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   This research is aimed to study the Islamic influence on the decorative 

motifs during the 16th – 18th centuries A.D. of the Ayutthaya period. The studied motifs 
were created either inside or outside the Ayutthaya kingdom and can be divided into 2 
groups, the geometric group and the nature – inspired one. As for the second, 
considering their features, the researcher categorized them into 5 groups: binding 
motifs, multi – angular motifs, tendril motifs, triangular – leaf motifs with curving stems, 
and floral motifs inserted with animals. 

   The results of the research are as follows: 
   1. The studied motifs were possibly inspired by the Islamic art. It is 

presumed that the inspiration was gained either in the direct way or by means of 
China and Myanmar. 

   2. Some of the motifs were probably developed from the earlier Thai – style 
ones which were also influenced by the Islamic art, especially the Thai – style motifs 
made during the 14th – 16th centuries. During the stated period, the Islamic inspirations 
were possibly gained from goods and tributes from the Islamic world. It is also 
presumed that the influence was through the Chinese art.  
    3. It is found that the key factor resulting in the presence of the Islamic art in 
the studied period was the elite group which was the most important upholders of 
artisans at that time. 
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   จากการศึกษา สรุปผลไดดังนี ้
   1.  ลวดลายประดับในศิลปะไทยที่ทาํการศึกษา พบวามีความเปนไปไดที่จะไดรับแรง

บันดาลใจที่มตีนเคามาจากศิลปะอิสลาม โดยอาจไดรับโดยตรงหรือผานแหลงบนัดาลใจอื่น เชน 
จีนและพมา 
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ศตวรรษที่ 19 ถงึราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 และบางสวนอาจเปนการรับอิทธิพลหรือแรงบันดาล
ใจในศิลปะอิสลามโดยตรงทีไ่ดผานเขามาจากกลุมชาวมุสลิม วัตถุสินคา หรือบรรณาการใน
วัฒนธรรมอิสลาม  รวมทั้งบางสวนอาจไดรับผานมาทางศิลปะจีน ที่ไดมีการผสมผสานและปรับ
ใชศิลปะอิสลามมาเปนลักษณะของตนเองอยูกอน 

   3.  จํานวน ประเภท และแหลงของหลกัฐานทีพ่บ ยังเปนสวนชี้แนะใหเหน็
องคประกอบในการสรางงาน อันมีทีม่าจากกลุมชนช้ันระดับสูงของสังคมผูอุปถัมภงานศิลปะ ซึ่ง
นอกจากแรงบนัดาลใจจากแหลงงานศิลปกรรมจากภายนอกแลว บุคคลกลุมดังกลาวนับเปน
ปจจัยสําคัญในการกําหนดทิศทางของงานศิลปะทีม่ีสวนใหเกิดการนาํแรงบันดาลใจจากศิลปะ
อิสลามหรือศิลปะอื่นๆเขามาใชในศิลปะไทย 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and significance of the problems) 
 ในการศึกษาประวัติศาสตรและศิลปะไทยที่ผานมา เราจะพบวานับแตการสถาปนากรุง
ศรีอยุธยาเปนราชธานีในปลายพุทธศตวรรษที่ 19  ไทยไดมีการติดตอกับชาวตางชาติกวางขวาง
ข้ึนกวาแตกอน ซึ่งในบรรดาชาติทั้งหลายนอกจากยุโรป และจีน ที่เรามักจะกลาวถึงแลว 
ชาวตางชาติอีกกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในอยุธยาอยูไมนอยก็คือ ชาวมุสลิม หรือที่มักถูก
เรียกวา แขก1 ซึ่งมีที่มาจากหลายเชื้อชาติในแถบตะวันออกกลาง2 และอินเดีย ชาวมุสลิมเหลานี้
เปนผูนําส่ิงที่เรียกวาวัฒนธรรมอิสลามเขามาสูดินแดนแหงนี้3 โดยเฉพาะในระหวางพุทธศตวรรษ
ที่ 21-23 อันถือไดวาเปนชวงที่พบหลักฐานแหงความสัมพันธกับชาวมุสลิม ทั้งเอกสาร  
โบราณวัตถุ และโบราณสถาน รวมทั้งวัฒนธรรมในดานตางๆ ซึ่งพอที่จะนํามาศึกษาถึงอิทธิพล
หรือแรงบันดาลใจอันเกิดจากชาวมุสลิมหรือศิลปวัฒนธรรมจากชาวมุสลิมในประเทศไทยได       
ดังมีนักวิชาการไดทําการศึกษาถึงกระบวนการความสัมพันธทางดานประวัติศาสตรและศิลปะ

                                                 
   1คําวา “แขก” เปนชื่อรวมที่ใชเรียกชนชาติตางๆทางตะวันตกของประเทศไทยที่เปนชาวอินเดีย 

ปากีสถาน อัฟกานิสถาน เปอรเซีย และอาหรับ ซึ่งสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  เพื่อใชเรียกชาวตะวันตกอีก
กลุมที่ไมใชพวกฝรั่ง  สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 4 (พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 2503-
2504), 2272. และ ชาวสยามยังเรียกชาวมุสลิมเหลานี้ไวแตกตางกันออกไปอีกเพื่อแยกตามที่มาหรือเชื้อชาติ
หรือลัทธิศาสนา เชน แขกเทศ แขกเจาเซ็น แขกจาม แขกชวา แขกโคระสาน เปนตน ดูรายละเอียดเรื่องแขก
หรือมุสลิมกลุมตางๆสมัยอยุธยาใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน , ขุนนางกรมทาขวา : การศึกษาบทบาทและหนาที่ใน
สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435 (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษร
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 ), 32-48. 

   2ดูที่มาคําจํากัดความและกลุมประเทศตะวันออกกลางใน  Encyclopedia Britannica, Inc. , 
Encyclopedia Britanica Vol. 15 (U.S.A. : William Benton, 1965), 407-408.  

   3อิสลาม เปน ทั้งศาสนาและวัฒนธรรมไปดวยในตัวเอง เนื่องจากอิสลามมีแนวทางในการปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับชีวิตในทุกดานของผูที่นับถือ คือ มุสลิม เชนเดียวกับวัฒนธรรม ดังนั้นจึงอาจนับไดวาอิสลามเปน
วัฒนธรรมหนึ่งดวยเชนกัน  ดูใน  เสาวนีย จิตตหมวด, วัฒนธรรมอิสลาม, พิมพครั้งที่  3 (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพทางนํา, 2535), 380-383. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

2

 

จากอิสลามไวบางแลว4 แตทั้งนี้ก็ยังคงมีแงมุมตางๆที่ชวนใหคิดเพิ่มเติม ในมุมมองของ
การศึกษาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ ซึ่งผูศึกษาไดเล็งเห็นวาการวิเคราะหเหลานี้ จะเปนการนํา
ความสัมพันธดานประวัติศาสตรและศิลปะมาเชื่อมโยงและเปนสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
กอใหเกิดการเพิ่มพูนแหลงขอมูลทางวิชาการในอีกทางหนึ่ง   

ชาวมุสลิมคงมีการติดตอกับประเทศไทยมานานตั้งแตกอนสมัยอยุธยาแลว เพียงแตยัง
ไมปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธกันโดยตรงกับชาวมุสลิมที่ชัดเจน  จนกระทั่งในชวงที่
อยุธยาไดกลายมาเปนราชธานีของไทย ปรากฏบันทึกเอกสารและศิลปวัตถุสถานตางๆ ที่แสดง
เคาการเชื่อมโยงกับชาวมุสลิม โดยเฉพาะในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ ซึ่งนับไดวาเปน
ชวงเวลาที่มีการติดตอกับชาวตางชาติมากที่สุดชวงหนึ่ง ชาวมุสลิมไดเขามาสูราชสํานัก และรับ
ราชการในตําแหนงสําคัญตางๆ  รวมทั้งยังมีพอคาและชาวมุสลิมในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆอีก
มากมายที่เขามาพํานักอาศัยและประกอบอาชีพในราชอาณาจักร5  โดยเอกสารสําคัญที่นับเปน
เครื่องยืนยันถึงการติดตอกับชาวมุสลิมอันเปนลายลักษณอักษรจากชาวมุสลิมเพียงฉบับเดียวที่
พบ คือ สําเภากษัตริยสุลัยมาน บันทึกจากคณะราชฑูตเปอรเซียฉบับนี้ไดบอกเลาเรื่องราวและ
เปดมุมมองเกี่ยวกับประชาคมชาวมุสลิมในชวงเวลานั้นไดเปนอยางดี 

ผลจากการติดตอกับชาวมุสลิมนี้  จึงอาจทําใหเปนไปไดวาอิทธิพลดานวัฒนธรรม นาจะ
ไดเขามาปรากฏในชวงสมัยอยุธยาบางไมมากก็นอย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพของ
อิทธิพลเหลานั้นไดนอกเหนือจากเอกสารอันเปนลายลักษณอักษร ก็คือ งานศิลปกรรมของยุค
สมัย   ตั้งแตงานขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ ที่อาจมีการสอดแทรกหรือผสมผสานแรงบันดาล
ใจภายนอกเขามาไวในงานศิลปกรรมของไทยอยูดวย 

ดังที่ไดกลาวไปแลววาในชวงรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ  ไดพบหลักฐานตางๆอัน
เกี่ยวกับชาวมุสลิมอยูมาก แตจากที่ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดตั้งขอสังเกตถึงรูปแบบบางประการ
                                                 

   4ตัวอยางผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของกับความสัมพันธของมุสลิมและไทย ดานประวัติศาสตร เชน 
จุฬิศพงศ จุฬารัตน , ขุนนางกรมทาขวา : การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 
2153-2435 ; จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “กุหลาบเปอรเซียในราชอุทยานกรุงสยาม : รูปรอยวัฒนธรรมอินโด-อิหราน
ในศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยา,” ศิลปวัฒนธรรม 26, 11 (กันยายน 2548) : 78-99 ; พิทยา บุนนาค, “อิทธิพล
ของศิลปะเปอรเซียในสถาปตยกรรมของอยุธยา” ใน ความสัมพันธ อิหราน-ไทย ทางดานประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : ศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน กรุงเทพฯ,  
2003), 289-301. 

   5ดูรายละเอียดใน  ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย, 
พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2545), 14-47. 
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ของลวดลายปูนปนประดับวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี อายุราวอยุธยายุคกลาง 6 แนะถึงความ
เกี่ยวของกับศิลปะอิสลาม7 อันเปนสวนกอใหเกิดแงคิดบางประการเกี่ยวกับชวงเวลาของการเขา
มามีอิทธิพลของศิลปะอิสลามในศิลปะไทยกอนหนารัชกาลพระนารายณ การสืบยอนไปกอน
ชวงเวลาดังกลาวเปนสิ่งที่ชวยตรวจสอบถึงเคาที่มา หรือจุดเริ่มตน กอนที่จะมาปรากฎใหเห็น
เดนชัดขึ้นในระยะตอมา อันสามารถที่จะศึกษาถึงบทบาทของศิลปะอิสลามที่มาผสมผสานอยูใน
ศิลปกรรมของไทยได  อาจเปนการสืบตอของงานแตละยุค รวมทั้งการทราบที่มาที่ไปของการเขา
มานี้ก็จะชวยใหเห็นรายละเอียดในพัฒนาการของงานศิลปกรรมไทยที่มีอิทธิพลภายนอกเขามา
ผสมผสาน ซึ่งบางครั้งก็ยังขึ้นอยูกับบทบาทและความสําคัญที่จะเดนชัดมากหรือนอยในเร่ืองใด 
และชวงเวลาใด  

นอกจากนี้ลวดลายในงานประติมากรรม และงานจิตรกรรมในสมัยอยุธยาบางแหงยังมี
ลักษณะโครงสราง รูปแบบ และองคประกอบ ที่ชวนใหนึกถึงงานศิลปะของมุสลิม ที่อาจจะผาน
เขามาจากชาวมุสลิมดวยเหตุปจจัยดังกลาวขางตน หรือ ปจจัยอื่นๆอยาง ศิลปะยุคกอนหนา 
ศิลปะตางชาติก็อาจมีสวนอยูเชนกัน    

ดังนั้นการวิเคราะหวิจัยถึงที่มาหรือแรงบันดาลใจอันทําใหเกิดสวนหนึ่งของศิลปกรรม
ไทยสมัยอยุธยาที่มีลักษณะคลายคลึงกับศิลปะของมุสลิม คงมีสวนชวยสนับสนุนไดวา เรา
ติดตอสัมพันธกับชาวมุสลิมหรือไม มากนอยเพียงใด  และเรายอมรับวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
มาใชในดานใดบาง เพื่อจะแยกแยะในรายละเอียดของงานศิลปกรรม ที่มีการแทรกและ
ผสมผสานของวัฒนธรรมภายนอก ในชวงเวลาตางๆ  รวมทั้งชวยเพิ่มมุมมองความสัมพันธ
ระหวางไทยกับมุสลิมที่มากยิ่งขึ้น ทั้งในแงสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม อันเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  
นอกจากนี้ยังไดเห็นถึงแนวคิดในการดัดแปลงปรับเปลี่ยนศิลปะจากภายนอกใหผสมผสานกับ
ของไทยและชาติอ่ืนๆไดอยางกลมกลืนของชางในยุคสมัย  

 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 
 2.1 ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหงานลวดลายประดับสถาปตยกรรมและ
งานจิตรกรรมในสมัยอยุธยา ที่เชื่อวามีอิทธิพลหรือแหลงบันดาลใจมาจากงานศิลปะของมุสลิม 

                                                 
   6วัดนี้เปนวัดที่นาจะกําหนดอายุอยูในราวสมัยอยุธยาตอนกลาง  สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : 

งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2542), 170. 
   7เร่ืองเดียวกัน และ ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, “วัฒนธรรมเปอรเซียในราชสํานักอยุธยา,” สาสน

อิสลาม 1, 2 (มิถุนายน - สิงหาคม 2545) : 39. 
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โดยวิเคราะหถึงที่มาของอิทธิพลนั้นๆวานาจะเขามาสูลวดลายและจิตรกรรมไดอยางไร มีความ
เปนไปไดมากนอยเพียงใด 

2.2 เพื่อชวยยืนยันถึงหลักฐานความสัมพันธระหวางไทยและมุสลิมโดยผานทางงาน
ศิลปกรรมในยุคนั้น 

2.3 เพื่อศึกษาการแสดงออกของอิทธิพลศิลปะภายนอกที่ผสมเขากับของไทยวาเปนไป
ในแนวทางใด และนาจะมีวิธีคิดในการนํามาปรับใชในศิลปะไทยอยางไร 

2.4 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาอิทธิพลศิลปะอิสลามที่ปรากฏในประเทศไทยใน
ศิลปกรรมประเภทอื่น และชวงสมัยอื่นๆ โดยละเอียดตอไป  

 
3. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

จากการศึกษาเบื้องตน สันนิษฐานวาลวดลายประดับประติมากรรมและงานจิตรกรรม
ในสมัยอยุธยา อาจไดรับอิทธิพลศิลปะอิสลามผานทางผูคนและสินคา ศิลปวัตถุตางๆ ที่ไดเขา
มาสูราชอาณาจักรอยุธยาในยุคสมัย เปนตนวา เครื่องถวย เครื่องโลหะ เครื่องทอง พรม และผา 
เปนตน  ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถที่จะพบเห็นไดในราชสํานักอยางแพรหลาย ดวยเปนของที่นิยมใน
ยุคสมัย  นอกจากนี้ วัตถุ สินคาตางๆเหลานี้ยังมีรูปลักษณที่เอื้อตอการถายทอดงานศิลปะดวย 
คือ มักมีการตกแตงลวดลาย หรือรูปแบบที่แสดงเอกลักษณของศิลปะอิสลามชัดเจน 

แตทั้งนี้อิทธิพลศิลปะอิสลามดังกลาวอาจไมไดเขามาโดยตรงแตผานมาทางศิลปะอ่ืน 
เชน พมา หรือ จีน ซึ่งในระยะแรกแมวาอยุธยาจะมีการติดตอกับชาวมุสลิมแลวแตอิทธิพลไม
ชัดเจนนัก ตอมาเมื่อชาวมุสลิมเขามามีบทบาทมากขึ้น การแสดงออกของอิทธิพลกม็มีากขึน้ตาม
ไปดวย   

อยางไรก็ดีการปรากฏของอิทธิพลศิลปะก็อาจข้ึนอยูกับความนิยมของยุคสมัยนั้นของ
ชาง หรือ ผูปกครองในชวงเวลานั้นๆดวย  

 
4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

การวิจัยนี้จะทําการศึกษาศิลปกรรมใน 2 ประเภท คือ  
ประเภทแรก ลวดลายปูนปน สลักไม  จากกรณีตัวอยางของลายปูนปนประดับผนังวิหาร

วัดไลย  ลพบุรี  ลายสลักไมธรรมาสน วัดพระศรีมหาธาตุ พิษณุโลก ลายสลักไมธรรมาสนวัด
ศาลาปูน  
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และประเภทที่สอง  งานจิตรกรรม  อาทิ  จิตรกรรมฝาผนังวัดใหมประชุมพล 
พระนครศรีอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ และลายรดน้ําบนเสาในศาลาการเปรียญ วัดใหญ
สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ลายรดน้ําและลายกํามะลอบนตูและหีบพระธรรม ซึ่งจะทําการ
เปรียบเทียบกับลายมุสลิมที่รวมสมัยกับลายที่เปนกรณีศึกษา 

โดยศึกษาทั้งดานเทคนิควิธี องคประกอบ และรูปแบบ ที่นาจะสอดคลองกับศิลปะใน
วัฒนธรรมมุสลิม แนวคิดในการปรับใชผสมกับลายไทย  และผสมกับลายตางชาติอ่ืนๆ รวมทั้ง
ที่มาของแรงบันดาลใจซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือสนับสนุนกันกับขอมูลทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ
กับกลุมชาวมุสลิมโดยตรงหรือผานมาทางศิลปะภายนอกอื่นๆ 

 
5. ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) 

5.1 รวบรวมขอมูลเอกสารและสํารวจภาคสนาม 
5.2 จัดระเบียบขอมูล 
5.3 พิจารณา และวิเคราะหขอมูล 
5.4 สรุป และเรียบเรียงขอมูล 
5.5 เขียนเอกสารการวิจัย 
 

6. ขอตกลงเบื้องตน (Assumption) 
1. ในการวิจัยนี้ จะใชคําวา ศิลปะอิสลาม เพื่อใชเรียกศิลปะที่เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของ

วัฒนธรรมหรือศาสนาอิสลาม8 
2. ตลอดการเขียนรายงานการศึกษานี้ ผูศึกษาจะขอใชคําเรียกผูที่นับถือศาสนาอิสลาม 

วา มุสลิม ไมวาจะมีที่มาจากประเทศใด เพื่อเปนการครอบคลุมทุกชนชาติที่ไดนับถือศาสนานี้ 
รวมทั้งมีความเปนสากลมากกวาคําวา แขก ที่เรียกตามกันติดปาก และในความหมายที่แทจริงก็
ไมไดจํากัดเฉพาะชาวมุสลิม9 
 3.  การวิเคราะหอิทธิพลศิลปะอิสลามในการศึกษานี้ นอกจากจะใชเกณฑในการ
พิจารณาคุณลักษณะบางประการที่มีที่มาจากศิลปะอิสลามโดยตรงแลว ในบางลวดลายที่อาจมี
เคาเริ่มหรือรับรูปแบบมาจากศิลปะชาติอ่ืน เชน จีน แตไดถูกนํามาใชหรือปรับใชในวัฒนธรรม

                                                 
   8 จากคําแนะนําของอาจารย อาดิศร รักษมณี เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 เพื่อใหเหมาะสมกับ

ความหมายของงานศิลปะที่เกิดเนื่องในวัฒนธรรมอิสลาม  
   9 สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลม 4, 2272. 
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ของศิลปะอิสลามมาเปนระยะเวลาพอสมควรจนกลายเปนลักษณะเฉพาะหรือความนิยมใน
ศิลปะอิสลามแลว และหากพิสูจนหรือพิจารณาไดวารับเขามาใชในศิลปะไทยโดยผานทางศิลปะ
อิสลาม ก็อนุโลมนับรวมเปนอิทธิพลจากศิลปะอิสลามไวดวย   สวนลวดลายอันมีพื้นฐานมาจาก
ศิลปะอิสลามที่ผานมาทางศิลปะชาติอ่ืน  จะขอยกเปนสวนกลาวอางถึงอิทธิพลของศิลปะ
อิสลามอันมีตอศิลปะในประเทศใกลเคียงที่มีความสัมพันธใกลชิดกับไทย ซึ่งจะเปนชองทางหนึ่ง
ในการวิเคราะหการเขามาของแหลงบันดาลใจจากศิลปะอิสลาม 
 
7. ความจํากัดของการศึกษา (Limitation of the study) 

เนื่องจากศิลปะอิสลามสวนใหญที่เขามาผูกพันกับศิลปะไทยนั้น มักมาจากชาวเปอรเซีย 
ซึ่งมีอารยธรรมที่ยาวนาน รวมสมัยกับอารยธรรมที่สําคัญตางๆของโลก เชน กรีก โรมัน รวมทั้ง
ในชวงเวลาหนึ่งของยุคกอนที่จะรับนับถือศาสนาอิสลาม เปอรเซียก็ไดมีการติดตอกับจีนมาแลว 
ทําใหอารยธรรมทั้งหลายมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมทั้งการคาบนเสนทางสายไหมที่เปน
การเชื่อมโยงฝงตะวันออกและตะวันตกใหเดินทางถึงกันงายขึ้น ก็เปนสวนสนับสนุนใหเกิดการ
แลกรับอิทธิพลแกกัน  

อนึ่ง การเขาครอบครองของมองโกลในดินแดนตางๆในชวงตอมา ก็มีสวนสนับสนุนให
เกิดการรับรูปแบบหรือสุนทรียศาสตรตางวัฒนธรรมเขาไปใชผสมผสานในดินแดนของตนเอง 

ดังนั้นการพิสูจนถึงที่มาของคุณลักษณะศิลปกรรมบางประการที่ผานการผสมผสานและ
ปรับเปลี่ยนจนเปนเสมือนของตนเองแลว จึงเปนการยากที่จะแยกแยะไดวามีที่มาจากชาติใด 
เปนเรื่องที่ควรจะตองมีศึกษาและวิเคราะหในเชิงลึก  โดยที่ผูศึกษาพิจารณาวาไมมีผลกระทบกับ
วัตถุประสงคของการศึกษานี้ จึงมีการละไวระดับหนึ่ง แตอาจจะชี้ใหเห็นวามีเคาหรือความ
เปนไปไดอยางไร 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
 

ความสมัพันธของไทยและมุสลมิ 
 
 

   หากกลาวถึงความสัมพันธของไทยและมุสลิมที่คอนขางชัดเจนนั้น คงมีมาอยางนอย
ราว 400 กวาปมาแลว ดวยเหตุวากอนหนานั้นยังไมพบหลักฐานอันเปนลายลักษณอักษรที่จะ
ยืนยันถึงความสัมพันธของทั้งสองวัฒนธรรมไดมากนัก แตอยางไรก็ดีเคามูลจากหลักฐาน
โบราณวัตถุและบันทึกตางชาติหลายฉบับที่กลาวถึงการติดตอกับภูมิภาคแถบนี้ ทําใหพอ
พิจารณาไดวาเรานาจะมีการติดตอสัมพันธกันกับชาวมุสลิมมาบางแลว 
 
การติดตอในระยะแรกของชาวมุสลิมและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   การติดตอระหวางฝงตะวันออกและฝงตะวันตก1 ไดเร่ิมมาตั้งแตกอนการประกาศ
ศาสนาอิสลามขึ้นในอารเบียเมื่อกลางพุทธศตวรรษที่ 122 เนื่องจากชาวอาหรับและชาวเปอรเซีย
มีวิทยาการและความชํานาญในการเดินเรือ3 จึงทําใหเปนชาวตางชาติจากฝงตะวันตกกลุมแรกๆ
ที่สามารถเดินทางเขามาติดตอคาขายยังภูมิภาคแถบนี้ได  

   

                                                 
   1ตะวันตกในที่นี้หมายถึงประเทศทางฝงตะวันตกของเอเชีย ที่นอกเหนือจากยุโรป ไดแก กลุม

ประเทศในตะวันออกกลาง และเอเชียใต  
   2ศาสนาอิสลามไดถือกําเนิดขึ้นในอารเบีย ณ นครเมกกะ เมื่อป พ.ศ. 1153 S.F. Mahmud, The 

Story of Islam (Karachi:Oxford University press, 1960), 9. อางถึงใน ประจักษ ชวยไล, โลกอิสลาม 
(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เซาธ ซี พับลิเคชั่น, 2521), 20 ;  Desmond Stewart, Early Islam, 7th 
European English Language Printing (Madrid : Time-Life Books Inc., 1979), 15. 

   3ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย, 5. ; เอะหสาน 
ยาร ชาตัร, “คํานํา,” ใน สําเภากษัตริยสุลัยมาน, แปลโดย ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมติชน, 2545), 3. ; นันทา วรเนติวงศ, ความสัมพันธระหวางอาหรับกับไทย,” ศิลปากร  21, 6 : 76 
และ สุดารา สุจฉายา, “ประวัติศาสตรเก็บตกที่อิหราน(เปอรเซีย),” ศิลปวัฒนธรรม 25, 5 (มีนาคม 2547) : 75. 
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หลังจากการถือกําเนิดของศาสนาอิสลามข้ึนไมนาน  ในพุทธศตวรรษที่ 13 อาณาจักร
อิสลามก็ไดแผขยายครอบคลุมดินแดนตางๆตั้งแตอัฟริกาไปจนถึงอินเดียและฝงตะวันตกของ
จีน4 และตามดินแดนที่อิสลามมีชัยชนะไดนั้น อิสลามก็ไดรับเอาอารยธรรมอันรุงเรืองตางๆใน
ขณะนั้นเขามาไวดวย ไมวาจะเปนจาก กรีก โรมัน เปอรเซีย หรือ อียิปต วัฒนธรรมอิสลามได
พัฒนาตนเองเขากับอารยธรรมดั้งเดิมเหลานั้น กอใหเกิดวัฒนธรรมอิสลาม อันเปนแหลงรวม
ศิลปวิทยาการเกือบทุกแขนงที่สําคัญของยุค และเปนรากฐานใหกับอารยธรรมตางๆ ที่อิสลาม
เดินทางไปถึง5  

   ในขณะเดียวกันบรรดาอารยธรรมที่ถูกอิสลามเขาครอบครองหรือรุนรานดินแดน กไ็ดมี
การปรับวัฒนธรรมตนเองใหผสมกลมกลืนกับส่ิงใหมที่เขามาใหเปนในรูปแบบของตนเอง และได
แพรหลายออกไปยังประเทศที่ไดทําการติดตอกับวัฒนธรรมเหลานี้อีกทอดหนึ่ง ดังจะเห็นไดจาก
ตัวอยางของวัฒนธรรมเปอรเซียอันมีแบบแผนของตนเองมายาวนาน เมื่อรับเอาศาสนาอิสลาม
เขามาก็ไดนํามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู ปรับออกมาเปนรูปแบบเฉพาะของ
วัฒนธรรมเปอรเซีย ที่อาจนับไดวาเปนแรงบันดาลใจหรือเปนอิทธิพลที่สําคัญตอวัฒนธรรมใน
แหลงตางๆของโลกที่มีความสัมพันธกับชนชาตินี้ ไมวาจะเปนดานการฑูต การคา หรือ การ
อพยพลี้ภัยเขาไปยังดินแดนตางๆ6   

   จากการเขายึดครองดินแดนในฝงตะวันตก และการติดตอคาขายกับฝงตะวันออก โดย
อาจมีวัตถุประสงคในการเผยแผศาสนารวมอยูดวยนั้น กอใหเกิดการตั้งชุมชนมุสลิมขึ้น  ทั้ง
                                                 

   4การขยายจักรวรรดิของอิสลามนั้นเริ่มตั้งแตหลังพระมะหะหมัดเสียชีวิตในป พ.ศ. 1175 เพียงไม
นาน กองทัพของชาวมุสลิมก็ไดเคลื่อนออกจากคาบสมุทรอาหรับ  รุกเขาไปยังปาเลสไตน ซีเรีย อียิปต อิรัค 
และ สวนใหญของเปอรเซีย และไดชัยชนะภายในเวลาเพียงไมถึง 20 ป หลังจากนั้นในพุทธศตวรรษที่ 13 
จักรวรรดิอิสลามก็มีอาณาเขตขยายไปจนถึงอินเดียและจีนทางทิศตะวันออก  เขาไปยังอัฟรกิาเหนือและสเปน
ทางทิศตะวันตก ทําใหเกิดการเชื่อมทั้ง 3 ทวีปเขาดวยกัน นําไปสูการเดินทางติดตอขามพรมแดนไปยังภูมิภาค
ตางๆขยายกวางออกไป  Desmond Stewart, Early Islam, 54. ประจักษ ชวยไล, โลกอิสลาม, 1. 

   5ประจักษ ชวยไล, โลกอิสลาม, 2-4, 61-63. และ ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, ความสัมพันธของมุสลิมทาง
ประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย, 3-4. 

   6ในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 ไดเกิดความวุนวาย และปญหาทางเศรษฐกิจในบานเมือง ซึ่ง
เปนผลจากการรุกรานของชาวมองโกลในเอเชียตะวันตก ทําใหชาวตะวันออกกลางและชาวอิหรานมุสลิมตอง
อพยพมายังแถบดินแดนจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันเปนมูลเหตุอยางหนึ่งที่กอใหเกิดการตั้งชุมชน
มุสลิมกระจายอยูตามสวนตางๆของภูมิภาคนี้  อานรายละเอียดใน ชะฮาบ เชตูเดห-เนญาต, “ผลกระทบของ
อารยธรรมเปอรเซียในสยามประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต,” สาสนอิสลาม  1, 2 (มิถุนายน-สิงหาคม 
2545) : 65-67. 
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ในอัฟริกาเหนือ เปอรเซีย  เอเชียกลาง ยุโรปตอนใต อินเดีย และตอนลางของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  ซึ่งในราวพุทธศตวรรษที่ 13  ศาสนาอิสลามก็ไดเขามามีอิทธิพลอยางมากในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 13 ชุมชนมุสลิมก็ไดกระจายตัวอยูใน
คาบสมุทรมลายู หมูเกาะ ตลอดจนเมืองทาชายฝงที่ตั้งอยูตามเสนทางการคา7   
 
มูลเหตุปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดการเดินทางเขามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

   ปจจัยที่ทําใหกลุมพอคามุสลิมสามารถนําศาสนาอิสลามเขามาสูดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนั้น เนื่องมาจากปจจัยหลัก 2 ประการ  

   ปจจัยแรกไดแก การที่คาบสมุทรมลายูและหมูเกาะอินโดนีเซียมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่
อยูระหวางมหาสมุทรอินเดียและทะเลจีนใต ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการคายุคตน พอคา
ชาวตางชาติตองรอลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียหรือจากทะเลจีนใตเพื่อเดินทางตอไป ดังนั้น
จึงตองจอดพักตามเมืองทาที่ตั้งอยูระหวางเสนทางการคา ซึ่งทําใหบริเวณนี้เปนศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางตะวันออกและตะวันตก กอใหเกิดสังคมชาวมุสลิมตามเมอืงทาตางๆใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะในแถบคาบสมุทรมลายูและหมูเกาะอินโดนีเซีย ซึ่งพอคาชาว
มุสลิมไดเขามามีบทบาทและอํานาจครอบครองเสนทางการคาทางทะเลกอนที่ชาวยุโรปจะเขา
มาในภูมิภาคนี้ จนไดตั้งชุมชนข้ึนในหลายสวนของเอเชีย และเมื่อศาสนาอิสลามไดพัฒนาขึ้นจน
แยกตัวออกไปเปนชุมชน จากศาสนาของพอคาตางชาติในชุมชนสวนนอย ก็ไดกลายมาเปน
ศาสนาของผูปกครองทองถิ่นและประชาชนพื้นเมือง อิสลามไดผันตัวเองและกลายมาเปนปจจัย
สําคัญทางดานการเมือง การปกครองของชุมชนในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต8 

   และอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนชวยในการสนับสนุนใหมีการเดินทางมาสูภูมิภาคนี้ คือ 
จุดมุงหมายในการเผยแผศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของอิสลามที่กําหนดใหผูนํา
รัฐเปนผูเผยแพรศาสนาไปสูประชาชาติตางๆ นอกจากนี้บทบัญญัติในอัลกุรอานและหะดิษ ยัง
                                                 

   7D.R. Sardesi, Southeast Asia Past & Present, third Edition, (San Francissco : Westview 
Press, 1994), 54. อางถึงใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน,  มุสลิมสมัยอยุธยา (เอกสารประกอบการเสวนา โครงการ
เสวนาสรรสาระวัฒนธรรม ปที่ 6 มุสลิมในราชสํานักสยาม, 2547), 1. และ James L. Peacock, Purifying 
The Faith : The Mu hammadijah Movement in Indonesian Islam (n.p. , 1992), 15, อางถึงใน ชะฮาบ เช
ตูเดห-เนญาต, “ผลกระทบของอารยธรรมเปอรเซียในสยามประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต,” : 66. 

   8M. Nakahara, “Muslim Merchants in Nan-Hai,” in Islam in Asia, vol. 2, Southeast and 
East Asia, edited by Raphael Israeli and Anthony H. Johns (Jerusalem: The magnes Press, The 
Hebrew Uniersity, 1984), 1-2. 
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สนับสนุนใหมีการเดินทางเพื่อเผยแพรศาสนาไปยังภูมิภาคอื่นๆประหนึ่งเปนการแสวงบุญ9 
ดังนั้นศาสนาอิสลามจึงเขามาพรอมกับนักเผยแพรศาสนาและคาราวานคาขายของชาวมุสลิม
จากฝงตะวันตกสูฝงตะวันออกของเอเชียทั้งโดยเสนทางสายไหมบนภาคพื้นทวีปและทางทะเล10 
ที่มีวัตถุประสงคทั้งเพื่อการพาณิชยและศาสนา ซึ่งพรอมกันนี้ก็เปนไปไดวาวัฒนธรรมอิสลามจะ
ไดหลั่งไหลเขามาดวย เนื่องจากสิ่งที่เรียกวาเปนวัฒนธรรมอิสลามนั้นติดตัวมากับชาวมุสลิมทุก
คน และไมใชเพียงสวนหนึ่งสวนใดแตเปนวัฒนธรรมทั้งความเชื่อ ความเปนอยู รูปแบบ
พฤติกรรมตางๆ รวมถึงศิลปวัตถุสถาน อันเกี่ยวกับอิสลาม ดังมีคํากลาวที่วา อิสลามไมใชสวน
หนึ่งของชีวิตมุสลิม แตอิสลามคือชีวิตมุสลิม11 ดังนั้น เมื่อชาวมุสลิมไปในที่แหงใด ความเปน
อิสลามก็จะแสดงและถายทอดออกมาไมวาจะเปนดวยเรื่องขนบธรรมเนียม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ดังนั้นดินแดนตางๆที่มีชนชาวมุสลิมอยูก็คงจะไดรับวัฒนธรรมเหลานั้นเขาไปดวย  
         
รองรอยความสัมพันธในประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 19         

   ดังที่ไดกลาวไปแลววาชาวอาหรับไดเขามาติดตอคาขายและตั้งชุมชนขึ้นในเมืองทา
ตางๆบนเสนทางการคาในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตชวงตนของการเกิดศาสนาอิสลาม ซึ่ง
อาจสันนิษฐานไดวาชาวอาหรับมุสลิมก็คงไดเขามาติดตอกับชาวไทยในชวงเวลานั้นเชนกัน 
สาเหตุดังกลาวจึงคงทําใหสินคาหรือวัตถุที่ติดตัวมากับบุคคลเหลานี้เขามาตกคางอยูในดินแดน
ไทยอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   9R. Roberts, The Sociel Laws of The Qoran (London : Curzon Press, 1971), 99. อางถึงใน       

จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “มุสลิมสมัยอยุธยา”, 1. 
   10จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “มุสลิมสมัยอยุธยา”, 1. 
   11เสาวนีย จิตตหมวด, วัฒนธรรมอิสลาม, 380-383. 
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ดวย ดังจะพบจากโบราณวัตถุตางๆเชน เหรียญกษาปณ เศษภาชนะดินเผา ลูกปด เปนตน12 ใน
บริเวณที่เคยเปนเมืองทาโบราณหรือทางผานสินคา  

   จากหลักฐานโบราณคดีและบันทึกตางชาวชาติ ไดแสดงวาในชวงตนครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 13 บรรดาเมืองทางคาบสมุทรภาคใตเปนศูนยกลางการคาทางทะเลของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ทําหนาที่ในการขนถายแลกเปลี่ยนสินคา และเปนจุดจอดพักของบรรดาเรือที่
จะเดินทางไปยังจีน ดังมีบันทึกของจูฉูเฟย (Chou Ch’ü-fei) ใน หลิงไหวไตตา (Ling-wai-tai-ta) 
ซึ่งเขียนในป พ.ศ. 1721 เขียนถึงศรีวิชัยวา “...ไมมีประเทศไหนที่จะไปถึงจีนไดโดยไมผานเขาไป
ในดินแดนแหงนี้”13 ซึ่งศรีวิชัยนั้นนับวาเปนอาณาจักรที่มีบทบาทอยางมากในชวงพุทธศตวรรษที่
13-18 โดยมีอาณาเขตครอบครองแหลมมลายู ไปจนถึงเมืองนครศรีธรรมราชและไชยา14 

    
 
 

                                                 
   12เหรียญกษาปณที่พบในประเทศไทย เชน เหรียญทองในสมัยของโอ เมหญาด กาหลิบ (พ.ศ. 

1228-1248) เก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา เยี่ยมยง ส. สุรกิจบรรหาร,”โบราณคดี
ร้ิวแหลมไทยทางโบราณคดีวิทยา,” ศิลปากร  6, 1 (2515) : 89.  เหรียญอาหรับ พบที่อําเภอ พุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี เปนเหรียญในชวงรัชสมัยของกาหลิบ อัลมันซูร แหงราชวงศแอบบาซาอิต ครองราชยในระหวาง
พ.ศ. 1297– 1318  ฉวีวรรณ วิริยะบุศย, เหรียญกษาปณในประเทศไทย (พระนคร : 2517. พิมพเนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพรองอํามาตยโท ขุนเสนานุวงศ ภักดี (พิตร ณ นคร) 2517), 178-179. และเหรียญ
เปอรเซียพบที่ยะรัง จังหวัดปตตานี เปนของสมัย โอเมยาด กาหลิบ อับดอัลมาลิค ซึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ. 1228-
1248  อนันต วัฒนานิกร, “เหรียญกษาปณเปอรเซียพบที่แหลงโบราณคดียะรังปตตานี,” เมืองโบราณ 17, 3 
(กรกฎาคม- กันยายน 2534) : 122-124.และ เครื่องปนดินเผาที่พบจากบริเวณเกาะคอเขา และแหลมโพธิ์ อยู
ในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 พรชัย สุจิตต ”เครื่องปนดินเผาโบราณเปอรเซียที่ขุดพบในประเทศไทย,” เมือง
โบราณ 12, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2529) : 19-21. และลูกปดแกวมีแถบสี และลูกปดแกวแบบมีตา มีถิ่นกําเนิด
จากแถบเมดิเตอรเรเนียนและเปอรเซีย ที่อาจสงผานมาทางพอคาชาวอินเดีย ผาสุข อินทราวุธ, “รองรอย
วัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต,” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครู
สังคมศึกษา, สวาง เลิศฤทธิ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),131.
และ เศษแกวสีน้ําเงินและสีเขียว พบจากควนลูกปด อ.คลองทอม จ.กระบี่ เปนของชาวตะวันออกกลาง โดย
อาจถูกนําผานอินเดียเขามา  ศรีศักร วัลลิโภดม, อูอารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย (กรุงเทพฯ : มติชน, 
2546), 83. 

