระธรรมก็เปนได เนื่องจากยังไมเคยพบหลักฐานของตูรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไมใชตูพระธรรมในสมัย

อยุธยา นอกจากนี้ประเด็นของประโยชนใชสอยคงไมอาจจํากัดไดวาตูในสมัยอยุธยามีไวเพื่อใสสิ่ง

ใดและเวนที่จะไมใสสิ่งใด จึงอาจกลาวโดยรวมไดวาคงสามารถใสไดทั้งเสื้อผา สมุด คัมภีร ยา

รักษาโรค ถวยชาม ฯลฯ เปนตน

15กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูไทยโบราณ, 11.
16พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับ พระจักรพรรดิพงศ (จาด) (พระนคร :

คลังวิทยา, 2507), 361, 885.
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อยางไรก็ตามการที่สรุปไปวาตูพระธรรมตามวัดตางๆ หรือที่รวบรวมมาไว ณ หอพระ

สมุดวชิรญาณนั้น เปนตูที่เกิดจากใชงานมาแตเดิมของเจานาย ขาราชการ คหบดี หรือชาวบาน 

แลวจึงบริจาคใหแกวัดเมื่อตนสิ้นชีวิตไปแลวนั้น ดูจะเปนการดวนสรุปโดยละเลยหลักฐานบาง

ประการไป เนื่องจากพบวาบรรดาตูพระธรรมทีม่ีจารึกกํากับลวนแลวแตบันทึกไววาเปนการสรางไว

ในพระศาสนาโดยเฉพาะ ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง เชน

ตู ธบ.3 มีจารึกกํากับวา “ศุภมัสดุ พระพุทธศักราชลวงแลวได 2320 พระวษาเศศ

สังขยาปจจุบัน วันพุธ แรม 5 คํ่า เดือน 12 ปรกา นพศก มหาแตง ตรุณพุทธบุตรมีวิสุทธิสัทธา 

สัมปยุตญาณนิยม ตําริวาพระศาสนาไวใหปริยัดติสาศานถาวรวัฑฒนาการ...”17

ตู กท.27 มีจารึกกํากับวา “สุพพทัสดุพระพุทธศักราชลวงแลว 2337 พระวัสสา ปขาล 

ฉศก สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ ทรงพระราชศรัทธาสรางตูไวใน

พระพุทธศาสนา ขอใหไดตรัสแกพระโพธญิาณในอนาคตกาลนั้นเถิด”18

ตู กท.243 มีจารึกกํากับวา “สุพระพุทะสคะราชสวงไปแลวไดสองพัน 363 พระวสา...

ณั ปวอกศ...สกเดีอนยิ ฯ ขา ฯ นางแจมสางตูไวในพระศาสนา...”19 ฯลฯ เปนตน

อยางไรก็ตามยังมีตูพระธรรมอีกจํานวนมากที่ไมมีจารึกกํากับ ดังนั้นตูพระธรรมในกลุม

นี้จึงอาจเปนตูที่ถวายโดยผูวายชนมไดดวยเชนกัน แตขอสันนิษฐานในประเด็นหลังก็ยังไมมี

หลักฐานใดมายืนยันไดแนชัด ดังนั้นแนวคิดเรื่องการสรางตูพระธรรมถวายแกวัดโดยเฉพาะจึงดูจะ

มีน้ําหนักมากวา

2.รูปแบบตูพระธรรมในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรี

ดังที่ไดเคยกลาวไวบางแลวในขางตนวาตูพระธรรมที่พบในประเทศไทยนั้น คง

หลงเหลือหลักฐานเกาสุดเพียงสมัยอยุธยาตอนปลาย ดวยเหตุนี้จึงควรนําตูพระธรรมสมัยอยุธยา

ตอนปลายและสมัยธนบุรี มาแสดงใหเห็นถึงรูปแบบและการประดับตกแตงโดยสังเขป เพื่อเปน

แนวทางไปสูการวิเคราะหและกําหนดอายุสมัยของตูพระธรรมสมัยรัตนโกสินทรในบทตอไป

17กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา และ สมัยธนบุรี)

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 237.
18กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 91.
19กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3) (กรุงเทพฯ : สํานักงานสราง

เสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2529), 210.
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2.1 ตูพระธรรมแบบขาหมู

ตูพระธรรมแบบขาหมู สันนิษฐานวาคงสรางขึ้นอยางชาสุดในสมัยอยุธยา

ตอนปลาย และนาจะไดรับอิทธิพลทางรูปแบบมาจากตูจีน โดยมีการดัดแปลงแกไขในบางสวนจน

กลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชน ยอความสูงของตัวเรือนลงแตยืดขาตูใหสูงขึ้น และเพิ่มเสาหัว

เม็ดดานบนของตูขึ้นมาในบางครั้ง (ภาพที่ 8) ตอมาในสมัยธนบุรีโครงสรางของตูพระธรรมแบบขา

หมูมีทั้งขนาดเทากันกับที่สรางในสมัยอยุธยาและขนาดใหญโตขึ้นกวาเดิม อยางไรก็ตามลักษณะ

โดยรวมอันเปนเอกลักษณของตูแบบขาหมูเชนนี้ ยังคงสงผานลงมายังสมัยรัตนโกสินทรโดยแทบ

ไมมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเทาใดนัก 

รูปทรงของตูพระธรรมแบบขาหมูมีองคประกอบตางๆ โดยรวมคือ ตัวเรือนที่มีฝา 3

ดาน ดานหนาเปนบานประตูผากลางแบบเปดออก ดานบนมักเปนหนาตัดราบเรียบ บางครั้งก็มี

เสาหัวเม็ดประดับอยูที่มุมทั้งสี่ดวย ขอบบนและลางของตัวเรือนประดับดวยค้ิวบัวแบบบัวควํ่าบัว

หงาย ที่มุมทั้งสี่ยกขอบเปนค้ิวไมสี่เหลี่ยมในลักษณะของเสาขอบตูยาวลงมาจนเลยตัวเรือนตูและ

กลายเปนขาตูทั้งสี่ นอกจากนี้บริเวณขอบลางของตัวเรือนระหวางขาตูทั้งสี่ดานประดับดวยเชิงตู

สลักแบบคดโคงหรอืที่เรียกวาปากสิงห 

สวนการประดับตกแตงตูพระธรรมแบบขาหม ูอาจจําแนกเปนสวนตางไดดังนี้

1) บานประตูและฝาตู

การตกแตงประตูและฝาตูคอนขางมีความหลากหลาย มักเขียน

ภาพลายรดน้ําปดทองเปนเรื่องราวและลวดลายตางๆ เชน พุทธประวัติ รามเกียรต์ิ ผูกลายเคลา

ภาพสัตวหิมพานต และภาพทวารบาลดวยเชนกัน เนื้อหาและลวดลายตางๆ เหลานี้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปบางในเวลาตอๆ มา โดยเฉพาะงานตกแตงอยางเชนภาพทวารบาลที่บานประตู 

ยังคงสืบทอดความนิยมมาถึงในชวงตนกรุงรัตนโกสินทร และเสื่อมความนิยมลงจนหมดความ

นิยมไปในที่สุด (จะกลาวถึงในบทตอไป)

2) เสาขอบตู

การประดับในสวนเสาขอบตูมักตกแตงดวยการปดทองทึบ หรืออาจ

มีลวดลายหนากระดานรักรอยและพุมขาวบิณฑประดับอยูยาวตลอดชวงของเสาขอบตู แตใน

บางครั้งก็ประดับปลายเสาขอบตูเปนบัวหัวเสา สวนกลางเสาเปนประจํายามรัดอกและฐานเสา

   ส
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เปนกาบพรหมศรดวยเชนกัน20การประดับเชนนียั้งคงมีตอมาในสมัยรัตนโกสินทรแตไมมากนักและ

เลือนหายไปในที่สุด (จะกลาวถึงในบทตอไป)

3) ขาตู

การประดับสวนขาตูมักปดทองทึบหรืออาจมีลวดลายตกแตงอยู

เพียงเล็กนอย โดยในบางครั้งก็เปนชุดลายเดียวกันกับเสาขอบตูหรือตกแตงดวยลายกรวยเชิงชั้น

เดียว ซึ่งการประดับตกแตงเชนนี้ยังคงทําสืบตอไปถึงสมัยรัตนโกสินทร และมีรายละเอียดเพิ่มเติม

ขึ้นอีกมาก (จะกลาวถึงในบทตอไป)

4) เชิงตู

การประดับสวนเชิงตูมีทั้งที่เขียนลายรดน้ําปดทองและจําหลักลาย 

การประดับในสวนนี้มักเขียนเปนภาพพญานาค เหราหรือมังกร ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลทางรูปแบบ

มาจากตูจีนอันเปนตนกําเนิด นอกจากนี้ยังมีการจําหลักลวดลายพรรณพฤกษาทํานองจีน และ

แบบที่คลี่คลายมาเปนการผูกลายอยางไทย เชน ลายกานขดชอกนก และชอหางโต เปนตน 

กระบวนการตกแตงเชนนี้ยังคงสืบทอดตอลงมายังสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร โดยแทบไมมีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งในบางครั้งก็ยังคงยอนกลับไปเอาลวดลายตนแบบจากตูจีนกลับมาใชดวยเชนกัน 

(จะกลาวถึงในบทตอไป)

2.2 ตูพระธรรมฐานสิงห

ตูพระธรรมในกลุมนี้ถูกเรียกขานในนาม “ตูครูวัดเซิงหวาย”21หรือ “ตูวัดเซิง

หวาย” (ภาพที่ 9) ตูพระธรรมเหลานี้มีหลงเหลืออยูในปจจุบันไมมากนัก แตมีความโดดเดนเปน

เอกลักษณเฉพาะดวยรูปทรงที่สวยงามลงตัว กอปรกับมีลวดลายประดับตกแตงอันวิจิตรจน

สามารถกลาวไดวาเปนฝมือชั้นครูเลยทีเดียว ตูพระธรรมฐานสิงหเปนรูปแบบที่นิยมอยูในสมัย

20การประดับลวดลายบริเวณเสาขอบตูโดยมีองคประกอบของบัวหัวเสา ประจํายามรัดองคท่ีกึ่งกลาง

เสา และมีกาบพรหมศรท่ีสวนฐานเสาเชนน้ี ชวนใหคิดไปถึงเสาในงานสถาปตยกรรมไดไมมากก็นอย
21สมเด็จฯ เจาฟา กรมพระยานริศรานุวัติวงศ ทรงเปนผูดํารินามน้ีขึ้นกอนเปนคร้ังแรก โดยมีสาเหตุมา

จาก “...ไมทราบวาทานครูผูใหลายทานชื่อไร ....ไดตูฝมือทานมา ดวยสมเด็จพระวันรัตน (ฑิต) ให ทานบอกวา

ไดมาจาวัดเซิงหวายกรุงเกา จึงเรียกชื่อวา ครูวัดเซิงหวาย...” ดูใน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระ

ยานริศรานุวัติวงศ และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม16 (พระนคร

: องคการคาคุรุสภา, 2505),112.
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อยุธยาตอนปลาย แตก็ดูจะเลือนหายไปพรอมกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 222ตูพระธรรม

ลักษณะดังกลาว นับไดวาเปนจุดสูงสุดของปรับปรุงดานรูปแบบและการประดับตกแตงตูพระธรรม

ในสมัยอยุธยา ทั้งนี้เปนไปไดวาตูพระธรรมฐานสิงหคงเกิดจากการดัดแปลงรูปแบบมาจากตูแบบ

ขาหมู ดังจะเห็นไดจากยังมีโครงขาแบบขาหมูซอนอยูภายใน (ภาพที่ 6) ซึ่งเมื่อถอดโครงสรางสวน

ฐานสิงหและลายชองกระจกเหนือแขงสิงหออก โดยรนฐานสิงหขึ้นประชิดกับสวนลางของตัวเรือน

ตู (กลายเปนเชิงตูแบบปากสิงห) ก็จะกลายเปนตูขาหมูไดอยางคอนขางชัดเจนทีเดียว 

จากรูปทรงของตูพระธรรมฐานสิงหนี้  สิ่งพิเศษในเบ้ืองตนคงหนีไมพนเรื่องของ

ฐานรองรับตู เมื่อมองถึงเรื่องของฐานสิงหโดยเฉพาะแลวก็อาจกลาวไดวาคงมีมากอนสมัยสุโขทัย

แลวเพียงแตยังไมพบหลักฐานชัดเจน ขาสิงหนี้คงมีวิวัฒนาการเรื่อยมาผานสมัยสุโขทัย จวบจน

สมัยอยุธยาขาสิงหก็มีองคประกอบตางๆ ครบถวนทั้งขาสิงห นองสิงห ทองสิงห กาบเทาสิงห นม

สิงห และบัวหลังสิงห23

อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่นาสนใจอยูประการหนึ่งดวยวา ฐานสิงหเมื่อผนวกเขาเปน

สวนหนึ่งของตูพระธรรม อาจเปนการแสดงใหเห็นถึงตนทางของแนวความคิดที่ทําใหตูพระธรรม

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดเมื่อตองการแสดงความเปนเรือนฐานันดรสูงอยางชัดเจน24ซึ่งจะเห็น

ไดจากการใสเรือนยอดในตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุกในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

(จะกลาวถึงตอไป)

22ในปจจุบันยังไมพบหลักฐานวาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร มีการสรางตูพระธรรมแบบฐานสิงห

หรือไม ดังน้ันเมื่อพบตูพระธรรมลักษณะเชนน้ี จึงมักกําหนดอายุวาเปนตูท่ีสรางขึ้นในสมัยอยุธยาอยูเสมอ 

ประเด็นดังกลาวจึงยังคงเปนสวนท่ีควรไดรับการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป
23สนติ เล็กสุขุม, กนกในดินแดนไทย, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 141.
24อน่ึง ฐานสิงหน้ีมักพบวาเปนสวนประกอบอยูในงานสถาปตยกรรม เชน ปราสาทราชมณเฑียร เจดีย

อุโบสถวิหาร หรือแมกระทั่งบุษบกและบัลลังก ท่ีประทับ ฯลฯ เปนตน จากความหลากหลายของงาน

สถาปตยกรรมท่ีฐานสิงหเขาไปเปนสวนประกอบอยู จะเห็นไดวามีท้ังท่ีเจตนาแสดงความเปนเรือนฐานันดรสูง 

หรือกระท่ังสถาปตยกรรมท่ีไมมีความหมายถึงเรือนฐานันดรสูงเลยก็ตาม ดังน้ันการท่ีจะกลาววาตูพระธรรมฐาน

สิงหน้ัน มีแนวคิดในการสรางท่ีจะส่ือไปถึงการจําลองเรือนฐานันดรสูงคงไมถูกตองไปซักทีเดียว เน่ืองจากยังขาด

องคประกอบท่ีสําคัญคือ เคร่ืองบนหรือเรือนยอด นอกจากน้ีมีขอสังเกตท่ีนาสนใจอยูประการหน่ึงดวยวา ตูพระ

ธรรมฐานสิงหในบางคร้ังมักมีการประดับบัวคว่ําขนาดใหญไวท่ีสวนบนสุดของตูพระธรรม ซึ่งการจัดวางใน

ลักษณะเชนน้ี ก็ชวนใหคิดไปถึงสวนท่ีเปนหลังคาลาดในงานสถาปตยกรรมอยูไมนอย แตก็อาจมองไดวาเปน

เพียงการประดับตกแตงตามกระบวนชางไดดวยเชนกัน
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ในดานการประดับตกแตงตามสวนตางของตูพระธรรมแบบฐานสิงหนี้ คอนขาง

ใกลเคียงกับการตกแตงตูพระธรรมแบบขาหมูในสมัยเดียวกัน โดยอาจตางกันบางในสวน

องคประกอบของตูที่เพิ่มเติมเขามา เชน ฐานสิงห และชองกระจก เปนงานจําหลักลายแบบไทย 

อาทิ ลายกระจัง ลายประจํายาม และลายหนากระดานกามปูลูกฟก เปนตน

3.ตูพระธรรมแบบเรือนฐานันดรสูงในสมัยรัตนโกสินทร

การสรางตูพระธรรมที่ เริ่มมีความนิยมมาต้ังแตสมัยอยุธยา โดยนาจะเริ่มจาก

ตูพระธรรมแบบขาหมูซึ่งคงไดตนแบบมาจากตูจีน และไดรับการพัฒนาตอมาโดยผนวกเอาฐาน

สิงหเพิ่มเติมเขาไป จนกลายตูพระธรรมแบบฐานสิงหที่เปนเอกลักษณของตูพระธรรมสมัยอยุธยา

เมื่อเขาสูสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรอันเปนชวงสรางบานแปงเมือง การทํานุบํารุงพระศาสนาเปน

สิ่งจําเปนสําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชน ดวยเหตุนี้การสังคายนาและการสรางพระไตรปฎก

ฉบับทองใหญ (ฉบับหลวง) จึงมีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับพระนคร ดังนั้นการสรางตูพระธรรม

อันเปนสิ่งสําหรับจัดเก็บพระธรรมคัมภีรที่สรางขึ้นใหม จึงมีความประณีตงดงาม และพิเศษกวาตู

พระธรรมใบอ่ืนๆ ทีเ่คยไดสรางกันมาเพื่อใหสมเกียรติและเปนสิ่งล้ําคาคูพระนคร

3.1 ตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุก 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงโปรดใหสรางตูพระธรรมทรง

มณฑปประดับมุก (ภาพที่ 10) เมื่อป พ.ศ. 2331 เพื่อประดิษฐานพระไตรปฎกฉบับทองใหญที่

สังคายนาในรชักาลของพระองค ตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุกใบนี้สมเด็จเจาพระยาอัครมหา

เสนา (บุนนาค) เปนแมกองอํานวยการสรางต้ังแตครั้งยังเปนพระยาอุไทยธรรม กํากับการกรมชาง

มุก25ปจจุบันอยูในพระมณฑปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 

ตูพระธรรมทรงมณฑปนี้มีลักษณะเปนตูแบบยอมุมไม 12 มีฐานหนากระดานซอนกัน 3

ชั้นตอดวยฐานสิงห โดยบริเวณสวนฐานมีการประดับประติมากรรมรูปยักษ ครุฑ และเทพพนม

เรียงตามลําดับชั้น จากนั้นจึงเปนตัวเรือน สวนเสาขอบตูประดับดวยกาบพรหมศร ตอนกลางเสา

เปนประจํายามรัดอก สวนดานบนของเสาขอบตูเปนบัวหัวเสาแบบบัวปลายดาบและมีคันทวยมุม

25เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1, พิมพคร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ :

องคการคาคุรุสภา, 2526), 109,116. ; สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ  และ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม16, 158.
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ละ 3 ตามยอมุม ดานขางตูบริเวณตัวเรือนประดับดวยกระจังปฏิญาณตอๆ กันไป ในสวนเรือน

ยอดนั้นทาํเปนยอดกุฎาคารทรงมณฑปมีทั้งหมด 5 ยอด 

3.2 ตูพระธรรมทรงปราสาท

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงโปรดใหสรางตูพระธรรมทรง

ปราสาท (ภาพที่ 11) เมื่อป พ.ศ.2331 พรอมกับหอไตรในคราวบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ26

อยางไรก็ตามแมจะไมพบหลักฐานใดกลาวถึงการจําลองพระไตรปฎกฉบับทองใหญ มาบรรจุไวใน

ตูทรงปราสาทใบนี้ แตจากองคประกอบแวดลอมหลายดานทั้งปที่สรางตูพระธรรมใบนี้กับปที่

สังคายนาพระไตรปฎกฉบับทองใหญซึ่งอยูในปเดียวกัน กอปรกับวัดพระเชตุพนฯ เปนวัดสําคัญที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงบูรณะ จึงถือกันวาเปนวัดประจํารัชกาล27ดังนั้นจึง

เปนไปไดวา อาจมีการจําลองพระไตรปฎกฉบับทองใหญมาบรรจุไวในตูพระธรรมทรงปราสาทดวย

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงบูรณปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ อีกครั้งหนึ่ง ทรงโปรดให

รื้อหอไตรหลังเดิมครั้งรัชกาลที่ 1 เนื่องจากทรุดโทรมมาก โดยสรางใหมเปนพระมณฑปยอดมงกุฎ 

แตยังคงตูพระธรรมทรงปราสาทไวภายในเชนเดิม28อยางไรก็ตามแมจารึกจะระบุวาการบูรณะใน

ครั้งรัชกาลที่ 3 จะคงตูรูปปราสาทไว แตกลับพบวาสวนยอดปราสาทของตูพระธรรมใบนี้เปนทรง

มงกุฎ อันเปนแบบแผนพระราชนิยมอยูในรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 529นอกจากนั้นลวดลายประดับตู

โดยสวนใหญ เชน บานประตู ฝาตู สวนฐานตูและที่หนาบัน ลวนแลวแตใชลายกระจังใบเทศขนาด

เล็กผูกเปนแมลายตางๆ โดยเฉพาะบานประตูและฝาตูนั้นผูกเปนลายประจํายามกานแยงใน

ทํานองลายแผง ซึ่งพบไดเสมอๆ บนตูพระธรรมประดับลายรักกระแหนะหรือตูพระธรรมจําหลักไม

ที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 (จะกลาวถึงอยางละเอียดในบทตอไป) จากขอสังเกตดังกลาวอาจ

26ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ 

สมเด็จพระพอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณณสิริ) 23 เม.ย. 2517), 1-3.
27สันติ เล็กสุขุม, ขอมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 12.
28เร่ืองเดียวกัน, 27, 45.
29ตัวอยางพระราชนิยมเคร่ืองบนแบบทรงมงกุฎในสมัยรัชกาลท่ี 3 จะเห็นไดจากสถาปตยกรรมท่ี

พระองคทรงสราง เชน พระเศวตกุฎาคารวิหารยอดในพระบรมมหาราชวัง และซุมประประตูหนาตางวดัพระ  เชตุ

พนฯ เปนตน ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไดทรงสรางซุมประตูยอดมงกุฎท่ีพระทวารเทเวศรรักษาหนาพระท่ีน่ัง

อมรินทรวินิจฉัย และในสมัยรัชกาลท่ี 5 ทรงใหแกแบบยอดพระโพธิธาตุพิมานเปนทรงมงกุฎดวยเชนกัน ดูใน 

หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี ไขแสง ศุขะวัฒนะ และผุสดี ทิพทัส, สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง, เลม 1

(กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2531), 75, 268, 301.
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เปนไปไดวา การบูรณะหอไตรวัดพระเชตุพนฯ ในสมัยรัชกาลที่ 3 อาจไมไดเปลี่ยนเฉพาะตัวอาคาร

เพียงอยางเดียว แตยังอาจรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนจากตูพระธรรมทรงปราสาทมาเปนตูพระธรรม

ทรงปราสาทยอดมงกุฎดวย แตไมไดมีการบันทึกรายละเอียดสวนนีไ้วในจารึกครัง้บูรณะก็เปนได

ตูพระธรรมทรงปราสาทใบนี้เปนตูทรงปราสาทจัตุรมุข สวนฐานประกอบดวยฐานหนา

กระดานและฐานสิงห ตอดวยทองไมและฐานหนากระดานสลับกัน 3 ชั้น โดยมีบัวหงายขั้นที่ใต

ฐานหนากระดานชั้นที่ 2-3 อีกทั้งมีกระจังปฏิญาณประดับเหนือฐานหนากระดานทุกชั้นยาวไป

ตลอดแนวดวย บริเวณตัวเรือนมีประตูเปดไดทั้งสี่ดาน สวนดานลางของเสาขอบตูประดับดวยกาบ

พรหมศรขนาดใหญ ดานบนของเสาขอบตูประดับบัวหัวเสาแบบบัวปลายดาบ เหนือตัวเรือนขึ้นไป

เปนเครื่องบนแบบหลงัคาลดหลั่น 2 ชั้น มีชายคาปกนกแตไมมีคันทวยรองรับ มีชอฟาใบระกาหาง

หงสครบครัน สวนเครื่องบนเปนเรือนยอดทรงมงกุฎ (ภาพที่ 11)

จากรายละเอียดของสถานที่ต้ัง รูปแบบ และงานประดับตกแตงตูพระธรรมทั้ง 2 ใบ 

ดังกลาวมาในขางตนแลวนั้น แสดงใหเห็นถึงความเหมือนกันคือ ตางก็เปนตูพระธรรมที่มีรูปทรง

แบบเรือนฐานันดรสูงอยางชัดเจน ตูพระธรรมรูปแบบพิเศษเชนนี้แสดงใหเห็นวาเจตนาสราง

สําหรับวาระพิเศษโดยเฉพาะ 

ทั้งนี้มีขอสังเกตดวยวาตูพระธรรมทั้งสองใบนั้น มีความสอดคลองสัมพันธทางดาน

รูปแบบกับอาคารที่ประดิษฐานอยูดวย ดังจะเห็นไดจากตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุก

ประดิษฐานอยูภายในพระมณฑป (ภาพที่ 10,12) และตูพระธรรมทรงปราสาทมีเรือนยอดทรง

มงกุฎ ก็ประดิษฐานอยูภายในพระมณฑปยอดมงกุฎเชนกัน (ภาพที่ 11,13) เจตนาของการ

แสดงออกที่สอดคลองกันเชนนี้ไมแนใจวาเกิดขึ้นโดยเจตนาต้ังแตแรกหรือไม เนื่องจากตูพระธรรม

