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 The purpose of this paper is to study the moulding, meanings and reasons for 
the popularity of the Chinese Dragon influence and molding to mythological creatures 
decorated on roofs as well as on the acroteria of Thai Buddhist architecture between the 
13 and the 19 century A.D. The study had been conducted through explicit art evidence 
i.e. Magara Ceramic which has a combination of the dragon in Sukhothai Art, Tua Luang 
decorated on the sloping roofs of gateway of Lanna Art and the dragon placed on the 
ridge as well as the gable field showing in the art of early Ratanakosin Dynasty. 
 The findings reveal that the moulding and the meaning of the dragon derive 
from the dragon in the Chinese Art, whereas at the beginning, it was in a form of 
combining the dragon with a mythological creature of similar pattern ideally in the beliefs 
among the locals. The true mould and meaning of the Chinese Dragon was illustrated 
upon the entering of the early Ratankosin Dynasty, based on the royal popularity of King 
Rama III. As for the reason of the popularity, it was due to the dragon’s auspiciousness 
that simultaneously came with the Thai-Chinese trade relations and the tribute system 
along with an idea and the mould of the Nagas. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มังกร  เป็นช่ือเรียกสตัว์สมมติในวฒันธรรมจีนซึ่งพบหลกัฐานตัง้แต่ในช่วงกลางสมัย

ราชวงศ์จิว (300 ปีก่อนพทุธกาล – พทุธศตวรรษท่ี 2 )1  มีลกัษณะเป็นสตัว์ผสม โดยมีอวยัวะต่างๆ

คล้ายกับสตัว์หลายประเภท โดยในภาษาจีนเรียกมังกรว่า เล้ง  หลง หรือ หลุง แตกต่างกันไป

ตามแตล่ะส าเนียงท้องถ่ินนัน้ๆ2  ลกัษณะและบทบาทโดยทัว่ไปของมังกรในวฒันธรรมจีนมีความ

คล้ายคลงึกับมกร3 และ พญานาคอันเป็นสตัว์สมมติในคติความเช่ือของกลุม่ชนในแถบภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากคมัภีร์ทางศาสนาของอินเดียมาอีกต่อหนึ่ง ด้วย

ลกัษณะและบทบาทท่ีคอ่นข้างคล้ายคลงึกนัจึงท าให้เกิดการผสมผสานแลกเปลีย่นทางด้านรูปแบบ

ระหวา่งสตัว์สมมติทัง้ 2 ประเภทนีอ้ยูเ่สมอ  

ในดินแดนไทยนัน้พบว่ารูปแบบของมังกรเร่ิมปรากฏให้เห็นบ้างแล้วในศิลปะสโุขทัย 

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19  โดยช่างได้น าเอาลกัษณะของมังกรในศิลปะจีนผสมผสานกับรูปแบบของ

พญานาคซึ่งปรากฏให้เห็นในลกัษณะของเคร่ืองสงัคโลกท่ีใช้ในงานประดบัตกแต่งสว่นปลายของ

กรอบหน้าบนัหรือหางหงส์ในศิลปะสโุขทยั4 เคร่ืองสงัคโลกท่ีใช้ในงานประดบัตกแต่งสว่นปลายของ

                                                             
1หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศิลปะจีนและญ่ีปุ่ น (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2507),  

5. 
2ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธ์, สัตว์มงคลจีน (กรุงเทพฯ: ชมรมเดก็, 2544), 29. 
3เน่ืองจากค าวา่ มกร – มงักร ในภาษาไทยเป็นค าพ้องรูปพ้องเสียงท่ีใกล้เคียงกันมาก ทัง้ในด้าน

รูปแบบยงัมีสว่นท่ีคล้ายคลงึกนั ท าให้เกิดการตีความไปในทางเดียวกนั ทัง้นีไ้ด้มีนกัวชิาการบางท่านพยายามหา
ค าจ ากดัความและแยกแยะความเหมือนตา่งของสตัว์สมมติทัง้ 2 ประเภท  ดใูน, ธงกิจ นานาพลูสิน, “คติความ
เช่ือและรูปแบบ "มกร" ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 ในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต โบราณคดี  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2552), 13-17. 

4ทัง้นีใ้นกลุ่มเคร่ืองสงัคโลกท่ีมีลักษณะดงักล่าวนัน้ในเอกสารบางเล่มมกัเรียกรวมว่า  พญานาค
สงัคโลก มกรสงัคโลก หรือ มงักรสงัคโลก ซึ่งส าหรับการศกึษาในครัง้นีผู้้ศกึษาได้ใช้ค าวา่ มกรสงัคโลก. 
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กรอบหน้าบนัหรือหางหงส์ในศิลปะสุโขทยันี ้ได้แสดงให้ถึงอิทธิพลของมังกรจีน ดงัจะเห็นได้จาก

การท่ีมีลักษณะคล้ายกับพญานาค แต่กลับมีลักษณะบางประการท่ีแตกต่างจากพญานาค

โดยทั่วไป  ซึ่งในปัจจุบัน งานศึกษาค้นคว้าทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ประติมากรรมสงัคโลกดงักลา่วไว้วา่ เป็นลกัษณะของการผสมผสานระหว่างรูปแบบของพญานาค

และมังกรแบบจีนแต่เพียงเท่านัน้ ในขณะท่ีรูปแบบของประติมากรรมดงักล่าวยังคงมีประเด็นท่ี

สามารถเช่ือมโยงกบังานศิลปะและคติความเช่ือของมังกรในงานศิลปกรรมจีนได้อีกหลายประการ  

การศึกษาเชิงลกึในแง่มุมท่ีเก่ียวกับอิทธิพลทางด้านรูปแบบและคติจากหลกัฐานท่ีปรากฏจึงอาจ

ช่วยท าให้เห็นถึงอิทธิพลทางด้านศิลปะ ตลอดจนภาพความสมัพนัธ์ระหว่างอาณาจักรสโุขทยักับ

จีนได้ดียิ่งขึน้  

ในศิลปะล้านนา ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19  พบการประดับสตัว์ในอุดมคติท่ีเช่ือว่า

นา่จะมีแนวคิดเช่นเดียวกบัมงักร คือ ตวัลวง5  หรือ พญาลวง รูปแบบของสตัว์สมมติชนิดนีมี้ความ

คล้ายคลงึกบัปัญจรูปในศิลปะพม่า และมงักรมีปีกในงานศิลปะจีน ความคล้ายคลงึของสตัว์สมมติ

ทัง้ 3 ประเภทนีม้กัท าให้เกิดความเข้าใจผิด โดยมกัเข้าใจกนัวา่ทัง้ลวง พญานาค และปัญจรูปคือสิ่ง

เดียวกนัในงานศิลปกรรมล้านนา  การวิเคราะห์ทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมาและรูปแบบของตวัลวงจึง

มีความส าคญัอย่างมาก ท่ีจะช่วยจ าแนกตลอดจนแสดงให้เห็นถึงการรับและการผสมผสานทาง

รูปแบบศิลปกรรมและความเช่ือได้ 

                                                             
5ผู้ศกึษามีความเห็นวา่ ตวัลวง และ ปัญจรูป ไมใ่ช่สตัว์ประเภทเดียวกนั เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบ

จากตวัลวงท่ีชัน้หลงัคาลาดของกู่และโขงวดัพระธาตลุ าปางหลวงกบัปัญจรูปในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวดั
เชียงใหมแ่ล้ว พบวา่มีความแตกตา่งกนั ซึ่งปัญจรูปเป็นสตัว์ผสมระหว่างสตัว์ 5 ชนิดในศิลปะพม่า คือ มีหัวเป็น
สงิห์  มีงวงและงาเป็นช้าง  มีปีกเป็นหงส์ มีล าตวัและส่วนหางเป็นปลา มีขาและเขาเป็นกวาง ในขณะท่ีตวัลวง 
จะมีลกัษณะคล้ายกบัมงักรมีปีกของจีน แต่ไม่มีงวงและงา อีกทัง้ขาของตวัลวงยังมีลกัษณะคล้ายกับขาเหย่ียว 
ตา่งจากขาของปัญจรูปท่ีคล้ายกบัขากวาง.   
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 สมัยอยุธยา ( พุทธศตวรรษท่ี 20 - 24 ) ไม่ปรากฏหลกัฐานถึงการสืบเน่ืองในการน า

มงักรมาเป็นสว่นประดบัหลงัคาพทุธสถานไทย อาจเป็นเพราะความนิยมของการประดบัด้วยช่อฟ้า

ใบระกาหางหงส์ท่ีพฒันามาเป็นอยา่งไทยประเพณีของภาคกลาง  อยา่งไรก็ตามการผสมผสานทาง

รูปแบบศิลปกรรมของมังกรจีนกับศิลปกรรมไทยในสมัยอยุธยานีย้งัปรากฏให้เห็นในงานประณีต

ศิลป์อ่ืนๆ เช่น ลายรดน า้บนตู้พระธรรมเป็นต้น สาเหตุส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้ไม่พบหลกัฐาน

ดงักลา่ว อาจเน่ืองมาจากสว่นของหลงัคาอาคารในสมัยกรุงศรีอยุธยาสว่นใหญ่ซึ่งเป็นเคร่ืองไม้ถูก

ท าลายเสยีหายไปอยา่งมากในคราวเสยีกรุงครัง้ท่ี 2 แม้วา่ตลอดสมยัอยธุยาจะมีการติดตอ่ทางด้าน

การค้า ระบบบรรณาการ และด้านการทตูกบัจีนอยา่งมากก็ตาม6 

 เม่ือเข้าสูส่มยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น ในรัชสมยัสมเด็จพระนัง่เกล้าฯ  รูปแบบและคติการ

ประดับมังกรในสว่นของหลงัคาได้ปรากฏอย่างชัดเจน โดยมีการประดับมังกรจีนบนหน้าบันของ

อุโบสถและวิหารกลุม่ศิลปะแบบพระราชนิยม เช่นหน้าบนัอุโบสถวดัราชโอรสฯ ซึ่งถือว่าเป็นวดัแรก

ท่ีมีการสร้างแบบนอกอย่าง7  และมีการน ารูปแบบศิลปะจีนเข้ามาใช้ในการประดับตกแต่งอย่าง

มาก รูปแบบของมงักรบนหน้าบนัในช่วงนีมี้ลกัษณะเป็นมังกรคู่วิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางตามรูปแบบ

ศิลปะจีนอย่างแท้จริง  สาเหตุท่ีมังกรในช่วงนีมี้รูปแบบตามมังกรในศิลปะจีนอย่างชัดเจนนัน้ 

เน่ืองมาจากพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3  ท่ีทรงให้ความส าคัญกับศิลปะจีนอย่างมาก อีกทัง้

ความสมัพันธ์ระหว่างไทย – จีน ท่ีมีความส าคญัมากยิ่งขึน้ดงัจะเห็นได้จากจ านวนครัง้ในการส่ง

                                                             
6ในรัชกาลหย่งเล่อแห่งราชวิงศ์หมิง พ.ศ.1951 สยามได้ส่งทูตมาถวายราชบรรณาการและขอ

เปล่ียนดวงตรา ขอพระราชทานโองการแต่งตัง้หนังสือพิสจูน์ค าหับทางราชการจีนได้อนุญาตให้ไป จากนัน้มา
สยามก็ถวายราชบรรณาการติดต่อกันไม่ขาด ดูใน, คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเก่ียวกับจีนใน
เอกสารภาษาจีน, ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย- จีน พ.ศ. 1825 – 2395, แปลจากเอกสารทาง
ราชการของจีน, (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ส านกันายกรัฐมนตรี, 2523), 30. 

7ค าว่า “แบบนอกอย่าง” ใช้เรียกงานสถาปัตยกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยหมายถึงรูปแบบอุโบสถ
และวิหารท่ีลดส่วนช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ลง และมีหน้าบนัก่ออิฐถือปนูประดบักระเบือ้งแบบจีนแทน ดูใน, 
สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์และ สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ, เล่ม 25 
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2505), 2-3. 
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บรรณาการไปยงัปักก่ิงในสมัย รัชกาลท่ี 1- 3  ซึ่งสงูกว่าอยุธยาตอนปลายมาก8  นอกจากนัน้แล้ว

ชาวจีนยงัมีบทบาทด้านแรงงาน และช่างฝีมือในการก่อสร้าง รวมทัง้การบูรณะอาคารส าคญัและวดั

วาอารามตา่งๆ9  อย่างไรก็ตามรูปแบบของมังกรประดบัหน้าบนัในสมัยรัชกาลท่ี 3 นัน้ หากน ามา

จ าแนกรูปแบบเพื่อวิเคราะห์แล้วยงัพบวา่รูปแบบของมงักรบางประการเป็นการประยกุต์ผกูลายท่ีไม่

ปรากฏในงานศิลปกรรมจีน นอกจากนีจ้ านวนเล็บของมังกรบนหน้าบนัยงัสามารถบอกถึงนยัของ

การสร้างซึง่อาจเป็นทัง้งานท่ีแสดงสญัลกัษณ์ส าคญั หรือ การสร้างตามรูปแบบท่ีนิยมอยู่ช่วงหนึ่ง

ขณะนัน้  เน่ืองจากในปัจจุบันมีการศึกษาและข้อโต้แย้งเก่ียวกับการใช้มังกรบนหน้าบันแสดง

ฐานนัดรศกัด์ิของผู้สร้างวดัในสมยัรัชกาลท่ี 3 อยูบ้่างแล้ว ดงันัน้การศึกษาในเร่ืองนี ้จึงน่าจะมีสว่น

ในการทบทวน หรือเพิ่มเติมในประเด็นใหม่ๆ  

การศกึษาอิทธิพลของมงักรจีนในงานประดบัหลงัคาตัง้แต ่พทุธศตวรรษท่ี 19 – 24 นัน้

รูปแบบเป็นสิ่งส าคญัมาก เน่ืองจากการวิเคราะห์รูปแบบจากหลกัฐานท่ีปรากฏ จะท าให้สามารถ

เข้าใจได้ถึงท่ีมา และ บทบาทของมังกร ดังนัน้การศึกษาในครัง้นีจ้ึงถือเป็นส่วนหนึ่งในสาย

วิวฒันาการของความสมัพนัธ์ระหว่างอิทธิพลจีนกับงานศิลปกรรมไทยท่ีแสดงเห็นถึงภาพรวมของ

รูปแบบศิลปะ ท่ีมา และบทบาทของมงักรท่ีใช้ในงานประดบัหลงัคาในศิลปะนัน้ๆ  อีกทัง้ยงัน่าท่ีจะ

สามารถเช่ือมโยงกบัวิวฒันาการของมงักร ได้ในในงานศิลปกรรมแขนงอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะร่วมกนัได้ 

 

2.  ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1. เพื่อศึกษารูปแบบมังกรจีนท่ีสง่อิทธิพล และเป็นต้นแบบให้กับสตัว์สมมติท่ีใช้เป็น

เคร่ืองประดับบนหลงัคาและหน้าบันของพุทธสถานไทย ในศิลปะสโุขทัย ล้านนา อยุธยา และ 

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น   

                                                             
8สืบแสง พรหมบญุ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย (กรุงเทพฯ: มลูนิธิ

โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 2525) 70-71. 
9พระยาไชยวิชิต(เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (พระนคร : โรงพิมพ์ไทย,2459.พิมพ์แจกใน

งานศพพระนิเวศน์วสิทุธ์ิ(ถึก สารสตุ)), 14-15.  
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  2. เพื่อศึกษาถึงความหมายของการประดบัมังกรและสตัว์สมมติท่ีได้รับอิทธิพลจาก

มังกรจีนบนหลงัคาและหน้าบนัของอาคารสถาปัตยกรรม ในศิลปะสโุขทยั ล้านนา อยุธยา  และ 

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น   

  3. เพื่อศกึษาถึงมลูเหตุของความนิยมการประดบัมังกรและสตัว์สมมติท่ีได้รับอิทธิพล

จากมังกรจีนบนหลงัคาและหน้าบันของพุทธสถานไทย ในศิลปะสุโขทัย ล้านนา อยุธยา  และ 

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น  

 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 

การน ารูปแบบและลกัษณะของมังกรจีนมาใช้ประดบัตกแต่งสว่นหลงัคาพุทธสถาน

ไทยเร่ิมปรากฏในสมยัสโุขทยั  ทัง้นีก้ารประดบัมกรสงัคโลกท่ีปลายกรอบหน้าบนัในศิลปะสโุขทยั 

การประดบัตวัลวงหรือพญาลวงบนชัน้หลงัคาลาดของกู่และโขงในศิลปะล้านนา และการประดบั

รูปมงักรอยา่งจีนบนหน้าบนัและสนัหลงัคาพทุธสถานในศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น  อาจมีต้นเค้า

ทางด้านคติและรูปแบบจากมงักรในศิลปะจีน แต่รูปแบบและแนวคิดดงักลา่วมิได้เกิดจากการรับ

และสง่ผา่นกนัโดยตรงระหวา่ง 3 อาณาจกัรนี ้เน่ืองด้วยปัจจยัด้านระยะเวลา และ การประยุกต์ให้

เข้ากบับริบททางสถาปัตยกรรมของยคุนัน้ๆ  โดยในช่วงแรกมีเพียงลกัษณะของการผสมผสานกับ

รูปแบบศิลปะจีนอยู่เท่านัน้  แต่เม่ือเข้าสูส่มัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงปรากฏในรูปแบบของมังกร

จีนโดยแท้จริงตามงานศิลปะแบบพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3   รัชสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัความนิยมในการใช้มังกรจีนประดบับนหน้าบนัอุโบสถและวิหารก็ได้หมดความนิยมลง 

เน่ืองจากการเข้ามาของอิทธิพลศิลปะตะวนัตก และ พระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4  ท่ีทรงกลบัไป

สร้างวดัตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี10 

 

4.  ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษารูปแบบของมังกร จากหลกัฐานท่ีปรากฏ เพื่อวิเคราะห์ถึง ท่ีมา และ บทบาท 
โดยใช้เกณฑ์หลกัคือ เฉพาะงานประดบัภายนอกส่วนหลงัคาพุทธสถานไทย ประกอบด้วย สว่น
                                                             

10ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, "พทุธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์” (เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 317 407 
ศลิปะในประเทศไทยตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 19–2 คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2555), 104. 
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กรอบหน้าบนั ซึ่งรวมถึงพืน้ท่ีภายในกรอบและสว่นปลายของกรอบหน้าบนั และ สนัหลงัคาของ
อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 19 - 24  และชัน้หลงัคาลาดของกู่และโขงใน
ศิลปะล้านนา อย่างไรก็ตามการศึกษาในครัง้นีมิ้อาจศึกษาถึงการใช้มังกรประดบัสว่นหลงัคาใน
ศิลปะอยธุยาได้ เน่ืองจากไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีชดัเจนส าหรับการศกึษา 

 
5.  ขัน้ตอนของการศึกษา 

1. เก็บข้อมลูเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้องและมีประโยชน์
ตอ่การวิจยั เช่น ข้อมลูจากพงศาวดาร, จารึกและผลงานวิจยัตา่งๆที่มีสว่นเก่ียวข้อง 

2. เก็บข้อมลูภาคสนาม โดยการส ารวจและถ่ายภาพงานศิลปกรรมที่มีความเก่ียวข้อง 
3. น าภาพท่ีได้จากการถ่าย และจากเอกสารตา่งมาจดักลุม่เพื่อจ าแนกรูปแบบ 
4. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทัง้ด้านรูปแบบ คติ และประวัติศาสตร์ ตอดจนการ

พิจารณาถึงรูปแบบศิลปกรรมอ่ืนๆท่ีอาจมีความเก่ียวข้องและสง่อิทธิพลต่อรูปแบบและคติความ
เช่ือ 

5. สรุปผลการศกึษา เพื่ออธิบายประเด็นทางด้านรูปแบบศิลปะกับคติความเช่ือ และ 
สญัลกัษณ์ โดยเช่ือมโยงกบัหลกัฐานท่ีปรากฏ 

6. น าเสนอข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาทัง้ในสว่นของเอกสารและการสมัมนา 
 

6.  วิธีการศึกษา 

1. ศกึษาและทบทวนงานวิจยัและหนงัสอืท่ีมีความเก่ียวข้องกบั มกร และ มงักร ทัง้ใน

ด้านความเป็นมา และรูปแบบ 

2. ศกึษาลายละเอียดและรูปแบบจากหลกัฐาน ท่ีปรากฏ โดยวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึง

อิทธิพลของคติและรูปแบบมังกรจีน ว่าปรากฏออกมาในลกัษณะใด และ มีต้นแบบจากรูปแบบ

ของมงักรประเภทใด 

3. ศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามาของศิลปะจีนตัง้แต่ ช่วง พุทธศตวรรษท่ี 19 – 24

วิเคราะห์ข้อมลู น าเสนอข้อมลู และสรุปผล  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 

หลักฐานที่แสดงถงึอิทธิพลของมงักรจีนในงานศิลปกรรมไทย 

ตัง้แต่พทุธศตวรรษที่ 19 -24 

1. ภาพรวมของมังกรในงานศิลปกรรมและวัฒนธรรมจีน 

จีนเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และยังเป็นแหล่ง 

อารยธรรมใหญ่แห่งหนึ่งของซีกโลกตะวนัออกท่ีมีอารยธรรมสงูมาตัง้แต่อดีต1 จากหลกัฐานทาง

โบราณคดีนัน้ พบวา่มีการจารึกอกัษรภาพท่ีหมายถึง “มังกร” ลงบนกระดูกสตัว์ท่ีเช่ือว่าใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรมในสมยัราชวงศ์ซางอันเป็นยุคแรกเร่ิมของอารยธรรมจีน2 นอกจากนีน้กัวิชาการ

บางกลุม่ยงัได้ให้ข้อเสนอวา่ แท้จริงแล้วมงักรจีนนัน้เร่ิมปรากฏในสมัยราชวงศ์โจว สมัยกลาง ราว 

300 ปีก่อนพทุธศกัราช - พทุธศตวรรษท่ี 2 โดยมีหลกัฐานเป็นรูปสตัว์ลอยตวั รูปร่างยาวลําตวัโค้ง

งอ หทํูาเป็นเกลยีว3 ในขณะท่ีบางตํานานอ้างวา่มงักรเกิดขึน้ในสมัยจักรพรรดิหวงตีห้รือจักรพรรดิ

เหลอืงสมยัราชวงศ์ซาง4    โดยมีท่ีมาจากการนําสญัลกัษณ์ของสตัว์ประจําชนเผ่าต่างๆ  มารวมกัน

                                                             
1กําจร สนุพงษ์ศรี, ประวัตศิาสตร์ศลิปะจีน (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551), 1. 
2ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธ์, สัตว์มงคลจีน, 31.  
3หมอ่มเจ้าสภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศลิปะจีนและญ่ีปุ่ น,5. 
4ยุคก่อนราชวงศ์ซาง คือ ยุคของราชวงศ์เซ่ีย ซึ่งนักประวัติศาสตร์จีนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า

ราชวงศ์เซ่ียมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนหรือไม่ เน่ืองจากปัจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก่ียวกับ
ราชวงศ์เซ่ียท่ีหลงเหลืออยู่นัน้มีอยู่น้อยมาก ดูใน, วีรชัย โชคมกุดา, ประวัติศาสตร์จีน 3000 ปีใต้เงาองค์

จักรพรรดิ์ (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2553), 32-34. 
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http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B673%7D%7B723%7D%7B680%7D%7B707%7D+%7B714%7D%7B728%7D%7B697%7D%7B702%7D%7B679%7D%7B713%7D%7B748%7D%7B712%7D%7B707%7D%7B725%7D/a%7Ca1d3a8c3+cad8b9bea7c9ecc8c3d5/1%2C2%2C35%2CB/frameset&FF=a%7Ca1d3a8c3+cad8b9bea7c9ecc8c3d5&19%2C%2C33/indexsort=-
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เป็นสตัว์ชนิดใหม่ขึน้ เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของชาติท่ีได้ตัง้ขึน้ใหม่จากการรวมชนเผ่าต่างๆเข้า

ด้วยกนั 5   

 

ภาพท่ี 1 ลายเถาเท่ียบนภาชนะสําริดสมยัราชวงศ์ซาง ก่อน ค.ศ. 12-11 
ท่ีมา:  Watson  William, Ancient Chinese bronzes 
 (London: Faber and Faber, 1962), PL 5. 

 

อย่างไรก็ตามลวดลายบางประการยังได้แสดงให้เห็นว่า  มังกรอาจมีต้นเค้าทาง

รูปแบบมาแล้วในสมัยราชวงศ์ซาง (850 – 550 ปีก่อนสมัยพุทธกาล)ด้วยเช่นกัน  โดยปรากฏใน

รูปแบบท่ีเรียกวา่ ลายเถาเท่ียบนภาชนะสาํริดกลุม่หนึ่ง ลายเถาเท่ียนีมี้สว่นคล้ายกับลกัษณะของ

มังกรหนัข้าง ซึ่งหากมองด้านหน้าจะมีลกัษณะเป็นลายหน้ากากสตัว์ ไม่มีฟันและริมฝีปากลา่ง                                                           

มีคิว้รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ นัยตากลมโตชัดเจน บางครัง้อาจมีลักษณะเป็นรูปหน้าของอสูร6     

(ภาพท่ี 1)  

                                                             
5สมบตั ิพลายน้อย, เล่าเร่ืองมังกร (กรุงเทพฯ: เยลโลก่ารพมิพ์, 2543), 13.  
6พชัราพร เจริญลาภ ได้อธิบายวา่จากลกัษณะของลายเถาเท่ีย แสดงให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกับ

วนัสปติและลายมกรของอินเดีย ซึ่งจีนมีมาก่อนอินเดีย จึงน่าเป็นไปได้ว่าจีนอาจให้อิทธิพลกับอินเดีย ดูใน,     
พชัราพร เจริญลาภ, “มงักรสงัคโลกท่ีโบราณสถาน AT.A2.ตําบลเมืองเก่า จังหวดัสโุขทัย” (สารนิพนธ์ปริญญา
ศลิปศาสตร์บณัฑิต โบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2524), 7.  
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นักวิชาการบางท่าน ได้ให้ความเห็นว่า ในยุคหลังสมัยราชวงศ์ซาง ลวดลายดังกล่าวได้มี

วิวฒันาการบางสว่นมาเป็นลกัษณะของมังกรท่ีเรียกว่า “กุ่ย” อันมีความเก่ียวข้องกับเร่ืองของฟ้า

ฝน7 และพัฒนาเป็นรูปแบบมังกรดังท่ีพบเห็นได้ในยุคต่อมา โดยมีลักษณะเป็นสตัว์สมมติท่ีมี

รูปร่างดั่งสตัว์เลือ้ยคลานลําตัวยาว  ท่ีมีอวัยวะลกัษณะคล้ายกับสตัว์หลายประเภท คือ มีเขา

เหมือนกวาง มีหวัเหมือนอูฐ มีดวงตาเหมือนปิศาจหรือกระต่าย มีลําคอเหมือนงู มีท้องเหมือนกบ

หรือหอยแครงยักษ์ มีเกล็ดเหมือนปลา มีกรงเล็บเหมือนนกอินทรี มีฝ่าเท้าเหมือนเสือ และมีหู

เหมือนววั8 (ภาพท่ี 2) ซึง่ตอ่มายงัมีการดดัแปลงรูปแบบของมงักรในลกัษณะของลวดลายประเภท

ตา่งๆ อีกด้วย9  

 

สําหรับด้านคติและความเช่ือเก่ียวกับมังกรนัน้ ชาวจีนมีความเช่ือว่ามังกรเป็นสตัว์

ศกัด์ิสทิธ์ิ มีร่างกายซึ่งได้รับอวยัวะมาจากสตัว์ 9 ชนิด มังกรอาศยัอยู่กลางท้องทะเลลกึกินไข่มุก

เป็นอาหาร ถือเป็นสตัว์ประเสริฐ มีพลงัอํานาจมากมาย จึงได้รับการนบัถืออย่างมากในหมู่ชาวจีน  
                                                             

7Watson  William, Ancient Chinese bronzes, 42-43. 
8สมบตั ิพลายน้อย, เล่าเร่ืองมังกร, 19. 
9สําหรับลักษณะของลวดลายดังกล่าวคือ ลวดลายท่ีใช้สําหรับประดับตกแต่ง  มีลักษณะเป็น

ลายเส้นประดษิฐ์ท่ีมองดคูล้ายกับมงักร โดยแบ่งประเภทและช่ือเรียกตามหน้าท่ีท่ีใช้ในงานประดบัตกแต่งส่วน
ตา่งๆ  ดใูน, Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs (North Clarendon, Vt.: 
Tuttle, c2006), 149 -150.  