   13Nakahara, “Muslim Merchants in Nan-Hai,” 3. 
   14ศรีศักร วัลลิโภดม, อูอารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย 9.  
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  และนอกจากทางกลุมเมืองทาทางภาคใตแลว ยังไดพบหลักฐานในแหลงอ่ืนๆกระจาย

ตัวอยูทั้งในภาคกลาง และ ภาคเหนือของไทยอีกดวย หลักฐานเหลานี้อยูในราวพุทธศตวรรษที่ 
13-1615  ซึ่งนอกจากหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผาหรือโลหะแลว ยังไดพบชิ้นสวน
โบราณวัตถุที่แสดงภาพของชาวตะวันออกกลาง เชน ภาพรูปบุคคลบนแผนอิฐ จากเจดียจุลประ
โทน มีลักษณะหนาตาคลายกับชาวอาหรับ ซึ่งอนุวิทย เจริญศุภกุลใหความเห็นวา เปนรูปชาว
อาหรับ ที่คงเขามาจากอารเบียยานทะเลแดงในชวงเวลานั้น16 และดินเผารูปใบหนาชาวตางชาติ
โพกศีรษะแบบแขก สันนิษฐานวาเปนชาวตะวันออกกลาง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 พบที่คูบัว 
จังหวัดราชบุรี ปจจุบันเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  

   นอกจากนี้ยังไดพบซากเรืออาหรับในบริเวณอาวไทย17 ที่ตําบลเกาะขวาง อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุรี มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 8-9 และนาจะเปนเรือชนิดเดียวกับที่พบที่บานโคกยาง 
แมน้ําตรัง จังหวัดตรัง ในเขตทะเลอันดามัน ซึ่งการพบซากเรืออาหรับเหลานี้ทําใหสันนิษฐานได
วาเรือสินคาของกลุมประเทศอาหรับเขามาคาขายทั้งในอาวไทยและหัวเมืองชายทะเลภาคใต
ของไทยฝงตะวันตกแถบทะเลอันดามัน ซึ่งสอดคลองกันกับหลักฐานโบราณวัตถุตางๆที่พบใน
สวนตางๆของประเทศไทย 

   แมวาหลักฐานเหลานี้จะพบเปนจํานวนไมมากนัก แตก็พอแสดงใหเห็นถึงรองรอยการ
ติดตอระหวางชาวมุสลิมและไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะในชวงพุทธศตวรรษที่ 

                                                 
   15การติดตอกับเปอรเซียมีเคามาอยูกอนแลวในชวง พุทธศตวรรษที่ 13-16  ดูใน ไรนาน อรุณรังษี, 

อิหรานอูแหงอารยธรรม (กรุงเทพฯ : ศูนยวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 
ประจํากรุงเทพฯ, 2544) หลักฐานตางๆที่พบ เชน เครื่องปนดินเผา  เครื่องโลหะ และเหรียญกษาปณที่พบจาก
หลายภาคของไทย  ดูใน Verginia M. Di Crocco, “ Finds of  8-11 th C. Persian-type Ceramics and 
Metal Artifact in Central and Northern Thailand” in The Siam Society’s Newsletter Vol.3 No.3  พรชัย 
สุจิตต” เครื่องปนดินเผาโบราณเปอรเซียที่ขุดพบในประเทศไทย,” : 19-21.  

   16เร่ืองที่มาของชาวอาหรับนี้ มีผูใหความเห็นตางออกไปวา อาจเปนชาวอาหรับมุสลิมที่มาจาก
ดินแดนทางตอนใตของจีน ที่เขามาคาขายกับเมืองนครไชยศรีโบราณก็ได เนื่องจากมีพอคาชาวอาหรับมุสลิม
เขาไปตั้งหลักแหลงอยูอยางมากมายในกวางโจวและมณฑลอื่นๆที่อยูใกลกับทะเล อานรายละเอียดใน 
พรพรรณ ล. จันทโรนานนท, “เร่ืองของชาวอาหรับมุสลิมในสมัยราชวงศถัง,” ศิลปากร 29, 2 (พฤษภาคม 
2528) : 42-49. 

   17วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ, “พบซากเรืออาหรับโบราณอายุกวาพันป,” สารคดี 13, 154 (ธันวาคม 
2540) : 36. 
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13-16 ที่พบหลักฐานคอนขางมากที่สุด แตการพบโบราณวัตถุตางๆเหลานี้อาจเปนการแสดงถึง
การติดตอกับชาวมุสลิมโดยตรงหรืออาจเปนเพียงการขนยายสิ่งของวัตถุโดยชนกลุมอ่ืนที่ไดเขา
มาในชวงเวลานี้หรือไมก็ได  อยางไรก็ดีการพบหลักฐานเชนการทําภาพชาวตะวันออกกลางใน
ดินแดนไทยก็แสดงวาอยางนอยชาวไทยก็ไดรูจักชาวตะวันออกกลางหรือชาวมุสลิมมากอนแลว 
 
ความสัมพันธกับประเทศไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-23 

   กอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธาน ี
       จากการที่ไดพบขอความบนหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 สมัยพอขุนรามคําแหง 

พ.ศ. 1835 18 ในดานที่ 3 บรรทัดที่ 1-2  วา “...เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน มี
พระอัจนะ มีปราสาท มีปาหมากพราว ปาหมากลาง มีไรมีนา มีถิ่นมีฐาน มีบานใหญบานเล็ก...” 

19 คําวา “ปสาน” นี้ นักวิชาการหลายทานใหความเห็นวาเปนคําที่มีที่มาจากคําวา บอซัร หรือ 
บาซาร ในภาษา เปอรเซีย หมายถึง ตลาดขายของแหง หรือตลาดที่มีหลังคา20 ซึ่งหากขอความ
ดังกลาวมีที่มาจากภาษาเปอรเซียจริงก็นาจะเปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทาง
วัฒนธรรมทางดานภาษาที่ถายทอดถึงกัน ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของการสืบคนหาความสัมพันธ
กับวัฒนธรรมอิสลามที่ 
 
                                                 

   18เร่ืองการกําหนดอายุของศิลาจารึกหลักที่ 1 นี้มีนักวิชาการบางทานใหความเห็นตางออกไป คือ 
พิริยะ ไกรฤกษ เสนอวานาจะจารึกขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร ชวงพ.ศ. 2376-2398  ดูรายละเอียดการวิเคราะห
ใน พิริยะ ไกรฤกษ, จารึกพอขุนรามคําแหง การวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรศิลปะ (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพ
ร้ินติ้งกรุพ จํากัด, 2532). และอีกแนวคิดหนึ่งเชื่อวา ศิลาจารึกหลักที่1 นี้ทรงนิพนธขึ้นโดยพระยาลิไทย โดย มี
หมอมหลวงจันทรจิรายุ รัชนี เปนผูเสนอแนวคิดนี้ ดูใน จันทรจิรายุ รัชนี (พ.ณ ประมวญมารค), หมอมเจา, ใคร
ปลอมศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง (กรุงเทพฯ : มติชน, 2533. ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ จัดพิมพเนื่อง
ในศุภวาระที่ หมอมเจา จันทรจิรายุ รัชนี มีชันษาครบ 80 กรกฏาคม 2533), 2-41. 

   19กรมศิลปากร, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 : จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาพระสุเมรุ , 
2515. พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ พระราชประสิทธิคุณ เมษายน 2515), 9. 

   20อานรายละเอียดใน กาญจนาคพันธ, ภูมิศาสตรวัดโพธิ,์ เลม 2, พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร : 
สํานักพิมพรวมสาสน, 2517. และ ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดี
ไทย, 12. อนึ่ง พิริยะ ไกรฤกษ ไดเสนอวา “ปสาน” นาจะหมายถึงคําวา “พิศาล” ที่แปลวา กวาง มากกวา 
ดังเชนที่ปรากฏอยูใน เร่ืองนางนพมาศ ตอน ชมเมืองวา “บริบูรณไปดวยโภชนามัจฉามังษาผลาหารของพึงจะ
บริโภคโอชารศ อันมีมาแตประเทศตางๆ ก็ซื้อขายเต็มไปในทองตลาดพิศาลทุกแหง” ดูใน พิริยะ ไกรฤกษ, 
จารึกพอขุนรามคําแหง การวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรศิลปะ, 138. 
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สวนใหญมาจากตะวันออกกลาง และ เปอรเซีย ซึ่งตอมายังไดพบวาคําศัพทที่ใชกันมาใน
ภาษาไทยหลายคําก็มีรากฐานมาจากภาษาเปอรเซียดวยเชนกัน21 

   แตอยางไรก็ดีการรับวัฒนธรรมอิสลามในสมัยสุโขทัยนั้น ยังไมทราบแนวารับมาจาก
ชาวมุสลิมโดยตรงหรือผานเขามาทางใด  มีบางทานเสนอวาชาวสุโขทัยรูจักชาวเปอรเซียโดย
ผานจีนในมณฑลยูนนาน หรือ คนไต-ไทที่อยูตอนเหนือ หรืออาจรูจักโดยผานชาวสยามที่อยูหัว
เมืองชายทะเลเชน นครศรีธรรมราช22 ซึ่งในสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราชนั้น ชาว
นครศรีธรรมราชก็ไดนับถือศาสนาอิสลามกันอยูมากแลว23 นอกจากนั้นยังมีผูเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะในศิลปะสุโขทัยอยางเจดียทรงพุมขาวบิณฑหรือทรงยอดดอกบัวตูมนั้น 
อาจมีที่มาจากศิลปะอิสลามก็เปนได24     
     

   หลังการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธาน ี
       หลังจากที่ไดมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเปนราชธานีใน พ.ศ. 1893 

หลักฐานความสัมพันธของการติดตอกับชาวมุสลิมเร่ิมชัดเจนมากยิ่งขึ้น  มีทั้งเอกสาร 
โบราณวัตถุ งานศิลปกรรม รวมถึงวัฒนธรรม อันเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอยาง
แนนแฟนของไทยกับมุสลิมไมแพชนชาติอ่ืนๆที่ไดเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักร
อยุธยาในชวงเวลานั้น ซึ่งหลักฐานการติดตอกับชาวมุสลิมในสมัยอยุธยา อาจแบงออกไดเปน 2 
ชวง ดังนี้   
                                                 

   21อานเรื่องคําที่มีที่มาจากภาษาเปอรเซียใน ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, ความสัมพันธของมุสลิมทาง
ประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย, 57-94.ในเรื่องคําศัพทจากเปอรเซียนี้ ศจ.พลับพลึง คงชนะ ใหความเห็นวา
คําเหลานี้อาจไมไดมีที่มาจากเปอรเซียโดยตรง แตอาจผานมาทางเขมร  พลับพลึง คงชนะ, “ชุมชนเปอรเซียใน
อยุธยา,” ใน เจาพระยาบวรราชนายกกับประวัติศาสตรสยาม (กรุงเทพฯ : ศูนยวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหราน กรุงเทพฯ, 2538), 89.  

   22สุจิตต วงศเทศ, “ตนตระกูลบุนนาคมาจากอิหราน(เปอรเซีย),” ศิลปวัฒนธรรม 1, 5 (มีนาคม 
2523): 11-12. ชาวอาหรับไดติดตอคาขายกับจีนมาแลวตั้งแตในระหวางราชวงศฮั่น ( B.C. 206-220 A.D.) 
แตชาวจีนไดมาเร่ิมรับนับถือศาสนาอิสลามในราวสมัยราชวงศถัง (618-907 A.D.) ชาวอาหรับเหลานี้ไดตั้งถิ่น
ฐานกระจายอยูตามเมืองทางตอนใตของจีน  เชน มณฑลยูนนาน  กวางโจว กวางตุง เปนตน อานรายละเอียด
ใน  พรพรรณ , “เร่ืองของชาวอาหรับมุสลิมในสมัยราชวงศถัง,” : 43-49 .และ พรชัย สุจิตต ”เครื่องปนดินเผา
โบราณเปอรเซียที่ขุดพบในประเทศไทย,” : 19-21. 

   23ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์ , ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย, 11. 
   24อานแนวคิดเรื่องที่มาของเจดียทรงพุมขาวบิณฑหรือทรงยอดดอกบัวตูมใน ไมเคิล ไรท, “อิทธิพล

อิสลามในสถาปตยกรรมสุโขทัย?,” ศิลปวัฒนธรรม 9, 10 ( สิงหาคม 2531): 112-114. 
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                ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 - ตนพุทธศตวรรษที่ 21 
   ในชวงเวลานี้ยังไมพบหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรที่ระบุถึงการติดตอระหวางไทย

และชาวมุสลิม แตไดพบเหรียญทองคํา 2 เหรียญมีอักษรจารึกภาษาอาหรับ จากกรุปรางค
ประธานวัดราชบูรณะ ปรากฏชื่อ กษัตริยซัยนุลอาบิดีน25  ซึ่งเปนกษัตริยที่ทรงปกครองประเทศ
แคชเมียรในชวง พ.ศ. 1965-201726 อันรวมสมัยกับเจาสามพระยาผูทรงสถาปนาวัดราชบูรณะ
แหงนี้ ซึ่งทั้งนี้หลักฐานดังกลาวเปนวัตถุที่สามารถเคลื่อนยายได จึงอาจจะติดเขามากับกลุม
บุคคลใดที่ไมใชชาวมุสลิมก็ได27    

   อยางไรก็ดี หลักฐานบางประการก็มีสวนชวยเพิ่มแงมุมของความสัมพันธไดมากขึ้น 
ดังเชน งานศิลปกรรม  ซึ่งลวดลายของเครื่องทองที่พบในกรุเดียวกัน ดูจะแสดงความเกี่ยวพันธ
กับศิลปะอิสลามไมมากก็นอย ทั้งยังมีผูตั้งขอสังเกตไววา ฉลองพระบาทเชิงงอนจําลองทองคํา 
ซึ่งเปนหนึ่งในเครื่องราชูปโภคจําลองที่พบในกรุแหงนี้ นาจะเปนแบบเปอรเซียดวยเชนกัน28 อาจ
ไดรับโดยตรงหรือผานมาทางใดทางหนึ่ง ซึ่งแมหลักฐานในชวงนี้จะพบเพียงนอยชิ้น แตก็นับได
วาเปนจุดเริ่มตนของความสัมพันธที่เร่ิมเปนรูปเปนรางขึ้น 

 
        ตนพุทธศตวรรษที่ 21- ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 
    เนื่องจากในชวงระยะเวลานี้ไดมีบันทึกของชาวตางชาติที่กลาวถึงชาวมุสลิมใน

ประเทศไทยอยูพอสมควร ผูศึกษาจึงไดจัดทําเปนตารางเพื่องายแกการติดตามในความสัมพันธ
หรือพัฒนาการในแตละชวงเวลาดังนี้ 

 
 
 
 

                                                 
   25กรมศิลปากร, จิตรกรรมศิลปวัตถุโบราณในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ (ม.ป.ท., 2501)  
   26Korbel Josef, Danger in Kashmir ( Princeton University Press, 1954), 11. 
   27จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “กุหลาบเปอรเซียในราชอุทยานกรุงสยาม : รูปรอยวัฒนธรรมอินโด-อิหราน

ในศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยา,” ศิลปวัฒนธรรม 26, 11 (กันยายน 2548) : 80. 
   28ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, “ภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย,” เอกสารวิชาการหมายเลข 50 :บันทึกการ

อภิปรายและคําบรรยายพิเศษของสถาบันไทยคดีศึกษา 23 กันยายน 2526 และ 7 ตุลาคม 2526 (กรุงเทพฯ : 
สถาบันไทยคดีศึกษา, 2526), 13. 
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ตารางที่ 1 เอกสารของชาวตางชาติที่ไดเขามาในกรุงศรีอยุธยาและบันทึกเกี่ยวกับสภาพสังคมที่
เกี่ยวของกับชาวมุสลิม 
 

ชวงเวลา ชวงสมยั/รัชกาลของ
อยุธยา 

เอกสาร/ชื่อผูบันทกึ เนื้อความ 

พุทธศตวรรษที่ 20-
21 

ราวอยุธยาตอนตนถงึ  
อยุธยาตอนกลางครึ่ง
แรก 

หนงัสือ Instruction 
Nautiques et 
Routiers Arabes et 
Portugais des XVe 
et XVle siècles29 

แสดงเสนทางเดินเรือ
และเสนทางบกของ
พอคาและนกัเดินทาง
ชาวอาหรับ กลาวถงึ
เสนทางเดินเรอืที่มายัง
ประเทศไทย ทางฝง
ทะเลไทย ฝงทะเล
ตะวันออกและ
ตะวันตกของแหลม
มลาย ู

 
 
 
 
 
 

                                                 
   29แปลจากตนฉบับภาษาอาหรับเปนภาษาฝรั่งเศส Gabrial Ferrand (tr.), Tome III Introduction 

a l’Astronomie Nautigue Arabe (Paris : 1928), 272. อางถึงใน นันทา วรเนติวงศ, “ความสัมพันธระหวาง
อาหรับกับไทย,” : 76-77. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17

ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชวงเวลา ชวงสมยั/รัชกาลของ
อยุธยา 

เอกสาร/ชื่อผูบันทกึ เนื้อความ 

ตนพทุธศตวรรษที่ 
21 

ระยะแรกของอยุธยา
ตอนกลาง ราวรัชกาล
สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที ่3 และ
รัชกาลสมเด็จพระบรม
รามาธิบดีที่ 2 

อับดูร-ราซซัค (Abd-

er Razzāk) 
นักทองเที่ยวชาว
อาหรับ30 

กลาวถึงเมืองตะนาว
ศรีและพอคาแหง 
Shahr-i-nao31 

พ.ศ. 2041 สมเด็จพระรามาธิบดี   
ที่ 2 

วาสโค ดากามา32 บรรยายถงึประเทศ
ไทยตามคําบอกเลา
ของชาวอาหรบั เขา
ระบุวาพวกอาหรับได
บรรทุกกํายานและไม
หอมจากประเทศไทย
ไปขายยังประเทศอื่นๆ 

                                                 
   30 Joaquim Jose Antonio de Campos, “ Early Portuguese Accounts of Thailand,” J.S.S. 

vol.7 (Portugal : Camara Municipal de Lisboa, 1959) , 212.  
   31 Shahr-i-nao เปนชื่อที่ชาวอาหรับและเปอรเซียใชเรียก ประเทศไทยในชวงเวลานั้น เชนเดียวกับ 

ในเอกสาร สําเภากษัตริยสุลัยมาน ที่ชาวเปอรเซียใชเรียกอยุธยา Muhammad Rabi, The Ship of Sulaiman, 
tr. John O’Kane (London : Routledge & Kegan Paul, 1972), . ในเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษเขียนวา 
Shahr Nāv ซึ่งคงหมายถึงคําวา Shahr-i-nao เปนภาษาเปอรเซีย ตามการตีความเดิมแปลวา เมืองใหม แตใน
การตีความหมายใหมวานาจะหมายถึง เมืองเรือ หรือ นาวานคร ดูเร่ืองการวิเคราะหความหมายไดใน มนัส 
เกียรติธารัย, “อยุธยานาวานครในเอกสารเปอรเซีย,” สาสนอิสลาม  1, 2 (มิถุนายน-สิงหาคม2545), 28-35. 
และ ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, แปล, สําเภากษัตริยสุลัยมาน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 7. 
32J.D. Campos, “ Early Portuguese Accounts of Thailand,” 213. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชวงเวลา ชวงสมยั/รัชกาลของ
อยุธยา 

เอกสาร/ชื่อผูบันทกึ เนื้อความ 

พ.ศ. 2058 รัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 

โทเม ปเรส (Tomé 
Pires) ชาวโปรตุเกส33 

กลาวถึงความสัมพันธ
ทางการคาของสยาม
กับมุสลิมกลุมตางๆ
ทางฝงตะนาวศรี มี
การคาขายนอก
ประเทศและใน
ประเทศอยางเสรี มี
การตั้งถิน่ฐานของ
พวกมุสลิมหลายเชื้อ
ชาติอยูตามเมอืงทา
ของสยาม คือ ชาว
อาหรับ เปอรเซีย หรือ
ชาวอหิราน และพวก
กลิงค (Kling)34 

พ.ศ. 2043 - 2059 รัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 

ดูอารเต บารโบซา 
(Duarte Barbosa)

กลาววามีเรือของ
แขกมัวรจํานวนมาก

                                                 
   33 Tomé Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires 1512-1515 and the Book of Francisco 

Rodriques before 1515 (London : Hakluyt Society, 1944). อางถึงใน กรมศิลปากร, 470 ป แหงมิตร
สัมพันธระหวางไทยและโปรตุเกส  (กรุงเทพฯ : หัตถศิลป, 2528),  43-46. 

   34พวกกลิงค หมายถึง ชาวอินเดีย จากแควนกลิงคราษฎร Donald  F. Lach and Carol 
Flaumenhaft, trs. , “The Suma Oriental,” 19-20. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชวงเวลา ชวงสมยั/รัชกาลของ
อยุธยา 

เอกสาร/ชื่อผูบันทกึ เนื้อความ 

นักเดนิทางชาว
โปรตุเกส35 

และเรือจากทีอ่ื่นๆ มา
ชุมนุมกันที่เมอืงทา
ตะนาวศรีและนํา
สินคาตางๆมาขาย 
เขายังกลาววาพวก
พอคามวัรไดเขาไป
คาขายอยูที่เคดะห 
และปตตาน3ี6 

เดินทางผานสยาม
ใน พ.ศ. 2097 

รัชกาลสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ 

เฟอเนา เมนเดส ปน
โต (Fernão Mendes 
Pinto) นักเดินทาง
ชาวโปรตุเกส37 

เลาเกีย่วกับชมุชน
มุสลิมในอยธุยาไววา 
มีสุเหรา 7 แหง เปน
ของพวกเติรก และ
อาหรับ นอกจากนีย้ัง

                                                                                                                                          
   35John Anderson, English Intercourse with Siam in the Seventeeth Century (Bangkok : 

Chalermnit, 1981), 29. อางถึงใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน,“มุสลิมสมัยอยุธยา,” 13. ; กรมศิลปากร, 470 ป แหง
มิตรสัมพันธระหวางไทยและโปรตุเกส, 51.  

   36คําวา มัวร (Moors) เปนชื่อดั้งเดิมที่ชาวยุโรปใชเรียกชาวมุสลิมในอัฟริกาเหนือ ตั้งแตที่ชาว
อาหรับไดทําการรุกรานเขาไปในดินแดนทําใหเกิดการผสมทางเชื้อชาติระหวางชาวอาหรับและชาวอัฟริกา
เหนือ รวมทั้งโมรอคโค อัลจีเรีย และ สเปน ตอมาในชวงตนของเริ่มการขยายอาณานิยมของชาวยุโรปคําวา 
มัวร ก็ไดถูกใชในความหมายเดียวกับคําวา มุสลิม  เชน ในอินเดียใต และศรีลังกา เปนตน  ดูใน Cyril Glassé, 
The Concise Encyclopedia of Islam (Singapore: Stacey International, 1989), 274-275. และ จุฬิศพงศ 
จุฬารัตน , ขุนนางกรมทาขวา : การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-
2435 (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 ), 37-
39. 

   37Fernão Mendes Pinto, Subsidios para asua Biografia, tr. Christovao Aires (Lisbon: 
Academia das Ciencias, 1904), 63-65 อางถึงใน กรมศิลปากร, 470 ปแหงมิตรสัมพันธระหวางไทยและ
โปรตุเกส, 81. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชวงเวลา ชวงสมยั/รัชกาลของ
อยุธยา 

เอกสาร/ชื่อผูบันทกึ เนื้อความ 

มีบานเรือนของพวก
มัวรประมาณ 30,000 
หลังคาเรือน 

ชวงพุทธศตวรรษที่ 
22 ถึงตนพทุธ
ศตวรรษที่ 23  

คาบเกี่ยวระหวางตน
รัชกาลสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ ถึงปลาย
รัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ 

นิโคลาส แชแวส 38 
(Nicolas Gervaise) 

พวกมลายูในสยามมี
จํานวนมากกวามุสลิม
กลุมอ่ืน39 และคนจีนที่
ทําการคาอยูในสยาม
จํานวนมาก มปีริมาณ
ไลเลี่ยกับพวกแขกมัวร 

พ.ศ. 2228-2230 รัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ 

สําเภากษัตริยสุลัย
มาน (Ship of 
Sulaiman) 40 บันทกึ
ของคณะราชฑูตจาก
เปอรเซีย อาลกัษณผู
บันทกึ คือ อิบนิ มหุัม
มัด อิบรอฮีม 

บรรยายถงึสภาพ
สังคม ส่ิงแวดลอม
ตางๆในอยธุยาและ
ลพบุรี ทีม่ีความ
เกี่ยวของกับชาว
มุสลิมทัง้การตั้งชุมชน 
บทบาทหนาที ่
ศิลปวัฒนธรรมที่
ปรากฏพบเหน็ 

                                                 
   38กรมศิลปากร, 470 ปแหงมิตรสัมพันธระหวางไทยและโปรตุเกส, 68. 
   39Nicolas Gervaise, The Natural and Political History of the Kingdom of Siam , tr. John 

Villiers (Bangkok : White Lotus, 1989), 58. นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหง
ราชอาณาจักรสยาม, สันต ท. โกมลบุตร, ผูแปล (พระนคร : สํานักพิมพกาวหนา, 2506), 62. 
   40เปนเอกสารสําคัญที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางไทยและเปอรเซียในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ 
เนื่องจากเปนบันทึกของคณะราชฑูตที่กษัตริยสุลัยมาน แหงเปอรเซีย ทรงสงมาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีตอบ
แทน ในการที่สมเด็จพระนารายณทรงสงหัจญีสะลีม ใหนําพระราชสาสนของพระองคไปถวาย Muhammad 
Rabi, The Ship of Sulaiman translated by John O'kane (London : Routledge & Kegan Paul, 1972). 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชวงเวลา ชวงสมยั/รัชกาลของ
อยุธยา 

เอกสาร/ชื่อผูบันทกึ เนื้อความ 

พ.ศ.2230 - 2231 ปลายรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณมหาราช
ตอรัชกาลสมเด็จพระ
เพทราชา 

ลาลูแบร41 ตําแหนงหนาที่
สําคัญๆในราชสํานกั
และหัวเมืองตกเปน
ของพวกแขกมัวร และ
พระมหากษัตริยให
การสนับสนุนในการ
สรางศาสนสถาน และ
การประกอบพิธีกรรม
ของชาวมุสลิม และ
กลาววาพวกแขกมัวร
มีจํานวนราว 3,000-
4,000 คน พอๆกับ
พวกมลายู และชาว
จีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   41ลาลูแบร , ราชอาณาจักรสยาม เลม 1 , แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (พระนคร : สํานักพิมพ

กาวหนา, 2510), 500-501. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ชวงเวลา ชวงสมยั/รัชกาลของ
อยุธยา 

เอกสาร/ชื่อผูบันทกึ เนื้อความ 

พ.ศ. 2233 ตนรัชกาลสมเด็จพระ
เพทราชา 

แคมเฟอร (Engelbert 
Kaepfer) 42 

กลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับ
มุสลิม เชน ขุนนาง
มุสลิมในราชสาํนัก 
และเนื่องจากแคม
เฟอรไดเคยไป
เปอรเซีย จงึทาํใหเมื่อ
เห็นอะไรที่คลายกับที่
พบในเปอรเซยีจึงได
เลาถงึไว  

            
   จะเห็นไดวา ชาวมุสลิมที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานในอยุธยามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

โดยเฉพาะในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ ซึ่งเปนชวงที่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
ไดเจริญอยางสูงสุด รวมถึงชาวมุสลิมซึ่งมาจากหลากหลายเชื้อชาติในฝงตะวันตกของเอเชียหรือ
กลุมประเทศตะวันออกกลาง  ซึ่งหลักฐานชิ้นสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีกับชาว
มุสลิมจากเปอรเซีย ไดแก เอกสารที่ชื่อ สําเภากษัตริยสุลัยมาน (Ship of Sulaiman หรือ สะฟ
นะ-อิ-สุลัยมาน) เปนบันทึกของคณะฑูตที่กษัตริยสุลัยมานแหงเปอรเซีย สงเขามาเจริญ
ความสัมพันธกับสมเด็จพระนารายณมหาราช ในพ.ศ. 2228  นั้น เอกสารฉบับนี้ไดกลาวถึง
เหตุการณและสภาพแวดลอมตางๆ ในชวงเวลาที่คณะฑูตไดเดินทางมาถึงทั้งในอยุธยาและ
ลพบุรี รวมทั้งเรื่องเลาของเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหนาที่มาถึง อันเปนเหตุการณหรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับชาวมุสลิมในอยุธยา และจากบันทึกนี้เองทําใหทราบสภาพความเปนอยู บทบาท 
หนาที่ ของชาวสังคมมุสลิมในชวงเวลาดังกลาว รวมถึงการที่พระนารายณทรงมีความสนพระทัย
ในวัฒนธรรมอิสลาม ไดมีการปฏิบัติศึกษา พิธีกรรมและวัฒนธรรมจากชาวมุสลิม นอกจากนี้ยัง

                                                 
   42กรมศิลปากร, ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2487 พิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพนายเกลื่อน ชัยนาม (พระยาอุภัยพิพากสา ณ วัดเพสิรินทราวาส 2437), 21-24. และ ขจร  
สุขพานิช, อยุธยาคดี (กรุงเทพฯ : อคการคาของคุรุสภา, 2530), 272-273.  
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พบวาในชวงเวลาหลายสมัยไดมีชาวมุสลิมเขามารับราชการในตําแหนงสําคัญตางๆในราชสํานัก 
เชน กรมทาขวา กรมอาสาจาม กรมขันที เปนตน43 ทั้งยังประกอบการคาอยูในราชอาณาจักร
อยุธยาและบรรดาเมืองนอกราชธานี 

   นอกจากนี้ยังมีเอกสารของไทยที่กลาวถึงการตั้งถิ่นฐานและประกอบการคาของชาว
มุสลิมตามสวนตางๆของอยุธยาไวดวย เชน ในคําใหการชาวกรุงเกา (คําใหการขุนหลวงหาวัด)44 
และ คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม45 ซึ่งสันนิษฐานวาเขียนโดยชาวอยุธยาในสมัยตน
รัตนโกสินทร ที่พอจะแสดงใหเห็นภาพรวมของกลุมประชาคมชาวมุสลิมในชวงปลายสมัยอยุธยา
ไดเชนกัน 

   และเปนที่นาสังเกตวา วรรณกรรมบางชิ้นเชื่อวามีเคามาจากวรรณกรรมของชาว
มุสลิม ซึ่งคงไดเขามาในราชสํานักสมัยสมเด็จพระนารายณ อยาง นิทานอิหรานราชธรรม หรือ 
นิทานสิบสองเหลี่ยม46 ซึ่งในเอกสาร “สําเภากษัตริยสุลัยมาน” บันทึกของคณะราชทูตเปอรเซีย 
ก็กลาวถึงการที่สมเด็จพระนารายณโปรดใหขุนนางแขกเปอรเซียเลานิทานถวาย47 และยังปรากฏ
ตนฉบับที่มีบันทึกวาไดแตงขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระเจาบรมโกศ และคงคัดลอกตอมาใน
รัชกาลของพระเจาเอกทัศน ดังคําอธิบายตอนตนวา “ขาราชการแขกคน 1 แปลเรื่องอิหราน
ราชธรรมถวายพระเจาอยูหัวบรมโกศ , โคลงทายพระยาไกรในรัชกาลพระเจาเอกทัศน เปนผู
แตง” และตอนเริ่มเรื่องมีการกลาวนําวา“...ขาพระพุทธเจาขุนกัลยาบดีแตงนิทานทําเนียบถวาย 

                                                 
   43จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ขุนนางกรมทาขวา : การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัย

รัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435, 73-82. 
   44ดูใน กรมศิลปากร, คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุง

เกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510). 
   45ดูใน คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทยและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรและโบราณคดี

, วินัย พงศศรีพียร บรรณาธิการ,คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม : เอกสารจากหอหลวง (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทยและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรและโบราณคดี, 2534). 

   46บทวิเคราะหเร่ืองที่มาของนิทานอิหรานราชธรรมหรือนิทานสิบสองเหล่ียม ดูใน กุสุมา รักษมณี, 
“นิทานราชธรรมเปอรเซียในราชสํานักไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 5, 10 (สิงหาคม 2547) : 108-116.สมเด็จฯกรม
พระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานถึงที่มาของนิทานสิบสองเหลี่ยมวา นาจะมีเคามาจากพวกราชทูต
เปอรเซียที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ดูใน ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา,”อธิบายนิทานอิหรานราชธรรม,” ใน ประชุมปกรณัม, (กรุงเทพฯ : องคการคา
ของคุรุสภา, 2506), ข.  

   47ดูรายละเอียดใน ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, สําเภากษัตริยสุลัยมาน, 66,77. 
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ณ วันอาทิตยเดือน 4 ข้ึน10 ค่ํา จุลศักราช 1114 ปวอกนักษัตร จัตวาศก”48 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2295 
ในชวงรัชกาลพระเจาบรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301) ซึ่งเขาใจวาในสมัยพระเจาเอกทัศน ไดคัดลอก
มาจากฉบับของรัชกาลพระเจาบรมโกศ แตไดเพิ่มเติมคําอธิบายตอนตนและทายไวใหทราบที่มา 

   แมวาเอกสารขางตนเหลานี้จะเปนเพียงสวนหนึ่งของหลักฐานจํานวนมาก แตก็ได
แสดงใหเห็นถึงสังคมของชาวมุสลิมที่แพรกระจายอยูในอยุธยาและบรรดาหัวเมืองตางๆ อันเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหวัฒนธรรมและศิลปกรรมของชาวมุสลิมจะไดเขามาแทรกตัวอยูในสังคมที่ได
พํานักอาศัย และประกอบอาชีพ 

   นอกจากหลักฐานทางเอกสารแลว หลักฐานอีกประเภทหนึ่งที่ชวยใหเห็นถึงแงมุมของ
การเขามาผสมผสานของวัฒนธรรมไดมากยิ่งขึ้น คือ งานศิลปกรรม ที่สามารถแสดงถึงอิทธิพล
จากภายนอกปรากฏออกมาเปนรูปธรรม ซึ่งในชวงเวลานี้ไดพบหลักฐานทางศิลปกรรมเปน
จํานวนมาก ซึ่งในจํานวนนั้นบางสวนของงานแตละแหง หรือแตละชิ้น ไดพบลักษณะบาง
ประการที่สะทอนรูปลักษณหรือชวนใหคิดวามีความเกี่ยวของกันกับวัฒนธรรมอิสลาม โดยอาจ
จําแนกลักษณะของการแสดงออกถึงอิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากสภาพแวดลอมเหลานั้นได
เปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก การสื่อมาในรูปแบบของส่ิงที่พบเห็นจากสิ่งแวดลอมรอบตัวใน
ชวงเวลานั้น เปนภาพของสิ่งของเครื่องใช หรือ ผูคน ที่เกี่ยวของกับชนชาวมุสลิม หรือวัฒนธรรม
อิสลามอันนับเปนสิ่งแปลกตาตอชางผูพบเห็นแลวนํามาถายทอดหรือสอดแทรกไวบนงาน
ศิลปกรรม  

   งานศิลปกรรมที่ปรากฎภาพชาวมุสลิม เชน ภาพชาวอาหรับบนจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถ วัดเกาะแกวสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี (รูปที่ 1) ภาพชาวเปอรเซียบนจิตรกรรมฝาผนังวัด
ชองนนทรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รูปที่ 2) ภาพชาวมุสลิมบนจิตรกรรมวัดปราสาท จังหวัด
นนทบุรี (รูปที่ 3) ขุนนางกรมทาขวาในสมุดภาพกระบวนพยุหยาตราพระกฐินสถลมารค (รูปที่ 4) 
ทหารมาแขกรักษาพระองค จากสมุดภาพกระบวนพยุหยาตรา สมัยสมเด็จพระนารายณ    (รูปที่ 
5) ภาพขันทีแขก จากลายรดน้ําหอเขียนวังสวนผักกาด (รูปที่ 6) ภาพชาวมุสลิม ในลายรดน้ําบน 

 
 

                                                 
    48กรมศิลปากร, นิทานอิหรานราชธรรม(หรือที่เรียกวา นิทานสิบสองเหล่ียม) ฉบับความครั้งกรุงศรี

อยุธยา (พระนคร : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2497), 1. 
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ตูพระธรรม49 (รูปที่ 7) ภาพชาวนรกเปนมุสลิมในฉากนรกภูมิ จากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรี
อยุธยา (รูปที่ 8)  และภาพกลุมนักบวชสวมหมวกแบบชาวอาหรับ เปนภาพสลักไมบนพนัก
ธรรมาสน วัดโพธิ์เผือก50 เปนตน 

   และงานศิลปกรรมที่แสดงภาพขาวของเครื่องใชในวัฒนธรรมอิสลาม การแตงกายของ
ขุนนางไทยที่ไดอิทธิพลมาจากมุสลิมเปอรเซีย เชน การสวมหมวก การเหน็บกริช การนุงครุย ผา
และพรม ที่มีที่มาจากกลุมประเทศที่นับถืออิสลาม 

   ลักษณะที่สอง  เปนสวนสืบเนื่องมาจากแบบแรก  แตหยิบเอาลักษณะในสวน
รายละเอียดจากงานศิลปกรรม สถาปตยกรรม วัตถุ ส่ิงของตางๆ มาเปนแรงบันดาลใจ 
ผสมผสาน ปรับเปลี่ยน สอดแทรกเขากับงานของไทย หรืองานจากชาติอ่ืน จนมีรูปแบบลักษณะ
ที่คลี่คลายไปจากของตนแบบ แตปรับใหกลมกลืนกับองคประกอบศิลปะแวดลอมในทองถิ่น 
บวกกับการปรับเปลี่ยนใหเขามือและรสนิยมของชาง จนบางครั้งไดพัฒนาหรือปรับปรุงตอมาจน
มีลักษณะเปนของตัวเองไปโดยปริยาย อาจแยกแยะไดมากหรือนอยแตกตางกันไปตามแตละ
กรณี ประเภทและยุคสมัยของศิลปะ  

   ตัวอยางของงานศิลปกรรมที่มีเคาวานาจะมีความเกี่ยวของกับศิลปะอิสลาม เชน ลาย
ปูนปนประดับผนังวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี ลายชองลมผนังวิหารราย วัดพระศรีสรรเพชญ ลาย
บนกรอบบานประตูสลักไมจากวัดหันตรา ลายสลักบนธรรมาสน วัดศาลาปูน และองคประกอบ
บางประการในงานจิตรกรรมไทย เปนตน  ทั้งนี้ในสวนของลักษณะอันเปนเรื่องของอิทธิพลแรง

                                                 
   49ภาพลายรดน้ําบนตูพระธรรมที่แสดงภาพชาวยุโรปบนบานตูดานซาย และบนบานตูดานขวาเปน

ภาพชาวมุสลิม มีผูใหขอสังเกตุวาภาพชาวยุโรปนี้นาจะเปนพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส และอีกภาพเขาใจ
วาเปนกษัตริยเอารังซีบแหงวงศโมกุล ของอินเดีย หรืออาจเปนกษัตริยสุลัยมานแหงเปอรเซีย ซึ่งรวมสมัยกับ
สมเด็จพระนารายณ  และสันนิษฐานวาคงเขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดูใน ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, 
ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย, 14-15 และ สมชาย ณ นครพนม, “โบราณวัตถุ
อันเปนหลักฐานเกี่ยวกับชาวอิหรานในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร,” สาสนอิสลาม 1, 2 (มิถุนายน-
สิงหาคม 2545) : 91. แตมีผูใหความเห็นเรื่องการกําหนดอายุตางออกไปวานาจะเปนภาพที่ทําขึน้ในสมัย
รัตนโกสินทร อานใน John Listopad, The Art and Architecture of the Reign of Somdet Phranarai (A 
dissertation in partial fulfillment of the Ph.d. degree in The History of Art University of Michigan, Ann 
Arbor 1995), 311-312. 