ทรงมณฑปประดับมุก แตเดิมเคยประดิษฐานอยูในหอพระมณเฑียรธรรมกลางสระน้ําในวัดพระศรี

รัตนศาสดารามมากอน ตอมาเมื่อเกิดเพลิงไหมจึงมีการถมสระและสรางเปนพระมณฑปขึ้นแทน 

แลวจึงอัญเชิญตูพระธรรมใบดังกลาวเขาไปไวในพระมณฑป30 ดวยเหตุนี้จึงยังเปนที่นาสงสัยอยูวา

หอพระมณเฑียรธรรมหลังที่ถูกเพลิงไหมไปนั้นสรางแบบมีเรือนยอดหรือไม หากหอพระมณเฑียร

ธรรมหลังเดิมไมมีเครื่องยอด การสรางพระมณฑปขึ้นแทนหอพระมณเฑียรธรรมหลังเดิมคงเจตนา

สรางใหสอดคลองกับตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุกที่สรางขึ้นกอนหนาแลว 

นอกจากนี้หอไตรหลังเดิมและตูทรงปราสาทที่สรางเมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 ในวัดพระเชตุ

พนฯ ก็ยังไมอาจบอกไดวามีเครื่องบนแบบใดกอนจะถูกบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งถาหากหอไตร

30เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1, 116.
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หลังเดิมนั้นไมมีเรือนยอด การปรับเปลี่ยนตูพระธรรมทรงปราสาทใหเปนตูพระธรรมทรงปราสาท

ยอดมงกุฎเพื่อใหสอดคลองกับพระมณฑปยอดมงกุฎที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็นาจะอาศัย

ตัวอยางที่เห็นจากตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุกที่ประดิษฐานอยูภายในพระมณฑป วัดพระศรี

รัตนศาสดาราม เพียงแตวิธีทําสลับกันกับที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 1 นั่นเอง

4. สรุป

1) ท่ีมา

ตูพระธรรมในประเทศไทยนาเชื่อไดวารับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ซึ่งรูจัก

การใชตูมากอนและคงเผยแพรความนิยมมายังภูมิภาคนี้ โดยผานทางการคาทั้งทางตรงและ

ทางออม การใชหรือการสรางตูในประเทศไทยคงไมไดจํากัดอยูเพียงเฉพาะใสคัมภีรทางศาสนา 

อีกทั้งผูใชตูเหลานั้นคงมทีั้งกษัตริย ขุนนางและคหบดี โดยขอสันนิษฐานแตเดิมที่เชื่อวาตูพระธรรม

มีกําเนิดมาจากการเปนเครื่องเรือนมากอนเมื่อเจาของสิ้นชีวิตจึงถวายแกวัด และกลายเปนตูเก็บ

พระไตรปฎกในเวลาตอมานั้น ก็ยังเปนแนวคิดที่ไมมีหลักฐานใดมาพิสูจนได

สวนอีกแนวทางหนึ่งอาจสันนิษฐานไดวาตูนําเขาหรือสรางใหมก็ตาม ซึ่งนาจะมีใชอยู

อยางชาในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดสงอิทธิพลและแนวคิดในการใชประโยชนเพื่อการศาสนา โดย

อาจดัดแปลงหรือไมก็ตามจากตูแบบที่ใชอยู ตกแตงดวยงานเขียนลายปดทองรดน้ํา เพื่อนํามา

ถวายวัดสาํหรับจัดเก็บพระไตรปฎก คัมภีรตางๆ ก็ดูจะมีความเปนไปไดมากวาแนวคิดเดิมที่กลาว

ไวในขางตน เนื่องจากจารึกที่พบบนตูพระธรรม ลวนแสดงขอความที่บงชี้ไปในทางเดียวกันวา 

สรางขึ้นสําหรบัถวายไวในพระศาสนาโดยเฉพาะ

2) รูปแบบตูพระธรรมสมัยอยุธยาและสมยัธนบุรี 

ตนแบบของตูพระธรรมในสมัยอยุธยาคงไดรับอิทธิพลมาจากตูจีนที่นิยม

สรางมากอนหนา แตเมื่อมีการสรางตูพระธรรมในสมัยอยุธยาคงมีการดัดแปลงโดยปรับเปลี่ยน

โครงสรางเสียใหมใหเหมาะสม ซึ่งประเด็นของการยืดขาตูใหสูงขึ้นนั้นอาจเปนไปไดวากลัวน้ําจะ

ทวมทําความเสียหายตอคัมภีรหรือสิ่งที่จัดเก็บไวในตูก็เปนได สวนกรณีของการเพิ่มเสาหัวเม็ด

เหนือตูนั้นนาจะเปนเพียงการตกแตงหรือเพื่อใหงายตอการขนยายตู โดยการหาบหามหัวทายของ

ตูในลักษณะแนวนอนก็เปนไดเชนกัน 

ตอมาเมื่อการสรางตูพระธรรมแพรหลายมากขึ้น แนวคิดในการประดับตกแตงก็ดูจะมี

มากขึ้นตามไปดวย อยางตูพระธรรมฐานสิงหในสมัยอยุธยาตอนปลายไดนําเอาฐานสิงหมาผนวก

เขาเปนสวนฐานของตูพระธรรมไดอยางลงตัวและงดงาม แตก็ยังคงเหลือโครงเดิมที่เปนขาตูแบบ

ขาหมอัูนเปนตนแบบที่รับมาจากจีนอยู ในขณะเดียวกันตูแบบขาหมูซึ่งใกลเคียงกับตูจีนตนแบบก็
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ยังคงไดรับความนิยมตอเนื่องต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร และดูจะเปนรูปแบบที่พบ

ไดมากกวาบรรดาขาตูแบบอ่ืนดวย 

3) ตูพระธรรมแบบเรือนฐานันดรสูงในสมัยรัตนโกสินทร

รูปแบบของตูพระธรรมยังคงไดรับการปรับปรุงเพิ่มเติมมาโดยตลอด ดังจะ

เห็นไดจากจุดสูงสุดของแนวคิดการสรางตูพระธรรมในสมัยรัตนโกสินทรที่นําเอาตูพระธรรมแบบ

ขาสิงหเขามาผนวกกับเรือนยอด สงผลใหตูพระธรรมกลายเปนเรือนฐานันดรสูงโดยแสดงออกมา

ในรูปของตูพระธรรมทรงมณฑปและตูพระธรรมทรงปราสาท (ภาพที่ 10-11)

อยางไรก็ตามเมื่อมองไปถึงประเด็นของการสรางตูพระธรรม โดยอิงแนวคิดเก่ียวกับ

เรือนฐานันดรสูง ก็อาจกลาวไดวาแนวคิดเชนนี้คงมีเคาลางมากอนสมัยรัตนโกสินทรเพียงแตยังไม

ชัดเจนเทาใดนัก ดังจะเห็นไดจากการประดิษฐานตูพระธรรมภายในอาคารที่มีหลังคาซอนชั้น หรือ

ในอาคารที่มี เรือนยอด เชน หอไตร หอพระมณเฑียร เปนตน อาคารเหลานี้ลวนแลวแตมี

ความหมายในการจําลองเรือนฐานันดรสูงอยูแลว นอกจากนี้ตูพระธรรมฐานสิงหที่มีมาต้ังแตใน

สมัยอยุธยายังอาจเปนตนทางของแนวคิดในการสรางตูพระธรรมใหหมายถึงเรือนฐานันดรสูงได

บางไมมากก็นอย 

สมัยรัตนโกสินทรรูปแบบตูพระธรรมคงพัฒนาไปถึงจุดสูงสุด เมื่อตองการสราง

ตูพระธรรมในวาระพิเศษสําหรับจัดเก็บสิ่งสําคัญทางศาสนาอยางพระไตรปฎกฉบับทองใหญ ซึ่ง

สังคายนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงเกิดการสรางตูพระธรรมที่มีเรือนยอดทรงมณฑปและทรง

ปราสาท (ภาพที่ 10-11) โดยประดิษฐานอยูในอาคารที่มีเรือนยอด การทําเชนนี้ดูจะเปนการตอก

ยํ้าใหเห็นถึงความสําคัญที่พิเศษย่ิงขึ้นของสิ่งที่บรรจุอยูภายในตูพระธรรมทั้งสองใบ มากกวาจะ

เปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการสรางตูพระธรรมทั้งหมดในชวงสมัยนั้นหรือตอมา ซึ่งตูพระธรรม

ทั้งในหวงเวลาเดียวกันและตอมาก็ยังคงไมมีการสรางเรือนยอด หรือเอาฐานสิงหแบบในสมัย

อยุธยากลับมาใชอีก จึงเปนการชี้ชัดไดวาการสรางตูพระธรรมใหกลายเปนเรือนฐานันดรสูง เปน

เพียงการสรางในวาระพเิศษเทานั้น เนื่องจากตูพระธรรมใบอ่ืนๆ ก็ประดิษฐานอยูในอาคารหลังคา

ซอนชั้นที่มีความหมายวาเปนเรือนฐานันดรสูงอยูแลว
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บทท่ี 3

การกําหนดอายุตูลายทองสมัยรัตนโกสินทร

จากการรวบรวมตูพระธรรมโดยกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ ต้ังแต พ.ศ.2448-

24701ไดตูพระธรรมสมัยรัตนโกสินทรรวมกันถึงถึง 373 ใบ ขึ้นทะเบียนและตีพิมพลงบนหนังสือตู

ลายทองสมัยรัตนโกสินทรทั้ง 4 เลม ระหวางป พ.ศ. 2529-2532 โดยกรมศิลปากร ในบรรดาตูพระ

ธรรมเหลานั้นแบงออกเปนตูลายทองถึง 325 ใบ จํานวนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความนิยมในการ

ตกแตงตูพระธรรมดวยงานเขียนลายปดทองรดน้ํามากกวางานชางแขนงอ่ืนๆ 

ดวยเหตุนีจ้ึงจําเปนตองวิเคราะหเพื่อหาความเหมือนหรือแตกตางกันของตูลายทองใน

แตละรัชกาล โดยอาศัยตูลายทองที่มีจารึกกํากับการสรางต้ังแตรัชกาลที่ 1-4 มาเปนตัวต้ังตนใน

การวิเคราะหเปรียบเทียบ เนื่องจากในหวงเวลาดังกลาวนับต้ังแตรัชกาลที่ 1 งานชางคงมีการสืบ

ทอดมาจากราชอาณาจักรเดิม คือ อยุธยา และการเก่ียวของกับจีนที่มีมากอนและดําเนินตอมา

อยางเขมขน กอนที่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกจะเปนกรณีสําคัญย่ิงตามลําดับนับจากปลาย

รัชกาลที่ 3 เปนตนมา2เชื่อวาสิ่งตางๆ เหลานี้คงมีผลกระทบไมมากก็นอยตองานชางที่ปรากฏบนตู

ลายทองในสมัยรัตนโกสินทร

1พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งหอพระสมุดสําหรับพระนคร โดย

ทรงมีกระแสพระราชดําริวา “ควรใชตูลายทองรดนํ้าของเกา เปนตูใสหนังสือในหอพระสมุดสําหรับพระนคร”

กรรมการหอพระสมุดไดทราบวามีอยูตามวัดโดยมาก จึงใหราชบัณฑิตไปขอตอพระสงฆผูเปนเจาของ พระสงฆ

สวนมากก็ยินดีถวายใหแกหอพระสมุดเพ่ือสนองพระราชประสงค คร้ังน้ันไดตูและหีบลายทองรดนํ้า รวมท้ังตู

ลายจีน ตูประดับกระจกและตูแบบตางๆ มาเปนสมบัติของหอพระสมุดวชิรญาณจํานวนมาก ดูใน กรมศิลปากร,

หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541), 50.
2สันติ เล็กสุขุม, “ความสัมพันธในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต : งานชางในวัฒนธรรมศาสนา,” ใน 

มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพ่ือนบาน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 128.
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1.ตูลายทองท่ีมีจารึกกํากับ

ตูลายทองที่มีจารึกกํากับเหลานี้ลวนแลวแตแตกตางกันทุกใบ อาจมีบางที่คลายกันแต

ก็ไมไดเหมือนกันไปหมดทุกอยาง ดังนั้นการวิเคราะหจําเปนตองแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

โครงสรางและการประดับตกแตง ซึ่งแบงการวิเคราะหเปนรัชกาลตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.1 รัชกาลท่ี 1

ตูลายทองที่มจีารึกกํากับในสมัยรัชกาลที่ 1 มีทั้งหมด 8 ใบ ดังนี้

- ตู กท.245 สรางเมื่อ พ.ศ.2327 ไมทราบนามผูสราง3(ภาพที่ 14)

- ตู กท.24 สรางเมื่อ พ.ศ.2331 สรางโดยมหารอด4(ภาพที่ 15)

- ตู กท.285 สรางเมื่อ พ.ศ.2334 สรางโดยทิดสุก5(ภาพที่ 16)

- ตู กท.27 สรางเมื่อ พ.ศ.2337 สรางโดยพระเจาหลานเธอ 

เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ6(ภาพที่ 17)

- ตู กท.336 สรางเมื่อ พ.ศ.2343 สรางโดยสุวัณภิกขุ7(ภาพที่ 18)

- ตู กท.133 สรางเมื่อ พ.ศ.2344 สรางโดยนายมุก-อําแดงเกด8

(ภาพที่ 19)

- ตู กท.233 สรางเมื่อ พ.ศ.2344 สรางโดยหลวงชาญณรงค

และทานผูหญิงฟก9(ภาพที่ 20)

- ตู กท.153 สรางเมื่อ พ.ศ.2350 ไมทราบนามผูสราง10

(ภาพที่ 21)

3กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3), 218.
4กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 77.
5กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3), 371.
6กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 91.
7กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 4) (กรุงเทพฯ : สํานักงานสราง

เสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2532), 293.
8กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 2) (กรุงเทพฯ : สํานักงานสราง

เสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2529), 133.
9กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3), 167.
10กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 2), 209.
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1) โครงสราง

1.1) ขนาด ตูลายทองในสมัยรัชกาลที่ 1 มีขนาดความสูงโดยเฉลี่ย

อยูในราว 1.5 เมตร และกวางราว 1 เมตร แตก็มีบางที่สูงเกิน 2 เมตร เมื่อเทียบกับตูลายทองใน

รัชกาลตอมาจะเห็นไดวามีขนาดโดยรวมเฉลี่ยแลวไลเลี่ยกัน (ตารางที่ 1) ผลจากสํารวจทําให

ทราบวาตูลายทองสวนใหญที่มีจารึกระบุวาสรางขึ้นต้ังแตรัชกาลที่ 1-4 ลวนมีขนาดใกลเคียงกัน 

โดยมีตูลายทองเพียงบางใบที่ขนาดใหญโตกวาใบอ่ืนๆ อธิบายไดวาอาจเกิดขึ้นในวาระพิเศษหรือ

คงมีเหตุผลประการใดประการหนึ่งตางไปจากปกติก็เปนได ดวยเหตุดังกลาวจึงจะไมยกประเด็น

เรื่องของขนาดมากลาวถึงอีก 

1.2) ขาตู นับวาเปนจุดสําคัญในการแบงประเภทของตูพระธรรม 

จะเห็นไดวาตูลายทองที่มีจารึกวาสรางในสมัยรัชกาลที่ 1 ทั้ง 8 ใบ ลวนเปนตูลายทองแบบขาหมู

ทั้งสิ้น (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นถึงการยึดถือรูปแบบเดิมที่สืบทอดมาต้ังสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่ง

นาจะไดรับอิทธิพลทางรูปแบบมาจากตูจีนมาอีกตอหนึ่งดังที่ไดเคยกลาวมาแลวในบทกอนหนานี้ 

รูปแบบดังกลาวยังคงนิยมตอเนื่องมายังสมัยธนบุรี11(ภาพที่ 22) และสงผานมายังสมัยรัชกาลที่ 1

แหงกรุงรัตนโกสินทร ความนิยมในการสรางตูลายทองแบบขาหมูนาจะเกิดจากความเรียบงาย

รวดเร็ว หรือทําใหประหยัดงบประมาณในการสรางและสามารถตกแตงใหสวยงามไดงายอีกดวย

อยางไรก็ตามมีประเด็นที่ควรกลาวเพิ่มเติมดวยวา เหตุใดในสมัยรัตนโกสินทรจึงไม

นิยมสรางตูพระธรรมแบบฐานสิงห ควบคูไปกับตูพระธรรมแบบขาหมูดังเชนที่นิยมมาต้ังแตสมัย

อยุธยาตอนปลาย ทั้งๆ ที่นาจะรับเอาแนวคิดเดิมมาใช อีกทั้งผูคนสวนใหญลวนเคยมีชวงชีวิตมา

ต้ังแตกอนเสยีกรุงศรีอยุธยา ประเด็นดังกลาวอาจเปนไปไดวาการสรางฐานสิงหประดับตูพระธรรม 

เปนความยุงยากฟุมเฟอยเกินไปสําหรับพระนครใหมอยางกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งขาดทั้งปจจัยดาน

งานชางและกําลังทรัพย โดยในสมัยกรุงธนบุรีที่ต้ังขึ้นมากอนหนาก็อาจประสบปญหาเดียวกันนี้

เนื่องจากเปนพระนครใหมกอปรกับมีชวงเวลาเพียงสั้นๆ แค 15 ป จึงยังไมพบหลักฐานแนชัดวามี

การสรางฐานสิงหประดับตูพระธรรมเชนกัน ทั้งนี้แนวคิดในการประดับฐานสิงหแกตูพระธรรม

ยังคงไมไดสูญหายไปเสียทีเดียว ดังจะเห็นไดจากการสรางตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุกและ

11ตูลายทองในสมัยธนบุรีท้ัง 3 ใบท่ีมีจารึกกํากับ ไดแก ตูธบ.3 สรางเมื่อ พ.ศ.2320 ตูกพช.25 สรางเมือ่ 

พ.ศ.2323 และตูกท.58 สรางเมื่อ พ.ศ.2324 ลวนเปนตูแบบขาหมูท้ังส้ิน  ดูใน กองแกว วีระประจกัษ และนิยะดา 

ทาสุคนธ, ตูลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา และ สมัยธนบุรี), 273, 291. ; กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 

2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 194.
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ตูทรงปราสาทที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 112อันเปนรูปแบบพิเศษที่สรางขึ้นในวาระสําคัญ อยางไร

ก็ตามการนําฐานสิงหกลับเขามาเปนสวนหนึ่งของตูพระธรรม นาจะสิ้นสุดลงเพียงตูพระธรรมแบบ

พิเศษทั้ง 2 ใบนี้ โดยหันมาสรางตูพระธรรมแบบขาหมูและตูพระธรรมแบบอ่ืนๆ แทนอยางตอเนื่อง 

1.3) เชิงตู อันมีลักษณะที่เรียกกันวาปากสิงหนั้น ยังคงเปนรูปแบบ

ที่สืบทอดมาต้ังสมัยอยุธยาตอนปลาย (ภาพที่ 23) และนาจะไดรับอิทธิพลทางรูปแบบจากตูจีนมา

อีกตอหนึ่ง (ภาพที่ 4-5) ดังที่ไดเคยกลาวไวแลวในบทที่ผานมา โดยยังคงสงตอมายังสมัยธนบุรี

และสมัยรัตนโกสินทรดวย  ทั้งนี้เมื่อเขาสูสมัยรชักาลที่ 1 รูปแบบของปากสิงหจากตูลายทองพบใน

สองลักษณะดวยกันคือ เชิงตูปากสิงหขนาดใหญซึ่งจะพบไดมากกวา (ภาพที่ 15-21) และเชิงตู

ปากสิงหขนาดเล็กที่พบไมมากนัก (ภาพที่ 14) เชิงตูแบบหลังนี้แสดงออกถึงความเรียบงายดวย

การลดรูปแนวหยักโคงออก โดยเหลือเพียงเสนสันแนวปากสิงหที่ขยับขึ้นไปจนเกือบจรดขอบตู

ดานลางกอนจะยักเย้ืองเปนลายมุม (ภาพที่ 24) การทําเชิงตูในลักษณะเชนนี้มีมาแลวในตูจีน

ที่สรางขึ้นกอนหนา (ภาพที่ 25) และจากตูลายทองในสมัยธนบุรีก็พบอยูเชนกัน (ภาพที่ 26)

อยางไรก็ตามเชิงตูแบบปากสิงหในสมัยรัตนโกสินทร แทบจะไมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

หากจะมีบางก็เปนเพียงการยักเย้ืองเพิ่มหยักเพิ่มโคงเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ตูลายทองที่มีจารึก

กํากับในรัชกาลที่ 1 ลวนมีเชิงตูเปนแบบปากสิงหทั้งสิ้น จึงแสดงใหเห็นวาเชิงตูแบบปากสิงหเปน

แบบอยางที่นิยมอยูในสมัยรัชกาลที่ 1 และยังคงนิยมสรางตอไปอีกในรัชกาลหลังจากนี้ 

(ตารางที่ 1)

1.4) เสาประดับเหนือตู มีหลายรูปแบบ เชน เสาหัวเม็ดทรงมัณฑ 

เสาเหลี่ยมและเสาแบบหัวเหลี่ยมเพชร เปนตน ความนิยมประดับเสาเหนือตูมีมาแลวต้ังแตสมัย

อยุธยาตอนปลายและนาจะเปนรูปแบบการประดับที่คิดขึ้นเอง เนื่องจากยังไมเคยพบการประดับ

เชนนี้จากตูจีน ความนิยมดังกลาวสงตอมายังสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรตามลําดับ การ

ประดับเสาเหนือตูพบจากตูลายทองที่มีจารึกกํากับในสมัยรัชกาลที่ 1 รวมทั้งสิ้น 4 ใบ (ภาพที่ 

15-17, 20) นับวามีจํานวนพอสมควรทีเดียว อยางไรตามการประดับในลักษณะดังกลาวก็คงไมได

เปนการแสดงใหเห็นถึงฐานันดรศักด์ิของผูสราง แตนาจะเปนเพียงแคการประดับตกแตงเทานั้น 

เนื่องจากตูทั้ง 4 ใบที่มีเสาประดับเหนือตูเกิดจากผูสรางที่มีฐานันดรตางๆ กันไปต้ังแตเชื้อพระวงศ 

พระสงฆ ขาราชบริพาร และบุคคลธรรมดา (ตารางที่ 1) ทั้งนี้คงพอที่กลาวไดวาการประดับเสา

12เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1, 109,116. ; สมเด็จพระเจา

บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,

สาสนสมเด็จ, เลม16, 158. ; ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ, 1-3.
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เหนือตูเปนเพียงการตกแตงและไดรับความนิยมอยูในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยสืบทอดรูปแบบตอมา

จากสมัยอยุธยาตอนปลาย 

2) การประดับตกแตง

2.1) บานประตูและฝาตู ปจจัยหลักสําคัญที่สงผลใหตูพระธรรม

ถูกแบงประเภทออกมาเปนตูลายทองนั้น คงเกิดจากการเรียกตามกรรมวิธีตกแตงดวยการเขียน

ลายปดทองรดน้ําที่บานประตูและฝาตูซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญ ชางจึงสามารถแสดงแนวคิดและฝมือ

ไดอยางเต็มที่ในบริเวณดังกลาวทําใหเกิดความหลากหลายเปนอยางย่ิง จากการตรวจสอบพบวา

ตูลายทองที่มจีารึกกํากับในสมัยรัชกาลที่ 1 ลวนมีเนื้อเรื่องตางๆ กันไป เชน ทวารบาล ภาพจับ 

(รามเกียรต์ิ) พุทธประวัติ และชาดก เปนตน 

2.1.1) ภาพทวารบาล การประดับตกแตงประตูตูดวย

ภาพทวารบาลไมพบหลักฐานที่ชัดเจนวาตูจีนเคยมีการประดับเชนนี้13 ดังนั้นจึงอาจเปนความนิยม

ที่มาจากแนวคิดและคติความเชื่อที่มีมากอนหนา อยางที่พบบนบานประตูหรือบานหนาตางในงาน

สถาปตยกรรม คติความเชื่อเรื่องทวารบาลคงจะไดรับอิทธิพลมาจากจีน โดยตามตํานานจีนกลาว

วาเปนภาพของซินซิบโปและอวยซีจงทหารเอกของพระเจาถังไทจงฮองเต จักรพรรดิแหงราชวงศถัง 

ในประเพณีจีนนิยมเขียนภาพนักรบทั้ง 2 ไวที่หนาประตูพระราชวังและศาสนสถานตางๆ เพื่อให

เปนผูพิทักษรักษาสถานที่แหงนั้น14คติความเชื่อและความนิยมดังกลาวคงสงอิทธิพลมายังศิลปะ

13จากตูท่ีขึ้นทะเบียนโดยกรรมศิลปากร ปรากฏตูพระธรรมเขียนสีแบบขาหมู ทะเบียน กท.112 มีการ

เขียนภาพทวารบาลอยางจีน สันนิษฐานวาเปนภาพของกวนอู และเตียวหุย ซึ่งเปนตัวละครในเร่ืองสามกก ดูใน 

กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 2), 57. ; จากหลักฐานดังกลาวนาเชื่อวาคง