 

รูปท่ี 2 มงักรสมยัราชวงศ์สยุ ค.ศ. 581-618 
ท่ีมา: สมบตั ิพลายน้อย, เล่าเร่ืองมังกร, 118. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xwatson+william&SORT=DZ/Xwatson+william&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=watson+william/1%2C33%2C33%2CB/frameset&FF=Xwatson+william&SORT=DZ&4%2C4%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+symbolism++and+art+motifs/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ชาวจีนนิยมใช้มงักรในการประดบัตกแต่งบนหลงัคาหรือประดบัท่ีบานประตูทําหน้าท่ีทวารบาล10 

ของอาคารสถาปัตยกรรมไปจนถึงงานประดบัตกแต่งข้าวของเคร่ืองใช้ขนาดต่างๆ เช่น ถ้วยชาม 

หรือ ภาชนะเคร่ืองเคลอืบหลากหลายชนิด (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพท่ี 3 เคร่ือถ้วยลายคราม ลายมงักรสมยัราชวงศ์หมงิ ค.ศ. 1465 – 1487 
ท่ีมา: Scott, Rosemary, Flawless porcelains: imperial ceramics from the reign of 

the Chenghua emperor (London: Percival David Foundation of Chinese Art, 1995), 29. 
 

มงักรมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือและวิถีชีวิตของชาวจีนทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัจักรพรรดิไป

จนถึงสามญัชนทัว่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นสญัลกัษณ์แห่งอํานาจขององค์จักรพรรดิ11  ซึ่ง

พบว่าในสมัยราชวงศ์หยวนได้มีการกําหนดจํานวนเล็บของมังกรท่ีปักลงบนฉลองพระองค์ของ

จกัรพรรดิและรัชทายาท เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แสดงฐานานุศกัดิ์ขององค์จักรพรรดิและรัชทายาท12 

ต่อมาเม่ือเข้าสู่สมัยราชวงศ์ชิงจึงได้มีกฏเก่ียวกับการใช้จํานวนเล็บของมังกรบนฉลองพระองค์

อยา่งชดัเจนขึน้13 (ภาพท่ี 4)   โดยท่ีรูปมงักร 5 เล็บใช้ได้กับองค์จักรพรรดิ์ และ รัชทายาทลําดบัท่ี 

1 – 2 เทา่นัน้ สว่นลาํดบัท่ี 3 - 4 อนุญาตให้ใช้มังกร 4 เล็บแทน14 ในสว่นชนชัน้สามัญทัว่ไปมังกร

ยงัถือเป็นสตัว์ศกัดิ์สิทธ์ิ คอยให้ความช่วยเหลือแก่มวลมนุษย์ในรูปแบบของเทพเจ้าแห่งนํา้และ

                                                             
10สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองรัตน์, 2510), 25. 
11วศินี บูรณวฒุิกุล, “มงักร : อัตลกัษณ์ความเป็นจีน” (สารนิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์บณัฑิต

สาขาเอเชียศกึษา อกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2553), 10. 
12Schuyler Cammann, China's dragon robes (Chicago: Art Media Resources, c1952), 7. 
13Ibid., 193. 
14

 Williams, Charles Alfred Spedd, 151-152. 
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สายฝน15 สามารถบนัดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล นอกจากนีแ้ล้วยงัมีหน้าท่ีในการดูแลรักษาแหลง่

นํา้ต่างๆบนพืน้โลกมิให้เหือดแห้ง16 จึงทําเกิดความเคารพศรัทธาต่อมังกรอย่างมากในสงัคม      

กสิกรรมของชาวจีน แนวคิดและความเช่ือดงักลา่วยงัได้สง่อิทธิพลต่อประเทศอ่ืนๆในแถบเอเชีย

ตะวนัออกท่ีได้รับวฒันธรรมจากจีนเป็นแม่แบบอยา่งมาก เช่น     เกาหล ีและ ญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 4   รูปมงักรบนฉลองพระองค์จกัรพรรด ิ 
ท่ีมา: babylonbaroque wordpress, Imperial Chinese Robes [Online],  Accessed 

25 June, 2013,   Available From http://babylonbaroque.wordpress.com/2011/02/19/imperial-
chinese- robes-the-source-of-chinoiserie-fantasies/ 

 

ในปัจจุบนัยงัสามารถสงัเกตได้ว่า ไม่ว่าสถานท่ีใดหรือแม้ในประเทศไทยเองก็ตาม

หากมีกลุม่ชาวจีนอาศยัอยู ่รูปแบบของมงักรอนัมีความเก่ียวข้องและผูกพนักับวิถีชีวิตของชาวจีน

ในฐานะสัญลกัษณ์และตัวแทนความเช่ือของชาวจีนก็มักจะปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เช่น ตาม

อาคารสถาปัตยกรรม หรือ สิง่ปลกูสร้างทางศาสนา ไปจนถึงสิ่งของเคร่ืองใช้ไม้สอยขนาดต่างๆท่ี

อาจพกติดตวัมาจากแผน่ดินจีน หรือ เป็นมรดกตกทอดจากบรรพชน  สิง่เหลา่นีล้้วนสะท้อนให้เห็น

                                                             
15สมบตั ิพลายน้อย, เล่าเร่ืองมังกร, 64-69. 
16ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธ์, สัตว์มงคลจีน, 42. 
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ถึงแนวคิดและคติความเช่ือในเร่ืองราวของมังกรท่ีได้หยัง่รากลกึในวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาว

จีนอย่างแนบแน่นลกึซึง้ จนทําให้มังกรกลายเป็นทัง้เอกลกัษณ์และสญัลกัษณ์ของแผ่นดินจีนใน

สายตาชาวโลกจวบจนปัจจุบนั  

 

2.ภาพรวมของมังกรจีนในงานศิลปกรรมไทย  

วฒันธรรมและคติความเช่ือเก่ียวกับมังกร ไม่ได้จํากัดอยู่แค่จีนและกลุม่ประเทศทาง

เอเชียตะวนัออกท่ีได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมจีนเป็นหลกัเพียงเทา่นัน้ รูปแบบและคติของมงักรยงั

ได้สง่อิทธิพลให้กบังานศิลปกรรมของรัฐหรือบรรดาเมืองต่างๆในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมี

ความเก่ียวข้องสมัพันธ์กับจีนอยู่บ้างในฐานะเมืองหรือรัฐในระบบบรรณาการและพันธมิตร

สาํคญั17 ท่ีคอยช่วยเหลอืประเทศเลก็ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ด้วยความเป็นใหญ่ทางอํานาจ

บวกกับวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งของชาวจีน ทําให้รูปแบบและความเช่ือเก่ียวกับมังกรได้แผ่ขยา ย

ออกไปยงัดินแดนตา่งๆภายนอกประเทศจีนอยูเ่สมอ 

ในอดีตดินแดนท่ีเป็นประเทศไทยเคยเป็นท่ีตัง้ของอาณาจักรโบราณท่ีมีความเจริญ

ทางด้านอารยธรรมรวมถึงงานศิลปกรรมของตนอยูก่่อนแล้วหลายอาณาจกัรด้วยกนั ทัง้อาณาจักร

ทวารวดีทางภาคกลาง อาณาจักรหริภุญไชยทางภาคเหนือ และอาณาจักรศรีวิชัยทางภาคใต้ 

อาณาจักรต่างๆเหล่านีต้่างติดต่อทําการค้ากับจีนในระบบบรรณาการ ตัง้แต่ประมาณพุทธ

ศตวรรษท่ี 1218  ความสมัพนัธ์จากระบบดงักลา่วถือได้วา่เป็นเส้นทางสายสําคญัท่ีนําพาศิลปะจีน

พร้อมกับรูปแบบของมังกรจีนลงมาสู่ดินแดนในแถบนีด้้วย  ซึ่งในงานศิลปกรรมไทยตัง้แต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 19 ลงมานัน้อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของมังกรจีนได้อย่าง

                                                             
17อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลท่ี 3” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัศิาสตร์ศลิปะ โบราณคดี  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร
, 2547), 7. 

18 มาลนีิ คมัภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนสินทร์ตอนต้น: มุมมอง

จากจติรกรรมฝาผนัง (กรุงเทพฯ: ศกัดิโสภาการพิมพ์, 2547), 67. อ้างจาก  Wang, Gungwu, “The Nanhai 
Trade : A Study of the Early History of Chinese Tradde in South China Sea,” รวมบทความ
ประวัตศิาสตร์ 19, (1997):113.  
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คอ่นข้างชดัเจนท่ีสดุคือ มกรสงัคโลกในศิลปะสโุขทยั ท่ีมีสว่นผสมของมงักร และลวดลายมังกรบน

เคร่ืองถ้วยสงัคโลกท่ีพยายามเลยีนแบบลกัษณะของมงักรจีน  

 

รูปท่ี 5 ลายดอกโบตัน๋บนแผน่หินชนวนวดัศรีชมุ ศลิปะสโุขทยั  พทุธศตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา: สนัติ เล็กสุขมุ, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2550), 28. 
 

การรับรูปแบบจากมงักรจีนสูง่านศิลปกรรมสโุขทยันัน้ เช่ือว่าเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา

ท่ีอิทธิพลของศิลปะจีนได้เร่ิมเข้ามาสู่ดินแดนสุโขทัย โดยพบว่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 – 20  

ลวดลายประดบัในศิลปะสโุขทยัได้รับแรงบนัดาลใจจากลวดลายประดบัทํานองจีนอย่างเห็นได้ชัด 

เช่น ลายเส้นจารึกรูปช่อดอกไม้หรือดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 5) ลายก้านขดท่ีปลายออกดอกไม้ (ภาพท่ี 

6)  รูปแบบขาสงิห์ของตัง่หรือเตียง (ภาพท่ี 7 )  และ ลายช่องกระจก (ภาพท่ี 8)  บนแผ่นหินชนวน

ท่ีวดัศรีชุม19 ลวดลายสว่นใหญ่เหลา่นีมี้ความเหมือนกบัลวดลายประดบัตกแตง่ในศิลปะจีน ซึ่งเช่ือ

วา่เกิดจากอิทธิพลของลวดลายท่ีใช้เขียนประดบัเคร่ืองถ้วย เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ต่างๆท่ีสง่เข้ามาเป็น

เคร่ืองราชบรรณาการ หรือเป็นสนิค้าชัน้สงูสาํหรับกษัตริย์ ราชวงศ์ ข้าราชสํานกั และ คหบดี20 ซึ่ง

สอดคล้องกบัพงศาวรดารหยวนของจีนท่ีได้กลา่วถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสโุขทยั – จีน ในเร่ืองราว

                                                             
19สนัต ิเลก็สขุมุ, ความสัมพันธ์จีน -ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 27–29. 
20เร่ืองเดียวกนั., 22. 
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ของการบรรณาการไว้วา่ มีการสง่ทตูเคร่ืองบรรณาการจากเสยีน(สโุขทยั) และ หลอห ู(ละโว้)21  ซึ่ง

ใน พ.ศ. 1836 รัชกาลจ่ือหยวน จีนได้สง่ฑตูมาสโุขทยัเพื่อเกลีย่กลอ่มให้อ่อนน้อมตอ่จกัรพรรดิของ

จีน22 อีกปีถัดมาจักรพรรดิจีนได้ส่งคณะทูตมาอีกพร้อมกับรับสั่งให้กษัตริย์กันมู่ ติง(พ่อขุน

รามคําแหง) เข้าเฝ้า23  และในสมัยพ่อขุนรามคําแหงจึงได้มีการส่งทูตไทยชุดแรกไปจีน24 จาก

พงศาวดารหยวนนีทํ้าให้เห็นได้ว่า ระบบบรรณาการได้เปิดโอกาสให้ผู้คนชัน้นํา หรือเหลา่บรรดา

ราชทตู พอ่ค้าตา่งๆที่มีสว่นร่วมในการเดินทางเพื่อถวายบรรณาการหรือค้าขายได้พบเห็นรูปแบบ

ศิลปกรรมในตา่งแดนและหวัเมืองตา่งๆ ผู้คนเหลา่นีย้อ่มนําสิง่ท่ีตนได้พบเห็นมาเลา่สูก่นัฟัง  อีกทัง้

ยงัอาจมีสว่นในการนําลกัษณะและรูปแบบศิลปะท่ีได้พบเห็นมาถ่ายทอดหรือสร้างงานศิลปกรรม

ท่ีมีความใกล้เคียงกับสิ่งท่ีตนได้พบเห็นมาด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกันกับมกรสงัคโลกท่ีมีรูปแบบ

คล้ายกบัมงักรจีน (ภาพท่ี 9)   อนัเป็นหลกัฐานชิน้หนึง่ท่ีแสดงให้เห็นว่ารูปแบบของมังกรจีนได้เร่ิม

เข้ามีบทบาทในงานศิลปกรรมไทยมากขึน้แม้จะไม่เหมือนมังกรจีนทัง้หมดแต่ก็ถือได้ว่าเป็น

วิวฒันาการช่วงแรกท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ช่างไทยได้รู้จกักบัสตัว์สมมติในวฒันธรรมจีนท่ีเรียกวา่ มงักรแล้ว  

นอกจากนีรู้ปแบบของมกรสงัคโลกท่ีมีสว่นผสมของมงักรซึ่งใช้ในการประดบัหางหงส์

ของสโุขทยัยงัมีลกัษณะหลายประการท่ีแสดงให้เห็นถึงการนํารูปแบบของมังกรในงานศิลปะจีน

เข้ามาผสม เช่น ลกัษณะของเขา เครา ขา  และวัสดุทรงกลมภายในปาก ซึ่งทําให้รูปแบบของ

ประติมากรรมดงักลา่วมีความแตกตา่งไปจากพญานาค  

 

 

 

                                                             
21สันติ เล็กสุขุม , ความสัมพันธ์จีน -ไทย โยงใยในลวดลายประดับ , 116. อ้างจาก 

คณะกรรมการสืบค้นประวตัศิาสตร์ไทยเก่ียวกบัจีนในเอกสารภาษาจีน สํานกันายกรัฐมนตรี, 2523, 1. 
22เฉลมิ ยงบญุเกิด, “เมืองไทยในจดหมายเหตจีุน,”  ศลิปากร 7,2 (กรกฎาคม 2506): 33. 
23คณะกรรมการสืบค้นประวตัศิาสตร์ไทยเก่ียวกบัจีนในเอกสารภาษาจีน, ความสัมพันธ์ทางการ

ทูตระหว่างไทย- จีน พ.ศ. 1825 – 2395, 30. และเฉลมิ ยงบญุเกิด, “เมืองไทยในจดหมายเหตจีุน,”  ศลิปากร
, 33.   

24สืบแสง พรหมบญุ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย  (กรุงเทพฯ: ไทย
วฒันาพานิช, 2525), 64.  

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B691%7D%7B721%7D%7B687%7D%7B688%7D%7B704%7D%7B721%7D%7B695%7D%7B707%7D+%7B680%7D%7B721%7D%7B697%7D%7B695%7D%7B711%7D%7B724%7D%7B682%7D./a%7Cb3d1afb0c0d1b7c3+a8d1b9b7c7d4aa/-3,-1,0,B/browse
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B691%7D%7B721%7D%7B687%7D%7B688%7D%7B704%7D%7B721%7D%7B695%7D%7B707%7D+%7B680%7D%7B721%7D%7B697%7D%7B695%7D%7B711%7D%7B724%7D%7B682%7D./a%7Cb3d1afb0c0d1b7c3+a8d1b9b7c7d4aa/-3,-1,0,B/browse
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ภาพท่ี 6  ลายก้านขดปลายออกดอกไม้ ศลิปะสโุขทยั  พทุธศตวรรษท่ี 20 

ท่ีมา: สนัต ิเลก็สขุมุ, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 28. 
 

ภาพท่ี 7  ภาพตัง่ซึ่งมีขาคล้ายตัง่ขาสงิห์แบบจีน ศลิปะสโุขทยั พทุธศตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา: สนัต ิเลก็สขุมุ,ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 31. 

 

ภาพท่ี  8  ภาพลายช่องกระจกรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู ศลิปะสโุขทยั พทุธศตวรรษท่ี 20 
ท่ีมา: สนัต ิเลก็สขุมุ, ความสัมพันธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 30. 
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ภาพท่ี 9 มกรสงัคโลกท่ีมีรูปแบบคล้ายกบัมงักรจีน ศลิปะสโุขทยั 

 
 

ในช่วงเวลาเดียวกันกับการเกิดอาณาจักรสโุขทยันีเ้อง  อาณาจักรล้านนาก็ได้ก่อตวั

ขึน้ทางตอนบนของประเทศไทย โดยพระเจ้ามังรายได้เสด็จลงมาสร้างเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็น

ศนูย์กลางทางอํานาจในปี พ.ศ. 183925  ซึง่ความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัล้านนาดเูหมือนวา่จะ มีทัง้

ในด้านระบบบรรณาการและความขดัแย้งเร่ืองดินแดนบางสว่นทางตอนใต้ของจีน เน่ืองจากในรัช

สมยัของพญามงัรายนัน้ล้านนาได้ทําสงครามกับกองทพัมองโกลในคราวยกทพัไปช่วยตีเอาเมือง

เชียงรุ้งคืน มองโกลจึงส่งทพัใหญ่เข้ามาใน พ.ศ. 1844 แต่ล้มเหลว กองทัพของพญามังรายจึง

                                                             
25 คําอ่านจารึกหลักท่ี 76 จารึกวัดเชียงมั่น ดูใน, ประชุมศิลาจารึกภาคที่  3, (กรุงเทพฯ: 

คณะกรรมการจดัพมิพ์เอกสารประวตัศิาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2508), 210; พระยาประชากิจกรจักร(แช่ม 
บนุนาค), ผู้ เรียบเรียง, พงศาวดารโยนก, พมิพ์ครัง้ท่ี 6, (กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์แพร่พทิยา, 2515), 270 – 271. 
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ร่วมกบัเชียงรุ้งบุกตีเข้าไปในเขตยูนนาน สงครามระหว่างล้านนากับมองโกลดําเนินไปหลายปีจน

ในท่ีสดุล้านนาและเชียงรุ้งก็ต้องสง่บรรณาการให้แก่มองโกลจนถึงรัชสมัยของพระเจ้ากือนาจึงยุติ

ลง26  นอกจากความสมัพนัธ์กับจีนดังท่ีได้กล่าวมานัน้ พบว่าอาณาจักรล้านนามีความสมัพันธ์

อยา่งใกล้ชิดกบัอาณาจกัรสโุขทยัด้วย ดงัจะเห็นได้จากการท่ีพระเจ้ากือนาแห่งอาณาจักรล้านนา

ทรงสง่ราชทตูพร้อมเคร่ืองราชบรรณาการไปเฝ้าพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งอาณาจักรสโุขทยัเพื่อ

ขออาราธนาพระสมุนเถระขึน้มายงัล้านนา ในปี พ.ศ. 191227  นอกจากนีใ้นช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 

21 พระยาเชลยีงยทุธิษฐิระได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในเมืองเชียงใหม่ โดยอพยพครอบครัว

ขึน้ไป ในปี พ.ศ. 1994 พร้อมทัง้กวาดต้อนกลุม่ช่างปัน้และช่างฝีมือจากเมืองสวรรคโลกขึน้ไป

ด้วย28  ซึ่งเหตุการณ์ดงักลา่วยงัผลให้ศิลปะสโุขทยัได้แพร่ขึน้ไป และมีอิทธิพลต่องานศิลปกรรม

ข อ ง ล้ า น น า ทั ง้ ใ น ด้ า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม แ ล ะ ง า น ป ร ะ ณี ต ศิ ล ป์ อ่ื น ๆ  

 ราวช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 นับได้ว่าเป็นยุคทองแห่ง

อาณาจักรล้านนา29  ซึ่งมีความเจริญอย่างมากในด้านงานศิลปกรรม งานศิลปกรรมล้านนาใน

ระยะนีไ้ด้พฒันาจนมีรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ นอกเหนือจากอิทธิพลทางศิลปกรรมของหริภุญไชย

และ พกุาม ท่ีมีมาก่อนหน้าแล้ว อิทธิพลจากงานศิลปกรรมจีนท่ีเข้ามาผา่นลวดลายท่ีเขียนประดบั

เคร่ืองถ้วย เสือ้ผ้า หรือ เคร่ืองใช้ต่างๆท่ีสง่เข้ามาเป็นเคร่ืองราชบรรณาการก็ได้เข้ามามีบทบาท

มากขึน้ในสว่นของงานประดบัตกแตง่ตา่งๆ เช่นลายปูนปัน้ (ภาพท่ี 10)  จําพวกลายพนัธ์ุพฤกษา 

ลายเครือเถาเป็นต้น  ซึ่งนอกจากลวดลายเหล่านีแ้ล้วรูปแบบของมังกรยงัได้เข้ามามีสว่นในงาน

ศิลปกรรมด้วยเช่นกนั  โดยปรากฏในลกัษณะของการประยุกต์ผสมผสานเข้ากับรูปแบบของสตัว์

สมมติท่ีมีอยู่ในคติความเช่ือเดิม เช่น ตัวลวง  (ภาพท่ี 11 )   หรือ พญาลวงซึ่งใช้ในงานประดับ

ตกแตง่สว่นบนของชัน้บวัถลาหรือหลงัคาลาด กู่และโขงในสถาปัตยกรรมล้านนา  

                                                             
26 สนัต ิเลก็สขุมุ, ความสัมพันธ์จีน -ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 117. 
27 โอสถสภา, เคร่ืองถ้วยในเอเชียอาคเนย์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-22  (กรุงเทพฯ: รุ่งเรือง

รัตน์การพมิพ์, 2530), 82.  
28 หมอ่มเจ้าศภุทัรดศิ ดศิกลุ, ศลิปในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพมิพ์, 2523), 24.  
29ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, "ศิลปะล้านนา” (เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 317 405 ศิลปะใน

ประเทศไทยตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 19–21 คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2554), 10-11. 
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ภาพท่ี 10 ลายปนูปัน้บนกาบล่างโขงวดัพระธาตลํุาปางหลวง 

 

รูปแบบของตวัลวงท่ีปรากฏบนชัน้บวัถลาหรือหลงัคาลาดของกู่และโขง แสดงให้เห็น

ถึงอิทธิพลของมังกรทัง้ในด้านคติและรูปแบบ โดยคตินัน้ได้แสดงออกผ่านเร่ืองเล่าเก่ียวกับ

คณุสมบติัและรูปลกัษณ์ของตวัลวงซึง่คล้ายกบัมงักรประเภทหนึง่ของจีน สว่นในด้านรูปแบบนัน้ก็

พบว่าตวัลวงในศิลปะล้านนามีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกับรูปแบบของมังกรในศิลปะจีนอีกด้วย เช่น 

ลกัษณะของปีก ขา และ กรงเลบ็ เป็นต้น 

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18 – 19  อาณาจักรอยุธยาซึ่งอยู่ทางภาคกลางตอนลา่ง ได้เร่ิม

เข้มแข็งและมีอิทธิพลต่อทัง้สุโขทัย ล้านนาและเมืองในภูมิภาคนีม้ากขึน้ โดยสืบทอดด้าน

วฒันธรรมและศิลปกรรมจากขอมเป็นหลกัในระยะแรก  ทว่าเม่ือเร่ิมเข้าสูพุ่ทธศตวรรษท่ี 21 การ

ติดต่อกับอาณาจักรอ่ืนๆได้มีเพิ่มมากขึน้จากการค้าขายทางเรือ เป็นเหตุให้รูปแบบศิลปะจาก

ภายนอกได้แพร่เข้ามา ทัง้ศิลปะตะวนัตก มสุลมิ และ ท่ีสาํคญัคือศิลปะจีนซึง่มีอิทธิพลตอ่ด้านงาน

ศิลปกรรมของอยธุยามากยิ่งขึน้30  

                                                             
30ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัศิลปากร, ตามเส้นทางงานช่าง

โบราณ : ประวัตศิาสตร์ศลิปะกับการท่องเที่ยว (นนทบรีุ: เอส.พี.วี.การพมิพ์, 2550), 5.  
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                              ภาพท่ี 11 ตวัลวงหรือพญาลวง ในศลิปะล้านนา 
 

ในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งจีนกบัอยธุยานัน้พบวา่ มีการติดตอ่สมัพนัธ์กนัมากขึน้ใน
ด้านต่างๆเช่นระบบบรรณาการ31  และในด้านการค้าโดยมีความเก่ียวข้องกับชาวจีนมากขึน้ 
เน่ืองจากสว่นมากพอ่ค้าและแรงงานอาชีพตา่งๆจะเป็นชาวจีน โดยจะเข้ามาในช่วงฤดูท่ีลมสําเภา
พดัเข้ากรุง32  

รูปแบบของมงักรจีนท่ีเข้ามาในงานศิลปะอยุธยานีน้อกจากการรับผ่านทางลวดลาย

เคร่ืองถ้วยหรือระบบบรรณาการเช่นเดียวกบัสโุขทยัและล้านนาแล้ว การท่ีอยธุยาเป็นเมืองท่ีอยู่ติด

กบัแม่นํา้สายสาํคญัคือแม่นํา้เจ้าพระยานีเ้อง ทําให้อยธุยาเป็นศนูย์กลางทางด้านการค้าขาย และ

ยงัเป็นแหลง่ระบายสินค้าท่ีสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับชาวจีนท่ีมีจํานวนมาก ด้วย

เหตุนีจ้ึงเป็นโอกาสให้ทัง้คนจีน ศิลปะจีน รวมถึงวิทยาการต่างๆจากจีนมีอิทธิพลเข้มข้นมากขึน้ 

                                                             
31ระบบบรรณาการในสมยัอยธุยานีท้างจีนได้มีการกําหนดให้ไทยสง่คณะทตูเพ่ือไปบรรณาการกับ

จีน 1 ครัง้ในระยะเวลา 3 ปี แต่อยุธยามกัเล่ียงไม่ปฏิบตัิตามคําสัง่ โดยส่งทูตพร้อมเคร่ืองบรรณาการไปถวาย

องค์จกัรพรรดทิกุปี เพราะมีผลประโยชน์และผลกําไรท่ีงดงามรออยู่ และเม่ือถวายเคร่ืองบรรณาการแล้วไทยก็นํา

สินค้ากลับมาขายได้อีก ดูใน, มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนสินทร์

ตอนต้น: มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง , 67. อ้างจาก Wade, Geoff, “The Ming Shi-Lu as a Source for 

Southeast Asian History 14 th To 17 th Centuries,” Paper presented at the 12 th IAHA Conference, 

(June 24–28 1991):102-108. 