   50 แนงนอย ปญจพรรค และ สมชาย ณ นครพนม, ศิลปะไมแกะสลัก : สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร 
(กรุงเทพฯ : บริษัทสํานักพิมพเริงรมย จํากัด, 2535), 121. 
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บันดาลใจดานรูปแบบ รสนิยม องคประกอบบางประการจากงานศิลปะหรือส่ิงของเครื่องใชจาก
ชาวมุสลิมตองานศิลปกรรมไทยดังจะไดทําการศึกษาในบทตอไป 

   จากที่กลาวมาขางตนนี้จะเห็นไดวา ความสัมพันธของมุสลิมและไทยในระยะแรกนั้น 
มีความสัมพันธกันในรูปของการเผยแผศาสนา และติดตอการคาพาณิชย ตอมาในสมัยอยุธยา
ชาวมุสลิมไดเขามามีบทบาทที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในดานการเมือง ทั้งทางการทหารและพลเรือน ดัง
ปรากฏตําแหนงหนาที่ในราชสํานักและสังคมอยุธยาที่มีผูดํารงตําแหนงและผูดูแลเปนชาวมุสลิม 
ดังที่เราทราบดวยหลักฐานเอกสารและศิลปะวัตถุ วัฒนธรรมตางๆที่ตกทอดมาถึงปจจุบัน 

   หลักฐานเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีที่ยกมาขางตนเหลานี้ ชี้ใหเห็นวาชาว
ไทยและมุสลิมไดมีความสัมพันธกันมาอยางยาวนาน และไดเร่ิมชัดเจนขึ้นเปนระยะๆในสมัย
อยุธยา เมื่อชองทางการคาสนับสนุนใหเกิดการเปดประเทศมากยิ่งขึ้น สินคาและผูคนไดหลั่งไหล
เขามาสูราชอาณาจักรและกระจายไปตามหัวเมืองตางๆ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่พระมหากษัตริย
มีความใฝพระทัยในวัฒนธรรมตางชาติ ความสัมพันธทางการฑูตไดทวีความสําคัญยิ่งขึ้น เปน
สวนสงเสริมใหเกิดการเขามาของชาวตางชาติ จนเกิดเปนชุมชนชาวตางชาติในอยุธยา รวมทั้ง
การเขามาทํางานทั้งในและนอกราชสํานัก ซึ่งในทั้งหมดนี้ชาวมุสลิมก็ไดเขามามีบทบาทสําคัญ 
และเปนสวนหนึ่งในระบบสังคมอยุธยาที่แทรกซึมอยูอยางกลมกลืนทั้งประเพณี วัฒนธรรม และ
ศิลปะ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3 
 

อิทธิพลศลิปะอิสลามที่ปรากฏในงานประติมากรรมและจิตรกรรมไทย 
 
 

   มีที่กลาววาศิลปะอิสลามมีกําเนิดมาจากความเชื่อมั่นศรัทธาในหลักการของศาสนา
อิสลาม ลักษณะของศิลปะอิสลามจึงเปนลักษณะที่ไมขัดแยงกับคําสอนในหลักการทางศาสนา 
ดวยการจํากัดขอบเขตการแสดงออกทางศิลปะใหอยูในขอบเขตที่ศาสนาอนุมัติ ศิลปะอิสลามจึง
ไมมีลักษณะการแสดงออกที่เกี่ยวกับกามารมณ การรองรําทําเพลง การวาดหรือปนรูปเคารพ ทํา
ใหศิลปะอิสลามมีลักษณะเฉพาะของตนเอง1 การที่ศิลปะอิสลามหลีกเลี่ยงการเกี่ยวพันกับรูปราง 

                                                 
   1คัมภีรอัล-กุรอานและบันทึกอัลหะดีษไมไดกลาวถึงงานศิลปะโดยตรง แตเอยถึงความสวยงามโดย

ยกยองความงามสูงสุดวาเปนส่ิงที่เกิดขึ้นจากการสรางสรรคของพระเจา โดยเชื่อมโยงเขากับคุณคา 
คุณประโยชน ระเบียบแบบแผน และเหตุผลของการสรางเพื่อใหมนุษยพิจารณาและเกิดความศรัทธาพรอมทั้ง
สํานึกในความเมตตาอันยิ่งใหญของพระองค จึงเกิดแนวคิดเกี่ยวกับความงามที่เกิดขึ้นในโลกนี้วาควรมี
วัตถุประสงคในการสรางที่ดี มีประโยชน และอยูบนพื้นฐานของสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ ดังนั้นส่ิงใดที่ศาสนาหาม จึง
เห็นวาเปนเรื่องตองหามในการแสดงออกในงานศิลปะเชนเดียวกัน  ดูใน อาดิศร อิดริส รักษมณี, “ศิลปะและ
สถาปตยกรรมอิสลาม,” เอกสารการประชุมปฏิบัติการพัฒนาองคความรูวิทยาการโลกมุสลิม, 26-27 มิถุนายน  
2549. (อัดสําเนา) จากการตีความและการเชื่อมโยงแนวคิดในหลักคําสอนของศาสนาเขากับการสรางงาน
ศิลปะ จึงทําใหงานศิลปะของอิสลามอิงอยูกับแนวทางของศาสดา ในการไมใหหลงติดอยูกับรูปทรงวัตถุ งาน
ศิลปะของอิสลามสวนใหญจึงไมมีการแสดงภาพบุคคลหรือส่ิงมีชีวิต  เกี่ยวกับการกลาวหามการแสดงภาพ
ส่ิงมีชีวิตในงานศิลปะที่ไมไดระบุไวในคัมภีรโดยตรง และแนวคิดในการสรางงานศิลปะเนื่องในวัฒนธรรม
อิสลาม ดูใน Oleg Graber, The Formation of  Islamic Art , third printing, (United states of America : 
Yale University Press, 1978), 75-103.  
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มนุษย เนื่องจากเกรงวาจะเปนการเลียนแบบพระผูเปนเจา2 การแสดงออกของศิลปะอิสลามจึงมี
ลักษณะเปนรูปหรือเร่ืองราวที่แสดงออกถึงธรรมชาติ เชน ตนไม ดอกไม ตลอดจนสวนตางๆใน
ธรรมชาติ มาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ การจัดวางองคประกอบ รวมทั้งเปนลวดลาย
สําหรับตกแตง โดยการแสดงออกมาในรูปของงานประดิษฐตกแตง ในลักษณะศิลปะนามธรรม
(Abstract Art)3   ขอจํากัดดังกลาวทําใหการตกแตงในศิลปะอิสลามมุงเนนไปที่การสรางสรรค
ศิลปะการประดิษฐตัวอักษร (calligraphic) โดยมีที่มาจากตัวอักษรแบบอาหรับ ที่เรียกวา         
คูฟก(Kufic)4 รวมทั้งงานศิลปะจากเสนที่ประกอบขึ้นเปนลวดลายตางๆ ไดแก ลายเรขาคณิต 
(geometric design) และลายพรรณพฤกษา (floral design) ลักษณะการผสมผสานกันอยาง
สลับซับซอนของลวดลายตางๆเหลานี้ ชาวตะวันตกรวมเรียกวา ลายอะราเบสค (Arabesque)5 
ซึ่งไดเขามามีบทบาทอยางมากในศิลปะอิสลาม ตั้งแตงานประดับขนาดเล็ก เชน ปกหนังสือ ไป
                                                 

   2 แมในศิลปะของอิสลามจะมีขอจํากัดในการแสดงภาพบุคคล แตในงานที่เปนภาพเขียนขนาดเล็ก
บนสมุด ก็ปรากฏการวาดภาพเลาเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสําคัญหรือเหตุการณที่เกี่ยวกับคําสอนในศาสนาไว 
ทั้งนี้อิทธิพลจากศิลปะภายนอก เชน จีน ก็คงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหมีการวาดภาพสัตว ส่ิงมีชีวิตตางๆ 
เลียนแบบงานศิลปกรรมของจีน งานศิลปะเหลานี้มักพบเห็นไดในประเทศที่ไดรับศาสนาอิสลามเขาไป และ
ผสมผสานกับรูปแบบตนเอง เชน เปอรเซีย ตุรกี อินเดีย เปนตน และในชวงแรกของศิลปะอิสลามนี้บางแหงได
ปรากฏการทําภาพบุคคลปูนปนประดับตกแตงสถาปตยกรรมภายใน ซึ่งมีการชี้แนะวาปจจัยที่ทําใหเกิดการ
สรางงานในสองลักษณะของศาสนาอิสลามระยะแรกคือ ศิลปะในทางโลก และศิลปะเนื่องในศาสนา ประกอบ
กันกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมศิลปกรรมที่มีอยูกอนของแหลงนั้นๆ เชน อิทธิพลจากศิลปะทางฝงยุโรป อยางไบ
แซนไทน  ดูใน Terry Allen, Five Essays on Islamic Art (United States of America : Solipsist Press, 
1988), 17-37. 

   3นันทา  โรจนอุดมศาสตร, ลวดลายการตกแตงบานของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต, ศูนย
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา วิทยาลัยครูยะลา, (อัดสําเนา), 8-9. 

   4ตอมาไดพัฒนาไปเปนตัวอักษรแบบตางๆ รูปแบบของตัวอักษรอาหรับมี 8 แบบดวยกัน แตที่นิยม
นํามาใชในการสรางงานอักษรประดิษฐ คือ แบบ ซูลูซี (Sulusi) นัสคี (Naskhi) ฟารีซี (Parisi) รัยฮานี 
(Raihani) ดีวานี (Diwani) และ คูฟ (Kufi) ดูใน Luis Ma’luf, Munjid, 821. อางถึงใน นันทา  โรจนอุดมศาสตร, 
ลวดลายการตกแตงบานของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต, 8. 

   5โดยแทจริงแลวลายอาราเบสคนั้นหมายถึงลายที่มีความลื่นไหล วิจิตรพิศดาร ไมไดจํากัดเฉพาะ
แตเปนลายเถาไมดอกไมเทานั้น อาจรวมถึงลายเรขาคณิตที่เกาะเกี่ยวกันรวมอยูดวย ที่มาและลักษณะของ
ลายอะราเบสค ดูใน R. Sandler, “Islamic art : variation on themes of arabesque” in  Introduction to 
Islamic Civilization, (United State of America : The Press Syndicate of the Cambridge University, 
1976), 89-94. ; Grabar, The Information of  Islamic Art, 188-205. ; Allen, Five Essays on Islamic Art, 
1-15. 
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จนถึงงานขนาดใหญอยางผนังดานนอกของมัสยิด ลวดลายและการประดิษฐตัวอักษรเหลานี้
อาจตกแตงเดี่ยว หรือผสมควบคูกันไปอยางมีระเบียบแบบแผน เชน การจัดวางตัวอักษรอยู
ภายในกรอบลายเรขาคณิต โดยพื้นหลังประกอบดวยลายพรรณพฤกษา  หรือลายพรรณพฤกษา
ที่อยูในโครงสรางของลายเรขาคณิต เปนตน 
 
ลวดลายในงานประติมากรรมและจิตรกรรมไทย (พุทธศตวรรษที่ 19-23) 

   งานศิลปกรรมของไทยที่มีอายุในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 19-23 หรือในระยะเวลาทีก่รุง
ศรีอยุธยาเปนราชธานี บางสวนมีลวดลายหรือรูปแบบชวนใหนึกถึงงานศิลปะของชาวมุสลิม 
อันมีเคาโครงหลักในการประดับตกแตงของศิลปะอิสลามอยูที่การนําตัวอักษร เสนเรขาคณิตและ
ลายพรรณพฤกษามาประดิษฐจัดวาง ซึ่งลักษณะที่ถือไดวาเปนเอกลักษณที่พบเห็นไดทั่วไปใน
ศิลปะอิสลาม คือ การเกาะเกี่ยวสอดไขวของลวดลายทั้งลายเรขาคณิตและลายพรรณพฤกษา 
โดยมักประดิษฐใหมีรูปทรงและการจัดวางองคประกอบที่เปนระบบระเบียบ รวมทั้งความ
สมมาตรกันของแกนลายทั้งสองขาง ซึ่งรูปแบบหรือองคประกอบของลายดังกลาวพบวามี
ลักษณะสอดคลองกับลวดลายบางกลุมของไทยที่พบในชวงพุทธศตวรรษที่ 19-23 และมักเปน
ลายสวนหนึ่งที่ผสมอยูกับลายลักษณะอื่นๆของไทยหรือของตางชาติ หรือผสมในลวดลายเดียวที่
มีอิทธิพลจากศิลปะอื่นรวมดวย โดยในการศึกษานี้จะศึกษาดวยการจําแนกตามลักษณะ
ลวดลายที่ปรากฏอยูในศิลปกรรมแตละประเภท ซึ่งอาจจัดแบงเปนสองชวงระยะเวลา ดังนี้ 
 
ลวดลายประดับระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตนพุทธศตวรรษที่ 21 

   ในระยะเริ่มแรกของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ตั้งแตพ.ศ. 1893 ลงมาถึง
ราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 นั้น ไดพบวามีทวงทีของลวดลายบางประการที่แตกตางออกไปจาก
ลวดลายในงานศิลปะไทยที่รูจักหรืออิทธิพลภายนอกที่คุนเคยมากอน  แตลวดลายเหลานี้กลับไป
คลายคลึงหรือสอดคลองกับลายที่ปรากฎอยูในงานศิลปกรรมของชาวมุสลิม โดยลักษณะ
ดังกลาวอาจจัดแบงเปนประเภทลักษณะของลวดลายดังนี้                 

    1.  ลายเรขาคณิต  
                   1.1  ลายเสนสอดไขว 
                                ลายกรอบสอดไขว     ตนเคาของลวดลายนี้ ไดพบอยูในงานลวดลาย
ประดับราวพทุธศตวรรษที่ 20 บนลายสลกัหนิวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 9-13) 
มีลักษณะเปนลายดอกไมภายในกรอบคดโคงสอดไขว  คงสลกัขึน้ราวตนพทุธศตวรรษที่ 20     
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ในคราวสรางวดัเมื่อ พ.ศ. 1917 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธริาชที่ 1 (ขุนหลวงพะงัว่)6 
และปรากฏลายในทาํนองเดยีวกนันีเ้ปนลายดุนนนูบนฝากระโถนทองคํา  จากกรุปรางคประธาน 
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รูปที่ 14) อายุราว พ.ศ. 1967หรือ กอนหนานั้น
เล็กนอย7    

   รูปแบบการไขวกันของกรอบคดโคงเชนนี้ยังไดพบบนเครื่องปนดินเผาในกลุมเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัย ปรากฏทั้งลายดอกไมในกรอบคดโคงสอดไขว (รูปที่ 15) และลวดลายตางๆในกรอบ
สอดไขวหลายลักษณะ(รูปที่ 16) กําหนดอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 20-218 ซึ่งลวดลายบน
เครื่องถวยเหลานี้ลายสอดไขวบางชิ้นไดมีความซับซอนที่เพิ่มมากขึ้น (รูปที่ 17) 

    
 
 
 
 

                                                 
   6“พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุน

หลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพครั้งที่ 2 , (พระนคร: 
สํานักพิมพคลังวิทยา, 2515),444. และ  สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, (กรุงเทพฯ : 
เมืองโบราณ, 2542),46 และ152.  

   7ตามพระราชพงศาวดารกลาววาองคปรางคไดถูกสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1967 ในรัชกาลสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ดังนั้นเครื่องทองในกรุจึงควรมีอายุในชวงระยะเวลาเดียวกับการสราง
ปรางคหรือกอนหนาเล็กนอย ระยะเวลาการสรางองคปรางคดูใน “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวง
ประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 446. รวมทั้งเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะ อาจทําขึ้นในปที่สรางปรางคหรือกอนหนา 
เนื่องจากลายที่องคปรางครวมสมัยกับลายที่วัดมหาธาตุ ลพบุรี  ซึ่งจัดไวระยะซอมคราวสมเด็จพระราเมศวร
เสด็จไปครองลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 1893 ตรงกับปขึ้นครองราชยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) ดูใน 
สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการชั้นประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน , (กรุงเทพฯ: อมรินทรการ
พิมพ, 2522),17,48. 

   8ลายบางรูปแบบ เชน ลายดอกโบตั๋นภายในกรอบคดโคงสอดไขว จากการศึกษาเปรียบเทียบกับ
ลวดลายสลักหินวัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา อาจกําหนดอายุอยูในราวตนพุทธศตวรรษที่ 20 หรือหลังลง
มาเล็กนอย ดูใน อุษา งวนเพียรภาค, การศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยสุโขทัย, (วิทยานิพนธศิลป
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรศิลปะ ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2533), 79. 
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   ลายกรอบคดโคงที่มีลักษณะเปนหยักวงโคงเล็กๆหรือคลายลายหัวของหรูอ้ี    (ju-i, rui 
lappets)9 หรือ ลายหยุนเจี้ยน (yun jian, cloud collar)10ประกบกันนี้เปนลายที่รูจักกันวามี
ปรากฎอยูในศิลปะจีน ซึ่งไดพบอยูบนเครื่องถวยที่ถูกนําเขามาเปนสินคาหรือเครื่องบรรณาการ
แกไทย เชน เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน และสมัยราชวงศหมิง (รูปที่ 18)     รวมถึงลาย
ดอกไมในรูปแบบดอกโบตั๋นที่บรรจุภายในกรอบคดโคง ก็เปนลวดลายดอกไมที่คุนเคยกันใน
ศิลปะจีนดวยเชนกัน   

   แมวาลวดลายงานสลักหินจากวัดมหาธาตุ  ลายดุนนูนบนฝากระโถนทองคํา และลาย
บนเครื่องถวยศรีสัชนาลัย จะมีความสอดคลองกับลวดลายในศิลปะจีนดังกลาว แตลักษณะที่
ตางออกไปจากลายกรอบคดโคงที่ไดกลาวถึง คือ การไขวขัดกันของปลายกรอบโดยปลายนั้น
เชื่อมตอเนื่องกับกรอบที่อยูถัดไป  

                                                 
   9ลายกรอบสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคงในศิลปะจีนมีพัฒนาการมาจากลายในประเภทลายหรูอี้ 

(ju-i, rui lappets) หรูอี้ มีความหมายวา สมความปรารถนา เปนลวดลายประดับในศิลปะจีน สันนิษฐานวา
นํามาจากสวนหัวของไมเทาของเทพเจาในพุทธศาสนาหรือคฑาที่จักรพรรดิทรงใชในพิธี โดยรูปแบบของหรูอี้
พัฒนามาจากลายเห็ดหลิงจือ (Ling-chih) หรือเห็ดศักดิ์สิทธิ์ ที่หมายถึงความมีอายุยืนยาว หรูอี้จึงเปน
สัญลักษณถึงความมีอายุยืนดวย ที่มาของลายหรูอี้ ดูเพิ่มเติมใน Stanley Charles Nott, Chinese Jade : 
Throughout the Ages (Japan : Charles E Tuttle Company,Inc, 1962), 63-65.; ณัฏฐภัทร จันทวิช, 
“ความหมายของลวดลายบนเครื่องถวยจีน,” ศิลปากร 42,4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2542) : 61-62. 

   10ลาย หยุนเจี้ยน (yun jian , cloud collar) อาจพัฒนามาจากลายหรูอี้ ลักษณะของหยักวงโคงมี
ความเกี่ยวของกับสวนหัวของลายหรูอี้ ซึ่งไดพัฒนาใหมีความซับซอนเพิ่มขึ้น คือ มีลักษณะเปนลายกรอบ
สามเหลี่ยมประกอบจากวงโคงเล็กๆ แตเดิมมีความหมายเกี่ยวกับจักรวาล โดยหมายถึงประตูพระอาทิตยหรือ
ประตูสวรรค ตนแบบของลายเริ่มปรากฎในชวงปลายของราชวงศฮั่น (Han Dynasty)ราวพุทธศตวรรษที่ 6 บน
ดานหลังกระจกสําริด ตอมาไดพัฒนาและสืบทอดมาในสมัยราชวงศซอง (Sung Dynasty พ.ศ. 1503-1819) 
แลวไดถูกนํามาใชเปนลวดลายประดับอยางแทจริงในราวราชวงศหยวน (Yuan Dynasty พ.ศ. 1822-1908) 
ที่มาของลาย ความหมายและการนําไปใช ดูเพิ่มใน Schuyler Cammann, “The Symbolism of the Cloud 
Collar Motif, “ The Art  Bulletin, 33, 1 (Mar., 1951) :1-9. ; Jessica Rawson, Chinese Ornament : the 
Lotus and the Dragon ( London : British Museum Publications Ltd. , 1984), 132-138. ; ดูเรื่องลายหรูอี้ 
ลายเห็ดหลิงจือ และลายหยุนเจี้ยน (cloud collar) ใน Margaret Medley, A handbook of Chinese Art for 
collectors and student (Great Britain : G Bell and Sons Ltd, 1964), 92-93, 97-99.; S. Howard 
Hansford, A glossary of Chinese Art and Archeology, second printed (London : The China Society, 
1979), 26-27. 
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   ในศิลปะจีน ลายกรอบที่ใกลเคียงกับลายกรอบสอดไขวของไทยไดพบในกลุมเครื่อง
ถวยแบบซู-โจว(Tzu-Chou) อายุตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 18 ในสมัยราชวงศจิ้น จนถึงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ในราชวงศหมิง11 ซึ่งลักษณะของปลายกรอบเชื่อมตอกันโดยไมไดไขวขัดกัน (รูปที่ 
19) และจากการศึกษาลวดลายบนเครื่องถวยสุโขทัยของ อุษา งวนเพียรภาค กลาววา เครื่อง
ถวยซู-โจวนี้ มีแหลงเตาเผาอยูทางตอนเหนือของจีน และเปนเตาเผาของสามัญชน ซึ่งนาจะผลิต
ข้ึนสําหรับใชในทองถิ่นไมใชเพื่อการสงเปนสินคาออก ประกอบกับยังไมเคยพบหลักฐานของ
เครื่องถวยชนิดนี้ในแหลงโบราณคดีของประเทศไทย12 ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดคอนขางนอยที่
อิทธิพลรูปแบบลวดลายจากเครื่องถวยชนิดนี้จะมีความเกี่ยวของกันกับลวดลายของไทย13  

   สําหรับในศิลปะไทยเองนั้น การทําลวดลายกรอบสอดไขวอาจพบรองรอยมากอนบน
ลายจารเพดานวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย (รูปที่ 20) อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 1914 
อันมีลักษณะที่คลายกันกับลายสลักหินจากวัดมหาธาตุ ลายบนเครื่องทอง และลายบนเครื่อง
ถวย แตกรอบคดโคงที่บรรจุลวดลายดอกโบตั๋นภายในนั้นมีการไขวกันของปลายกรอบแลวขมวด
ไว ซึ่งในกรณีนี้เนื่องจากมีกรอบเพียงกรอบเดียวจึงไมอาจทราบไดแนชัดวาการไขวขมวดปลาย
เปนลักษณะเฉพาะโดยตัวรูปแบบหรือเนื่องจากไมมีกรอบอื่นใหเชื่อมตอ  

   อยางไรก็ดี ไดพบลายกรอบคดโคงที่มีปลายกรอบขัดกันสองกรอบ อยูในงานของ
ลานนา เปนลายปูนปนประดับอนิมิสเจดีย วัดมหาโพธาราม หรือ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม 
                                                 

   11Yutaka Mino, Freedom of Clay and Brush through Seven Centuries in Northen China : 
T’zu-chou Type Waves 960-1600 A.D., ( Bloomington : Indiana University Press, 1981), 162-163, 
178-179, 192-193, 222. 

   12เครื่องถวยแบบซู-โจวนี้เคยพบบางไมมากนักทางแถบเมืองโบราณในประเทศญี่ปุน ชวา
ตะวันออก ซาราวัก และหมูเกาะเซเรเบส หลักฐานเพียงเล็กนอยนี้จึงไมอาจเปนเครื่องยืนยันไดวา เครื่องถวย
ชนิดนี้ผลิตเพื่อเปนสินคาออก ดูใน Yutaka Mino, Freedom of Clay and Brush Through Seven Centuries 
in Northern China : Tzu-Chou Type Wares, 960-1600 A.D. ,10.  

   13อุษา งวนเพียรภาค, การศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยสุโขทัย, 78. 
   14โดยความเห็นเรื่องการกําหนดอายุแผนหินจําหลักลายเสนแสดงเรื่องชาดกของวัดศรีชุมนี้ มี 2 

ความเห็นดวยกัน กริสโวดเชื่อวาภาพเหลานี้ เดิมนาจะอยูที่วัดพระศรีมหาธาตุ จ. สุโขทัย ทําขึ้นในรัชกาลพญา
เลอไทย ภายหลังจึงยายมาประดับที่เพดานของชองทางเดินภายในผนังมณฑปของวัดศรีชุม A.B. Griswold, 
Towards a History of Sukhodaya Art (The Fine Arts Dept. 1967), 27. และ ฌอง บวสเซอลิเย มีความเห็น
ที่ตางออกไปซึ่งเชื่อวาเปนงานครั้งพญาลิไท ดู  J.  Boisselier, La Peinture en Thailande (Fribourg : Office 
du Livre, 1976), 75. อางถึงใน  สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ เจมส ทอมปสัน, 2532),113.  
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(รูปที่ 21) อายุราว พ.ศ. 1998-199915 ซึ่งจะเห็นวาแมมีกรอบสองกรอบแตปลายยังมีการขมวด
ปลายของกรอบตัวเอง โดยในที่นี้ยังไมสามารถกลาวไดวาลวดลายทั้งสองแหงมีความเกี่ยวโยง
กันหรือไม เนื่องจากตัวอยางที่พบมีจํานวนนอย แตอาจพอทําใหเราทราบไดวาแนวโนมในการ
ประดิษฐลายกรอบที่มีปลายไขวกันนั้นมีที่พบอยูในศิลปะไทยมากอนแลว 

   ความผิดแผกออกไปของการสอดไขวจากลายกรอบคดโคงที่เคยพบนี้  คงพิจารณาได
ในชั้นแรกวาลวดลายอันมีลักษณะเฉพาะตัว อาจเกิดจากการดัดแปลงของชางไทยโดยนําเอา
ลายกรอบคดโคงที่รับอิทธิพลศิลปะจีนอยูเดิมมาเพิ่มเติมการสอดไขวเขาไป หรืออาจเกีย่วของกนั
กับลวดลายกรอบสอดไขวแบบขมวดปลายที่พบอยูกอนในสุโขทัย และลานนา  

    แตทั้งนี้ในอีกแงมุมหนึ่งเกี่ยวกับที่มาของลายสอดไขว ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม ไดเคยตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับลายกรอบวงโคงที่สอดสานของลายสลักหิน วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา วา 
“...ลายสลักหินนี้ยังมีเคาของลายประดิษฐแบบศิลปะขอมอยูบาง โดยปรับปรุงใหเขากับลวดลาย
ทํานองจีนซึ่งมีแนวเลียนแบบธรรมชาติ แตประเด็นที่ยังหาคําตอบไมไดแนชัด คือ สวนทีเ่กีย่วของ
กับลวดลายแบบมุสลิม…”16  ขอสังเกตดังกลาวนี้จึงอาจเปนสวนชี้แนะใหเห็นถึงแนวโนมของ
ความเกี่ยวของกันกับศิลปะอิสลามในชวงระยะแรกของการตั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี กอนที่
จะปรากฏหลักฐานความสัมพันธกับชาวมุสลิมในเอกสารและโบราณวัตถุสถานในระยะเวลา
ตอมา 

    ดังไดพบวาลวดลายในลักษณะของลายกรอบสอดไขวนี้ปรากฏอยูมากในศิลปะ
อิสลาม ทั้ง งานประดับสถาปตยกรรม งานตกแตงบนหนังสือ งานเครื่องปนดินเผา และงาน
ประณีตศิลปตางๆ และยังไดพบรูปแบบการทําลวดลายดอกโบตั๋นภายในกรอบคดโคงสอดไขว
ทํานองเดียวกันนี้ในศิลปะอิสลาม  เชน ลวดลายตกแตงผามานในภาพจิตรกรรม จากอิหราน  
พ.ศ. 1863-187917  (รูปที่ 22) ลายประดับบนชามทองแดงบุตะกั่ว จากอิหราน พ.ศ. 1951-

                                                 
   15สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, หมอมหลวง, เที่ยววัดเที่ยววาชมปูนปนลานนา (กรุงเทพฯ : สายธาร, 

2545),105 
   16สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 154. อนึ่งในการเรียกศิลปะจาก

วัฒนธรรมของชาวมุสลิมหรือศิลปะจากศาสนาอิสลาม เดิมศาสตราจารย ดร. สันติ เล็กสุขุม เรียกไววาศิลปะ
มุสลิม แตจากคําแนะนําของอาจารยอาดิศร รักษมณีมีความเห็นวาควรเรียกวา ศิลปะอิสลาม ซึ่งสอดคลองกับ
ที่มาของแนวคิดในการเกิดศิลปะมากกวา  จากคําแนะนํา อาจารยอาดิศร รักษมณี, อาจารยประจําคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550  

   17Alexander Papadopoulo, Islam and Muslim Art, (Frence, Netherland, West Germany : 
Thames and Hudson Ltd, 1980),38. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 34
 
195218 (รูปที่ 23) และลายฝงเสนโลหะบนกลองใสเครื่องเขียนทองเหลือง อายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19 - ตนพุทธศตวรรษที่ 2019 (รูปที่ 24) เปนตน โดยลายที่มีลักษณะเปนหยักวงโคง
เล็กๆหรือคลายลายหัวของหรูอ้ี หรือลายหยุนเจี้ยนประกบกัน รวมทั้งลายดอกโบตั๋นที่พบเหลานี้ 
อาจมีที่มาจากศิลปะจีนซึ่งคงไดเขามาผสมกันกับศิลปะอิสลาม ในคราวที่มองโกลเขารุนราน
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 18 และครอบครองดินแดนแถบเอเชียกลางไดในตนพุทธศตวรรษที่ 
1920 แตรูปแบบการสอดไขวกันคงเปนลักษณะเฉพาะของศิลปะอิสลามที่พบอยูเสมอในงาน
ศิลปะประเภทตางๆ21  

   จากกรณีของการพบตัวอยางรูปแบบลายกรอบคดโคงภายในบรรจุลายดอกโบตั๋นใน
ศิลปะอิสลามดังกลาว  ดวยความคลายคลึงในองคประกอบสําคัญทั้ง ลายดอกไม ลายกรอบคด
โคง และ การสอดไขวของกรอบลายเหลานี้ จึงอาจเปนไปไดอีกแนวคิดหนึ่งวาลายดอกโบตั๋น
ภายในกรอบคดโคงสอดไขวที่พบในศิลปะอยุธยา อาจมีสวนไดรับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะ
อิสลามที่มีการผสมผสานกันกับอิทธิพลศิลปะจีนอยางกลมกลืนอยูกอนแลว   และบางกรณียัง
อาจเปนการผสมผสานกันของลวดลายไทยในอิทธิพลศิลปะจีนและอิทธิพลศิลปะอิสลามเขา
ดวยกัน เชน ลวดลายพรรณพฤกษา และลายนก ภายในลายกรอบสอดไขวที่ปรากฏบนเครื่อง
ถวยสุโขทัย ซึ่งในการศึกษาของ อุษา งวนเพียรภาค ไดสันนิษฐานวา ชางสุโขทัยไดนําลวดลาย
จีนมาผสมกับลวดลายของมุสลิม โดยมีลักษณะที่ใกลเคียงกันกับของจีน และชางไดนําลายพันธุ
ไมและลายรูปสัตวแบบไทย มาประดับตกแตงทั้งภายในและภายนอกกรอบลาย ทําใหเกิดเปน
ลวดลายใหมที่มีลักษณะเฉพาะของสุโขทัย22  

                                                 
   18R.W. Ferrier, The Art of Persia (India : Mapin Publishing Prt. Ltd., 1990), 183. 
   19Jules Bourgoin, The Decoration Art of Arabia, (London : Studio Editions, 1989), 85. 
   20David Talbot  Rice, Islamic Art, (Great Britain: Thames and Hudson, 1979),113. ที่มา

และความหมายของลายหยุนเจี้ยน ดูใน Schuyler Cammann, “The Symbolism of the Cloud Collar Motif, 
“:1-9.  

   21การสอดไขวกันของกรอบลายหรือกรอบภาพไดพบในศิลปะอิสลามมานาน อาจยอนไปถึงกอน
การเกิดศาสนาอิสลาม ใน ศิลปะซัสซาเนียนที่ไดรับอิทธิพลกรีก โรมัน ก็ปรากฏลวดลายลักษณะนี้มากอนแลว 
ดูใน Roman Ghirshman, Writed, Stuart Gilbert and James Emmons, translated, Iran : Parthians and 
Sassanians, (France : Thames and Hudson, 1962),fig. 423.  

   22อุษา งวนเพียรภาค, การศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยสุโขทัย, 78. 
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  และนอกจากลายกรอบในลักษณะการสอดไขว ยังมีลายในลักษณะกรอบที่คลองเกี่ยว
กัน (รูปที่ 25) บนเครื่องถวยที่อาจเปนลักษณะที่สืบเนื่องมาจากลายกรอบสอดไขว23 หรืออาจ
เปนการนําแรงบันดาลใจจากลายกรอบคลองเกี่ยวในศิลปะอิสลามมาดัดแปลงเขากับลายที่
คุนเคยของชางสุโขทัยอยางลายชองกระจก ลายทับทรวง และลายสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ก็
เปนได    

   อนึ่ง ลวดลายประเภทลายกรอบสอดไขวนี้ ไดปรากฎในศิลปะพมา สมัยพุกาม อยูดวย 
เชน จิตรกรรมภายในเจดียซินบยาซิน (Hsin-bya-shin) พุทธศตวรรษที่ 1924 (รูปที่ 26) อาจเปน
ดวยการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอิสลามผานมาทางอินเดีย25 หรืออาจไดรับผานมาทางพอคาชาว
มุสลิมที่ไดเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใตในประเทศพมามาตั้งแตราวปลายพุทธศตวรรษที่ 14 
ถึงพุทธศตวรรษที่1526 แมขอขัดแยงคือ เร่ืองระยะเวลาของเมืองพุกามที่ไดเสื่อมลงกอนการ
สถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี รวมทั้งหากรูปแบบเชนนี้ไดปรากฏในศิลปะลานนา หรือ
สุโขทัยอยูกอน อาจทําความเขาใจไดงายกวา แตทั้งนี้ก็อาจเปนไดวาจิตรกรรมภายในเจดียซินบ
ยาซินมีการสืบตอของรูปแบบศิลปะพุกามลงมาถึงสมัยหลัง ซึ่งเปนชวงที่อาณาจักรตางๆของ
พมาไดตั้งตัวเปนอิสระ กอนการปราบปรามและตั้งเมืองหลวงใหมในราชวงศตองอู ( พ.ศ. 2029 
- 2295)27 อาณาจักรเหลานี้ ซึ่งเปนเมืองทาหรือเสนทางผาน รวมถึงในสวนที่มีอาณาเขตใกลกับ
ไทยนั้นก็นาจะไดมีการติดตออยูดวยเชนกัน 
                                                 

   23อุษา งวนเพียรภาค, การศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยสุโขทัย, 79. 
   24Pierre Pichard, Inventory of Monument at pagan Vol.3, (Paris : UNESCO,1992-1995), 

204. 
   25มอญ-พมามีความสัมพันธอันใกลชิดกับวัฒนธรรมอินเดียมายาวนาน เมื่ออิสลามไดเขายึดครอง

อินเดียเหนือทั้งหมดตลอดถึงเบงกอลในพุทธศตวรรษที่ 18 ดินแดนนี้ก็ไดรับอิทธิพลจากอิสลามเขาไวดวย  การ
เขามาของอิสลามและการเขาครอบครองอินเดียของกองทัพอิสลาม ดูใน ประจักษ ชวยไล, โลกอิสลาม 
(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เซาธ ซี พับลิเคชั่น, 2521), 251-252. ; ความสัมพันธกันกับอินเดียของแควน
อาระกันหรือยะไข ทางตะวันตกของพมา ดูใน Pamela Gutman, Burma’s Lost Kingdoms : Splendours of 
Arakan, (Bangkok : Orchid Press, 2001), 3 -15. ; เนื่องจากอาณาจักรมอญอยูใกลกับอินเดีย จึงตกอยูใต
อิทธิพลการคาและวัฒนธรรมอินเดีย ดูใน หมอง ทิน ออง, แตง, เพ็ชรี สุมิตร, แปล, ประวัติศาสตรพมา, 
(กรุงเทพฯ : โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2519), 4-5. 

   26ชะฮาบ เชตูเดห-เนญาด, “ผลกระทบของอารยธรรมเปอรเซียในสยามประเทศและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต,” สาสนอิสลาม 1, 2 ( มิถุนายน-สิงหาคม 2545) : 65. 