ไมใชตูท่ีนําเขาจากจีน เน่ืองจากโครงสรางตูลวนเปนลักษณะตูแบบไทยแลวท้ังส้ิน เชน ขาท่ียืดสูงขึ้น มีหูชาง

ประดับใตล้ินชักเชิงตู เปนตน ดังน้ันจึงนาจะเปนไปไดวาตูพระธรรมเขียนสีใบน้ีถูกสรางขึ้นโดยชางชาวจีนในไทย 

หรือชางประเภทลูกจีนซึ่งรับงานสรางตูพระธรรมดวยเชนกัน ประเด็นในลักษณะท่ีคลายกันน้ี สมเด็จฯ เจาฟา

กรมพระยานริศรานุวัติวงศ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ก็ทรงเคยมีพระราชวินิจฉัยไวเชนกัน  ดูใน 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง

ราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม1 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2534. พิมพฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 3 รอบ พุทธศักราช 2534), 225.
14วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537), 113.
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สมัยอยุธยาตอนกลางเปนอยางชา ดังจะเห็นไดจากทวารบาลไมแกะสลักจากวัดพระศรีสรรเพชญ 

(ภาพที่ 27) และเซี่ยวกางแกะสลักไมจากวัดหันตรา เปนตน15

ดวยเหตุนี้หากจะกลาววาการเขียนภาพทวารบาลบนตูลายทอง อาจมีแนวคิด

เชนเดียวกันกับที่พบบนบานประตูหรอืหนาตางของอาคารก็คงเปนไปได เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึง

สิ่งที่บรรจุอยูภายในตูไมวาจะเปนพระไตรปฎกหรือพระธรรมคัมภีรตางๆ ลวนเปนสิ่งสูงคาใน

พระศาสนา การสรางสัญลักษณของเทพผูพิทักษตามความเชื่อเพื่อปกปองคุมครองสิ่งสําคัญ

เหลานั้นก็ยอมเปนแนวคิดที่นาจะเปนไปไดไมมากก็นอย

การเขียนภาพทวารบาลบนบานประตูหรือฝาตูลายทอง คงเริ่มมีมาต้ังแตสมัยอยุธยา

ตอนปลายเปนอยางชา16และสืบทอดความนิยมตอมายังสมัยธนบุรี17(ภาพที่ 22) จนถึงสมัย

รัตนโกสินทร โดยในสมัยรัชกาลที่ 1 การเขียนภาพลักษณะดังกลาวยังทําตอเนื่องมาแตคงมีไม

มากนัก เนื่องจากพบตูลายทองที่มีจารึกกํากับวาสรางในรัชกาลนี้เพียงใบเดียวที่เขียนภาพทวาร

บาล (ภาพที่ 14) แตก็เปนไดเชนกันวาอาจมีความนิยมตอมาอีกเล็กนอยกอนจะเลือนหายไปใน

ที่สุด18 (ตารางที่ 2)

2.1.2) ภาพจับ การเขียนภาพเชนนี้บนประตูและฝาตู

ลายทองคงหมายถึงตัวละครจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ โดยเขียนในลักษณะของภาพลิงสูกับ

ลิง ลิงสูกับยักษหรือภาพตัวพระสูกับยักษ เปนตน การเขียนตัวภาพที่มาจากวรรณกรรมเรื่อง

15สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,

2544), 155.
16ตูพระธรรมฐานสิงห ทะเบียน กพช.115 แมจะไมใชภาพเทวดา แตก็เปนภาพบุคคลเต็มพ้ืนท่ีบาน

ประตู ซึ่งนาจะความเกี่ยวของกันกับคติการเขียนภาพทวารบาลบนตูลายทองในชวงตอมา ท้ังน้ีมีผูสันนิษฐานไว

ดวยวา ตูใบน้ีอาจสรางในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยภาพฝร่ังคือ พระเจาหลุยส

ท่ี 14 แหงประเทศฝร่ังเศส สวนรูปแขกคือ พระเจาออรังเซฟ ราชวงศโมกุลแหงประเทศอินเดีย ดูใน กองแกว วีระ

ประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา และ สมัยธนบุรี), 245.
17ตูลายทองจากวัดปทุมคงคา  จ.กรุงเทพฯ สรางโดยพระมหาบุนนาค ทะเบียน กท.58 สรางเมื่อ พ.ศ.

2524 ซึ่งเปนปสุดทายของกรุงธนบุรี อน่ึง เปนท่ีนาสังเกตวาตูใบน้ี ท้ังขนาดและฝมือคลายกันกับตูลายทองท่ี

ประดิษฐานอยูบนหอไตรวัดวัดระฆังอยูไมนอย ดูใน กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร 

ตอนท่ี 1), 194.
18เน่ืองจากพบตูลายทองจํานวนหน่ึงท่ีอาจสรางขึ้นหลังจากรัชกาลท่ี 1 เขียนภาพทวารบาลท่ีบานประตู

ตู ท้ังน้ีคงตองมีการวิเคราะหเพ่ิมเติมจึงจะไดผลท่ีแนชัดวาความนิยมในการเขียนภาพทวารบาลบนบานประตูตู

ลายทองยุติลงในรัชกาลใดแน
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รามเกียรต์ิบนตูลายทองมีมาแลวต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย แตการแสดงออกมักพบเปนภาพ

เลาเรื่องบริเวณสวนลางของบานประตูหรือฝาตู (ภาพที่ 23) และอีกสวนพบในการผูกลาย โดย

ออกปลายชอลายเปนภาพครึ่งตัวบนของตัวภาพพระ ลิง ยักษ แตที่เขียนเปนภาพจับเปนคูๆ บน

บานประตูหรือฝาตูนั้น เทาที่มีหลักฐานชัดเจนในปจจุบันปรากฏบนตูลายทองสมัยรัชกาลที่ 1

ทั้งหมด 2 ใบดวยกัน เมื่อมีการเขียนภาพจับเปนคูๆ เชนนี้ในสมัยรัตนโกสินทร การจัดองคประกอบ

ภาพมักจัดวางตําแหนงของภาพจับเปนกลุมบน กลาง ลาง โดยมีการผูกลายประกอบเปนฉากหลัง 

และสวนลางสุดของบานประตูหรือฝาตูยังคงเขียนภาพรามเกียรต์ิแบบเลาเรื่อง (ภาพที่ 17, 28)

ซึ่งเปนแบบแผนเดิมที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา การเขียนภาพจับเปนกลุมยังคงเปนที่นิยมกัน

อยางตอเนื่องแมจะผานรชักาลนี้ไปแลวก็ตาม

2.1.3) ภาพพุทธประวัติและชาดก การเขียนภาพเลา

เรื่องเชนนีบ้นประตูและฝาตูลายทองทั้งในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยธนบุรียังไมพบหลักฐาน

ที่แนชัดวามีการสรางหรือไม แตอยางนอยในสมัยตนรัตนโกสินทรก็ไดเริ่มทําขึ้นแลว ดังจะเห็นได

จากตูลายทอง 2 ใบ ที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 1 (ตารางที่ 2) เปนที่นาสังเกตวาการเขียนภาพแบบเลา

เรื่องบนตูทั้ง 2 ใบนี้  จัดวางองคประกอบภาพใน 2 ลักษณะดวยกัน โดยแบบแรกจัดวาง

องคประกอบแบบอัตราสวนเนื้อเรื่องราว 70 เปอรเซ็นต และการผูกลายเปนฉากหลังอีกราว 30

เปอรเซ็นต (ภาพที่ 29) สวนแบบที่สองจัดวางองคประกอบแบบอัตราสวนเนื้อเรื่องราว 40

เปอรเซ็นต และการผูกลายเปนฉากหลังอีกราว 60 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 30) การจัดวางองคประกอบ

ตามมาตราสวนเชนนี้ คงทําสืบตอไปหลังจากรัชกาลที่ 1 แตก็มีบางที่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดใน

บางสวนจนกลายเปนผลกระทบตอความรูสึกโดยรวมของภาพซึ่งจะกลาวถึงตอไป

อนึ่ง การเขียนภาพเลาเรื่องบนตูลายทองเปนแบบ 2 มิติเชนเดียวกับงานจิตรกรรมจึง

นาจะอนุโลมวาอยูในประเภทเดียวกัน19และนาจะเปนไดวาชางเขียนจิตรกรรมฝาผนังกับชางเขียน

ลายทองรดน้ําอาจเปนชางกลุมเดียวกันหรืออาจขามสายงานกันไดดวย เนื่องจากเทคนิคการเขียน

นั้นตางกันไมมากนัก นอกจากนี้แนวคิดที่ปรากกฎบนงานจิตรกรรมฝาผนังนาจะสงอิทธิพลมายัง

ตูลายทองบางไมมากก็นอยเนื่องจากรูปแบบงานมีความใกลเคียงอยู ดังจะเห็นไดจากตูทะเบียน 

กท.285 ที่สรางเมื่อ พ.ศ.2334 (ภาพที่ 29) ใชเสนสินเทาเปนตัวค่ันแบงระหวางภาพปราสาทกับ

ฉากหลังที่เปนชอลาย เทคนิคการแบงภาพเชนนี้มักใชสําหรับแบงเรื่องราวใหเปนสัดสวนหรือเปน

ตัวกําหนดขอบเขตตามแนวคิดแบบปรัมปราคติ ทั้งนี้ในงานจิตรกรรมฝาผนังพบการใชเสนสินเทา

19สันติ เล็กสุขุม, ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) : การเร่ิมตน และการสืบเน่ืองงานชางในศาสนา

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 166.
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บนภาพมากอนแลวต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลายเปนอยางชา20และยังคงนิยมใชตอมาในชวงตน

กรุงรัตนโกสินทร กอนที่จะลดความนิยมลงในชวงปลายรัชกาลที่ 3 เนื่องจากชางคํานึงถึงความ

สมจริงมากขึ้น ฉากทิวทัศนบานเรือนหรือปราสาทราชวัง จึงไดรับการจัดวางใหเปนสัดสวนแทน

การใชประโยชนจากเสนสินเทา21

2.1.4) ลวดลายประดับ การผูกลายบนบานประตูและ

ฝาตูนับวาเปนจุดเดนที่สําคัญอยางย่ิงบนตูลายทอง เนื่องจากเปนพื้นที่ใหญที่สุดซึ่งชางสามารถ

แสดงฝมือการออกแบบผูกลายไดอยางเต็มที่ ความนิยมในการผูกลายประดับตกแตง ตูลาย

ทองคงมีมาพรอมๆ กับการสรางตูพระธรรมในประเทศไทย โดยในสมัยอยุธยาตอนปลายการผูก

ลายบนบานประตูและฝาตู ชางเขียนมักผูกลายจากโครงรางของกนกชอใหญในโครงรูป

สามเหลี่ยมหรือโครงรูปหยดน้ําก็มี กอนที่จะแตกกานแตกลายออกเปนกนกขนาดลดลั่นกันลงมา 

การเวนชองไฟรักษาระยะแบบหางๆ ทําใหดูโปรงสบาย ดวยเหตุนี้เมื่อมองไปยังตูลายทองก็จะเห็น

ทั้งกลุมชอกนกและลายกนกที่แตกชอสาขาออกมาดวย การผูกลายในลักษณะเชนนี้พบไดทั่วไปใน

กลุมตูพระธรรมสกุลชางวัดเซิงหวาย (ภาพที่ 9)

สมัยรัตนโกสินทรชวงตนรัชกาลที่ 1 ยังนิยมผูกลายแบบแตกโครงรางจากกนกชอใหญ 

ตัวลายมีขนาดใหญ และยังคงรักษาระยะชองไฟไวไดเปนอยางดีดังเชนที่นิยมอยูในสมัยอยุธยา

ตอนปลาย แตก็นาเสียดายที่ไมสามารถแสดงความสะบัดพลิ้วของชอลายไดแบบสกุลชางวัด

เซิงหวาย ซ้ํายังดูเทอะทะขึ้นเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากตูทะเบียน กท.245 ที่สรางขึ้นใน พ.ศ.

2327 และตูทะเบียน กท.285 ที่สรางขึ้นใน พ.ศ.2334 (ภาพที่ 14, 29) ที่เปนเชนนี้อาจมีสาเหตุมา

จากปจจัยตางๆ เชน ผลจากศึกสงครามเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาในป พ.ศ.2310 บรรดาชางเขียน

สกุลชางวัดเซิงหวายอาจถูกตอนไปเปนเชลยหรือเสียชีวิตลงในคราวนั้น จึงอาจไมมีการสืบทอด

รูปแบบหรอืฝมือตอลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร กอปรกับศึกสงครามที่มีอยูอยางเนืองๆ ทั้งหวงเวลา

กอนหนาและชวงตนกรุงอาจมีผลตอจิตใจของชางอยูบางไมมากก็นอย จึงสงผลใหการผูกลาย

ดูแกรงกราวและกระดางตามไปดวย 

อยางไรก็ตามการผูกลายอีกรูปแบบหนึ่งที่เริ่มปรากฏอยางเดนชัดบนบานประตูและฝา

ตูลายทองในสมัยรัชกาลที่ 1 คือการผูกลายแบบกนกเปลวเถาไขวและลายกานขด ตัวลายมีขนาด

20ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเกาะแกวสุทธาราม จ.เพชรบุรี มีตัวอักษรบนผนังระบุวาเขียนเมื่อ พ.ศ.

2277 ในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ดูใน น. ณ ปากนํ้า และแสงอรุณ กนกพงศ

ชัย, วัดเกาะแกวสุทธาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 7.
21สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 2546), 60-61.
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เล็กลงกวาเดิม แตยังคงเวนระยะชองไฟหางไวแมจะไมมากนักก็ตาม โดยจุดสําคัญของการผูกลาย

ในกลุมนีคื้อ การออกปลายชอลายเปนตัวภาพเทวดา ลิง และยักษ ดังปรากฏบนตูทะเบียน กท.24

ที่สรางเมื่อ พ.ศ.2331 (ภาพที่ 31) และตูทะเบียน กท.366 ที่สรางเมื่อ พ.ศ.2343 (ภาพที่ 32) การ

ผูกลายที่ออกปลายชอเปนตัวภาพอยางนี้เคยมีมากอนแลวต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย22แตตูลาย

ทองในสมัยรัชกาลที่ 1 ดูจะนิยมการผูกลายทํานองนี้มากกวาการผูกลายจากโครงสรางชอกนก

ใหญๆ ดังที่เคยนิยมมาในอดีต (ตารางที่ 2)

ตูลายทองที่สรางขึ้นในชวงครึ่งหลงัของรัชกาลที่ 1 เชน ตูทะเบียน กท.133 และกท.233

หันมานิยมผูกลายแบบกนกเปลวเถาไขวอยางเต็มตัว (ภาพที่ 28, 30) ตัวลายแมจะมีขนาดเล็กลง

กวาเดิมและการเวนระยะชองไฟระหวางตัวลายแมจะเริ่มถ่ีขึ้นบาง แตก็ยังคงรักษาระยะไวไดดีจึงดู

ไมอึดอัด ทั้งนี้การเวนชองไฟจะเริ่มถ่ีขึ้นตามลําดับหลังจากรัชกาลที่ 1 เปนตนไป (จะกลาวถึง

ตอไป)

ชวงปลายสุดของรัชกาลที่ 1 ตูลายทองทะเบียน กท.153 ที่สรางขึ้นใน พ.ศ.2350

พบวามีการผูกลายในรูปแบบที่ตางจากแบบทั่วไป (ภาพที่ 21) โดยผูกลายหนากระดานซอนกัน

สองชั้น สวนชั้นที่สามอันเปนชั้นในสุดเขียนลายกระจังตอๆ กัน ลายเหลานี้เขียนไวเฉพาะขอบ

ประตูตอกันทั้งสี่ดานและเวนก่ึงกลางที่เปนพื้นรักไวทําใหเกิดเปนลายแปลกตา ซึ่งในที่นี้จะขอ

เรียกวา “ลายกรอบ” ตูลายทองที่ผูกลายในลักษณะเชนนี้เทาที่พบมีอยู 3 ใบ ไดแก ตูทะเบียน 

กท.91 กท.105 และกท.326 (ภาพที่ 33) การผูกลายประดับตูลายทองกลุมดังกลาวนับวาเปน

ความแปลกใหมที่ไมเคยพบมากอนหนา จึงเปนไปไดวาเกิดจากแนวคิดใหมของชางในชวงปลาย

รัชกาลที่ 1 โดยอาจมีเหตุผลบางประการเชน พยายามหลีกเลี่ยงรูปแบบเดิมๆ ที่เคยทํามากอนหนา 

หรอืหากมองอยางผิวเผินก็ดูเหมือนตองการประหยัดทองคําเปลวที่ใชในการทํางาน เนื่องจากเวน

พื้นที่สวนใหญเปนพื้นรักราว 70-80 เปอรเซ็นต โดยเฉพาะฝาตูทั้งสองดานจะเห็นไดชัดเจนอยาง

มาก

22การผูกลายลักษณะเชนน้ีมีตัวอยางใหเห็นจาก บานประตูประดับมุกหอพระมณเฑียรธรรม             

ซึ่งยายมาจากบานประตูอุโบสถ วัดบรมพุทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยท่ีขอบประตูมีจารึกกํากับวาสราง

เมื่อป พ.ศ.2294 ซึ่งตรงกับรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดูใน กรมศิลปากร, จดหมาย

เหตุการณบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ในการฉลองครบรอบ 200 ป 

พุทธศักราช 2525 ภาคท่ี 1 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525), 228.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปจจัยตางๆ โดยอาศัยขอความจากจารึกที่ปรากฏบนตู

ลายทองใบนี้ เชน หลวงชาญณรงคกับทานผูหญิงฟกเปนผูสรางตูใบนี้ดวยราคา 10 ตําลึง23โดย

นําไปเทียบกับตูลายทองทะเบียน กท.133 ที่สรางในปเดียวกัน นายมุกกับอําแดงเกดเปนผูสรางตู

ดวยราคา 8 ตําลึง 2 บาท โดยตูใบดังกลาวผูกลายเคลาภาพจับเต็มพื้นที่ (ภาพที่ 19) จะเห็นได

อยางชัดเจนวาผูสรางตูลายทองทะเบียน กท.153 ที่ผูกลายแบบกรอบนั้นเปนถึงขาราชการที่มี

บรรดาศักด์ิถึงชั้นหลวงและทานผูหญิง อีกทั้งยังจายคาสรางตูดวยราคาสูงถึง 10 ตําลึง แพงกวาตู

ลายทองที่ผูกลายเต็มพื้นทีซ่ึ่งใชทองคําเปลวมากกวาและสรางดวยสามัญชน นอกจากนี้ตูลายทอง

ทะเบียน กท.105 ที่ผูกลายแบบกรอบเชนเดียวกันนี้ ยังปดทองทึบในสวนตรงกลางกรอบที่เคยเวน

ไวอีกดวย (ภาพที่ 33) ดังนั้นแนวคิดในการสรางตูลายทองที่ผูกลายแบบกรอบจึงไมนาจะเกิดจาก

ความตองการลดตนทุนในการสราง แตนาจะมีเหตุผลมาจากแนวคิดใหมของชางมากกวา อยางไร

ก็ตามตูลายทองที่ผูกลายเชนนี้คงไมไดรับความนิยมเทาใดนัก เนื่องจากพบในจํานวนที่นอยมาก

อนึ่ง มีขอสังเกตที่นาสนใจดวยวา การผูกลายบนบานประตูและฝาตูต้ังแตสมัยอยุธยา

ตอนปลายเปนตนมา บอยครั้งที่มีการเขียนภาพสิงโตจีน ราชสีห หรือคชสีห อยูในสวนดานลางของ

ภาพ ดังจะเห็นตัวอยางไดจากตูลายทองสกุลชางวัดเซิงหวาย ทะเบียน กพช.(ไมมีเลขหมาย)

(ภาพที่ 9) ความนิยมเชนนี้ก็ยังสงตอมายังสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทรตามลําดับ แตไดมีการ

ปรับปรุงรูปแบบบางสวนตางไปจากเดิมคือ ลดขนาดตัวภาพสิงโตจีน ราชสีห หรือคชสีหลงจนแทบ

หมดความสําคัญในบางครั้ง มีภาพเขามอที่สวนลางของภาพเพิ่มขึ้นมาโดยเวนชองภายในทํานอง

วาเปนถํ้า และเขียนภาพสิงโตจีน ราชสีห หรือคชสีหใหอยูภายในถํ้านั้น (ภาพที่ 31-32) การ

แสดงออกในลักษณะเชนนี้ อาจอธิบายไดวาการผูกลายบนบานประตูหรือฝาตูอยางสกุลชางวัด

เซิงหวายในสมัยอยุธยาตอนปลาย คงมีเจตนาที่จะเนนความเปนธรรมชาติโดยอาศัยการผูกลาย

เปนตัวเสริมใหภาพดูมชีีวิตชีวามากขึ้น ดังจะเห็นไดจากมีภาพตนไมและสัตวตางๆ ที่ปรากฏอยูใน

ภาพมากกวาลวดลาย แตในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทรดูเหมือนจะมุงเนนเรื่องการผูกลาย

มากกวาจึงมีพื้นที่ของตัวลายมากกวาสวนอ่ืน ดังนั้นการเขียนภาพสิงโตจีน ราชสีห หรือคชสีหใน

สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร จึงอาจกลาวไดวาเปนเพียงแบบแผนที่ติดมาจากสมัยอยุธยาตอน

ปลายเทานั้น

2.2) ลายประดับเสาขอบตู ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีสวน

หนึ่งดูจะไมสนใจประดับตกแตงลวดลายในบริเวณสวนเสาขอบตูเทาใดนัก โดยแสดงออกดวยการ

23กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3), 167.
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ปลอยเปนเปนพื้นที่วางแสดงพื้นรักหรือปดทองทึบ (ภาพที่ 9) ลักษณะดังกลาวเชื่อวาคงทําตอมา

เพียงชวงตนสมัยรัชกาลที่ 1 เทานั้น (ภาพที่ 14) ซึ่งในชวงตอมาๆ ก็ไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวา

มีความนิยมเชนนี้อีก 

การผูกลายบนเสาขอบตูลายทองที่พบในสมัยรัตนโกสินทร โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 

1 มักผูกลายในโครงสรางแมลายรักรอย ลายดังกลาวปะปนอยูในงานศิลปกรรมอ่ืนๆ มากอนหนา

นี้เปนเวลานานแลว24และยังคงนิยมอยูจนถึงรัตนโกสินทรตามลําดับ ลายรักรอยที่ปรากฏบนเสา

ขอบตูลายทองสมัยรัชกาลที่ 1 (ภาพที่ 34) ยังคงมีลักษณะใกลเคียงกับลายรักรอยเขียนสีบนภาพ

จิตรกรรมฝาผนังวัดชองนนทรี จ.กรุงเทพฯ ศิลปะอยุธยาตอนปลาย พ.ศ.2199-2231 รัชกาล

สมเด็จพระนารายณ25 จึงแสดงใหเห็นวาแมวาระยะเวลาการสรางจะหางกันมากแตกลับมี

โครงสรางและลายละเอียดคลายคลึงกัน ประเด็นเชนนี้อาจมีสาเหตุจากพื้นที่ตกแตงแนวยาวเปน

โครงสรางบังคับ สงผลใหมีทางเลือกในการจัดกระบวนลายไมมากนัก ชางจึงอาศัยการพลิกแพลง

สอดใสลูกเลนในตัวลายแทนที่จะหาโครงสรางแมลายใหมซึ่งอาจไมลงตัวและสวยงามเทา การยัก

เย้ืองลูกเลนตางๆ ในแมลายรักรอย จึงปรากฏออกมาในรูปของลายรักรอยพุมขาวบิณฑ รักรอย

หนาสิงหและหนาขบ เปนตน (ภาพที่ 34-36) อนึ่ง ลายรักรอยพุมขาวบิณฑยังคงเปนแมลายที่นิยม

ตอไปภายหลังจากรัชกาลที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงตัวลายไปบาง ขณะเดียวกันก็พบวาใน

บางครัง้ไดเปลี่ยนไปใชแมลายอยางอ่ืนดวยเชนกันแตก็ไมมากนัก โดยจะกลาวถึงตอไป

24ลายรักรอยเปนลายท่ีนิยมใชประดับแนวตั้งหรือแนวเฉียงของกรอบหนาบันปราสาทแบบขอมมากอน 

ลายน้ีจัดอยูประเภทลายตอเน่ือง คือรูปสามเหล่ียมเรียงเปนแถบยาวคลายลายหนากระดาน เขาใจวาชื่อรักรอย

เกิดจากการประดิษฐลายใหคลายดอกรักเรียงรอยเปนมาลัย คงเร่ิมคิดประดิษฐกันในสมัยรัตนโกสินทรหรืออาจ

กอนหนาน้ันเพียงเล็กนอย แตอนุโลมเอามาใชเปนชื่อเรียกลายซึ่งทํากันมากอน ดูใน สันติ เล็กสุขุม, กระกนกใน

ดินแดนไทย, 91.
25ดูภาพลายเสนท่ี 8 ใน เร่ืองเดียวกัน, 93.
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ตูลายทองที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 บางครั้งยังมีการประดับลายบัวหัวเสาแบบบัว

ปลายดาบที่สวนบนสุดของแถว (ภาพที่ 34) หรือกาบพรหมศรที่ดานลางของแถว (ภาพที่ 18)