32สันติ  เล็กสุขุม,  ความสัมพันธ์จีน -ไทยโยงใยในลวดลายประดับ ,  119. อ้างจาก 
คณะกรรมการชําระประวตัศิาสตร์ไทยและจดัพมิพ์เอกสารทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดี, 2534, 5-6.  
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รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชาวจีนได้ตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นตวัเมืองชัน้ในด้วยแล้ว ศิลปะและวฒันธรรมของ

ชาวจีนโพ้นทะเลจึงยอ่มมีสว่นในการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัรูปแบบงานศิลปกรรมอยุธยา มังกร

ซึ่งถือเป็นสว่นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวจีนก็ได้เข้ามาผ่านรูปแบบของงานศิลปะและข้าวของ

เคร่ืองใช้ในวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลด้วย เม่ือช่างอยุธยาได้เห็นกับรูปแบบมังกรซึ่งอาจเป็น

รูปแบบท่ีแปลกแตกตา่งไปจากพญานาคหรือสตัว์สมมติท่ีคุ้นเคยจึงนําไปใช้ในงานประดบัตกแต่ง

อ่ืนๆ ตวัอย่างเช่นตู้พระธรรมท่ีปรากฏรูปแบบของมังกรอยู่บริเวณด้านล่าง (ภาพท่ี 12)  หรือ

จิตรกรรมลวดลายมงักรคู ่บนเพดานด้านในอุโบสถวดัสระบวั จังหวดัเพชรบุรี ท่ีมีรูปแบบของการ

ผสมผสานระหวา่งพญานาคและมงักร33 (ภาพท่ี 13) ซึง่คล้ายกับลายรดนํา้บนตู้พระธรรม (ภาพท่ี 

14)    และ รูปมงักรบนรอยพระพทุธบาทสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ34 (ภาพท่ี 15) เป็นต้น  

 

                                                             
33 น. ณ ปากนํา้ ได้กลา่วไว้ว่าเป็นฝีมือช่างสมยัอยุธยา ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่าลวดลายมงักรท่ี

ปรากฏบนเพดานของอโุบสถวดัสระบวั เขียนขึน้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย เช่นเดียวกันกับลวดลายบนบานประตู
และหน้าต่าง เน่ืองจากรูปแบบโดยรวมนัน้ มีการผสมผสานระหว่าง รูปแบบของมงักรและพญานาคท่ีคล้ายกับ
ลายมงักรท่ีปรากฏบนตู้ลายรดนํา้สมยัอยธุยาตอนปลาย หรือ มีลกัษณะคล้ายกับเหราท่ีบรรยายไว้ในบทกลอน
เร่ืองอณุรุทธในสมยัพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  ดงันัน้รูปแบบดงักล่าวจึงน่าจะสะท้อนความเข้าใจในรูปแบบมงักร
ของช่างในสมยัอยธุยาด้วย  ดใูน, ถนอมศกัดิ ์แจ่มวมิล, วัดสระบัว (กรุงเทพฯ: ฝ่ายอนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนังและ
ประตมิากรรมตดิท่ี กองโบราณคดี, 2537), 81.  

34รอยพระพทุธบาทดงักลา่วมีหลกัฐานวา่สร้างขึน้ในสมยัอยธุยา รัชสมยัสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรม
โกศ. ดภูาพลายเส้นรอยพระพทุธบาทดงักลา่วใน, นนัทนา ชตุวิงศ์, รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใต้และ
เอเชียอาคเนย์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2533), 54. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B707%7D%7B717%7D%7B706%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B702%7D%7B728%7D%7B695%7D%7B696%7D%7B698%7D%7B722%7D%7B695%7D&SORT=D/X%7B707%7D%7B717%7D%7B706%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B702%7D%7B728%7D%7B695%7D%7B696%7D%7B698%7D%7B722%7D%7B695%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/1%2C42%2C42%2CB/frameset&FF=X%7B707%7D%7B717%7D%7B706%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B702%7D%7B728%7D%7B695%7D%7B696%7D%7B698%7D%7B722%7D%7B695%7D&SORT=D&6%2C6%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B707%7D%7B717%7D%7B706%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B702%7D%7B728%7D%7B695%7D%7B696%7D%7B698%7D%7B722%7D%7B695%7D&SORT=D/X%7B707%7D%7B717%7D%7B706%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B702%7D%7B728%7D%7B695%7D%7B696%7D%7B698%7D%7B722%7D%7B695%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/1%2C42%2C42%2CB/frameset&FF=X%7B707%7D%7B717%7D%7B706%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B702%7D%7B728%7D%7B695%7D%7B696%7D%7B698%7D%7B722%7D%7B695%7D&SORT=D&6%2C6%2C
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   ภาพท่ี 12 ภาพสลักไม้รูปมังกร ท่ีด้านล่างตู้พระธรรมศิลปะอยุธยา      
จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตจินัทรเกษม พระนครศรีอยธุยา   

 
เม่ือเข้าสูส่มยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น พุทธศตวรรษท่ี 24  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งราชวงศ์จักรี ทรงเร่งฟืน้ฟูเมืองหลงัจากการสถาปนาเมืองหลวงแห่งใหม่ 
กระนัน้ก็ตามความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยและจีนยงัคงมีมาอยา่งตอ่เน่ือง35 ทัง้ยงัมีการติดต่อสมัพนัธ์
ทางด้านระบบบรรณาการ การค้าและการทูตเพิ่มมากขึน้อันสืบเน่ืองมาจากความประสงค์
ทางด้านความมัน่คงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศ เน่ืองจากการท่ีไทยสง่บรรณาการ
ไปจีนนัน้เปรียบเสมือนการอ่อนน้อมสวามิภักด์ิต่อจีนเพ่ือขออํานาจจากจีนในการป้องกันการ
รุกรานจากเมืองต่างๆ36  จนกระทัง่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 3 
แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาท่ีบ้านเมืองเร่ิมมีความมั่นคงและกลบัเข้าสูค่วามสงบ
ร่มเย็นจึงทําให้ภาวะเศรษฐกิจดีขึน้ตามมา 37 ประกอบกับการท่ีพระองค์ทรงมีความชํานาญ
ทางด้านการแต่งสําเภาไปค้าขายกับจีนครัง้ยงัทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลกูยาเธอ กรม

                                                             
35 สืบแสง พรหมบญุ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย, 70–71.  
36มาลินี คัมภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : 

มุมมองจากจติรกรรมฝาผนัง, 66. 
37ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 8. 

 
ภาพท่ี 13 ลายมงักรบนเพดานอโุบสถวดัสระบวั จ.เพชรบรีุ  
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หม่ืนเจษฎาบดินทร์38 ด้วยความสมัพนัธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพระองค์กับทางการจีนและบรรดา
พอ่ค้าชาวจีนนีเ้อง ได้นําพาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงครัง้สาํคญัในด้านงานศิลปกรรมด้วย ซึ่งพระองค์
ทรงมีพระราชนิยมในศิลปะจีนเป็นอย่างมาก รูปแบบของมังกรจึงได้ปรากฏเพิ่มมากขึน้ตามงาน
ศิลปะจีนไปด้วย ทัง้ในข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีนําเข้าจากจีนเช่น เคร่ืองถ้วย ไปจนถึงการสร้างศาลเจ้า
และรูปเคารพท่ีเป็นตวัแทนของเทพเจ้ามังกรในหมู่ชาวจีนท่ีอาศยัในกรุงเทพฯ39 (ภาพท่ี 16 ) จาก
ความสมัพนัธ์กบัจีนท่ีเข้มข้นมากขึน้ และรูปแบบศิลปะแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัดงัท่ีได้กลา่วมา ทําให้มังกรกลายเป็นสตัว์มงคลท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย ไม่จํากัด
เฉพาะคนชัน้สูงหรือเฉพาะหมู่ช่างท่ีสร้างงานศิลปกรรม ในขณะเดียวกันคนทั่วๆไปก็ได้ซึมซับ
รูปแบบมงักรจากงานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมท่ีเร่ิมปรากฏอย่างแพร่หลาย  สิ่งสําคญัท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความนิยมและอิทธิพลของมงักรจีนทัง้ในด้านของคติและรูปแบบอย่างมากท่ีสดุ คือ การ
ประดับรูปมังกรจีน บนหลงัคาอุโบสถและวิหารในพุทธสถานไทย โดยมีรูปแบบดัง่มังกรในงาน
ศิลปกรรมจีนอยา่งชดัเจน  

อาจกล่าวได้ว่าภาพรวมของมังกรในงานศิลปกรรมไทยนัน้มีจุดเร่ิมต้นจากการนํา

รูปแบบของมังกรจีนมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยผสมผสานกับสตัว์สมมติในคติ

ความเช่ือพืน้ถ่ินท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งก็คือพญานาค ต่อมาเม่ือความสมัพนัธ์กับจีนมีความ

เข้มข้นขึน้ บทบาทของมังกรจีนในงานศิลปกรรมไทยจึงเด่นชัดมากขึน้ตามไปด้วย ซึ่งภาพรวม

ดงักลา่วได้ปรากฏให้เห็นอยา่งชดัเจนในงานประดบัตกแต่งสว่นหลงัคาพุทธสถานไทย ตัง้แต่พุทธ

ศตวรษที่ 19 -24 นัน้เอง 

                                                             
38ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, รัชกาลที่  3 กับการสร้างวัดส าคัญ ก าเนิดตุ๊กตาศิลาจีน (กรุงเทพฯ: 

ชมรมเดก็, 2544), 20,28. 
39เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา, ไหว้เทพเจ้า 9 ศาลจีนมงคล (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 

2554), 168-176. 
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ภาพท่ี 14 ลายมงักรบนตู้ลายรดนํา้ สมยัอยธุยา 
ท่ีมา : ประยรู อลุชุาฎะ, ตู้พระไตรปิฎก: สุดยอดแห่งศลิปะลายรดน า้  

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2543.), 77.              

  

ภาพท่ี 15 ลายมงักรบนรอยพระพุทธบาท 
สมยัอยธุยา วดัพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบรีุ 

ภาพท่ี 16 รูปเคารพท่ีเป็นตัวแทนของเทพเจ้า
มงักร ศาลเจ้าเลง่บ๊วยเอีย้ กรุงเทพฯ 

ท่ีมา : เนตรนภา แก้วแสงธรรม ยาเนซโกวา, ไหว้
เทพเจ้า 9 ศาลจีนมงคล , 169. 

 

3.ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความนิยมรูปแบบของมังกรในศิลปะไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 24  

ความนิยมรูปแบบของมังกรในงานศิลปะไทย ตัง้แต่ พุทธศตวรรษท่ี  19  - 24  นัน้

อาศัยการเข้ามาของงานศิลปะจีนผ่านการค้าและระบบบรรณาการเป็นหลักและได้มีการ

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B693%7D%7B729%7D%7B745%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B740%7D%7B693%7D%7B707%7D%7B699%7D%7B724%7D%7B686%7D%7B673%7D&SORT=DZ/X%7B693%7D%7B729%7D%7B745%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B740%7D%7B693%7D%7B707%7D%7B699%7D%7B724%7D%7B686%7D%7B673%7D&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X%7B693%7D%7B729%7D%7B745%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B740%7D%7B693%7D%7B707%7D%7B699%7D%7B724%7D%7B686%7D%7B673%7D&SORT=DZ&2%2C2%2C
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ปรับเปลีย่นให้เข้ากบับริบทด้านคติความเช่ือของสงัคมไทยอยูเ่สมอ รูปแบบของมงักรจึงมกัปรากฏ

ให้เห็นในงานศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆ อย่างต่อเน่ือง  โดยเร่ิมจากการปรากฏหรือผสมผสาน

ทางด้านรูปแบบเพียงเล็กน้อยในช่วงแรกไปจนถึงรูปแบบท่ีคล้ายกับมังกรในงานศิลปะจีนอย่าง

ชดัเจนมากขึน้ในศิลปะรัตนโกสนิทร์ตอนต้น  ซึง่ปัจจัยสําคญัท่ีก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบของ

มงักรในศิลปะไทยมีดงันี ้ 

 

3.1 ความคาบเก่ียวทางด้านคติและรูปแบบระหว่างมังกรกับพญานาค 

การศกึษารูปแบบมงักรในงานศิลปกรรมไทย นัน้จําเป็นอยา่งยิ่งที่ต้องกลา่วถึงคติและ

รูปแบบของพญานาค เน่ืองจากทัง้มังกร และพญานาคมีรูปแบบและคติท่ีใกล้เคียงกัน  อีกทัง้

พืน้ฐานทางความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ีหยัง่รากลกึในสงัคมชาวเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในดินแดนแถบลุม่แม่นํา้โขงยงัเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้เกิดเร่ืองเลา่หรือตํานานเก่ียวข้อง

กบัพญานาคมากมาย ซึง่หากพิจารณาจากทัง้คติความเช่ือ หรือแม้กระทัง่รูปแบบทางศิลปกรรม

จะพบได้วา่ ทัง้พญานาคและมงักร ตา่งก็มีจุดเช่ือมโยงกนัอยูเ่สมอ  

 3.1.1 ความเช่ือเร่ืองพญานาคในวัฒนธรรมไทย 

ความเช่ือเก่ียวกบัพญานาคนัน้ มีต้นกําเนิดจากคมัภีร์ทางศาสนาของอินเดีย40 สมบติั 

พลายน้อย ได้เขียนเร่ืองราวเก่ียวกับพญานาค ไว้ในหนงัสือเร่ือง “สตัว์นิยาย” ไว้ว่า พญานาคใน

คัมภีร์ทางพุทธศาสนา ได้มีการแยกไว้ละเอียด 1,024 ชนิด ในหนังสือปรมัตถโชติกะมหา

อภิธัมมัตถสงัคหฏีกา ปริเฉจ ท่ี 5 โดยจัดหมวดหมู่เป็นลําดบัชัน้คือนาคมี 4 ประเภท จัดตามพิษ

และวิธีทําร้ายของนาคเป็น 4 ประเภท นาคทัง้ 16 ชนิดนีมี้การแบ่งวิธีท่ีพิษเข้าไปทําอันตราย

ออกเป็นอีก 4 ชนิด นาคทัง้ 64 ชนิดนีแ้บ่งตามวิธีเกิดอีก 4 ชนิด รวมเป็นนาค 256 ชนิด            

ชนิดหนึง่ ๆ แบง่ท่ีเกิดชนิดละ 2 แบบคือ พญานาคท่ีเกิดในนํา้ และพญานาคท่ีเกิดบนบกรวมเป็น 

512 ชนิด ทัง้ 512 ชนิดนี ้ยงัเป็นเป็นพญานาคท่ีเสวยกามคุณและไม่เสวยกามคุณ  รวมเป็น

พญานาคทัง้สิน้ 1,024 ชนิด โดยอายุของพญานาคไม่แน่นอนบางทีอายุสัน้บางทีอายุยาว41 
                                                             

40 ไมเคลิ ไรท์. “นาค ภาษาอะไร? มาจากไหน? แปลวา่อะไร,”  ศลิปวัฒนธรรม 23,10 (สิงหาคม
2545): 56-57.  

41สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 366-367. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B691%7D%7B721%7D%7B687%7D%7B688%7D%7B704%7D%7B721%7D%7B695%7D%7B707%7D+%7B680%7D%7B721%7D%7B697%7D%7B695%7D%7B711%7D%7B724%7D%7B682%7D./a%7Cb3d1afb0c0d1b7c3+a8d1b9b7c7d4aa/-3,-1,0,B/browse
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พญานาคท่ีมีอายยุาวนัน้ถึงแม้พระพุทธเจ้าในภทัรกัปอุบติัขึน้ 5 พระองค์พญานาคก็ยงัมีชีวิตยืน

ยาวอยูไ่ด้เช่น พญานาคช่ือ กาละ ซึ่งมีอายุตัง้แต่พระกกุสนัธะจนถึงพระสมณะโคตมะและจะอยู่

จนถึง พระศรีอริยเมตตรัย42 

พญานาคเป็นผู้ มีอิทธิฤทธ์ิจากการจําศีล บําเพ็ญภาวนา ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ไม่เบียดเบียน เป็นสตัว์มหศัจรรย์ท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ คือ สามารถแปลงกายได้ ถึงแม้จะเนรมิต

กายเป็นอะไรก็ตาม แต่ในสภาวะ 5 อย่างนีจ้ะต้องปรากฏเป็นงูใหญ่เช่นเดิม คือ ขณะเกิด ขณะ

ลอกคราบ ขณะสมสูก่นัระหว่างนาคกับนาค ขณะนอนหลบัโดยไม่มีสติและท่ีสําคญัเม่ือตายก็จะ

กลบัเป็นงใูหญ่ดงัเดิม43 

พญานาคมีพิษร้ายสามารถทําอันตรายผู้ อ่ืนได้ด้วยพิษถึง 64 ชนิด ซึ่งตามตํานาน

กลา่ววา่พญานาคจะต้องคายพิษทกุ 15 วนั สตัว์จําพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ต่างมีพิษ

ได้เพราะพญานาคได้คายพิษทิง้ไว้ ซึง่พวกงมูารับพิษไปก่อนสตัว์อ่ืนๆจึงได้พิษไปมากว่า สว่นพวก

ตะขาบ คางคก มด นัน้ต่างมีพิษน้อยเพราะเพียงแค่เอาหางเอาก้นไปสัมผัสกับเศษพิษของ

พญานาคท่ีเหลอือยูเ่ทา่นัน้44 

พญานาคอาศยัอยู่ใต้ดินหรือบาดาล คนโบราณเช่ือว่าเม่ือบนสวรรค์มีเทพอาศยัอยู ่

ลกึลงไปใต้พืน้โลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศยัอยู่เช่นกัน ในหนงัสือไตรภูมิพระร่วงกลา่วว่าท่ีอยู่ของ

พญานาคนัน้ลกึลงไปใต้ดิน 1 โยชน์ หรือ 16 กิโลเมตร มีปราสาทราชวงัท่ีวิจิตรพิศดารไม่แพ้สวรรค์ 

ท่ีมีอยูถ่ึง 7 ชัน้ซ้อนๆกนั ชัน้ท่ีสงูๆจะมีความสขุเหมือนสวรรค์ ซึ่งพญานาคสามารถขึน้ลงได้ตัง้แต่

ใต้บาดาลพืน้โลกจนถึงสวรรค์ จะแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามท่ีคิด และตามสภาวะเหตุการณ์

นัน้ๆ45 

                                                             
42สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 368. 
43เร่ืองเดียวกนั., 367.  
44อนัญญา ปานจีน, “การศึกษาคติความเช่ือเร่ืองพญานาคในพืน้ท่ีอีสานตอนบนเพ่ือเสนอ

แนวทางสูก่ารออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์นาคา” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาการ
ออกแบบภายใน มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2553), 13. 

45สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 367. 
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พญานาคสามารถผสมพนัธ์กบัสตัว์ชนิดอ่ืนหรือแปลงกายแล้วผสมพนัธ์กบัมนุษย์ก็ได้ 

เม่ือพญานาคตัง้ท้องจะออกลกูเป็นไขเ่หมือนงมีูทัง้ประเภทเศียรเดียว 3,5 และ 7 เศียร ในตํานาน

ตา่งมกัจะกลา่วถึงพญานาคท่ีขึน้-ลง ระหวา่งเมืองบาดาลกบัเมืองสวรรค์ท่ีจะแปลงกายเป็นอะไรก็

ได้ตามปราถนา46 

สําหรับด้านความเ ช่ือ  พญานาคหรืองูใหญ่มีหงอน คนไทยและชาวเอเ ชีย

ตะวนัออกเฉียงเหนือถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นบัตัง้แต ่ธิเบต, จีน,พม่า,ลาว,เวียดนาม เช่ือถือว่า 

งใูหญ่ พญานาค มงักร เป็นสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ มีพลงัอํานาจ เป็นเทพเจ้าแหง่นํา้และความอุดมสมบูรณ์47 

ในขณะเดียวกัน คติความเช่ือ ศิลปะและวฒันธรรมเขมรท่ีมีอิทธิพลต่องานศิลปกรรมไทยในช่วง

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 พญานาคก็ถือเป็นสตัว์ศกัดิ์สิทธ์ิเช่นเดียวกัน ทําให้เร่ืองราวเชิงตํานานท่ี

เก่ียวข้องระหวา่งมนษุย์กบัพญานาคและมงักรฝังรากลกึทางด้านความเช่ือ จนพฒันาเป็นตํานาน

การเกิดของมนษุย์ เร่ืองราวของการสร้างอาณาจกัรตลอดจนกลายเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิควบคู่กันไปใน

ท่ีสดุ เช่น ตํานานของชาวลาวท่ีเช่ือว่าแม่นํา้โขงหรือแม่นํา้สายหลกัเกิดจากพญานาค ในตํานาน

เร่ือง อุรงคมาลีนที ท่ีกลา่วถึงนาคสองตนทะเลาะกันจนเป็นเหตุต้องแยกจากกัน โดยใช้อกไถดิน

เป็นร่องจนทําให้เกิดแม่นํา้โขงขึน้48 หรือในพงศาวดารเขมรก็มีกลา่วถึงตํานานท่ีเก่ียวข้องระหว่าง

เร่ืองราวของมนษุย์กบัพญานาคไว้ด้วย เช่น พระทองราชบุตรของพระเจ้าอาทิตยวงศ์ท่ีได้มีสมัพนัธ์

กบันางทาวดีธิดาของพญานาคเป็นต้น49 

 

 

 

                                                             
46สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 368-369. 
47อนัญญา ปานจีน,  “การศึกษาคติความเช่ือเร่ืองพญานาคในพืน้ท่ีอีสานตอนบนเพ่ือเสนอ

แนวทางสูก่ารออกแบบสถาปัตยกรรมภายในพพิธิภณัฑ์นาคา”, 13.  
48ปิยะพร อภิชาตนนท์, “นาคเมืองหนองแส นาคเมืองหนองหาร,” เมืองโบราณ 2,4  (กรกฎาคม 

– กนัยายน 2519): 62. 
49 อ่านตํานานดังกล่าวเพิ่มเติมใน, สุจิตต์ วงษ์เทศ,นาคมาจากไหน (กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์, 

2554), 97–105. 
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 3.1.2 ความสัมพันธ์ด้านคติระหว่างพญานาคและมังกร  

ความเช่ือเก่ียวกับการบูชาสตัว์เลือ้ยคลานมีความผูกพนัต่อมนุษย์ในแถบเอเชียมา

อย่างช้านาน โดยมีพืน้ฐานความเช่ือจากลทัธิการบูชาสัตว์ซึ่งพัฒนาเป็นเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

นําไปสู่การสร้างรูปเคารพตามจินตนาการความเช่ือต่างๆ และผนวกเข้ากับความเช่ือจากคมัภีร์

ทางศาสนาของอินเดียในท่ีสดุ ซึ่งทัง้ในวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกับมังกรของจีน และวฒันธรรม

ความเช่ือเก่ียวกับพญานาคในดินแดนไทยนัน้มีส่วนท่ีคล้ายคลึงและใกล้เคียงกันอยู่เสมอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเช่ืออันเก่ียวเน่ืองกับพุทธศาสนา บทบาทของเทพผู้พิทกัษ์ศาสนสถาน 

และ เทพเจ้าแหง่สายนํา้  

มังกรและพญานาคในทางพุทธศาสนา - แม้ว่าตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นต้นมา 

พทุธศาสนาจะได้เข้ามามีอิทธิพลตอ่ความเช่ือของคนไทยเป็นอยา่งมาก แต่ความเช่ือเก่ียวกับการ

เคารพบูชาสตัว์เหล่านีก็้ยังคงมามาอย่างต่อเน่ืองมิได้จางหายไป เช่นความเช่ือเร่ืองพญานาคท่ี

ปรากฏทัง้ในเร่ืองราวทางศาสนาและตํานานพืน้ถ่ินต่างๆ ซึ่งนอกจากความเช่ือเก่ียวกับพญานาค

โดยพืน้ฐานแล้วเร่ืองราวของพญานาคท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา ตวัอยา่งเช่นในพทุธประวติัตอนท่ี

พญานาคมุจลินทร์ทําขนดโอบรอบพระวรกาย แผ่พงัพานปกคลมุเหนือพระเศียรป้องกันความ

หนาวถวายเม่ือคราวท่ีพระพทุธองค์ประทบันัง่ขดัสมาธิเสวยวิมุตติสขุท่ีต้นมุจลินท์ ท่ามกลางสาย

ฝนพรําตลอด 7 วนั ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยเน้นยํา้ให้ความเช่ือเก่ียวกับพญานาคหยัง่รากลึกใน

สงัคมไทยมากขึน้ หรือแม้แตใ่นประเทศจีนเองเม่ือรับเอาพทุธศาสนานิกายมหายานจากทางเหนือ

ของอินเดียมา มงักรท่ีชาวจีนนบัถือมาแต่เดิมก็ไม่ได้ถูกลดบทบาทความความสําคญัทางด้านคติ

และความเช่ือลง แตก่ลบัได้เข้าไปมีบทบาทในเร่ืองราวทางศาสนาด้วย ตวัอยา่งเช่น ภาพจิตรกรรม

พทุธประวติัตอนท่ีพระนางสริิมหามายาทรงทรงนํา้ให้กบัสทิธัตทะกุมาร โดยมีพญามังกร 9 ตวัพ่น

นํา้ถวาย50 (ภาพท่ี 17 )หรือ เร่ืองราวของลกูสาวของพญามังกรช่ือเลง่นึง้ท่ีเลื่อมใสพระโพธิสตัว์   

อวโลกิเตศวรมากจนถึงกบัปวารณาตนเป็นบริวารรับใช้ฝ่ายหญิง51 (ภาพท่ี 18) เป็นต้น 

                                                             
50จิตรา ก่อนนัทเกียรต,ิ อลังการจีนศลิป์ (กรุงเทพฯ: สํานกัพมิพ์จิตรา, 2545), 94. 
51จิตรา ก่อนันทเกียรติ, พระพุทธ พระโพธิสัตว์ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของจีน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์

จิตรา, 2545), 58-59. 
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ภาพท่ี 17 พญามังกร 9 ตัวพ่นนํา้ถวายให้กับ
สทิธตัทะกมุาร ในงานจิตรกรรมจีน 

ท่ีมา: จิตรา ก่อนันทเกียรติ, อลังการจีนศิลป์, 
94. 

ภาพท่ี 18 เล่งนึ ง้ลูกสาวของพญามังกร
ปวารณาตนเป็นบริวารรับใช้ฝ่ายหญิงของพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 

ท่ีมา: จิตรา ก่อนันทเกียรติ, พระพุทธ พระ
โพธิสัตว์ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของจีน, 58 -59. 

 

 

เทพผู้พิทักษ์ศาสนสถาน – ศาสนสถานในดินแดนไทยบางแห่งมีการใช้พญานาค

ประดบัตกแต่งไว้ในสว่นทางเข้าหรือทางขึน้สูต่วัศาสนสถาน ในฐานะเทพผู้คุ้มครองและคอยปก

ปักรักษาศาสนสถานนัน้ๆ52 ตวัอยา่งเช่นการสร้างราวบนัไดนาคในศิลปะล้านนา53  ซึ่งในประเทศ

                                                             
52อมุาพร  เสริฐพรรณึก, “การศกึษาประตโูขงแบบล้านนาในจงัหวดัลําปาง” (วทิยานิพนธ์ปริญญา

ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540), 
117. อ้างจาก สมัภาษณ์ อาจารย์วถีิ พานิชพนัธ์, วนัท่ี 11 ธนัวาคม 2538. 