   27ชาญวิทย เกษตรศิริ, ฉลาดชาย รมิตานนท และ วิระดา สมสวัสดิ์, พมา : อดีตและปจจุบัน, 
(กรุงเทพฯ : โครงการตํารามหาวิทยาลัย หองจัดจําหนาย สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2526), 21-23. 
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       ความคลายคลึงกันของรูปแบบการสอดไขวของกรอบลายในศิลปะอยุธยากับศิลปะ
พมาอาจมีนัยยะเชนเดียวกับการประดับเจดียบนสันหลังคาตรีมุข ของปรางคประธานวัดราช
บูรณะที่นาจะมีความเกี่ยวของกับอิทธิพลศิลปะพมาแบบพุกามโดยตรงหรือโดยออมที่ผานมา
ทางศิลปะสุโขทัย28    

      จากขอสันนิษฐานถึงอิทธิพลของศิลปะพมาในศิลปะอยุธยาระยะแรกขางตนนี ้เปนไป
ไดวาลวดลายบางประการที่ไมเปนที่นิยมในศิลปะลานนาหรือสุโขทัยมากอนอยางลายกรอบสอด
ไขว อาจไดรับอิทธิพลจากศิลปะอิสลามที่ผานมาทางศิลปะพมาและเขามาสูศิลปะไทยทางใด
ทางหนึ่ง ซึ่ง เวอรจิเนีย เอ็ม ดิ ครอคโค (Virginia M. Di Crocco) ไดเคยเสนอแนะไววา แบบอยาง
ศิลปะและสถาปตยกรรมที่มีแหลงกําเนิดในส่ิงแวดลอมเปอรเซียของเอเชียตะวันตกไดถูก
ถายทอดผานทางพมามายังประเทศสยามและพื้นที่อ่ืนๆซึ่งหลักฐานบางชิ้นอาจยอนหลังไปถึง
สมัยปารเธียนของเปอรเซีย29  

     อยางไรก็ดีนอกจากอิทธิพลศิลปะอิสลามที่ผานมาทางศิลปะพมาแลว อิทธิพลจาก
ศิลปะอิสลามที่เขามาผสมผสานในศิลปะไทยโดยตรงก็นาจะมีความเปนไปไดเชนเดียวกัน ดวย
เหตุทางการเขามาติดตอการคาหรือการเขามาต้ังถิ่นฐานของชาวมุสลิมในชวงระยะเวลานั้น ดัง
ปรากฎในบันทึกการเดินทางของพอคาที่กลาวถึงเสนทางเดินเรือที่มายังดินแดนนี3้0 จึงเปนที่เชื่อ
วาชาวมุสลิมซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการคาขายในดินแดนแถบนี้ ก็คงเขามาถึงยังอาณาจักร
อยุธยาและดินแดนอื่นดวยเชนกัน    

          

                                                 
   28ดูใน สันติ เล็กสุขุม, “ปรางคประธานสมัยอยุธยายุคตน,” เมืองโบราณ  6, 2 (ธันวาคม 2522- 

มกราคม 2523) : 96-104. 
   29ดูใน  ชะฮาบ เซตูเดหเนยาด, “ความสําคัญของการคนพบสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับเปอรเซีย จากที่ตั้ง

ทางโบราณคดีในประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต : ทัศนวิสัยเชิงสรุป,”  สาสนอิสลาม 1, 2 (มิถุนายน 
– สิงหาคม 2545) : 79-80. เกี่ยวกับเสนทางการติดตอระหวางฝงตะวันตกของเอเชียกับไทยและพมา ดูใน  
Virginia M. Di Crocco, “BanBhore, an Important River Port on the Ceramic and Glass Routes : a 
Transit Area for Art Styles from the West to Thailand and Burma circa 1stc. B.C.-13th c. A.D.,” in 
Journal of the Siam Society Vol. 78 Part 2 :1990, 78-89.  

   
30ดังปรากฎในเอกสารชื่อ Instruction Nautiques et Routiers Arabes et Portugais des XVe et 

XVle siècles ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ดูใน Gabrial Ferrand (tr.), Tome III Introduction a l’Astronomie 
Nautigue Arabe (Paris : 1928), 272. อางถึงใน นันทา วรเนติวงศ, “ความสัมพันธระหวางอาหรับกับไทย,” : 
76-77. 
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                        ลายขัดสาน    ลายขัดสานในที่นี้หมายถึงลายที่มีลักษณะของเสนที่
สอดขัดในตัวเอง คลายปมหรือมีลักษณะของการสานกันของเสน  ซึ่งไดพบตัวอยางหลักฐานของ
การทําลวดลายขัดสานนี้บนเครื่องทองบางชิ้นจากกรุปรางคประธาน  วัดราชบูรณะ 
พระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุราว พ.ศ. 1967  หรือกอนหนาเล็กนอย เปนลวดลายบนขอรัดพระองค
หรือเข็มขัดทองคําประดับอัญมณี และลวดลายบนเครื่องประดับทองคําประดับอัญมณีอีกชิ้น
หนึ่ง  

    ลักษณะลวดลายขัดสานที่ปรากฏบนขอรัดพระองคชิ้นแรก มีลักษณะของเสนที่ขัดกัน
เปนปมจํานวน 8 ปมตอเนื่องกันลอมอัญมณีตรงกลาง (รูปที่ 27 ,ลายเสนที่ 1) สวนลวดลายบน
เครื่องประดับทองคําอีกชิ้นหนึ่ง มีการขัดสานเปนปมลักษณะคลายกับปมของลายบนขอรัด
พระองคแตทําเปนปมเดี่ยวแลวนํามาวางชนกันเปนคูคั่นดวยอัญมณี  (รูปที่ 28 ,ลายเสนที่ 2) ซึ่ง
ลวดลายขัดสานบนเครื่องทองทั้งสองชิ้นนี้ ยังไมเคยปรากฏรูปแบบในศิลปะไทยมากอน ดังนั้นจงึ
อาจตั้งสมมติฐานวาอิทธิพลจากศิลปะภายนอกนาที่จะเขามามีสวนเกี่ยวของอยูดวย 

   เกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากศิลปะภายนอกนี้ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดเสนอวาอาจ
เกี่ยวของกับศิลปะอิสลาม ดังตัวอยางของลวดลายบนขอรัดพระองค ที่ฝมือของชางมุสลิมนาจะ
มีสวนอยูดวย31 

   ในศิลปะอิสลามลวดลายประเภทขัดสานนี้ไดพบอยูเสมอ32 และไดรับความนิยม
เร่ือยมาในศิลปะอิสลาม  ซึ่งไดพบการทําลวดลายขัดสานในลักษณะปมหลายปมที่คลองเชื่อม
กันคลายกับลายบนขอรัดพระองค เปนลวดลายบนเครื่องทอง ศิลปะอิสลาม จากอียิปตหรือซีเรีย 
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 1933 (รูปที่ 29) และลวดลายในลักษณะปมและการขัดสานบน
ภาชนะดินเผา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-1834 (รูปที่ 30) ที่ชางไทยอาจนําลายในศิลปะอิสลาม
มาเปนแรงบันดาลใจในการผูกลายขึ้นใหมในรูปแบบของตนเอง  

                                                 
   31ดูใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 27-28. 
   32ดูรูปใน Ernst J. Grube, Islamic Pottery of the Eighth to the fifteenth Century in the Keir 

Collection (London : Faber and faber Limited, 1976), fig. 60. ; Michael Barry, Colour and Symbolism 
in Islamic Architecture : Eight Centuries of the Tile-maker’s art, (France : Thames and Hudson Ltd., 
1996),48-49,127. 

   33Esin Atul, Editer, Islamic art Patronage, (Milan : Rizzoli International Puplicational 
Puplications, Inc., 1990) fig. 69. 

   34Oliver Watson, Ceramics from Islamics Lands, (Singapore : Thames & Hudson Ltd., 
2004), 140. 
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   และนอกจากลักษณะลวดลายที่อาจมีตนเคามาจากศิลปะของชาวมุสลิมแลว เทคนิค
บางประการ เชน กรรมวิธีและแบบแผนการขึ้นรูป รวมถึงการทําเม็ดกลมขนาดเล็กที่เรียกวาไข
ปลาลอมตัวเรือน ยังเปนเทคนิคที่ใชในการทําเครื่องทองของเปอรเซีย  ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17-
18 ดวยเชนกัน35      
 

   2. ลายที่มีที่มาจากธรรมชาติ 
       2.1 ลายพรรณพฤกษา 

                               ลายคลายชอใบไมสามเหลี่ยม ประกอบกานใบมวนออก     ในกลุม
ของเครื่องทองจากกรุปรางคประธานวัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยาจํานวนหลายชิ้น ไดปรากฏ
ลายที่มีลักษณะคลายชอใบไมสามเหลี่ยมใชประดับตกแตงอยูในชิ้นงาน เชน ลายบนแถบคาด
ลําตัวชางทรงทองคําจําลอง (รูปที่ 31, ลายเสนที่ 3) ลายบนขอบจุลมงกุฎ (รูปที่ 32, ลายเสนที่ 
4) ลายประดับบนขอบของขอรัดพระองค (รูปที่ 33, ลายเสนที่ 5) และลายบนขอบไหลกระโถน
ทองคําประดับอัญมณี (รูปที่ 34) เปนตน   

   ซึ่งลวดลายดังกลาว อุษา งวนเพียรภาค ไดเคยใหขอสังเกตไววาอาจมสีวนเกีย่วโยงอยู
กับศิลปะอิสลาม โดยสัมพันธกับลวดลายลักษณะคลายกันที่พบบนเครื่องถวยศรีสัชนาลัย ที่
พัฒนาใหมีลักษณะประดิษฐแลว จึงกําหนดอายุอยูในชั้นหลังกวาลวดลายบนเครื่องทองวัดราช
บูรณะ36 

   ลายใบไมสามเหลี่ยมที่พบบนเครื่องทองเหลานี้ อาจสังเกตไดวามีการทําในสอง
ลักษณะคือ แบบแรกตัวใบสามเหลี่ยมมีการสบัดปลาย เชน ลายที่ปรากฏบนแถบคาดลําตัวชาง
ทรงจําลองทองคํา และ ลายบนขอบจุลมงกุฎ สวนแบบที่สองจะเปนใบสามเหลี่ยมที่มีความแข็ง
ตรง เชน ลายบนขอบขอรัดพระองค และลายบนขอบไหลกระโถนทองคําประดับอัญมณี เปนตน  

   ลักษณะของลายใบไมในแบบแรกอาจเทียบไดกับลายที่พบในศิลปะอิสลาม มัก
ประกอบอยูกับลายพรรณพฤกษาหรือลายกานขด ที่มีการออกปลายลายเปนลายคลายใบไม
สามเหลี่ยมที่มีความออนชอย (รูปที่ 35,36) 
                                                 

   35จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “ กุหลาบเปอรเซียในราชสํานักอยุธยา : รูปรอยวัฒนธรรมอินโด-อิหรานใน
ศิลปกรรมไทยสมัยอยุธยา,” ศิลปวัฒนธรรม  26, 11 (กันยายน 2548) : 81. 

   36เกี่ยวกับเรื่องลายชอใบไมรูปสามเหลี่ยมหรือลายชอดอกไมประดิษฐนี้ คุณอุษา งวนเพียรภาค ได
เสนอแนะถึงความเกี่ยวของระหวางลวดลายบนเครื่องถวยสุโขทัย ลายบนชางทรงจําลองทองคํา ที่พบในกรุ
ปรางคประธานวัดราชบูรณะ วาเกี่ยวของกันกับอิทธิพลจากลวดลายในศิลปะอิสลาม ดูใน อุษา งวนเพียรภาค, 
การศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยสุโขทัย,  72. 
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   และลายในแบบที่สองนี้ ในศิลปะอิสลามไดปรากฏการใชลายคลายสามเหลี่ยมหรือ
ใบไมมีกานใบมวนออกนี้ดวยเชนกัน ดังปรากฏเปน ลายประดับบนตัวภาชนะดินเผา อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 17-18 (รูปที่ 37) และในกลุมของดินเผาสําหรับกดลายบนภาชนะดินเผาก็ไดพบ
ลายลักษณะนี้ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 (รูปที่ 38) รวมทั้งมีการประดับเปนแบบหนา
กระดาน เปนลายประดับขอบที่วางคัมภีรกุรอานสลักไม พ.ศ. 1822  (รูปที่ 39) เปนตน 

   อยางไรก็ดี แถวลายคลายสามเหลี่ยมประกอบกานใบมวนออกเปนลายชนิดหนึ่งที่
นิยมใชประดับในศิลปะจีนรัชกาลจักรพรรดิสวนเตอ (Hsuen-te) พ.ศ. 1969-197837 ไดพบ
ตัวอยางของการประดับลวดลายอยูบนเครื่องถวย (รูปที่ 40) และลายที่คลายกันนี้ก็ไดปรากฏ
มาแลวในศิลปะของจีน ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษที่ 11 บนจิตรกรรมจากวัดถ้ําตุนหวาง (Tun-
huang)38 ซึ่งอาจเปนการรับอิทธิพลศิลปะโบราณทางฝงตะวันตกหรือยุโรป เขามาใชเชนเดียวกัน
กับในศิลปะเปอรเซีย ทั้งนี้ลวดลายที่วัดถ้ําตุนหวาง และลวดลายในสมัยสวนเตอ อาจเชื่อมโยง
กันหรือไมก็ได แตการติดตอกันกับวัฒนธรรมทางฝงตะวันตกของเอเชีย คงมีสวนไดรับอิทธิพล
หรือแรงบันดาลใจในการปรับปรุงรูปแบบระยะตอมาแกศิลปะจีนอยูบางไมมากก็นอย รวมทั้งใน
รัชสมัยของพระเจาสวนเตอ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องถวยที่สงไปขายยังดินแดนมุสลิม 
ลวดลายและรูปแบบมุสลิมไดถูกผลิตขึ้นตามความชื่นชอบหรือรสนิยมเพื่อดึงดูดลูกคากลุมนี้39 
ซึ่งในการนํารูปแบบมาใชบนเครื่องถวยเหลานี้ก็อาจเปนแรงบันดาลใจใหแกลวดลายของจีนเอง
อีกทอดหนึ่งดวย ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดเชนกันที่ลายคลายสามเหลี่ยมมีกานใบมวนออก อาจ
ผานมาทางศิลปะจีน ซึ่งแรงบันดาลใจจากศิลปะอิสลามก็อาจมีสวนโยงใยกับลวดลายดังกลาว
อยูกอน  
       
 
  
  
                                                 

   37D.F. Lunsingh Scheurleer, Chinese Export Porcelain (Great Britain : R. Mac Lehose and 
Company Limited, 1974), 193-194.  

   38Chugoku Bijutsu, translater,  Art of China V. 2 : Buddhist Cave Temples, (Tokyo ; Palo 
Alto, Calif. : Kodansha International, 1968-1970) 42. 

   39Jane Gaston Mahler, “Iranian Influence on Chinese Ceramics of The Ming Period,” in  A 
Survey of Persian Art : from Prehistoric times to the Present , edited by Arthur Upham Pope 
(London : Oxford University Press, 1967),3258-3259. 
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พัฒนาการของลวดลายประดับระหวางกลางพุทธศตวรรษที ่21-ปลายพุทธศตวรรษที ่23 
     ความสืบเนื่องหรือพัฒนาการของลวดลายตอจากชวงระยะเวลากอนหนายังคงมีอยู
อยางเปนลําดับ บางครั้งรูปแบบมีการปรับเปล่ียนอยางพอจับทิศทางของพัฒนาการได บางครั้ง
การปรับเปลี่ยนอาจดูแปลกตาออกไป ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการทั้งแนวความคิดของชาง 
สภาพสังคม คานิยมของยุคสมัย และอิทธิพลที่แทรกตัวอยูในสังคมและความคิด รวมไปถึงแรง
บันดาลใจจากวัฒนธรรมตางๆ ทั้งภายในและภายนอก  โดยเฉพาะเคาของอิทธิพลจากศิลปะ
ภายนอกอันมีลักษณะเฉพาะที่ผสมกลมกลืนอยูกับศิลปะในทองถิ่น ดังอาจพอสังเกตถึงการ
ปรับเปลี่ยนของความแตกตางเหลานั้นจากลวดลายในแตละประเภท ดังนี้ 

   1. กลุมลายเรขาคณิต  
                       1.1 ประเภทลายเสนสอดไขว 
                                ลายกรอบสอดไขว   ในระยะนี้ตัวอยางลายกรอบที่พบมีลักษณะเปน
กรอบภาพขนาดใหญมีทั้งแบบที่ออกปลายไขวขมวด และแบบที่ออกลายสอดไขวตอเนื่องไปกับ
กรอบอื่น เชน กรอบภาพของลายปูนปนผนังวิหารวัดไลย อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี  ในสวนของ
ผนังสกัดหนาดานใน และผนังสกัดหลัง ปรากฏลวดลายปูนปนทําหนาที่เปนกรอบของตัวภาพ 
ภายในบรรจุลายพรรณพฤกษาและเทพนม ตัวเสนลายกรอบมีลักษณะของการสอดไขวกัน อาจ
กําหนดอายุไวในชวงอยุธยายุคกลาง ราวพุทธศตวรรษที่ 21 โดยการเทียบเคียงกับลายปูนปน
ประดับผนังวิหารวัดนางพญา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย40  

     ลักษณะของลวดลายกรอบสอดไขวของปูนปนผนังวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี อาจ
พิจารณาไดดังนี้  

     ลายกรอบผนังสกัดหนาดานใน ทางดานซายของซุมประดิษฐานพระพุทธรูป กรอบ
ลายทางดานบนมีลักษณะของการสอดขัดกัน ปลายกรอบดานบนและลางมีการเชื่อมกับ    
กรอบนอก (รูปที่ 41) สวนกรอบภาพดานลางบางสวนไดชํารุดไปแตจากเคาโครงที่เหลือ

                                                 
   40สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 170. พิริยะ ไกรฤกษ, ประวัติศาสตร

ศิลปะในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา, (กรุงเทพฯ : อัมรินทรการพิมพ, 2528), 242,244. และ ประภัสสร 
โพธิ์ศรีทอง, ประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปะในภาพปูนปนประดับวิหารวัดไลย, รายงานประกอบการศึกษา 
ในวิชาการศึกษาโดยเสรีในแขนงวิชาประวัติศาสตรศิลปะ, ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532: 45.  รวมทั้งจากการศึกษาลักษณะกําแพงเมืองและลวดลายขาสิงหของ
ประภัสสร ชูวิเชียร ก็ใหความเห็นที่สนับสนุนเชนเดียวกัน ดูใน ประภัสสร ชูวิเชียร, “กําแพงกรุงศรีอยุธยากอน
รัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ : หลักฐานในภาพปูนปนวัดไลย ลพบุรี,” เมืองโบราณ 30, 3 (ก.ค.-ก.ย. 
2547) : 112-118.  
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สันนิษฐานวานาจะมีลายลักษณะเดียวกันกับกรอบบน (รูปที่ 42) และทางดานขวาของซุม
ประดิษฐานพระพุทธรูป  กรอบดานบน มีลักษณะเปนกรอบลายที่สอดขัดและเกี่ยวคลองกันของ
กรอบหลายกรอบ ภายในบรรจุลายกานขดและเทพนม (รูปที่ 43) ลายกรอบภาพดานลางสวน
ใหญไดชํารุดไปเกือบหมดแตหากกรอบลางดานซายมีลักษณะเดียวกับกรอบบนแลว กรอบลาง
ดานขวานี้จึงอาจเปนไปไดวามีลักษณะเดียวกับกรอบบนเชนกัน (รูปที่ 44)  

   ในสวนของลายกรอบบนผนังสกัดหลัง บริเวณผนังตอนลางของภาพเลาเรื่องมีกรอบ
ลายที่คลองขัดกันทางฝงซายและขวา โดยกรอบบนมีลายกรอบที่ซอนขัดกัน (รูปที่ 45 และ รูปที่ 
46) และกรอบลายดานลางประกอบดวยเสนที่ขัดไขวกันของกรอบดานในและดานนอก รวมทั้งมี
การขัดกันเปนปมบริเวณลายกรอบที่ขัดไขว ลักษณะคลายกันทั้งฝงซายและขวา (รูปที่ 47 และ
รูปที่ 48) 

   สําหรับลวดลายปูนปนที่วัดไลย  เปนประเด็นที่มีนักวิชาการใหขอสังเกตเกี่ยวกับ
ลวดลายพิเศษที่ปรากฏบนลายปูนปนแหงนี้ไว ดังที่ ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุมไดกลาวถึงลวดลาย
บางสวนของลายปูนปนประดับผนังวิหารวัดไลยนี้วาอาจมีที่มาหรือแรงบันดาลใจจากศิลปะ
อิสลาม41 อันเกี่ยวกับสวนของลวดลายกรอบภาพที่มีการสอดไขวหรือสอดขัดกัน     

   จากการศึกษาไดพบลายสอดไขวในศิลปะอิสลาม ในแบบของกรอบภาพสอดไขวทรง
ส่ีเหลี่ยมผืนผา เชน ลายประดับผนังมัสยิด (รูปที่ 49) ลายบนเครื่องโลหะ (รูปที่ 50) และลายใน
ลักษณะของการนํากรอบมาซอนขัดกัน เชน ลายตกแตงบนผา (รูปที่ 51) ที่อาจเปนแรงบันดาล
ใจใหแกชางไทยนําเอาลักษณะของการสอดไขวของเสนในงานศิลปะแบบเรขาคณิตของอิสลาม
มาประยุกตเขากับลวดลายประดับในลักษณะไทย อาทิ ลายเทพนม ลายกนก ลายกานขด เปน
ตน โดยปรับปรุงและผสมผสานลายอยางอิสลามใหเขากับรสนิยมของไทย 

    นอกจากลายกรอบสอดไขวในรูปแบบของลายปูนปนกรอบภาพขนาดใหญบนผนัง 
วิหารวัดไลยแลว  ลายลักษณะนี้ยังไดปรากฎอยู ในกลุมของลายสลักไมบนธรรมาสน             
และ    สังเค็ตหรือธรรมาสนสวดดวย เชน    ลายกรอบพนักบุษบกธรรมาสน   วัดศาลาปูน     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 2242   ลายกรอบบนพนักบุษบกธรรมาสน         

                                                 
   41สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 170. 
   42เสมอชัย พูลสุวรรณ,”บานประตูไมจําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ 

อําเภอบานแหลม เพชรบุรี” เมืองโบราณ 20, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม,2537) :  96. และ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ได
กําหนดอายุไวในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22 เชนกัน ดูใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, พิมพครั้ง
ที่  2 ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2545), 100. 
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วัดเสาธงทอง  จังหวัดลพบุรี   อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 2243   ลายกรอบเพดานและพนักสังเค็ต  
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จงัหวัดพิษณุโลก อาจมีอายุราวปลายพทุธศตวรรษที2่2 - พุทธศตวรรษที ่ 
23 44 และลายบนพนักบษุบกธรรมาสน  วดัราชบูรณะ จงัหวัดพิษณุโลก อายุราวพทุธศตวรรษที ่
2345 

                                                 
   43เลากันวา ธรรมาสนหลังนี้ เปนของเจาพระยาโกษาธิบดี(ปาน)หรือที่เรียกวา เจาพระยาโกษาปาน 

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชเปนผูสรางถวายวัด และนํามาจากวัดนครโกษา แตบางทานวา นํามา
จากวัดราชาซึ่งเปนวัดรางอยูหนาพระนารายณราชนิเวศน แตตอนบนถูกเปลี่ยนแปลงแลวดวยการบูรณะใน
ตอนหลัง กลาวกันวาเปนฝมือเดียวกับธรรมาสนในวัดเชิงทา จังหวัดลพบุรี  ดูใน กรมศิลปากร, ประวัติวัดเสา
ธงทอง, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2513), 12. แตจากการวิเคราะหของ เสมอชัย พูลสุวรรณ สันนิษฐานวา
นาจะเปนงานสรางระยะเดียวกันกับธรรมาสนวัดศาลาปูน  ดูใน  เสมอชัย พูลสุวรรณ,”บานประตูไมจําหลัก
ลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ อําเภอบานแหลม เพชรบุรี”, 96. นอกจากนี้ ศ.ดร.สันติ เล็ก
สุขุม ไดกําหนดอายุจากลายดอกโบตั๋นและลักษณะกระทงของธรรมาสนหลังนี้ไวในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 
22 เชนกัน ดูใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 45,100. 

   44จากความเห็นของ เสมอชัย พูลสุวรรณ ไดสันนิษฐานไววานาจะเปนงานในชวงราวกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 23 เนื่องจากมีการทํากระจังประดับเชิงพนักธรรมาสนแทนการใชกระทง  ดูใน  เสมอชัย พูลสุวรรณ
,”บานประตูไมจําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ อําเภอบานแหลม เพชรบุรี”, 96. และ
จากการที่บุษบกธรรมาสนวัดโพธิ์เผือก ยังมีการใชกระทงประดับธรรมาสนอยู ซึ่งกําหนดอายุอยูในราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 22 ดังนั้นการใชแถวกระจังแทนการใชกระทงของธรรมาสนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จึงทําให
นาจะกําหนดอายุในชวงหลังลงมาราวพุทธศตวรรษที่ 23 ดูใน  สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 100-
101. 

   45จากการวิเคราะหรูปแบบของลายกระจังประดับและลายประดับมุมของศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม ได
กําหนดอายุไวในชวงอยุธยาตอนปลาย ดูใน สันติ เล็กสุขุม, “ลวดลายบางชนิดในสมัยอยุธยาตอนกลางและ
อยุธยาตอนปลาย” วารสารมหาวิยาลัยศิลปากร 3, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2522): 115.  จากคําแนะนําของ
อาจารย อชิรัช ไชยพจนพานิช  ประกอบกับขอมูลที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑไดกําหนดอายุไวในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ 23-24  การที่บุษบกธรรมาสนวัดราชบูรณะนี้มีการใชกระจังเขามาประดับที่เชิงพนักแทนการใชกระทงแลว 
และตัวกระจังมีขนาดที่เทากันเปนลักษณะของธรรมาสนอยุธยาตอนปลายที่พบตัวอยางบนหนาบันหนาตาง
อุโบสถวัดบรมพุทธาราม พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2233 รัชกาลสมเด็จพระเพทราชา รวมทั้งลักษณะของ
กระจังที่มีขนาดเทากันเปนแบบที่ปรากฎอยูในรุนหลังลงมากวากระจังที่มีลักษณะคลายกระทง จึงเปนไปไดวา
ธรรมาสนวัดราชบูรณะนี้อาจอยูในชวงเวลาหลังลงมาจากธรรมาสนวัดเสาธงทอง และ สังเค็ตวัดพระศรีรัตนม
หาธาตุ พิษณุโลก อาจอยูในชวงหลังรัชกาลสมเด็จพระนารายณลงมาแลว  ดูรูปแบบของกระทงและกระจังที่
ใชประดับธรรมาสนและหนาบันหนาตาง ใน สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 100-101. 
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   รูปแบบของลายกรอบสอดไขวของงานสลักไมบนธรรมาสนและสังเค็ต อาจพิจารณา
ไดดังนี้  

   ลวดลายของกรอบบนพนักธรรมาสนบุษบกจําหลักไม วัดศาลาปูน  มีลักษณะเปน
กรอบทรงสี่เหลี่ยมผืนผาดานในมีการสอดไขวเชื่อมกับกรอบดานนอก ตอเนื่องกัน 4 ดาน คือ 
สวนดานบน ดานลาง และสองขางของกรอบ  (รูปที่ 52)  ลายกรอบบนพนักธรรมาสนบุษบก
จําหลักไม วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี ลายกรอบมีการขัดกันของปลายกรอบ ทั้ง 4  ดาน ซึ่ง
ปลายที่ขัดกันมีหางของลายคลายกนกที่ตอเนื่องกับกรอบดานนอก (รูปที่ 53) ลายกรอบจากวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ลวดลายบนเพดานสังเค็ด ตัวกรอบมีการไขวขัดกันเชื่อม
ตอเนื่องไป นอกจากนั้นลายในกรอบมีลักษณะเปนดาว 8 แฉก ที่คลองไขวอยูกับกรอบใหญ (รูป
ที่ 54) สําหรับลายกรอบบนพนัก มีการสอดขัดกันของกรอบลาย (รูปที่ 55) และลายบนธรรมาสน
บุษบกวัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก ตัวกรอบนอกมีการไขวขัดกันไวไมไดเชื่อมตอเนื่องไป กับ
กรอบนอก แตภายในกรอบมีการขัดกันของเสนลายในรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนและกากบาท 
(รูปที่ 56) 

    จากรูปแบบของลายที่ปรากฎบนธรรมาสนและสังเค็ตขางตน ลายกรอบทรงสี่เหลี่ม
ผืนผาที่มีการสอดไขวที่มีลักษณะทํานองเดียวกันนี้ ในศิลปะอิสลามก็ไดพบอยูเชนกัน (รูปที่ 57) 
และลายในรูปทรงดาว 8 แฉก คลายกับที่พบบนสังเค็ดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก นับเปน
ลายทรงเรขาคณิตที่พบมากในศิลปะอิสลามลายหนึ่ง46 (รูปที่ 58)  

     จะเห็นไดวา ลายกรอบสอดไขวที่พบนั้นมีความแตกตางกันในรายละเอียดของแตละ
แหง มักเปนการประกอบกันของเสนและลายเรขาคณิต เชื่อมโยงหรือสอดขัดเขาดวยกัน ซึ่งการ
ขัดไขวของกรอบแตละกรอบนั้นคงเปนจินตนาการของชางที่ใสเขาไป การทําลวดลายกรอบ       
ที่มีการซอนทับและขัดกันนี้    ยังไดพบอยูบนบานประตูอุโบสถสลักไม   จากวัดบัวชุม         
ตําบลบัวชุม  อําเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุรี   ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ                 

 
 

                                                 
   46ลายดาว 8 แฉก เปนหนึ่งในรูปแบบของลายเรขาคณิตที่เกิดจากการสรางรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป

วางซอนกันโดยมีเสนผานศูนยกลางทํามุมกัน 45 องศาภายในกรอบทรงกลม ซึ่งลายเรขาคณิตในศิลปะ
อิสลามทั้งที่เปนเหลี่ยมมุม ทรงโคงมน หรือลายสอดขัด ตางเกิดจากการใชหลักทางเรขาคณิตสรางขึ้น ลาย
เหลานี้จึงมักมีรูปทรงที่เปนระบบระเบียบและมีสัดสวนที่สมํ่าเสมอ  หลักการสรางลายเรขาคณิตแบบตางๆ
รวมถึงแบบดาว 8 แฉก ดูใน  Eva Wilson, Islamic Designs (London : British Museum,1988). 
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สมเด็จพระนารายณ (รูปที่ 59) สันนิษฐานวานาจะทําขึ้นในชวงอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 22 47 ซึ่งลวดลายกรอบดังกลาวเปนรูปแบบที่พบไดทั่วไปในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 
ตั้งแตจีนไปจนถึงเปอรเซีย ประกอบกับการแตงกายของทวารบาลทั้งสองคลายแบบการแตงกาย
ในยุคราชวงศซาฟาวี ของเปอรเซีย หรือโมกุล ของอินเดีย48 การประดิษฐลวดลายกรอบสอด
ขัดกันนี้จึงอาจเปนงานที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากงานรุนกอนในอิทธิพลศิลปะอิสลามหรือไดรับ
โดยตรง แลวนํามาผสมผสานกับลวดลายแบบจีนก็เปนได                    

ลายที่มีลักษณะเสนกรอบที่สอดไขวกันนี้ ยังไดพบอยูในงานระยะหลังดวย เชน ลายรด
น้ําบนปกสมุดขอย  ฉบับวัดหัวกระบือ  ( รูปที่  60) อยุธยาตอนปลาย      รัชกาลสมเด็จ              
พระเจาอยูหัวบรมโกศ พ.ศ. 228649 และมีปรากฏอยูในศิลปะลานนา เปนลายปูนปนประดับฐาน
ชุกชีวิหารวัดหนองจลิน จังหวัดเชียงใหม (รูปที่ 61) ซึ่งคงทําขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 2350 
    ลายสอดไขวในระยะหลัง ดังตัวอยางของ ลายรดน้ําบนปกสมุดขอย ฉบับวัดหัวกระบือ 
มีการขัดไขวกันของกรอบลาย คงกลาวไดวายังไมเคยปรากฏการทําลวดลายสอดไขวในงาน
ประเภทลายรดน้ํามากอน ซึ่งลายบนปกสมุดนี้เปนการทําคลายกรอบลายแลวมีการขัดกับลาย
เรขาคณิตนอกกรอบลายอีกทีหนึ่ง  การทําลายสอดไขวนี้อาจเปนงานที่คลี่คลายมาจากงานรุน
กอน หรือมีสวนจากแรงบันดาลใจจากงานตกแตงปกหนังสือในศิลปะเปอรเซียที่นอกจากการ
ประดิษฐลายจําพวกเสนสอดไขวแลว ยังมีเทคนิคที่คลายการทําลายรดน้ําที่สืบทอดมาตั้งแต
สมัยราชวงศศอฟาวียะฮอยูดวย51 สวนลายปูนปนประดับฐานชุกชีวิหารวัดหนองจลิน มีรูปแบบ
คลายกับลายกรอบสอดไขวที่เคยพบในระยะแรก คือ การทํากรอบลายคดโคงเชื่อมตอเนื่องกับ

                                                 
   47จากความเห็นของ ผศ. รุงโรจน ธรรมรุงเรือง และ อาจารยอชิรัชญ ไชยพจนพานิช เมื่อวันที่ 6 

ตุลาคม พ.ศ. 2549  โดยพิจารณาจากลักษณะของลายกระหนก ลายดอกโบตั๋น และขาสิงห จึงอาจกําหนด
อายุบานประตูนี้อยูในสมัยอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษที่  22 สวนความเห็นในการกําหนดอายุที่ตาง
ออกไปวานาจะอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 23 ดูรายละเอียดการวิเคราะหใน John Listopad, The Art and 
Architecture of the Reign of Somdet Phra Narai (A dissertation in partialbfulfilment of the Ph.d. 
degree in The History of Art University of Michigan. Ann Arbor, 1995), 316-318. 

   48Ibid., 317. 
   49บุญเตือน ศรีวรพจน และ ประสิทธิ์ แสงทับ, สมุดขอย (กรุงเทพฯ : มรดกไทย, 2542), 321. 
   50จิระศักดิ์ เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), 90.  
   51ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, “วัฒนธรรมเปอรเซียในราชสํานักอยุธยา,” สาสนอิสลาม 1, 2 (มิถุนายน- 

สิงหาคม 2545) : 40. 
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กรอบอื่น ภายในบรรจุลายดอกไม แตลายกรอบของวัดหนองจลินมีการขัดไขวกันของกรอบ
ดานบนและลางรวมอยูดวย ลักษณะกรอบลายสอดไขวที่ปรากฏในลานนานี้อาจเปนสวนที่ไม
เกี่ยวของกับรูปแบบในศิลปะภาคกลาง ซึ่งรูปแบบการทําลวดลายกรอบสอดไขวนี้ยังไดพบมาก
ข้ึนในระยะตอมาชวงสมัยรัตนโกสินทร ทั้งศิลปะลานนา ลาว และพมา 

   อาจกลาวไดวาเคาโครงของการทําลวดลายกรอบสอดไขวหรือสอดขัดของไทยนี้เราได
เคยพบมาแลวในศิลปะอยุธยาตอนตน ดังปรากฏที่ลายสลักหินวัดมหาธาตุและเครื่องทองจากกรุ
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงลวดลายบนเครื่องถวยศรีสัชนาลัย แตหากจะกลาววา
รูปแบบหรือเคาโครงลวดลายดังกลาวไดสืบเนื่องลงมายังกลุมลวดลายกรอบสอดไขวที่ปรากฎ
บนวัดไลยและกลุมธรรมาสนและสังเค็ตนั้น อาจยังสรุปไดไมชัดเจนนัก สวนหนึ่งอาจเปนการ
ไดรับแรงบันดาลใจผานมาทางรูปแบบในระยะแรกของไทยเอง ในขณะที่อีกสวนหนึ่งอาจเปน
การไดรับแรงบันดาลใจจากภายนอกโดยตรง เนื่องจากการติดตอกับชาวมุสลิมคงมีอยูอยาง
ตอเนื่องโดยเฉพาะตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา  ความแนนแฟนหรือบทบาทของกลุมชาว
มุสลิมคงยิ่งมีมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบของการประดิษฐลวดลายในลักษณะนี้ไดปรากฏอยูในศิลปะ
อิสลามมายาวนานและสืบเนื่องมาเปนลําดับปรากฎบนงานประดับหลากหลายประเภทซึ่งหนึ่ง
ในนั้นอาจไดเขามาสูดินแดนไทยทั้งเพื่อเปนสินคา บรรณาการ หรือเปนงานประดับเนื่องใน
ศาสนาอิสลามที่ไดเขามาแพรหลายอยูในอยุธยา ประกอบกับลวดลายในลักษณะกรอบคดโคง
สอดไขวแบบที่พบในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 - ตนพุทธศตวรรษที่ 21 ของไทยนั้น มีลักษณะ
ผสมกันกับแรงบันดาลใจจากศิลปะจีน และคงไวซึ่งรสนิยมแบบจีน แตในลักษณะของลายกรอบ
สอดไขวที่พบในระยะตอมานี้ มีการจัดวางและการประดิษฐเสนที่สอดไขวกันอยางเดนชัด และ
อยูในรูปทรงหรือรูปแบบที่ไมเปนที่นิยมในศิลปะจีน จึงนาจะมีความเกี่ยวของกับแรงบันดาลใจ
จากศิลปะอิสลามอยูมาก ซึ่งรูปแบบลายกรอบแบบกรอบคดโคงสอดไขวขนาดเล็กและลาย
กรอบสอดไขวทรงเรขาคณิตขนาดใหญยังไดปรากฎในศิลปะอิสลามควบคูกัน  ชางอาจเลือกมา
ปรับใชตามวัตถุประสงคหรือความเหมาะสมของพื้นที่ในการประดับรวมดวย              
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       ลายขัดสาน    ตัวอยางที่พบไดแก ลายขัดสานบนขอบบานประตูจําหลักไม 
พระอุโบสถ วัดกุฏิ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 2252 
(รูปที่ 62) และลายบนขอบบานประตูจําหลักไม จากวัดหันตรา ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑแหงชาติ
เจาสามพระยา (รูปที่ 63) สันนิษฐานวามีอายุการสรางอยูระหวางกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 
22 ราวรัชสมัยของสมเด็จพระเจาปราสาททองหรืออาจกอนหนานั้นเล็กนอย คือ ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระเจาทรงธรรม53 อยางไรก็ดีการกําหนดอายุจากขอมูลประวัติศาสตรสันนิษฐานวา  
บานประตูดังกลาวควรอยูในยุคปลายแลว เนื่องจากวัดหันตราไดรับการบูรณะทั้งวัดในรัชกาล
สมเด็จพระเจาบรมโกศ54  

   ที่มาของรูปแบบของลายขัดสานที่ปรากฎบนบานประตูวัดกุฏิและวัดหันตรานี้ อาจมี
เคาหรืออาจมีแหลงบันดาลใจลักษณะเดียวกับลายขัดสานที่ปรากฎบนเครื่องทองจากวัดราช
บูรณะ ในยุคกอนหนา ในเรื่องของรายละเอียดของการผูกลายเปนลักษณะเสนประดิษฐ ซึ่งมีทั้ง
แบบเสนลายตอเนื่องกันดังตัวอยางของลายขัดสานบนขอรัดพระองค และบนเครื่องประดับอีก
เสนหนึ่งที่มีขอเชื่อมตอกันหลายชิ้น ก็พบวาลวดลายขัดสานแบงแยกออกจากกันเปนคูๆ และมี
ปลายของเสนลายแตละลาย คลายกับลายขัดสานที่พบบนบานประตู อันมีลายทั้งแบบมีปลาย
เสนลาย และไมมีปลายเสนลาย ทั้งนี้มีมีสวนเชื่อมโยงในเรื่องของพัฒนาการทางดานเคาของแรง
บันดาลใจในการสรางลวดลายลักษณะเชนเดียวกัน ประกอบกับแรงบันดาลจากอิทธิพล

                                                 
   52จากการศึกษาลักษณะลวดลายบนบานประตู ซึ่งอาจมีอายุชวงเดียวกับธรรมาสนบุษบกวัดศาลา

ปูนและวัดเสาธงทอง รวมถึงพนักบันไดและขอนไมรองรับบันไดธรรมาสนภายในศาลาการเปรียญ วัดใหญ
สุวรรณาราม ดูใน เสมอชัย พูลสุวรรณ, “บานประตูไมจําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัด
กุฏิ อําเภอบานแหลม เพชรบุรี”, 97. ความคิดเห็นเรื่องการกําหนดอายุที่ตางออกไปวาไมควรมีอายุเกาไปกวา
บานประตูวัดหันตรา ดูใน เกศรินทร แซเบ, ลวดลายแบบเสนไขวบนกรอบบานประตูจากวัดหันตรา 
พระนครศรีอยุธยา (รายงานประกอบรายวิชา ศิลปะในประเทศไทย ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 21-25, ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  2546), 12-14. 