นอกจากนี้ยังมีการประดับลายกรวยเชิงที่เสาขอบตู โดยเขียนไวยังบริเวณดานบนและดานลางของ

เสาขอบตู มีทั้งกรวยเชิงแบบชั้นเดียวและแบบสองชั้น (ภาพที่ 37-38) การประดับเชนนี้คงไดรับ

รูปแบบมาจากการประดับลายกรวยเชิงในงานประดับสถาปตยกรรมสมัยอยุธยา26โดยในสมัย

หลังจากรัชกาลที่ 1 ลายกรวยเชิงที่ประดับเสาขอบตูเปนไปในลักษณะที่ตกแตงมากย่ิงขึ้น

ตามลําดับ (จะกลาวถึงตอไป) นอกจากนี้ในบางครั้งเสาขอบตูในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็ไมมีการประดับ

ลายใดๆ หรอืเขียนเปนลายรกัรอยยาวตลอดแนวก็มีเชนกัน 

อนึ่ง การประดับลายกรวยเชิง กาบพรหมศรหรือลายบัวหัวเสา เพื่อปดหัวทายของ

กระบวนลายรักรอย ยังอาจคิดไปไดหลายมุมมองดวยกัน เชน เกิดจากความตองการแกปญหาใน

การผูกลายของชาง เนื่องจากการผูกลายแบบหนวยเดียวเรียงซ้ําเชนลายรักรอยนี้ บางครั้งอาจไม

ลงตัวพอดีกับพื้นที่ที่จะเขียน ชางจึงแกปญหาโดยการสรางตัวก้ันปดหัวทายกระบวนลาย หรืออีก

นัยหนึ่งก็ยังเปนไปไดดวยวาการประดับลายรักรอยในพื้นที่ตามแนวด่ิง เมื่อไมมีตัวก้ันปดหัวทาย

ทําใหดูเหมือนผูกลายไมจบกระบวน ชางจึงสรางตัวปดก้ันลายเพื่อใหเกิดความลงตัวและสวยงาม 

สวนแนวคิดสุดทายคือ ชางเขียนลายรดน้ําไดรับอิทธพิลจากงานศิลปกรรมอ่ืนๆ เชน บัวหัวเสาและ

กาบพรหมศรจากสถาปตยกรรมหรือจิตรกรรมฝาผนัง ในขณะเดียวกันก็อาจไดรับอิทธิพลจากการ

ผูกลายกรวยเชิงปดหัวทายเสาแบบเขียนสีตามอุโบสถหรอืวิหารดวยก็เปนได

2.3) ลายประดับขาตู ปรากฏหลักฐานบนตูทะเบียน กพช.25 ที่

สรางขึ้นใน พ.ศ.2323 อันเปนชวงปลายสมัยธนบุรี โดยเขียนเปนลายกรวยเชิงชั้นเดียวรูปทรง

คอนขางเพรียวยาว การประดับลายกรวยเชิงคงทําตอลงมาในสมัยตนรัตนโกสินทร และปรับปรุง

เพิ่มเติมมากย่ิงขึ้นเมื่อเขาสูสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งจะกลาวถึงตอไป

ในสมัยรัชกาลที่ 1 การประดับตกแตงสวนเสาขาตูมีความหลากหลาย โดยมีทั้งแบบปด

ทองทึบ หรอืปลอยวางแสดงพื้นรักอยางเชนที่นิยมทํามาต้ังแตสมัยอยุธยาและธนบุรี นอกจากนี้ยัง

26กรวยเชิงเปนลายประดับท่ีเชิงผนังหรือเชิงเสาในปราสาทแบบขอมมากอน และสงอิทธิพลตอมายัง

สมัยอยุธยา จนกลายเปนระเบียบของการประดับท่ีเจดียทรงปรางคในสมัยตนกรุงศรีอยุธยา และสมัยกรุงศรี

อยุธยาตอนปลาย โดยลักษณะของลายก็คล่ีคลายมาตามยุคสมัย และยังมีการใชกรวยเชิงประดับงานศิลปกรรม

สวนอ่ืนดวย ดูใน เร่ืองเดียวกัน, 130.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32

มีการประดับภาพยักษถือกระบอง27ภาพเสี่ยวกางและภาพครุฑยุดนาค เปนตน (ภาพที่ 39-40)

การประดับภาพเชนนี้เคยทํามากอนแลวในสมัยธนบุรี หากแตประดับไวยังสวนลางของเสาขอบตู 

ตอเมื่อเขาสูสมัยรัตนโกสินทรการเขียนภาพดังกลาว ลวนยายลงมาประดับที่บริเวณขาตูแทน และ

ไมไดยอนกลับไปประดับที่สวนลางของเสาขอบตูดังที่เคยทํามากอนหนาอีกเลย 

การประดับภาพยักษถือกระบองที่สวนขาตู อาจเปนไปไดวาชางตองการแสดงภาพทาว

เวสสุวัณซึ่งเปนผูปกครองเหลายักษและฝูงภูตผี28แตอยางไรก็ตามในบางครั้งก็มีดวยที่เขียนเปน

ภาพอ่ืนๆ ปะปนอยูบนขาตูใบเดียวกัน สวนการเขียนภาพยักษธรรมดา (ยักษโลน) หรือภาพเสี่ยว

กางแทนภาพทาวเวสสวัุณก็มีใหเห็นอยูบอยครั้ง นอกจากนี้การเขียนภาพครุฑยุคนาคก็พบเชนกัน

แตคงไมไดหมายความวาเปนตูลายทองที่กษัตริยทรงโปรดเกลาฯใหสราง29จึงเปนไปไดวาการเขียน

ภาพเหลานี้ที่บริเวณขาตู อาจยืมแนวคิดเรื่องทวารบาลมาใชในทํานองของการสรางสัญลักษณ

ปกปองคุมครองสิ่งที่บรรจุอยูภายในตู โดยไมไดมีกฎเกณฑตายตัววาตองเขียนภาพบุคคลใดเปน

การเฉพาะ ความนิยมในการเขียนภาพทํานองทวารบาลที่ขาตูลายทองเปนความนิยมอยูในสมัย

รัชกาลที่ 1 และยังปรากฏอยูบางในรัชกาลตอมา กอนจะหมดความนิยมลงเมื่อผานชวงครึ่งหลัง

ของรัชกาลที่ 3 ไปแลว (ตารางที่ 2)

การเขียนลายประดับขาตูยังมีลายหนาคาบและลายกรวยเชิงดวยเชนกัน โดยเฉพาะ

ลายกรวยเชิงนี้ คงรับรูปแบบการประดับตอมาจากตูลายทองสมัยธนบุรีดังที่กลาวถึงขางตน ใน

สมัยรัชกาลที่ 1 ลายกรวยเชิงมักผูกลายอยูในโครงสามเหลี่ยมที่เรียบงาย แตก็สั้นลงกวาในสมัย

27การประดับภาพยักษน้ี คงตองพิจารณาถึงตัวภาพท่ีปรากฏกอนวาเปนบุคคลใดแน เน่ืองจากภาพ

ยักษบนขาตูพระธรรมท้ัง 3 ใบน้ี มีลักษณะแตกตางกัน โดยตู กท.24 เปนภาพยักษสวมชฎายอดนํ้าเตายืนถือ

กระบอง สวนตู กท.285 เปนภาพยักษสวมมงกุฎยอดชัย ยืนถือกระบองบนฐานท่ีมีมารแบก และตู กท.153 เปน

ภาพยักษสวมเพียงกระบังหนา (ยักษโลน) ยืนถือกระบอง จากรูปแบบท่ีพบบนขาตูท้ัง 3 ใบ มีเพียงตู กท.285

เทาน้ันท่ีแสดงประติมาณวิทยาของทาวเวสสุวัณไดอยางถูกตอง แตภาพยักษจากตู กท.24 แมจะสวมชฎา

ยอดนํ้าเตาก็ตาม ยังคงพออนุโลมวานาจะเปนทาวเวสสุวัณได เน่ืองจากเคยพบวาบางคร้ังก็มีการเขียนภาพทาว

เวสสุวัณสวมชฎายอดนํ้าเตาดวยเชนกัน แตตู กท.285 น้ันคงเปนเพียงภาพยักษธรรมดาท่ีไมสามารถระบุไดวา

ผูเขียนภาพตองการส่ือถึงยักษตนใดแน
28พระยาธรรมปรีชา (แกว), วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร (หมวดศาสนจักร), เลม 2, ไตรภูมิโลกวินัยฉ

ยกถา (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2535), 918-919.
29ตูลายทองทะเบียน กท.24 สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2331 โดยมหารอด ขาตูดานหนาท้ัง 2 ขาง เขียนภาพ

ครุฑยุดนาค สวนขาตูท้ัง 2 ขาง ดานหลังเขียนภาพทาวเวสสุวัณ ดูใน กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2

(สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3), 218.
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ธนบุรี และยังมีลูกเลนในการบากแบงตัวลายไดอยางพลิ้วไหวพอสมควร ในชวงรัชกาลนี้ลายกรวย

เชิงมีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น โดยลายกรวยเชิงแบบชั้นเดียวมีลายหนากระดานขั้นสวนปลาย 

กอนจะเปนลายกระจังอีกหนึ่งชั้น (ภาพที่ 41) สวนลายกรวยเชิงแบบสองชั้นเปนการยืดออกของ

ลายกระจังที่ชัน้ปลายสดุจนกลายเปนลายกรวยเชิงชั้นที่สองไป (ภาพที่ 42) การเขียนลายกรวยเชิง

ในสวนนี้ยังคงทําอยางตอเนื่องเมื่อผานรัชกาลที่ 1 ไปแลว และไดเพิ่มชั้นกรวยเชิงจนกลายเปน 3

ชั้น รวมถึงมีงานประดับอ่ืนๆ เพิ่มเติมเขามาดวย (ตารางที่ 2)

2.4) ลายประดับเชิงตู เชิงตูแบบปากสิงหเปนสวนตกแตงที่มี

รูปทรงอิสระ จึงทําใหการประดับตกแตงมีความหลากหลาย โดยพบทั้งการผูกลายเพียงอยางเดียว

ผูกลายเคลาภาพและเขียนภาพเลาเรื่อง การตกแตงเชนนี้มีบางแลวในสมัยอยุธยาตอนปลายแต

ไมหลากหลายเทาในสมัยรัตนโกสินทร รูปแบบที่พบในสมัยรัชกาลที่ 1 ดูจะนิยมผูกลายกานขด

ประดับเชิงตูมากกวาลายอ่ืนๆ (ตารางที่ 2) เนื่องจากลายกานขดเมื่ออยูในพื้นที่ที่มีโครงสรางไม

แนนอนอยางเชิงตูแบบปากสิงห สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดวงกานขดไดแมจะอยูในชุดลาย

เดียวกันโดยไมรูสึกแปลกแยก (ภาพที่ 43)

ขณะเดียวกันพบวามีลายกานขดอีกรูปแบบหนึ่ง (ภาพที่ 44) ซึ่งนาจะรับอิทธิพลมา

จากศิลปะจีน แตก็ไมแนใจนักวาเปนรูปแบบที่สมัยอยุธยารับมาจากจีนกอนหนานี้หรือไม 

เนื่องจากไมพบหลักฐานที่แนชัดจากตูลายทองสมัยอยุธยา นอกจากนี้เชิงต่ังจีนที่สรางขึ้นในสมัย

ราชวงศหมิงก็มีลายที่คลายกันปรากฏอยู (ภาพที่ 45) ทั้งนี้เชื่อวาลวดลายทํานองเดียวกันอาจเปน

ที่นิยมอยูในตูจีนดวย เนื่องจากเปนเครื่องเรือนเหมือนกันและการประดับเปนพื้นที่สวนเชิงที่มี

โครงสรางคลายกันจึงนาจะสงอิทธิพลตอกันไดดวย จากหลักฐานและแนวคิดดังกลาวอาจเปนไป

ไดวาเคยมีการประดับลวดลายเชนนี้บนเชิงตูจีน และคงสงเขามาขายในไทยโดยเขามาในหวงเวลา

กอนหนาหรือแมกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็ได อยางไรก็ตามลายกานขดทํานองจีนเชนนี้ยังมี

ปรากฏอยูบนตูลายที่ทองที่สรางขึ้นในรัชกาลตอมาดวยและดูจะเปนที่นิยมอยูไมนอย เนื่องจากได

สํารวจพบวามีตูลายทองสมัยรัตนโกสินทรอีกหลายใบที่เชิงตูเปนลายกานขดทํานองจีนเชนนี้

1.2 รัชกาลท่ี 2

ตูลายทองที่มจีารึกกํากับในสมัยรัชกาลที่ 2 มีทั้งหมด 2 ใบ ดังนี้

- ตู  กท .35 สรางเมื่อ พ .ศ .2361 สรางโดยสมเด็จพระอัมรินท

รามาตย30(ภาพที่ 46)

30กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 117.
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- ตู กท.243 สรางเมื่อ พ.ศ.2367 สรางโดยนางแจม31 (ภาพที่ 47)

1) โครงสราง

1.1) ขาตู ยังคงนิยมสรางเปนตูแบบขาหมู ดังที่เคยทํามาในกอน

แลวในรัชกาลที่ 1

1.2) ลิ้นชัก การทําตูที่มีลิ้นชักพบวามีในตูจีนมากอนหนานี้แลว 

(ภาพที่ 48) และสงผานรูปแบบมายังอยุธยาดวยเชนกัน ดังจะเห็นตัวอยางจากตูลายทองทะเบียน 

อย.5 (ภาพที่ 49) อยางไรก็ตามการประดับลิ้นชักที่เชงิตูเชนนี้ในสมัยอยุธยา คงไมไดรับความนิยม

เทาใดนักเนื่องจากพบคอนขางนอยมาก และในสมัยธนบุรีตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1

ก็ยังไมพบวามีการสราง แตเริ่มปรากฏอยางมีหลักฐานพิสูจนไดเปนครั้งแรกในชวงทายสุดกอนสิ้น

รัชกาลที่ 2 เพียงไมก่ีเดือน (ภาพที่ 47) และดูจะไดรับความนยิมมากย่ิงขึ้นในรัชกาลที่ 3-4 ซึ่งจะได

กลาวถึงตอไป (ตารางที่ 1)

1.3) เชิงตู การทําเชิงตูในสมัยนี้ สวนหนึ่งยังคงสรางเชิงตูแบบปาก

สิงหอยู (ภาพที่ 50) แตในชวงปลายรัชกาลที่ 2 ก็ปรากฏเชิงตูแบบหูชางขึ้น (ภาพที่ 51) การทําเชิง

ตูเชนนี้คงมเีคามากอนหนาแลวเพียงแตยังไมชัดเจนนัก ดังจะเห็นไดจากการทําเชิงตูแบบปากสิงห

ที่ขยับสวนหยักโคงชวงกลางขึ้นไปเปนเสนตรงแบบแนวนอนจนเกือบจรดขอบตูดานลาง โดยดู

เหมือนเปนสามเหลี่ยมที่สวนมุมเชนเดียวกับเชิงตูแบบหูชาง (ภาพที่ 14, 22) อยางไรก็ตามคงตอง

กลาวไวดวยวาลายประดับมุมไดเคยมีมากอนหนานี้แลว เพียงแตอยูกับงานศิลปกรรมประเภทอ่ืน 

โดยเขาใจวาแรงบันดาลใจในการประดับเชนนีเ้ก่ียวของกับอิทธิพลศิลปะจีน32

1.4) เสาประดับเหนือตู บนตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 2 นี้ 

พบเพียง 1 ใบที่มีจารึกกํากับ (ภาพที่ 47 ) เสาประดับเหนือตูเปนแบบเสาสี่เหลี่ยมไมมีหัวเม็ด

ประดับในสวนยอด ดังนั้นจึงกลาวไดวาตูลายทองในสมัยรัชกาลที่ 2 ยังคงนิยมการประดับเสา

เหนือตูอยู อยางไรก็ตามเมื่อพนจากรัชกาลนี้ไปแลวอาจมีความนิยมอยูบาง เนื่องจากเปนเพียง

สวนประดับตกแตงซึ่งดูจะไมไดมีความสําคัญที่จะสื่อถึงความหมายใดๆ ไดดังที่เคยกลาวมาแลว

กอนหนานี้ อยางไรก็ตามคงไมสามารถระบุไดชัดเจนวาไมมีการนําเสาประดับเหนือตูกลับมาใชอีก

31กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3), 210.
32สันติ เล็กสุขุม, กระกนกในดินแดนไทย, 138.
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เลย แตในขณะเดียวกันก็ไมพบหลักฐานที่ยืนยันไดแนชัด อยางเชนที่พบตัวอยางในชวงรัชกาลที่ 1

และรัชกาลที่ 233

2) การประดับตกแตง

2.1) บานประตูและฝาตู การประดับตกแตงสวนนี้ในสมัยรัชกาล

ที่ 2 แสดงการปรับเปลี่ยนทางรูปแบบตางออกไปจากรัชกาลที่ 1 อยางมาก แตในขณะเดียวกันก็ยัง

คงไวซึ่งบางประการใหเห็นวาใชแนวคิดเดิมอยูดวยเชนกัน ตูลายทองที่พบในรัชกาลนี้มีงานประดับ

ตกแตงประตูและฝาตูดวยการผูกลายและภาพเลาเรื่อง โดยภาพเลาเรื่องนั้นพบในสวนลางของ

บานประตูและฝาตู เชนเดียวกับที่มมีาในรัชกาลกอน โดยแสดงเรื่อง ชาดก และรามเกียรต์ิ 

2.1.1) ชาดก เฉพาะเรื่องชาดกที่พบดานขางของ

ตูลายทองทะเบียน กท.35 เปนภาพโคกับเสือหมอบอยูหนาบรรณศาลาที่มีฤษีนั่งอยูภายใน 

โดยเบ้ืองตนอาจตีความไดวาเปนเรื่องโคเสือคําฉันทในปญญาสชาดกที่มีมากอนหนา34(ภาพที่ 52)

ทั้งนี้แมวาเรื่องโคเสือคําฉันทจะมีมากอนรัชกาลที่ 2 แตยังไมเคยพบหลักฐานวาเขียน

เปนภาพบนตูลายทองมากอน จึงอาจเปนไปไดวาภาพที่พบบนตูลายทองทะเบียน กท.35 รับ

อิทธิพลมาจากบทละครนอกเรื่องพหลวิชัยคาวี ซึ่งเปนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัยที่ทรงดัดแปลงมาจากปญญาสชาดกอีกตอหนึ่ง35มากกวาจะเปนอิทธิพลที่ไดจาก

เนื้อเรื่องโคเสือคําฉันทในปญญาสชาดกที่มีอยูแตเดิม เนื่องจากกอนหนานี้โคเสือคําฉันทดู

เหมือนวาจะเปนแนวเรื่องที่เลากันแบบปากตอปาก ซึ่งตางกันกับเรื่องพหลวิชัยคาวีที่เปนบทละคร

นอก ดวยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยการละครเจริญรุงเรืองเปนอันมาก กอปร

กับตูลายทองทะเบียน กท.35 นี้ สรางโดยสมเด็จพระอัมรินทรามาตย จึงนาเชื่อวาภาพที่ปรากฏ

บนตูลายทองใบนีอ้าจไดรับรับอิทธพิลจากพระราชนิยมทางดานการละครในสมัยเดียวกัน

33เน่ืองจากพบตูลายทองท่ียังไมไดทําการตรวจวิเคราะหอีกจํานวนหน่ึงมีการประดับเสาเหนือตู และ

อาจมีอายุการสรางอยูในชวงหลังรัชกาลท่ี 2 ลงมา ประเด็นน้ีจึงยังคงตองศึกษาตอไปจึงจะทราบผลท่ีแนชัด
34สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวา ปญญาสชาดก นาจะแตงขึ้นในชวงระหวาง 

ป พ.ศ.2000-2200 แตท่ีพบหลักฐานทางลายลักษณอักษรเกาสุด เปนสํานวนของพระมหาราชครูในรัชกาล

สมเด็จพระนารายณมหาราช สมัยอยุธยาตอนปลาย  ดูใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, “คํานํา,” ใน 

ปญญาสชาดก, เลม1, (พระนคร : ศิลปาบรรณคาร, 2499), ค.
35พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, บทละครนอกเร่ืองคาวี สังขศิลปชัย (พระนคร : องคการคา

คุรุสภา, 2511), 8.
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2.1.2) ลวดลายประดับ การผูกลายบนบานประตูและ

ฝาตูในสมัยรัชกาลที่ 2 ยังคงผูกลายโดยใชกนกเปลวเถาไขวแตมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ดาน

ตัวลายมีขนาดเล็กลงและมีขนาดเทากันแบบสม่ําเสมอ ระยะหางของชองไฟก็ลดลงมากกวาเดิม

จนดูอึดอัด (ภาพที่ 46) ที่เปนเชนนี้นาจะมีสาเหตุมาจากกระบวนการผูกลายที่เปลี่ยนไป เนื่องจาก

เสนแกนของเครือเถามีความโคงนอยลงและสลับแนวกันมากขึ้น ทําใหไมสามารถผูกชอลายขนาด

ใหญเชนเดิมได ตัวลายจึงมีขนาดเล็กลงแบบเทากันจนดูเหมือนถูกถักติดกันเปนแหแบบตาถ่ีๆ 

ชวนใหรูสึกอึดอัดในยามมองดู นอกจากนี้เมื่อผูกลายติดกันเปนตาแบบถ่ีๆ ยังสงผลใหตัวภาพที่

แทรกอยูบนโครงลายหมดความโดดเดนและถูกกลืนหายไปกับลายจนแทบแยกไมออกดวย 

2.2) ลายประดับเสาขอบตู ลายเสาขอบตูในสมัยรัชกาลที่ 2

ยังคงสืบทอดรูปแบบตอมาจากสมัยรัชกาลที่ 1 อยูพอสมควร ดังจะเห็นไดจากการผูกลายที่ยังใช

แมลายรักรอยอยู แตปรับแตงและเพิ่มเติมบางสวน เชน ใชตัวลายกนกเปลวผสมกระจังใบเทศ ผูก

เปนลายรักรอยหนาขบใบเทศ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงแมลายบนเสาขอบตูลายทอง

ทะเบียน กท.243 ที่สรางขึ้นชวงปลายสุดของรัชกาลนี้ โดยผูกลายกานแยงใบเทศแตยังคงรักษา

ระยะชองไฟไวไดพอสมควรไมอึดอัดมากนัก (ภาพที่ 53) ลายใบเทศบนเสาขอบตูลายทองทั้ง 2 ใบ 

ที่สรางขึ้นในชวงครึ่งหลังและปลายรัชกาลนี้ ดูจะเปนความนิยมอยางใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นและเพิ่ม

ความนิยมขึ้นอยางมากหลังจากรัชกาลที่ 2 ไปแลว (ตารางที่ 2) ซึ่งจะกลาวถึงตอไป

สวนดานบนและดานลางขอบเสาขอบตู ยังคงเขียนลายกรวยเชิงอยูแตเปนแบบ 2 ชั้น

แลว โดยกรวยเชิงชั้นที่ 2 เปนกระจังแบบที่ยืดสงูขึ้นจนกลายเปนกรวยเชิง เหมือนกับที่พบจากขาตู

ลายทองทะเบียน กท.113 (ภาพที่ 42) ซึ่งยังไมสูงเทากับกรวยเชิงชั้นที่ 1 บนตูใบเดียวกัน อนึ่งการ

เขียนลายกระจังชั้นที่ 2 ซึ่งยืดออกจนเปนกรวยเชิงนี้ไดพัฒนาตอไปจนกลายเปนกรวยเชิงแบบเต็ม

ตัวที่มีขนาดเทากันกับกรวยเชิงชั้นแรก และยังเพิ่มจํานวนชั้นกรวยเชิงขึ้นอีกในรัชกาลตอจากนี้

2.3) ลายประดับขาตู บนตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 2 ยังคง

มีการเขียนภาพทาวเวสสุวัณประดับขาตูเหมือนกับที่เคยทํามาในรัชกาลกอน แตตูลายทอง

ทะเบียน กท.243 ที่สรางขึ้นทายสุดของรัชกาลที่ 2 พบวามีการเขียนลายเครือเถาใบเทศเพิ่มขึ้นมา

อีกขั้นหนึ่ง (ลายประดับเสาขอบตูใบเดียวกันนี้เขียนเปนลายกานแยงใบเทศ) กอนจะตอดวยลาย

กรวยเชิง 2 ชั้น โดยลายกรวยเชิงชั้นที่ 2 ยังคงแสดงออกในลักษณะของกระจังที่ยืดออกจน

กลายเปนกรวยเชิง เหมือนเมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 (ภาพที่ 51) แนวทางการประดับเสาขาตูเชนนี้ไดรับ

ความนิยมอยางแพรหลายในรัชกาลตอมา แตจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางประการจนเปน

เอกลักษณของตูลายทองสมัยหลังจากรัชกาลที่ 2 ซึ่งจะกลาวถึงตอไป 
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2.4) ลายประดับเชิงตู ตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 2 มีเชิงตู 2

แบบ ตางกัน โดยตูลายทองทะเบียน กท.35 ที่สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2361 เปนเชิงตูแบบปากสิงห 

เขียนลายเหราสองตัว (ภาพที่ 50) ทอดตัวตามแนวยาวคนละฝงโดยหันหนาเขาหากัน การเขียนใน

ลักษณะเชนนีค้งรับรูปแบบมาจากตูจีน เนื่องจากพบวาตูจีนเขียนลายมังกรที่เชิงตูมากอน (ภาพที่ 

5) ดวยเหราของไทยนั้นเปนการเขียนมังกรจีนผสมพญานาค มีขาและเติมเขาอยางมังกรเขาไป

แลวจึงเรียกเหรา36

ในขณะเดียวกันหีบศพที่เชื่อวาสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1ก็มีการจําหลักภาพเหราที่

ดานขางหบีศพดวย37 (ภาพที่ 54) ภาพเหราที่ปรากฏนั้นมีรูปลักษณคลายกับเหราบนเชิงตูลายทอง

ทะเบียน กท.35 อยางมาก ดวยหลักฐานที่แสดงมานีน้าเชื่อไดวาการเขียนลายเหราที่เชิงตูลายทอง 

คงเปนรูปแบบที่รับมาจากจีน และคงสงผานมายังไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรเปน

อยางชา

สวนตูลายทองทะเบียน กท.243 ที่สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.2367 มีเชิงตูเปนแบบหูชาง 

ตกแตงดวยลวดลายทํานองจีนคลายกันกับลายบนเชิงตูปากสิงหที่สรางในรัชกาลกอน นอกจากนี้

ลิ้นชักของตูลายทองทะเบียน กท.243 ก็สลักเปนลายมังกรจีนดวย (ภาพที่ 51)

อนึ่ง ตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 2 เริ่มแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลศิลปะจีนเพิ่มมากขึ้น

ในดานการตกแตง ที่เปนเชนนี้นาจะมีสาเหตุมาจากความสัมพันธทางการคาและการทูตกับจีนใน

รัชกาลที่ 2 ทําใหเกิดมีงานสถาปตยกรรมแบบจีนที่สมบูรณแบบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เชน เกง

นารายณ มุกกระสันหอพระธาตุมณเฑียร ตามบานขุนนางและคหบดี ตางมีเขามอและเกงขึ้นตาม

36พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, พิมพคร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน อ.จ.ท.