53แนวคดิดงักลา่วอาจสืบทอดมาจากคตกิารใช้ราวบนัไดนาคหรือราวสะพานนาคในปราสาทขอม 
ท่ีมกันําพญานาคมาใช้ในการประดบัตกแตง่ราวบนัไดหรือสะพาน ดใูน, รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ปราสาทขอมใน
ดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2548), 76. 
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จีนเองก็มีคติอันเก่ียวข้องกับมังกรสวรรค์หรือมังกรฟ้า ท่ีมีหน้าท่ีรักษาวิมานเทวดาและคํา้จุน

วิมาน54 อีกทัง้ยงัปรากฏการใช้มงักรในฐานะทวารบาลของศาสนสถาน55 เช่นเดียวกนั 

เทพเจ้าแหง่สายนํา้ – สําหรับคติเก่ียวกับการดูแลรักษาแหลง่นํา้ และ ความเป็นเทพ

เจ้าแห่งนํา้และฟ้าฝนนัน้ ชาวไทยเช่ือว่านาคกลางหาวซึ่งเป็นพญานาคท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งนํา้

สามารถให้นํา้ฝนแก่โลกมนุษย์ได้56  ซึ่งลกัษณะทางความเช่ือเช่นนีมี้ความคล้ายกับตํานานของ

มังกรในวัฒนธรรมและความเช่ือของชาวจีน ท่ีเช่ือว่า มังกรเป็นเทพเจ้าแห่งแหล่งนํา้ต่างๆ57 ดัง

ปรากฏในเร่ืองเลา่หลายเร่ืองเก่ียวกับมังกรท่ีมีสว่นในการทําให้เกิดฝนอีกด้วยเช่น เร่ืองหลิวอ่ีกับ

พญามงักร58 และ เร่ืองซุยถงั59 เป็นต้น 

จากความเช่ือเก่ียวกับมังกรและพญานาคทัง้ในจีนและไทยท่ีมีความคล้ายคลงึกันนี ้

เอง ทําให้เม่ือคติความเช่ือเร่ืองมงักรเข้ามาสูพ่ืน้ท่ีทางความเช่ือของคนไทย จึงเกิดการผสมผสาน

ทางด้านคติความเช่ือและการใช้แทนกัน ตัวอย่างเช่น ความเช่ือเก่ียวกับตัวลวง ซึ่งปรากฏใน

วรรณกรรมของล้านนาหลายเร่ือง อาทิ การกลา่วถึงปราสาทศพของนางมัทรี ท่ีได้รจนาไว้ในเวช

สนัตรราชชาดกหรือเวสสนัดรชาดกฉบบัไม้ไผ่แจ้เรียวแดงไว้ว่า  “... นํา้แต้มอยาดลายฅํา พี่จักหือ้

แต้มรูปตัว๋ดําตัว๋แดงอยายอยาด  รูปนาคบ้วงบาทเกี้ยวตีนลวง ใสด่อกพวงมอมม่าย รูปคะตา่ยเต้น

เพือ่นมงักอร…”60 

                                                             
54 Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs, 149. 
55สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 25. 
56สมบตั ิพลายน้อย, เล่าเร่ืองมังกร, 62. 
57Sanders, Tao Tao Liu, Dragons, gods & spirits from Chinese mythology  (New York, 

N.Y.: Peter Bedrick Books, 1994, c1980), 48. 
58อ่านเร่ืองดงักล่าวใน Sanders, Tao Tao Liu, Dragons, gods & spirits from Chinese 

mythology, 53-57. 
59อ่านเร่ืองดงักลา่วใน  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, ซุยถัง : ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (พระนคร: 

คลงัวทิยา, 2507), 464 – 467. 
60มชัฌิมา วีรศลิป์, “การศกึษาวรรณกรรมล้านนา เร่ืองเวสสนัดรชาดก สํานวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง” 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบณัฑิ สาขาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 
70. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+symbolism++and+art+motifs/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D/Xdragons+gods%26spirits&SORT=D&SUBKEY=dragons+gods%26spirits/1%2C55%2C55%2CB/frameset&FF=Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D/Xdragons+gods%26spirits&SORT=D&SUBKEY=dragons+gods%26spirits/1%2C55%2C55%2CB/frameset&FF=Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D/Xdragons+gods%26spirits&SORT=D&SUBKEY=dragons+gods%26spirits/1%2C55%2C55%2CB/frameset&FF=Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D&1%2C1%2C
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หากพิจารณาจากข้อความในวรรณกรรมดงักลา่วจะเห็นได้ว่ามีการกลา่วถึงทัง้ มังกร 

พญานาค และ ลวงในบทบาทท่ีคล้ายกัน ทําให้อนุมานได้ว่าในความเช่ือของชาวล้านนานัน้ สตัว์

สมมติดงักลา่วมีคณุสมบติัท่ีเหมือนกนัและจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนั  

หรือกระทัง่การเปรียบเทียบกับการเดินของหญิงสาวชาวล้านนา ท่ีสง่าและสวยงาม 

ดงัในคร่าวบทบ่าวกลา่วชมเชยสาวของล้านนาว่า “...งามเลิศแล้วเหมือนแก้วเงาใส คนัยกตีนไป 

เหมือนลวงเลน่ฝ้า...” 61  ซึง่ อุดม รุ่งเรืองศรี ได้แปลประโยค “คนัยกตีนไป เหมือนลวงเลน่ฝ้า” ไว้วา่ 

“ยามเดิน ก็งามดั่งมังกรคะนองเมฆ”  โดยให้ภาพท่ีคล้ายกับมังกรกําลงัเคลื่อนตวัไปในหมู่เมฆ 

หรือท่ีเรียกวา่ มงักรดัน้เมฆในศิลปะจีน 

นอกจากนีใ้นวรรณคดีเร่ืองอุณรุทธ62 ท่ีมีมาตัง้แต่ในสมัยอยุธยา แต่พบฉบบัท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อักษรในสมัยรัชกาลท่ี 1 คือ ฉบบัพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชและฉบบัพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสนุทร 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั) ยังมีการกล่าวถึงมังกร โดยปรากฏ ในบทพระราช

นิพนธ์ตอนท่ีนางศรีสดุาลงสาํเภาไปในทะเลวา่  

มงักรเกีย้วกนักลบักลอก      เหราเลน่ระลอกกระอกสินธ์ุ 

                      ช้างนํา้งามลํา้หสัดิน  ผดุเคล้านางกรินกําเริบฤทธ์ิ63 

                                                             
61อดุม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), 

66. 
62เร่ืองอณุรุทธท่ีนํามาแตง่เป็นบทสําหรับเล่นละครดําเนินเร่ืองแตกต่างไปจากอนิรุทธคําฉันท์  แม้

ช่ืออนิรุทธก็เพีย้นไปเป็นอณุรุท เนือ้เร่ืองท่ีตา่งออกไปเน่ืองจากแตง่ให้เหมาะแก่การเล่นละครตามท่ีนิยมกัน และ
ในบทพระราชนิพนธ์ซึ่งนํามาไว้ข้างต้นว่า " ทรงไว้ตามเร่ืองโบราณ " แสดงว่าเร่ืองบทละครเร่ืองอุณรุทเคยมีมา
ก่อนรัชกาลท่ี 1 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ โดยสนันิษฐานวา่คงจะเกิดขึน้ภายหลงัจากรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ลง
มาในราว รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ดงัปรากฏในบุณโณวาทคําฉันท์  ของพระมหานาควดัท่าทราย คราว
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวับรมโกศเสด็จประพาสและสมโภชพระพทุธบาทมีว่า “ละครก็ฟ้อนร้อง สรุศพัทขบัขาน ฉับ
ฉ่ําท่ีดํานาน อนิรุทธกินรี”    ดใูน พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก, บทละครเร่ืองอุณรุทธ (กรุงเทพฯ: 
กรมศลิปากร, 2515), 3-6. 

63สวรรยา, “ภาพสตว์ในวรรณดคี : เหรา,” วัฒนธรรมไทย 20,11  (พฤศจิกายน 2524): 26. 
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บทบาทของมงักรในตอนดงักลา่วได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเก่ียวกบัมงักรของผู้คน

ในยคุนัน้ ท่ีเช่ือวา่ มงักรเป็นสตัว์ท่ีอาศยัอยูใ่นนํา้ซึง่คล้ายกบัท่ีอาศยัของพญานาคด้วยเช่นกนั 
 

 3.1.3 ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบ 

รูปแบบโดยรวมของทัง้มังกรและพญานาคนัน้มีลักษณะโดยรวมท่ีคล้ายกัน ซึ่ง

ลกัษณะเดน่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ดงักลา่วคือ ลําตวัท่ีค่อนข้างยาวคล้ายสตัว์เลือ้ยคลาน 

และ มีเกล็ดคล้ายงูหรือปลาตลอดลําตวั รูปแบบท่ีคล้ายกันนีไ้ด้นําไปสูก่ารสร้างสรรค์สตัว์สมมติ

ขึน้ใหม่โดยการนํารูปแบบของมังกรมาผสมกับรูปแบบของสตัว์ต่างๆท่ีมีอยู่จริงในธรรมชาติ และ

สตัว์ท่ีอ้างจากตํานานหรือเกิดจากจินตนาการท่ีตามศัพท์ช่างเรียกว่า “สตัว์หิมพานต์”64 ในงาน

ศิลปะไทย เช่นตวัลวงหรือพญาลวง (ภาพท่ี 11 ) และ เหรา (ภาพท่ี 19 ) ซึ่งมีความสมัพนัธ์กับคติ

และรูปแบบของมงักรอยา่งเห็นได้ชดั 

ตวัลวงหรือพญาลวงนี ้คือ สตัว์ท่ีมีลกัษณะคล้ายงูหรือนาค มีลําตวัยาวแต่สัน้กว่า

นาค มีหงอน มีเครา ครีบ และท่ีสําคัญมีปีกและขา 4 ขา ในบางครัง้อาจมีเขาด้วย ซึ่งนอกจาก

นอกจากในวรรณกรรมหรือนิทานพืน้บ้านแล้วรูปแบบของตวัลวงหรือพญาลวงนีป้รากฏอยู่ในงาน

ศิลปกรรมล้านนาเกือบทุกประเภททัง้ จิตรกรรม  ประติมากรรม และส่วนประกอบทาง

สถาปัตยกรรมเช่นบนชัน้หลงัคาลาดของกู่และโขงเป็นต้น  

ส่วนเหราคือสัตว์สมมติท่ีมีรูปร่างคล้ายกับพญานาค แต่มีขาคล้ายกับมังกร  โดย

รูปแบบของเหรานัน้ได้มีการกลา่วไว้บทเพลงโบราณบทหนึง่ซึง่เลา่ถึงประวติัของเหราไว้วา่  

บิดานัน้นาคา            มารดานัน้เป็นมงักร 

       มีตีนทัง้สี ่                     หน้ามีทัง้ครีบทัง้หงอน65 

และยงัพบว่ารูปแบบของเหราได้ปรากฏให้เห็นในงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาอีกด้วย

เช่น ตู้พระธรรมลายรดนํา้ หรือภาพสตัว์หิมพานเป็นต้น  

จากทัง้รูปแบบและวรรณกรรมล้านนาที่เก่ียวข้องกบัตวัลวงหรือพญาลวง บทกลอนใน

วรรณคดีเร่ืองอุณรุท และบทเพลงโบราณท่ีกลา่วถึงประวติัของเหรานัน้ ทําให้ทราบได้วา่ในมุมมอง

                                                             
64กรมศลิปากร, ลวดลายตัวภาพในศลิปะ (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พริน้ติง้กรุ๊พ, 2531), 11. 
65เร่ืองเดียวกนั.  
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และความเช่ือของคนไทยรู้จักทัง้มังกรและพญานาค อีกทัง้ยงัสามารถนําลกัษณะของสตัว์สมมติ

ทัง้สองมาเช่ือมโยงผกูเร่ืองเป็นนิทานและสร้างสรรค์เป็นสตัว์สมมติในจินตนาการรูปแบบใหม่ การ

ควบรวมทางคติและรูปแบบระหวา่งพญานาคและมังกรหรือการใช้สิ่งใดแทนซึ่งกันและกันในงาน

ศิลปกรรมไทยตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 19 - 24 จึงเป็นไปอยา่งควบคูโ่ดยท่ีไม่ขดัแย้งกบัคติความเช่ือท่ี

มีมาก่อน 

 

ภาพท่ี 19  เหราสตัว์หิมพานต์หรือสตัว์สมมติในงานศิลปะไทย 
ท่ีมา: สวรรยา, “ภาพสตว์ในวรรณดคี : เหรา.”, วัฒนธรรมไทย: 26. 

 

3.2 ความหมายอันเป็นมงคลของมังกร  

มงักร มีลกัษณะเป็นสตัว์ผสม โดยได้รับอวยัวะตา่งๆมาจากสตัว์หลายๆ ประเภท  ซึ่ง

ในความเช่ือของชาวจีนเช่ือว่า มังกรเป็นสตัว์ประเสริฐ มีอํานาจมาก มังกรของจีนจึงได้รับความ

นิยมอยา่งสงูในหมู่ของชาวจีน โดยมกัใช้ประดบัตกแตง่บนหลงัคาของอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ 

หรือประดบัท่ีบานประตทํูาหน้าที่ในฐานะทวารบาล66  

ความหมายอนัเป็นสริิมงคลของมงักรนัน้มีอิทธิพลตอ่ความเช่ือของชาวจีนในทกุระดบั 

ตัง้แต่จักรพรรด์ิไปจนถึงสามัญชนทั่วไป โดยมากจะเก่ียวข้องกับตํานานและพัฒนามาเป็น

สญัลกัษณ์แทนความหมายตา่งๆในท่ีสดุ เช่น 

                                                             
66 สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 25.  
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มังกรกับจักรพรรดิจีน - มังกรถือเป็นสญัลกัษณ์ของจักรพรรดิจีนมาแต่โบราณ และ

เร่ิมมีหลกัฐานในการใช้เป็นลวดลายบนฉลองพระองค์ในสมัยราชวงศ์ฮั่น เร่ือยมา67 นอกจากนี ้

เคร่ืองราชูปโภคหรืองานประดับตกแต่งภายในพระราชวังหรือสถานท่ีสําคัญอันเก่ียวข้องกับ

จกัรพรรดิก็มกัจะประดบัตกแต่งด้วยรูปของมังกร เช่น บลัลงัก์ของจักรพรรดิ์จีน (ภาพท่ี 20) หรือ 

รูปมงักรเก้าตวับนผนงัในพระราชวงัปักก่ิง (ภาพท่ี 21) เป็นต้น  

 

มงักรกบัความเช่ือของชาวจีน - นอกเหนือจากการเป็นสญัลกัษณ์ของจักรพรรดิแล้ว 

ในหมู่ชาวจีนทัว่ไป ความเช่ือเก่ียวกับมังกรนัน้ยงัคงเก่ียวเน่ืองกับตํานานและวิถีชีวิตท่ีพึงพาฝน

และสายนํา้เพื่อการเกษตรตลอดจนความเช่ือเร่ืองโชคลางต่างๆ เช่น  คติความเช่ือท่ีว่ามังกรมี

อิทธิพลในการเกือ้กูลและให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์ในเร่ืองของนํา้ คอยช่วยเหลือปกป้องภัย

อันตรายต่างๆซึ่งมังกรจะเป็นผู้ ท่ีพิทักษ์อํานาจของเทวดาท่ีคอยปกปักรักษาจักรวาลและมวล

                                                             
67วศนีิ บรูณวฒุิกลุ, “มงักร: อตัลกัษณ์ความเป็นจีน”, 10. 

 

ภาพท่ี 20 มงักรบนบลัลงัก์ของจกัรพรรดิจี์น 
ท่ีมา:  Chen Juan Juan, Chinese Dragon Patterns  

(Hong Kong: s.n., 1987), 9. 
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มนษุย์68  หรือแม้กระทัง่ความเช่ือเก่ียวกบัการสร้างที่อยูอ่าศยัของชาวจีนตามหลกัเฟ่ิงสุย่(ฮวงจุ้ ย)

ยงัมีความเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวของมงักรอีกด้วย ตวัอยา่งเช่นการประดบัรูปมงักรไว้บนสว่นหลงัคา

อาคารสถาปัตยกรรม ซึง่ชาวจีนเช่ือวา่หลงัคานัน้ถือได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของสวรรค์69 การประดบั

มงักรไว้บนหลงัคาอาคารจึงเปรียบเสมือนทัง้การแสดงสญัลกัษณ์และการอวยพรให้กบัผู้ ท่ีมาเยือน

สถานท่ีนัน้ๆ 

 

ภาพท่ี 21 กําแพงมงักรเก้าตวั ในพระราชวงัต้องห้าม 
ท่ีมา : earthinpictures, The Nine Dragon Wall in Chicago Chinatown [Online],  

Accessed 30 June, 2013,   Available From  http://www.earthinpictures.com/world/usa/ 
chicago/the_nine_dragon_wall_in_chicago_chinatown.html 

 

อย่างไรก็ดีความหมายท่ีสื่อถึงความเป็นมงคลของมังกรในวฒันธรรมความเช่ือของ

ชาวจีนนัน้ยังมีอยู่มาก แต่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือและผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวจีนคือสตัว์ท่ี

นํามาซึง่ความเป็นสริิมงคลและความอุดมสมบูรณ์70  

 

 

                                                             
68ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธ์, สัตว์มงคลจีน, 42.  
69Liu, Laurence, Chinese architecture (London: Academy Editions, 1989), 35. 
70Katz Brian P, Deities and demons of the Far East (China: Metro Books, c1995), 94. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+architecture&SORT=DZ/Xchinese+architecture&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+architecture/1%2C44%2C44%2CB/frameset&FF=Xchinese+architecture&SORT=DZ&4%2C4%2C/indexsort=-
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+mythology&SORT=DZ/Xchinese+mythology&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+mythology/1%2C12%2C12%2CB/frameset&FF=Xchinese+mythology&SORT=DZ&8%2C8%2C
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3.3 การรับรูปแบบผ่านลวดลายบนเคร่ืองถ้วยจีน  

จีนถือเป็นประเทศท่ีสามารถผลิตเคร่ืองปั ้นดินเผาหรือเคร่ืองถ้วยมาเป็นระยะ

เวลานานนบัตัง้แตอ่ดีต 71 งานเคร่ืองถ้วยเหลา่นีม้ักประดบัลวดลายต่างๆในแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของจีน72 และได้กลายเป็นสินค้าสง่ออกไปยงัประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ใน

ท่ีสุด เน่ืองจากจีนมีความรู้ความชํานาญในการเดินเรือ จึงอาศัยเส้นทางการค้าทางทะเลเดิน

ทางเข้ามาติดตอ่ค้าขายกบัอาณาจกัรตา่งๆในแถบทะเลจีนใต้73  

จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเคร่ืองถ้วยจีนได้เข้ามาในแถบภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้มาเป็นระยะเวลานานแล้วโดยจากหลกัฐานท่ีพบเป็นเคร่ืองถ้วยในสมัยราชวงศ์

ถงัราวพทุธศตวรรษท่ี 12 – 15 และมีการนําเข้ามาเพิ่มมากขึน้ในสมัยราชวงศ์หยวน74 (ภาพท่ี 22) 

สาํหรับสงัคมไทยในอดีตนัน้ เคร่ืองถ้วยจากจีนถือเป็นสินค้าหายากและเป็นสินค้าท่ีใช้กันสําหรับ

สถาบนักษัตริย์หรือชนชัน้สงู75  ซึง่ในสมยัสโุขทยัมีการขดุพบเคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์หยวนท่ีมีอายุ

ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 19 -20 จํานวนมาก แสดงให้เห็นวา่เคร่ืองถ้วยเหล่านีอ้าจถูกนําเข้ามาจาก

ประเทศจีนผา่นทางด้านการค้าหรือระบบบรรณาการในสมยันัน้  

 

                                                             
71จีนมีการผลติเคร่ืองถ้วยใช้มาแล้ว ราว 8000 ปีหรือราว 6000 ปีก่อนคริสตกาล ในช่วงสมยัก่อน

ประวตัิศาสตร์ ซึ่งเรียกว่าเคร่ืองปัน้ดินเผาหรือเคร่ืองถ้วยในวัฒนธรรมหยางเฉาและแบบวฒันธรรมหลงซาน       
ดใูน, ณัฎฐภทัร จนัทวชิ, “เคร่ืองถ้วยจีนโบราณท่ีพบในประเทศไทย,” บ้านและสวน 11,122  (ตลุาคม 2529): 
168. 

72ลวดลายต่างๆท่ีใช้ประดับบนเคร่ืองถ้วยชามจีน ตัง้แต่โบราณนัน้มักแสดงลวดลายท่ีส่ือ
ความหมายอนัเป็นมงคลท่ีใช้อวยพรให้แก่ผู้ รับโดยไมต้่องมีคําเขียนอวยพรเป็นลายลกัษณ์อักษร ดูใน, ณัฎฐภัทร 

จนัทวิช, “ความหมายของลวดลายบนเคร่ืองถ้วยจีน,”  ศลิปากร 42, 4 (กรกฎาคม – สงิหาคม 2542): 50.   
73กฤษฎา พิณศรี, เคร่ืองถ้วยสุโขทัย : พัฒนาการของเคร่ืองถ้วยไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 

พริน้ติง้ กรุ๊ฟ, 2535), 83. 

74กฤษฎา พณิศรี, เคร่ืองถ้วยสุโขทัย : พัฒนาการของเคร่ืองถ้วยไทย, 83. 
75สนัต ิเลก็สขุมุ, ความสัมพันธ์จีน – ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 22. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B673%7D%7B708%7D%7B713%7D%7B686%7D%7B722%7D+%7B702%7D%7B724%7D%7B691%7D%7B712%7D%7B707%7D%7B725%7D./a%7Ca1c4c9aed2+bed4b3c8c3d5/-3,-1,0,B/browse
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ภาพท่ี 22 ไหลายครามใต้เคลือบ สมยัราชวงศ์หยวน พทุธศตวรรษท่ี 19-20 พบท่ีกรุวดั
พระพายหลวง จงัหวดัสโุขทยั 

ท่ีมา: กฤษฎา พณิศรี. เคร่ืองถ้วยสุโขทัย: พัฒนาการของเคร่ืองถ้วยไทย, 86. 
 

รูปแบบของมังกรท่ีปรากฏบนเคร่ืองถ้วยนัน้สืบเน่ืองมาจากวัฒนธรรมและคติความ

เช่ือในเร่ืองราวของมงักรในหมู่ชาวจีน  ซึง่สมยัสโุขทยัและล้านนาพบหลกัฐานเคร่ืองถ้วยลายคราม

สมยัราชวงศ์หมิงท่ีเขียนลายเป็นรูปมงักรมีปีก (ภาพท่ี 23) ลกัษณะคล้ายกับลวดลายท่ีนิยมทํากัน

ในประเทศจีนในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 – 22 (ภาพท่ี 24) เม่ือเคร่ืองถ้วยเหลา่นีไ้ด้เข้ามาสูดิ่นแดน

ไทย รูปแบบของลวดลายทํานองจีนรวมทัง้รูปแบบของมังกรบนเคร่ืองถ้วยก็ได้มีส่วนในการ

สร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทยด้วย หลักฐานสําคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับรูปแบบมังกรผ่าน

ลวดลายบนเคร่ืองถ้วยในระยะแรก คือ การผลิตเคร่ืองถ้วยสงัคโลกของศรีสชันาลยัซึ่งเป็นเมืองคู่

แฝดหรือเมืองเครือข่ายของอาณาจักรสโุขทัย76 โดยพบว่ามีการผลิตเคร่ืองสงัคโลกประเภทจาน 

(ภาพท่ี 25)  , กณุฑี (ภาพท่ี 26) ท่ีมีการเขียนลายมังกรหรือบางครัง้เขียนเป็นลายมังกรดัน้เมฆ77 

ในกลุม่ลวดลายประดบัจําพวกลายใบไม้และลายก้านขดทํานองจีน78 และกาท่ีพบทัง้การทําหูกา

เป็นรูปมงักร ซึ่งทําตามแบบงานศิลปะจีน (ภาพท่ี 27) รวมถึงการทําพวยกาท่ีมีลกัษณะเป็นมกร
                                                             

76สนัต ิเลก็สขุมุ, ศลิปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549.), 16. 
77Guerin, Nicol, Thai ceramic art : the three religions (Singapore: Suntree Media, 2005), 

162. 
78 Ibid., 94. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B673%7D%7B708%7D%7B713%7D%7B686%7D%7B722%7D+%7B702%7D%7B724%7D%7B691%7D%7B712%7D%7B707%7D%7B725%7D./a%7Ca1c4c9aed2+bed4b3c8c3d5/-3,-1,0,B/browse
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
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คายนาคโดยท่ีหจูบัมีลกัษณะเป็นลาํตวัของมกร79  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากรูปแบบงานศิลปะจีนผสม

กบัรูปแบบตามคติความเช่ือเร่ืองมกรคายนาคท่ีมีมาก่อน (ภาพท่ี 28) , (ภาพท่ี 29)   ลกัษณะของ

เคร่ืองสงัคโลกดงักลา่วสะท้อนให้เห็นถึงการพยายามผลติให้คล้ายกบังานเคร่ืองถ้วยจีนแต่บางครัง้

อาจใสค่วามเป็นพืน้ถ่ินลงไปด้วย80 ซึ่งการท่ีสุโขทัยพยามผลิตเคร่ืองสงัคโลกประเภทต่างๆท่ีมี

ความคล้ายกับเคร่ืองถ้วยของจีนนัน้อาจเพื่อการสง่ออกทดแทนเคร่ืองถ้วยจีนในช่วงระยะเวลาท่ี

ทางจีนเกิดปัญหาภายในประเทศไม่สามารถสง่ออกเคร่ืองถ้วยอนัมีช่ือเสยีงของตนได้81  

 

ภาพท่ี 23 เคร่ืองถ้วยลายครามสมยัราชวงศ์หมิง พุทธศตวรรษท่ี 22 – 23 ท่ีเขียนลายเป็นรูป
มงักรมีปีก จดัแสดงในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิรามคําแหง  

 
 

ในสมยัอยธุยาเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิงและชิงได้เข้ามามีบทบาทตอ่วิถีชีวิตชาว

ไทยมากขึน้โดยผา่นระบบการค้าและระบบบรรณาการท่ีมีมาอยา่งยาวนาน ทําให้ทัง้ลวดลายแบบ

จีนและลายมังกรบนเคร่ืองถ้วยเหล่านัน้เ ข้ามาสู่งานศิลปะอยุธยาด้วย นอกจากนีแ้ล้ว                                

ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับสุโขทัยท่ีมีมาตัง้แต่ช่วงปลายศตวรรษท่ี 2082 ยังเป็นเหตุให้

                                                             
79Guerin, Nicol, Thai ceramic art : the three religions, 171. 
80Ibid., p.94 
81สนัต ิเลก็สขุมุ, ศลิปะสุโขทัย,144. 
82หลกัฐานด้านเอกสารได้ระบุถึงการเก่ียวข้องระหว่างราสํานักกรุงศรี อยุธากับราชสํานักสโุขทัย 

ซึ่งมีมาตัง้แตป่ลายศตวรรษท่ี 20 สืบเน่ืองมาในต้นศตวรรษท่ี 21 จนในท่ีสดุกรุงศรีอยุธยาก็ได้ผนวกรวมสโุขทัย
เป็นเมืองในราชาณาจกัร ดใูนสนัต ิเลก็สขุมุ, ความสัมพันธ์จีน – ไทย โยงใยในลวดลายประดับ, 66. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ลวดลายหรือรูปแบบของมังกรบนเคร่ืองถ้วยจากแหลง่เตาแถบเมืองศรีสชันาลยัท่ีมักจะพยายาม

เลยีนแบบงานศิลปะจีนมีโอกาสลงมาสูง่านศิลปะอยธุยาได้อีกเส้นทางหนึง่  

กระทัง่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้รูปแบบของมังกรสว่นใหญ่จะเข้ามาผ่านงาน

ศิลปกรรมจีนแขนงตา่งๆที่มีการนําเข้ามาอย่างกว้างขวางและเป็นท่ีแพร่หลาย แต่เคร่ืองถ้วยจีนก็

ยงัเป็นวสัดุสําคัญท่ีใช้ในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่นงานประดับกรอบซุ้มประต ู

ปรางค์ หรือเจดีย์ทรงเคร่ืองเป็นต้น 

  
ภาพท่ี 24 โอ่งลายครามสมยัราชวงศ์หมงิ 

ท่ีเขียนลายเป็นรูปมงักรมีปีก  
ท่ีมา : Scott, Rosemary, Flawless porcelains: 

imperial ceramics from the reign of the 
Chenghua emperor, 36. 

ภาพท่ี 25 รูปมังกรบนก้นจานสังคโลก พบท่ี
แหลง่เตาเกาะน้อย ศรีสชันาลยั 

ท่ีมา : Guerin, Nicol, Thai ceramic art: the 

three religions, 95. 