   53เสมอชัย พูลสุวรรณ, “บานประตูไมจําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ 
อําเภอบานแหลม เพชรบุรี”: 90. น ณ ปากน้ําไดกําหนดอายุฝมือชางสลักบานประตูวัดหันตราไวในรัชกาลของ
สมเด็จพระเจาทรงธรรม ดู น. ณ ปากน้ํา, วิวัฒนาการลายไทย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมือง
โบราณ, 2534) ภาพถายที่ 169 และ คําบรรยายใตภาพ, 170-171. 

   54ดู ศิวะลีย ภูเพชร, “ประติมากรรมสมัยอยุธยา,” ใน ศิลปกรรมสมัยอยุธยา , (พระนคร : กรม
ศิลปากร, 2514. จัดพิมพเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ 8 มกราคม-28 กุมภาพันธ 2514 ณ พระที่นั่งอิศารา
วินิจฉัย),18.  
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ภายนอกโดยตรงในชวงระยะของการสรางงานซึ่งอาจมีผลตอรูปแบบของลวดลายที่แตกตาง
ออกไปก็เปนได 
                ลายประดับกรอบบานประตูสลักไมวัดกุฏิแหงนี้ เสมอชัย พูลสุวรรณ ไดทําการศึกษา
และใหความเห็นวา ลวดลายขัดสานอันเปนลักษณะพิเศษที่พบรวมกับลวดลายอื่นๆนั้น นาจะ
เกิดจากการรับอิทธิพลของศิลปะอิสลามที่มาจากแถบเปอรเซียหรืออินเดียในระยะเวลาใกลเคียง
กับที่มีการสรางงาน และรูปแบบของลวดลายบนบานประตูของวัดกุฏิ ซึ่งรวมถึงลวดลายขัดสาน
ที่ปรากฎอยูบนขอบประตูจากวัดหันตรา ก็นาจะมีกับความสัมพันธของลวดลายไขวสานในศลิปะ
อิสลามเชนเดียวกัน55   
                ลวดลายขัดสานที่ปรากฎในศิลปะอิสลามมีอยูดวยกันหลายลักษณะ56 ซึ่งรวมถึงลาย
ขัดสานที่มีความใกลเคียงกับลวดลายบนบานประตูทั้งสองแหง ดังตัวอยางของ ลายสลักไม ที่
วางคัมภีรโคราน ราวพุทธศตวรรษที่ 1857 (รูปที่ 64) ลายบนมัสยิดไอจามี (Masjid-i-Jami)  
ในอิศฟาฮาน ประเทศอิหราน พ.ศ. 185358 (รูปที่ 65) ซึ่งนอกจากมีการประดับเปนลายเดี่ยวแลว 
ยังมีการนํามาประดับเปนลายบนแถวหนาดาน หรือลายประดับขอบ เชน ลายบนผนังมัสยิด
อัรไฮดินกาโณนปรา (Arhai-Din-ka-Jhonpra) ในอินเดีย ประมาณ พ.ศ. 174359 (รูปที่ 66) ลาย
พรมในภาพจิตรกรรม จากสมุดภาพ กรุงตะบริ๊ซ (Tabriz) ประเทศอิหราน พ.ศ. 2018-202460 
(รูปที่ 67) ลายบนพรม จากกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี พุทธศตวรรษที่ 2161 (รูปที่ 68) และ ลาย
บนผาไหมจากเปอรเซีย ราวพุทธศตวรรษที่ 2062 (รูปที่ 69)        
                                                 

   55เสมอชัย พูลสุวรรณ, “บานประตูไมจําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ 
อําเภอบานแหลม เพชรบุรี,” 78,98-99. 

   56ที่มาของการนําลายขัดสานมาใชเปนลายประดับในศิลปะอิสลาม ดูใน Yasin Hamid Safadi, 
Islamic Calligraphy (Great Britain Limited : Thames and Hudson, 1978),10-13. 

   57Ibid., 114. 
   58Arthur Upham Pope, Persian Architecture, (U.S.A. : Thames and Hudson, 1965), fig. 

210. 
   59Yasin, Islamic Calligraphy, 118. 
   60Ferrier, The Arts of Persia, 207. 
   61Ekrem Akurgal, Cyril Mango, and Richard Ettinghausen, Treasures of Turkey : The 

Earliest Civilizations of Anatolia Byzantium The Islamic Period, (Switzerland : Editions d’Art Abert 
Skira, 1966), 215. 

   62Ali Dowlatshahi, Persian Design and Motifs for Artists and Craftman (New York : Dover 
Publications, Inc., 1979), 6. 
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   จะเห็นวาลวดลายขัดสานเหลานี้ มีปรากฎอยูในงานประดับตกแตงทุกประเภทของ
ศิลปะอิสลาม จึงอาจเปนไปไดที่แรงบันดาลใจจากลวดลายประเภทนี้คงเขามาโดยทางใดทาง
หนึ่ง ทั้งจากเปนศิลปวัตถุ ส่ิงของเครื่องใชทั่วไป และสิ่งของเนื่องในศาสนา อันเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมอิสลาม ที่นําเขามาในราชอาณาจักรเปนสินคา บรรณาการ หรือติดตัวมากับบุคคล
ชาวมุสลิมหรือบุคคลในวัฒนธรรมอื่นที่ไดเกี่ยวของกับวัฒนธรรมมุสลิม รวมทั้งอาจมาจากแหลง
ประชาคมของชาวมุสลิมที่อยูในราชธานีและนอกราชธานี ก็เปนไดเชนกัน    
                ทั้งนี้ ในศิลปะยุโรป เชน กรีก โรมัน ก็ปรากฏลวดลายในลักษณะสอดไขว ขัดสานมา
นาน ศิลปะเปอรเซียในสมัยโบราณกอนเกิดศาสนาอิสลาม คงไดมีการติดตอกันกับดินแดนและ
วัฒนธรรมเหลานั้นมาอยูกอน   
      อนึ่ง ลวดลายที่คลายคลึงกันนี้ ในศิลปะจีนมีที่เรียกวา ผานฉาง (Pan-Chang) 63 เปน 

                                                 
   63Gu Ting Shu Wu, ZhongGuo JiXiang Tu-an, (Taibel : Zhongwen Tuhua Gufen Youxian 

Gongsi, n.d.), 254. คําวา ผาน (Pan) หมายถึง เงื่อนหรือปม สวนคําวา ฉาง (Chang) มีความหมายวา ยาว 
ลายนี้ในภาษาอังกฤษมีที่เรียกวา  Mysterious knot , Endless knot, Intestine  แมมักจะถูกเรียกวาปมหรือ
เงื่อน แตลายนี้ไมใชเงื่อนปมที่แทจริง เปนลายที่ประดิษฐขึ้นจากเสนที่ขัดสานกัน  คลายกับลายเฉลวของไทย 
ลายผานฉางถูกนํามาใชเปนสัญลักษณถึงการมีอายุยืนยาว เปนลายหนึ่งในสัญลักษณแปดอยางในพุทธ
ศาสนา ตนกําเนิดของลายนี้มีที่สันนิษฐานไวหลายประการ บางวามาจากลายศรีวัสสะของพระวิษณุ บางวา
รับมาจากลายสวัสดิกะ อยางไรก็ดีลายประเภทขัดสานมีอยูในหลายวัฒนธรรม ซึ่งอาจมีความเกี่ยวของกัน
หรือไมก็ได เนื่องจากลายประเภทนี้อาจเรียกไดวาเปนลายพื้นฐานที่พบมาตั้งแตสมัยโบราณ จึงเปนไปไดวา
เดิมทีลายชนิดนี้อาจมาจากการขัดสานกันของเครื่องจักสาน แลวมีการพัฒนาและประดิษฐตอมาจนเปน
ลวดลายประดับ ซึ่งจีนอาจพัฒนาขึ้นเองหรืออาจรับรูปแบบที่ประดิษฐแลวมาจากวัฒนธรรมอื่น  และถูก
นํามาใชในความหมายมงคลในภายหลัง โดยสัญลักษณนี้ยังอาจมีการหยิบยืมไปใชในความหมายตางๆกันได
อีกดวย  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของลายผานฉางหรือลายเฉลวใน  ณัฏฐภัทร จันทวิช, “ความหมายของ
ลวดลายบนเครื่องถวยจีน,” ศิลปากร 42,4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2542) : 72. ; Mae Anna Pang, Dragon 
Emperor Treasures from the Forbidden City (Melbourne : The National Gallery of Victoria, 1988), 46. 
; Stanley Charles Nott, Chinese Jade : Throughout the Ages, 120. ลวดลายประเภทขัดสานในศิลปะ
ตางๆดูตัวอยางและที่มาใน  Eva Wilson, 8000 Years of Ornament (Great Britain : British Museum 
Press, 1994), 173-194.   
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หนึ่งในสัญลักษณมงคลแปดทางพุทธศาสนาฝายมหายาน หรือ ปาจี๋เสียง (Ba Ji Xiang)64 
แนวคิดของการใชสัญลักษณมงคลแปดนี้จีนอาจไดรับผานมาทางลัทธิลามะของธิเบต65 รูปแบบ
ของลายผานฉาง มีทั้งแบบที่คลายเสนที่ขัดสานกันเปนหวง และแบบที่ขัดสานหักกันเปนมุม
คลายกับที่ไทยเรียกวา เฉลว66 โดยลายผานฉางทั้งสองแบบของจีนไมมีจุดเริ่มตนและปลาย
ส้ินสุดของเสนลาย ซึ่งเปนที่มาของความหมายถึงการไมส้ินสุด ความยืนยาว โดยลายแบบที่มี
ลักษณะเปนเสนขัดสานเปนหวง เปนแบบที่มีลักษณะคลายกับลายขัดสานบนบานประตูวัด
หันตราและวัดกุฏิ ลวดลายในรูปแบบของเสนสอดขัดนี้คงไดเร่ิมใชเปนลวดลายประดับมาแลวใน
สมยัราชวงศซง67 (Sung Dynasty พ.ศ. 1503-1822) พรอมกับลายมงคลแปดอยาง   ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 18 สมัยราชวงศจิ้น68 (Chin Dynasty) สืบตอมาในสมัยราชวงศหยวน(Yuan Dynasty 

                                                 
   64สัญลักษณมงคลแปดอยางในพุทธศาสนาหรือ ปาจี๋เสียง (Ba Ji Xiang) ประกอบดวย จักรหรือกง

ลอ หอยสังข ฉัตร ปะรํา ดอกบัว แจกัน ปลาคู และผานฉางหรือเฉลว ดูเพิ่มเติมใน Stanley Charles Nott, 
Chinese Jade : Throughout the Ages ,118-120. Schuyler Cammann, China’s Dragon lobe, 
(Chicago: Artmedia Resources, Ltd., 1952), 96-97. 

    65Ibid., 97.อิหรานไดเคยไดเขาไปยังดินแดนแถบธิเบตมาตั้งแตเม่ือราวพุทธศตวรรษที่ 12 ดูใน ชะ
ฮาบ เชตูเดห-เนญาด, “ผลกระทบของอารยธรรมเปอรเซียในสยามประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต,” : 71. 
และในราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ชาวเปอรเซียในชวงวัฒนธรรมซัสซาเนียน ไดกอตั้งกลุมของตนเองขึ้นใน
ประเทศจีน เวียตนาม ธิเบต พมา และสวนตางๆของประเทศไทย Edward H. Schafer, The Vermilion Bird, 
T’ang Images of The South, (Los Angeles : University of California Press, Berkeley, 1967), 11. อาง
ถึงใน ชะฮาบ เชตูเดห-เนญาด, “ผลกระทบของอารยธรรมเปอรเซียในสยามประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต, 71. 

   66เฉลว คือ การนําเสนตอกหรือซีกไมไผหรือหวายมาขัดสานกันเปนมุม ตั้งแตสามมุมขึ้นไป เพื่อ
เปนเครื่องหาม เชน ปกหมอยาเพื่อกันไมใครมาเปดหรือเติมอะไรลงไป หรือเปนการปกเพื่อบอกขายของ หรือ
เพื่อแสดงอาณาเขต บางความเชื่อวาใชเปนเหมือนยันตหรือเคร่ืองหมายศักดิ์สิทธิ์  ดูใน สมเด็จเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัติวงศ และ พระยาอนุมานราชธน, บันทึกเรื่องความรูตางๆ เลม 5 (พระนคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสมาคมสังคม, 2506), 5-6,9. ; สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง เลม 4 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), 1735-1736. 

   67ดูรูปใน Heng Tung, Ancient Chinese Pattern (n.p.,n.d.), 71. 
   68Mae Anna Pang, Dragon Emperor Treasures from the Forbidden City,45 ; Stanley 

Charles Nott, Chinese Jade : Throughout the Ages,118.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 50
 
พ.ศ.1823-1911)69 และสมัยราชวงศหมิง (Ming Dynasty พ.ศ. 1911-2187) (รูปที่ 70) จนถึง
สมัยของราชวงศชิง (Ching Dynasty พ.ศ. 2187-2454)70  

   อยางไรก็ดี จากการศึกษาของ เสมอชัย พูลสุวรรณ ไดเสนอวาลายที่บานประตูวัด
หันตรา และวัดกุฏินี้มีความใกลเคียงกับลวดลายในศิลปะอิสลามมากกวา เนื่องจากลายขัดสาน
ของบานประตูวัดกุฎิ ตัวลายขัดสานมีปลายลายที่มีลักษณะคลายกระหนกยื่นออกมาจากปลาย
ทั้งสี่ (รูปที่ 71 , ลายเสนที่ 6)  นอกจากนี้ลายขัดสานที่พบบนบานประตูจากวัดหันตรา ยังมีทั้ง
แบบลายขัดสานปลายลายมีลักษณะคลายกระหนก และแบบลายขัดสานที่ไมมีปลายลายแตมี
ลายใบไมยื่นออกมาจากปมทั้งสี่มุม (รูปที่ 72 ,ลายเสนที่ 7)และ(รูปที่ 73, ลายเสนที่ 8)  ซึ่งลาย
ขัดสานที่มีการออกปลายลายคลายกระหนก เปนแบบที่คลายกับลายขัดสานที่พบในศิลปะ
อิสลาม71 เชน ลายขัดสานบนเหยือกน้ําทองเหลือง พุทธศตวรรษที่ 18 (ลายเสนที่ 9) และลาย
คลายกระหนกในศิลปะอิสลาม บนลายจําหลักศิลา มัสยิดกวาวัตอัลอิสลาม (Quwwat al-Islam) 
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 (ลายเสนที่ 10) หรืออาจเปนการนําเฉพาะรูปแบบลายขัดสานมา
เพียงอยางเดียว โดยที่มาของการออกปลายลายเปนกระหนกและมีลายใบไมประกอบของบาน
ประตูวัดกุฏิและวัดหันตรา ไดรับแรงบันดาลใจจากการวางลายดอกประจํายามสลับกับลายดอก
กลม ที่ตามปกติจะมีลายกนกออกจากดอกกลม แตชางไดปรับเปลี่ยนมาเปนลายสอดไขวแลว
เพิ่มลายกนกและใบไมเติมเขาที่มุมทั้งสี่แทน72  

   นอกจากนี้ ผูศึกษามีความเห็นวาลายขัดสานในศิลปะจีนหรือธิเบต จะปรากฏใน
ลักษณะของลายขัดสานที่ไมมีปลายหรือจุดเริ่มตนสิ้นสุด จึงไมมีการออกปลายลาย รวมทั้งไมมี
การประดับดวยลายใบไมหรือลายคลายกระหนก อาจพบเพียงการประดับดวยลายริ้วผา
เนื่องจากเปนสัญลักษณมงคล แตลายขัดสานที่พบในฝงตะวันตกหรือลายในศิลปะอิสลามนั้นมี

                                                 
   69เชน ลายที่ปรากฎบนเครื่องถวยชูฝู (Shu-Fu Ware) เปนเครื่องถวยเนื้อขาวเคลือบสีขาวสมัย

ราชวงศหยวน the Oriental Ceramic society of Hong Kong and the Urban Council ,South-East Asian 
and Chinese trade pottey : an exhibition catalogue (Hong Kong : Hong Kong Museum of Art,1979).;  
He Li, Chinese Ceramic : The New Standard Guide (London : Thames and Hudson, 1996), 335. 

   70Jessica Harrison Hall, Ming Ceramics, (London : The British Museum Press, 2001)94, 
99. 

   71เสมอชัย พูลสุวรรณ, , “บานประตูไมจําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ 
อําเภอบานแหลม เพชรบุรี,” : 89. 

   72อานรายละเอียดการวิเคราะหลวดลายบานประตูวัดหันตราใน เกศรินทร แซเบ, ลวดลายแบบเสน
ไขวบนกรอบบานประตูจากวัดหันตรา พระนครศรีอยุธยา,  9-12. 
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ปรากฎในหลายลักษณะ ซึ่งรวมถึงลายขัดสานที่มีการออกปลายลายคลายกระหนกและแบบไม
มีปลายลายเชนนี้ดวย อีกทั้งความนิยมของการนําลวดลายขัดสานมาใชของจีน ในการนํามา
จัดเรียงบนลายหนากระดานโดยเฉพาะบนเครื่องถวยนั้นยังไมเคยปรากฎ มักปรากฎเปนลาย
เดี่ยวประกอบกับลายสัญลักษณมงคลอื่นๆ ดังนั้นแรงบันดาลใจจากศิลปะอิสลามจึงนาจะมีสวน
ตอลวดลายดังกลาวอยูมากกวา แตทั้งนี้ในสวนของลายขัดสานแบบไมมีปลายเสนลายนั้น ในอีก
มุมมองหนึ่งก็อาจเปนการไดรับอิทธิพลจากศิลปะอิสลามผานมาทางศิลปะจีนหรือเปนการ
ผสมผสานระหวางอิทธิพลจากศิลปะจีนและศิลปะอิสลามเขาดวยกัน โดยลายขัดสานแบบไมมี
ปลายลายอาจไดแรงบันดาลใจมาจากลายขัดสานของจีน แลวนํามาจัดวางและประดิษฐตกแตง
ข้ึนใหม เนื่องจากภาพทวารบาลที่เปนรูปเสี้ยวกางบนบานประตูจากวัดหันตราที่ปรากฎลายปม
แบบไมมีปลายลายรวมดวยนั้น ก็เปนแรงบันดาลใจมาจากจีนเชนเดียวกัน  

   ความคลายคลึงกันระหวางศิลปะจีนและศิลปะอิสลามอาจเกี่ยวเนื่องกับการถายเท
รูปแบบศิลปะแกกันมานาน ซึ่งหากพิจารณาในแงมุมของการสงผานแรงบันดาลใจจากงาน
ศิลปะอิสลามมาทางศิลปะจีนก็อาจมีสวนอยูบางเชนกัน แหลงบันดาลใจที่ผานมาทางศิลปะจีน 
อาจมาพรอมวัตถุสินคา เครื่องบรรณาการ หรือกลุมบุคคลชาวจีนที่เขามาในราชสํานักหรือ
ราชอาณาจักรอยุธยา  การเขามาของอิทธิพลศิลปะอิสลามอาจยอนไปตั้งแตสมัยราชวงศถัง 
(T’ang Dynasty พ.ศ. 1161-1450) ของจีนซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับอาณาจักรซัสซานียะฮ 
(Sassanian) ของเปอรเซีย73 การเริ่มตนความนิยมแบบเปอรเซียนําไปสูความตองการสินคา
ตางๆ อาทิ ผา เครื่องโลหะ และเครื่องถวยแบบตะวันตกในราชสํานักของจีน74 การนําเขาสินคา
และการทดลองการผลิตเครื่องถวยในรูปแบบใหมๆที่ไดแรงบันดาลใจมาจากศิลปะภายนอก เชน 
เทคนิคการเคลือบ และรูปทรง ตอเครื่องถวยในสมัยราชวงศถัง รวมไปถึงลายตกแตง เชน ลาย

                                                 
   73นอกจากการติดตอทางดานการคาที่มีเสนทางสายไหมเปนสวนเชื่อมโยงวัฒนธรรมจากโลก

ตะวันตกกับโลกตะวันออกแลว ในชวงพุทธศตวรรษที่ 12 จีนและเปอรเซียมีการสงฑูตติดตอถึงกันหลายครั้ง 
เจาชายองคสุดทายของอาณาจักรซัสซานียะฮไดล้ีภัยเขาไปพํานักในราชสํานักจีน พรอมกันนั้นไดมีบรรดาหมอ 
นักวิชาการ ผูนําดานศาสนา และผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ก็ไดเขาไปพรอมกันในครั้งนั้นดวย รสนิยมแบบ
อิหรานจึงไดถูกนําเขาไปเผยแพรอยางจริงจังในราชสํานักจีนเปนครั้งแรก ดูใน  Mahler, “Iranian Influence 
on Chinese Ceramics of The Ming Period,” 3257.  
       74H. Trubner, The Art of the T’ang Dynasty (a loan exhibition organized by the los 
Angeles County Museum), Los Angeles, 1957, quoted in  Mahler, “Iranian Influence on Chinese 
Ceramics of The Ming Period,” in A Survey of Persian Art : from Prehistoric times to the Present, ed.  
Arthur Upham Pope ( London : Oxford University Press, 1967), 3257. 
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พวงองุน วงกลมเม็ดไขปลา ตนไมแหงชีวิต ฉากการลาสัตว และภาชนะที่มีหัวรูปสัตว เปนตน75 
แมวาความสัมพันธของทั้งสองวัฒนธรรมจะไดคลายลงชั่วระยะเวลาหนึ่งแตรูปแบบทางงาน
ศิลปะบางอยางก็ยังคงมีพัฒนาการตอมา และเมื่อมองโกลเขารุกรานดินแดนตางๆเทคนิคการใช
สีโคบอลต (cobalt blue)จากดินแดนฝงตะวันตกของเอเชียไดถูกนําเขาใชในเครื่องถวยของจีน 
และไดกลายเปนที่นิยมและเปนที่รูจักของเครื่องถวยในสมัยราชวงศหมิง76 และในทางกลับกัน
อิทธิพลหรือแรงบันดาลใจจากศิลปะจีนก็ไดเขาไปสูศิลปะอิสลามเชนเดียวกัน  ซึ่งไดพบวาเครื่อง
ถวยลายครามในสมัยราชวงศหมิงของจีน ก็เปนที่นิยมในราชสํานักเปอรเซียและตุรกีเชนกัน77 
  

   1.2 ประเภทลายสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม หรือ ลายดอกเหลี่ยม 
                    ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม     

   ลายเสาประดับดอกเหลี่ยมหรือลายเหลี่ยมหยักมุมประดับติดตอกันในแนวตั้งของผนัง
ชองแสง หรือ เรียงกันเปนผืนตอเนื่องไปเต็มผนัง แบบเรียงในแนวตั้งมีลักษณะของลายดอก
เหลี่ยมเพิ่มมุมวางตอเนื่องกัน พบตัวอยางที่ผนังสกัดหลังวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี อายุราว
อยุธยาตอนกลาง (รูปที่ 74) และตัวอยางในพระนครศรีอยุธยา ไดแก ลายชองแสงพระวิหาร
หลวงวัดมหาธาตุ อาจทําขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุน
หลวงพะงั่ว) หรือ อาจเปนงานในคราวบูรณะในสมัยอยุธยาตอนกลาง78 (รูปที่ 75) ลายบนผนัง

                                                 
   75Mahler, “Iranian Influence on Chinese Ceramics of The Ming Period,”  3257. 
   76Ibid., 3258-3260.  ; Esin Atil, Ceramics From the World of Islam (U.S.A. : Smithsonian 

Institution Washington, 1973), 3. 
   77John Alexander Pope, Fourteenth-century blue-and-white : a group of Chinese 

porcelains in the Topkapu Sarayi Muzesi, Istanbul ( Washington, D.C. : Freer Gallery of Art, 1970).  ; 
John Alexander Pope, Chinese Porcelains from the Ardebil shrine, second printed (Great Britain : 
Sotheby Parke Bernet Publications, 1981). 

   78“พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการ
ขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพครั้งที่ 2, (พระนคร : 
สํานักพิมพคลังวิทยา, 2515), 444. และ ตามความเห็นของศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม วาไมนาจะใชงานคราวบูรณะ
ในยุคปลายในรัชกาลของสมเด็จพระเจาปราสาททอง ดูใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหง
แผนดิน, 121. แนวความคิดที่ตางออกไปวาควรเปนงานคราวบูรณะในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง ดูใน 
รุงโรจน ธรรมรุงเรือง , “การปฏิสังขรณวัดมหาธาตุ สมัยพระเจาปราสาททอง : ความจริงเพียงคร่ึงเดียวของพระ
ราชพงศาวดาร,” เมืองโบราณ 29, 1 (มกราคม-มีนาคม 2546) : 120. 
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อุโบสถวัดหนาพระเมรุ อายุราวอยุธยาตอนกลาง79 วิหารพระมงคลบพิตร สรางในรัชกาลสมเด็จ
พระเจาทรงธรรม พ.ศ. 2153 ซอมยอดมณฑปในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ พ.ศ. 
228580  ผนังวิหารหลวงวัดธรรมิกราช อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 รัชกาลสมเด็จพระเจา
ทรงธรรม (รูปที่ 76) ชองแสงบนผนังระเบียงคด วัดไชยวัฒนาราม รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาท
ทอง พ.ศ.217281 ผนังระเบียงคดปราสาทนครหลวง อยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง82 และลายชองแสงวิหารราย วัดพระศรีสรรเพชญ อาจสรางระยะเดียวกับการสราง
วัดในสมัยอยุธยาตอนกลาง รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 283 หรืออาจสรางเมื่อคราวบูรณะวัด
ในชวงปลายของสมัยอยุธยา (รูปที่ 77)    
                    ลายเสาประดับดอกเหลี่ยมที่ปรากฎบนผนังของอุโบสถวิหารดังกลาว พบวาสวน
ใหญมีลักษณะที่คลายกันคือ เปนลายดอกเหลี่ยมเพิ่มมุมที่เรียงตอกันในแนวตั้งและมักทํา
ประกอบอยูบนชองแสงยาวของผนัง คือ เมื่อมองจากดานในอาคารจะเห็นเปนเพียงชองแสงยาว 
หรือในบางแหง เชนที่วัดไลย จะทําคลายชองแสงหลอก คือ มีลักษณะเหมือนชองแสงแตกอปด
ทึบ ซึ่งทั้งสองแบบเมื่อมองจากดานนอกจะเห็นเปนลายเสาประดับดอกเหลี่ยม  การกอลายดอก
เหลี่ยมบนชองแสงแนวตั้งหรือบนผนังทึบนี้ อาจมีเหตุผลทางดานการรับน้ําหนักของโครงสราง
อาคาร โดยการเพิ่มเติมรายละเอียดจากการทําชองแสงแนวตั้งที่เคยพบ แตชางยังอาจไมกลาที่
จะทําชองแสงประดับดอกเหลี่ยมปรุถึงกันทั้งดานในและดานนอกหรืออาจเปนเทคนิคที่งายกวา
การเจาะชองถึงกัน  ทั้งนี้ตองยกเวนลายบนผนังของวิหารรายวัดพระศรีสรรเพชญ ที่มีลักษณะ
ของการทําชองแสงปรุถึงกัน และยังมีรูปแบบของชองปรุที่อยูในแบบเรขาคณิตที่มีรายละเอียด
เพิ่มเติมออกไป ที่ยังไมพบบนผนังอาคารอื่นของไทยในชวงระยะกอนหนาหรือรวมสมัยกัน อาจ
เกี่ยวเนื่องกับขนาดของวิหารที่มีขนาดเล็กจึงสามารถที่จะเจาะชองแบบปรุทั่วผนังได ปญหาเรื่อง
การรับน้ําหนักของผนังคงมีนอยกวาอาคารขนาดใหญ เชน วิหารหลวง หรืออุโบสถ  

   การทําชองแสงหรือชองปรุในรูปแบบเสาประดับดอกเหลี่ยม และแบบลายเรขาคณิต
นั้น แมวาในศิลปะสุโขทัยการทําชองแสงลักษณะนี้จะไมปรากฏมากอนพบเพียงการทําชองแสง
                                                 

   79สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 126, คําบรรยายภาพ. 
   80เร่ืองเดียวกัน, 143, คําบรรยายภาพ. 
   81“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),” ใน ประชุมพงศาวดาร, เลมที่ 39 

(พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2512), 111. 
   82เร่ืองเดียวกัน, 113.   
   83“พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการ

ขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 452. 
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ยาวในแนวตั้ง แตก็เปนไดวารูปแบบเหลานี้ อาจมีความสัมพันธกับชองแสงที่พบในศิลปะอิสลาม  
เมื่อชาวมุสลิมเขามามีบทบาทและตั้งถิ่นฐานอยูในอยุธยา ซึ่งสอดคลองกับเทคนิคทาง
สถาปตยกรรมบางประการที่สันนิษฐานวามีความเกี่ยวของกับศิลปะอิสลาม84 ดังนั้นลายเสา
ประดับดอกเหลี่ยมนี้ อาจเปนการผสมผสานระหวางชองแสงในแนวตั้งของสุโขทยักบัลายเพิม่มมุ
ในแบบศิลปะอิสลามก็เปนได 
                อยางไรก็ดี แมวารูปแบบของตัวชองแสงเสาประดับดอกเหลี่ยมที่พบในศิลปะไทยนี้ 
จะยังไมพบรูปแบบที่เหมือนกันในศิลปะอิสลาม แตดวยลักษณะรูปแบบที่อยูในทรงของลาย
เรขาคณิตในลักษณะสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมหรือกากบาทเพิ่มมุม จึงนาเชื่อวาลายเสาประดับดอก
เหลี่ยมของไทยจะมีเคาที่มาจากลวดลายในศิลปะอิสลาม ดังมีตัวอยางของลวดลายในลักษณะ
กากบาทในศิลปะอิสลาม เชน ลายบนผนังภายใน ฟรายเดยมัสยิด หรือ มัสยิดไอจามี (Masjid-i-
Jami) หรือที่เรียกกันวามัสยิดกลาง85เมืองอิศฟาฮาน ประเทศอิหราน พ.ศ. 185386 (รูปที่ 78) 
และลายกออิฐบนผนังเสาหรือบนหอของมัสยิดกลาง พ.ศ. 1601 87(รูปที่ 79) เปนตน สวนลาย
แบบชองปรุที่พบที่วิหารรายวัดพระศรีสรรเพชญนั้นมีลวดลายที่ใกลเคียงพบที่ประตูหลอกสลัก
หิน สุเหราสุสานของชารอะหมัด (Ahmad Shah) แหงเมืองอเมดาบัด (Ahmedabad)       แควน
คุชราต อินเดีย อายุราว พ.ศ. 198588(รูปที่ 80) และ ที่มัสยิดกลาง กรุงอิศฟาฮาน ประเทศอหิราน 
ราวพุทธศตวรรษที่ 2089(รูปที่ 81)   

                                                 
   84ดูเร่ืองอิทธิพลศิลปะอิสลามที่มีตอสถาปตยกรรมอยุธยา ใน พิทยา บุนนาค, “อิทธิพลของศิลปะ

เปอรเซียในสถาปตยกรรมของอยุธยา” ใน ความสัมพันธอิหราน - ไทย ทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
(กรุงเทพฯ : ศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน, 2003), 289-301. และ จุฬิ
ศพงศ จุฬารัตน , “กุหลาบเปอรเซียในราชอุทยานกรุงสยาม : รูปรอยวัฒนธรรมอินโด- อิหราน ในศิลปกรรม
ไทยสมัยอยุธยา,” : 84-91. 
                 85 จากคําแนะนําของอาจารยอาดิศร รักษมณี วาเปนชื่อเรียกของมัสยิดเดียวกัน ซึ่งตอไปจะขอ
เรียกเพียงชื่อเดียววา มัสยิดกลาง  

   86Roman Ghirshman, Vladimir Minorsky, and Ramesh Sanghvi , Persia : The Immortal 
Kingdom (Greenwich, Conn. : Graphic Society ; London : Orient Commerce Establishment,1971), 
133. 

   87Ferrier, The Art of Persia, fig. 1. 
   88John Guy, Woven Cargoes Indian Textile in the East (London : Thames and Hudson, 

1998), 45. 
   89Arther Upham Pope, Persian Architecture, 217. 
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                 ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง ไดเสนอแนวคิดถึงที่มาของการกอชองแสงที่เปนลักษณะดอก
เหลี่ยมเพิ่มมุมเรียงกันดังเชนที่วัดไลยวา อาจจะไดรับอิทธิพลมาจากการเจาะชองแสงของ
สถาปตยกรรมพมา เชน ที่พบในศาสนสถานมอญแหงโปโดมู (Pawdawmu) ในพุกาม อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 2190(รูปที่ 82) ทั้งนี้ลักษณะการทําชองปรุไดพบบนเจติยสถานหลายแหงใน
ศิลปะพมาสมัยเมืองพุกาม ซึ่งสันนิษฐานวาคงไดรับอิทธิพลจากงานของมุสลิมเชนเดียวกับ
ลวดลายและเทคนิคทางศิลปะอ่ืนๆ91 นอกจากนี้ ฟอเรสท แมคกิล (Forrest McGill) ยังไดใหขอ
สันนิษฐานวา ลายสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม ของวัดไชยวัฒนาราม อาจไดรับอิทธิพลจากศิลปะพมา
เชนเดียวกัน โดยมีตัวอยางจาก การเจาะชองแสงของวิหารกวงสมุดอว (Kaunghmudaw) เมือง
สะแค็ง ซึ่งมีความใกลเคียงกับลายเสาประดับดอกเหลี่ยมที่วัดไชยวัฒนาราม92  

   อยางไรก็ดี มีผูเสนอวาลายประดับดอกเหลี่ยมนี้อาจมีที่มาจากลายผาที่ส่ังเขามาจาก
อินเดียอันเปนลายที่นิยมในสมัยราชวงศโมกุล93 (รูปที่ 83) แตเนื่องดวยตัวอยางหลักฐานที่นํามา
เปรียบเทียบมีอายุที่อยูในชั้นหลังกวาวัดไชยวัฒนาราม ที่มีอายุราว พ.ศ. 2173 จึงทําใหยังไม
สามารถกลาวถึงอิทธิพลที่สงมาทางนี้ไดชัดเจนนัก94 ทั้งนี้นอกจากลายผาแลวลวดลายบนพรม
อันเปนสินคานําเขาจากดินแดนมุสลิมก็อาจมีสวนอยูดวยแมจะไมเหลือหลักฐานใหศึกษา
เนื่องจากการเสื่อมสลายของวัตถุ แตจากภาพวาดลายเสนที่แสดงการตกแตงในทองพระโรงของ
สมเด็จพระนารายณ (รูปที่ 84) อาจจะพอทําใหเราเห็นภาพพรมที่ปูลาดบนพื้นหองที่มีลักษณะ
ของลายเพิ่มมุมที่เรียงตอกันอยูบาง แมหลักฐานเหลานี้จะเปนเพียงสวนเล็กนอย แตก็อาจทําให
พอเห็นเคาถึงความเปนไปไดในการเขามาของแรงบันดาลใจจากสินคาตางชาติตองานศิลปะของ
ไทยในยุคสมัยนั้น 

        
 

                                                 
   90ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง, ประติมานวิทยาและรูปแบบศิลปะในภาพปูนปนประดับวิหารวัดไลย, 45. 
   91อิทธิพลเทคนิคทางสถาปตยกรรมมุสลิมตอศิลปะพมา ดูใน Gutman, Burma’s Lost kingdoms 

: Splendous of Arakan, 84-85. 
   92Forrest McGill, The Art and Architecture of the Reign of King Prasatthong of Ayutthaya 

(1626-1656),” (Ph.D. Dissertation, University of Michigan 1977), 215. 
   93พิริยะ ไกรฤกษ, “ ประวัติศาสตรศิลปะอยุธยา” ใน อยุธยากับเอเชีย, ชาญวิทย เกษตรศิริ, 

บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2544), 87.  
   94ดูใน เกศรินทร แซเบ, ลวดลายแบบเสนไขวบนกรอบบานประตูจากวัดหันตรา พระนครศรีอยุธยา, 

3. 
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        ลายสี่เหลี่ยมเพิ่มมุม หรือ ดอกเหลี่ยมเพิ่มมุม    
   ตัวอยางของลายที่พบ เชน ปูนปนเสากรอบประตูอุโบสถ วัดภูเขาทอง จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑเจาสามพระยา คร่ึงแรกพุทธศตวรรษที่ 2295 (รูปที่ 85) 
และลายบนเครื่องถวยศรีสัชนาลัย (รูปที่ 86) นอกจากนี้ยังปรากฏอยูในงานประเภทจิตรกรรม
ดวย ดังเชน  ลายบนสนับเพลาภาพเทพชุมนุม วัดใหมประชุมพล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราว
คร่ึงหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ในรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง96 (รูปที่ 87) ลายภูษาทรง
ของเทพชุมนุม จิตรกรรมในอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี รัชกาลสมเด็จพระเจา
เสือ97 (รูปที่ 88) ลายภูษาทรงของทวารบาลและลายผาปูบนหลังชาง วัดปราสาท จังหวัดนนทบุรี 
ราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณ98 (รูปที่ 89) ลายสนับเพลาของรูปเทวดาในภาพจิตรกรรมบน
สมุดขอยวัดหัวกระบือ  รวมทั้งลายรดน้ําบนเสาภายในศาลาการเปรียญ วัดใหญสุวรรณาราม 
จังหวัดเพชรบุรี (รูปที่ 90) เปนตน 
                 ลายชนิดนี้เราอาจเคยพบมาแลวในศิลปะสุโขทัย ที่วัดเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย เกี่ยวกับแรงบันดาลใจจากศิลปะอิสลามในศิลปะสุโขทัย ไมเคิล ไรท ไดเคยตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับรูปทรงของเจดียพุมขาวบิณฑหรือทรงดอกบัวตูม วาอาจไดรับแรงบันดาลใจ
จากหลังคาทรงโดมในศิลปะอิสลาม โดยเฉพาะอิทธิพลจากศิลปะเปอรเซียที่ผานมาทางลังกา99 
แตอยางไรก็ดีลายสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมของวัดเจดียเจ็ดแถวนี้ ยังไมอาจสรุปไดวามีความเกี่ยวของกับ
ลายในศิลปะอิสลามหรือไมเนื่องจากหลักฐานศิลปะสุโขทัยที่ปรากฎรองรอยที่จะนําไปศึกษา
ความเกี่ยวโยงกับศิลปะอิสลามยังมีอยูอยางจํากัด และนอกจากในสุโขทัยแลวหลักฐานใน
ระยะเวลาตอมา ไดปรากฎที่กรอบลายปูนปนบนวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี   แตลวดลายเพิ่มมุม

                                                 
   95สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 88. 
   96สันติ เล็กสุขุม , ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน,183. 
   97มีเร่ืองเลาอิงประวัติศาสตรถึงการบูรณะปฏิสังขรณวัดนี้ในรัชกาลสมเด็จพระเจาเสือ  ดูใน 

จํานงค ศรีนวล, วัดใหญสุวรรณาราม, ชุดจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ
, 2527), 11. ซึ่งจากรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนัง ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม เห็นพองวามีลักษณะที่สอดคลองกับ
ชวงเวลาดังกลาว  สันติ เล็กสุขุม , ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 191. 