จํากัด, 2539), 900. ; ในตํานานท่ีกลาวถึงสัตวหิมพานตและในบทขับรองโบราณมีกลาววา เหราเกิดจากพอท่ี

เปนนาคผสมกับแมท่ีเปนมังกร มีหนาและขาเหมือนมังกรแตมีลําตัวเหมือนนาค ดูใน โชติ กัลยาณมิตร,

พจนานุกรมสถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 538.
37หีบศพใบน้ี สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวากรมพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลท่ี 

1 เปนผูทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเพ่ือบรรจุพระศพของนักองคชี  อันเปนชายาของสมเด็จพระนารายณ (นัก

องคตน) เจากรุงกัมพูชา และสมเด็จฯ กรมพระยานริศ ทรงใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมดวยวาผูผูกลายคงจะเปนฝมือ

เดียวกับท่ีผูกลายบานประตูมกุพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งทรงเรียกวา “ครูตูมุกด” ดูใน สมเด็จพระ

เจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,

สาสนสมเด็จ, เลม 8 (พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2541. พิมพฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครบ 3 รอบ พุทธศักราช 2534), 28, 42.
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ความนิยมในชวงนั้น38จึงเปนไปไดวาการสรางตูลายทองดวยรสนิยมไทยผสมจีนแมวาจะมีมาบาง

กอนหนา แตเพิ่งไดรับความนิยมมากขึ้นสมัยรัชกาลที่ 2 และเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเขาสูรัชกาลที่ 3 เปนตน

ไป

ทั้งนี้มีขอสังเกตที่นาสนใจอยูดวยวา เมื่อพิจารณาถึงความประณีตในการสรางและ

ระเบียบในการผูกลายแลว จะเห็นไดวาตูลายทองที่สรางโดยสมเด็จพระอัมรินทรามาตยอันเปน

พระราชมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ดูจะไมมีความตางกับตูที่สรางโดยนาง

แจมซึ่งเปนสามัญชนเลย ที่เปนเชนนี้ชวนใหคิดไปไดวาชางหลวงคงมีการรับงานนอกดวย หรืออาจ

มีประเด็นหนึ่งประเด็นใดที่ทําใหงานของบุคคลระดับสามัญชน มีความใกลเคียงกับงานของบุคคล

ระดับพระราชมารดาของกษัตริยนั้นยังคงตองศึกษาเพิ่มเติมตอไป 

1.3 รัชกาลท่ี 3

ตูลายทองที่มจีารึกกํากับในสมัยรัชกาลที่ 3 มีทั้งหมด 4 ใบ ดังนี้

- ตู กท.282 สรางเมื่อ พ.ศ.2378 สรางโดยยายบูรมิ39(ภาพที่ 55)

- ตู  กท.7 สรางเมื่อ พ .ศ.2387 สรางโดยจีนออ แมเมือง จีนทัว

แมทรัพยเจาเกา เจาเลก และนางแพ40(ภาพที่ 56)

- ตู กท.317 สรางเมื่อ พ.ศ.2388 สรางโดยอุบาสกเริก

และอุบาสิกาแจม41(ภาพที่ 57)

- ตู กท.52 สรางเมื่อ พ.ศ.2393 สรางโดยเจาฟากาฬ

และพระองคเจารงวังหนา42(ภาพที่ 58)

1) โครงสราง

1.1) ขาตู ยังคงนิยมสรางตูลายทองแบบขาหมูดังที่เคยทํามาใน

รัชกาลกอน แตขณะเดียวกันก็มีการสรางขาตูเปนรูปแบบอ่ืนดวย เชน ตูลายทองแบบขาสิงห 

ทะเบียน กท.282 ที่สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2378 อันเปนชวงกลางรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 59) นอกจากนี้เชื่อ

38แนงนอย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร, เลม 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ, 2537),

91.
39กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 3), 363.
40กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 15.
41กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 4), 117.
42กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 173.
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วาการสรางตูพระธรรมแบบขาสิงหคงนิยมสรางต้ังแตรัชกาลที่ 3 เปนตนมา เนื่องจากพบการสราง

อยางแพรหลายทั้งตูพระธรรมเขียนสีทะเบียน กท.292 ที่สรางในราวป พ.ศ.2381-2382 อันเปน

ชวงกลางรัชกาลที่ 343และยังมีตูพระธรรมแบบขาสิงหจําหลักลายและต่ังขาสิงห อันเปนกลุมที่อยู

นอกการศึกษาครัง้นีก็้ยังพบอีกเปนจํานวนพอสมควร44

การสรางตูลายทองแบบขาสิงหมีรูปแบบผสมผสานกันระหวางไทยกับจีน อาจเปนไป

ไดวาเปนงานที่รวมแรงรวมใจกัน โดยชางชาวจีนคงเปนผูประดิษฐโครงสรางตู (ไมแนใจวาเปนจีน

อพยพหรือลูกจีน) ในขณะเดียวกันชางไทยอาจเปนผูตกแตงลวดลาย เนื่องจากชางไทยนาจะเขียน

ลายไดชํานาญกวา หรืออาจเกิดจากฝมือชางชาวจีนทั้งหมดก็ยังเปนไปไดดวยเชนกัน เนื่องจาก

ชางชาวจีนก็ดูจะมีฝมือในงานศิลปะไทยอยูไมนอย ดังจะเห็นไดจากชางชาวจีนที่ไดรับบรรดาศักด์ิ

เชนเดียวกับชางไทย เชน ครูคงแปะไดรับบรรดาศักด์ิเปนหลวงเสนียบริรักษ เปนตน45ทั้งนี้ประเด็น

เรื่องชางชาวจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ดูจะมีบทบาททางดานแรงงานและชางฝมือในการกอสราง 

บูรณะอาคารสําคัญ วัดวาอารมตางๆ รวมไปถึงงานประเภทจิตรกรรมดวย46บทบาทดังกลาวเริ่ม

ปรากฏเดนชัดในสมัยรัตนโกสินทรนั่นเอง เพราะการใชแรงงานจากไพรลดลงและหันมาจาง

แรงงานชาวจีนเพิ่มมากขึ้น47

อนึ่ง การที่ตูลายทองในรัชกาลที่ 3 มีทั้งแบบขาหมูที่สืบทอดตอมาจากรัชกาลกอน และ

แบบขาสิงหทีเ่ชื่อวาไดรับอิทธิพลมาจากจีนโดยสรางรวมอยูในสมัยเดียวกัน คงอธิบายไดวานาจะ

43ยังไมแนใจวาเปนสินคานําเขาหรือไม เน่ืองจากตูพระธรรมใบน้ีเขียนภาพพระถังซําจั๋ง ลูกศิษยและ

ภาพโปยเซียนบนพ้ืนแดง มีอักษรท่ีขอบตูดานบนเปนภาษาจีนอานวา “เตากวงสือปาเนียนล่ี” หมายถึง ปท่ี 18

ในรัชสมัยของพระเจาเตากวง (เสียนจง) แหงราชวงศชิง ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2381-2382 ดูใน กองแกว วีระประจักษ,

ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 4), 27.
44ตูพระธรรมขาสิงหท่ีอยูนอกตัวอยางการศึกษาน้ี เปนกลุมตูพระธรรมจําหลักลายปดทองประดับ

กระจก โดยมักพบวาจําหลักเปนลายประแจจีนหรือท่ีเรียกวาลายแผงและลายอ่ืนๆ เปนท่ีนาสังเกตดวยวา         

ตูพระธรรมกลุมน้ีสวนใหญพบวาเดิมเปนของหอพุทธศาสนสังคหะมากอน จึงนาสนใจวาอาจสรางขึ้นพรอมๆ กนั

ในคราวเดียวหรือไม ประเด็นดังกลาวน้ียังคงตองศึกษาเพ่ิมเติมตอไป
45น. ณ ปากนํ้า [นามแฝง], ครูคงแปะและครูทองอยู : สองจิตรกรเอกแหงยุคทองของศิลปะจิตรกรรม

รัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530), 9.
46พระยาไชยวิชิต (เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (พระนคร : โรงพิมพไทย, 2459 (พิมพแจกในงานศพ

พระนิเวศวิสุทธ (ถึก สารสุต) พ.ศ.2459), 14-15.
47นิธิ เอียวศรีวงศ, ปากไกและใบเรือ : วาดวยการศึกษาประวัติศาสตร-วรรณกรรมตนรัตนโกสินทร

(กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2538), 106-107.
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มาจากความตองการอนุรักษแบบแผนประเพณีด้ังเดิมที่เรียกวา “แบบประเพณีนิยม” และ

ขณะเดียวกัน ก็สรางงานอยางใหมที่มีอิทธิพลศิลปะจีนเรียกวา “แบบพระราชนิยม” ควบคูกันไป

ดวย48

1.2) เชิงตู ในรัชกาลนี้ยังคงสรางเชิงตูแบบปากสิงหอยู แตคงเริ่ม

ลดลงแลวเพราะพบเพียงใบเดียวที่มีหลักฐานการสราง49(ภาพที่ 56) สวนเชิงตูแบบหูชางดูพบได

มากขึ้นเรื่อยๆ ต้ังแตรัชกาลนี้เปนตนไป (ตารางที่ 1)

1.3) ลิ้นชัก ตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลนี้ลวนมีลิ้นชักประดับ

ทั้งสิ้น (ภาพที่ 56-58) ไมวาจะเปนตูที่มีเชิงแบบปากสิงหหรือแบบหูชาง ซึ่งตางจากรัชกาลกอนที่

พบวาทําลิ้นชักเฉพาะตูแบบหูชางเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงอาจสันนิษฐานไดวาการสรางตูลายทองใน

สมัยรัชกาลที่ 3 ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการสรางตูลายทองแบบขาหมูที่มีเชิงเปนปากสิงหโดยเพิ่ม

ลิ้นชักเขามา อาจมีสาเหตุมาจากการคํานึงถึงประโยชนใชสอยที่เพิ่มมากขึ้น โดยไมยึดติดกับแบบ

แผนเดิมที่เคยมีมาก็เปนไปได

2) การประดับตกแตง

2.1) บานประตูและฝาตู ตูลายทองในรัชกาลที่ 3 ยังคงตกแตง

บานประตูและฝาตูตามแนวทางเดิมที่สืบทอดมาจากรัชกาลกอนๆ ซึ่งนิยมเขียนภาพเลาเรื่องพุทธ

ประวัติและรามเกียรต์ิ การจัดวางองคประกอบภาพแสดงเปนคูๆ ตามตําแหนงดานบน กลางและ

ลาง โดยยังคงเขียนภาพแบบเลาเรื่องไวที่สวนลางของบานประตูและฝาตูดังเชนที่ทํามาในรัชกาล

กอนหนา

ลายประดับบานประตูและฝาตูสวนใหญยังคงผูกลายดวยกนกเปลวเถาไขวขนาดเทาๆ

กัน ระยะหางของชองไฟระหวางตัวลายนอยลงตามลําดับจนดูอึดอัด (ภาพที่ 56-58) นอกจากนี้ยัง

48จากงานวิจัยของรองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห ทําใหทราบวาในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ไมไดมีแนวคิดแบบพระราชนิยมจีนเพียงอยางเดียว แตยังคงสนับสนุนแนวคิดแบบ

ประเพณีนิยมท่ีมีมากอนหนาดวย ดูใน ศักดิ์ชัย สายสิงห, “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กับพระราช

ศรัทธาปณิธานในการสถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา,” ใน มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพ่ือนบาน

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 108-125.
49ในท่ีน้ีนับเพียงตูลายทองทะเบียน กท.7 เทาน้ัน โดยไมนําตูลายทองทะเบียน กท.282 มานับรวมดวย 

เน่ืองจากเปนตูลายทองแบบขาสิงห ซึ่งรูปทรงของขาตูบังคับใหเชิงตองเปนปากสิงหโดยปริยายอยูแลว (ตารางท่ี 

1)
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พบวามีตูลายทองที่ใชการผูกลายแบบผสมผสานกัน ระหวางลายเถาพุดตานแซมดวยใบไมอยาง

ฝรั่งและกนกเปลว ซึ่งเรียกกันวา “ลายเทศ” ลายเชนนี้เชื่อวาเริ่มคิดประดิษฐกันในสมัยรัชกาลที่ 350

การผูกลายเทศบนตูลายทองที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีเพียงตูลายทองทะเบียน กท.282

เทานั้นที่ผูกลายเทศบนพื้นที่สวนใหญของตู ไดแก บานประตู ฝาตูและเสาขอบตู นอกนั้นตูลาย

ทองสวนมากที่พบมักผูกลายกระหนกเปลวเถาไขวในพื้นที่สวนใหญ โดยผูกลายเทศในพื้นที่สวน

เล็กๆ เชน เสาขอบตู เชิงตู และลิ้นชัก ในประเด็นนี้มีขอสังเกตวาการผูกลายเทศบนพื้นที่สวนใหญ

ของตูนั้นอาจเปนเรื่องยากในการควบคุมชองไฟระหวางตัวลาย เนื่องจากลายเทศเกิดจากการ

รวมกันของดอกโบต๋ัน ใบอะแคนตัสและกระหนกเปลว โดยเฉพาะดอกโบต๋ันซึ่งมีรูปทรงคอนขาง

อิสระ ตางจากใบอะแคนตัสและกระหนกเปลวที่มีรูปทรงใกลเคียงกัน จึงสงผลใหการวางจังหวะ

ลายทําไดยากกวาการผูกลายดวยกนกเปลวที่จัดระเบียบชองไฟไดงายกวา ดังนั้นการผูกลายบน

พื้นที่สวนใหญของตูจึงยังนิยมลายกระหนกเปลวอยู แตในขณะเดียวกันการใชลายกระจังใบเทศ

มาผูกเปนลายกระหนกและลายอ่ืนๆ ก็พบอยางสม่ําเสมอบนตูลายทองที่สรางในรัชกาลนี้ แตมัก

พบในสวนประดับตกแตงซึ่งเปนพื้นที่เลก็ๆ เชน เสาขอบตู เชิงตูและลิ้นชัก 

จากการผูกลายเคลาภาพที่พบบนบานประตูและฝาตูลายทองทั้ง 4 ใบ โดยตูลายทอง

สวนใหญที่สรางในปลายสมัยรัชกาลที่  3 ยังคงแสดงแนวเรื่องแบบปรัมปราคติ แทนที่จะ

ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสแนวคิดสัจนิยมตะวันตกที่เริ่มรุนแรงขึ้นในสมัยนั้น ดังที่ปรากฏในงาน

จิตรกรรมฝาผนัง51 จึงอาจอธิบายในเบ้ืองตนไดวารูปแบบประเพณีนิยมคงยังมีอิทธิพลอยูมากใน

งานตูลายทองสมัยรัชกาลที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงตางๆ จึงเกิดขึ้นชากวางานศิลปกรรมที่อยูในสมัย

เดียวกัน ทั้งนี้ยังอาจมีสาเหตุมาจากแนวคิดเดิม ซึ่งงานประเภทนี้นิยมแสดงความสามารถของชาง

ในการผูกลายมากกวาเขียนเปนภาพเลาเรื่อง ดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของศิลปกรรมที่เกิดขึ้นใน

ยุคสมัยนี้ จึงสงผลเพียงดานวิธีการผูกลายและตัวลายที่ใชมากกวา ดังจะเห็นไดจากการนําเอา

ลายเทศที่กําเนิดขึ้นใหมในรัชกาลนี้มาใชแทนตัวลายเดิมบางแลว และกระบวนการผูกลายที่ถ่ีมาก

ย่ิงขึ้นอาจมองไดวารสนิยมหรือแนวคิดของชางเปลี่ยนไป โดยมุงเนนที่จะแสดงทองบนตูมากกวา

ตัวลาย จึงผูกลายใหถ่ีขึ้นและลดชองไฟลงเพื่อแสดงพื้นที่ของทองอยางจงใจ 

50สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 : ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 204.
51วัฒนธรรมสัจนิยมตะวันตก คือ แรงผลักดันใหทัศนคติของชนชั้นนําระยะน้ันตองปรับตัว ซึ่งมีผล

มาถึงความเปนปรัมปราคติในสวนของงานชางทางศาสนาเชนจิตรกรรมฝาผนังดวย ดูใน เร่ืองเดียวกัน, 20.
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2.2) ลายประดับเสาขอบตู ตูลายทองในรัชกาลนี้มีการตกแตง

เสาขอบตูคอนขางหลากหลาย โดยมีทั้งลายที่สืบทอดรูปแบบตอมา เชน ลายพุมขาวบิณฑใบเทศ 

ลายกานแยงใบเทศ แตการผูกลายกานแยงใบเทศบนตูทั้ง 2 ใบ (ภาพที่ 60) ที่สรางขึ้นในรัชกาลนี้ 

มีจังหวะชองไฟที่ถ่ีขึ้นกวาเดิมจนดูอึดอัดมาก และมีการปรับเปลี่ยนแมลายใหมที่เสาขอบตูโดยใช

ลายประจํายามกามปูลูกฟกอยางเทศ (ภาพที่ 61) ลายเทศที่พบนี้ออกไปทางแนวฝรั่งคอนขางมาก

จนดูแปลกตา ประเด็นของการมีลวดลายฝรั่งเขามาผสมกับลายไทยในสมัยรัตนโกสินทรเชนนี้ คง

เริ่มมาจากปฏิสัมพันธทางการทตูและการคาระหวางไทยกับตะวันตกต้ังแตรัชกาลที่ 2 เปนตนมา52

แตคงเปนเพียงระยะเริ่มแรกเทานั้นจึงยังสงผลไมมากเทากับที่พบในรัชกาลตอมา โดยในสมัย

รัชกาลที่ 3 คงเปนชวงแรกที่วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทอยางแทจริงในประเทศไทย53

ประเด็นของอิทธิพลตะวันตกเหลานีล้วนสงผลตองานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงทําใหชางเริ่ม

มีแนวคิดและการแสดงออกทางรูปแบบตางไปจากเดิม 

สวนลายกรวยเชิงที่เสาขอบตูยังคงมีอยูทั้งลายกรวยเชิง 2 ชั้น และที่เพิ่มขึ้นเปน 3 ชั้นก็

มี (ภาพที่ 60) ลายเหลานี้ลวนผูกลายดวยใบเทศทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตที่นาสนใจดวยวา 

ลายกรวยเชิงแบบ 2 ชั้น ที่ประดับเสาขอบตูในรัชกาลที่ 3 มีลายหนากระดานประจํายามขนาด

ใหญเพิ่มขึ้นมา (ภาพที่ 61) แลวจึงเขียนเปนลายกรวยเชิงขนาดเล็กกอนที่จะเปนลายเสา โดย

รูปแบบเชนนี้ยังพบวาทําตอไปถึงรัชกาลที่ 4 ดวย 

2.3) ลายประดับขาตู บนตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 3 ยังคง

มีการเขียนภาพเสี่ยวกางประดับขาตูอยูเหมือนกับที่เคยทํามาในรัชกาลกอน (ภาพที่ 56) แตก็มี

การตกแตงเพิ่มมากขึ้นดวย โดยการผูกลายดอกพุดตานเสริมเขาไปในพื้นที่วางจนดูอึดอัด และทํา

ใหตัวภาพจมหายไปกับตัวลาย แตการใชลายกรวยเชิงประดับก็ยังคงมีอยู โดยทําเปนกรวยเชิง 3

ชั้นตามอยางจํานวนชั้นกรวยเชิงที่เขียนประดับเสาขอบตู สวนที่เพิ่มเติมเขามาจากรัชกาลกอนคือ 

ผูกลายคลายกับลายเสาขอบตูกอนจะตอดวยลายกรวยเชิงนั้น ในรัชกาลนี้ไดปรับเปลี่ยนใหเปน

52ผูสําเร็จราชการอินเดียของอังกฤษสงเซอรจอหน ครอฟอรด เปนทูตเขามาเจริญทางพระราชไมตรี 

เปนคร้ังแรกในสมัยรัตนโกสินทร ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ดูใน ประชุมพงศาวดารภาค

ท่ี 62 เร่ืองทูตฝร่ังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร (พระนคร: โรงพิมพพระจันทร, 2506. ฉบับพิมพเปนอนุสรณในการ

พระราชทานเพลิงศพ นายเทียม ลดานนท 1 ก.ค. 2506), 29.
53วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545),

23.
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ลายชุดเดียวกันกับที่ประดับบนเสาขอบตู ทําใหดูเปนลายตอเนื่องกันระหวางเสาขอบตูและเสาขา

ตู (ภาพที่ 62)

2.4) ลายประดับเชิงตูและลิ้นชัก ตูลายทองที่มีเชิงตูแบบปาก

สิงหในรัชกาลนี้ ตกแตงดวยเถาพุดตานเคลาภาพลิงกําลังเหาะทะยานอยูทั้งฝงซายและขวา เปนที่

นาสังเกตวาการผูกลายเถาดอกพุดตานหนาแนนจนดอกซอนเกยกันแบบไมเวนชองไฟ สงผลให

ภาพลิงนั้นจมหายไปกับพื้นลายทีเดียว สวนตูลายทองที่มีเชิงตูแบบหูชางนั้นมีทั้งที่ผูกลายเปนชอ

ใบเทศและใบเทศเถาไขว สวนลิ้นชักผูกลายเถาพุดตาน การรักษาระยะชองไฟก็ยังดูอึดอัดอยู 

(ภาพที่ 62) จากรูปแบบของการตกแตงเชิงตูทั้ง 3 ใบ อาจกลาวไดวาการผูกลายในสมัยรัชกาลที่ 3

ในสวนเชิงตูและลิ้นชักยังคงผูกลายคอนขางหนาแนน การผูกลายที่เกือบจะไมใสใจความถ่ีของ

ชองไฟในบางครั้งคงขึ้นอยูกับสุนทรียภาพ และฝมือในการผูกลายของชางมากกวาจะเปนแบบ

แผนที่ตายตัว  

1.4 รัชกาลท่ี 4

ตูลายทองที่มจีารึกกํากับในสมัยรัชกาลที่ 4 มีอยูเพียงใบเดียว ดังนี้

- ตู กท.127 สรางเมื่อ พ.ศ.2408 สรางโดยนายแกน แมหนับและ

แมทองยู54(ภาพที่ 63)

1) โครงสราง

1.1) ขาตู ยังคงสรางเปนตูลายทองแบบขาหมู ดังเชนที่เคยนิยมมา

กอนหนา (ภาพที่ 63)

1.2) เชิงตู ยังคงสรางเปนแบบหูชาง โดยรูปลักษณดูจะไมตางไป

จากที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 63)

อนึ่ง แมในรัชกาลที่ 4 จะพบตูลายทองที่จารึกกํากับเพียงใบเดียวแตก็เปนตูที่สรางขึ้น

ในชวงปลายสุดของรัชกาลที่ 4 แลว ทั้งนี้โครงสรางของตูดูจะไมแตกตางไปจากตูที่สรางในสมัย

รัชกาลที่ 3 ที่เปนเชนนี้อาจเปนไปไดวาผูสรางใหความสนใจทางดานลวดลายประดับตกแตง

มากกวาที่จะคิดตอเติมทางโครงสราง ซึ่งนาจะถึงจุดอ่ิมตัวทางดานรปูแบบแลว

54กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 2), 111.
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2) การประดับตกแตง