 

ภาพท่ี 26 รูปมงักรดัน้เมฆบนกณุฑี  พบท่ีศรีสชันาลยั 
ท่ีมา :  Guerin, Nicol, Thai ceramic art: the three religions, 162. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ภาพท่ี 27 ลายเส้นกา ท่ีพบจากแหลง่เตา 

ศรีสชันาลยั ทําเป็นหกูาเป็นรูปมงักร 
ท่ีมา :  Guerin, Nicol, Thai ceramic art: 

the three religions, 172. 

ภาพท่ี 28 ลายเส้นกาท่ีทําเป็นหูและพวยกาเป็น
รูปมงักร ศลิปะจีน สมยัราชวงศ์หยวน 

ท่ีมา :  Guerin, Nicol, Thai ceramic art: the 

three religions, 172. 

 

 

ภาพท่ี 29 กาเคลือบสีขาว-นํา้ตาลแกะลาย  แหล่งเตาศรีสัชนาลัย จัดแสดงแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์
มหาวทิยาลยักวัลาลมัเปอ  

ท่ีมา : Guerin, Nicol, Thai ceramic art: the three religions, 171. 

 

 

 

 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ/XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Thai+Ceramic+Art/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XThai+Ceramic+Art&SORT=DZ&1%2C1%2C
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3.4 การรับรูปแบบผ่านส่ิงของที่มาพร้อมกับระบบบรรณาการ  

ประเพณีการส่งทูตและเคร่ืองบรรณาการไปถวายจักรพรรดิ์จีนท่ีไทยได้ปฏิบัติสืบ

ตอ่เน่ืองกนัมายาวนานนัน้ มีทัง้มมุมองฝ่ายไทยและมมุมองฝ่ายจีน ในมมุมองของฝ่ายไทย สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพได้ทรงอธิบายไว้ดงันี ้

 เร่ืองทตูไทยไปเมืองจีน เคยมีมาแตค่รัง้พระนครสโุขทยัเป็นราชธานี และมีมาเนืองๆในครัง้

กรุงเก่า กรุงธนบรีุ ตลอดจนในรัชกาลท่ี 1  เหตท่ีุไทยแตง่ทตูไปเมืองจีน แม้แตโ่บราณมา เพราะเหตุ

ท่ีไทยกบัจีนไปมาค้าขายถึงกนัโดยทางทะเล ไทยได้ประโยชน์ในการค้าขายกับเมืองจีนมาก จีนตัง้

เป็นประเพณีให้เรือต่างประเทศทางตะวันตกไปค้าขายได้แต่ท่ีบางเมือง คือ เมืองกึงตั๋ง (เมือง

กวางตุ้ ง) มิให้เข้าไปเมืองท่าเมืองอ่ืนๆได้ทุกเม่ือ ใช่แต่เท่านัน้ ชาวต่างประเทศชาติใดท่ีจะไป

ค้าขาย พระเจ้าแผน่ดนิผู้เป็นใหญ่ของประเทศนัน้ๆต้องมีราชสาส์นและเคร่ืองบรรณาการไปเจริญ

ทางพระราชไมตรีต่อพระเจ้ากรุงจีน เรือชาวต่างประเทศนัน้จึงจะได้รับประโยชน์การค้าขายกับ

เมืองจีนสะดวก ถ้าไปค้าขายแตลํ่าพงัมกัจะถกูจีนห้ามหรือมฉิะนัน้ก็ถกูพวกเจ้าเมืองกรมการจีนกด

ข่ีข่มเหงต่างๆ อันนีเ้ป็นเหตท่ีุประเทศต่างๆท่ีไปมาค้าขายกับเมืองจีน ต้องแต่งทูตานุทูตเชิญพระ

ราชสาส์นและเคร่ืองบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีน เม่ือฝร่ังมีโปรตเุกตเป็นต้น ออกมาค้าขาย

ถึงประเทศทางตะวนัออก จะไปมาค้าขายถึงเมืองจีนก็ต้องทําอย่างเดียวกนั ทตูานทุตูท่ีไปต้องขึน้ท่ี

เมืองกึงตัน๋เดนิบกไปจนถึงเมืองปักกิ่ง เป็นการลําบากมใิช่น้อย83 

ฉะนัน้การค้าระบบบรรณาการและประเพณีจิม้ก้องก็คือ ระบบการค้าท่ีต้องนํา

ของขวญัไปมอบให้องค์จักรพรรดิ์จีน แล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้ค้าขายกับจีนได้ ถือว่าเป็นระบบ

การค้าท่ีถูกต้องตามกฏหมาย และทางการจีนรับรอง จีนจะติดต่อค้าขายกับดินแดนหนานหยาง

รวมทัง้ประเทศไทย โดยผ่านระบบบรรณาการเท่านัน้ โดยทางการจีนจะเป็นผู้ กําหนดเวลาส่ง

เคร่ืองบรรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละอาณาจักร สําหรับประเทศไทยจีนกําหนดให้ส่ง

เคร่ืองบรรณาการทกุ 3 ปี ขณะเดียวกัน เม่ือมีเหตุการณ์สําคญัๆเกิดขึน้ในจีน เช่นกรณีจักรพรรดิ

จีนสิน้พระชนม์ และจกัรพรรดิองค์ใหม่ขึน้ครองราชย์ บรรดาเมืองภายใต้อาณติัของจีนก็ต้องสง่ทูต

ไปเคารพพระศพและถวายความยินดีแก่จักรพรรดิพระองค์ใหม่ หรือการเฉลิมฉลองเหตุการณ์
                                                             

83กรมศลิปากร, พระราชพงศาวดารกรุงรัตโกสินทร์ รัชกาลที่  2 (พระนคร: โรงพิมพ์ถนนบํารุง
เมือง 2482), 202-221. 
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สําคัญๆราชสํานักจีนก็จะส่งพระราชสาส์นแจ้งให้ทางราชสํานักทราบเป็นต้น 84 อย่างไรก็ตาม

แนวคิดเร่ืองการค้าระบบบรรณาการในมุมของจีนเป็นความคิดท่ีสวนทางกันอย่างสิน้เชิงกับ

มมุมองของไทยซึง่เป็นหนึง่ในอาณาจกัรทางทะเลใต้ ในมมุมองของจีนภายใต้ร่มเงาของลทัธิขงจ่ือ 

ชาวจีนมีความเช่ือวา่อาณาจกัรจีนเป็นศนูย์กลางของจกัรวาล ปกครองโดยจกัรพรรดิท่ีมีสถานภาพ

สงูสง่เปรียบเสมือน “โอรสแหง่สวรรค์” ผู้คนต่างภาษา ต่างวฒันธรรม ล้วนมีสถานภาพทางสงัคม

ด้อยกว่าชาวจีน และองค์จักรพรรดิไม่สมควรติดต่อด้วยโดยตรง หัวหน้าหรือกษัตริย์พืน้เมือง

เหลา่นีต้้องสง่เคร่ืองบรรณาการมาถวายยงัราชสาํนกั เพื่อแสดงความอ่อนน้อมและยอมอยู่ภายใต้

การคุ้มครองของจักรพรรดิจีน จีนจึงจะยอมติดต่อด้วยในฐานะเมืองในอาณัติ   ในขณะเดียวกัน

องค์จกัรพรรดิก็จะมอบของกํานลัประทานแก่กษัตริย์พืน้เมือง เพื่อเป็นการประกาศบุญญาธิการ

ของพระองค์ให้อาณาจักรน้อยใหญ่ได้รับรู้ การค้าระบบบรรณาการจึงเกิดขึน้และกลายเป็นสิ่งท่ี

ยดึถือเป็นประเพณีสบืตอ่มา85 

การรับรูปแบบมังกรผ่านของท่ีได้รับพระราชทานจากองค์จักพรรดิจีนในระบบ

บรรณาการนี ้มีความใกล้เคียงกับการรับผ่านลวดลายบนเคร่ืองถ้วย แต่จะมีความพิเศษในด้าน

ของการใช้รูปแบบของมงักรมากกวา่ เน่ืองจากในวฒันธรรมจีน ท่ีถือว่ามังกรเป็นสตัว์ชัน้สงูและมี

การใช้เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิจีนอยู่แล้วนัน้  สิ่งของบรรณาการท่ีองค์จักรพรรดิได้

พระราชทานให้กับกษัตริย์หรือหวัหน้าของเมืองต่างๆ จึงน่าจะมีรูปแบบของมังกรปรากฏอยู่ด้วย 

ตวัอยา่งเช่น ธรรมเนียมการพระราชทานฉลองพระองค์แบบจีนให้กับกษัตริย์หรือหวัหน้าเมืองใน

อาณติัซึง่พบวา่ในสมยัอยธุยามีการขอพระราชทานฉลองพระองค์แบบจีนจากองค์จักรพรรดิจีน86 

ดงัปรากฏในจดหมายเหตุจีนความว่า เม่ือพ.ศ. 2279 กษัตริย์สยามได้สง่ขุนนางผู้ ใหญ่มาถวาย

บรรณาการและได้กราบทลูขอพระราชทานเสือ้ยศ87
 

                                                             
84กรมศลิปากร, สัมพันธ์ภาพระหว่างไทย – จีน (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2521), 168.  
85มาลนีิ คมัภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนสินทร์ตอนต้น : มุมมอง

จากจติรกรรมฝาผนัง, 66. อ้างจาก Fairbank, J.K, The Chinese World Order (Massachusettes, 1968), 
184. 

86เฉลมิ ยงบญุเกิด, “เมืองไทยในจดหมายเหตจีุน,” ศลิปากร 7, 2 (กรกฎาคม 2506): 35. 
87ดใูน,เฉลมิ  ยงบญุเกิด, “เมืองไทยในจดหมายเหตจีุน,” ศลิปากร 7, 3 (กรกฎาคม 2506): 63. 
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สืบเน่ืองมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ธรรมเนียมดงักลา่วยงัคงมีมาอย่างต่อเน่ือง

จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ดังจะเห็นได้จากพระบรม

สาทิศลกัษณ์ของพระองค์ท่ีฉลองพระองค์แบบจีน (ภาพท่ี 30)  ซึ่งปัจจุบนัประดิษฐานอยู่ในพระท่ี

นัง่เวหาศจํารูญ 88 

 

ภาพท่ี 30 พระบรมสาทิศลกัษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงฉลองพระองค์แบบจีน 

ท่ีมา: วทิยา วทิยอํานวยคณุ, ศลิป โหรพชัิย. คนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร                                       
(กรุงเทพฯ: ศริิชยัการพมิพ์, 2527). 

 

 

จากหลกัฐานดงักลา่วจึงแสดงให้เห็นว่า รูปแบบของมังกรนัน้ได้เข้ามาพร้อมกับการ

พระราชทานสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างให้กับกษัตริย์และราชสํานักสยามในสมัยอยุธยาเร่ือยมาจนถึง

สมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น ซึง่นอกจากลวดลายมงักรบนฉลองพระองค์แบบจีนแล้ว สิ่งของเคร่ืองใช้

ตา่งๆที่เก่ียวกบักษัตริย์ หรือ ขนุนางชัน้สงูในราชสํานกัก็น่าจะมีลวดลายของมังกรปรากฏอยู่ด้วย 

                                                             
88ทัง้นีน้ักวิชาการบางกลุ่มได้ให้ข้อมลูว่าพระบรมสาทิศลกัษณ์ดงักล่าวน่าจะวาดโดยช่างหลวง

แห่งราชสํานักจีน โดยวาดขึน้จากรูปถ่ายท่ีส่งไปจากสยาม มีข้อน่าสงัเกตคือลายบนฉลองพระองค์ด้านหน้าท่ี
พระอรุะนัน้เป็นรูปสงิโตจีน สว่นจกัรพรรดจีินนัน้จะเป็นลายมงักร สงวนไว้สําหรับจกัรพรรดจีินเท่านัน้  ดใูน, สกิน
เนอร์, จี. วลิเลียม, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตํารา
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 2548), 44. 
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แม้ว่าในมุมมองของชนชัน้ขุนนางสยามอาจไม่ได้รับคติท่ีชัดเจนในเร่ืองของมังกรท่ีใช้เป็น

สัญลักษณ์แทนองค์จักรพรรดิเช่นเดียวกับจีน แต่บรรดาสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีผ่านมาในระบบ

บรรณาการเหลา่นี ้ยอ่มเป็นเส้นทางสายสาํคญัท่ีทําให้รูปแบบของมงักรได้เข้ามาสูช่นชัน้สงูในราช

สํานักสยามมากขึน้ และเป็นต้นแบบให้กับการนํารูปแบบของมังกรแบบจีนไปสู่งานศิลปกรรม

แขนงตา่งๆตอ่ไป  

 

3.5 ปัจจัยด้านแรงงานและช่างฝีมือชาวจีน  

ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาสูดิ่นแดนไทยนัน้ส่วนมากเป็นชาวจีนท่ีอพยพมาจากชายฝ่ัง

ทะเลตะวนัออกเฉียงใต้แถบมณฑลฝูเจีย้นและมณฑลกวางตุ้ ง89 จากหลกัฐานหรือเอกสารทาง

ประวติัศาสตร์ท่ีชัดเจนและเก่ียวเน่ืองกับแรงงานจีนหรือช่างชาวจีนท่ีมีส่วนในการเป็นแรงงาน

ก่อสร้างหรือเป็นช่างด้านงานประณีตศิลป์นัน้โดยมากจะกลา่วถึงในช่วงอยุธยาและรัตนโกสินทร์

ตอนต้นเสยีมากกวา่ 

หลกัฐานทางงานศิลปกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของช่างจีนท่ีมีสว่นในการสร้าง

งานศิลปกรมในสมยัอยธุยาตอนต้น คือภาพชาวจีนและลวดลายกระบวนจีนบนจิตรกรรมฝาผนงั

ด้านทิศตะวนัออกและทิศใต้ ในกรุพระปรางค์ชัน้บนวดัราชบูรณะซึ่งสร้างเม่ือ พ.ศ. 196790 โดย

เขียนภาพบุคคลชาวจีนและเทพทหารจีน91 (ภาพท่ี 31)  (ภาพท่ี 32 ) 

                                                             
89มาลนีิ คมัภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนสินทร์ตอนต้น : มุมมอง

จากจติรกรรมฝาผนัง, 15.  
90วรรณฺภา ณ สงขลา, จิตรกรรมสมัยอยุธยา: จิตรกรรมไทยประเพณี ชุดท่ี 001 เล่มท่ี 3, 

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พริน้ติง้กรุ๊ป, 2538), 29. 
91ภาพจิตรกรรมดงักลา่ว สนันิษฐานว่าเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังในสมยัอยุธยาตอนต้น ซึ่งน่าจะ

เป็นภาพ “ก้งหย่างเหยิน” ตามแบบวฒันธรรมจีน  ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพคนธรรมดา เทพ และพระโพธิสตัว์ถือ
ดอกไม้ ข้าวปลาอาหาร หรือ พนมมือสกัการะสิง่เคารพหลกั ดใูน, อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “การตีความภาพบุคคล
จีนในกรุพระปรางค์ประธานวดัราชบรูณะ,”  เมืองโบราณ  36, 3  (กรกฎาคม – กนัยายน 2553), 57. 
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ภาพท่ี 31 ภาพจิตรกรรมจีนในกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ ด้านทิศใต้ ศลิปะอยธุยา  
ท่ีมา: สอนสพุรรณ, จิตรกรรมฝาผนัง: ภายในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  [Online],    

Accessed 30 June, 2013,   Available From http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/15/entry-1 
 

สําหรับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ แรงงานชาวจีนถือว่ามีบทบาทสําคัญมาก

โดยเฉพาะในรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อันสืบ

เน่ืองจากการสร้างและบูรณะวดัจํานวนมากในรัชสมยัของพระองค์ทําให้จํานวนช่างหรือแรงงานใน

การก่อสร้างไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสให้ช่างและแรงงานชาวจีนท่ีอพยพเข้ามีส่วนในการเป็น

แรงงาน ตอ่มาคนจีนเหลา่นีไ้ด้กลายเป็นกําลงัสาํคญัในด้านแรงงานทัว่ไปเช่นขดุคลอง ทําโรงเลื่อย 

สร้างตึก ทําถนน และการก่อสร้างวดั92 นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานว่ารัชกาลท่ี 3 ทรงจ้างชาวจีนมา

จากเมืองจีนเพื่อก่อสร้างวดัจอมทอง(วดัราชโอรสาราม)93 อีกด้วย   ทัง้นีก้ลุม่แรงงานหรือช่างท่ีมี

สว่นในการสร้างงานศิลปะจีนในวดัต่างๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 3 นัน้ จึงอาจมีทัง้ช่างชาวจีนแท้ และ 

ช่างฝีมือชาวจีนเชือ้สายไทยหรือช่างไทยท่ีสร้างสรรค์งานอย่างอิสระโดยไม่คํานึงถึงกฏเกณฑ์หรือ

ทําตามอย่างคร่าวๆจากช่างจีน หรือมีต้นแบบมาจากสินค้าจีนประเภทต่างๆมาถ่ายทอดลงใน

                                                             
92 ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธุ์, รัชกาลที่ 3 กับการสร้างวัดส าคัญ ก าเนิดตุ๊กตาศลิาจีน, 31. 
93 พระยาไชยวิชิต(เผือก), ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล  (กรุงเทพฯ: บางกระบือการพิมพ์, 2518), 

33.  

http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/15/entry-1
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ผลงานด้วยเช่นกนั94  ปัจจยัเหลา่นีล้้วนเป็นเหตใุห้เกิดงานศิลปะแบบพระราชนิยมขึน้ แม้กระทัง่วดั

ท่ีเจ้านายและขนุนางสร้างถวายเป็นวดัหลวง หรือวดัท่ีคหบดีสร้างก็มักทําตามแบบศิลปะพระราช

นิยม95  เม่ือช่างชาวจีนท่ีคุ้นเคยกบังานศิลปะจีนเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างหรือแม้กระทัง่งาน

ประดบัตกแตง่ รูปแบบและแนวคิดของช่างเหลา่นัน้ก็ได้ถ่ายทอดผ่านงานศิลปกรรมต่างๆเป็นเหตุ

ให้มังกร ซึ่งถือว่าเป็นสตัว์มงคลสงูสุดและผูกพันกับงานศิลปะจีนมาอย่างยาวนานได้ปรากฏให้

เห็นอยา่งแพร่หลายในระยะนี ้เช่น งานจิตรกรรม และ ประติมากรรมประดบัตกแต่งในพุทธสถาน

ไทยเป็นต้น  

 

 

 

 

 

                                                             
94มาลนีิ คมัภีรญาณนนท์, ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนสินทร์ตอนต้น : มุมมอง

จากจติรกรรมฝาผนัง, 133. 
95เร่ืองเดียวกนั., 180. 

 

ภาพท่ี 32 ภาพจิตรกรรมจีนในกรุพระปรางค์วดัราชบรูณะ ด้านทิศใต้ ศลิปะอยธุยา  
ท่ีมา: สอนสพุรรณ, จิตรกรรมฝาผนัง: ภายในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ  [Online],    

Accessed 30 June, 2013,   Available From http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/15/entry -1 

http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/09/15/entry-1
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4 .ข้อสรุป 

มังกรเป็นสตัว์มงคลในคติความเช่ือของชาวจีนซึ่งมีความเป็นมายาวนาน ผูกพนักับ

วิถีชีวิต ความเช่ือ วฒันธรรมตลอดจนงานศิลปกรรมของชาวจีน ไม่วา่สถานท่ีใดหากมีกลุม่ชาวจีน

อาศัยอยู่  รูปแบบของมังกรอันมีความเก่ียวข้องและผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวจีนในฐานะ

สญัลกัษณ์และตวัแทนความเช่ือของชาวจีนก็มกัจะปรากฏให้เห็นอยูเ่สมอ  

สําหรับในดินแดนไทย ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบของมังกรในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 19 -24 นัน้อาจกลา่วโดยรวมได้วา่ สบืน่ืองจากการติดตอ่สมัพนัธ์กันระหว่างอาณาจักร

เป็นสําคัญ ซึ่งจากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร

สโุขทยั ล้านนา อยธุยาและรัตนโกสนิทร์ท่ีมีมาอยา่งตอ่เน่ืองนัน้ เป็นโอกาสให้รูปแบบของมังกรใน

งานศิลปกรรมจีนได้แพร่เข้ามา โดยมีทัง้รูปแบบท่ีเกิดจาการผสมผสานระหว่างสตัว์สมมติในคติ

ความเช่ือเดิมท่ีมีความใกล้เคียงและมงักรในแบบประเพณีนิยมของจีน 

หลกัฐานทางงานศิลปกรรมท่ีปรากฏให้เห็นถึงอิทธิพลทางด้านรูปแบบของมังกรต่อ

การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของช่างไทย คือ การนํารูปแบบ หรือการนําลกัษณะบางประการของ

มังกรมาประยุกต์ใช้ในบริบทของงานประดับตกแต่งส่วนหลังคาพุทธสถานไทยในช่วง พุทธ

ศตวรรษท่ี 19  เป็นต้นมา  ซึง่จากรูปแบบดงักลา่วสามารถศึกษาเพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงกับคติ

ความเช่ือและแนวคิดของมงักรในการประดบัตกแตง่แบบจีนได้ 

 



47 
 

 

บทที่ 3 
วิเคราะห์รูปแบบและความหมายของมังกรในงานประดับหลังคา 

พุทธสถานไทย ในช่วงพทุธศตวรรษที่ 19 – 24 
 

การประดบัสิ่งของหรือสตัว์มงคลบนหลงัคาพุทธสถานไทยนัน้ ได้รับอิทธิพลจากทัง้

รูปแบบและคติจากแหลง่ศิลปกรรมที่ใกล้เคียงอนัได้แก่ ขอม  พม่า และ จีน แล้วจึงพฒันาเป็นแบบ

ของตนในท่ีสดุ  ซึง่ในการประดบัหลงัคาอาคารสถาปัตยกรรมหรือพุทธสถานไทยโดยมากจะนิยม

ประดบัสญัลกัษณ์หรือรูปสตัว์ตา่งๆที่เป็นมงคลตามความนิยมและความเช่ือของผู้คนในสมัยนัน้ๆ 

เช่น พญานาค มังกร และ หงส์  เป็นต้น แม้ว่ารูปแบบของหลงัคาพุทธสถานไทยในช่วงแรกจะ

พัฒนามาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมขอม (ภาพท่ี 33) แต่ด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับดินแดน

ภายนอกท่ีมากขึน้ รูปแบบและอิทธิพลจากศิลปกรรมอ่ืนๆ จึงมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับช่างผู้ สร้างสรรค์งานศิลปะจนเกิดการผสมผสานแลกเปลี่ยนทัง้ทางรูปแบบและคติท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของศิลปะนัน้ๆ  

สิง่ท่ีนา่สงัเกตประการหนึง่คือ อิทธิพลของมังกรในงานศิลปะจีนนัน้ ได้ปรากฏให้เห็น

ในงานประดบัหลงัคาพุทธสถานไทยตัง้แต่ พุทธศตวรรษท่ี 19 ในศิลปะสโุขทยัเป็นต้นมา ซึ่งอาจ

แสดงให้เห็นวา่แนวคิดและการรับสง่ด้านรูปแบบและคติเหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกบัศิลปะ

จีนอยู ่โดยอาศยัปัจจยัและบริบทในด้านตา่งๆ  

 

1. ศิลปะสุโขทัย : มกรสังคโลกแรงบันดาลใจจากศิลปะจีน 

ในศิลปะสโุขทยั เคร่ืองสงัคโลก นบัได้ว่าเป็นหลกัฐานทางด้านศิลปกรรมชิน้สําคญัท่ี

แสดงให้เห็นถึงรูปแบบศิลปะและคติความเช่ือของผู้ คนในยุคนัน้ จากความชํานาญและ

ความสามารถในการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาประเภทนีเ้อง ทําให้มีการนํามาทํา เป็นสิ่งของ

เคร่ืองใช้และกลายเป็นสว่นหนึง่ในงานศิลปกรรมแขนงตา่ง ๆ  
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สงัคโลก คือเคร่ืองปัน้ดินเผาเคลือบท่ีผลิตขึน้ในเขตจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน เม่ือ

ราวๆระหว่างพ.ศ. 1655 –1800 โดยมีเตาเผาอยู่ในเมืองสุโขทัยและอําเภอศรีสชันาลยั1 ซึ่งเป็น

เคร่ืองเคลอืบดินเผาอนัมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก สาเหตุท่ีทําให้เคร่ืองสงัคโลกเป็นท่ีรู้จักและเป็น

สินค้าท่ีแพร่หลายภายนอกประเทศได้ในอดีต คงเป็นเพราะทางจีนเกิดปัญหาระยะหนึ่งไม่อาจ

สง่ออกเคร่ืองถ้วยอันมีช่ือเสียงของตนได้ สงัคโลกจากสุโขทยัจึงเป็นท่ีต้องการของตลาดในพุทธ

ศตวรรษท่ี 20 ตอ่เน่ืองเร่ือยมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 22 2 

เคร่ืองสงัคโลกมีมากหลายรูปแบบเพื่อจุดประสงค์ของการนําไปใช้ท่ีแตกตา่งกนั   โดย

สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆ ดงันี ้ 

1. เคร่ืองเคลอืบดินเผาที่ใช้ในชีวิตประจําวนั ซึง่มีทัง้ของชิน้เลก็ๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย ขวด 

โถ โถฝา ตลบั ตะเกียง จานเชิง กระปกุ หม้อนํา้ทรงตา่งๆ จนกระทัง่ชิน้ใหญ่ๆ เช่นตุ่มใสนํ่า้เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัมีตุ๊กตาสงัคโลกรูปคนขนาดเล็กท่ีเรียกว่า “ตุ๊กตาเสียกบาล” มักไม่มีหวั เข้าใจกันว่า

น่าจะถูกหักตามความเช่ือทางไสยศาสตร์ อย่างไรก็ตามท่ีพบสมบูรณ์ก็มีแต่เป็นส่วนน้อย อาจ

พิจารณาได้ว่า สว่นคอเป็นสว่นท่ีเปราะบางท่ีสุดจึงเปราะและหกัง่าย ดังนัน้ท่ีพบว่าไม่มีหวัอาจ

เป็นเพราะหกัชํารุด3 ซึง่อาจมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นตุ๊กตาของเลน่ได้ เช่นกนั  

2. เคร่ืองสงัคโลกประเภทใช้ประดบัอาคารสถาปัตยกรรมทางศาสนา  อันมีวตัถุประสงค์

เพื่อนําไปตกแตง่อาคารสถาปัตยกรรมทัง้ภายนอกและภายในอาคาร ซึ่งล้วนมีความมุ่งหมายหรือ

ประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนั เช่น รูปสถูปเจดีย์จําลอง พระพุทธรูป ช่อฟ้า บราลี หวัมังกร ยกัษ์ เทวดา 

กระเบือ้งมงุหลงัคา กระเบือ้งเชิงชาย กระเบือ้งเคลือบหัวไม้ กระเบือ้งปูพืน้ ลายประดบัผนงั และ

พนกัระเบียงเป็นต้น4 

                                                             
1ภชุชงค์ จนัทวชิ, เคร่ืองถ้วยสังคโลก (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2551), 7. 
2สนัต ิเลก็สขุมุ, ศลิปะสุโขทัย, 144. 
3เร่ืองเดียวกนั., 147. 
4สงวน รอดบญุ, พุทธศลิป์สุโขทัย (กรุงเทพฯ: โอเนียนสโตร์, 2533), 190-194.   
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สําหรับเคร่ืองสงัคโลกท่ีแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ดัดแปลงด้านรูปแบบจากงาน

ศิลปกรรมจีน จนพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะของศิลปะสุโขทัยอย่างหนึ่ง คือ มกรสังคโลก5 ท่ีมี

สว่นผสมของมงักร (ภาพท่ี 9)    ซึ่งใช้ในงานประดบัตกแต่งสว่นปลายของกรอบหน้าบนัหรือหาง