   98ศ.ดร. สันติ เล็กสุขุม สันนิษฐานวาจิตรกรรมวัดปราสาทคงมีอายุไลเล่ียหรือกอนจิตรกรรมฝาผนัง
อุโบสถวัดชองนนทรีซึ่งอยูราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณเล็กนอย   ดูใน เร่ืองเดียวกัน, 191,189. 

   99ดูใน ไมเคิล ไรท, “อิทธิพลอิสลามในสถาปตยกรรมสุโขทัย,” ศิลปวัฒนธรรม ( สิงหาคม 2531) 9, 
10 : 112-114. 
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นี้เปนลักษณะของลายสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่มีการยืดออกทางสูงเพื่อเปนกรอบของภาพและลวดลาย
บรรจุภายใน  
                 ที่มาของลายนี้อาจมีแรงบันดาลใจคลายกับลายเสาประดับดอกเหลี่ยม คือ ลวดลาย
ในศิลปะอิสลามที่นิยมการประดิษฐลวดลายในรูปทรงเรขาคณิต โดยอาจรับผานมาทางสินคา
ของชาวมุสลิม เชน ผาที่ ส่ังเขามาจากอินเดีย (รูปที่ 91) หรือ จากการพบเห็นงานประดับ
สถาปตยกรรมในราชอาณาจักรก็เปนได   
                 ตัวอยางของลายเพิ่มมุมในศิลปะอิสลาม เชน งานประดับสุสานอิลทุธมิศ หรือ อัล
ทุมศ (Iltutmish /Altumsh) กรุงเดลฮี พ.ศ. 1778100 ลายเจาะชองสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่มัสยิดโมถกี 
(Moth-ki-Masjid) กรุงเดลฮี พ.ศ. 2048101 (รูปที่ 92) ลายตกแตงปอมกวาลิออร (Gwalior) เมือง
กวาลิออร ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2043102 เปนตน 
  
2. กลุมลายที่มีที่มาจากธรรมชาติ 
                   2.1 ประเภทลายพรรณพฤกษา  
                                      ลายกานขดวงกนหอย    

   ตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก ลายกานขดปูนปนบนผนังวิหารวัดไลย จังหวัดลพบุรี ราว
พุทธศตวรรษที่ 21 (รูปที่ 93) ลวดลายกานขดบนพนักธรรมาสน และกระทงธรรมาสน วัดเสาธง
ทอง คร่ึงแรกพุทธศตวรรษที่ 22 (รูปที่ 94) ลายกานขดภายในกรอบลายรูปดาวบนพนักสังเค็ด  
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 – 23 และลายกานขดบนพนัก
ธรรมาสน วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา (รูปที่ 95)  
               รูปแบบของลายกานขดโดยรวมจะมีลักษณะของวงที่ซอนกันหลายชั้นประดิษฐคลาย
กนหอย ชองไฟของแตละชั้นมีความสม่ําเสมอกัน ประกอบกับมีลายใบไมแทรกซอนบนวงกาน
ขด ซึ่งลายใบไมที่มีลักษณะของใบใกลเคียงธรรมชาติ ดังเชน บนผนังวิหารวัดไลย คงเปนแบบที่
มีมากอนใบไมที่มีการประดิษฐมากขึ้น ของลายกานขดในรุนหลังอยางกานขดธรรมาสน วัดราช
บูรณะ พิษณุโลก  
 

                                                 
   100ดูรูปใน Percy Brown, Indian Architecture (Islamic Period) (Bombay : D.B. Taraporevala 

Sons & Co. Private Ltd., 1968), VIII. 
   101 Percy Brown, Indian Architecture (Islamic Period), XVII. 
   102Ibid. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 58
 
                ลายประเภทกานขดพรรณพฤกษาที่มีโครงสรางของวงกานขดที่ซับซอนประกอบใบไม
แทรกนี้ไดพบอยูในศิลปะอิสลาม103 ดังเชน ลายสลักไม พ.ศ. 1827 (รูปที่ 96) ลายบนงานประดบั
กระเบื้องมัสยิด พ.ศ. 1990 (รูปที่ 97) ลายบนเครื่องถวย ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 (รูปที่ 98) ซึ่งมี
ลักษณะใกลเคียงกับลายกานขดที่พบในศิลปะไทยที่มีวงกานขดที่ซอนกันหลายชั้น รวมทั้ง
ลักษณะของลายใบไมที่มีกานใบมวนออก เชน ลวดลายบนธรรมาสนวัดราชบูรณะ (รูปที่ 99) 
และลวดลายกานขดบนกระทงธรรมาสน จากวัดเสาธงทอง (รูปที่ 100) ก็ไดพบประกอบลายกาน
ขดในศิลปะอิสลามดวยเชนกัน  

    สําหรับลายใบไมออกจากลายกานขดของไทยไดพบในงานลวดลายประดับราวตน
พุทธศตวรรษที่ 21 มีตัวอยาง บนผนังขางดานใต วิหารหลวงวัดนางพญา ศรีสัชนาลัย (รูปที่ 
101) ตอมาไดปรากฎการทําเปนแบบใบไมซีก-ซอน เชน จิตรกรรมฝาผนังเมรุวัดชัยวัฒนาราม 
พ.ศ. 2173 และที่หนาบันซุมประตูพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม พ.ศ. 2233  แตลายกานขด
เหลานี้ไมไดเปนแบบที่มีวงที่ซอนกันหลายชั้น ซึ่งความนิยมลายใบไมซีกซอนที่มักปรากฎใน
รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุมเสนอวา อาจเกี่ยวของกับกระแสความ
นิยมศิลปะจากตางประเทศ เชน ศิลปะตะวันตก ศิลปะอิสลาม ซึ่งลายใบไมซีก-ซอน หรือลาย
ใบไมเต็มใบ ตางก็มีอยู และตางมีลักษณะเฉพาะของตน104 ความนิยมลายใบไมซีก-ซอนอยางใน
รัชกาลนี้ มีหลักฐานอีกจากงานเขียนลายประดับคัมภีร มีตัวอักษรระบุป 2231105  

                                                 
       103อนึ่ง  จากมุมมองของ ศ. ดร. สันติ เล็กสุขุม ไดเสนอวา “....ศิลปะจีนเกี่ยวของ แลกเปล่ียน
อิทธิพลทางดานศิลปกรรมกับศิลปะอิสลามในกลุมชาวเปอรเซียมาตั้งแต พุทธศตวรรษที่ 19 แลวเปนอยาง
นอย จึงผสมผสานกัน ลวดลายแบบจีน เชน ลายดอกโบตั๋น ลายใบ ลายกิ่งกานมวนเปนวงโคงของจีน ไดเขา
มามีบทบาทในลวดลายประดับแบบมุสลิมนานจนกลายเปนลายเฉพาะในศิลปะอิสลามในที่สุด ดังไดพบเปน
ลายปกพรม และลวดลายประดับตางๆในศิลปะอิสลาม...”  ดูใน สันติ เล็กสุขุม, “จิตรกรรมในพิพิธภัณฑ
พื้นบานวัดมวง” ใน ลุมน้ําแมกลอง : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2536. จัดพิมพเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
พิพิธภัณฑ วันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2536) , 157-158.  

   104สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 90. ลายกานขด
ประกอบใบไมซีกในศิลปะตะวันตกพบมาแลวอยางนอยในศิลปะโรมัน ราวพุทธศตวรรษที่ 9 ดูรูปใน Eva 
Wilson, 8000 Year of Ornament, 137, fig. 5:33. 

   105ดูรูปใน น. ณ ปากน้ํา, “ภาพเขียนสมุดขอยวัดโขดทิมธาราม,” เมืองโบราณ 10, 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2527), ภาพปก และคําอธิบายภาพปก. 
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      อยางไรก็ตาม การประดิษฐลวดลายเรขาคณิตภายในบรรจุลายพรรณพฤกษาหรือ
ลายกานขด เชน ลายกานขดภายในกรอบลายดาว 8 แฉก ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และลาย
กานขดภายในกรอบลายสี่เหลี่ยมผืนผาเพิ่มมุม จากวัดไลย คงเปนสวนที่อาจแสดงถงึแรงบนัดาล
ใจของแนวคิดการจัดวางองคประกอบในศิลปะอิสลามที่มีเอกลักษณในการผสมผสานลาย
เรขาคณิตและลายธรรมชาติเขาดวยกัน โดยเฉพาะการประดิษฐลายพรรณพฤกษาหรือลายกาน
ขดภายในกรอบลายเรขาคณิต106 

 
                    ลายกานขดสอดไขว    
   การสอดไขวกันของกานขดหรือกิ่งกานพรรณพฤกษา ในชั้นแรกไดพบในกลุมของ

ลวดลายปูนปนประดับซุมจระนํา เจดียทรงปรางควัดโลกยสุธา  พระนครศรีอยุธยา(รูป ที่ 102) 
อันเปนงานที่สันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ (พ.ศ. 2199-2231)107 
ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับลวดลายประดับที่เต็มพื้นที่ของหนาบันและการเกี่ยว
สอดของกานขด วาอาจเกี่ยวของกับอิทธิพลจากศิลปะภายนอกเชนศิลปะเปอรเซีย ซึ่งนิยม
ลวดลายทํานองนี้   ดังลวดลายบนพรม   ที่คงจะเขามาเผยแพรอยูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ 
มหาราชหรือกอนหนานั้นแลว108 โดยลวดลายในลักษณะที่คลายกันยังไดพบเปนลายกานขดปูน
ปน บนหนาบันของซุมจระนําเจดียองคใหญ วัดชองนนทรี กรุงเทพฯ รัชกาลสมเด็จพระนารายณ 
(พ.ศ. 2199-2231)109 (รูปที่ 103) ซึ่ง จุฬิศพงศ จุฬารัตน กลาววาเปนงานที่ไดแรงบันดาลใจจาก
ลายพรรณพฤกษาประดิษฐเปนเถาตอกับดอกไมขนาดตางๆ อันเปนที่นิยมในวัฒนธรรมอินโด-

                                                 
   106ดูรูปประกอบใน  Eva Wilson, Islamic Design (London : British Museum, 1988),79. 
   107สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย(พ.ศ. 2172-2310), 85. 
   108ลายประเภทกานขดสอดเกี่ยวมีรูปดอกไมประดิษฐประดับอยู เปนลายถักพรมเปอรเซีย มีอายุอยู

ในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22    A. Welch, Shah Abbas and the Art of Isfahan (The Catalogue of an 
exhibition prepared by the Fogg Art Museum and Asia House Gallery, 1973), 69, Figs. 28, 30 . อนึ่ง 
ลายดอกไมประดิษฐที่ประดับอยูดวย  ก็นาจะเกี่ยวของกับลายดอกไมประดิษฐ (ดอกโบตั๋น) ของจีนที่
แพรหลายในรูปของลายประดับเครื่องเคลือบ อันเปนสินคาออกของจีน ทั้งยังปรากฏอยูในงานประดับเครื่อง
เคลือบของเปอรเซียอีกดวย Welch, Shah Abbas and the Art of Isfahan, Fig. 31. ราชวงศมองโกลของจีน
เขารุกรานประเทศแถบเอเชียตะวันตก ยึดเปอรเซียได เมื่อตนพุทธศตวรรษที่ 19 ดู  Rice, Islamic Art, 113. 

   109สันติ เล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 117. 
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อิหราน ดังไดพบในศิลปะอิสลาม110 เชน ลายบนพรมเปอรเซีย (รูปที่ 104) นอกจากนี้หลักฐาน
สําคัญอันเกี่ยวกับความสัมพันธกับชาวมุสลิมที่ตกคางอยูอยางบันทึกสําเภากษัตริยสุลัยมาน ก็
พบการทําลวดลายเถาไมดอกไม ประดับตกแตงบนหนากระดาษดวยเชนกัน (รูปที่  105) 

   การทําลวดลายกานขดสอดไขวนี้ เราอาจเคยพบในลักษณะที่คลายกันมาแลว เปน
ลวดลายกานใบไขวกันบนชิ้นสวนปรางคจําลองทองคํา จากกรุปรางคประธาน วัดราชบูรณะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุราว พ.ศ. 1967 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (รูปที่ 
106)  

    นอกจากนี้ลวดลายกานขดที่มีการสอดไขวหรือคลองเกี่ยวกันก็อาจมีที่พบอยูดวย เชน 
ลวดลายปูนปนประดับประตูหลอก วัดจุฬามณี พ.ศ. 2007 ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ111 ปรากฎลายกานขดที่เกี่ยวสอดกันปลายลายเปนรูปเทพนม (รูปที่ 107) ลายกานขด
วัดนางพญา ศรีสัชนาลัย ราวตนพุทธศตวรรษที่ 21 (รูปที่ 108) ลายกานขดบนบานประตูไม
แกะสลักภาพเทวดายืนถือพระขรรค จากปรางค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย (รูปที่ 109) อาจสรางขึ้นในคราวสรางปรางคเมื่อ พ.ศ. 2008 รัชกาลสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ112   

   ลายกานขดที่มีการสอดไขวกันมีปรากฏอยูในศิลปะอิสลามมากอนแลว เชน ลายสลัก
หินออน ในพุทธศตวรรษที่ 16 (รูปที่ 110) และ ลายเถาไมที่มีรูปทรงคดโคงสอดไขวที่คลายกับจะ
เปนลายกรอบ เชน ที่วัดจุฬามณี ก็ไดพบอยูในศิลปะการตกแตงของชาวมุสลิม (รูปที่ 111)  
            

       ลายกานขดออกปลายลายเปนภาพ   
   ศิลปะอยุธยาตอนปลายนิยมทําขดในสุดของแตละมวนใหงดงามโดยออกปลายลาย

เปนรูปสัตวหิมพานตหรือรูปเทพนม113 เชน ลายกานขดบนบานประตูประดับมุก ศิลปะอยุธยา 
บานประตูกลางดานทิศตะวันตกของหอมณเฑียรธรรม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ขนยาย
มาจากวัดบรมพุทธาราม พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2295114 อายุราวรัชกาลสมเด็จพระเพท

                                                 
   110ดูใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “กุหลาบเปอรเซียในราชอุทยานกรุงสยาม : รูปรอยวัฒนธรรมอินโด-

อิหรานในศิลปกรรมสมัยอยุธยา” : 96. 
   111สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 112.  
   112สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540), 20. 
   113สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 112. 
   114ดูใน  เร่ืองเดียวกัน, 117. 
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ราชา115  และ บานประตูของวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก รัชา
ลสมเด็จพระเจาบรมโกศ116 ซึ่งการทําลายกานขดออกปลายลายเปนภาพอาจมีเคามากอนแลว
ในศิลปะอยุธยาตอนตนที่ลายกานขดสลักหินประดับใบเสมาหินทราย อุโบสถวัดมหาธาตุ 
เพชรบุรี พุทธศตวรรษที่ 19-20117 และปรากฎบนเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะ 
พระนครศรีอยุธยา อายุราว พ.ศ. 1967 (รูปที่ 112) ตอมายังไดพบลายกานขดที่มีวงกานขด
ซับซอน ออกปลายลายเปนรูปสิงห บนพนักธรรมาสน จากวัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี (รูปที่ 
113) ดังนั้นลายกานขดในยุคปลายของราชธานีอยุธยา ดังลวดลายบนบานประตูประดับมุก วัด
บรมพุทธาราม และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ดังกลาวจึงนาจะเปนรูปแบบที่ไดรับการปรับปรุง
มาแลว 

   ในศิลปะอิสลาม พบวาลายประดับบางประเภทมีลวดลายทํานองพรรณพฤษาออก
ปลายลายเปนภาพสัตวตางๆ ปรากฏมาแลวอยางนอยในพุทธศตวรรษที่ 19 ในงานฝงเสนโลหะ 
บนกลองใสเครื่องเขียน ตนพุทธศตวรรษที่ 19 118และตอมายังพบเปนลายจิตรกรรมตกแตงบน
หนังสือ ราวพุทธศตวรรษที่ 21119  และลายพรม สมัยโมกุล ราวพุทธศตวรรษที่ 22 (รูปที่ 114) 
เปนตน 
    นอกจากนี้ ยังมีลายกานขดออกปลายลายเปนดอกไม ดังไดพบตัวอยางบนจิตรกรรม
ฝาผนังภายในอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี รัชกาลสมเด็จพระเจาเสือ  ตกแตง
เปนลายบนพื้นของภาพเทพชุมนุม (รูปที่ 115) และที่จิตรกรรมฝาผนังวัดใหมประชุมพล ที่อาจ
เขียนขึ้นในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22  ราวรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง เปนลาย
ประดับแถวหนากระดานใตภาพเทพชุมนุม (รูปที่ 116)  

   ลายเถาไมดอกไมหรือลายกานขดออกปลายลายเปนดอกไม ลายพรรณพฤกษาที่มวน
เปนวงโคงประกอบดอกไม เปนที่นิยมในศิลปะอิสลาม ปรากฎเปนลายที่ใชประดับผนังภายใน
อาคาร ของอินเดีย ศิลปะอิสลาม (รูปที่ 117) ลายดอกไมแบบเห็นครึ่งดอกหรือเห็นดานขางนีเ้ปน
ลักษณะที่คลายกันกับลายดอกไมของจิตรกรรมวัดใหญสุวรรณาราม และ จิตรกรรมวัดใหม
ประชุมพล  นอกจากการใชลายกานขดดอกไมเปนลายประดับสถาปตยกรรมแลวนั้น ลวดลาย
                                                 

   115สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 130. 
   116เร่ืองเดียวกัน, 198. 
   117เร่ืองเดียวกัน, 113. 
   118ดูใน Ferrier, The Art of Persia, 176-177. 
   119ดูใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “กุหลาบเปอรเซียในราชอุทยานกรุงสยาม : รูปรอยวัฒนธรรมอินโด-

อิหรานในศิลปกรรมสมัยอยุธยา” : 98. 
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ชนิดนี้อาจมีที่มาจากลายพรม (รูปที่ 118) หรือลายผา 120 อันเปนสินคาจากประเทศมุสลิม  ซึ่ง
หากพิจารณาตัวอยางของภาพจิตรกรรมที่วัดใหญสุวรรณารามนั้น จะเห็นวาตําแหนงการประดบั
ลวดลายเปนสวนพื้นที่นั่งของเทพชุมนุม จึงอาจเปนไปไดวาการเลือกตําแหนงการจัดวาง
ลวดลายในจิตรกรรมนี้ มีสวนที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากการใชพรมปูลาดในราชสํานัก ที่
ประทับ เรือนรับรอง หรือบานเรือนของชนชั้นสูง   

   ลายกานขดในแบบลักษณะผสมผสานคือ มีทั้งลักษณะของการคลองกันหรือสอด
ขัดกันของกานขดและการออกปลายลายเปนภาพ เชน ลายบนบานประตูวัดกุฏิ ที่มีอายุอยูใน
ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 22121 ซึ่งตอมาอาจไดรับการคลี่คลายมาสูการทําลวดลายกานขด
ออกปลายลายเปนภาพที่นิยมในชวงปลายที่ซับซอนยิ่งขึ้น เชน ลายสลักบานประตูพระวิหาร
นอยวัดหนาพระเมรุ  ลายสลักบานประตูวัดพนัญเชิงวรวิหาร  บานประตูจําหลักไมศาลาการ
เปรียญ วัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี (รูปที่ 119) ซึ่งลายกานขดประกอบดวยแกนลายใน
แนวตั้ง และมีวงกานขดแตกออกไปทั้งสองขางในลักษณะสมมาตร วงของกานขดมีการคลอง
ซอนกัน ซึ่งทั้งหมดคงมีอายุการสรางหลังจากกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา122 

   องคประกอบของลายกานขดที่ซับซอนและมีลักษณะที่สมมาตรนี้ พบวามีความ
คลายคลึงกับการจัดวางองคประกอบและรูปทรงของกานขดในศิลปะอิสลาม เชน งานประดับ
กระเบื้องบนศาสนสถาน (รูปที่ 120) พิมพหนังสําหรับทําปกหนังสือ (รูปที่ 121) เปนตน     

 
                 ลายใบไมประกอบกานใบมวนออก    ดังไดกลาวไปแลววาลายที่มีลักษณะ
เปนใบไมประกอบดวยกานใบมวนออก มักพบรวมกับลายกานขด เปนลายใบไมที่ประกอบอยูใน
วงกานขด หรือเปนลายที่ประดับยอดสุดของพื้นที่ที่มีลักษณะมุมแหลม เชน สวนยอดแหลมของ
กระทงธรรมาสนวัดเสาธงทอง เปนตน 
 ซึ่งลวดลายในกลุมนี้จะมีลักษณะที่แสดงใหเห็นวาเปนใบไมเดนชัดกวาลวดลายในกลุม
ของลายสามเหลี่ยมมีกานมวนออกที่พบประดับบนเครื่องทอง วัดราชบูรณะ ซึ่งคงเกี่ยวเนื่องกับ
การใชประกอบกับลายกานขดที่เปนลายจากธรรมชาติ โดยแบบลายสามเหลี่ยมและลายใบไม

                                                 
   120ดูใน ณัฎฐภัทร จันทวิช, ผาพิมพลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, ( กรุงเทพฯ : กรม

ศิลปากร, 2545), 91. 
   121เสมอชัย พูลสุวรรณ, ”บานประตูไมจําหลักลวดลายแบบอยุธยาตอนกลางที่พระอุโบสถวัดกุฏิ 

อําเภอบานแหลม เพชรบุรี”, 98. 
   122เร่ืองเดียวกัน 
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ทั้งสองชวงเวลาอาจไมไดเกี่ยวของกันทางพัฒนาการหรือลําดับวิวัฒนาการทางงานชาง แตคง
ข้ึนอยูกับการเลือกหยิบยืมแรงบันดาลใจมาจากศิลปะที่ตางตนแบบกัน รวมถึงวัตถุประสงคใน
การตกแตงที่แตกตางกัน ประกอบกับการดัดแปลงของชางไทยผสมผสานเขาไปอีกทางหนึ่ง 
 
        ลายพรรณพฤกษาประกอบสัตว      ลายพรรณพฤกษาประกอบสัตวตางๆ มัก
ปรากฎเปนงานประเภทจิตรกรรม ดังตัวอยางของ ลายรดน้ําบนตูพระธรรม วัดเซิงหวาย อายุราว
อยุธยายุคปลาย (รูปที่ 122) มีลวดลายตนไมที่มีกิ่งกานแตกสาขาออกไปเต็มพื้นที่ และสัตวตางๆ
แทรกตัวอยูตามกิ่งกาน พุมใบ ซึ่ง จุฬิศพงศ จุฬารัตน ไดใหความเห็นวา ลวดลายสัตวที่เกาะกิ่ง
สุมทุมพุมไมเหลานี้ ทําใหนึกถึงลายตนไมแหงชีวิตในศิลปะอิสลาม123 มักพบเปนลายพรม และ
ภาพจิตรกรรม เชน พรมเปอรเซีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22  และบนแผนไมเขียนลายทอง
ประกับหนังสือ ศิลปะอิหราน อายุราว พุทธศตวรรษที่ 22 (รูปที่ 123) ซึ่งจะเห็นวานอกจาก
องคประกอบของการจัดวางภาพแลว เทคนิคในการใชลายทองเปนตัวภาพ ยังเปนสิ่งที่พบไดใน
ศิลปะอิสลามอีกดวย 
    จอหน ลิสโทแพด (John Listopad) ยังไดเสนอวา สําหรับลายรดน้ําตูพระธรรมวัดเซิง
หวายนี้ นาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอิสลาม โดยรับจากสกุลชางซาฟาวี มากกวา สกุลชางโม
กุลที่รวมสมัยกัน เนื่องจาก ในชวงเวลาดังกลาว เปนชวงที่ราชสํานักของพระเจาเอารังเซบ (พ.ศ. 
2201-2261) ไดเลิกอุปถัมภงานชางหลวงของราชสํานักแลว  สวนการเขามาของอิทธิพลของ
ศิลปะอิสลามนั้น คงเขามาไดหลายทางจากสินคาของทั้งเปอรเซีย และอินเดีย โดยลายรดน้ําบน
ตูพระธรรมวัดเซิงหวายคงเปนแบบที่ไดคลี่คลายมาแลวจากงานในอิทธิพลศิลปะอิสลาม124 
          
 
 
         
         
 
 

                                                 
   123จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “กุหลาบเปอรเซียในราชอุทยานกรุงสยาม : รูปรอยวัฒนธรรมอินโด-อิหราน

ในศิลปกรรมสมัยอยุธยา”, 98. 
   124Listopad, The Art and Architecture of the reign of Somdet Phra Narai, 315-316. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
 

ความสมัพันธทางดานศลิปกรรมและสงัคม 
 
    จากการศึกษาตัวอยางลวดลายบนงานศิลปกรรมของไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 – 
23 นั้น จะพบวาลวดลายที่มีความเกี่ยวของกับศิลปะอิสลามอาจจัดแบงประเภทของหลักฐานได
ออกเปนหลายลักษณะ โดยในที่นี้ไดจําแนกตามหนาที่การใชงานของโบราณวัตถุเปนหลัก เพื่อ
สะดวกตอการพิจารณาถึงลําดับข้ันของความสัมพันธระหวางชิ้นงานศิลปกรรมกับสังคม ดังนี้ 
 

กลุมลวดลายประดับทั่วไป  
หลักฐานดังกลาวไดพบอยูในโบราณวัตถุ 2 กลุม กลุมแรก ไดแก กลุมเครื่องทองจากกรุ

ปรางคประธานวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันประกอบดวย จุลมงกุฎ  รัดพระองค1 
กระโถนทองคํา และชางทรงจําลองทองคํา  กลุมที่สอง ไดแก กลุมเครื่องถวยจากเตาศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย โดยพิจารณาตามลําดับดังนี้ 

จากตัวอยางลวดลายบนเครื่องทองที่ใชในการศึกษามีรูปแบบของลายกรอบสอดไขว 
ลายขัดสาน และลายคลายใบไมสามเหลี่ยมประกอบกานใบมวนออก ซึ่งทั้งหมดแสดงถึงความ
เกี่ยวของกับแรงบันดาลใจที่นาจะมาจากภายนอก อันสันนิษฐานวามีเคามาจากศิลปะอิสลาม 
และการปรากฏของลวดลายบนชิ้นงานในกลุมของเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะนั้น จะพบวา
ลวดลายที่ไดทําการศึกษามักปรากฎอยูบนวัตถุในประเภทเครื่องตนและเครื่องราชูปโภค  ซึ่งคงมี
ความเกี่ยวของกับระดับพระมหากษัตริย หรือพระบรมวงศานุวงศ โดยอาจสรางขึ้นเปนพิเศษ
สําหรับบรรจุลงกรุเปนพุทธบูชาหรือเปนของสวนพระองคที่เคยใชอยูเดิม2 

จากขอสันนิษฐานขางตนนี้ หากมีความเปนไปไดจริง หลักฐานในกลุมนี้จึงอาจเปนสวน
ที่แสดงถึงการรูจักและใหการยอมรับงานศิลปะอิสลามในระดับกลุมชนชั้นสูงของสังคมอยุธยา   

                                                 
   1 เครื่องทองบางชิ้นพบในลักษณะทอนเดียว ซึ่งอาจเปนสวนหัวหรือขอรัดพระองค  
   2 มีความเชื่อของบางทานวาเปนสมบัติของเจาอายพระยาและเจายี่พระยา และบางสวนอาจเปน

สมบัติของเจาสามพระยา ตลอดจนคงมีสวนของขาราชบริพาร พระญาติวงศ และราษฎรที่ตามเสด็จรวม
ทําบุญดวย  ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, เรียบเรียง, เครื่องทองสมัยอยุธยา, พิมพครั้งที่ 2 ( กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2548), 95. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65
 
 
ที่เห็นไดจากการปรากฎของลักษณะลวดลายที่เชื่อมโยงกับศิลปะอิสลามบนงานประเภทเครื่อง
ตนและเครื่องราชูปโภค อันเปนสิ่งที่แสดงถึงความใกลชิดกับสถานะความเปนพระมหากษัตริย
หรือผูมีฐานันดร โดยปจจัยหลักที่จะกอใหเกิดการสรางลวดลายบนงานชนิดนี้นั้น ตองมาจาก
ความตองการของผูใชหรือผูมีสิทธิในตัวชิ้นงาน ซึ่งคงไดแกองคพระมหากษัตริย โดยอาจมีผู
สนองพระประสงครับงานลงมา แลวแบงแยกไปตามหนาที่ ซึ่งหนาที่ในการออกแบบลวดลาย
และชิ้นงานก็คงมีผูรับผิดชอบโดยตรงและออกแบบใหสอดคลองหรือตรงตามพระประสงคหรือ
พระราชนิยม โดยอาจผานการตรวจแบบและความเห็นชอบแลว จึงลงมาถึงระดับชางผูสรางงาน 
กระบวนการตางๆเหลานี้คงมีสวนทําใหลักษณะของงานที่โปรดใหสรางเปนที่ รูจักของแต
ระดับช้ัน โดยอางอิงกับรับส่ังหรือพระราชนิยมของพระมหากษัตริยผูส่ังสราง  จึงเสมือนเปนการ
ชี้นําใหกลุมชนในลําดับช้ันอื่นเห็นชอบ จนอาจนําไปสูการทําตามพระราชนิยม บนงานตางๆของ
ตนเอง  

และสืบเนื่องมาจากพระราชนิยมหรือความสนพระทัยในงานศิลปะของชาวมุสลิม ทีม่ผีล
ตอการออกแบบลวดลายบนเครื่องใชที่มีความใกลชิดกับพระองค ใหมีความคลายคลึงกับงาน
ศิลปะอิสลาม โดยผสมผสานไปกับลวดลายอยางไทยหรือจีนที่เปนที่คุนเคยอยูกอน ซึ่งอิทธิพล
เหลานี้อาจมาจากความใกลชิดของตัววัตถุหรือตัวบุคคลในสิ่งแวดลอมขององคพระมหากษัตริย
หรือผูส่ังสราง เชน เปนสินคา  บรรณาการ หรือวัตถุจากกลุมบุคคลที่ไดเขามายังราชสํานัก ซึ่ง
อาจเปนการชั่วคราวหรือเขามารับราชการอยูในชวงเวลาดังกลาว 

ทั้งนี้เหรียญทองคําที่มีจารึกภาษาอาหรับที่พบจากกรุเดียวกัน ก็นาจะมีสวนแสดงถึง
ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางชาวมุสลิม กับชนช้ันสูงของอยุธยา เนื่องจากเหรียญเหลานี้ได
พบจากกรุพระปรางคของวัดซึ่งมีฐานะเปนพระอารามหลวง และเปนการบรรจุส่ิงของเพื่อเปน
พุทธบูชาหรืออุทิศถวายแดผูลวงลับผูอยูในฐานะระดับชนช้ันสูง ดังนั้นสิ่งของที่ถวายเปนพุทธ
บูชาจึงควรเปนสิ่งที่ดีและมีคาหรือเปนมงคล ซึ่งจากสิ่งของที่พบในกรุและจากคําบอกเลาของ
คนรายที่ลับลอบขุดกรุก็แสดงใหเห็นวาสิ่งของภายในกรุลวนเปนวัตถุที่มีคาที่คัดสรรมาแลวอยาง
ดี3 ประกอบกับการบรรจุรวมกับของที่นับวาเปนของสูงของพระมหากษัตริย จึงอาจเปนไปไดวา
เหรียญอาหรับที่พบหรือแมกระทั่งเหรียญจีนที่พบ ไมใชแคแสดงถึงการติดตอกับบุคคลกลุมนั้น 
แตนาจะมีความสัมพันธตอกันบางประการจึงถูกนํามารวมบรรจุเปนพุทธบูชาอยางหนึ่ง ที่อาจ
รวมบรรจุส่ิงของโดยเสด็จพระราชกุศลเชนเดียวกับชาวจีนในชวงเวลานั้น 

                                                 
   3 ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, เรียบเรียง, เครื่องทองสมัยอยุธยา, 79-85. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 66
 
 

นอกจากหลักฐานในกลุมเครื่องทองแลว ยังมีลวดลายที่ปรากฎในกลุมเครื่องถวยจาก
เตาศรีสัชนาลัย สุโขทัยอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งอาจวิเคราะหไดดังนี้ 

ในสวนของลวดลายกลุมที่ปรากฎบนเครื่องถวยจากเตาศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย4  ซึ่ง
เปนแหลงเตาที่ผลิตเครื่องถวยทัง้เพื่อเปนสินคาในประเทศ และสงออกนอกประเทศ โดยเฉพาะ
ในการสงออกแหลงเตาศรีสัชนาลยันับวาเปนแหลงเตาทีสํ่าคัญแหงหนึง่ในการผลิตเครื่องถวย
เพื่อสงเปนสนิคาออกของไทย5 แมวาเรายงัไมพบเครื่องถวยที่ปรากฎลายลักษณะทีเ่กี่ยวของกับ
ศิลปะอิสลาม อันไดแก ลายกรอบสอดไขว ทีท่ําการศกึษา ในแหลงหรือประเทศที่มีการติดตอ
การคาเครื่องถวยกับไทย แตจากการที่กลุมของเครื่องถวยที่มีลักษณะลวดลายดังกลาวได
กําหนดอายุอยูในชวงราวพทุธศตวรรษที ่ 20-21 ซึ่งในชวงพทุธศตวรรษที ่ 21 เปนชวงทีก่ารคา
ของไทยกาํลังรุงเรืองโดยมีตลาดทางหมูเกาะทางใต เชน ชวา สุมาตรา สุลาเวส ี และคาบสมทุร
มาเลย รวมไปถึงบรูไน และในชวงปลายของพุทธศตวรรษที่ 21 ไดพบวาเครื่องถวยของไทยไป
ไกลถึงอัฟริกาตะวันออก และสาธารณรัฐอาหรบัเอมิเรทส ที่คงถูกนาํเขาไปโดยพอคาชาว
โปรตุเกส6  จะเหน็วาตลาดในชวงนี้ประกอบไปดวยลกูคามุสลิมเปนสวนใหญ ดังนัน้ลวดลาย    
ที่ออกแบบเหลานี้จงึอาจทําขึ้นสําหรับสงไปขายยงัประเทศมุสลิมหรือมีกลุมเปาหมายสําหรับ   
ชาวมุสลิมที่อยูในดินแดนตางๆ    ซึ่งอาจเทียบเคียงไดกบัอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องถวยของจนี     

                                                 
   4 ลวดลายที่มีเคาของศิลปะอิสลามอยางลายกรอบสอดไขวนี้ ไดพบอยูเฉพาะในกลุมเครื่องถวยที่

ผลิตจากเตาศรีสัชนาลัย กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ อุษา งวนเพียรภาค, เครื่องถวยสุโขทัย : 
พัฒนาการเครื่องถวยไทย (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งกรุพ จํากัด, 2535), 73. 

   5 ในชวงพุทธศตวรรษที่ 20-22 สยามไดผลิตเครื่องสังคโลกเพื่อเปนสินคาออก โดยเฉพาะตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 21 ลงมา นับเปนชวงที่สยามสงออกเครื่องสังคโลกมากที่สุด โดยแหลงผลิตและสงออกที่ใหญ
ที่สุด คือ ศรีสัชนาลัย และสุโขทัย รวมทั้งจากสิงหบุรี และสุพรรณบุรี  ดูใน Chuimei Ho, “Export Phases for 
Menam Basin Ceramics in Thai History,”  ใน  สังคโลก-สุโขทัย- อยุธยากับเอเชีย , ชาญวิทย เกษตรศิริ , 
บรรณาธิการ(กรุงเทพฯ : มูลนิธิตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2545), 94-95. 

   6 Ibid., 104-107. 
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โดยในชวงที่จนีเปนผูสงออกเครื่องถวยรายใหญในชวงพทุธศตวรรษที่ 207 รูปแบบของเครื่องถวย
จีนที่สงไปยงัตลาดมุสลิมจะพบวานอกจากลวดลายแบบจีนเองที่เปนที่นยิมของตลาดแลว ยงัมี
การประดิษฐเปนลวดลายทีเ่กี่ยวของกับศิลปะแบบมุสลิม เชน ลายเรขาคณิต และตัวอักษร
อาหรับหรือเปอรเซีย8 ซึ่งบางครั้งก็อาจผสมผสานไปกับลวดลายแบบจนีดวย9  รูปแบบลักษณะนี้
ไดพบมากในรัชกาลพระเจาเจิ้นเตอ (Chêng Tê) (พ.ศ. 2049 – 2064) ทีน่ับไดวาเปนชวงทีม่ี
มุสลิมอยูในปกกิ่งจาํนวนมาก โดยเฉพาะในราชสํานัก ขันทีมุสลิมไดรับความไววางใจอยางสงู
และเปนทีโ่ปรดปรานของจักรพรรดิ  ซึ่งไดพบเครื่องถวยบางชิน้ทาํขึ้นเปนพิเศษสําหรับขาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   7 ในชวง พ.ศ. 1943-1982 การคาเครื่องถวยของจีนกําลังเจริญถึงขีดสุดไปไกลถึงฝงตะวันออก

ของอัฟริกา สวนเครื่องถวยของสยามยังไมเฟองฟูนัก แตมีตลาดอยูทางแถบฝงตะวันออก เชน ริวกิวและญี่ปุน 
ดูใน ชาญวิทย เกษตรศิริ , บรรณาธิการ, สังคโลก-สุโขทัย- อยุธยากับเอเชีย,  98-102. มีตัวอยางของเครื่อง
ถวยจีนที่ผลิตเพื่อสงขายยังตลาดมุสลิมในสมัยของพระเจาสวนเตอ (Hsuan Te) ครองราชยระหวาง พ.ศ. 
1969-1979 มีรูปทรงและลวดลายพิเศษที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิม ดูใน Duncan Macintosh, 
Chinese Blue & White Porcelain, second edition ( Hong Kong : Book marketing Ltd, 1988), 37-38. 

   8 Jane Gaston Mahler, “Iranian Influence on Chinese Ceramics of The Ming Period,” in  A 
Survey of Persian Art : from Prehistoric times to the Present, ed. Arthur Upham Pope (London : 
Oxford University Press, 1967),3259. 