2.1) ลายบานประตูและฝาตู ตูลายทองในรัชกาลที่ 4 ยังคงนิยม

เขียนภาพจับและภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ การจัดวางองคประกอบภาพยังแสดงเปนคูๆ มีขอสังเกต

วาตางจากเดิมไปบาง โดยเขียนภาพจับจํานวน 2 คู ไวทางซายและขวาตําแหนงดานบนฝาตู สวน

การเขียนภาพแบบเลาเรื่องยังคงจัดไวที่สวนลางของบานประตูและฝาตู แตในขณะเดียวกันก็มี

พื้นที่ของภาพเลาเรื่องมากกวาที่เคยทํามาในรัชกาลกอน นอกจากนี้ยังพบเทคนิคการเขียนภาพ

แบบใหมที่แฝงไวดวยคือ การใชเสนแรเงาทั้งตนไมและเขามอ เทคนิคเชนนี้เปนสิ่งที่บอกไดอยาง

ชัดเจนวา ชางเขียนพยายามแสดงแสงเงาเพื่อเพิ่มน้ําหนักแกวัตถุในภาพ และยังใชเสนเปนตัว

สรางพื้นผิวหลอกดวย (ภาพที่ 64) เดิมการใชเสนเพื่อสรางมิติลวงตานั้นมีอยูแลวบนภาพที่เขียน

เปนพืน้ดิน โดยแสดงในลักษณะของเสนแรเสนด่ิงที่หนาตัดเพราะตองการแสดงความปริมาตรของ

พื้นดิน แตเทคนิคการแรเงาเชนที่พบบนตูลายทองสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ คงพึ่งมีปรากฏชัดเจนเปนครั้ง

แรก   

ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา แนวทางการทํางานของชางเขียนลายทองรดน้ําไดเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปบางแลว โดยเทคนิคทางศิลปกรรมแบบตะวันตกที่เริ่มแพรหลายในงานจิตรกรรม

ฝาผนังต้ังแตปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงตนรัชกาลที่ 4 เชน ภาพเขียนปริศนาธรรมที่วัดบวรนิเวศ 

ฝมืออาจารยขรัวอินโขงซึ่งเขียนภาพแนวตะวันตก ที่มีการเขียนแบบผลักระยะและแสดงแสงเงาใน

ภาพคงสงผลตอแนวคิดและเทคนิคของชางเขียนลายรดน้ําเชนกัน แตอยางไรก็ตามมีขอสังเกตอยู

ดวยวา ตูลายทองในสมัยรัชกาลที่ 4 ใบนี้ ยังคงมีเนื้อเรื่องที่แสดงออกแบบประเพณีนิยมหรือแบบ

ปรัมปราคติ แตกลับเริ่มใชเทคนิคเขียนภาพแบบตะวันตกแทรกเขามาบางในบางสวน เชน การแร

เงา อยางไรก็ตามการแรเงาที่ปรากฏนั้นเปนเพียงสวนนอยของภาพ จึงทําใหรูสึกเหมือนวาชางยัง

กลาๆ กลัวๆ ในการแสดงออก หรืออีกนัยหนึ่งอาจเปนเพราะการเขียนภาพลายทองรดน้ําไม

สามารถใชสีเปนตัวแสดงผลงาน กอปรกับเนื้อเรื่องและรูปแบบนั้นบังคับอยูในตัว ชางจึงยังไม

สามารถแสดงถึงอิทธิพลตะวันตกที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นไดอยางชัดเจนเหมือนที่พบบนงานจิตรกรรม

ฝาผนังก็เปนได

ดานลวดลายที่พบบนบานประตูและฝาตู ยังคงเปนกนกเปลวเถาไขวอยางที่เคยทํามา

ในรัชกาลกอน การเขียนตัวลายยังคงเล็กโดยสัมพันธกับชองไฟที่ถ่ีขึ้นดวย

2.2) ลายประดับเสาขอบตู ลวดลายที่พบจากเสาขอบตูที่สรางขึ้น

ในรัชกาลนี้ ยังใชแมลายรักรอยเหมือนที่เคยเปนมาในรัชกาลกอนๆ โดยผูกเปนลายรักรอยพุมขาว

บิณฑใบเทศ สวนลายกรวยเชิงยังคงสืบทอดรูปแบบตอมาจากรัชกาลที่ 3 โดยเขียนลายกรวยเชิง 
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2 ชั้น ตอดวยลายหนากระดานประจํายามขนาดใหญ และปดทายดวยลายกรวยเชิงขนาดเล็กกอน

จะเปนลายเสาตอไป

2.3) ลายประดับขาตู ลวดลายที่พบจากขาตูที่สรางขึ้นในรัชกาลนี้

มีความเปลีย่นแปลงไปจากเดิมคือ ลายเสาขอบตูที่เคยตอลงมาถึงขาตูนั้นสั้นลงกวาที่พบจากขาตู

ในรัชกาลที่ 3 แลวจึงเขียนลายกรวยเชิงขนาดเล็ก ตอดวยลายหนากระดานประจํายามขนาดใหญ

และลายกรวยเชิง 2 ชั้น โดยที่ปลายลายกรวยเชิงเพิ่มลายสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเปนลายใหมที่

ไมมีในรัชกาลกอนหนา ชุดลายเชนนี้ที่ขาตูในสมัยรัชกาลที่ 4 นาจะเปนสวนหนึ่งในการชวย

กําหนดอายุได

2.4) ลายประดับเชิงตูและลิ้นชัก ตูลายทองใบนี้มีเชิงตูแบบหูชาง 

ตกแตงดวยลายเถาดอกพุดตานออกทํานองฝรัง่ สวนลิ้นชักเปนลายดอกและใบเทศเถา ลวดลายที่

ปรากฏทัง้สองสวนนี้ลวนเปนไปในลักษณะลายเทศ ดังนั้นจึงกลาวไดวาเปนความนิยมในตัวลายที่

ไดสืบตอมาจากรัชกาลกอน

2.ตูลายทองท่ีไมมีจารึกกาํกับ

เมื่อไดทําการวิเคราะหตูลายทองที่มีจารึกกํากับ จนทราบแลววาตูลายทองในแตละ

รัชกาลมีสวนที่ เหมือนหรือตางกันอยางไรบางจนครบทั้ง 4 รัชกาลแลว ตอไปนี้จะเปนการ

ยกตัวอยางตูลายทองที่ไมมีจารึกมาเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากศึกษาตูลายทองที่มีจารึก เปน

จํานวนทั้งสิ้น 5 ใบ ดังนี้

2.1 ตัวอยางท่ี 1

ตูลายทองทะเบียน กท.2 ตูลายทองใบนี้เดิมอยูที่วัดจันทารามวรวิหาร เขต

ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ (ภาพที่ 65)

1) โครงสรางและรายละเอียดการประดับตกแตง 

จากลักษณะของตูเปนแบบขาหมูมีเชิงตูแบบปากสิงห เรื่องราวที่

เขียนไมทราบวาเปนเรื่องอะไร แตที่บานประตูเขียนภาพยักษฝงละ 3 ตน และอีกฝงเปนเทวดา 3

องคอยูภายในกรอบเสนสินเทา โดยจัดวางองคประกอบอยูที่สวนลางของบานประตู สวนการผูก

ลายทั้งบานประตูและเชิงตูเปนลายกนกเปลวเถาไขวชองไฟหาง กนกเปลวออกปลายชอเปนครึ่ง

ทอนบนของเทวดา สวนเชิงตูผูกเปนลายกานขดโดยมีลิงนั่งอยูกลางวงกานขด ที่ขาตูเปนภาพครุฑ

ยุดนาคอยูในโครงกาบพรหมสิงห (ภาพที่ 66)
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2) ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห

ตูลายทองทะเบียน กท.2 มีการผูกลายแบบที่นิยมกันมาต้ังแตสมัย

อยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชกาลที่ 1 คือลายกนกเปลวที่ออกปลายชอเปนครึ่งทอนบนของ

เทวดาและการผูกลายกานขดที่เชิงตู อีกทั้งยังมีการประดับขาตูดวยภาพครุฑยุดนาค ซึ่งลวดลาย

และงานประดับเหลานี้ อาจจัดใหอยูในกลุมเดียวกันกับตูลายทองทะเบียน กท.24 ที่สรางขึ้นในป 

2331 (ภาพที่ 15) นอกจากนี้การปดทองทึบก็เปนรูปแบบที่มีมากอนสมัยรัตนโกสินทร และยังคง

ปรากฏในชวงตนรัชกาลที่ 1 ดวย ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐานไดวาตูลายทองทะเบียน กท.2 สรางขึ้น

ในราวตนรัชกาลที่ 1

2.2 ตัวอยางท่ี 2

ตูลายทองทะเบียน กท.3 ตูลายทองใบนี้เดิมอยูที่หอไตรวัดราชโอรสาราม

ราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงโปรดใหยายตูนี้ไปไวยังหอพระ

มณเฑียรธรรม โดยพบขอความบันทึกคูกับตูนี้วารัชกาลที่ 3 ทรงสรางประดิษฐานไวในหอไตรวัด

ราชโอรส55(ภาพที่ 67)

1) โครงสรางและรายละเอียดการประดับตกแตง 

จากลักษณะของตูเปนแบบขาหมูมีเชิงตูแบบหูชาง โดยเขียนบาน

ประตูและฝาตูเปนภาพเครื่องต้ัง มีมานทองก้ันทั้งซายและขวา เสาขอบตูเขียนลายเถาพุดตาน เชิง

ตูแบบหูชางจาํหลักลายพรรณพฤกษาแบบฝรั่ง เสาขาตูลงรักดําทึบ (ภาพที่ 68)

2) ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห

แมวาตูลายทองทั้ง 15 ใบที่มีจารึก ไมมีใบใดเลยที่เขียนภาพเครื่อง

ต้ัง แตก็ยังสามารถอธิบายไดวาภาพเครื่องต้ังนั้นนิยมมากอนสมัยรัชกาลที่ 3 และผานมายังสมัย

รัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นจึงเริ่มจืดจางลง56โดยวัดราชโอรสซึ่งเปนวัดเดียวกับกับที่ตูใบนี้เคย

ประดิษฐานอยูก็เขียนภาพเครื่องต้ังในพระอุโบสถ และเปนวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัวทรงสรางต้ังแตยังดํารงพระยศเปนกรมหมื่นเจษฎาบดินทร57นอกจากนี้ลายประดับเสา

ขอบตูที่ผูกเปนดอกพุดตานเถานั้น แมจะไมมีปรากฏบนเสาขอบตูของตูลายทองที่มีจารึกกํากับ แต

55กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนท่ี 1), 8.
56สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 : ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม, 205.
57เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 (กรุงเทพฯ  :

กรมศิลปากร, 2538), 144.
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ปรากฏอยูในตําแหนงอ่ืน อันไดแกการผูกลายดอกพุดตานเถาที่เชิงตูลายทองทะเบียน กท.153

(ภาพที่ 69) ที่สรางขึ้นในชวงปลายรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้ประเด็นของการผูกลายเสาโดยไมมีลาย

กรวยเชิงเขามาก้ันสวนปลาย ก็ไดทํามาต้ังแตสมัยธนบุรีและในสมัยรัตนโกสินทรครั้งรัชกาลที่ 1

แลว ทั้งนี้ในสวนของเชิงตูที่จําหลักเปนลายพรรณพฤกษาอยางฝรั่ง ก็คงกลาวไดวาเปนอิทธิพล

ทางศิลปะที่อาจเขามาพรอมกับความสัมพันธทางการคาและการทูต ที่มีมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 2

ก็เปนได ดวยเหตุดังนี้จึงเปนขอสนับสนุนใหกับเนือ้ความที่บันทึกอยูคูกับตูวาตูใบนี้รัชกาลที่ 3 เปน

ผูสรางถวาย แตยังมีขอสังเกตเพิ่มเติมดวยวาอาจสรางกอนขึ้นครองราชย เน ื่องจากมีการยอนกลับ

ไปเอากลวิธีผูกลายประดับเสาอยางสมัยรัชกาลที่ 1 มาใช กอปรกับประวัติของวัดราชโอรสที่สราง

ต้ังแตสมัยรชักาลที่ 2

2.3 ตัวอยางท่ี 3

ตูลายทองทะเบียน กท.69 ตูลายทองใบนี้เดิมอยูที่วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ (ภาพที่ 70)

1) โครงสรางและรายละเอียดการประดับตกแตง 

จากลักษณะของตูเปนแบบขาหมมูีเชิงตูแบบหูชาง ที่บานประตูและ

ฝาตูเขียนภาพจับเปนคูๆ เรียงลงมาตามแนวต้ัง ดานบน 1 คู และตรงกลาง 1คู โดยสวนลางเขียน

เปนภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ พื้นหลังผูกเปนลายกนกเปลวเถาไขว ตัวลายเล็กชองไฟถ่ีมาก เสา

ขอบตูผูกลายรักรอยพุมขาวบิณฑใบเทศ มีลายกรวยเชิง 2 ชั้น โดยเปนลายกรวยเชิงขนาดใหญถัด

ลงมาเปนลายกรวยเชิงขนาดเล็ก และตอดวยลายหนากระดานประจํายามขนาดใหญกอนเปนลาย

กรวยเชิงขนาดเล็กปดทาย เชิงตูและลิ้นชักผูกลายเถาพุดตาน เสาขาตูเขียนลายรักรอยพุมขาว

บิณฑใบเทศย่ืนลงมาจากเชิงตูดานลางเพียงเล็กนอย กอนจะเปนชุดลายกรวยเชิงเชนเดียวกับเสา

ขอบตู โดยปดทายชดุลายกรวยเชิงดวยลายสามเหลี่ยมมุมฉาก (ภาพที่ 71)

2) ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห

การใชโครงเรื่องรามเกียรต์ิและภาพจับเปนแบบอยางที่มีมาต้ังแต

สมัยอยุธยาตอนปลายและสืบตอความนิยมลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร ลายกนกเปลวเถาไขว ตัว

ลายเล็กชองไฟถ่ีมากๆ เปนรูปแบบที่นิยมเขยีนต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 เปนตนมา เสาขอบตูที่ผูกลาย

แบบรักรอยพุมขาวบิณฑใบเทศเปนลายที่นิยมเขียนมาต้ังแตรัชกาลที่ 2 สวนลายกรวยเชิงขนาด

ใหญตอดวยกรวยเชิงขนาดเล็ก มีลายหนากระดานประจํายามขนาดใหญ กอปรกับลายขาตูที่

เขียนลายแบบเสาขอบตูที่ย่ืนออกมาจากเชิงตูเพียงเล็กนอยกอนเปนลายกรวยเชิงชั้นเดียว และปด

ทายดวยลายสามเหลี่ยมมุมฉาก ชุดลายเหลานี้เปนแบบเดียวกันกับที่พบจากตูลายทองทะเบียน 

กท.127 ที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 63) นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตที่นาสนใจดวยวาภาพ
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รามเกียรต์ิที่สวนลางของบานประตูและฝาตู ทั้งตนไมและเขามอ รวมไปถึงพื้นดินระหวางตัวภาพ 

ลวนแลวแตแสดงเสนแรเงาแลวทั้งนั้น (ภาพที่ 72) เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการเปรียบเทียบ

และขอสังเกตแลว อาจเปนไปไดวาตูลายทองทะเบียน กท.69 คงสรางขึ้นในราวรัชกาลที่ 4 หรือ

อาจลวงเลยไปถึงตอนปลายของรัชกาลไดดวย

2.4 ตัวอยางท่ี 4

ตูลายทองทะเบียน กท.168 ตูลายทองใบนี้เปนของหอสมุดมาแตเดิม (ภาพ

ที่ 73)

1) โครงสรางและรายละเอียดการประดับตกแตง 

จากลักษณะของตูเปนแบบขาหมูมีเชิงตูแบบหูชาง บานประตูเขียน

เรื่องพระมาลัยไปนมัสการพระเจดียจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส โดยเขียนเปนอาณาบริเวณ

คอนขางใหญ มีภาพเทวดาเหาะเปนขบวนอยูดานบน ฝาตูเขียนภาพจับเปนคูๆ โดยวางตําแหนง

เปนกลุมที่สวนบน กลาง และลางของภาพ โดยพื้นหลังเขียนลายกนกเปลวเถาไขว ตัวลายขนาด

เล็ก ชองไฟถ่ีมาก เสาขอบตูเขียนลายรักรอยพุมขาวบิณฑใบเทศ แลวจึงเปนกรวยเชิงขนาดเล็ก 

ตอดวยลายหนากระดานประจํายามขนาดใหญ จึงเปนลายกรวยเชิงขนาดใหญและตอดวยกรวย

เชิงขนาดเลก็ปดทาย ลายขาตูมีลักษณะเปนชุดลายเดียวกันกับเสาขอบตู โดยมีลายรักรอยพุมขาว

บิณฑใบเทศย่ืนออกมาจากใตเชิงตูอยูในระดับเดียวกับตอนลางของลิ้นชัก สวนเชิงตูเขียนลายกาน

ขดใบเทศ (ภาพที่ 74)

2) ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห

ตูลายทองแบบขาหมูที่มีเชิงตูเปนแบบหูชาง และมีลิ้นชักประดับตู

เปนรูปแบบที่เริ่มสรางมาแลวต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 2 (ภาพที่ 47) ดานการผูกลายกนกเปลวขนาด

เล็ก ชองไฟถ่ีมาก รวมไปถึงชุดลายที่เขียนบนเสาขอบตูนั้น เปนแบบอยางที่นิยมอยูในชวงรัชกาลที่ 

3-4 แตเสาขาตูที่มีลักษณะเปนชุดลายเดียวกันกับเสาขอบตู โดยมีลายรักรอยพุมขาวบิณฑใบเทศ 

ย่ืนออกมาจากใตเชิงตูอยูในระดับเดียวกับตอนลางของลิ้นชักหรือยาวกวานั้นเล็กนอย เปน

ลักษณะที่พบเฉพาะในรัชกาลที่ 3 (ภาพที่ 62) ทั้งนี้มีขอสังเกตเพิ่มเติมดวยวาพื้นที่การเขียนภาพ

เริ่มมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น ทําใหรูสึกไดวาผูสรางใสใจตอการเขียนภาพเลาเรื่องมากกวาเดิม จาก

ลักษณะของโครงสรางและลวดลายประดับ ทําใหพอที่จะสันนิษฐานไดวาตูลายทองทะเบียน กท.

168 อาจสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3
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2.5 ตัวอยางท่ี 5 : ตูพระธรรมจําหลักไม

ตูพระธรรมขาสิงห ทะเบียน กพช.69 (ภาพที่ 75) ไดมาจากวัดดวงดาว 

จ.นนทบุรี เมื่อ พ.ศ.2444 ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร กรมศิลปากรระบุไววา

เปนตูพระธรรมที่สรางขึ้นในสมัยอยุธยา อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพัฒนาการตูลายทองในสมัย

รัตนโกสินทร จึงทําใหผูศึกษามีความเห็นแตกตางออกไปจากการกําหนดอายุของกรมศิลปากร 

ดังนี้

1) โครงสรางและรายละเอียดการประดับตกแตง 

โครงสรางตูแบบขาสิงหมีลักษณะแตกตางจากตูแบบขาหมูเพียง

สวนฐาน โดยสวนฐานเชื่อมขาตูกับเชิงตูติดกันเปนสวนเดียวและมีเอกลักษณสําคัญคือ ขาตูเปน

แบบขาสิงหจีนเหยียบลูกแกว การประดับตกแตงตูพระธรรมใบนี้ลวนเปนงานจําหลักไม โดย

จําหลักบานประตูและฝาทั้งสองขางเปนภาพเลาเรื่องทศชาติชาดก เสาขอบตูเปนลายเถากนก ค้ิว

บัวเปนลายนองสิงหและสวนหนากระดานเปนลายประจํายามกามปูลูกฟก สวนเชิงตูจําหลักลาย

มังกรคูแบบจีนและขาสิงหจีนเหยียบลูกแกว

2) ผลการเปรียบเทียบวิเคราะห

เมื่อพิจารณาถึงสวนประกอบตางๆ ของตูพระธรรมใบนี้ เชน การจัด

วางองคประกอบภาพแบบเลาเรื่อง โดยใชสถาปตยกรรมและธรรมชาติเปนตัวแบงเรื่อง คงเปน

รูปแบบที่นิยมในสมัยรัตนโกสินทรต้ังแตรัชกาลที่ 3 เปนตนไป58นอกจากนี้รายละเอียดการตกแตง

เชิงตูที่จําหลักลายมังกรคู ทอดตัวไปตามแนวยาวดานละตัว โดยหันหนาเขาหากันและมีดวงแกว

อยูก่ึงกลางระหวางมังกรทั้งสองตัว แมวาลายดังกลาวจะพบอยูบางแลวต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1 แตก็

ไมมากนัก และเปนที่นาสังเกตวาพบไดเสมอบนเชิงตูขาสิงหที่สรางขึ้นต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 3 เปน

ตนไป จากปริมาณของตูพระธรรมแบบขาสิงหที่มีอยู เปนจํานวนมากพอสมควรในสมัย

รัตนโกสินทร กอปรกับหลักฐานการสรางตูพระธรรมแบบขาสิงหโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มี

อยูอยางชัดเจน (ดูการวิเคราะหและกําหนดอายุตูพระธรรมแบบขาสิงหในบทที่ 3) อีกทั้งการ

ประดับตกแตงสวนตัวเรือนลวนเปนกระบวนชางแบบไทย แตในขณะเดียวกันสวนขาตูและเชิงตู

กลับไปนํารูปแบบจากจีนมาใช จึงเปนที่นาสังเกตวาเหมือนเปนการตัดเอาสวนเชิงตูและขาตูแบบ

จีนมาตอกับตัวเรือนของตูพระธรรมแบบไทย ประเด็นการผสมผสานรูปแบบศิลปะระหวางจีนกับ

ไทยเชนนี้ดูจะพบไดอยูเสมอๆ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ดวยหลักฐานทั้งหมดที่กลาวมาจึงเปนไปไดวาตู

58ดูเพ่ิมเติมใน สันติ เล็กสุขุม, ลีลาไทย, 60-61.
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พระธรรมขาสิงห ทะเบียน กพช.69 นาจะสรางขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรราวรัชกาลที่ 3 มากกวาจะ

เปนตูพระธรรมทีส่รางขึ้นในสมัยอยุธยา

3.สรุป

สมัยรัชกาลท่ี 1

ตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 1 ยังคงสืบทอดรูปแบบหลายประการตอมา

จากสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยธนบุรีตามลําดับ คตินิยมตามแบบแผนเดิมยังคงไดรับความ

นิยมอยู เชน การเขียนภาพทวารบาล ภาพเลาเรื่องรามเกียรต์ิ ภาพจับ พุทธประวัติและชาดก ดาน

การผูกลายก็เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ยังพยายามสืบทอดรูปแบบการผูกลายตอมาจากครูชาง

ในราชธานีกอน แมวาบางครั้งจะไมสามารถแสดงฝมือไดเทากับครูชางในอดีต แตบางลวดลาย

ชางในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็ทําไดดีไมแพฝครูที่ทํามากอนหนา

ในขณะเดียวกันประเด็นอิทธิพลศิลปะจีนก็ดูจะมีขึ้นประปรายบางแลวในรัชกาลนี้ โดย

สงผานมาทางลวดลายตกแตงเชิงตู ซึ่งก็ยังไมแนใจนักวาเปนรูปแบบจากตูจีนที่ติดมาจากกรุงเกา

หรอืเปนฝมือจีนนอก จีนใน รวมไปถึงลูกจีนในหวงเวลานั้นกันแนที่ริทาํขึ้น 

นอกจากนี้แนวคิดในการผูกลายประดับตูแบบใหม อยางลายกรอบก็ไดเกิดขึ้นในชวง

ทายรัชกาล การทําเชนนี้อาจบอกไดถึงความพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนลายในการตกแตงตู 

โดยชางอาจเบ่ือหนายรูปแบบเดิมที่ทําซ้ําๆ กันมาตลอดจึงทดลองผูกลายอยางใหมขึ้นแทน แมวา

จะไมคอยนิยมและสูญหายไปในเวลาอันสั้น แตสิ่งหนึ่งที่เห็นไดคือการแสดงถึงพัฒนาการของชาง

ที่ไมยอมหยุดอยูกับที่ โดยเจตนาจะหารูปแบบใหมๆ มาทดลองใชในงานของตนเสมอ ซึ่งใน

บางครั้งอาจผิดพลาด แตในหลายๆ ครั้งที่สรางแลวถูกใจก็คงมีอยูเชนกัน

สมัยรัชกาลท่ี 2

ตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลนี้ แนวคิดบางสวนเปนการสืบทอดมาจาก

รัชกาลกอน เชนการเขียนภาพยังคงนิยมเรื่องรามเกียรต์ิอยู แตก็มีเขียนเปนชาดกที่ดัดแปลงมา

เปนบทละครนอกอยางเรื่องพหลวิชัยคาวี ซึ่งเปนพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 2 การแสดงออกเชนนี้

นาจะเปนการถายทอดเรื่องราวที่นิยมอยูในสมัยนั้น มากกวาจะเปนระเบียบแบบแผนที่มีมาแตเดิม 

เนื่องจากยังไมพบหลักฐานที่ชัดเจนวามีการเขียนเรื่องประเภทนี้บนตูลายทองที่สรางขึ้นกอน