หงส์6   

 

ภาพท่ี 33  หน้าบนัปราสาทหินในศลิปะขอมซึ่งเป็นต้นแบบให้กบัหน้าบนัเคร่ืองไม้ 
ใน สถาปัตยกรรมไทย  

 

1.1 รูปแบบ 

รูปแบบของมกรสงัคโลกท่ีมีส่วนผสมของมังกรในศิลปะสุโขทัยสะท้อนให้เห็นถึง

อิทธิพลของรูปแบบมังกรในงานศิลปกรรมจีนท่ีเข้ามาสูง่านศิลปะสโุขทยั นอกจากนีก้รรมวิธีการ

ผลติ   ลวดลายและองค์ประกอบของประติมากรรม ยงัสื่อให้เห็นถึงอิทธิพลและความสมัพนัธ์กับ

งานศิลปะจีนได้ ดงันี ้

                                                             
5
 ทัง้นีใ้นกลุม่เคร่ืองสงัคโลกท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนัน้ในเอกสารบางเล่มมกัเรียกรวมว่า พญานาค

สงัคโลก มกรสงัคโลก หรือ มงักรสงัคโลก. 
6ลกัษณะเช่นนีน้่าจะเป็นการพฒันามาจากหัวและหางของพญานาคท่ีมีลําตัวยาวยักเยือ้งเป็น

กรอบหน้าบนัของปราสาทแบบขอม ดใูน, กรมศลิปากร, งานช่าง ค าช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 
2553), 72.   
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กรรมวิธีในการผลติ -   ปัจจุบนัมีการตีความหมาย จากคําว่า “สงัคโลก” เพื่อหาท่ีมา

ของคํา ซึง่นกัวิชาการบางทา่นเช่ือวา่ คําวา่สงัคโลก นีน้่าจะมาจากภาษาจีน คําว่า “สงั” น่าจะมา

จากคําวา่ ซงั หรือ ซ้อง ซึง่เป็นคําเดียวกบัคําวา่ซ้อง อนัเป็นช่ือของราชวงศ์ซ้อง สว่นคําว่า กะโลก 

หรือ คโลก น่าจะมาจากคําว่า โลกซึ่งเป็นคําจีน แปลว่า เตา เม่ือรวมกันแล้วคําว่าซ้องโลก จึง

หมายถึงเตาแผ่นดินซ้อง  แต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านอีกเช่นกัน ท่ีเช่ือว่า น่าจะมาจากคําว่า 

สวรรคโลก ซึง่เป็นช่ือเก่าช่ือหนึง่ ของเมืองศรีสชันาลยั7 กรรมวิธีในผลิตเคร่ืองสังคโลกยัง มี

ความใกล้เคียงกับการทําเคร่ืองเคลือบดินเผาของจีน ทัง้วัสดุจากดินท่ีใช้และกรรมวิธีการเผา

เคลือบอันเป็นเทคนิคท่ีได้รับถ่ายทอด หรือ การเข้ามามีสว่นร่วมในการผลิตของช่างจีนซึ่งแหล่ง

เตาเผาเคร่ืองถ้วยของสโุขทยัและศรีสชันาลยั มีลกัษณะคล้ายคลงึกบัเตาเผาของจีนท่ีตัง้อยูบ่ริเวณ

ชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกทางภาคเหนือและภาคใต้ของจีน ได้แก่แถบมณฑลกวางตุ้ ง มณฑลฝู

เจีย้น มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเหอเป่ย และมณฑลเจียงซูเป็นต้น ลกัษณะของเคร่ืองถ้วยท่ีผลิต

จากแหลง่เตาในมณฑลเหลา่นีล้้วนมีความสมัพนัธ์กบัเครืองถ้วยสโุขทยัอยู่หลายชนิด ท่ีสําคญัคือ

ช่ือเรียกเตาทเุรียงซึง่เป็นเตาเผาของสโุขทยันัน้ นกัวิชาการบางทา่นยงัให้ความเห็นว่ามาจากคําจีน

ว่า ฟูเหลียง ซึ่งเป็นอําเภอท่ีมีแหลง่เตาเผาท่ีใหญ่และสําคญัท่ีสดุในสมัยฮั่น การท่ีนําช่ือนีเ้ข้ามา

อาจเป็นไปได้ว่ามีช่างชาวจีนจากแหลง่เตาฟูเหลียงเข้ามาตัง้เตาเผาท่ีสโุขทยั8 รวมทัง้เคร่ืองถ้วย

บางประเภทท่ีผลิตในแหลง่เตาศรีสชันาลยัยังมีความใกล้เคียงกับเคร่ืองถ้วยในราชวงศ์ซุ่งและ

หยวนของจีนอีกด้วยเช่น เคร่ืองถ้วย      หลงฉวน และ สือโจ้ว 9 เป็นต้น  ซึ่งจากข้อสนันิษฐาน

เก่ียวกับท่ีมาของช่ือเรียกและกรรมวิธีการผลิตโดยรวมทําให้เห็นภาพความสัมพันธ์กับงาน

ศิลปกรรมจีนมากขึน้ 

                                                             
7มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย, สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้า

ประเทศไทย, 2545), 29.    
8อย่างไรก็ตามนักวิชาการบางท่านได้แย้งว่าช่างชาวจีนอาจไม่ได้มีส่วนในการผลิตเคร่ืองถ้วย

สโุขทยั อิทธิพลเร่ืองรูปแบบและลวดลายแบบจีนนัน้น่าจะเกิดจากการลอกเลียนแบบเท่านัน้ เน่ืองจากคนในแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความรู้และอปุกรณ์ในการเผาเคร่ืองถ้วยท่ีจําเป็นในการผลติเคร่ืองถ้วยชามมานานแล้ว 
ดใูน, มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย สังคโลก-สุโขทัย-อยุธยากับเอเชีย,  260.    

9กรมศลิปากร, เคร่ืองถ้วยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2523), 4. 
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ลวดลาย – ลายแผงคอหรือลายคาดระหวา่งช่วงคอท่ีพบบนประติมากรรมสงัคโลกรูป

พญานาคท่ีมีสว่นผสมของมังกรนัน้ เป็นลายท่ีมีลกัษณะเป็นกรอบสามเหลี่ยมท่ีประกอบจากวง

โค้งหลายวง พืน้ท่ีภายในมีลายช่อดอกไม้ เข้าใจวา่เป็นลวดลายท่ีดดัแปลงมาจากลายหยอีู ้(ภาพท่ี 

34 ) ท่ีแพร่หลายเข้ามาในดินแดนไทยพร้อมกับเคร่ืองถ้วยจีน10 โดยลายหยูอีนี้เ้ป็นหนึ่งในลาย

มงคลของจีนท่ีได้พัฒนามาจากรูปร่างของเห็ดหลินจือ 11(ภาพท่ี 35) ลายประเภทนีพ้บมากใน

เคร่ืองถ้วยจีนท่ีปรากฏในสมยัสโุขทยั (ภาพท่ี 36)  

 

 

ภาพท่ี 34 ลายแผงคอ ท่ีคล้ายกับลายหยูอีใ้น
ศลิปะจีน  

ภาพท่ี 35 ลายหยอีูเ้ป็นหนึ่งในลายมงคลของจีน
ท่ีได้พฒันามาจากรูปร่างของเห็ดหลนิจือ 

ท่ีมา: จิตรา ก่อนันทเกียรติ, อลังการจีนศิลป์, 
32. 

                                                             
10ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะคณะโบราณคดี,  ประมวลผลงานด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะของ

ศ.ดร.สันต ิเล็กสุขุม (กรุงเทพฯ: เอราวณัการพมิพ์, 2554), 110. 
11คําวา่หยอีู ้ในความหมายของคนจีนหมายถึงความพอใจหรือสมปราถนา ดใูน, เกียรติชัย พงษ์

พาณิชย์, รูปแบบสิริมงคลจากสวรรค์ของประเทศจีน (กรุงเทพฯ: ประพนัธ์สาส์น,  2556),  225. 

 

ภาพท่ี 36 ลายหยอีูท่ี้ปรากฏบนเคร่ืองถ้วยจีนซึ่งพบในสมยัสโุขทยั  



52 
 

 

องค์ประกอบของประติมากรรม – องค์ประกอบท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากรูปแบบ

ของมงักรจีน คือ การท่ีสว่นทอ่นบนจากหวัลงมาถึงช่วงของขาหน้าทัง้สองข้าง การมีลกัษณะของ

เคราและเขาท่ียาวออกมาในลกัษณะของหนวดและเขามังกร ซึ่งจากการสํารวจ มังกรหรือมกร 

สงัคโลกในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติรามคําแหงพบวา่ ชิน้งานท่ีพบสว่นใหญ่มีเขาปรากฎอยู่บนหวั

ด้วย (ภาพท่ี 37) อีกทัง้บางชิน้ยงัปรากฎลกัษณะสิง่ของรูปวงกลมที่อยูร่ะหวา่งปาก ซึ่งอาจเป็นลิน้

ท่ียื่นออกมาแล้วหักหายไป แต่บางชิน้ปรากฏเป็นรูปวงกลมอย่างชัดเจน (ภาพท่ี 38) ลกัษณะ

เช่นนีช้่วยแสดงให้เห็นถึงความเป็นมังกร เน่ืองจากมังกรตามคติจีนนัน้มีความสมัพนัธ์กับลกูแก้ว

หรือไขม่กุ12 (ภาพท่ี 39) ท่ีมีความเป็นมงคลพร้อมกบัเป็นสญัลกัษณ์ของความสงูสง่13 แต่อย่างไรก็

ดี เม่ือพิจารณาจากคติและเร่ืองราวเชิงตํานานของพญานาคแล้วก็พบเช่นกันว่าพญานาคเองมี

ความเก่ียวข้องกบัอญัมณีชนิดหนึง่ซึ่งเกิดจากตํานานความเช่ือท่ีว่า ก่อนท่ีพาสกิุนนาคราชจะถูก

พญาครุฑจบักินในครัง้ท่ีสองนัน้ได้กระอักเลือดออกมาเป็นมรกรต14 แม้ว่าทัง้มังกรและพญานาค

จะมีความสมัพนัธ์กบัอญัมณีทัง้คู ่แต่จากการค้นคว้าของผู้ศกึษาเองนัน้พบว่า พญานาคท่ีปรากฎ

บนกรอบหน้าบนัของปราสาทขอมหรือแม้กระทั่งพญานาคท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมไทยในช่วง

ก่อนหน้านี ้ไม่ได้มีการแสดงถึงสญัลกัษณ์ของอัญมณีท่ีเก่ียวข้องกับพญานาคแต่อย่างใด (ภาพท่ี 

40) แตกตา่งกบัมงักรในงานศิลปะจีนท่ีมกัจะแสดงถึงความเก่ียวข้องกับมุกไฟอยู่เสมอ ดงันัน้การ

ท่ีประติมากรรมสตัว์ผสมของสโุขทยัปรากฏลกัษณะของวตัถุทรงกลมในปากอาจเก่ียวโยงกับคติ

มงักรกบัมกุไฟในคติความเช่ือของจีน ทัง้นีก้ารผสมผสานด้านรูปแบบระหว่างมังกรกับพญานาคนี ้

น่าจะเกิดขึน้จากการรับรูปแบบของมังกรผ่านเคร่ืองถ้วยจีนหรือช่างชาวจีนท่ีมีสว่นในการผลิต

เคร่ืองสงัคโลกตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา เพราะกลุม่ช่างฝีมือหรือช่างหตัถกรรมชาว

จีนท่ีอพยพไปอยูต่า่งแดนนา่จะเป็นกลุม่ท่ีมีบทบาทในการช่วยสร้างงานศิลปะให้แก่ชาวพืน้เมือง15  

                                                             
12Sanders, Tao Tao Liu,  Dragons, gods & spirits from Chinese mythology, 58. 
13จิตรา ก่อนนัทเกียรต,ิ อลังการจีนศลิป์, 73.  
14สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 174. 
15ศนูย์จีนศกึษา สถาบนัเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, รายงานการวิจัยเร่ืองชาวจีน

แต้จิ๋วในประเทศไทย และในภูมิล าเนาเดิมที่ เฉาซัน : สมัยที่สอง ท่าเรือซ่านโถว (2403-2492 หรือ 
1860-1949) (กรุงเทพฯ: ศนูย์จีนศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539), 7. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D/Xdragons+gods%26spirits&SORT=D&SUBKEY=dragons+gods%26spirits/1%2C55%2C55%2CB/frameset&FF=Xdragons+gods+%26+spirits&SORT=D&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ/X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ/X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ/X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X%7B682%7D%7B722%7D%7B711%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B737%7D%7B693%7D%7B745%7D%7B680%7D%7B724%7D%7B747%7D%7B711%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B712%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ซึง่เป็นท่ีทราบกนัดีวา่เคร่ืองสงัคโลกท่ีมีช่ือเสยีงของสโุขทยันัน้ก็ ได้รับรูปแบบและกรรมวิธีการผลิต

จากช่างชาวจีนด้วย16  ตวัอยา่งเช่น การเขียนลาย มงักร ปลา เป็ด เตา่ นก  ซึง่สตัว์เหลา่นีล้้วนแฝง

ความหมายท่ีเป็นมงคลเสมือนการ   อวยพร17 ตามคติจีน  การท่ีลวดลายสตัว์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลวดลายมังกร ท่ีถือเป็นสตัว์สมมติซึ่งมีความผูกพนักับวฒันธรรรมและความเช่ือของชาวจีนได้

ปรากฏลงบนเคร่ืองถ้วยทัง้ยงัปรากฏเป็นประติมากรรมลอยตวัสงัคโลกนัน้ (ภาพท่ี 41)  ย่อมเป็น

สิง่ท่ีทําให้ผู้คนได้พบเห็นและซึมซบักับรูปแบบของมังกรไปโดยปริยาย อาจเป็นแรงบนัดาลใจใน

การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความคล้ายกับรูปแบบท่ีตนได้พบเห็น หรือแม้แต่การท่ีช่างชาวจีนซึ่งมี

สว่นในการผลติเคร่ืองสงัคโลกในระยะแรกอาจได้รับมอบหมายให้สร้างเคร่ืองประดบัปลายกรอบ

สถาปัตยกรรมที่เรียกวา่หางหงส์โดยมีลกัษณะคล้ายกับพญานาคแต่ด้วยความเคยชินกับรูปแบบ

ของมงักร จึงอาจใสค่วามเป็นมงักรบางสว่นลงไป ดงัปรากฏเป็นประติมากรรมพญานาคสงัคโลกท่ี

มีสว่นผสมของมงักรในศิลปะสุโขทยัเป็นต้น หรืออาจเป็นเพราะความสามารถและความชํานาญ

ในการผลติเคร่ืองสงัคโลกจนเป็นท่ีแพร่หลายไปในงานศิลปกรรมแขนงตา่งๆ ก็เป็นได้เช่นกนั 

 

ภาพท่ี 37   สว่นเขาท่ีมีลกัษณะคล้ายกับเขาของมงักรในศลิปะจีน 

                                                             
16กรมศลิปากร, เคร่ืองถ้วยในประเทศไทย, 4. 
17ณัฏฐภทัร จนัทวชิ, “ความหมายของลวดลายบนเคร่ืองถ้วยจีน,” : 50-72.   
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ภาพท่ี 40 ประตมิากรรมปนูปัน้รูปพญานาค สมยัอู่ทอง(?) ซึ่งไมพ่บวสัดทุรงกลมภายในปาก 
ท่ีมา: วนิยั ผู้นําพล, วัฒนธรรมผสมในศลิปกรรมสยาม (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพมิพ์, 2552), 88. 
 

1.2 ความหมาย 

จากการศกึษาความหมายของมกรสงัคโลกท่ีมีสว่นผสมของมังกรในศิลปะสโุขทยันัน้ 

เช่ือวา่นา่จะมีความหมายเช่นเดียวกบัพญานาค หรือ มกรคายนาค มากกวา่ความหมายของมังกร

จีน เน่ืองจากความเช่ือเร่ืองพญานาคในสมยัสโุขทยัมีความชดัเจนอยา่งเห็นได้ชดั ดงัจะเห็นได้จาก 

  

ภาพท่ี 38 วสัดทุรงกลมภายในปาก ท่ีแสดงถึง
ความสมัพนัธ์กบัมกุไฟของมงักร  

ภาพท่ี 39 มงักรในศลิปะจีนกบัมกุไฟ  
ท่ีมา: draconikar, Chinese dragon [Online],  

Accessed 1  August, 2013, Available From 
http://www.draconika.com/chinese.php 
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การกลา่วถึงเร่ืองราวของพญานาคในไตรภมิูพระร่วงที่แตง่ขึน้ในสมยัพระยาลไิท18   นอกจากนีก้าร

พบหลกัฐานประติมากรรมสงัคโลกท่ีมีลกัษณะเป็นมกรคายนาค 3 เศียร (ภาพท่ี 42 )  ยงัสามารถ

เทียบเคียงได้กบัรูปแบบของมกรคายนาคประดบักรอบซุ้มในศิลปะขอม19 และซุ้มปูนปัน้ท่ีปรากฏ

ในศิลปะสโุขทยั (ภาพท่ี 43 )   ซึง่ผู้ศกึษามีความเห็นวา่รูปแบบดงักลา่วนา่จะมีการทําขึน้ก่อน แล้ว

จึงคอ่ยพฒันามาเป็นประติมากรรมสงัคโลกรูปพญานาคท่ีมีสว่นผสมของมงักรจีนมากขึน้ โดยเป็น

เร่ืองของอิทธิพลท่ีเข้ามาในสายวิวัฒนาการด้านวัสดุและรูปแบบเท่านัน้ ดงันัน้ความหมายของ

ประติมากรรมดงักลา่วจึงนา่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานประดบักรอบหน้าบนัแบบขอม ซึ่ง

ทัง้มกรและพญานาคนัน้ล้วนเป็นสญัลกัษณ์ของเส้นทางสู่แกนจักรวาล 20 เปรียบดั่งความอุดม

สมบูรณ์สร้างความร่มเย็นให้แก่ผู้ ท่ีบูชานบัถือ21 และการให้ความเป็นอมตะจากนํา้ท่ีไหลออกมา

จากงวงของมกร22    คติดงักลา่วยงัสมัพนัธ์กนักบัลกัษณะทางโครงสร้างของกรอบหน้าบนั อันเป็น

จุดเร่ิมต้นท่ีผู้ เข้ามาสกัการะบูชาหรือทํากิจกรรมทางศาสนา จะต้องผา่นเข้าไปสูภ่ายในอุโบสถหรือ

วิหารท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป โดยถือเป็นการให้ความเป็นมงคลแก่ผู้มาเยือนนัน่เอง  

อย่างไรก็ดีการประดับในส่วนดังกล่าว ยังดูคล้ายกับการใช้เคร่ืองเคลือบดินเผารูป

มังกรชนิดหนึ่งประดับตกแต่งบนหลงัคาของอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆ23 ในศิลปะจีน โดยมี

ความหมายในทางมงคลเก่ียวกบัการปัดเป่าสิง่ไม่ดี รวมทัง้ความเช่ือในเร่ืองของการป้องกนัไฟไหม้

ของสถาปัตยกรรมที่มกัสร้างด้วยไม้ซึง่มีโอกาสถกูเพลงิไหม้บ่อยครัง้ จึงมีการนําประติมากรรมรูป

มงักรประเภทหนึง่ซึง่เช่ือวา่สามารถพน่นํา้เพื่อดบัไฟได้ประดบัไว้บนหลงัคา24   (ภาพท่ี 44) แต่การ

                                                             
18พระยาลไิท, ไตรภูมิพระร่วง (กรุงเทพฯ: ศลิปบรรณาคาร, 2554), 43-45. 
19ลักษณะซุ้ มสถาปัตยกรรมแบบขอม ดูใน, สมคิด จิระทัศนกุล,  คติ สัญลักษณ์ และ

ความหมายของซุ้มประตู - หน้าต่างไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546), 219. 

20สนอดกราส เอเดรียน, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วชิาการ, 2541), 282. 
21อมุาพร  เสริฐพรรณึก, “การศกึษาประตโูขงแบบล้านนาในจงัหวดัลําปาง”, 239. 
22สนอดกราส เอเดรียน, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, 368. 
23สมบตั ิพลายน้อย,  สัตว์นิยาย, 25.  
24Liu, Laurence, Chinese architecture, 36.  

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B673%7D%7B707%7D%7B717%7D%7B698%7D%7B683%7D%7B728%7D%7B745%7D%7B705%7D&SORT=D/X%7B673%7D%7B707%7D%7B717%7D%7B698%7D%7B683%7D%7B728%7D%7B745%7D%7B705%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1/1%2C6238%2C6238%2CB/frameset&FF=X%7B673%7D%7B707%7D%7B717%7D%7B698%7D%7B683%7D%7B728%7D%7B745%7D%7B705%7D&SORT=D&36%2C36%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B673%7D%7B707%7D%7B717%7D%7B698%7D%7B683%7D%7B728%7D%7B745%7D%7B705%7D&SORT=D/X%7B673%7D%7B707%7D%7B717%7D%7B698%7D%7B683%7D%7B728%7D%7B745%7D%7B705%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1/1%2C6238%2C6238%2CB/frameset&FF=X%7B673%7D%7B707%7D%7B717%7D%7B698%7D%7B683%7D%7B728%7D%7B745%7D%7B705%7D&SORT=D&36%2C36%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B714%7D%7B721%7D%7B685%7D%7B709%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B713%7D%7B691%7D%7B748%7D%7B737%7D%7B715%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B714%7D%7B694%7D%7B729%7D%7B699%7D&SORT=D/X%7B714%7D%7B721%7D%7B685%7D%7B709%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B713%7D%7B691%7D%7B748%7D%7B737%7D%7B715%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B714%7D%7B694%7D%7B729%7D%7B699%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=X%7B714%7D%7B721%7D%7B685%7D%7B709%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B713%7D%7B691%7D%7B748%7D%7B737%7D%7B715%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B714%7D%7B694%7D%7B729%7D%7B699%7D&SORT=D&2%2C2%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B714%7D%7B721%7D%7B685%7D%7B709%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B713%7D%7B691%7D%7B748%7D%7B737%7D%7B715%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B714%7D%7B694%7D%7B729%7D%7B699%7D&SORT=D/X%7B714%7D%7B721%7D%7B685%7D%7B709%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B713%7D%7B691%7D%7B748%7D%7B737%7D%7B715%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B714%7D%7B694%7D%7B729%7D%7B699%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%9B/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=X%7B714%7D%7B721%7D%7B685%7D%7B709%7D%7B721%7D%7B673%7D%7B713%7D%7B691%7D%7B748%7D%7B737%7D%7B715%7D%7B744%7D%7B679%7D%7B702%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B714%7D%7B694%7D%7B729%7D%7B699%7D&SORT=D&2%2C2%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/aLiu%2C+Laurence/aliu+laurence/-3,-1,0,B/browse
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ประดับในลกัษณะดังกล่าวพบทางภาคเหนือของจีนเท่านัน้25 อีกทัง้ในปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐาน

เพียงพอท่ีระบุได้วา่การเดินทางไปบรรณาการของคณะทูตสโุขทยันัน้จะต้องผ่านเมืองใดทางตอน

เหนือของจีนบ้าง ในขณะท่ีเทคนิคการผลติเคร่ืองสงัคโลกของสโุขทยัมีความคล้ายกบัเคร่ืองเคลือบ

ดินเผาจากกลุ่มเตาทางตอนใต้ ดังนัน้รูปแบบของมังกรท่ีปรากฏในประติมากรรมสงัคโลกรูป

พญานาคจึงไม่นา่จะได้รับคติการประดบัมังกรบนหลงัคาจากจีน เน่ืองด้วยปัจจัยด้านระยะทางท่ี

อยูห่า่งไกลกันค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามหากในอนาคตมีหลกัฐานและข้อมูลท่ีเก่ียวกับเส้นทาง

การเดินทางผ่านเมืองต่างๆของคณะทูตสุโขทัยท่ีชัดเจนขึน้ ประเด็นดังกล่าวก็น่าท่ีจะได้รับ

การศกึษาทบทวนตอ่ไป   

 

 
ภาพท่ี 41 ประตมิากรรมสงัคโลกลอยตวัรูปมงักรแมล่กูเคลือบสีขาว 

แตง่ลายใต้เคลือบศลิปะสโุขทยั 
ท่ีมา: เฉลียว ปิยะชน, มรดกเคร่ืองดนิเผาไทย: ตุ๊กตาและประตมิากรรม 

 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), 94. 
 

                                                             
25Knapp, Ronald G, Chinese houses (North Clarendon, Vt.; Singapore, 2005), 48. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+houses+&SORT=DZ/Xchinese+houses+&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+houses+/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xchinese+houses+&SORT=DZ&2%2C2%2C
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ภาพท่ี 42 ประตมิากรรมสงัคโลกรูปมกรคายนาค 3 เศียร   
   

 

ภาพท่ี 43 กรอบซุ้มรูปมกรคายนาควดัศรีสวาย จ.สโุขทยั  

 

จากเหตผุลดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่าคติการใช้ประติมากรรมสงัคโลกรูปพญานาคท่ีมี

สว่นผสมของมงักรประดบัปลายกรอบหน้าบนั ในศิลปะสโุขทยัจึงนา่จะยงัคงเก่ียวโยงกับคติการใช้

มกรคายนาคหรือพญานาค ท่ีใช้ประดบัสถาปัตยกรรมจากศิลปะขอมมากกว่า เหตุผลอีกประการ

หนึง่คือจากหลกัฐานทางงานศิลปกรรมหลายประเภทของสโุขทยัในช่วงแรกยงัคงสมัพนัธ์กับศิลปะ

ขอมอยู่ ดังนัน้การส่งต่อด้านแนวคิดและคติจึงน่าจะมีความชัดเจนและใกล้เคียงกัน ถึงแม้ว่า

รูปลกัษณ์ของพญานาคจะเปลี่ยนไปโดยมีการผสมผสานกับรูปแบบของมังกรจีนเข้ามาบ้างแต่

สาํหรับคติและความหมายนัน้ยงัคงเดิม  
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สว่นคติความเช่ือเก่ียวกบัมงักรในศิลปะสโุขทยันัน้ย่อมมีความหมายอันเป็นมงคล ท่ี

ได้เข้ามาพร้อมกบัลวดลายบนเคร่ืองถ้วย และช่างฝีชาวจีนมือด้วยเช่นกนั จึงทําให้เกิดการหยิบยืม

ลกัษณะบางประการเข้ามาผสมกับพญานาคและได้รับความนิยมในการนํามาประดบัตกแต่งใน

สว่นหลงัคาของศาสนสถานในศิลปะสโุขทยัในท่ีสดุ 

 
ภาพท่ี 44  รูปแบบของมงักรประดบัปลายสนัตะเข้ และสนัหลงัคาในสถาปัตยกรรมจีน 
ท่ีมา: Chinese Academy of Architecture. Ancient Chinese architecture  

(Beijing: China Building Industry Press, c1982), 121. และ Knapp, Ronald G, 
Chinese  houses, 47. 