   9 ดูรูปใน Michel Beurdeley, Chinese Trade Porcelain (Switzerland : Charles E. Tuttle 
Company, 1962), 151. ; Macintosh, Chinese Blue & White Porcelain, 53-55.  
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ชาวมุสลิมเหลานี้10 ดังนั้นเครื่องถวยของจีนที่มีลวดลายแบบมุสลิมที่พบในชวงรัชกาลนี้จึงมีทั้ง
การผลิตขึ้นสําหรับใชในประเทศและเพื่อการสงออกรวมอยูดวย 

จากบทบาทของมุสลิมที่มีตอการผลิตเครื่องถวยของจีนนี้ หากพิจารณาในบริบท
เดียวกันเครื่องถวยที่มีลวดลายกรอบสอดไขวหรือลายกรอบคลองเกี่ยวของศรีสัชนาลัย ก็อาจ
ผลิตขึ้นเพื่อตลาดภายในประเทศหรือผลิตขึ้นเพื่อกลุมชาวมุสลิมในระดับสูงหรือรับราชการอยูใน
ราชสํานักหรือตามหัวเมืองตางๆ ดวย โดยหากเปนในสวนของการสั่งทําขึ้นเปนพิเศษสําหรับกลุม
ขาราชการมุสลิมก็คงจะแสดงไดถึงบทบาทที่สําคัญของมุสลิมที่มีตอราชสํานักและชนชั้น
ปกครองของไทยที่มีผลตอการผลิตงานศิลปะไทยไดอีกทางหนึ่ง  

โดยการผลิตทั้งหมดคงอยูภายใตการควบคุมโดยอยุธยาซึ่งเปนศูนยกลางอํานาจใน
ชวงเวลานั้น11 ทั้งในเรื่องของการออกแบบลวดลาย รูปแบบ รูปทรง หรือ การดําเนินการคากับ
ตลาดตางประเทศ เพื่อดูแลทิศทางของงานทั้งหมดใหเปนไปตามความตองการของตลาด ซึ่งมี
ผลตอปริมาณการขายเพราะหากสามารถทําแบบตามความตองการตลาดหรือตามความนิยม
ของตลาดแลว สินคาก็จะเปนที่ตองการและมีปริมาณการสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนตลาด
                                                 

   10 เชน ที่ใสน้ําสําหรับผูประกอบพิธีชาวมุสลิม มีจารึกภาษาเปอรเซีย และอุปกรณเครื่องเขียน เชน 
กลองใสพูกัน ที่วางพูกัน เปนตน  ซึ่งอาจทําขึ้นเปนพิเศษสําหรับขาราชการชาวมุสลิมในราชสํานัก  โดยขันที
มุสลิมมีสวนสําคัญอยางมากตอองคจักรพรรดิในการสั่งใหมีการผลิตเครื่องถวยเครื่องกระเบื้องขึ้นสําหรับให
กลุมมุสลิมในราชสํานักใชจากเตาเผาของหลวง โดยเครื่องถวยลายครามดังกลาวที่ผลิตขึ้นสําหรับมุสลิมใน
ราชสํานักในรัชกาลพระเจาเจิ้นเตอ จึงมักถูกเรียกวา เครื่องถวยโมฮัมเมเดน ( Mohammedan ware) ซึ่งรวม
ไปถึงชื่อเรียกของสีโคบอลตที่ใช (Hui-hui ching, Mohammedan blue) และลวดลายบางชนิด (Hui-hui Wên, 
Mohammedan scroll) ดูเพิ่มเติมใน Macintosh, Chinese Blue & White Porcelain, pic 37.; David 
Howard and John Ayers, China for the West : Chinese porcelain & other decorative arts for export 
illustrated from the Mottahedeh Collection  V.I (London : Sotheby Parke Bernet, 1978), 46, 48, fig. 
2.; Margaret Medley, A Handbook of Chinese Art for Collectors and students (Great Britain : G Bell 
and Sons Ltd, 1964), 96, 99-100.;  Mahler, “Iranian Influence on Chinese Ceramics of The Ming 
Period,” in  A Survey of Persian Art : from Prehistoric times to the Present, 3258. 

   11 อยุธยาไดกลายมาเปนราชธานีของไทยตั้งแต พ.ศ. 1893 ศูนยกลางการปกครองจึงยายมาอยูที่
อยุธยา และไดกลายมาเปนผูควบคุมการคา และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องถวยซึ่งทํารายได
ใหแกสุโขทัย ที่อยุธยาคงไดมีอํานาจในการดูแลอยางสมบูรณ นับตั้งแตในรัชสมัยของพระบรมราชาธิราชที่ 1 
เปนตนมา  ดูใน กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และอุษา งวนเพียรภาค, เครื่องถวยสุโขทัย : 
พัฒนาการเครื่องถวยไทย ,112-114. โดยเฉพาะในรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ทรงขึ้นไปประทับ
พิษณุโลก พ.ศ. 2006-2031 ในคราวนั้นก็คงไดมีการพัฒนาการผลิตและการคาไปดวย  
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ภายในหรือตลาดภายนอกประเทศ12 ซึ่งตลาดแตละกลุมก็มีความตองการแตกตางกันไป โดยใน
กลุมตลาดมุสลิมหรือผูนิยมในงานที่มีความแปลกแตกตางออกไปก็อาจเปนสวนที่กอใหเกิดการ
ประดิษฐลวดลายใหมๆที่ผสมผสานระหวางศิลปะทองถิ่นของไทยเองกับศิลปะจากวัฒนธรรม
มุสลิมก็เปนได  

นอกจากนี้ ความเกี่ยวของกันของสุโขทัยและอยุธยานับต้ังแตชวงตนราชธานีอยุธยาที่มี
มาอยูอยางเปนลําดับ ประกอบกับความสัมพันธทางเชื้อพระวงศและการเมืองการปกครอง ก็คง
มีผลตอรูปแบบศิลปกรรมตอกันดวย13 ดังในรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหลังจาก
เสด็จข้ึนครองราชยแลวไดเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกตั้งแต พ.ศ. 2006 จนถึง พ.ศ. 2031 14 
และจากการเสด็จข้ึนไปในครั้งนั้นอิทธิพลศิลปะจากอยุธยาไดสงผลตอรูปแบบศิลปะของสุโขทัย

                                                 
   12 เชน ความตองการของตลาดในญี่ปุน ที่มีนักวิชาการบางทานสันนิษฐานวา นอกจากเครื่องถวย

ประเภทเคลือบสีเขียวไขกาแลว ญี่ปุนยังส่ังทําสังคโลกในรูปแบบของถวยน้ําชาเพื่อใชในพิธีชงชาอีกดวย  
Yoshiaki Yabe, “Ceramic of Thai and Vietnam,” The Great Series of Ceramic No. 47., Heibonsha, 
translate into English by Tetsuo Yoshikawa, 1978, p.340. อางถึงใน อมรา ศรีสุชาติ, “การคาสังคโลก
ศรีสัชนาลัยในสมัยโบราณ,” ใน สังคโลกศรีสัชนาลัย, พิสิฐ เจริญวงศ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : เครือซีเมนต
ไทยและกรมศิลปากร, 2530. จัดพิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดศูนยศึกษาและอนุรักษเตาสังคโลก ศรีสัชนาลัย), 98.; ดูเร่ืองการคาเครื่องถวยกับญี่ปุน
และความนิยมเครื่องสังคโลกในญี่ปุน ในโยเนโอะ อิชิอิ และ โทชิฮารุ โยชิกาวะ, ความสัมพันธไทย-ญี่ปุน 600 
ป, พิมพครั้งที่ 1 ( กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2530), 29-34. และ Mitsuo 
Ogura, “เครื่องสังคโลกในพิธีชงชาญี่ปุน” ใน สังคโลก-สุโขทัย- อยุธยากับเอเชีย,ชาญวิทย เกษตรศิริ , 
บรรณาธิการ, 68. 

   13 ดูใน สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2542), 
16-17.  

   14 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จไปประทับยังพิษณุโลกเพื่อทําการปราบกองทัพของพระเจาติ
โลกราชแหงนครเชียงใหมที่ลงมายึดเมืองเชลียง ทั้งยังไดทรงผนวชอยู ณ เมืองพิษณุโลก และประทับอยูจน
เสด็จสวรรคตในพ.ศ. 2031  “คําใหการชาวกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา 
คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,์ พิมพครั้งที่ 2 , (พระ
นคร: สํานักพิมพคลังวิทยา, 2515), 448 -452.; วินัย พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ, “ศรีสัชนาลัย : ปญหาใน
ประวัติศาสตรไทย,” แถลงงาน ประวัติศาสตรเอกสาร โบราณคด ี22, ฉบับพิเศษ (มกราคม-ธันวาคม 2532) : 
99-100. ; และดูเพิ่มเติมเรื่องระหวางลานนารัชกาลพระเจาติโลกราชกับอยุธยา ใน สรัสวดี อองสกุล, 
ประวัติศาสตรลานนา (กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร พริ้นติ้ง แอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาราช), 2539), 201-204.   
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บางประการ15 ซึ่งอาจรวมถึงความเกี่ยวของกันของรูปแบบลายกรอบสอดไขวที่ปรากฎเครื่องถวย
ศรีสัชนาลัย ที่ในอยุธยาไดพบลายลักษณะนี้อยูกอน เชน ลายสลักหิน วัดมหาธาตุ และลายบน
เครื่องทอง จากกรุปรางคประธานวัดราชบูรณะ  ซึ่งคงเปนผลมาจากการที่พระองคสามารถดูแล 
พัฒนากระบวนการผลิตและการสงออกเครื่องถวยของสุโขทัยไดอยางใกลชิดมากขึ้น16  

   อยางไรก็ดี นอกจากแนวคิดเรื่องการผลิตลวดลายพิเศษสําหรับตลาดสงออกแลว ยัง
ไดพบหลักฐานบางชิ้นที่มีลายกรอบคดโคงสอดไขวระบุถึงที่มาวาไดจากแหลงในไทยเอง ไดแก 
คณฑีเคลือบสองสี ไดจากการขุดแตงบริเวณดานทิศใตของวัดมหาธาตุ สุโขทัย17 ซึ่งจากการพบ
หลักฐานนี้อาจแสดงใหเห็นถึงความตองการของตลาดภายในประเทศ อยางในศรีสัชนาลัย 
สุโขทัยหรือชุมชนใกลเคียง ซึ่งกลุมลูกคาที่มีความตองการเครื่องถวยประเภทนี้ คงอยูในระดับผูมี
ฐานะ เนื่องจากคุณภาพและลวดลายของภาชนะที่มีความพิเศษแตกตางออกไปจากเครื่องถวย
ธรรมดาที่สามัญชนใชกันทั่วไปตามครัวเรือน จึงอาจเปนของที่มีราคาสูง วัตถุประสงคเพื่อใชงาน 
ประดับบานเรือน หรืออาจถวายใหแกวัดเพื่อใหพระสงฆไดใชสอย และหากเครื่องถวยเหลานีเ้ปน
ที่ตองการของตลาดภายในเองแลว ก็อาจหมายถึงวา ลวดลายพิเศษที่อาจเกี่ยวของกับอิทธิพล
ศิลปะอิสลาม ดังเชนลวดลายกรอบสอดไขวเหลานี้ คงเปนที่นิยมหรือเปนที่รูจักกันในหมูระดับ
ผูปกครองหรือชนช้ันกลาง ทั้งในสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ซึ่งเปนแหลงผลิตและแหลงทีพ่บตวัหลกัฐาน 
และอาจรวมไปถึงในเขตราชธานีอยุธยา นอกจากนี้ยังอาจสันนิษฐานไดวาลวดลายที่มีลักษณะที่
แตกตางออกไปนี้ไมไดผลิตขึ้นเพื่อกลุมลูกคาชาวมุสลิมหรือเกี่ยวของกับศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะ  เนื่องจากการไดพบหลักฐานอยูภายในเขตศาสนสถานทางพุทธศาสนา จึงอาจผลิต

                                                 
   15 เชน การสรางเจดียทรงปรางคซึ่งเปนลักษณะของศิลปะอยุธยาในเมืองพิษณุโลก และเมือง

เชลียง ซึ่งความสัมพันธทางศิลปกรรมของทั้งอยุธยาและสุโขทัยก็ยังคงมีถึงสมัยตอมาอยูบางเชนกัน ดูใน สันติ 
เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 17.   

   16 ตลาดการคาเครื่องถวยในสมัยพระบรมไตรโลกนาถมีการขยายตัวขึ้นอยางมาก มีการสงเสริม
และปรับปรุงการผลิต และการคา รวมทั้งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 การคาของไทยก็ยิ่งเจริญรุงเรืองมาก
ขึ้น เนื่องจากการคาของจีนกําลังซบเซา และไมมีคูแขงในการผลิตและสงออก  การพัฒนาเครื่องถวยในรัชกาล
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดู กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และอุษา งวนเพียรภาค, เครื่องถวย
สุโขทัย : พัฒนาการเครื่องถวยไทย, 114.; และการขยายการคาเครื่องถวยของไทยในยุคตางๆ รวมถึงการคาใน
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ดูใน Chuimei Ho, “Export Phases for Menam Basin Ceramics in Thai 
History,” ใน  สังคโลก-สุโขทัย- อยุธยากับเอเชีย, 104-107. 

   17 ดูภาพประกอบใน อมรา ศรีสุชาติ, “การคาสังคโลกศรีสัชนาลัยในสมัยโบราณ,” ใน สังคโลก
ศรีสัชนาลัย, 88. 
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ข้ึนสําหรับลูกคาภายในที่เปนบุคคลทั่วไป แตทั้งนี้หากไดมีการพบหลักฐานในแหลงตางๆมากขึ้น 
การตั้งสมมุตฐานจะก็จะยิ่งมีความใกลเคียงมากขึ้นไปดวย 

  
กลุมลวดลายประดับอันเนื่องในศาสนา 
ประกอบดวย  ลวดลายประดับบนสิ่งของเครื่องใชในศาสนา  ลวดลายประดับ

สถาปตยกรรมในศาสนา และลวดลายประดับสวนประกอบสถาปตยกรรม โดยแบงเปนงานที่พบ
ในราชธานีและนอกราชธานี  จําแนกออกเปนกลุมแหลงที่พบในวัดหลวงและวัดราษฎร18 โดย
จัดทําเปนตารางดังนี้ 

      
ตารางที่ 2  งานที่พบในราชธานี  

 
แหลงที่พบ/ทีม่า ตําแหนงทีพ่บลวดลาย ประเภทลาย 

วัดมหาธาต ุ
 

ลายสลักหิน 
ชองแสงวหิารหลวง 

ลายกรอบสอดไขว 
ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 

วัดพระศรีสรรเพชญ ชองแสงวหิารราย ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 
วัดหนาพระเมรุ ชองแสงอุโบสถ 

บานประตูสลักไมวิหาร
นอย 

ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 
ลายกานขดออกปลายลาย
เปนภาพ 

วิหารมงคลบพิตร ชองแสงวหิาร ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 
วัดธรรมิกราช ชองแสงวหิารหลวง ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 
วัดไชยวัฒนาราม ชองแสงผนงัระเบียงคด ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 
ปราสาทนครหลวง ชองแสงผนงัระเบียงคด ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 

วัดหลวง 
 

วัดบรมพทุธาราม บานประตูประดับมุก ลายกานขดออกปลายลาย
เปนภาพ 

 
 
                                                 

   18 โดยในที่นี้จําแนกประเภทวัดหลวงจากหลักฐานทางเอกสารที่มีบันทึกถึงการโปรดใหสราง
สถาปนาหรือปฏิสังขรณโดยพระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศ และวัดที่ไมไดมีการจดบันทึกถึงที่มาใน
การสรางโดยพระมหากษัริยหรือพระบรมวงศานุวงศหรือบันทึกวาสรางขึ้นโดยสามัญชน จึงไดจัดไวในประเภท
ของวัดราษฎรเปนเบื้องตนตามที่มาของหลักฐานที่พบ 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

แหลงที่พบ/ทีม่า ตําแหนงทีพ่บลวดลาย ประเภทลาย 
วัดศาลาปนู ธรรมาสนสลักไม ลายกรอบสอดไขว วัดหลวง 
วัดพนัญเชิง บานประตูสลักไม ลายกานขดออกปลายลาย

เปนภาพ 
วัดหนัตรา บานประตูสลักไม ลายขัดสาน 
วัดโลกยสทุธา ปูนปนประดับหนาบันซุม

จระนําปรางค 
ลายกานขดสอดไขว 

วัดภูเขาทอง ปูนปนเสากรอบประตู ลายดอกเหลี่ยมเพิ่มมุม 
วัดใหมประชุมพล จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ ลายดอกเหลี่ยมเพิ่มมุม 

ลายกานขดออกปลายลาย
เปนภาพ 

วัดหัวกระบือ สมุดขอย ลายกรอบสอดไขว 

วัดราษฏร 

วัดเซิงหวาย ตูพระธรรม19 ลายพรรณพฤกษาประกอบ
สัตว 

 
ตารางที่ 3  งานที่พบนอกราชธานี  

 
แหลงที่พบ/ทีม่า ตําแหนงทีพ่บลวดลาย ประเภทลาย 

วัดเสาธงทอง จังหวัด
ลพบุรี 

ธรรมาสนสลักไม ลายกรอบสอดไขว 
ลายใบไมประกอบกานใบ
มวนออก 

วัดหลวง 

วัดพระศรีรัตน 
มหาธาตุ จังหวัด
พิษณุโลก 

ธรรมาสนสวด
หรือสังเค็ตสลกัไม 
บานประตูประดับมุก 

ลายกรอบสอดไขว 
 
ลายกานขด 

 
                                                 

   19 เนื่องจากหลักฐานชิ้นนี้ไมระบุถึงที่มาในการสราง ทราบเพียงแหลงที่พบหลักฐาน ดังนั้นใน
การศึกษานี้จึงขอศึกษาเฉพาะรูปแบบศิลปะและแหลงที่พบไวในเบื้องตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 73
 
 
ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

แหลงที่พบ/ทีม่า ตําแหนงทีพ่บลวดลาย ประเภทลาย 
วัดราชบูรณะ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ธรรมาสนสลักไม ลายกรอบสอดไขว 
ลายกานขดวงกนหอย 

วัดใหญสุวรรณา
ราม จงัหวัด
เพชรบุรี 

จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ 
 
  
ลายรดน้ําเสาภายใน
ศาลาการเปรียญ 
บานประตูจาํหลักไม
ศาลาการเปรียญ 

ลายดอกเหลี่ยมเพิ่มมุม 
ลายกานขดออกปลายลาย
เปนภาพ 
ลายดอกเหลี่ยมเพิ่มมุม 
 
ลายกานขดซับซอน 

วัดหลวง 

วัดมหาธาต ุจงัหวัด
เพชรบุรี 

ใบเสมาสลักหนิทราย ลายกานขดออกปลายลาย
เปนภาพ 

วัดไลย จังหวดั
ลพบุรี  

ปูนปนประดับผนังวิหาร 
ลายชองแสงวหิาร 

ลายกรอบสอดไขว 
ลายเสาประดับดอกเหลี่ยม 
ลายกานขดวงกนหอย 

วัดกุฏิ จังหวัด
เพชรบุรี 

บานประตูสลักไมอุโบสถ ลายขัดสาน 
ลายกานขดออกปลายลาย
เปนภาพ 

วัดชองนนทรี 
กรุงเทพฯ 

ปูนปนประดับหนาบัน
ซุมจระนาํ 

ลายกานขดสอดไขว 

วัดราษฎร 
 

วัดปราสาท จงัหวัด
นนทบุรี 

จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ ลายดอกเหลี่ยมเพิ่มมุม 

    
   จากหลักฐานในกลุมลวดลายที่ปรากฎบนงานเนื่องในศาสนาอาจพิจารณาไดดังนี้ 
   การปรากฎของลวดลายที่มีเคาของศิลปะอิสลามบนงานสรางเนื่องในพุทธศาสนา 

แสดงใหเห็นวา แรงบันดาลใจของศิลปะอิสลามที่มีตอศิลปะไทยนั้นมีที่นํามาปรับใชในสวนของ
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รูปแบบและองคประกอบในทางศิลปะ โดยไมเกี่ยวของกับแนวคิดทางศาสนาอิสลาม20 ซึ่งการ
หยิบยืม หรือนําโครงสรางการออกแบบมาผสมผสานกับรูปแบบศิลปะของไทยหรือของชาติอ่ืนที่
มีอยู ทําใหมีรูปลักษณที่มีลักษณะพลิกแพลงออกไปจากลวดลายตนแบบในศิลปะอิสลาม   

   และจากการพบตัวอยางหลักฐานที่อยูในราชธานี อาจกลาวไดถึงรสนิยมของผูสราง
งานหรือผูใหสรางงานในราชธานี ที่มีแนวโนมของความใกลชิดหรือการติดตอกับกลุมบุคคลหรือ
วัตถุสินคาจากตางชาติ อยางมุสลิมไดมาก จึงอาจทําใหไดรับอิทธิพลหรือไดรับผลจากปจจัย
เกื้อหนุนเหลานั้น โดยเฉพาะในกลุมวัดหลวง ที่อางอิงไดถึงความคุนเคยกันกับตัวงานศิลปกรรม
ผานทางวัตถุหรือบุคคล โดยสวนของสินคาหรือบรรณาการจากตางชาติ ยอมเปนของมีราคาและ
เปนของที่ถวายแดพระมหากษัตริยจึงนาจะพบไดมากในราชสํานัก หรือเขตพระราชวัง ที่
แวดลอมในกลุมระดับชนชั้นสูงของไทย ซึ่งความพึงพอใจของกลุมบุคคลเหลานี้ ไดกอใหเกิดการ
สรางงานในกลุมวัดหลวงขึ้น เชนเดียวกับในการสั่งสรางในกลุมเครื่องทองจากกรุ วัดราชบูรณะ 
งานที่สรางเนื่องในพุทธศาสนาเหลานี้ ก็ยอมมีการสั่งงานเปนลําดับข้ันตอนเชนเดียวกัน ดังเชน 
ในรัชสมัยของพระเจาบรมโกศ ราวพ.ศ. 2277 ในคราวบูรณะพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท 
จากบันทึกในพระราชพงศาวดารกลาววา “...ชํารุดนัก ใหร้ือลงทําใหม ทรงพระกรุณาสั่งพระยา
กลาโหม พระยากลาโหมรับส่ังแลว ใหร้ือลงปรุงใหม”21 หรือ ดังเชนในรัชกาลของพระเจา
ปราสาททองที่โปรดใหปรับทรงขององคปรางควัดมหาธาตุ วา “ทรงพระกรุณาใหสถาปนาพระ
ปรางควัดมหาธาตุอันทําลายลงเกา เดิมในองคสูง 19 วา ยอดนภศูล 3 วา จึงดํารัสวาทรงเกาล่ํา
นัก กอไมในองคสูงเสน 2 วา ยอดนภศูลคงไวเขากันเปนเสน 5 วา กอแลวเห็นเพรียวอยู ใหเอาไม
มะคาแทรกตาม (ดาม?) อิฐเอาปูนบวกเกาเดือนสําเร็จ ใหกระทําการฉลองเปนอันมาก”22 ซึ่งจะ
เห็นไดวาพระราชประสงคของผูปกครองนั้นมีสวนอยางมากในกอใหเกิดการสรางงานในรูปแบบ
ตางๆ ดังพระราชนิยมหรือความเหมาะสมในพระราชดําริของผูโปรดใหสรางงาน 

ยังรวมไปถึงงานในกลุมวัดราษฎร ที่กลุมขาราชบริพาร คหบดี หรือผูมีฐานะที่อาจไดมี
สินคาจากชาติมุสลิมไวเปนสมบัติ ประกอบการตามเสด็จพระราชกุศลในงานสรางงานอันมี

                                                 
   20 ซึ่งในที่นี้ไมรวมถึงงานศิลปะที่ปรากฎอยูบนศาสนสถานหรือศิลปะวัตถุอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา

อิสลาม ที่ไดเขามาเผยแผอยูในชวงระยะเวลาเหลานั้น ซึ่งการสรางงานยอมเกี่ยวของอยูกับแนวคิดในศาสนา 
   21 “พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)” ใน ประชุมพงศาวดาร เลมที่ 39 (พระนคร : 

องคการคาคุรุสภา, 2512), 254. 
   22 เร่ืองเดียวกัน, 115-116. 
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รูปแบบไปตามอยางแบบของหลวง ก็คงเปนสวนที่สนับสนุนใหมีการสรางรูปแบบศิลปกรรมใน
อิทธิพลศิลปะอิสลามเพิ่มเติมออกไปใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ในสวนของงานที่ปรากฎอยูนอกราชธานี ยังชวยใหเห็นถึงบทบาทของศิลปะ
อิสลามที่ไมไดจํากัดอยูเฉพาะศูนยกลางการปกครอง อยางเมืองราชธานีอยุธยาเทานั้น แตยังได
กระจายตัวออกมายังเมืองตางๆนอกราชธานี ซึ่งอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะที่ปรากฎเหลานี้ 
อาจมาจากอิทธิพลของตัวบุคคลในพื้นที่ไมวาจะเปนระดับผูปกครอง หรือชุมชนชาวมุสลิม  หรือ
ส่ิงของวัตถุตางๆที่เปนสินคา หรือจากกลุมบุคคลดังกลาว หรือ เปนอิทธิพลจากการกระจาย
ความนิยมจากศูนยกลางไปสูภายนอก โดยมีผูปกครองหรือชนช้ันสูงเปนสวนสําคัญ  

เชนเดียวกับงานชางหลวงอื่นๆ งานที่ปรากฎอยูในวัดหลวงเหลานี้ ก็คงไดรับกระแส
รับส่ังในการโปรดใหสรางขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีการรับผิดชอบงานกันไปเปนลําดับชั้น แมวาจะ
เปนเมืองนอกราชธานี แตการที่บรรดาเมืองตางๆมีงานหลวงปรากฎอยูดวยนั้น ก็คงเปนการ
แสดงถึงความสําคัญในทางดานใดดานหนึ่งตอราชธานีหรือพระมหากษัตริยหรือชนชั้นสูง ซึ่งได
พบวาเมืองที่มีการปรากฎของหลักฐานอันเกี่ยวของกับลวดลายที่ทําการศึกษานั้น มีสถานะเปน
หัวเมืองของอยุธยาดวย ไดแก  เมืองนนทบุรี เมืองบัวชุม เปนหัวเมืองฝายตะวันออก เมือง
เพชรบุรี เปนหัวเมืองฝายตะวันตก เมืองพิษณุโลก ลพบุรี และสุโขทัย เปนหัวเมืองฝายเหนือ23 
โดยเฉพาะเมืองอันเปนที่พระมหากษัตริยหรือพระญาติวงศหรือพระบรมวงศานุวงศทรงใชแปร
พระราชฐานหรือประทับอยู ณ ที่นั้น อยางลพบุรี พิษณุโลก หรือเพชรบุรี พระราชนิยมจึงปรากฎ
อยูในงานที่ทรงโปรดใหสรางขึ้น ทั้งในงานของหลวงและรวมไปถึงงานของราษฎรที่สรางงานตาม
พระราชนิยมรวมดวย ดังเชน รูปแบบงานสถาปตยกรรมและงานศิลปะตางๆ ในรัชกาลสมเด็จ
พระนารายณมหาราชที่นับไดวามีพระราชนิยมในวัฒนธรรมและศิลปะตะวันตก สะทอนออกมา
บนงานที่สรางขึ้นในรัชกาลของพระองค ประกอบกับหลักฐานทางเอกสารตางๆที่กลาวถึงพระ
ราชนิยม ความสนใจในวัฒนธรรมตางๆที่เขามา24 

                                                 
   23 “พระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์,” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการ

ขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพครั้งที่ 2 , (พระนคร: 
สํานักพิมพคลังวิทยา, 2515),195-196, 200-201. 

   24  ดูใน ลาลูแบร , ราชอาณาจักรสยาม เลม 1 , แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (พระนคร : 
สํานักพิมพกาวหนา, 2510), 500-501. และ Muhammad Rabi, The Ship of Sulaiman, trans. John 
O'kame  ( London : Routledge & Kegan Paul, 1972). 
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นอกจากนี้ อิทธิพลจากตัววัตถุสินคา และชาวมุสลิมที่มีอยูในพื้นที่25 ก็อาจเปนสวนเอื้อ
ใหเกิดการประยุกต ประดิษฐรูปแบบศิลปะอิสลามไดอีกทางหนึ่ง  

บทบาทความสําคัญของมุสลิมในราชสาํนกัที่อาจสงผลตอพระราชนยิมในงานศิลปะ
ของชาวมุสลิมนั้น อาจเห็นไดจากการแสดงถึงความไววางพระราชหฤทัยในการสงชาวมุสลิม   
ไปปกครองยังเมืองตางๆ และยังดาํรงตําแหนงราชการทีสํ่าคัญๆ ทั้งดานการทหาร26 การปกครอง 
การคา การฑตู เปนตน27   ซึง่บางครั้งอาจมีบทบาทหนาที่หลายดานพรอมกัน   อาท ิ   ตาํแหนง
จุฬาราชมนตร2ี8 มีหนาที่ในตดิตอ ทําการคากับตางชาติและยังมฐีานะเปน มุลละ หรือ ผูนําของ

                                                 
   25 เชน เพชรบุรี  ที่มีขาหลวงชาวมุสลิมดูแล  ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, แปล, สําเภากษัตริยสุลัยมาน, 

พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545)19. 
   26 เชน ยูซบาซี  เปนนายทหารที่ควบคุมทหารรอยคน ปรากฎในบันทึกสําเภากษัตริยสุลัยมาน ดูใน 

เร่ืองเดียวกัน.  สวนมากชาวมุสลิมที่เขามารับราชการในราชสํานักมักมีลักษณะเปนพอคากึ่งทหาร เชน เปน
ทหารองครักษ ชาวสยามเรียกวา แขกใหญ หรือ แขกเจาเซ็น ดูใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ขุนนางกรมทา : 
การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435 (กรุงเทพฯ : โครงการ
เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546 ),141-142. และในสมุดตําราภาพ
สมัยสมเด็จพระนารายณ ก็มีภาพทหารมาแขก เปนทหารรักษาพระองคในขบวนเสด็จ ดูใน   กรมศิลปากร, 
กระบวนพยุหยาตรา : ประวัติและพระราชพิธี ( กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร, 2543), 104. 

   27 ดูตําแหนงหนาที่ขาราขการแขกในสมัยอยุธยาเพิ่มเติม ใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ขุนนางกรมทา : 
การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435, 93-100. ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 
ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545),18-25. 

   28 จุฬาราชมนตรี  มีสังกัดอยูในกรมทาขวา ดํารงตําแหนงเจากรม ทําหนาที่ดูแลการคา การติดตอ
กับตางชาติ และการควบคุมประชาคมตางชาติจากภูมิภาคตะวันตกจึงทําหนาที่ในฐานะเจาทาใหกับราช
สํานักสยาม คูกับ หลวงโชฎึกราชเศรษฐี สังกัดกรมทาซาย ซึ่งควบคุมการคาและติดตอกับจีนหรือทางฝง
ตะวันออก ดูรายละเอียดใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ขุนนางกรมทา : การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยา
ถึงสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435, 67-122. หลักฐานเอกสารที่อาจเปนการกลาวถึง ออกพระจุฬา เปนครั้ง
แรก คือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) เอกสารของญี่ปุนมีรายงานวา ใน พ.ศ.
2164  ออกพระจุฬาผูรับพระกระแสรับส่ังของพระเจากรุงสยาม ไดมีศุภอักษรแจงขอราชการมายังเจาเมืองนา
งาซากิ เซอรเออเนส ซาเตา, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 20 : จดหมายเหตุเร่ืองทางไมตรี ระหวางกรุงศรีอยุธยา
กับกรุงญี่ปุน, แปลโดย หลวงจินดาสหกิจ, พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงจินดาสหกิจ 
(ละมาย ธนะสิริ), พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523), 11-12. 
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ประชาคมมุสลิมอินโด-อิหรานของอยุธยาอีกดวย29 นอกจากนี้ยงัมีตาํแหนงขาราชการมุสลิมอีก
หลายตาํแหนง เชน ตาํแหนง ขุนศรียศ เปนแมกองแขก30   ซึง่ทาํหนาทีดู่แลการคาของราชสํานัก 
สยาม31 และรักษาประชาคมมุสลิมในเขตกาํแพงเมือง32 ส่ิงเหลานี้แสดงเห็นถึงบทบาทและหนาที่
ของชาวมุสลิมที่มีตอราชสํานักและราชอาณาจักร และจากหลักฐานทางเอกสารทีร่ะบุถึง       
ชาวมุสลิมที่เขามารับราชการอยูในราชสํานักอยธุยาที่เกาสุดเทาทีพ่บ คือ กฎมณเทียรบาล      
ในรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พ.ศ. 201133   ที่กลาวถงึ     ตําแหนงนกัเทษขันทีซึง่ม ี  

                                                 
   29 ดูใน จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ขุนนางกรมทา : การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึงสมัย

รัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435, 92-93. 
   30 “คําใหการชาวกรุงเกา” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราช

พงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, พิมพครั้งที่ 2 , (พระนคร: สํานักพิมพคลังวิทยา, 2515), 240. 
   31จากบันทึกของฮอลันดา ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148-2153) กลาวถึง ออกขุนศรี

ยศ วาเปนผูหนึ่งมีหนาที่ติดตอกับอังกฤษ นันทา สุตกุล, ผูแปล, เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 
225-2163 และ พ.ศ. 2167-2185 (ค.ศ. 1608-1620 และ ค.ศ. 1624-1642) (พระนคร : กรมศิลปากร, 2513),
และในจดหมายเหตุของหมอแกมปเฟอรที่เขามาในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา กลาววา ออกพระศรียศเปนขุน
นางแขกอินเดีย ถือศาสนาอิสลาม เปนหัวหนาพวกแขกมัวร โดยอาจอยูในพวกกรมทา ซึ่งมีหนาที่ติดตอกับ
ตางชาติ เอนเยลเบิรต แกมปเฟอร ,ไทยในจดหมายเหตุแกมปเฟอร , แปลโดย อัมพร สายสุวรรณ (พระนคร : 
กรมศิลปากร, 2501. พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพนางคํามา มุทิรางกูร  ณ เมรุวัดวัยชนะสงคราม 
วันที่ 3 ส.ค. 2501), 117 ; ไพโรจน เกษแมนกิจ และ สุกรณ อัศวสันโสภณ, ผูแปล, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรี
ระหวางไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เลม 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2517-2520), 351. 