รัชกาลที่ 2

อยางไรก็ตามรูปแบบของตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลที่ 2 ยังมีจุดที่แตกตางไปจาก

รัชกาลกอนดวย เชน ในชวงปลายสุดของรัชกาลมีการปรับเปลี่ยนจากเชิงตูแบบปากสิงหไปเปน
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เชิงตูแบบหูชาง โดยสรางลิ้นชักประดับเชิงตูดวย ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวคงเปนอิทธิพลจาก

เครื่องเรือนจีน ที่นาจะเขามาพรอมกับการติดตอคาขายกับจีนที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมากในรัชกาลนี้ 

ดานการผูกลายประดับตูที่สรางขึ้นในรัชกาลนี้ มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 

เนื่องจากมีการประดิษฐลายอยางใหมเขามา อันไดแกลายใบเทศและลายเทศ ทําใหลายกนกเปลว

ที่เคยทําสืบตอมาต้ังแตสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรในรัชกาลกอน ตองถูกปรับเปลี่ยนและ

ลดขนาดลง โดยลายเทศและลายใบเทศกลับไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพน

รัชกาลที่ 2 ไปแลว 

อนึ่ง การลดขนาดของกนกเปลวอยางรวดเร็วในรัชกาลนี้ สันนิษฐานวาอาจเกิดจาก

แนวคิดของชางที่ตองการผสมผสานใหลายกนกเปลวอยูคูกับลายใบเทศที่เกิดขึ้นใหมได เนื่องจาก

กนกเปลวในรูปแบบเดิมที่เคยทํามานั้นมักผูกลายเปนกนกที่มีชอขนาดใหญ เมื่อตองนํามาใชผูก

ลายรวมกับลายใบเทศที่มีขนาดเล็กกวานาจะทําใหเกิดความรูสึกขัดแยงกัน ชางจึงลดขนาดของ

ลายกนกเปลวลงเพื่อใหเกิดความสมดุลกับลายใบเทศ ดังนั้นการผูกลายในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงมี

ชองไฟถ่ีขึน้กวาเดิม

สมัยรัชกาลท่ี 3

ในสมัยรัชกาลที่ 3 นับวาเปนหวงเวลาที่กระแสอิทธิพลศิลปะจีนกับอิทธิพล

ศิลปะและแนวคิดแบบตะวันตก ไดเขามามีสวนเปนอยางมากตอแนวคิดของผูคนในสังคมสมัยนั้น 

ทําใหงานศิลปกรรมหลากหลายแขนงตองปรับตัวเพื่อรับใชสังคมในหวงเวลาดังกลาว โดยการ

สรางตูลายทองก็เปนหนึ่งในงานศิลปกรรมเหลานั้นดวย ดังจะเห็นไดจากตูลายทองแบบขาสิงหที่

เกิดขึ้นราวกลางรัชกาลนี้ นับวาเปนงานที่ผสมผสานกันอยางลงตัวระหวางชางจีนผูสรางตูกับชาง

ไทยผูเขียนลายไดสรางผลงานขึ้นรับใชพระราชนิยมจีนที่มีมาต้ังแตปลายรัชกาลกอน นอกจากนี้

การสรางตูลายทองแบบขาหมูอันเปนรูปแบบเดิมก็ยังทําควบคูกันไปดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวา

แนวคิดแบบประเพณีนิยมยังคงอยูแมวาจะปรับปรุงรายละเอียดบางสวนไปบางแลวก็ตาม 

ทั้งนี้ยังมขีอสังเกตดวยวาแนวเรื่องและการแสดงออกแบบปรัมปราคติ เชน พุทธประวัติ

และวรรณคดีอยางรามเกียรต์ิ ยังคงปรากฏอยูบนตูลายทองตลอดรัชกาลที่ 3 และรัชกาลถัดไป ซึ่ง

ตางจากงานจิตรกรรมฝาผนังที่กระแสสัจนิยมตะวันตกไดเขาไปมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งๆ ที่

ตูลายทองเปนสายงานที่ใกลเคียงกันแตดูเหมือนจะไมคอยไดรับผลกระทบเชนเดียวกันนี้เลย จึง

อาจเปนไปไดวาการสรางตูลายทองเปนงานที่เนนความสามารถในการผูกลายของชางมากกวา

การแสดงภาพเลาเรื่องแบบงานจิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นอิทธิพลพระราชนิยมแบบจีนและอิทธิพล
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ศิลปะตะวันตกจึงแทรกผานเขามาในรูปของโครงสรางตูและตัวลาย ดังที่ปรากฏเปนตูลายทอง

แบบขาสิงหและการผูกลายเทศ เปนตน

สมัยรัชกาลท่ี 4

แมวาตูลายทองที่สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่  4 จะพบเพียงใบเดียวที่มี

หลักฐานการสรางอยางชัดเจน แตก็นับวามีประโยชนอยูหลายประการที่ทําใหเห็นถึงขอมูลจาก

ตูลายทองที่สรางขึ้นในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 4 เชน แนวเรื่องและการแสดงออกยังคงเปนแบบ

ปรัมปราคติ ทั้งๆ ที่งานจิตรกรรมในหวงเวลากอนหนาและที่เกิดขึ้นรวมสมัยไดเปลี่ยนแปลงไป

อยางมากแลวทั้งแนวคิดและเทคนิคการเขียนลวนมีอิทธิพลศิลปะตะวันตกเขามาเก่ียวของ แตตู

ลายทองที่สรางขึ้นในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 4 อยางตูลายทองทะเบียน กท.127 กลับแสดงออก

เพียงการแรเงาตนไมและเขามอใหเกิดมิติและพื้นผิวแบบลวงตา จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้แสดงใหเห็นวา

แนวคิดและเทคนิคดานศิลปกรรมแบบตะวันตก แผอิทธิพลเขามาในงานลายรดน้ําไดชากวางาน

ประเภทอ่ืนในหวงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ยังอาจเปนเพราะกรรมวิธีในการสรางสรรคงานและรูปแบบ

ตูลายทองอาจไมเอ้ืออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงอยางเชนงานศิลปกรรมอ่ืนๆ ก็เปนได
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บทท่ี 4

สรุปและขอแสนแนะ

การศึกษาตูพระธรรมในสมัยรัตนโกสินทร ไดตรวจสอบประเด็นที่มาของตูพระธรรม

ตามที่นักวิชาการในอดีตไดเสนอไว และวิเคราะหรูปแบบของตูลายทองในสมัยรัตนโกสินทรที่มี

จารึกกํากับ เพื่อจําแนกความเหมือนหรือตางกันของตูลายทองที่สรางขึ้นต้ังแตรัชกาลที่ 1-4 รวมไป

ถึงการคนควาเพิ่มเติมในประเด็นของอิทธิพลศิลปะจีนและศิลปะตะวันตก โดยนําผลที่ไดมา

วิเคราะหตูลายทองที่ไมมีจารึกกํากับใหเกิดความชัดเจนในการกําหนดอายุมากย่ิงขึ้น

จากการตรวจสอบประเด็นที่มาทําใหทราบวาตนกําเนิดของตูพระธรรม นาจะไดรับ

อิทธพิลทางรปูแบบมาจากจีน โดยอาจเปนสินคานําเขามาต้ังแตสมัยอยุธยาเปนอยางชา และคงมี

การพัฒนารูปแบบไปตามความนิยมของตนเองจนกลายเปนตูพระธรรมแบบไทย นอกจากนี้การ

ตรวจสอบจารึกที่อยูคู กับตูพระธรรม ยังสงผลใหเกิดการหักลางขอสันนิษฐานเดิมที่เชื่อวา            

ตูพระธรรมเกิดจากการใชงานในครัวเรือน เมื่อเจาของวายชนมแลวจึงถวายวัดและกลายเปน       

ตูพระธรรมไปในที่สุด โดยขอสันนิษฐานนี้ไมนาเปนไปได เนื่องจากจารึกที่อยูคูกับตูพระธรรมลวน

ระบุไปในทางเดียวกันวาเปนการสรางเพื่อถวายไวในพระศาสนาโดยเฉพาะ

จากการศึกษารูปแบบตูลายทองสมัยรัตนโกสินทรต้ังแตรัชกาลที่ 1-4 ทําใหทราบวา

การตูลายทองแบบขาหมูเปนแบบอยางที่มีมากอนในจีน และคงสงผานมายังสมัยอยุธยาโดยสมัย

รัตนโกสินทรก็ยังคงไดรับความนิยมอยูเปนอยางมาก เนื่องจากพบวามีการสรางตูลายทองแบบขา

หมูอยางสม่ําเสมอในชวงรัชกาลที่ 1-4 และเมื่อพิจารณาจากจํานวนที่มีมากกวาตูลายทองแบบ

อ่ืนๆ ก็จะเห็นไดถึงความนิยมในการสรางไดอยางชัดเจน สวนการสรางตูพระธรรมฐานสิงหซึ่งเปน

ความนิยมอยูในสมัยอยุธยา นาจะเสื่อมความนิยมลงไปพรอมกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

อนึ่ง พบวาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดนําเอาฐานสิงหกลับมาใชอีก โดยนําตูพระธรรมฐานสิงห

มาผนวกกับเครื่องบนแบบกุฎาคาร จนกอใหเกิดรูปแบบใหมเปนตูพระธรรมแบบเรือนฐานันดรสูง 

อยางไรก็ตามการยอนไปเอาตูพระธรรมแบบฐานสิงหกลับมาใช หรือการแสดงแนวคิดในการสราง

ตูพระธรรมแบบเรือนฐานันดรสูงคงเปนเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะวาระพิเศษเทานั้น เนื่องจากรูปแบบ

หรอืแนวคิดดังกลาวไมไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายทั่วไปเหมือนกับการสรางตูพระธรรมแบบอ่ืนๆ 

นอกจากนี้การสรางตูลายทองแบบขาสิงหก็นาจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมในสมัยรัชกาลที่ 3 และยังคง
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นิยมสรางตอไปอีกเมื่อพนรัชกาลไปแลว ในประเด็นนี้นาเชื่อไดวาอิทธิพลศิลปะจีนคงเปนแรง

บันดาลใจสําคัญ เนื่องจากต้ังแตหลังเสียกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา การติดตอคาขายกับจีนในสมัย

รัตนโกสินทรเพิ่งเริ่มชัดเจนขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 2 และเฟองฟูอยางมากในรัชกาลที่ 3

โดยเฉพาะพระราชนิยมจีนของสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวซึ่งเปนกระแสความนิยม

ใหมที่แพรหลายในขณะนั้น ผนวกกับตูลายทองซึ่งเปนแบบแนวประเพณีด้ังเดิมที่สรางสืบตอมาต้ัง

ครั้งกรุงเกา จึงเกิดการผสมผสานกันระหวางตัวเรือนตูลายทองแบบไทยกับสวนขาตูทรงขาสิงห

แบบจีน

จากการศึกษาลวดลายบนตูลายทองสมัยรัตนโกสินทรต้ังแตรัชกาลที่ 1-4 ทําใหทราบ

วาในสมัยรัชกาลที่ 1 ชางยังคงพยายามสืบทอดกระบวนการเขียนและผูกลายตอมาจากสมัย

อยุธยา ดังจะเห็นไดจากความพยายามในการผูกลายกนกเปลวชอใหญชองไฟหาง และการผูก

ลายกานขดที่ออกปลายชอลายเปนรูปตางๆ อยางไรก็ตามฝมือและสุนทรียภาพก็ยังคงไมอาจ

เทียบครูชางครั้งกรุงเกาได 

สมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อมีการคิดประดิษฐลายกระจังใบเทศขึ้นใชในรัชกาลนี้ อาจเปนสวน

หนึ่งที่ทําใหระบบการผูกลายเปลี่ยนแปลงไป โดยพบวาการผูกลายกนกเปลวเถาไขวในสวนบาน

ประตูและฝาตูมีขนาดเล็กลง การผูกลายเริ่มถ่ีขึ้นและเวนจังหวะชองไฟแคบลงกวาเดิม ที่เปนเชนนี้

อาจเปนไปไดวาชางตองการปรับความสมดุลเรื่องขนาดของตัวลายเพื่อใหตัวลายกนกเปลวใหมี

ขนาดใกลเคียงกับลายกระจังใบเทศที่ประดิษฐขึ้นใหม โดยคํานึงถึงสุนทรียภาพเปนหลักหรืออาจ

เกิดจากเหตุผลอยางหนึ่งอยางใดซึ่งคงตองคนควาเพิ่มเติมตอไป 

สมัยรัชกาลที่ 3 ไดเกิดความนิยมในลวดลายอยางใหมที่เรียกกันวาลายอยางเทศหรือ

ลายเทศ ซึ่งเปนลวดลายที่เกิดจากการผสมกันระหวางลายดอกพุดตาน ลายกนกเปลวและใบอะ

แคนตัส ลายเทศนี้พบแพรหลายอยูในงานศิลปกรรมตางๆ ที่เกิดจากการสรางหรือบูรณะในสมัย

รัชกาลที่ 3 โดยบนตูลายทองที่สรางขึ้นในรัชกาลนี้ก็พบอยูเชนกัน แตมักพบในสวนที่ไมสําคัญหรือ

พื้นที่เล็กๆ เชน ลิ้นชักและเชิงตู เปนตน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนไปไดวารูปทรงของลายเทศที่

คอนขางอิสระทําใหการควบคุมระยะชองไฟทําไดยาก หรือชางผูสรางตูลายทองยังอาจนิยมการผูก

ลายกนกเปลวในพื้นที่สําคัญมากกวาลายเทศก็เปนได 

สมัยรัชกาลที่ 4 ตัวลายและกระบวนการผูกลายบนตูลายทองแทบจะไมตางไปจากตูที่

สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งประเด็นนี้อาจเกิดสาเหตุหลายประการ เชน ระยะเวลาในรัชกาลที่ 4 ที่

ไมนานมากนัก หรือตัวลายและกระบวนการผูกลายอาจถึงจุดอ่ิมตัวแลวก็เปนได
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ผลจากการศึกษาตูลายทองสมัยรัตนโกสินทรต้ังแตรัชกาลที่ 1-4 ที่มีจารึกกํากับจํานวน 

15 ใบ ในเบ้ืองตนคงพอที่จะสรุปไดวาตูลายทองในแตละรัชกาล ไมสามารถใชสวนหนึ่งสวนใด 

เชน รูปทรงขาตู ตัวลาย หรือเนื้อเรื่องที่เขียนมาแบงแยกรูปแบบของตูลายทองในแตละรัชกาลให

ชัดเจนได เนื่องจากมีระยะเวลาที่ใกลเคียงกันมากจึงทําใหเกิดการคาบเก่ียวทางรูปแบบ แตใน

ขณะเดียวกันความตางกันบางประการของตูลายทองในแตละรัชกาลก็ยังคงมีอยูบาง แมวาจะมี

สวนที่คาบเก่ียวกันระหวางรัชกาลในบางครั้ง เชน ระเบียบการผูกลายที่เสาขอบตู ขาตู ลวดลาย

บนบานประตูและฝาตู สิ่งตางๆ เหลานี้เมื่อนํามาผนวกเขากับขอสังเกตอ่ืนๆ ทั้งรายละเอียดที่พบ

บนตูลายทองเอง หรืออิทธิพลทางศิลปะทั้งจีนและศิลปะตะวันตกรวมไปถึงขอมูลแวดลอมอ่ืนๆ ก็

ยังสามารถนําขอมูลเหลานี้มารวมกันกําหนดอายุตูลายทองที่ไมมีจารึกกํากับใหเกิดความชัดเจน

ได

จากการตรวจสอบถึงอิทธิพลศิลปะบนตูลายทอง ทําใหทราบวาอิทธิพลศิลปะจีนดูจะมี

บทบาทมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากการรับเอาแนวคิดในการใชตูซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับมาจากจีน

ต้ังแตตนกอนจะพัฒนามาจนเปนตูพระธรรมอยางไทย  นอกจากนี้จีนเองก็ยังคงผลิตตูขึ้นใชงาน

อยางสม่ําเสมอรวมถึงเปนสินคาสงออกดวย ในหวงเวลาตอมาการนํารูปแบบจากจีนมาผสมผสาน

จึงปรากฏใหเห็นอีก เชน ลิ้นชักประดับตูหรือขาตูแบบขาสิงห เปนตน นอกจากนี้ประเด็นของ

ลวดลายแบบจีนที่พบปะปนอยูในงานศิลปะไทยหลากหลายแขนง โดยเฉพาะเครื่องเคลือบที่เปน

สินคานําเขาหรือจากงานศิลปกรรมประเภทอ่ืนๆ ลวนแลวแตสงอิทธิพลตองานศิลปกรรมไทยมา

โดยตลอด จากความใกลเคียงกันทางรูปแบบมาต้ังแตตน ผนวกกับการติดตอคาขายระหวางกันที่

มีมาอยางตอเนื่องและยาวนาน คงสงผลใหรูปทรงและรายละเอียดการตกแตงตูจากจีนแฝงอยูบน 

ตูลายทองของไทยอยางยากที่จะจําแนกออกจากกัน นอกจากนี้เมื่อเขาสูชวงรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาล

ที่ 3 แหงกรุงรตันโกสินทร การติดตอคาขายกับจีนที่รุงเรืองมากขึ้น กอปรกับกระแสพระราชนิยมจีน

ในรัชกาลที่ 3 สงผลใหรูปทรงของตูลายทองออกไปทางทํานองจีนมาย่ิงขึ้น อีกทั้งลวดลายตางๆ ก็

ออกรสนิยมจีนมากตามไปดวย อยางไรก็ตามประเด็นอิทธิพลทางศิลปะและแนวคิดอยางตะวันตก 

ที่แพรเขามาต้ังแตรัชกาลที่ 2 และรุนแรงมากย่ิงขึ้นในรัชกาลที่ 3-4 ตามลําดับนั้น ดูจะแทรกซึม

ผานเขามาบนงานตกแตงตูลายทองไดไมมากนัก โดยปรากฏอยูในรูปแบบของตัวลายอยางเทศ 

และพบบางในเทคนิคการเขียนบางครั้งเพียงเทานั้น 

ขอมูลที่ไดจากจําแนกรูปแบบตูลายทองที่มีจารึกกํากับในสมัยรัตนโกสินทรต้ังแต

รัชกาลที่ 1-4 เมื่อนํามาผนวกกับขอมูลดานอิทธิพลศิลปะและขอมูลแวดลอมอ่ืนๆ ไดทดลอง

นํามาใชตรวจสอบวิเคราะหตูลายทองที่ไมมีจารึกกํากับ ทําใหทราบวาสามารถนําไปใชไดจริง เชน 
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ชุดลายเสาขอบตู ลายประดับขาตู ลายบานประตูและฝาตู เปนตน แตบางกรณีก็เกิดความไมแน

ชัดในการกําหนดอายุเชนกัน เนื่องจากพบการยอนกลับไปเอารูปแบบในสมัยกอนหนากลับมาใช 

และประเด็นของขอมูลที่มีความคาบเก่ียวกันดังที่ไดกลาวไวแลวในขางตน จึงสงผลใหผลการ

วิเคราะหในบางครั้งตองทิ้งประเด็นไวเปนขอสังเกตแทนการระบุใหแนชัด 

จากการคนควาวิจัยในครั้งนี้ทําใหทราบวาการจัดทะเบียนตูพระธรรมที่ปรากฏอยูใน

หนังสือตูลายทองทั้ง 4 เลม และหนังสือตูลายทองสมัยอยุธยา 1 เลมนั้น จัดระเบียบอายุสมัยของ

ตูพระธรรมไวคอนขางสับสน  เชน ตูที่ควรอยูในสมัยอยุธยากลับจัดไวในสมัยรัตนโกสินทร แตตูที่

สรางสมัยรัตนโกสินทรก็สลับไปไวสมัยอยุธยา เปนตน ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดความสับสนแกผู

ตองการศึกษาเปนอยางมาก นอกจากนี้ตูลายทองหลายใบก็ไมสามารถเขาทําการศึกษาได

เนื่องจากสูญหายไรรองรอย โดยคงเหลือไวแตทะเบียนกับรายละเอียดในหนังสือเทานั้น ดวย

มูลเหตุเหลานี้ผูวิจัยจึงอยากเสนอใหกรมศิลปากรชําระตูลายทองและขึ้นทะเบียนใหมใหถูกตอง

ตามหลักวิชาการ จะไดจัดพิมพหนังสือออกเผยแพรใหเปนความรูแกอนุชนรุนหลังสืบไป
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นันทนา ตันติเวส. ความสัมพันธระหวางประเทศสยามกับตางประเทศในสมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ :

กรมศิลปากร, 2527.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นริศรานุวัติวงศ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. สาสนสมเด็จ. เลม16. พระนคร : องคการคาคุรุสภา,

2505.

. สาสนสมเด็จ. เลม1. กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2534.(พิมพฉลองพระชนมายุ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 3 รอบ พุทธศักราช 2534).

. สาสนสมเด็จ. เลม 8. พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2541. (พิมพฉลองพระชนมายุ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 3 รอบ พุทธศักราช 2534).

น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง] และแสงอรุณ กนกพงศชัย. วัดเกาะแกวสุทธาราม. กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2529.

น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง]. ครูคงแปะและครูทองอยู : สองจิตรกรเอกแหงยุคทองของศิลปะจิตรกรรม

รัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530.

นิธิ เอียวศรีวงศ. ปากไกและใบเรือ : วาดวยการศึกษาประวัติศาสตร-วรรณกรรมตนรัตนโกสินทร.

กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2538.

แนงนอย ศักด์ิศรี, หมอมราชวงศ , ไขแสง ศุขะวัฒนะ และผุสดี ทิพทัส. สถาปตยกรรม

พระบรมมหาราชวัง. เลม 1. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2531.

. สถาปตยกรรมพระบรมมหาราชวัง. เลม 2. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2531.

แนงนอย ศักด์ิศรี. มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร. เลม 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรุงเทพ,

2537.

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ 

สมเด็จพระพอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุน ปุณณสิร)ิ 23 เม.ษ.2517).

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 62 เรื่องทูตฝรั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร. พระนคร: โรงพิมพพระจันทร,

2506. (ฉบับพิมพเปนอนุสรณในการพระราชทานเพลิงศพ นายเทียม ลดานนท  1 ก.ค.

2506).

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน อ.จ.ท.

จํากัด, 2539.

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับ พระจักรพรรดิพงศ (จาด). พระ

นคร : คลังวิทยา, 2507.

พุทธเลิศหลานภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครนอกเรื่องคาวี สังขศิลปชัย. พระนคร :

องคการคาคุรุสภา, 2511.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วรรณิภา ณ สงขลา. จิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537.

วิไลเลขา ถาวรธนสาร. ชนชั้นนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,

2545.

ศักด์ิชัย สายสิงห. “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว กับพระราชศรัทธาปณิธานในการ

สถาปนาวัตถุสถานในพระพุทธศาสนา.” ใน มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบาน,108-

125. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.

ศิลป พีระศร.ี ตูลายรดน้ํา. พระนคร : กรมศิลปากร, 2503.

ศิลปากร , กรม . จดหมายเหตุการณ บู รณปฏิสั งขรณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม และ

พระบรมมหาราชวัง ในการฉลองครบรอบ 200 ป พุทธศักราช 2525 ภาคที่  1.

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525.

. หอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนคร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2541.

สมจัย อนุมานราชธน. การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา. พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, 2509.

สัญญา สุดล้ําเลิศ. “การศึกษาภาพรามเกียรต์ิจากตูไทยโบราณสมัยอยุธยาและธนบุรี.”

วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.

สันติ เล็กสุขุม. กนกในดินแดนไทย. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545.

. ขอมูลกับมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548.

. “ความสัมพันธในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต : งานชางในวัฒนธรรมศาสนา.” ใน  

มรดกวัฒนธรรม : ไทยกับเพื่อนบาน, 126-141. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,

2549.

. จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคิดเปลี่ยนการแสดงออกก็เปลี่ยนตาม. กรุงเทพฯ 

: เมืองโบราณ, 2548.

. ประวัติศาสตรศิลปะไทย (ฉบับยอ) : การเริ่มตนและการสืบเนื่องงานชางในศาสนา.

กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544.

. ลีลาไทย. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.

. ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,

2544.
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สายันต ไพรชาญจิตร. “โบราณคดีเครื่องถวยไทย,” เอกสารคําสอนสําหรับวิชา 317 430

เครื่องปนดินเผาในประเทศไทย ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547. (อัดสําเนา)

สํานักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการสืบคนประวัติศาสตรไทยเก่ียวกับจีนในเอกสารภาษาจีน.

ความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-จีน พ.ศ.1825-2395 แปลจากเอกสารทาง

ราชการของจีน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร,ี 2523.

อิชิอิ โยเนะโอะ  และโยชิกาวะ โทชิฮารุ. ความสัมพันธไทย-ญี่ปุน 600 ป. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :

มูลนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2542.