 

1.3 ข้อสรุป 

ประติมากรรมสังคโลกรูปพญานาคท่ีมีส่วนผสมของมังกรในศิลปะสุโขทัย ได้รับ

อิทธิพลจากมังกรในงานศิลปะจีนโดยผ่านรูปแบบของมังกรท่ีเข้ามาพร้อมลวดลายแบบจีนบน

เคร่ืองถ้วยป็นสําคัญ ซึ่งได้แสดงออกมาให้เห็นในส่วนของวัสดุทรงกลมท่ีอยู่ภายในปากของ

ประติมากรรม โดยมีความสมัพนัธ์กับลกัษณะของมังกรบนเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมักจะเขียนเป็นลาย

มงักรเลน่มกุไฟ อีกทัง้ลวดลายท่ีใช้ในการประดบัสว่นแผงคอของประติมากรรม (ภาพท่ี 34 )  ยงัมี

ความใกล้เคียงกับลายหยูอี ซ้ึ่งใช้ในการเขียนลายขอบถ้วยของจีนอีกด้วย (ภาพท่ี 36) ส่วน

โครงสร้างท่ีใช้ในการประดับสว่นปลายของกรอบหน้าบันนัน้ยงัคงสมัพนัธ์กับงานศิลปะขอมอยู่

เป็นหลกั นอกจากนีก้ารท่ีพบประติมากรรมดงักลา่วเป็นจํานวนมาก ย่อมแสดงให้เห็นว่า การใช้

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xancient+chinese+architecture&SORT=DZ/Xancient+chinese+architecture&SORT=DZ&SUBKEY=ancient+chinese+architecture/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=Xancient+chinese+architecture&SORT=DZ&4%2C4%2C
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ประติมากรรมสงัคโลกรูปพญานาคท่ีมีสว่นผสมของมังกรได้รับความนิยมในการประดบัตกแต่ง

อาคารสถาปัตยกรรมของสโุขทยัเป็นอยา่งยิ่ง    

แม้ว่าการท่ีรูปแบบของประติมากรรมสงัคโลกรูปพญานาคท่ีมีสว่นผสมของมังกรใน

ฐานะของหางหงส์ในศิลปะสโุขทยัจะไม่เหมือนกบัรูปแบบของมังกรในศิลปะจีนทัง้หมด อาจเน่ือง

ด้วยปัจจัยต่างๆดังท่ีได้กลา่วมาแล้ว แต่รูปแบบเช่นนีก็้ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจากรูปแบบ

มงักรจีนท่ีมีตอ่งานประดบัตกแตง่หลงัคาของสโุขทยัได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

สําหรับความหมายของมกรสงัคโลก มีความเก่ียวข้องกับทัง้แนวคิดการประดบัมกร

คายนาคหรือพญานาคบนกรอบหน้าบนัสถาปัตยกรรมขอมและการประดบัเคร่ืองเคลือบดินเผารูป

มงักรชนิดหนึง่บนหลงัคาสถาปัตยกรรมจีน ซึง่จากหลกัฐานท่ีแสดงถึงความเช่ือและความสืบเน่ือง

ทางด้านงานศิลปกรรมในขณะนัน้ดูเหมือนว่า แนวคิดการประดบัมกรคายนาคหรือพญานาคบน

กรอบหน้าบนัสถาปัตยกรรมขอมมีความชดัเจนมากกวา่ กระนัน้ก็ตามความหมายท่ีอาจเก่ียวข้อง

มังกรชนิดหนึ่งบนหลงัคาสถาปัตยกรรมจีนก็ยงัคงเป็นประเด็นท่ีสามารถศึกษาค้นคว้าต่อไปใน

อนาคตได้ หากพบหลกัฐานและข้อมลูใหม่ๆเพิ่มเติม 

 

2. ศิลปะล้านนา : ตัวลวงหรือพญาลวง 

ในศิลปะล้านนานัน้พบว่ามีการใช้สัตว์สมมติท่ีคล้ายกับมังกรเป็นเคร่ืองประดับ

หลงัคาของซุ้มประตูโขง และ กู่ คําว่าโขง อาจมาจากคําว่าโค้งหรือ โขง ซึ่งแปลว่าใหญ่ หรือโค้ง

หรือคําเรียกช่ือประตูใหญ่26 ทางเข้าด้านหน้า สว่นคําว่า กู่ คือ ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปในวิหาร 

ของชาวล้านนา โดยมีรูปแบบเป็นปราสาทหรือเรือนชัน้ซ้อนเช่นเดียวกับซุ้มประตูโขง แต่ทําให้เป็น

ในลกัษณะของซุ้มหรือเรือนแก้วที่ประดิษฐานพระพทุธรูปตามคติความเช่ือของพุทธศาสนา ซึ่งใน

ด้านสถาปัตยกรรมแล้วอาจสมัพันธ์กับการ สร้างมนฑปให้กับพระพุทธรูปท่ีมีขนาดเล็กได้ด้วย

เช่นกนั27 (ภาพท่ี 45) 

                                                             
26สามารถ สริิเวชพนัธุ์, วิหารโถง ซุ้มโขง สกุลช่างล าปาง (เชียงใหม่: หน่วยพิมพ์เอกสาร ทาง

วชิาการคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิาลยัเชียงใหม,่ 2524), 69. 
27ปาริสทุธ์ิ สาริกะวณิช, “ซุ้มประตโูขงวดัพระธาตลํุาปางหลวง,”  อาษา  4: 86.     
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โครงสร้างของประตูโขงและกู่พระหลายสว่นเอือ้ต่อการนําเอาลกัษณะของสตัว์บาง

ชนิดมาใช้ในการตกแตง่ โดยเฉพาะช่วงท่ีมีความโค้งอาทิชัน้บวัถลาหรือหลงัคาลาด ลกัษณะการ

ตกแต่งในส่วนนีจ้ะแสดงให้เห็นรูปร่างของสตัว์ตลอดลําตัว มีความอิสสระ ไม่มีกรอบหรือขอบ

โครงสร้างบงัคบั โดยในสว่นของบวัถลาหรือหลงัคาลาดของกู่และโขงนัน้นิยมนํารูปสตัว์ท่ีเรียกว่า

ตวัลวงหรือพญาลวง (ภาพท่ี 46) มาประดบั  ตวัลวงหรือพญาลวงคือสตัว์ท่ีมีลกัษณะคล้ายงูหรือ

นาค มีลําตวัยาวแต่สัน้กว่านาค มีหงอน มีเครา ครีบ และท่ีสําคญัมีปีกและขา 4 ขา ชาวล้านนา 

และ ช่างล้านนาเช่ือว่าลวงคือมังกร  เป็นตวัแทนของธาตุไฟ มีอํานาจ เหนือธรรมชาติ และเป็น

สญัลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่ บ้างก็ว่า ลวง คือ เหรา ซึ่งเป็นสตัว์ผสมระหว่างมังกร 28 ตัวลวงท่ี

นํามาประดบัประตโูขงนิยมให้อยูใ่นช่วงของหลงัคาลาดเน่ืองจากมีลกัษณะท่ีเหมาะสม ดงัเช่นท่ีกู่

และโขงวดัพระธาตลุาํปางหลวง  วดัไหลหิ่น  วดัเวียง วดัล้อมแรด และ วดัป่าตนั เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 45 โขงและกู่ ในศิลปะล้านนา  

 

ลกัษณะของตวัลวงประดบัชัน้หลงัคาลาดของกู่และโขงในศิลปะล้านนานัน้โดยมาก

จะมีลกัษณะท่ีคล้ายกัน อาจเป็นเพราะลกัษณะและคติการใช้งานในเร่ืองของเรือนชัน้ซ้อนและ

สญัลกัษณ์ทางพทุธจกัรวาลวิทยาที่คล้ายกนั โดยในชัน้หลงัคาลาดหรือชัน้บวัถลาชัน้แรก จะมีตวั

                                                             
28อมุาพร  เสริฐพรรณึก, “การศกึษาประตโูขงแบบล้านนาในจงัหวดัลําปาง”, 118. 
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ลวงประดบัอยู ่ (ภาพท่ี 46) ลกัษณะของตวัลวงมีขนาดลาํตวัยาวพอดีกับช่วงชัน้หลงัคาลาด ตาม

ลาํตวัมีเกลด็ และลกัษณะคล้ายกบัมงักรจีน แตมี่ปีกบริเวณเหนือขาคูห่น้า (ภาพท่ี 47)     

การประดับตัวลวงคงคล้ายกับการนําสตัว์มงคลมาประดับศาสนสถานทัว่ๆไป โดย

การนําเอารูปแบบของมงักรจีนผสมผสานกบัรูปแบบและความเช่ือเก่ียวกบัพญานาคท่ีมีมาแต่เดิม 

ลกัษณะเฉพาะของตวัลวงท่ีมกัสร้างให้มีรูปแบบคล้ายกบัมงักรจีนแต่มีปีกนีย้งัเป็นเอกลกัษณ์ของ

รูปแบบงานช่างในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 ลงมา29  เช่นเดียวกันกับลกัษณะของกู่พระเจ้าทองทิพย์ 

ท่ีวิหารด้านท้ายพระอุโบสถวดัพระสิงห์ ท่ีมีลกัษณะของลวดลายประดบักรอบซุ้มบริเวณมณฑป

ปราสาทท่ีจัดอยู่ในช่วง พุทธศตวรรษท่ี 23-24 ซึ่งในชัน้หลงัคาลาดหรือบัวถลาของกู่ก็ปรากฏตัว

ลวงอยา่งเห็นได้ชดั30 

 

ภาพท่ี 46 ชัน้บวัถลาหรือหลงัคาลาด ของกู่และโขงซึ่งนิยมประดบัสตัว์สมมติ เช่น พญานาค หรือ ตวั
ลวง  

 

 

 

 

 

                                                             

 29วรลญัจก์ บณุยสรัุตน์  วหิารล้านนา  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 338. 
30พรรณนิภา ปิณทวณิช, “การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมวดัพระธาตลํุาปางหลวง จังหวดั

ลําปาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2546), 326. 
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2.1 รูปแบบ 

ดงัท่ีได้กลา่วถึงรูปแบบระหวา่งตวัลวงในศิลปะล้านนากบัมงักรมาแล้วนัน้ ทําให้ทราบ

ได้ว่ามีการรับรูปแบบจากมังกรมีปีกของจีน31 ซึ่งอาจส่งอิทธิพลทางด้านรูปแบบให้กับศิลปะ

ล้านนาโดยผ่านทางลวดลายประดับเคร่ืองถ้วย เน่ืองจากพบลวดลายประดับรูปมังกรมีปีกบน

ภาชนะเคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์หมิงในบริเวณภาคเหนือ  (ภาพท่ี 23 ) เม่ือพิจารณาจากลกัษณะ

ของตวัลวงท่ีปรากฏบนชัน้บวัถลาหรือชัน้หลงัคาลาดของกู่และโขงในศิลปะล้านนา กับลายมังกรมี

ปีกท่ีปรากฏบนเคร่ืองถ้วยจีนช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 (รูปท่ี 48 ) พบว่ามีสว่นท่ีคล้ายกันอยู่

หลายประการ เช่น เขา ตําแหน่งของปีกทัง้ 2 ข้างของตวัลวง ขา กรงเล็บ และ ลําตัว  ในส่วน

ลกัษณะลาํตวัของตวัลวงนัน้เป็นไปตามลักษณะของชัน้หลงัคาลาดหรือบวัถลาท่ีตัง้แต่ช่วงหวัถึง

สว่นขามกัจะคดโค้งคล้ายกบัรูปแบบของมงักรท่ีปรากฏบนเคร่ืองถ้วย อันแสดงให้เห็นถึงการได้รับ

แรงบนัดาลใจจากลวดลายมงักรบนเคร่ืองถ้วยในช่วงนัน้ได้ 

 

ภาพท่ี 47 ปีกของตวัลวงซึ่งได้รับอิทธิพลจากมงักรมีปีกของจีน 

                                                             
31มงักรมีปีก ถือเป็น มงักรประเภทหนึ่งของชาวจีน ซึ่งชาวจีนเรียกว่า ชิวหลง  ชาวจีนเช่ือว่าเป็น

มงักรท่ีมีพลานภุาพมากท่ีสดุ เป็นใหญ่กว่ามงักรทัง้ปวง อาศยัอยู่บนท้องฟ้าหรือบนสวรรค์ ซึ่งปรากฏหลกัฐาน
มาตัง้แต่ช่วง ค.ศ. ท่ี 5 -6 และยังมีการกล่าวถึงลกัษณะของมงักรท่ีมีปีกในตํานานเร่ือง Yu, master of floods   
ดใูน,  ประทุม  ชุ่มเพ็งพนัธ์, สัตว์มงคลจีน, 37. และ Christie, Anthony, Chinese mythology (Middlesex: 
Newnes Books, 1983), 86.  

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+mythology&SORT=DZ/Xchinese+mythology&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+mythology/1%2C12%2C12%2CB/frameset&FF=Xchinese+mythology&SORT=DZ&4%2C4%2C
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อยา่งไรก็ตามรูปแบบของตวัลวงยงัอาจได้รับอิทธิพลจากมกรสงัคโลกในศิลปะสโุขทยั

ด้วยเช่นกนั ซึง่แม้วา่วสัดแุละตําแหนง่ท่ีใช้ในการประดบัสถาปัตยกรรมจะมีความแตกต่างกัน แต่

รูปแบบท่ีเป็นไปในลกัษณะของการผสมผสานระหว่างรูปแบบของมังกร และพญานาคนัน้พบว่ามี

ลกัษณะท่ีคอ่นข้างคล้ายกนัอยูม่าก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสว่นของหงอน เขา และ เครา แตกต่างแค่

เพียงส่วนปีกเท่านัน้ท่ีถือเป็นลกัษณะเฉพาะของตวัลวง  สาเหตุท่ีทําให้ตวัลวงได้รับอิทธิพลจาก

มกรสงัคโลกของสโุขทยันัน้ อาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้มีการ

กวาดต้อนและนําช่างปัน้ ช่างฝีมือจากเมืองสวรรคโลกขึน้มายงัล้านนานัน่เอง32  นอกจากนีก้ารค้า

ขายของบรรดาเหลา่พ่อค้าเอกชนท่ีเดินทางจากทางทะเล33 เพื่อนําสินค้าประเภทเคร่ืองถ้วยลาย

ครามจากจีนขึน้มาขายในบริเวณภาคเหนือ34 นัน้ยงัเป็นปัจจัยสําคญัท่ีทําให้ลวดลายของมังกรมี

ปีกท่ีปรากฏบนเคร่ืองถ้วย(ภาพท่ี 48) มีอิทธิพลตอ่รูปแบบของตวัลวง 

 หลกัฐานทางงานศิลปกรรมท่ีปรากฏ พบว่าในศิลปะล้านนานัน้มีทัง้การประดบัรูป

สตัว์ธรรมชาติโดยทัว่ไปและสตัว์สมมติประเภทต่างๆ ค่อนข้างมาก ลวดลายสตัว์เหลา่นีบ้างสว่น

ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะจีน เช่น มงักร  หงส์ (ภาพท่ี 49) และ กิเลน (ภาพท่ี 50)  เป็นต้น แม้ว่า

จะได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะจีนอยูบ้่างแตก็่พบอิทธิพลจากศิลปะพม่าที่เข้ามาผสมด้วยเช่นกนั ท่ี

นา่สงัเกตเป็นอยา่งยิ่งคือ ปัญจรูปซึง่เป็นสตัว์สมมติท่ีมีลกัษณะบางประการใกล้เคียงกนักับตวัลวง

และมังกร ดงันัน้การศึกษาทําความเข้าใจในด้านความเหมือน – ต่างของสตัว์สมมติเหลา่นี ้จึงมี

                                                             
32 โอสถสภา, เคร่ืองถ้วยในเอเชียอาคเนย์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-22, 63. 
33 การท่ีทางภาคเหนือได้รับเคร่ืองถ้วยจีนโบราณช้ากว่าภาคอ่ืนๆ คือได้พบเคร่ืองถ้วยจีนในสมยั

ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงนัน้ ทําให้เช่ือว่าเส้นทางการค้าเคร่ืองถ้วยจีนน่าจะใช้เส้นทางทาง
ทะเลมากกวา่ทางบก ซึ่งพอ่ค้าชาวจีนคงมีการติดต่อกับชุมชนท่ีอยู่ติดกับทะเลก่อนท่ีจะมีการติดต่อกับชุมชนท่ี
อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน. ดูใน ณัฏฐภัทร จันทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2537), 3. และ ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “การใช้เคร่ืองถ้วยจีนและเคร่ืองถ้วย
เวียดนามในการกําหนดอายหุลกัฐาน ทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปนูปัน้ประดบับน
โบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษท่ี  19-24” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา
โบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2547), 46 . 

34 โอสถสภา, เคร่ืองถ้วยในเอเชียอาคเนย์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15-22, 82. 
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ความสาํคญัอยา่งมาก ท่ีจะช่วยจําแนกทัง้ยงัช่วยให้มองเห็นถึงความสมัพนัธ์ทางด้านรูปแบบของ

ตวัลวงซึง่เก่ียวโยงกบัมงักรมีปีกของจีนได้ชดัเจนมากขึน้  

 

 

ความเหมือนระหว่าง ตวัลวง และ มังกร - ดงัท่ีได้กลา่วไปแล้วว่าตวัลวงคือ สตัว์ท่ีมี
ลกัษณะคล้ายงหูรือนาค มีลาํตวัยาวแตส่ัน้กวา่นาค มีหงอน มีเครา ครีบ และท่ีสําคญัมีปีกและขา 
4 ขา ชาวล้านนา และ ช่างล้านนาเช่ือว่าลวงคือมังกร  เป็นตัวแทนของธาตุไฟ มีอํานาจ เหนือ
ธรรมชาติ และเป็นสญัลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่ บ้างก็ว่า ลวง คือ เหรา ซึ่งเป็นสตัว์ผสมระหว่าง
มงักร (คือมีขา 4 ขา มีครีบ ) และนาค (มีหงอน)35 จากลกัษณะดงักลา่วจะพบได้วา่ แม้ตวัลวงจะมี
ความสมัพนัธ์ทางด้านรูปแบบระหวา่งทัง้มงักรของจีน และ พญานาคแต่เม่ือพิจารณาจากรูปแบบ
รวมถึงความเช่ือของชาวล้านนาแล้ว ค่อนข้างท่ีจะใกล้เคียงกับมังกรในศิลปะจีนมากกว่า  
เน่ืองจากมีความเหมือนกับมังกรอยู่หลายประการ คือ เป็นสตัว์สมมติประเภทสตัว์เลือ้ยคลาน มี

                                                             
35อมุาพร เสริฐพรรณึก, “การศกึษาประตโูขงแบบล้านนาในจงัหวดัลําปาง”, 118. 

 

ภาพท่ี 48 ลวดลายประดบัรูปมงักรมีปีกบนภาชนะเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์หมิงพทุธศตวรรษท่ี 
22-23 ท่ีพบในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  

ท่ีมา: ณัฏฐภัทร จันทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย , 261, 
303, 308, 312. 
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ลาํตวั ยาว มีเกล็ดและมีครีบ  มีขาทัง้ 4 ข้าง มีกรงเล็บคล้ายนกหรือเหยี่ยว  และท่ีต้นขาสว่นบน
ด้านหน้าทัง้สอง (ภาพท่ี 47)  มีปีกซึ่งคล้ายกับมังกรชนิดหนึ่งของจีน ลกัษณะเหลา่นีข้องตวัลวง
ล้วนบง่บอกได้ถึงแรงบนัดาลใจและอิทธิพลจากมงักรจีน ทัง้นีคํ้าว่า ลวง นัน้ยงัน่าจะเพีย้นมาจาก
คําว่า หลง หรือ หลุง ท่ีแปลว่ามังกรในภาษาจีนอีกครัง้ แต่อย่างไรก็ตามลกัษณะบางประการก็
ไม่ได้คล้ายกับมังกรของจีนเสียทัง้หมด โดยยงัคงมีความแตกต่างเช่น การมีหงอนซึ่งเป็นสว่นท่ี
คล้ายคลงึกบัพญานาค อนัแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานทางด้านรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความตัง้ใจ
ของช่างหรือการท่ีช่างติดกบัรูปแบบของพญานาคท่ีเคยทํามาก่อน จึงเกิดเป็นตวัลวงขึน้มา  

 

ภาพท่ี 49 ปนูปัน้ศลิปะล้านนารูปหงส์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศลิปะจีนและพมา่  

 

 

ภาพท่ี 50 ปนูปัน้ศลิปะล้านนารูปกิเลนอิทธิพลศลิปะจีน 
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ความแตกตา่งระหว่าง ตวัลวง และ ปัญจรูป - ลกัษณะของตวัลวงนัน้บางครัง้อาจดู

คล้ายกบัปัญจรูป ซึง่เป็นสตัว์ผสมระหวา่งสตัว์ 5 ชนิดในศิลปะพม่า คือ มีหวัเป็นสงิห์  มีงวงและงา

เป็นช้าง  มีปีกเป็นหงส์ มีลําตวัและสว่นหางเป็นปลา มีขาและเขาเป็นกวาง เน่ืองจากการท่ีสตัว์

สมมติทัง้สองชนิดนีมี้ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับมังกรของจีนอยู่บ้าง โดยเฉพาะสว่นเขา และ ลําตัวท่ีดู

เหมือนจะเป็นสตัว์เลือ้ยคลาน อีกทัง้ลกัษณะของหงอนบริเวณสว่นหวัท่ีมีลวดลายอ่อนช้อยคล้าย

กบัหงอนของพญานาค จึงทําให้มองดูคล้ายกับตวัลวง  ซึ่งเม่ือพิจารณาจากรูปแบบโดยละเอียด

แล้วจะพบวา่ระหวา่งตวัลวงกับปัญจรูป มีความแตกต่างท่ีสามารถบ่งบอกได้ว่าลวงและปัญจรูป 

ไม่ใช่สตัว์สมมติประเภทเดียวกัน คือ ปัญจรูปมีลําตวัท่ีค่อนข้างสัน้กว่ามังกร ในส่วนของเล็บซึ่ง

ตามคติและรูปแบบของปัญจรูปแล้ว เช่ือว่าปัญจรูปมีขาและกีบเท้าเหมือนกวางซึ่งอาจได้รับ

อิทธิพลมาจากกิเลนของจีนต่างจากตวัลวงซึ่งมีเล็บคล้ายกับนกหรือเหยี่ยวตามแบบของมังกร

อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 51)   นอกจากนีใ้นสว่นของปีกแล้ว ปีกของปัญจรูปจะติดอยู่ท่ีด้านหลงัของ

ลาํตวั (ภาพท่ี 52 ) ตา่งจากลวงที่อยูติ่ดกบัต้นขาสว่นบนด้านหน้าทัง้สอง ซึ่งคล้ายกับตําแหน่งปีก

ของมงักรมีปีกในศิลปะจีน ดงันัน้ตวัลวง และ ปัญจรูป จึงไม่ใช่สตัว์ประเภทเดียวกนั 

 

 

ภาพท่ี 51 รูปเปรียบเทียบลกัษณะเท้าของตวัลวง กบักีบเท้าของปัญจรูป  

 

 

 

 

เท้าของตวัลวง กีบเท้าของปัญจรูป 
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ภาพท่ี 52 ปีกของปัญจรูปซึ่งตดิอยู่ท่ีด้านหลงัของลําตวั 

 

2.2 ความหมาย 

เน่ืองจากกู่และโขง ในศิลปะล้านนานัน้คือการจําลองลกัษณะของปราสาท36 เพื่อใช้

ประดิษฐานพระพทุธรูปและซุ้มประตทูางเข้าศาสนสถาน และยงัอาจเป็นการจําลองป่าหิมพานต์37 

อีกด้วยเม่ือพิจราณาองค์ประกอบทางโครงสร้างและสญัลกัษณ์ตา่งๆ อาทิ สตัว์สมมติจําพวก มกร 

นาค ลวง หงส์และกินนรี  เป็นต้น ดงันัน้การประดบัสตัว์สมมติเหลา่นีใ้นสว่นชัน้หลงัคาจึงแฝงคติ

อนัเป็นมงคล ซึง่ความหมายของตวัลวงท่ีประดบัอยูบ่ริเวณชัน้บวัถลาหรือหลงัคาลาดทัง้ 4 มุมนัน้ 

น่าจะเช่ือมโยงและให้ความหมายเชิงสญัลกัษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์และสร้างความร่มเย็น

ให้แก่บูชานบัถือ เช่นเดียวกบัคติของพญานาค มกร และ มังกรซึ่งเป็นสตัว์ในจินตนาการของชาว

พทุธและพรามหมณ์ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบังานศิลปกรรมโดยมีความเช่ือท่ีว่าเป็นสญัลกัษณ์แห่งนํา้

และมีหน้าที่ในการรักษาศาสนา38 ทัง้นีค้ติความเช่ือท่ีเก่ียวกับตวัลวงของชาวล้านนานัน้ยงัเช่ือว่า 

ลวงเป็นสตัว์สมมติท่ีอาศยัอยู่บนฟ้ามีสว่นเก่ียวข้องกับเร่ืองราวของฟ้าฝน สามารถดลบนัดาลให้

เกิดฝนตกและฟ้าร้องได้ ความเช่ือเช่นนีส้อดคล้องกับความเช่ือเร่ืองมังกรของชาวจีน ซึ่งคติความ

เช่ือดงักลา่วได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมและนิทานพืน้บ้านของล้านนา เช่น ในเวช

                                                             
36ปาริสทุธ์ิ สาริกะวณิช, “ซุ้มประตโูขงวดัพระธาตลํุาปางหลวง,”: 86.     
37มณี พยอมยงค์, เคร่ืองสักการะในล้านนาไทย (เชียงใหม:่ ส.ทรัพย์การพมิพ์, 2538), 75.  
38อมุาพร  เสริฐพรรณึก, “การศกึษาประตโูขงแบบล้านนาในจงัหวดัลําปาง”, 239. 
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สนัตรราชชาดกหรือเวสสนัดรชาดกฉบบัไม้ไผ่แจ้เรียวแดงท่ีได้กลา่วถึงตวัลวงท่ีใช้ประดบัตกแต่ง

ปราสาทศพของนางมัทรี ไว้ว่า “... นํา้แต้มอยาดลายฅํา พี่จักหือ้แต้มรูปตั๋วดําตั๋วแดงอยาย 

อยาด  รูปนาคบ้วงบาทเกีย้วตีนลวง...”39  จากข้อความดงักลา่ว แสดงให้เห็นว่าชาวล้านนาเช่ือว่า 

ลวงเป็นสตัว์สมมติท่ีมีบทบาทและรูปร่างคล้ายกับงูหรือพญานาคและยงัใช้ในการประดบัตกแต่ง

เก่ียวกับปราสาทของชนชัน้สูง  หรือในบทคร่าวบทบ่าวกลา่วชมเชยสาวของล้านนาท่ีกล่าวถึง

ทา่ทางของตวัลวงในเชิงการเปรียบเทียบกับท่าเดินของหญิงสาวไว้ว่า “...งามเลิศแล้วเหมือนแก้ว

เงาใส คนัยกตีนไป เหมือนลวงเลน่ฝ้า...” 40 ซึ่ง อุดม รุ่งเรืองศรี ได้แปล “คนัยกตีนไป เหมือนลวง

เลน่ฝ้า” ไว้วา่ “ยามเดิน ก็งามดัง่มงักรคะนองเมฆ” ดงันัน้จากบทคร่าวท่ียกตวัอย่างมานีจ้ึงเป็นสิ่ง

ท่ีสะท้อนความเช่ือเก่ียวกับตัวลวงของชาวล้านนาว่า ตัวลวงเป็นสตัว์สมมติท่ีมีคว ามสมัพันธ์

เก่ียวข้องกบัท้องฟ้า และยงัเป็นสตัว์สมมติท่ีชาวล้านนารู้จกัทัง้รูปแบบและคติเป็นอย่างดีจนนําไป

เปรียบเปรยในวรรณกรรมท้องถ่ินได้  

 

2.3 ข้อสรุป  

ตวัลวงและการประดบัตวัลวงบนชัน้บวัถลาหรือชัน้หลงัคาลาดของกู่และโขงในศิลปะ

ล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากมังกรในศิลปะจีนนัน้ สามารถแยกกลา่วได้ 2 ประเด็นคือ แนวคิดด้าน

รูปแบบ และ คติความเช่ือเก่ียวกบัตวัลวง  

แนวคิดด้านรูปแบบ – รูปแบบของตัวลวงท่ีใช้ในการประดับบนชัน้บัวถลาหรือชัน้

หลงัคาลาดของกู่และโขงในศิลปะล้านนา อาจสมัพนัธ์กับรูปแบบของมังกรมีปีกของจีนโดยตรง

ผ่านลวดลายบนเคร่ืองถ้วย เน่ืองจากมีเคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงท่ีขุดพบบริเวณทาง