   32 กรมศิลปากร, ลัทธิธรรมเนียมตางๆ เลม 2 , (พระนคร : คลังวิทยา , 2515),46. 
   33 การกําหนดปที่ใหตั้งกฎมณเทียรบาลจากปจุลศักราช 720 (พ.ศ. 1901) ที่ใหไวในบานแพนก 

ควรเปนปจุลศักราช 830 (พ.ศ. 2011) ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดูใน วินัย พงศศรีเพียร, 
บรรณาธิการ, กฎมณเทียรบาล ฉบับเฉลิมพระเกียรติ, จัดพิมพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช ในโอกาสที่กฎหมายตราสามดวงมีอายุครบ 200 ป และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติปที่ 60 พุทธศักราช 2548 (กรุงเทพฯ : 
โครงการวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สกว. “กฎหมายตราสามดวง : ประมวลกฎหมายไทยในฐานะมรดกโลก”, 2548), 
63 เชิงอรรถที่ 2,3.  
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ชาวมุสลิมเปนผูดํารงตําแหนง34 ทําใหเราทราบวาอยางนอยในชวงระยะเวลาดังกลาวไดมีชาว
มุสลิมไดเขามารับราชการอยูในราชสํานักของไทย อันเปนสวนที่มีบทบาทหนาที่และความ
ใกลชิดกับชนช้ันสูง  

จะเห็นไดวาบทบาทของศูนยกลางอํานาจทั้งเรื่องของขอบเขตการปกครอง เชน เมือง
ราชธานี หรือตัวบุคคลที่อยูในระดับผูปกครองหรือชนชั้นสูงอยางพระมหากษัตริย เปนสวน
กําหนดหรือเปนตัวแปรที่สําคัญอยางหนึ่งของทิศทางของสังคมซึ่งรวมถึงงานศิลปะ ในแตละยุค
สมัย ส่ิงที่เปนพระราชดําริ หรือพระประสงคของผูปกครองยอมเปนสิ่งที่ชนชั้นระดับรองลงมา
ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะในสังคมของราชสํานักการกระทําหรือคลอยตามทําใหเปนที่โปรดยังสงผล
ตอตําแหนงหนาที่การงานไปดวย การที่พระญาติวงศ ขาราชบริพาร คหบดี ตามเสด็จพระราช
กุศลในการสรางศาสนสถาน วัตถุตางๆ ทําใหรูปแบบของงานศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลจาก
ศูนยกลางแพรกระจายไปยังสวนตางๆทั้งกลุมสังคมในระดับลดหลั่นลงมา หรือจากระดับเมือง
หลวง มาสูหัวเมืองตางๆ อันจะเห็นถึงระบบอํานาจจากศูนยกลางในเรื่องการสั่งการ ที่จะพบใน
งานเกี่ยวกับชนช้ันสูงหรือวัดหลวง และการนอมรับตามกระแสพระราชนิยมหรือการรวมตาม
เสด็จพระราชกุศล ในการสรางงานไปในทิศทางเดียวกัน ที่จะเห็นไดจากงานระดับสามัญชน เชน 

                                                 
   34 สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศทรงอธิบายวา คําวา ขันที นาจะเพี้ยนมาจากอาหรับวา เคาะศี 

ซึ่งหมายถึงชายผูตอนองคชาติ ซึ่งขันทีของไทยเปนแขกที่ส่ังหามาแตเมืองนอก ดูใน สมเด็จเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสนสมเด็จ เลม 4 กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2504-
2506), 163.;สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ, บันทึกเรื่องความรูตางๆ เลม 1(พระนคร : สมาคม
สังคมศาสตร, 2506), 7 กาญจนาคพันธุสันนิษฐานวา นักเทษ และขันทีคงเปนคนละพวก โดยขันทีนาจะเปน
พวกจีนหรือไดแบบอยางมาจากจีนเปนฝายซาย เมื่อติดตอกับแขกก็มีการรับเอาพวกยูนุคของแขกมาใช 
เรียกวาพวกนักเทษ เปนฝายขวา ทํานองเดียวกับกรมทา ที่มีกรมทาซายฝายจีน กับกรมทาขวาฝายแขก ตอมา
คงมีการรวมนักเทษและขันทีเขาเปนหนวยงานเดียวกัน เนื่องจากมีหนาที่คลายกัน ซึ่งเชื่อวาคงรวมกันในสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-2031)  ดูใน กาญจนาคพันธุ, ภูมิศาสตรวัดโพธิ ์เลม 2, พิมพครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : บุรินทรการพิมพ, 2517), 132. ซึ่งในกฎมณเทียรบาลมีการกําหนดฝงซายและขวาสําหรับเวลาเขา
เฝาถวายงานไว  นักเทษอยูฝายขวา ขันทีอยูฝายซาย วินัย พงศศรีเพียร, บรรณาธิการ,กฎมณเทียรบาล ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติ, 146 และ 168. อยางไรก็ตามเราไมพบวามีขันทีจีนอยูในราชสํานักสยาม พบแตขันทีแขก ซึ่ง
ปรากฎอยูในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ    ขันที หรือยูนุค ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช และขันที
เหลานี้มีทั้งดําและขาว ซึ่งดูใน เดอะ ลาลูแบร,  ราชอาณาจักรสยาม เลม 1, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (พระ
นคร : บุรินทรการพิมพ, 2517), 448.  ; และจากหลักฐานหลายดานวาขันทีสมัยอยุธยานาจะพวกแขก ดูใน จุฬิ
ศพงศ จุฬารัตน, “ขันทีแขกในราชสํานักอยุธยา,” ศิลปวัฒนธรรม 21, 6 (เมษายน 2543): 69. 
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ในกลุมของวัดราษฎร นอกจากนี้การแพรกระจายของแนวคิดในงานศิลปกรรมตามอยางชนชั้น
ปกครอง ยังอาจเปนสวนที่ทําใหเห็นถึงพระราชอํานาจหรือบารมีของผูปกครองในยุคนั้นๆไดอีก
ดวย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 
           จากการศึกษาดานรูปแบบและบริบทแวดลอมในการสรางงานศิลปกรรมทางดาน
ลวดลายประดับของศิลปะไทยในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 -21กอนการพัฒนามาสูลวดลายในพุทธ
ศตวรรษที่21-23 ที่มีลักษณะที่คลายคลึงกับลวดลายในศิลปะอิสลาม สามารถสันนิษฐานและ
สรุปไดดังนี้ 

   1. ในระยะแรกของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาราวระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ตน
พุทธศตวรรษที่ 21 ยังไมปรากฎหลักฐานเอกสารที่ระบุหรือกลาวถึงความสัมพันธระหวางชาว
มุสลิมกับอยุธยาอยางชัดเจน แตมีบันทึกเสนทางเดินเรือของพอคาและนักเดินทางชาวอาหรับ
ที่มายังดินแดนนี้ ที่แสดงถึงการเปนแหลงที่มีสวนสําคัญทางการคาขายสินคา ซึ่งบทบาทของ
พอคาชาวมุสลิมในการควบคุมและดําเนินการคาเชื่อมโยงฝงตะวันออกและตะวันตก มีสวนเอื้อ
ใหคนกลุมนี้เดินทางเขามาไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักฐานเอกสารที่เกาที่สุดของอยุธยาในสมัย
พระบรมไตรโลกนาถที่กลาวถึง ตําแหนงนักเทษขันทีชาวมุสลิม ยังทําใหเห็นถึงบทบาทหนาที่
ของชาวมุสลิมที่มีมีความใกลชิดกับสวนในของราชสํานักอยุธยา ประกอบกับหลักฐานทางดาน
ศิลปกรรมที่พบจากลายสลักหิน  วัดมหาธาตุ  และเครื่ องทอง  กรุวัดราชบู รณะ  ใน
พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเครื่องถวยจากเตาศรีสัชนาลัย สุโขทัย ซึ่งจากการวิเคราะหรูปแบบของ
ลวดลายถึงความสอดคลองกันกับรูปแบบที่พบในศิลปะอิสลาม จะเห็นวาลวดลายในชวง
ระยะแรกบางประการที่มีลักษณะผิดแผกออกไปจากลวดลายอยางไทยหรืออยางจีนนั้น นาจะมี
ความเกี่ยวของกับศิลปะอิสลามโดยทางตรงหรือทางออม ผานทางตัวสินคา เครื่องบรรณาการ 
หรือวัตถุจากตัวบุคคลในที่เขามายังราชสํานัก แตยังอาจจํากัดอยูในระดับกลุมชนชั้นสูงซึ่งเปนผู
ส่ังสรางงาน เนื่องจากหลักฐานที่พบมีความเกี่ยวของโดยเปนผูใชหรือควบคุมการผลิตโดยระดับ
ชนชั้นสูง 

   2. ลวดลายที่ใกลเคียงกับศิลปะอิสลามดังกลาว อาจไดรับการปรับปรุงหรือดัดแปลงมา
ในระดับหนึ่งแลว โดยผสมเขากับลวดลายลักษณะอยางไทยหรือลักษณะอยางจีน โดยลวดลาย
ลักษณะอยางจีนนั้น อาจเปนการรับผานมาทางศิลปะอิสลามพรอมกันกับตัวลักษณะเฉพาะใน
ศิลปะอิสลามเอง อาทิ ประเภทลายกรอบคดโคงสอดไขว  
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   หรือเปนลวดลายจีนที่ไทยอาจรับมาโดยตรงในชวงเวลานั้นหรือไดรับสืบตอจากศิลปะ
กอนหนาอยางลานนาหรือสุโขทัย แลวนําลักษณะของการทําลวดลายกรอบสอดไขวในงาน
ศิลปะอิสลามเขามาผสม 

   3. ลวดลายที่ปรากฎบนงานลวดลายประดับในชวงระหวางกลางพุทธศตวรรษที่ 21- 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ของไทย ที่มีลักษณะที่คลายกับรูปแบบศิลปะอิสลาม มีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ้น และพบวาถูกนําไปใชเปนลวดลายประดับในสัดสวนที่ใหญข้ึน รวมทั้งการ
พบตัวอยางของงานที่มากขึ้นทั้งในราชธานี นอกราชธานี ทั้งวัดหลวง และวัดราษฎร ทาํใหเหน็ถงึ
การแพรกระจายรูปแบบศิลปะจากกลุมชนชั้นสูง ลงมาในระดับลาง และจากภายในแหลง
ศูนยกลางการปกครอง ออกมาสูเมืองนอกราชธานี ซึ่งความสําคัญของเมืองเชน เปนเมืองที่มี
ผูปกครองเสด็จไปประทับ หรือเจานายประทับนั้น ยิ่งปรากฎถึงลักษณะอิทธิพลนั้นเดนชัดยิ่งขึ้น 
เชน งานที่ปรากฎในลพบุรี และพิษณุโลก เปนตน 

  4. รูปแบบของลวดลายบนหลักฐานแตละชิ้นและแตละแหลงมีที่เกี่ยวของกับแหลง
บันดาลใจโดยตรงและที่สืบทอดเปนพัฒนาการก็มีดวย แตดวยตัวอยางของหลักฐานที่พบเปน
จํานวนนอยจึงไมสามารถทราบถึงลําดับพัฒนาการของลวดลายไดอยางแนชัด ประกอบกับ
ลวดลายเหลานี้ไดผสมกลมกลืนอยูกับลวดลายอื่นไปมาก การแยกลักษณะเฉพาะที่ปรับเปล่ียน
ไปจึงยังทําไดคอนขางยาก 

     5. ความเปนไปไดของการเขามาของอิทธิพลศิลปะอิสลาม อาจมาจาก 
         5.1 โดยทางวัตถุหรือสินคา หรือบุคคลชาวมุสลิมโดยตรงในการเขามารับ

ราชการ คาขาย และการตั้งชุมชนอยูในราชธานี หรือ นอกราชธานี ตามหลักฐานเอกสารราชการ
และบันทึกตางชาติตางๆ ที่แสดงถึงบทบาทในตําแหนงหนาที่ราชการของชาวมุสลิมในราชสํานัก 
การคาขาย สินคาจากโลกมุสลิม  

         5.2 โดยผานทางศิลปะอื่นๆ อาทิ ศิลปะจีน และศิลปะพมา ดวยเหตุทางการ
ติดตอกับชาวมุสลิมและไดรับอิทธิพลทางศิลปกรรมอยูกอน ประกอบกับมีการติดตอแลกเปลี่ยน
ศิลปกรรมกันกับศิลปะของไทยอยูเนื่องๆ  

         5.3 อิทธิพลที่ผานมาทางศิลปะพมา ไทยอาจไดรับโดยตรงจากศิลปะนั้นหรือ
อาจผานทางศิลปะลานนา หรือสุโขทัย ดวยความสัมพันธทางการเมืองและลักษณะศิลปะที่มี
ความคลายคลึงที่พบอยูกอนในลานนาหรือสุโขทัย แลวอยุธยานํามาปรับปรุงจนเปนลักษณะของ
ตนเอง และในทางกลับกัน อิทธิพลจากอยุธยาก็คงไดเขาไปมีบทบาทตอศิลปะทางภาคเหนือ
อยางสุโขทัย ศรีสัชนาลัย หรืออาณาเขตใกลเคียงดวยเชนกัน 
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     5.4 แรงบันดาลใจที่ผานมาทางศิลปะจีน อาจไดรับโดยตรงผานทางวัตถุ
สินคา หรือเปนเครื่องบรรณาการ หรือโดยออมผานทางศิลปะลานนา หรือสุโขทัย ซึ่งอิทธิพล
โดยตรงอาจพบไดมากเชนกันเนื่องจากการติดตอกับไทยมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะในชวง
ระยะเวลาของการเปนราชธานีของอยุธยา ชาวจีนไดเขามามีบทบาทอยูในราชอาณาจักรอยาง
มาก ทั้งในราชสํานัก เศรษฐกิจการคา และการเมืองการปกครอง  

   6. การปรากฎของหลักฐานตั้งแตของใชของชนชั้นระดับสูง ของใชในชีวิตประจําวันของ
บุคคลทั่วไป ไปจนถึง งานเนื่องในศาสนา ทั้งในเขตราชธานี นอกราชธานี วัดหลวง และวัด
ราษฎร เหลานี้ คงแสดงไดถึงอิทธิพลศิลปะที่มีตอระดับชนชั้นสูง และแพรกระจายมาสูระดับช้ัน
สามัญชน จากศูนยกลางปกครองมาสูใตปกครอง     

   7. อิทธิพลจากศิลปะอิสลามที่ปรากฏบนงานศิลปกรรมของไทย เปนการนําเฉพาะ
รูปแบบหรือหลักการออกแบบมาใช โดยไมเกี่ยวของกับหลักการหรือความหมายในศาสนา
อิสลาม เนื่องจากการปรากฏบนของลวดลายบนงานเนื่องในพุทธศาสนา รวมถึงการพบในแหลง
ที่เปน ศาสนสถานทางพุทธศาสนา 

   อยางไรก็ดี เนื่องดวยลักษณะรูปแบบของศิลปะอิสลามและศิลปะจีนมีความโยงใยกนัมา
เปนเวลานาน การแยกแยะถึงการใหอิทธิพลแกกันนั้นจึงมีขอจํากัดอยูมาก ประกอบกับในแตละ
ศิลปะเมื่อมีการรับอิทธิพลรูปแบบหรือแนวคิดมาแลวมักมีการดัดแปลงเปนลักษณะเฉพาะของ
ตน อาจใสเอกลักษณหรือความหมายเพิ่มเขาไป รวมทั้งยังมีการยอนกลับไปทําตามรูปแบบหรือ
แนวคิดเดิม โดยนํามาปรับปรุงขึ้นใหมใหเหมาะกับยุคสมัยหรือความนิยมของสมัย รวมไปถึง
ลักษณะรูปแบบศิลปะที่อาจคลายคลึงกันหรือมีตนกําเนิดคลายคลึงกัน พัฒนาการของรูปแบบ
ศิลปะหรือลวดลายนั้นจึงอาจมีความใกลเคียงกันดวย ดังนั้นในการศึกษานี้จึงอาจเปนสวนหนึ่ง
ของการสืบคนขอมูลในเชิงลึกตอไป เกี่ยวกับที่มาและพัฒาการ การคลี่คลายของรูปแบบศิลปะ
นั้นๆ เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ซึ่งนอกจากจะเปนประโยชนแกตัวศิลปะไทยเองแลว ก็อาจจะทํา
ใหทราบถึงทิศทางของรูปแบบศิลปะในแขนงอื่นๆหรือในแหลงอ่ืนๆไดอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83

 
 

������ 1  ��	
���� ���������������
����� 	�������!	���"���� ���	��������� 

 

 
 

������ 2  ��	�#
�$�%�& �������������	��'
������ �������( 

����� :  ���
��) �����*$�&, �
����	���+- �-� ������ ���.�&�, 	��'
������ (�������( :  

��0
�����), 2525), 41.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84

 
 

������ 3 ��	���-�������������������&9�
����� 	�#����� ���	��������

 

������ 4 ;���������'�;	�9����������<	����	��&��&��������=����-���> ����-����?� 

         �������&)$������ >��@�-
�����������������
�����	�&� ����>�*��
&�"&� 

����� :  �'
���!	  	���#����A$ �-� ��&��� ����>�"$, ���&����&�, ����	��&��&�����-������� 

��"� , ����$>�<���� 2 ��!B;��������� (�������( : �
������'����� ���*�-#���, 2531), 116. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

 
 

������ 5 �����!��;���A����
�>$ ��������������	��&��&�����!� ����?��������&)$ 

����� :  �'
���!	  	���#����A$ �-� ��&��� ����>�"$, ���&����&�, ����	��&��&�����-������� 

��"� ,����$>�<���� 2 ��!B;��������� (�������( : �
������'����� ���*�-#���, 2531), 104. 

 

 

 
 

������ 6 ;����;� -�&���<@��
�;�&�	��	������ �������( 

����� : ��'
���!� �������* ��*��-, ���&����&�, �
�;�&�	��	������ (�������( : �.#.�., 2502 

����$�#E������-F�9���������������-��*� �-��� �����!�	�	�*$�"
 �����0���>��	��>$ *���

�����  2502), 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

������ 7 ��	�'������ �����-����-�� -�&���<@����+!���"��� 

����� : ����& ) �>����, “����)	���
��#E��-�=������&	����	
���'��9�����"�)H���� 

��'���������>�,” ���$�
��-�� 1, 2 (������&�-�����>� 2545) : 88. 

 

 
 

������ 8 ��	���-��9�.������+�� �������B���+��.������*��
&�"&� �-;��� 6 

����� : ���*�-#���, �������B���+��.������*��
&�"&�-.������"����� �-'� 1 (�������( : ���

*�-#���, 2542 ����$��0�
�9��
�����������"������>-�.-�����������A� 6 �
� ), 46. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

������9 -�&�-����	����"��� ����>�*��
&�"&� ������10 -�&�-����	����"���  

              ����>�*��
&�"&�

������11 -�&�-����	����"��� ����>�*��
&�"&� 

����� : ���*�-#���, 	���?�&
� ���	����&�9��',    

(�������( : �K�&
����A$��������������-�  

#����������������, �#�.), 132.

 

������12  -�&�-����	����"���   

               ����>�*��
&�"&�

����� : "��
� ������*�, ���"���, 

(�������( : ��L�-���)$���	��&�-&,  

2534),������$��0�
�9��
��� ����?� 

����������������(�&�������� 

������ �������&�>�� 3 �
�, 136. 

 

������13 -�&�-����	����"��� ����>�*��
&�"&�

����� : "��
� ������*�, ���"���, (�������( : ��L�-���)$���	��&�-&, 2534),������$��0�
�9� 

�
��� ����?�����������������(�&�������������� �������&�>�� 3 �
�, 136.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88

������ 14  ���������
�>@� ������#���>$#��"��	�����+�)� ���	�����>�*��
&�"&� 
�&�

��	 �.*. 1967  ��0
�'
���!��<��-?��!
& 

����� :  #����� ��'���?���"�$, ���&����&�, �>�0�
��
�����*��
&�"&�, ( �������( : ���*�-#���, 

2548), 119.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

������ 15  ��)H� *������-& 
�&���	���"*�	��A��� 20-21 

����� :  Hiromu Honda and Noriki Shimazu, The Beauty of fired Clay : Ceramics from 

Burma, Cambodias, Laos, and Thailand, (Singapore , KHL Printing Co. (S) Pte. Ltd, 

1997), 128. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

������ 16  �>�0�
��!	&*������-& 
�&���	���"*�	��A��� 20-21 

����� :  
�A� �!	����&���>,  ���*F�A�-	�-�&���#���V���>�0�
��!	&���;�& (	��&�����"$*�-#

*����$����)H�� ��;�	���#��	��*����$*�-#� ��>	���#��	��*����$*�-#� �)H��	��&�-& 

���	��&�-&*�-#���, 2533), 256. 

������ 17  �>�0�
��!	&*������-& 
�&���	���"*�	��A��� 20-21 

����� :  
�A� �!	����&���>,  ���*F�A�-	�-�&���#���V���>�0�
��!	&���;�& (	��&�����"$*�-#

*����$����)H�� ��;�	���#��	��*����$*�-#� ��>	���#��	��*����$*�-#� �)H��	��&�-& 

���	��&�-&*�-#���, 2533), 256.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

������ 18  �>�0�
��!	&�����&���	�*$���� �����	����*�� 
@���
��0
���'� ���;�& 

����� : )=��� ���	��, �>�0�
��!	&����������-'�����)>��9�#����*B�&,(�������( : ���

*�-#���, 2529), 320. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92

������ 19  �>�0�
��!	&���%+-��	(Tzu-Chou) 
�&���	���"*�	��A��� 18 

����� : Yutaka Mino, Freedom of Clay and Brush through Seven Centuries in Northen          

China : Tz’u-chou Type Wares, 960-1600 A.D., (Blooming ton : Indiana University Press, 

1981), 179.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

������ 20  -�&����������	�*����� ���	����;�& 
�&���	�-���F�#-�&���"*�	��A��� 19 

����� : ���-0
 �
������, �+#���*�-#�����'�������F�-�&��!���0�
�����;
�	�*����� �. 

���;�&, 	��&�����"$*�-#*����$����)H�� ��;�#��	��*����$*�-#� �)H��	��&�-& 

���	��&�-&*�-#��� 2533, 434.

������ 21  -�&#+�#_�̀#����
���������&$ 	������"���� ��0
 	���?�&
�  ���	����&�9��'                          


�&���	 �.*. 1998-1999 

����� : ���*�-#���, 	���?�&
� ���	����&�9��', (�������( : �K�&
����A$��������������-�

#����������������, �#�.), 71. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94

������ 22  �������� ���
���'��  �.*. 1863-1879  

����� : Alexander Papadopoulo, Islam and Muslim Art, (Frence, Netherland, West 

Germany : Thames and Hudson Ltd, 1980),38. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95

 

 

 

 

 

 

 
 

������ 23  ����
����������	 ���
���'�� �.*. 1951-1952  

����� : R.W. Ferrier, The Art of Persia, (India : Mapin Publishing Prt. Ltd., 1990), 183. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

������ 24  �-'
�9�'�>�0�
��;�&��
���-0
��_���!������-��
�;
� ��	#-�&���"*�	��A��� 19 - 

�!����"*�	��A��� 20  ���
������& 

����� : Jules Bourgoin, The Decoration Art of Arabia, (London : Studio Editions,1989), fig.  

85.

������ 25  �>�0�
��!	&*������-& 
�&���	���"*�	��A��� 20-21 

����� : �|A}� ��)*��, #��	��� "����#������ �-� 
�A� �!	����&���>,  �>�0�
��!	&���;�& :  

�~�����;
��>�0�
��!	&B�& (�������( : 
������$���<���<� ����� �@���, 2535), 72.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

 

�+#��� 26  ����������&9�����&$ Hsin-bya-shin *�-#������ ���"*�	��A��� 19

����� : Pierre Pichard, Inventory of Monument at pagan Vol.3, (Paris : UNESCO, 1992-

1995), 204. 

 

 

        
 

 

������ 27  ;!
�����
�>$��0
�;?�;��
�>@�#����


��)� ������#���>$#��"�� 	�����+�)� 

����>�*��
&�"&� 

����� : #����� ��'���?���"�$, ���&����&�, �>�0�
��
�����*��


&�"&�, ( �������( : ���*�-#���, 2548), 51. 

 

                    

 -�&��!���� 1 ��������� 27 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

������ 28  �>�0�
�#�����
�>@�#����
��)�
����<���F�� ������#���>$#��"�� 	�����+�)� 

����>�*��
&�"&� 

����� :  ������ �����"�����$,  �>�0�
��
�����*��
&�"&� : 
���*�-#���'�����&�� (�������( : 

�#-������, 2543), 112.

-�&��!���� 2 ��������� 28

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

������ 29  �>�0�
��
� *�-#�
��-�� ���
�&�#�$��0
%����& 
�&�#����)���"*�	��A��� 19  

����� :  Esin Atul, Edited, Islamic art Patronage, (Milan : Rizzoli International Puplicational 

Puplications, Inc., 1990)pic 69. 

�+#��� 30  ����������� *�-#�
���'����	�

� ��	���"*�	��A��� 17-18  

����� :  Oliver Watson, Ceramics from Islamics Lands, (Singapore : Thames & Hudson 

Ltd., 2004), 140-141. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

������ 31  -�&�����>��-@��	�!������
�>@��@�-
� ������#���>$#��"�� 	�����+�)� 

����>�*��
&�"&� 

����� : #����� ��'���?���"�$, ���&����&�, �>�0�
��
�����*��
&�"&�, ( �������( : ���*�-#���, 

2548),4.

-�&��!���� 3 ��������� 31 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

������ 32  -�&��;
���-����} ������#���>$#��"�� 	�����+�)� ����>�*��
&�"&� 

����� : #����� ��'���?���"�$, ���&����&�, �>�0�
��
�����*��
&�"&�, ( �������( : ���*�-#���, 

2548), 64. 

 

 

 
-�&��!���� 4 ��������� 32 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102

�+#��� 33  -�&#������;
�;
�;!
�����
�>$ ������#���>$#��"�� 	�����+�)� 

����>�*��
&�"&� 

����� : #����� ��'���?���"�$, ���&����&�, �>�0�
��
�����*��
&�"&�, ( �������( : ���*�-#���, 

2548), 80. 

 

 

 

 
 

-�&��!���� 5 ��������� 33 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

������ 34  �������
�>@�#����
��)� ������#���>$#��"�� 	�����+�)� ����>�*��
&�"&� 

����� : #����� ��'���?���"�$, ���&����&�, �>�0�
��
�����*��
&�"&�, ( �������( : ���*�-#���, 

2548), 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

������ 35  -�&#��������
� �.*. 1732 
&+'9� 

                ����"�)H$*�-#����
��-�� ����B>��  

����� : ������ 
����, �#-, ���&����&�, *�-#��#
�$�%�&, 

( �������( : *+�&$	~�"��� �����
�
>�����+�

��"��)�=
��-����'�
���'�� �������( , 2547),131.

-�&��!���� 6 -�&9�B�!��������� 35 
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����� : Jules Bourgoin, The Decoration Art of 

Arabia, (London : Studio Editions,1989), fig 95. 
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�+#��� 57 ���������_���!��-�� �.*. 2053-2054  

����� :  Lisa Golombek Mania Subtelny, Timurid Art and Culture : Iran and Central Asia in 

the Fifteenth Century, (Netherlands : E. J. Brill, 1992), 
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������ 58 ����� ��&�� Kutubiyya 9� �����>�  �.*.1668-1673 

����� : Alexander Papadopoulo, Islam and Muslim Art, (Frence, Netherland, West 

Germany : Thames and Hudson Ltd, 1980), 395. 
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������ 59  ���#���+
������-�B�! ���	��	��� 
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�&����- ���	�-����� #_�����
&+'9�

����"�)H������'���������?��������&)$

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118

������ 60 ��	
���������������	 �����������
���� �	��	�������	 

����� : !"�
�

����	�	��	�!���������	, (�
�#$��% : �������"��&$���#'�
�), 2528), 80. 

������ 61 ��	�+��-/��
����3��4��4��"��
������#!�"� !�#����$4�	#7��� 9;�#<#����;�
������ 

=��

>��� 23 

����� : !"
=���"@ $�4�#=&A�,�����	�+��-/��
����'�
�)�B��7�$���#$4�	#7���, ($4�	#7��� :  

�B�����"!�	��#<� ����"�	���	$4�	#7���, 2545), 90. 
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��+!������E�F �
���'��B �����G" ���$���F��H��� !�#����$�4
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� ��	�
��<
;�#
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������ 63  ����
��+!������E�F !���������
� �
��<
=
��	��	� �-!!�����	+�7��"�"���)I&

H��#4��"$!F�����
�	�  

 

������ 64 ��	����E�F �����#<����
&��
��� !����
�� ��	�
������=��

>��� 18

����� :  Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (Great Britain Limited : Thames and 

Hudson, 1978), 114. 
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������ 65 ��	�����	"�E�!��� (Masjid-i-Jami) �
�� ���	"����#7��"=V�W�� �
�$�=�"�
���  

�.=. 1853 

����� : Arthur Upham Pope, Persian Architecture, (U.S.A. : Thames and Hudson, 1965), 

fig. 210.  

 

 
 

������ 66 ��	��\��#���	"���
EW�"���')��
� (Arhai-Din-ka-Jhonpra)  �
�$�=�"�$��	  

�
���) �.=. 1743 

����� : Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (Great Britain Limited : Thames and 

Hudson, 1978), 118. 
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������ 67  ��	�
�7����!"�
�

� !��������� �
�#���
"^9 �
�$�=�"�
��� �.=. 2018-2024

����� :  R.W. Ferrier, The Arts of Persia, ( India : Mapin Publishing Prt. Ltd., 1990),207. 

 

 
 

������ 68  �
� !��$���#$��
&���� (Bergama) ��	�
������=��

>��� 21 �"�"���)I&="�����
��

H���"���� �
�#�"�����+� �
�$�=��
��  

����� :  Ekrem Akurgal, Cyril Mango and Richard Ettinghausen, Treasures of Turkey : The 

Earliest Civilizations of Anatolia Byzantium The Islamic Period, (Switzerland : Editions 

d’Art Abert Skira, 1966), 215. 
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������ 69  ��	��\F�E��!��$��
&$9�	 
������=��

>��� 20

����� : Ali Dowlatshahi, Persian Design and Motifs for Artists and Craftman (New York : 

Dover Publications, Inc., 1979),6. 

 

 
 

������ 70  $<
���#BF�	!��  ��	�
�����#
�4�#=&��"# 

����� :  Liang Baiquan and Zhang Pusheng, A legacy of the Ming : ceramic finds from  

The site of the Ming Palace in Nanjing (Hong Kong : Color media Production Co.Ltd., 

1996), 64. 
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������ 71  ��	���������������
��+!������E�F������"  $�4
��
� 

 

��	$�F���� 14 !�������� 71 

����� :  $���4�	 �+����

),  “����
��+E�F!�����������	H���	��	�������#����
���'��B

�����G" ���$���F��H��� $�4
��
�,” $���#'�
�) 20, 4 (����<� – �����<� 2537) : 91. 
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������ 72  ��	������H��������	��	<�F�	��� ���������
��+!������E�F !���������
� 

�
��<
=
��	��	� �-!!�����	+�7��"�"���)I&H��#4��"$!F�����
�	�  

����� :  �

)"�� ) �#���, $
�	�$
�	#, !"�
�

�E�	�
�$�)� 4����� 001 $��� 4  : �����	���	

�	��	�, (�
�#$��% : �
�="����
, 2536), 44. 
 

��	$�F���� 15 !�������� 72 

����� :  $���4�	 �+����

), , “����
��+E�F!�����������	H���	��	�������#����
���'��B

�����G" ���$���F��H��� $�4
��
�,” $���#'�
�) 20, 4 (����<� – �����<� 2537) : 91. 
 

       
 
������ 73 ��	������H��E�������	��	 �
�����F�	��	7�E�F������ ������
��+!���������
�
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��<
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��	$�F���� 16 !�������� 73
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��	$�F���� 17 ��	��������$�	��������#$����# 
������=��

>��� 18

����� : $���4�	 �+����

), , “����
��+E�F!�����������	H���	��	�������#����
� ��'��B���

��G" ���$���F��H��� $�4
��
�,” ($���#'�
�) 20, 4 (����<� – �����<� 2537) : 91. 

 

 

          
 

 

��	$�F���� 18 ��	<�F�	�
���� ����	!������="�� ��$�
������������"����(Quwwat al-Islam)  

      
�����	����=��

>��� 18 

����� : $���4�	 �+����

), , “����
��+E�F!�����������	H���	��	�������#����
���'��B���

��G" ���$���F��H��� $�4
��
�,” ($���#'�
�) 20, 4 (����<� – �����<� 2537) : 91. 
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������ 74  ��	$���
�������$����	� ���\��#�������#�"��
���E�	& !�#��������
� 

������ 75  ��	4��#H�#�
��"��
���#���������� �
��<
=
��	��	�  
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������ 76  \��#�"��
���#����

�"�
�4 �
��<
=
��	��	�

����� : �#��# !���
�#=�, �������, (�
�#$��% : !����#�
)&����"�	���	, 2534),!���"��&$����#7�

'������$��!�
�$��
���
�4����%�	���
�
�4����
� $!
"A�
�4���	�<
� 3 
�� ����=��
�4 

2534, 119. 
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������ 78  ��	��\��#��	7� V
�	$�	&���	"� �
�����	"����# (Masjid-i-Jami) $���#�"=V�W�� 

�
�$�=�"�
��� �.=. 1853 

����� : Roman Ghirshman Vladimir Minorsky and Ramesh Sanghvi, Persia : The Immortal 

Kingdom, (London : Orient Commerce Establishment, 1971),133. 

������ 79  ��	����"3��$�� V
�	$�	&���	"� �
�����	"����# (Masjid-i-Jami) �.=. 1601

����� : R.W. Ferrier, The Arts of Persia, (India : Mapin Publishing prt. Ltd. Chidambaram 

Ahmedabad, 1990), fig 1. 
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������ 80  �
��+���������"� �������#4��&������ (Ahmad Shah) $���#��$������ 

(Ahmedabad) H<�F�<�4
�� �"�$��	 ��	�
�� �.=. 1985 

����� :  John Guy, Woven Cargoes : Indian Textiles in the East, (Singapore : C.S. 

Graphics, 1988),45. 
 

������ 81  4��#�
����	"����# (Masjid-i-Jami) �"=V�W�� �
�$�=�"�
��� 
������=��

>��� 20 

����� :  Arther Upham Pope, Persian Architecture (U.S.A. : Thames and Hudson, 1965), 

217. 
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������ 82  4��#H�#��#$!�"	�B����A H��#'�'��+  (Pawdawmu) ="�������� ��	�
������ 

  =��

>��� 21 

����� :  Luce, Gordon Hannington, Old Burrma Early Pagan V.3 (New York : J.J.Auguslin, 

1969-1970). 

������ 83  \F��"��&��	���#!���-�#'<'
���$�� �"�$��	 �	+�7��"�"���)I&�"<��$
�	H�����$�"
&� 

(Victoria and Albert Museum) �
�#������ ��	�
��<
;�#H
�����=��

>��� 24

����� :  John Guy, Woven Cargoes : Indian Textiles in the East, (Singapore : C.S. 

Graphics, 1988), fig 183. 
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������ 84  ������
�4�+��
��#$=� ����
�
�4���&���#�
�$!F����	�&��� 14 �+�$��F�B��	��$��!

�
���
�	)& 

����� : 4��"�� 4�)��4�, ���$���	��
�
�4��#��
�	)&
�4�"$�=�& (�
�#$��% : ����, 2541), 13. 

 

������ 85  �+��-/�$���
���
��+��'��B ����+$����# �
��<
=
��	��	� �-!!�����	+�����"�"���)I&

$!F�����
�	� <
;�#H
�����=��

>��� 22 

����� :  ����" $��������, �
����7���H��E�	, �"��&<
�#��� 2 (�
�#$��% : $���#'�
�), 2545), 88.
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������ 86  $<
���#BF�	=
���4����	

����� :  ��>� #F��$��	
��<,  ��
=;�>������	����
��G��$<
���#BF�	��'���	 (�"�	��"���&="��

=���
&�����)I"� �����"4��
����"=���
&="��� ��<�"4��
����"=���
&="��� ��)I"��"�	���	 

����"�	���	="����
, 2533), 257.

������ 87  ��	�+>��
#��#$��4����� !"�
�

���\��# ���7����
�4���� !�#����
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��<
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��	��	�  
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������ 88  ��	�+>��
#��#$��4����� !"�
�

�7���'��B ���7�A����

)�
�� !�#����$�4
��
� 

����� : ������$����"��
��	�
�3���
�, <)��

���
�"!�
)�H��!���"��&$����
��#

�
����"=���
&,  �������="���

� ���7�A����

)�
�� !�#����$�4
��
� (�
�#$��% : ��
"��
&

��
�"��&, 2525), 28. 
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�
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������ 90  ��	
������$����	7�=�����
$�
�	A ���7�A����

)�
�� ��������	
���� 
����� :  �
�="����
, ��#�
����"=���
& H��'�
�)<��, �����	���	�	��	� (�
�#$��% : 
��#$
��#

��
�"��&, 2536), 151. 

 

 
 

������ 91  \F��"��&��	�	��# ���#!���"�$��	 ���	�	��	�������	 

����� : )�G3���
 !����"4, \F��"��&��	'�
�)7��"�"���)I�B��H��#4��" (�
�#$��% : �
�

="����
, 2545), 136. 
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������ 92  ��	$!��4��#���$����	�$�"�����������	"�'����� (Moth-ki-Masjid) �
�#$��W� �
�$�=  

               �"�$��	 �.=. 2048

����� : Percy Brown, Indian Architecture (Islamic Period) (Bombay : D.B. Taraporevala Sons & Co. 

Private Ltd., 1968),

������ 93   ��	�F�����+��-/���\��#�������# �"��
���E�	& !�#��������
� 
������=��

>��� 21
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������ 94  �����	�F�����������

����& H���
��#�

����& ���$���#��# !�#��������
� 

������ 95  ��	�F�����������

����& ���
�4�+
)� !�#�����">)�'��

����� : ������& �����, $
�	�$
�	#, #��4��#H�������F�#B"�� (�
�#$��% : �
�="����
, 2541), 77. 
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������ 96 H\����	����E�F�
�����������#<��"� �"��� ���-���"� (Khàlid’ ibn àl-Walid) 9�$
�	  

              �.=.1827  

����� : Alexander Papadopoulo, Islam and Muslim Art, (Frence, Netherland, West 

Germany : Thames and Hudson Ltd, 1980), 108. 

������ 97 ��	��#���
�����
�$���#  �
�$�=��
�� �.=. 1990

����� : Esia Atil, Editer, Turkish Art (Japan : Smithsonian Institution Press and Harry N. 

Abrans, Inc., 1980), fig. 38. 
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������ 98  ��	��4���
�$���# ="����"���� �
�$�=��
�� ���	����=��

>��� 21

����� : Esia Atil, Editer, Turkish Art (Japan : Smithsonian Institution Press and Harry N. 

Abrans, Inc., 1980), 279. 

 


+���� 99  ��	7�E�F������F��7��F����� �	+��F�#��	������ �

����&���
�4�+
)� �">)�'��

����� :  ������& �����, $
�	�$
�	#, #��4��#H�������F�#B"�� (�
�#$��% : �
�="����
, 2541), 

77. 
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������ 100  ��	7�E�F������F��7��F����� �����	�F����������H���
��#�

����&                   

     !�����$���#��# !�#��������
�

 

������ 101  \��#�F�#�F��7�F �"��
���#�����#�A� =
���4����	

����� :  �
�="����
, ��	�+��-/� #��4��#�
�)��="�����#E�	 (�
�#$��% : �
�="����
, 

2540),74. 
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������ 103 ��	�F�����+��-/� ����F������#9�F�!
����$!��	&�#<&7�A� ���4��#���
� �
�#$��%


�4�����$��!�
���
�	)& (�.=. 2199-2231)  

����� : �. ) ������, �"�������
��	E�	, (�
�#$��% : �������"��&$���#'�
�), 2524), 112. 

������ 104 �
�$��
&$9�	  
�����	����=��

>��� 22 - �F�����=��

>��� 23  

����� : Friedrish Spuhler, Islamic Carpets and Textiles in the Keir Collection, George and 

Cornelia Wingfield Digby (trans) (London : Faber and Faber Limited, 1978),86. 
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������ 105 �����	��H��# $����
���$���>��
"	&����	��� �.=. 2228 

����� : Henry Ginburg, Thai Art and Culture : Historic Manuscripts from Western 

Collections (Singapore : The British Library Board, 2000), 24.  
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������ 106 ��	7�E�FE��F��� ��4"������
�#<&!����#��#<�� !���
��
�#<&�
���� ���
�4�+
)�   

  �
��<
=
��	��	� ��	�
�� �.=. 1967 
�4�����$��!�
��
�
�4��"
�4��� 2 

����� : �
���� 4���$��#�����&, $
�	�$
�	#, $<
���#��#�
�#=
��	��	�, ( �
�#$��% : �
�="����
, 

2548), 100. 

 

        
 

������ 107 �����	�+��-/��
�����
��+���� ���!����)� !�#�����">)�'�� �.=. 2007 
�4���

��$��!�
��
�E�
'����B 

����� : ���	���
��>&!"�
�

���\��#H���
��"���

��"����, ��#'�
�)<��, �
�="����
, ���!���

�)� ( �
�#$��% : �
�="����
, 2535) , 75. 
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������ 108  ��	�F���� ��\��#�F�#�F��7�F �"��
���#�����#�A� =
���4����	 !�#������'���	 
����� : �
�="����
, ��	�+��-/� #��4��#�
�)��="�����#E�	 (�
�#$��% : �
�="����
, 2540), 

74. 

������ 109  ��	�F����������
��+E�FH���������$����	��B���
��

<& !���
�#<&                   

  ����
�=
�
���������� =
���4����	 !�#������'���	

����� : H��#�F�	 �-A!�

<&, ��4�	 ) �<
���, ="���E�FH������ ��'���	 �	��	� 
���'��"��
&, 

(�
�#$��% : �
">���������"��&$
"#
�	& !�����, 2535), 131.
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������ 110  H\���"�����������	 �
�
�4��#���!�$V$
�	 (Aljaferia) �
�#9�
�'�9� (Zaragoza)  

  ����=��

>��� 16 

����� :  Alexander Papadopoulo, Islam and Muslim Art, (Frence, Netherland, West 

Germany : Thames and Hudson Ltd, 1980),

������ 111 ��	<�'<F#�
����$�� !"�
�

��������4��&��$�� (Shah-nama) �.=. 1973 

����� : David Talbot Rice, Islamic Art (Great Britain : Thames and Hudson, 1979), 218. 
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������ 112  $<
���#��#!���
����
�4�+
)� ��	�
�� �.=. 1967 �
������$����F�	 

����� : �
���� 4���$��#�����&, $
�	�$
�	#, $<
���#��#�
�#=
��	��	�, ( �
�#$��% : �
�="����
, 

2548), 90. 
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������ 114  ��	�
� ���	'���� 
��<
;�#���#����=��

>��� 22 

����� : Jill Tilden, Silk & Stone : The Art of Asia (Belgium : Hali Publication Limited, 1996), 

106. 
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&��
�"��&, 2525), 
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����HB���F��
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������ 117  ��	�
����\��#��	7���<�
 ="����"���� �
�$�=�"�$��	 

����� : Percy Brown, Indian Architecture (Islamic Period)(Bombay : D.B. Taraporevala 

Sons & Co. Private Ltd. , 1968), LXXVIII. 
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������ 118  �
�$��
&$9�	 ����=��

>��� 21 

����� : �"�"�� ��
���, ="���$��
&$9�	, (�
�#$��% : =+�	&�����

��B��$����<

�4�+� 

����
)
�3�"����H��#�"�
��� �
�#$��%, 2547), 65. 
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������ 120  #���
�����
�$���# H����+4�H��# �"�����$
99� (Rezza) �F�����=��

>��� 21 

����� : Arthur Upham Pope, Persian Architecture (U.S.A : Thames and Hudson, 1965), fig. 
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