Michel Beurdeley. Chinese Furniture. Tokyo : Kodansha International, 1979.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 1 ตูดินเผาจําลอง พบในสสุานสมัยราชวงศถัง

ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2 หีบดินเผาจําลอง พบในสุสานสมยัราชวงศถัง

ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 3 ตูใสถวยชามใบนี้จักรพรรดิเทมมุ แหงประเทศญี่ปุน

สมัยอาสึกะ (พ.ศ.1081-1253) ทรงพระราชทานแกจกัรพรรดิจิโตะ

อันเปนพระราชโอรสของพระองค

ที่มา : Michel Beurdeley, Chinese Furniture (Tokyo : Kodansha International,

1979), 34.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4 ตูสมัยราชวงศหมิง รัชกาลจักรพรรดิหว่ันลี่ (Wan-li) พ.ศ.2116-2163

ที่มา : Michel Beurdeley, Chinese Furniture (Tokyo : Kodansha International,

1979),166.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 5 ตูสมัยราชวงศชิง รัชกาลจักพรรด์ิคังซี (Kangxi) พ.ศ.2204-2265

ที่มา : Michel Beurdeley, Chinese Furniture (Tokyo : Kodansha International,

1979), 152.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 6 ตูพระธรรมแบบขาสงิห ทะเบียน กท.1 ศิลปะอยุธยาตอนปลาย

ไดมาจากวัดสังขกระจาย จ.กรุงเทพฯ 

ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 7 หีบพระธรรมฝาตัด ศิลปะอยุธยาตอนปลาย

ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 8 ภาพเปรียบเทียบระหวางตูจีนกับตูพระธรรม 

ใชเทคนิคดัดแปลงทางคอมพิวเตอร

โดยภาพทางซายเปนตูจีนดัดแปลงจากภาพที่ 5

ใหขายึดสูงขึ้น ตัวเรือนหดเต้ียลง และนํามาเปรียบเทียบกับภาพทางขวา

ซึ่งเปนตูทะเบียน กท.27 สรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2337

ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 9 ตูพระธรรมฐานสิงหสกุลชางวัดเซิงหวาย ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย

ทะเบียน กพช.(ไมมีหมายเลขทะเบียนกํากับ)

ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 10  ตูพระธรรมทรงมณฑป ประดับมกุ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1

                ปจจุบันประดิษฐานอยูในพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 11 ตูพระธรรมทรงปราสาทจัตุรมุข ยอดมงกุฎ

ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3

ปจจุบันประดิษฐานอยูในพระมณฑป วัดพระเชตุพนฯ จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 12  พระมณฑป วัดพระศรรีัตนศาสดาราม

ศิลปะรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 1สรางเมื่อ พ.ศ.2331

ภายในประดิษฐานตูพระธรรมทรงมณฑปประดับมุก

ซึ่งสรางขึ้นในปเดียวกัน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 13 พระมณฑป วัดพระเชตุพนฯ จ.กรุงเทพฯ

เดิมสรางเปนหอไตรในสมัยรัชกาลที่ 1

โดยถูกรื้อลงและสรางใหมใหเปนมณฑปยอดมงกุฎในสมยัรัชกาลที่ 3

ภายในประดิษฐานตูพระธรรมทรงปราสาท ยอดมงกุฎ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 14 ตูลายทองทะเบียน กท.245 สรางเมื่อ พ.ศ.2327 ไมทราบนามผูสราง

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 15 ตูลายทองทะเบียน กท.24 สรางเมื่อ พ.ศ.2331 สรางโดยมหารอด

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76

ภาพที่ 16 ตูลายทองทะเบียน กท.285 สรางเมื่อ พ.ศ.2334 สรางโดยทิดสุก

ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 17 ตูลายทองทะเบียน กท.27 สรางเมื่อ พ.ศ.2337

สรางโดยพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 18 ตูลายทองทะเบียน กท.366 สรางเมื่อ พ.ศ.2343 สรางโดยสุวัณภิกขุ

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 19 ตูลายทองทะเบียน กท.133 สรางเมื่อ พ.ศ.2344

สรางโดยนายมุก และอําแดงเกด

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 20 ตูลายทองทะเบียน กท.233 สรางเมื่อ พ.ศ.2344

สรางโดยหลวงชาญณรงค และทานผูหญิงฟก

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81

ภาพที่ 21  ตูลายทองทะเบียน กท.153 สรางเมื่อ พ.ศ.2350

ไมทราบนามผูสราง ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



82

ภาพที่ 22 ตูลายทองทะเบียน กท.58 สรางเมื่อ พ.ศ.2324

สรางโดยพระมหาบุญนาค ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83

ภาพที่ 23 ตูลายทองทะเบียน อย.19 ไมปรากฏนามผูสราง 

เดิมอยูที่วัดหนังราชวรวิหาร ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา 

และสมัยธนบุร)ี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), ภาพที่ 74.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84

ภาพที่ 24 สวนเชิงตูลายทองทะเบียน กท.245

สรางเมื่อ พ.ศ.2327 ไมทราบนามผูสราง

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



85

ภาพที่ 25 ตูสมัยราชวงศหมิง กําหนดอายุอยูในราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22

ที่มา : Michel Beurdeley, Chinese Furniture (Tokyo : Kodansha International,

1979), 139.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86

ภาพที่ 26 ตูลายทองทะเบียน กพช.25 สรางเมื่อ พ.ศ.2323

สรางโดยอุบาสกชวย และสีกาอู ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

ทีม่า : กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา 

และ สมัยธนบุร)ี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), ภาพที่ 161.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87

ภาพที่ 27 บานประตูแกะสลักไมรูปทวารบาลจากวัดพระศรีสรรเพชญ 

ศิลปะอยุธยาตอนกลาง ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภณัฑแหงชาติ

เจาสามพระยา จ.พระนครศรอียุธยา

ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, พิมพครั้งที่ 2

(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), ภาพที่ 149.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88

ภาพที่ 28 ภาพจับจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรต์ิ 

ที่แสดงออกในลักษณะของการจับกันเปนคู

บนบานประตูตูลายทองทะเบียน กท.133

สรางเมื่อ พ.ศ.2344 สรางโดยนายมุก และอําแดงเกด

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89

ภาพที่ 29 ภาพเลาเรื่องเวสสันดรชาดกบนบานประตู

ตูลายทองทะเบียน กท.285 สรางเมื่อ พ.ศ.2334 สรางโดยทิดสุก

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 3)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 370.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90

ภาพที่ 30 ภาพเลาเรื่องพุทธประวัติบนบานประตู

ตูลายทองทะเบียน กท.233 สรางเมื่อ พ.ศ.2344

โดยหลวงชาญณรงคและทานผูหญิงฟก

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกร ี

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91

ภาพที่ 31 ลายกนกเปลวเถาไขว ออกปลายชอลายเปนภาพเทวดาฟอนรํา

ตูลายทองทะเบียน กท.24 สรางเมื่อ พ.ศ.2331

สรางโดยมหารอด ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92

ภาพที่ 32 กนกเปลวเถาไขวสลับกนกกานขด 

ออกปลายชอลายเปนภาพยักษและลิง

ตูลายทองทะเบียน กท.366 สรางเมื่อ พ.ศ.2343

สรางโดยสุวัณภิกขุ ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93

ภาพที่ 33 ตูลายทองทะเบียน กท.105 ไมทราบปสราง

สมบัติเดิมของหอสมุดแหงชาติ ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



94

ภาพที่ 34 ลายรักรอยพุมขาวบิณฑกานแยงบนเสาขอบตู

ตูลายทองทะเบียน กท.24 สรางเมื่อ พ.ศ.2331 สรางโดยมหารอด

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



95

ภาพที่ 35 ลายรักรอยหนาสิงหบนเสาขอบตู

ตูลายทองทะเบียน กท.285 สรางเมื่อ พ.ศ.2334

สรางโดยทิดสุก ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96

ภาพที่ 36 ลายรักรอยพุมขาวบิณฑหนาขบบนเสาขอบตู

ตูลายทองทะเบียน กท.133 สรางเมื่อ พ.ศ.2344

สรางโดยนายมุกและอําแดงเกด ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97

ภาพที่ 37 ลายกรวยเชิงชั้นเดียวบนเสาขอบตู

ตูลายทองทะเบียน กท.27 สรางเมื่อ พ.ศ.2337

สรางโดยพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98

ภาพที่ 38 ลายกรวยเชิงสองชั้นบนเสาขอบตู

ตูลายทองทะเบียน กท.233 สรางเมื่อ พ.ศ.2344

สรางโดยหลวงชาญณรงค และทานผูหญิงฟก

ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชริญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



99

ภาพที่ 39 ภาพทาวเวสสุวัณประดับบนขาตู

ตูลายทองทะเบียน กท.285 สรางเมื่อ พ.ศ.2334 สรางโดยทิดสุก

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100

ภาพที่ 40 ภาพเสี่ยวกางประดับบนขาตูลายทองทะเบียน กท.233

สรางเมื่อ พ.ศ.2344 สรางโดยหลวงชาญณรงค และทานผูหญิงฟก

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



101

ภาพที่ 41 ลายกรวยเชิงชั้นเดียวบนขาตูลายทองทะเบียน กท.366

สรางเมื่อ พ.ศ.2343 สรางโดยสุวัณภิกขุ

ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102

ภาพที่ 42 ลายกรวยเชิงชั้นเดียวบนขาตูลายทองทะเบียน กท.133

               สรางเมื่อ พ.ศ.2344 สรางโดยนายมุก และอําแดงเกด

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



103

ภาพที่ 43 ลายกนกกานขดบนเชงิตูแบบปากสิงห

               ตูลายทองทะเบียน กท.285 สรางเมื่อ พ.ศ.2334 สรางโดยทิดสุก

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104

ภาพที่ 44 ลายกานขดทํานองจีน ? บนเชิงตูแบบปากสิงห

               ตูลายทองทะเบียน กท.133 สรางเมื่อ พ.ศ.2344

สรางโดยนายมุก และอําแดงเกด

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



105

ภาพที่ 45 ลวดลายบนเชิงต่ังที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ประเทศจีน

ที่มา : Michel Beurdeley, Chinese Furniture (Tokyo : Kodansha International,

1979), 116.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106

ภาพที่ 46 ตูลายทองทะเบียน กท.35 สรางเมื่อ พ.ศ.2361

               สรางโดยสมเด็จพระอัมรินทรามาตย

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

               หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 1)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 116.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107

ภาพที่ 47 ตูลายทองทะเบียน กท.243 สรางเมื่อ พ.ศ.2367

               สรางโดยนางแจม ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

    หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 1)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 208.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



108

ภาพที่ 48 ตูยามีลิ้นชัก สมัยราชวงศหมิง 

               รัชกาลจักรพรรดิหว่ันลี่ (Wan-li) พ.ศ.2116-2163

ที่มา : Michel Beurdeley, Chinese Furniture (Tokyo : Kodansha International,

1979), 79.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



109

ภาพที่ 49 ตูลายทองทะเบียน อย.5 ไมปรากฏนามผูสราง 

เดิมอยูที่วัดชนะสงครามราชวรวิหาร

ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ และนิยะดา ทาสุคนธ, ตูลายทอง ภาค 1 (สมัยอยุธยา 

และสมัยธนบุร)ี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), ภาพที่ 18.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110

ภาพที่ 50 เชิงตูลายทองทะเบียน กท.35 สรางเมื่อ พ.ศ.2361

               สรางโดยสมเด็จพระอัมรินทรามาตย

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 1)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 116.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111

ภาพที่ 51 เชิงตูลายทองทะเบียน กท.243 สรางเมื่อ พ.ศ.2367

               สรางโดยนางแจม ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

               หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 1)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 208.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112

ภาพที่ 52 ภาพเลาเรื่องพหลวิชยัคาวี บนฝาตูลายทองทะเบียน กท.35

               สรางเมื่อ พ.ศ.2361 สรางโดยสมเด็จพระอัมรินทรามาตย

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 1)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 116.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



113

ภาพที่ 53 ตูลายทองทะเบียน กท.243 สรางเมื่อ พ.ศ.2367

               สรางโดยนางแจม ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ 

               หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



114

ภาพที่ 54  หีบศพจําหลักลายมังกร สรางในสมัยราชกาลที่ 1

ที่มา : สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ 

และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ, เลม 8

(พระนคร : องคการคาคุรุสภา, 2541, พิมพฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 3 รอบ พุทธศักราช 2534), 27.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



115

ภาพที่ 55 ตูลายทองทะเบียน ตู กท.282 สรางเมื่อ พ.ศ.2378 สรางโดยยายบูรมิ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 3)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 360.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116

ภาพที่ 56 ตูลายทองทะเบียน กท.7 สรางเมื่อ พ.ศ.2387 สรางโดยจีนออ

แมเมือง จีนทัว แมทรัพยเจาเกา เจาเลก และนางแพ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 3)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 14.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



117

ภาพที่ 57 ตูลายทองทะเบียน กท.317 สรางเมื่อ พ.ศ.2388

สรางโดยอุบาสกเริก และอุบาสิกาแจม

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118

ภาพที่ 58 ตูลายทองทะเบียน  กท.52 สรางเมื่อ พ.ศ.2393

สรางโดยเจาฟากาฬ และพระองคเจารงวังหนา

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



119

ภาพที่ 59 ขาสิงหของตูลายทองทะเบียน ตู กท.282 สรางเมือ่ พ.ศ.2378

สรางโดยยายบูรมิ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 3)

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 360.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



120

ภาพที่ 60 เสาขอบตูลายทองทะเบียน กท.317

สรางเมื่อ พ.ศ.2388 สรางโดยอุบาสกเริก และอุบาสิกาแจม

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ 

               หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121

ภาพที่ 61 เสาขอบตูลายทองทะเบียน ตู กท.282 สรางเมื่อ พ.ศ.2378

สรางโดยยายบูรมิ

ที่มา : กองแกว วีระประจักษ, ตูลายทอง ภาค 2 (สมัยรัตนโกสินทร ตอนที่ 3).

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสรางเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตร,ี 2529), 360.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122

ภาพที่ 62 ตูลายทองทะเบียน กท.52 สรางเมื่อ พ.ศ.2393

สรางโดยเจาฟากาฬ และพระองคเจารงวังหนา

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



123

ภาพที่ 63 ตูลายทองทะเบียน กท.127 สรางเมื่อ พ.ศ.2408

สรางโดยนายแกน แมหนับ และแมทองยู

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124

ภาพที่ 64 การลงเสน แรเงาบนภาพตนไมและเขามอ

               ของตูลายทองทะเบียน กท.127

               สรางเมื่อ พ.ศ.2408 สรางโดยนายแกน แมหนับ และแมทองยู

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125

ภาพที่ 65 ตูลายทองทะเบียน กท.2 ไดมาจากวัดจันทารามวรวิหาร 

เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ปจจุบันอยูในหอพระสมดุวชิรญาณ 

หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



126

ภาพที่ 66 สวนเชิงของตูลายทองทะเบียน กท.2

               ไดมาจากวัดจันทารามวรวิหาร เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127

ภาพที่ 67 ตูลายทองทะเบียน กท.3 เดิมอยูที่หอไตร 

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

               ปจจุบันอยูในคลังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



128

ภาพที่ 68 เชิงตูแบบหชูาง จําหลักไมลายพรรณพฤกษาแบบฝรั่ง 

ตูลายทองทะเบียน กท.3 เดิมอยูที่หอไตรวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

               ปจจุบันอยูในคลังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



129

ภาพที่ 69 เชิงตูลายทองทะเบียน กท.153 สรางเมื่อ พ.ศ.2350 ไมทราบนามผูสราง

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



130

ภาพที่ 70 ตูลายทองทะเบียน กท.69 เดิมอยูที่วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131

ภาพที่ 71 เชิงตูลายทองทะเบียน กท.69

เดิมอยูที่วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



132

ภาพที่ 72 ภาพแสงการเขียนแรเงาตนไม และเขามอ บนบานประตู

               ตูลายทองทะเบียน กท.69 เดิมอยูที่วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133

ภาพที่ 73 ตูลายทองทะเบียน กท.168 ตูลายทองใบนี้เปนของหอสมุดมาแตเดิม

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



134

ภาพที่ 74 เชิงตูลายทองทะเบียน กท.168 ตูลายทองใบนี้เปนของหอสมุดมาแตเดิม

               ปจจุบันอยูในหอพระสมุดวชิรญาณ หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี 

จ.กรุงเทพฯ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



135

ภาพที่ 75 ตูพระธรรมแบบขาสิงห ทะเบียน กพช.69

ศิลปะรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3

              ไดมาจากวัดดวงดาว จ.นนทบุรี เมื่อ พ.ศ. 2444

ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ลําดับท่ี ทะเบียน รัชกาลท่ี พ.ศ.ท่ีสราง ขนาด รูปแบบขาตู ลิ้นชัก เชิงตู เสาประดับเหนือตู ราคา ผูสราง
1 กท.245 1 2327 96X154 ขาหมู ไมมี ปากสิงห ไมมี ไมระบุ ไมทราบ
2 กท.24 1 2331 101X165 ขาหมู ไมมี ปากสิงห เสาหัวเม็ด 14 ตําลึง 2 บาท มหารอด
3 กท.285 1 2334 105X152 ขาหมู ไมมี ปากสิงห เสาหัวเม็ด ไมระบุ ทิดสุก

พระเจาหลานเธอ 
เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ

5 กท.366 1 2343 95X156 ขาหมู ไมมี ปากสิงห ไมมี ไมระบุ สุวัณภิกขุ
6 กท.133 1 2344 94X159 ขาหมู ไมมี ปากสิงห ไมมี 8 ตําลึง 2 บาท นายมุก-อําแดงเกด

หลวงชาญณรงค
และทานผูหญิงฟก

8 กท.153 1 2350 99X167 ขาหมู ไมมี ปากสิงห ไมมี ไมระบุ ไมทราบ
9 กท.35 2 2361 122X217 ขาหมู ไมมี ปากสิงห ไมมี ไมระบุ สมเด็จพระอัมรินทรามาตย
10 กท.243 2 2367 91X162 ขาหมู มี หูชาง เสาเหลี่ยม ไมระบุ นางแจม
11 กท.282 3 2378 96X168 ขาสิงห ไมมี ปากสิงห ไมมี ไมระบุ ยายบูรมิ

จีนออ-แมเมือง-จีนทัว
แมทรัพย-เจาเกา
เจาเลก-นางแพ

13 กท.317 3 2388 112X183 ขาหมู มี หูชาง ไมมี ไมระบุ อุบาสกเริก-อุบาสิกาแจม
เจาฟากาฬ

และพระองคเจารงวังหนา
1 ชั่ง 1 ตําลึง 
2 บาท 3 สลึง

หูชาง ไมมี นายแกน-แมหนับ-แมทองยู

95X155

123X224

100X195

ขาหมู มี

ขาหมู ไมมี

4 2408 ขาหมู มี101X18715 กท.127

กท.27

กท.233

14 กท.52

12 กท.7

23371 150X2164

ตารางท่ี 1 : โครงสรางโดยรวมของตูพระธรรมสมัยรัตนโกสนิทรท่ีมีจารึกกํากับ

10 ตําลึงเสาเหลี่ยม7

ไมระบุเสาหัวเม็ดปากสิงห

ปากสิงห

ไมมีขาหมู

ปากสิงห

1 2344

3 2393 ขาหมู มี หูชาง

3 2387

1 ชั่ง 8 บาท

ไมมี

ไมมี

15 ตําลึง 2 บาท

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ลายบานประตู
และฝาตู
ชอกนก

พุมขาวบิณฑกานแยง
บัวหัวเสา (บัวปลายดาบ) ทาวเวสสุวัณ ชอกนก ลายกานขด ราชสีหและสิงโตจีน

รักรอยพุมขาวบิณฑ ครุฑยุดนาค สัตวหิมพานตน ในเขามอ
ที่ดานลางบานประตู

กานขด
ราชสีห และสิงโตจีน

หนาสิงห 
กรวยเชิง 1 ชั้น ลายหัวนาค กานขด

กานตอดอกชอแววมยุรา แบบหนาคาบ  หนาสิงห 
ผูกลาย กานขด ชอกนก กรวยเชิง 1 ชั้น ราชสีหในเขามอ

เคลาภาพ ตนพุดตาน รักรอยพุมขาวบิณฑ ที่ดานลางบานประตู
กาบพรหมศร
กรวยเชิง 1 ชั้น กานขดทํานองจีน

รักรอยพุมขาวบิณฑหนาขบ พญานาค
กรวยเชิง 2 ชั้น เลาเรื่อง ภาพจับ

รักรอยพุมขาวบิณฑ สิงโตจีน
ผูกลาย กรอบ กระจัง กรวยเชิง ดอกพุดตาน

ลายกรอบ กานตอดอกเถา รักรอยกานตอดอก เทพนม
ไมมี ยักษ

เวสสันดร

กานขด

เซี่ยวกาง

หาง

23341 ทาวเวสสุวัณรักรอยหนาสิงห

กท.2451

ชอกนก เถาไขวหาง3 กท.285

หางทวารบาล23271 ไมมีไมมีไมมี

หมายเหตุลายเชิงตูลายขาตูลายเสาขอบตูลําดับท่ี ทะเบียน รัชกาลท่ี พ.ศ.ท่ีสราง

กนกเปลวเถาไขวหางพุทธประวัติ2344

2337

กรวยเชิง 1 ชั้น

กท.133 1 2344 ภาพจับ

หาง

กนกเปลวเถาไขว กรวยเชิง 2ชั้น

ชอกนก เถาไขว

กท.366

กท.24 1 2331

23431

กท.27 1

หาง

1 2350

7

6

8 กท.153

กท.233 1

5

4

2

ตารางท่ี 2 : รายละเอยีดการตกแตงตูพระธรรมสมัยรัตนโกสนิทรท่ีมีจารึกกํากับ

หาง กนกเปลวเถาไขวภาพจับ

ผูกลาย

เน้ือเร่ือง ชองไฟ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ลายบานประตู
และฝาตู

ผูกลาย กรวยเชิง 2 ชั้น ดอกพุดตาน ราชสีหและคชสีห
ชาดก รักรอยใบเทศหนาขบ เหรา ในเขามอ

ที่ดานลางบานประตู
กรวยเชิง 2 ชั้น เถาใบเทศ กานขด
กานแยงใบเทศ กรวยเชิง 2 ชั้น ทํานองจีน
กรวยเชิง 2 ชั้น สิงโตจีนและราชสีห

ลายเทศ หนากระดานประจํายาม ในเขามอ
 ลูกฟกประดิษฐอยางเทศ ที่ดานลางบานประตู

ภาพจับ กรวยเชิง 2 ชั้น เซี่ยวกาง
พุทธประวัติ หนากระดานประจํายาม หนากระดาน

กานแยงใบเทศ กานแยงใบเทศ
กรวยเชิง 3 ชั้น กานแยงใบเทศ
กานแยงใบเทศ กรวยเชิง 3 ชั้น
กรวยเชิง 3 ชั้น รักรอยพุมขาวบิณฑ

รักรอยพุมขาวบิณฑ ใบเทศ
ใบเทศ กรวยเชิง 3 ชั้น

กรวยเชิง 2 ชั้น รักรอย
รักรอย พุมขาวบิณฑใบเทศ

หนากระดานประจํายาม กรวยเชิง 1ชั้น
พุมขาวบิณฑใบเทศ ลายสามเหลี่ยม

14

15

11

12

13

10

23883กท.317

2378

กท.243 2367

23873กท.7

3

ภาพจับ ถ่ี กนกเปลวเถาไขว

ถ่ีมาก

3 ถ่ีภาพจับ

กนกเปลวเถาไขว

2

กท.127 ชอดอกพุดตาน4 2408 กนกเปลวเถาไขวถ่ีมากรามเกียรต์ิ

กท.52

ชอลายใบเทศกนกเปลวเถาไขวถ่ีมากพุทธประวัติ

ใบเทศเถาไขวกนกเปลวเถาไขวถ่ีมากพุทธประวัติ2393

กท.282

23612กท.35

ตารางท่ี 2 (ตอ) : รายละเอยีดการตกแตงตูพระธรรมสมัยรัตนโกสนิทรท่ีมีจารึกกํากับ 

เน้ือเร่ืองพ.ศ.ท่ีสรางรัชกาลท่ี หมายเหตุลายเชิงตูลายเสาขอบตูลําดับท่ี

9 กนกเปลวเถาไขวถ่ี

ทะเบียน ชองไฟ

ทาวเวสสุวัณ

ลายขาตู

ลบเลือนหมดลบเลือนหมด

เถาพุดตาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อสกุล นายมงคล พรสิริภักดี

ที่อยู 2341/60 ถนนพระรามที่ 4 แขวง/เขต คลองเตย 

จังหวัดกรุงเทพฯ 10110

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2538 สําเร็จการศึกษาวิชาชางเขียน

จากโรงเรียนผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวังชาย

พ.ศ.2539 สําเร็จการศึกษาวิชาชางลายรดน้ํา

จากโรงเรียนผูใหญพระตําหนักสวนกุหลาบ วิทยาลัยในวังชาย

พ.ศ.2539 สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย

จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิทยาลัยในวัง

 พ.ศ.2543 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชพีชั้นสูง

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง

พ.ศ.2545 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะไทย)

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง

พ.ศ.2546 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร

ประวัติการทํางาน

 พ.ศ.2542 เขียนภาพจิตรกรรมในอุโบสถ วัดสระแกว อ.ปาโมก จ.อางทอง

 พ.ศ.2546 ศิลปนอิสระดานศิลปะไทย

พ.ศ.2548 ที่ปรึกษาดานขอมูลผลิตสารคดี บริษัทแจสซี่ครีเอชั่น จํากัด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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