ภาคเหนือของประเทศไทยกลุม่หนึ่งท่ีเขียนลายเป็นรูปมังกรมีปีก ซึ่งลวดลายดงักลา่วนีน้่ าจะส่ง

อิทธิพลให้กบัรูปแบบของตวัลวงเป็นอย่างมาก เพราะเม่ือเปรียบเทียบอายุของเคร่ืองถ้วยเหลา่นี ้

กับอายุของกู่หรือโขงท่ีมีการประดับตัวลวงแล้วพบว่า จัดอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันคือราว     

                                                             
39มชัฌิมา วีรศลิป์, “การศกึษาวรรณกรรมล้านนา เร่ืองเวสสนัดรชาดก สํานวนไม้ไผแ่จ้

เรียวแดง”, 70. 
40อดุม รุ่งเรืองศรี, วรรณกรรมล้านนา, 66. 
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พุทธศตวรรษท่ี  23 - 24  ทัง้นีต้วัลวงยงัมีสว่นคล้ายกันกับมกรสงัคโลกท่ีใช้ประดบัปลายกรอบ

หน้าบนัสถาปัตยกรรมของสโุขทยัด้วย ดงันัน้จึงอาจกลา่วได้วา่ รูปแบบของตวัลวงในศิลปะล้านนา

นัน้ได้รับอิทธิพลจากทัง้รูปแบบของมังกรมีปีกจากศิลปะจีนผ่านลวดลายบนเคร่ืองถ้วยท่ีนิยม

แพร่หลายอยู่ในขณะนัน้ และรูปแบบของมกรสังคโลกในศิลปะสุโขทัยท่ีขึน้มาพร้อมกับการ

เคลือ่นย้ายของกลุม่ช่างปัน้ ช่างฝีมือในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 

คติความเช่ือเก่ียวกบัตวัลวง – ความเช่ือเก่ียวกบัคณุสมบติัของตวัลวงจากวรรณกรรม

พืน้บ้าน ท่ีชาวล้านนาเช่ือวา่มีความเก่ียวข้องกบัการเกิดฝนตกและฟ้าร้อง และช่ือเรียกของตวัลวง

ซึง่นา่จะเพีย้นมาจากภาษาจีน ทําให้ทราบได้วา่อิทธิพลของวฒันธรรมความเช่ือเร่ืองมงักรของชาว

จีนได้สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์สตัว์สมมติของชาวล้านนา ซึ่งคติความเช่ือดงักลา่วน่าจะป็นสว่นให้

เกิดการสร้างงานศิลปกรรมด้วย  

การประดับตวัลวงบนชัน้หลงัคาลาดกู่และโขงในศิลปะล้านนานัน้ยังคงมีการทําอยู่

เร่ือยมาจนปัจจุบัน ทัง้นีกู้่หรือโขงบางแห่งอาจมีการใช้รูปแบบของพญานาคด้วย ซึ่งเกิดจาก

ลกัษณะของสตัว์สมมติทัง้สองประเภทท่ีมีความใกล้เคียงกนันัน่เอง   

 

3. ศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น : มังกรประดับหลังคาต้นแบบจากศิลปะจีน 

ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์

ทรงสร้างและบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามจํานวนมากประกอบกบัพระราชนิยมสว่นพระองค์และ

การติดต่อค้าขายกับจีนท่ีมากขึน้จึงทําให้มีอิทธิพลของศิลปะจีนปรากฎในงานศิลปะช่วงรัชสมัย

ของพระองค์อยา่งมาก41 มังกรอันเป็นสตัว์มงคลของจีนจึงมีบทบาทสําคญัในงานประดบัตกแต่ง

ตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประดับในสว่นของหน้าบันและสนัหลงัคาอุโบสถและวิหาร 

(ภาพท่ี 55 , 58 – 66)    

3.1 รูปแบบ 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าในสมัยรัชกาลท่ี 3 งานช่างและศิลปกรรมต่างๆ ได้เข้าสู่การ

เปลี่ยนแปลงครัง้สําคัญโดยมีรูปแบบและอิทธิพลของศิลปะจีนอย่างเห็นได้ชัด  อาคาร

                                                             
41 ศกัดิช์ยั สายสงิห์,  งานช่างสมัยพระน่ังเกล้าฯ,  66. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B699%7D.+%7B736%7D%7B715%7D%7B705%7D%7B682%7D%7B720%7D%7B685%7D%7B722%7D%7B693%7D%7B724%7D./a%7Cbb+cbe0c1aad0add2b5d4/-3,-1,0,B/browse
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สถาปัตยกรรมท่ีสร้างหรือบูรณะในสมัยนีส้ว่นมากจึงนิยมสร้างแบบก่ออิฐถือปูน  โดยเฉพาะใน

สว่นของหน้าบนัอุโบสถหรือวิหารท่ีปรับเปลีย่นจากงานเคร่ืองไม้ มาเป็นงานก่ออิฐถือปูนแบบหน้า

บนัเก๋งจีนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมจีนมากขึน้แทบทัง้สิน้  เหตุผลดงักลา่วทําให้

รูปแบบของมงักรได้ร่วมปรากฏในงานประดบัตกแตง่สว่นหลงัคาด้วย 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ามังกรท่ีประดบับนหลงัคาอุโบสถหรือวิหารนัน้อาจมีลกัษณะท่ีดู

คล้ายคลงึกนัในทกุแหง่ คือ มีรูปแบบอยา่งมงักรจีน  แตเ่ม่ือพิจารณาอย่างละเอียดนัน้พบว่า มีทัง้

การรับรูปแบบจากงานประดบัสนัหลงัคาสถาปัตยกรรมจีนโดยตรง และ การประยุกต์รูปแบบให้

เข้ากบัสถาปัตยกรรมไทย 

 3.1.1 การรับรูปแบบจากงานประดับสันหลังคาสถาปัตยกรรมจีนโดยตรง 

เป็นการนํามงักรท่ีประดบับนสนัหลงัคาพระราชวงั และ ศาสนสถานของจีนมาใช้กับ

งานประดบัหลงัคาพุทธสถานไทยในรูปแบบและตําแหน่งเดียวกัน ซึ่งสืบเน่ืองจากความใกล้ชิด

ผูกพันระหว่างชาวจีนในไทยกับชาวไทย ดังจะเห็นได้ว่า ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชาวจีน

สว่นมากจะอาศยัอยู่บริเวณใกล้พระราชวัง ซึ่งรัชกาลท่ี 1 ได้ทรงมีรับสัง่ให้ชาวจีนย้ายไปอยู่ใน

บริเวณท่ีเรียกว่าสําเพ็งในปัจจุบนั โดยมีเยาวราชและเจริญกรุงเป็นศูนย์กลาง  ในย่านนีจ้ึงมีวัด

และศาลเจ้าจีนเป็นศูนย์กลางในการทํากิจกรรมร่วมกันจํานวนมาก จึงเป็นไปได้ว่ามีการสร้าง

สถาปัตยกรรมหรือศาลเจ้า42 ตามลทัธิความเช่ือแบบจีนในช่วงก่อนสมยัรัชกาลท่ี 3 อยูบ้่างแล้ว ซึ่ง

ในด้านแนวคิดทางสถาปัตยกรรมจีน ศาสนสถานหรือศาลเจ้าเหล่านีเ้สมือนกับเป็นการสร้างวัง

แบบยอ่ๆ43 ไม่วา่จะก่อสร้างด้วยไม้หรือก่ออิฐถือปูนก็มักจะมีรูปแบบคล้ายกันคือ เป็นอาคารทรง

เก๋งจีน และมีการประดบัมังกรอันถือว่าเป็นสตัว์มงคลไว้บนสนัหลงัคา ตวัอย่างเช่น ศาลเจ้าเล่ง

บ๊วยเอ๊ียะ (ภาพท่ี 53) ท่ีสร้างขึน้ในปี พ.ศ.220144 ครัน้เกิดการสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบ

ศิลปะพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรมจีนมากขึน้ รูปแบบของมังกร
                                                             

42ปัจจบุนัวดัหรือศาลเจ้าเหล่านีล้้วนมีอายุเกือบ 200 ปี ดใูน, ต้วน ล่ี เซิง, ความเป็นมาของวัด
จีนและศาลเจ้าจีนในประเทศไทย, 52. 

43มาลนีิ คมัภีรญาณนนท์. ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนสินทร์ตอนต้น : มุมมอง

จากจติรกรรมฝาผนัง, 24. 
44 เร่ืองเดียวกนั., 88. 
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ท่ีประดบัหลงัคาตามศาสนสถานหรือศาลเจ้าจึงอาจสง่อิทธิพลต่อการประดบัตกแต่งหลงัคาด้วย

เช่นกนั  ท่ีเห็นได้ชดัเจนแหง่หนึง่คือ การประดบัสนัหลงัคาวิหารพระยืนวดัราชโอรสฯ ด้วยรูปมังกร

หนัหน้าเข้าหากนั โดยมีเจดีย์หรือถะจีน คัน่อยู่ตรงกลาง (ภาพท่ี 54)  ซึ่งรูปแบบดงักลา่วเป็นการ

ประดบัตามแบบสนัหลงัคาศาสนสถานของจีน (ภาพท่ี 55)   

 

ภาพท่ี 53 การประดบัมงักรชิงมกุไฟอนัถือวา่เป็นมงคลไว้บนสนัหลงัคา  
ของศาลเจ้าเลง่บ๊วยเอ๊ียะ  กรุงเทพฯ  

 

 

ภาพท่ี 54 ประตมิากรรมมงักรประดบัหลงัคาวหิาร วดัราชโอรส 

 

3.1.2 การประยุกต์รูปแบบให้เข้ากับสถาปัตยกรรมไทย 

การประยกุต์รูปแบบเป็นการนํารูปแบบของมงักรในงานศิลปกรรมจีน ทัง้ในสว่นท่ีเป็น

งานประดบัหลงัคา และงานศิลปกรรมทัว่ไปมาใช้ร่วมกับลวดลายมงคลตามคติจีนในพืน้ท่ีกรอบ

หน้าบนัโบสถ์และวิหารแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3  

การประดบัตกแต่งสว่นหลงัคาพุทธสถานไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้ว่าจะ

ได้รับคติเก่ียวกับสญัลกัษณ์ ความเป็นมงคงคล และรูปแบบของมังกรจากศิลปะวฒันธรรมจีน
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โดยตรง แต่ในด้านของแนวคิดการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการตกแต่งนัน้ มิใช่เป็นเพียง

การลอกเลยีนแบบมงักรในศิลปะจีนทัง้หมด เน่ืองจากเม่ือพิจราณาจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

แล้วจะพบได้วา่ มีการนํารูปแบบมงักรท่ีประดบัตกแตง่ในสว่นหลงัคาสถาปัตยกรรมจีนมาประยกุต์

ให้เข้างานประดับตกแต่งหลังคาพุทธสถานไทยแบบพระราชนิยมด้วย กล่าวคือจุดเด่นของ

หลงัคาศาสนสถานแบบจีนนัน้ คือ สนัหลงัคา สว่นโบสถ์หรือวิหารของไทยคือ หน้าบนั ดงันัน้การ

นํามังกรมาประดบับนหน้าบันของโบสถ์และวิหารในสมัย รัชกาลท่ี 3 จึงเสมือนการประยุกต์นํา

รูปแบบของมังกรท่ีใช้ประดับบนสันหลังคาศาสนสถานของจีนให้เหมาะสมกับบริบททาง

สถาปัตยกรรมไทย (ภาพท่ี 56)   สงัเกตได้จากพืน้ท่ีในกรอบหน้าบนัด้านหน้าของอุโบสถและวิหาร

แบบพระราชนิยมท่ีมีการใช้รูปมงักรประกอบกับภาพคติมงคลอ่ืนๆ เช่น  วดัราชโอรส (ภาพท่ี 57) 

วดัพิชยญาต ิ(ภาพท่ี 58) วดันวลนรดิศ (ภาพท่ี 59) ท่ีเป็นรูปมงักร 2 ตวัขนาบเคร่ืองตัง้แจกนั  หรือ

บางแหง่อาจใช้รูปแบบของมงักรท่ีใช้ประดบัสนัหลงัคาศาสนสถานของจีนด้วย  เช่นมังกรบนหน้า

บนัวิหารวดันางนอง ท่ีเป็นรูปมงักรเลน่มุกไฟ (ภาพท่ี 60)  มังกรขนาบถะ (ภาพท่ี 61 )  และ หน้า

บนัโบสถ์วดัทองนพคณุ ท่ีเป็นรูปมงักรดัน้เมฆ (ภาพท่ี 62)  เป็นต้น  

 

ภาพท่ี 55  มงักรคูข่นาบเจดีย์ บนสนัหลงัคาสถาปัตยกรรมจีนสมยัราชวงศ์ชิง 
ท่ีมา: Lou Qingxi,  Ancient Chinese architecture (Beijing: Foreign Languages 

Press, 2002.), 192. 
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นอกจากนีย้งัพบวา่ลวดลายท่ีปรากฏบนหน้าบนันัน้เป็นการผูกลวดลายสิ่งของมงคล

ตามคติจีนเข้ากับรูปแบบของมังกร ซึ่งช่วยเพิ่มจุดเด่นของหน้าบนั  ทัง้ยงัมีวตัถุประสงค์เพื่อ เป็น

การอวยพรให้แก่ผู้ ท่ีมาเยือนศาสนสถาน  ทัง้นีรู้ปแบบสว่นใหญ่อาจเป็นการคิดค้นและประยุกต์ผูก

ลายของช่างโดยไม่ได้คํานงึถึงกฏเกณฑ์หรือรูปแบบท่ีมีอยูใ่นงานศิลปะหรือการประดบัตกแตง่สว่น

หลงัคาของจีน  ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้แก่ การประดับรูปมังกร 2 ตัวหันหน้าเข้าหากัน โดยมีรูป

แจกนัท่ีมีดอกไม้ปักอยู่ ตัง้อยู่บนโต๊ะเคร่ืองตัง้ (ภาพท่ี 57, 58 และ 59)   เป็นจุดศูนย์กลาง พืน้ท่ี

โดยรอบประดบัด้วยลวดลาย สตัว์ และ สิง่ของมงคลตามคติจีน อาทิ ลายประแจจีน เคร่ืองดนตรี 

กระเช้าดอกไม้ ซิ่วท้อ ค้างคาว จานใส่ผลทับทิม ภูเขาหรือโขดหิน สิงห์ หงส์  ม้วนตํารา นํา้เต้า 

ผีเสือ้ ดอกโบตัน๋ ดอกเบญจมาศ ส้มมือ แส้ ใบไม้ นํา้เต้า และ พดั เป็นต้น  

 

 

 

 
ภาพท่ี 56 ภาพเปรียบเทียบทางเข้าอาคารสถาปัตยกรรมไทย และ จีน  
ท่ีมา: สมใจ นิ่มเลก็. อุโบสถสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547.),หน้า 19. และ 

sciencedirec,  Ancient Chinese architecture [Online],  Accessed 11  August, 2013,   Available From   
http://www. t.com/science/article/pii/S1474034612000419 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B714%7D%7B705%7D%7B739%7D%7B680%7D+%7B697%7D%7B724%7D%7B744%7D%7B705%7D%7B736%7D%7B709%7D%7B743%7D%7B673%7D&SORT=D/X%7B714%7D%7B705%7D%7B739%7D%7B680%7D+%7B697%7D%7B724%7D%7B744%7D%7B705%7D%7B736%7D%7B709%7D%7B743%7D%7B673%7D&SORT=D&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88+%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81/1%2C64%2C64%2CB/frameset&FF=X%7B714%7D%7B705%7D%7B739%7D%7B680%7D+%7B697%7D%7B724%7D%7B744%7D%7B705%7D%7B736%7D%7B709%7D%7B743%7D%7B673%7D&SORT=D&5%2C5%2C
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ภาพท่ี 57 มงักรขนาบเคร่ืองตัง้และแจกนัดอกไม้ หน้าบนัอโุบสถวดัราชโอรส 

 

 

ภาพท่ี 58 มงักรขนาบเคร่ืองตัง้และแจกนัดอกไม้ หน้าบนัอโุบสถวดัพชิยญาตกิาราม 

 

 

ภาพท่ี 59 มงักรขนาบเคร่ืองตัง้และแจกนัดอกไม้ หน้าบนัอโุบสถวดันวลนรดศิ 
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ภาพท่ี 60 หน้าบนัด้านหลงัวหิารทิศใต้วดันางนอง 

 

 

ภาพท่ี 61 หน้าบนัด้านหน้าวหิารพระพทุธบาทวดันางนอง 

 

 

ภาพท่ี 62 หน้าบนัอโุบสถวดัทองนพคณุ 
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สาํหรับหน้าบนัท่ีใช้รูปมงักร 2 ตวัขนาบแจกนัท่ีมีดอกไม้ปักอยู่ ตัง้อยู่บนโต๊ะเคร่ืองตัง้

นัน้ สามารถวิเคราะห์ได้วา่เป็นการผกูลายท่ีเกิดขึน้ในไทยโดยเฉพาะ เน่ืองจากไม่พบรูปแบบเช่นนี ้

ในงานศิลปกรรมจีน45 แตกตา่งจากมงักร 2 ตวัที่หนัหน้าเข้าหากนัโดยมี ถะจีนกรือไขม่กุไฟ เป็นจุด

ศูนย์กลางซึ่งเป็นลวดลายท่ีพบมากในงานศิลปกรรมจีนหลายแขนง เช่น เคร่ืองถ้วย และงาน

ประดบัสถาปัตยกรรมตา่งๆ46   

หน้าบันของอุโบสถและวิหารท่ีมีการใช้รูปมังกร 2 ตัวขนาบแจกันท่ีมีดอกไม้ปักอยู ่

ตัง้อยูบ่นโต๊ะเคร่ืองตัง้นัน้เม่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับประวติัการสร้างและบูรณะปฏิสงัขรณ์วดัแล้ว 

ทําให้ทราบว่าน่าจะมีการทําขึน้ท่ีวัดราชโอรส เป็นแห่งแรก  จากนัน้จึงเกิดการสร้างตามกัน อัน

ได้แก่ วดัพิชญาติ วดันวลนรดิศ   นอกจากนีย้งัพบวา่ มีการใช้มงักรประดบับนหน้าบันของวดัท่ีอยู่

นอกกรุงเทพฯอีกด้วย คือ วัดโพหัก จังหวัดราชบุรี (ภาพท่ี 63 )  และ วัดบางปลา จังหวัด

สมทุรสาคร (ภาพท่ี 64 )  ซึง่แสดงให้เห็นถึงความนิยมในรูปแบบดงักลา่วได้เป็นอยา่งดี   

 

ภาพท่ี 63  หน้าบนัอโุบสถวดัใหญ่โพหกั จ.ราชบรีุ 

 

                                                             
45 ทัง้นีผู้้ศกึษาได้เปรียบเทียบกับรูปแบบมงักรในหนังสือ เร่ือง Chinese Dragon Patterns ซึ่งได้

รวบรวมรูปแบบตา่งๆของมงักรในศิลปะจีนเอาไว้ ดใูน, Chen Juan Juan, Chinese Dragon Patterns (Hong 
Kong : s.n., 1987). 

46 อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3”,  
49. 
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ภาพท่ี 64 หน้าบนัอโุบสถวดับางปลา 
 

 

นอกเหนือจากรูปแบบมงักร 2 ตวัวิ่งเข้าหาจุดศนูย์กลางแล้ว ยงัปรากฏการใช้รูปแบบ

อ่ืนๆ อีก คือ การใช้รูปมังกรดัน้เมฆในกรอบวงกลม (ภาพท่ี 65)  ท่ีหน้าบันอุโบสถและวิหารวัด 

มหรรณพารามซึง่อาจมีต้นแบบหรือแรงบนัดาลใจจากลวดลายรูปสตัว์หรือสญัลกัษณ์มงคลต่างๆ

ท่ีอยู่ในกรอบวงกลมตามแบบศิลปะจีน (ภาพท่ี 66)  รวมถึงการใช้รูปมังกรหลายตวัท่ีคล้ายกับ

ภาพเลา่เร่ืองเชิงอวยพร ดงัปรากฏบนหน้าบนัวิหารพระนอนวดัราชโอรส (ภาพท่ี 67 )  ซึ่งเป็นรูป

 

ภาพท่ี 65 รูปมงักรในกรอบวงกลม หน้าบนัอโุบสถวดัมหรรณพาราม 
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มังกรผู้พิทกัษ์มหาสมุทรและให้นํา้บนพืน้โลก47 6 ตวั ล้อมรอบเก๋งจีนท่ีตัง้อยู่บนภูเขา ท่ามกลาง

ทะเลหรือมหาสมุทร และสญัลกัษณ์มงคลอ่ืนๆอยู่โดยรอบ บนพืน้หลงัสีเหลือง ซึ่งมีต้นแบบจาก

ลวดลายมงคลในงานศิลปกรรมหลายแขนงของจีนท่ีแพร่หลายในขณะนัน้ ทัง้งานจิตรกรรม หรือ 

เคร่ืองถ้วยตา่งๆ อนึง่พืน้หลงัสเีหลอืงและรูปมงักรกบัลวดลายประกอบท่ีมีโทนสตีดักนัยงัอาจสือ่ให้

เห็นถึงความสมัพันธ์กับการใช้สีโทนร้อนหรือสีฉูดฉาดของเคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์ชิงอีกด้วย48  

อยา่งไรก็ตามรูปแบบดงักลา่วถือว่ามีความพิเศษกว่ามังกรบนหน้าบนัแห่งอ่ืน เน่ืองจากปรากฏท่ี

หน้าบนัวิหารพระนอนวดัราชโอรสฯ เพียงแหง่เดียวเทา่นัน้ 

 

ภาพท่ี 66 ตวัอย่างลายมงักรในกรอบวงกลม บนเคร่ืองถ้วยจีน 
ท่ีมา:  Wang, Liying,  Porcelains in polychrome and contrasting colours  

 (Shanghai: Shanghai ke xue ji shu chu ban she, c1999.),  Fig 195, 207. 

 

 

 

                                                             
47ดวงแข ชูตาภา, “หน้าบันสถาปัตยกรรมแบบสกุลช่างสมเด็จพระน่ังเกล้า : การศึกษา

คุณค่าด้านสุนทรียภาพ” (ศลิปนิพนธ์ (ศ.บ. (ประยกุตศลิปศกึษา))--มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2531), 44. 
48ณัฏฐภัทร จันทวิช, “เคร่ืองถ้วยจีนโบราณท่ีพบในประเทศไทย,” บ้านและสวน 11, 127 

(ตลุาคม2530): 188. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/aWang%2C+Liying./awang+liying/-3,-1,0,B/browse
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ภาพท่ี 67 หน้าบนัของวหิารพระนอนวดัราชโอรส 

 

3.2 ความหมาย 

การประดบัมังกรหรือลวดลายมงคลต่างๆบนหน้าบนันัน้ ยงัคงมีความสอดคล้องกับ

คติเดิม ท่ีต้องการแสดงถึงความเป็นสิริมงคล หรือ บ่งบอกฐานนัดรของผู้สร้าง ซึ่งหากพิจารณา

จากคณุสมบติัของมงักรตามคติความเช่ือของจีนแล้วนัน้จะพบวา่ มีมงักรประเภทหนึง่ท่ีชาวจีนเช่ือ

วา่เป็นมังกรฟ้า (เทียนหลง) มีหน้าท่ีเป็นผู้พิทกัษ์รักษา และแบกทูนปราสาทพระราชวงัท่ีประทบั

ของเหลา่เทวดา หรือเทพเจ้าทัง้หลายบนสวรรค์49  ซึ่งคติดงักล่าวสมัพนัธ์กับแนวคิดในการสร้าง 

ศาสนสถานของไทยท่ีมักเก่ียวข้องกับการจําลองวิมานหรือภพภูมิต่างๆของเทพและเทวดาทาง

พุทธศาสนา จึงมีสว่นทําให้เกิดแนวคิดการนํามังกรมาประดบัตกแต่งบนหน้าบนัของอุโบสถหรือ

วิหารแบบพระราชนิยมขึน้ เพื่อให้สมัพนัธ์กบัรูปแบบหน้าบนัแบบเก๋งจีนอีกทัง้ยงัไม่ขดัแย้งกับคติท่ี

มีมาก่อนหน้านี ้

สําหรับความหมายของมังกรท่ีใช้ประดบัตกแต่งในสว่นหลงัคาสมัยรัตนโกสินทร์นัน้

โดยรวมแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเป็นสิริมงคลแก่ตัวศาสนสถานและผู้ ท่ีมาเยือนเป็นหลกั 

โดยมีการผกูลายและประดบัรูปมงักรร่วมกบัสิง่ของ หรือ สญัลกัษณ์มงคลตามคติจีน  ซึ่งรูปแบบท่ี

ปรากฏนัน้ มีอยู ่2 แบบด้วยกนัคือ มงักรตามแบบประเพณีนิยมของจีน  และ มังกรกับสญัลกัษณ์

มงคลอ่ืนๆ 

 3.2.1 มังกรตามแบบประเพณีนิยมของจีน 

มงักรตามแบบประเพณีนิยมของจีนคือ รูปแบบของมงักรท่ีสามารถพบได้ทัว่ไปในงาน

ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประดับตามสนัหลงัคาของสถาปัตยกรรมทางศาสนา 

                                                             
49ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธ์, สัตว์มงคลจีน, 35.  



80 
 

 

ประเภทวดัและศาลเจ้า  สิง่ของท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพทุธศาสนา หรือลวดลายบนเคร่ืองถ้วยของจีน อัน

ได้แก่  

มังกรขนาบถะจีน –  (ภาพท่ี 54 และ 61 )แสดงถึงสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา 

นอกจากนีเ้จดีย์ยงัสือ่ความหมายถึงการก้าวขึน้สูท่ี่สงู ให้ความรู้สกึท่ีเป็นสขุและสงบ50 โดยพบการ

ประดบัเช่นนีใ้นพทุธสถานจีนเช่นเดียวกัน สว่นหลงัคาของวดัในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีมีการ

ประดบัด้วยรูปมงักร 2 ตวัซ้าย – ขวา ขนาบถะหรือเจดีย์จีนนี ้ปรากฏ 2 แห่ง คือ สนัหลงัคาวิหาร

พระยืนวดัราชโอรสฯ และ หน้าบนัด้านหน้าและด้านหลงัของวิหารพระพทุธบาทวดันางนองฯ 

มังกรชิงมุกไฟ - (ภาพท่ี 60 และ 62 )    มีความหมายในเชิงการพิทกัษ์ทรัพย์สมบัติ

แห่งเทพเจ้า51  และเป็นสญัลกัษณ์ของการเกิดฝน52 นอกจากนีม้ังกรทัง้ 2 ตัวสว่นใหญ่จะอยู่ใน

ลกัษณะท่ีกําลงัเคลื่อนย้ายไปในหมู่เมฆหรือท่ีเรียกว่ามังกรดัน้เมฆ ซึ่งสื่อความหมายถึงความ

ประเสริฐคูก่บัหมู่เมฆและคณุประโยชน์อนัอุดมสมบูรณ์53   รูปแบบดงักลา่วปรากฏท่ีหน้าบนัวิหาร

ด้านทิศใต้ของวดันางนอง หน้าบนัอุโบสถวดัทา่บนัเทิงธรรม และ วดัทองนพคณุ  

  

 3.2.2 มังกรกับสัญลักษณ์มงคลอื่นๆ   

มงักรกับสญัลกัษณ์มงคลอ่ืนๆ  คือการผูกลวดลายและความหมายของมังกรเข้ากับ

สญัลกัษณ์แทนความมงคลท่ีมีความหมายในเชิงอวยพร ซึ่งอาจประดับอยู่ด้านบน จุดกึ่งกลาง 

ด้านลา่ง หรือโดยรอบ โดยท่ีรูปแบบของลวดลายเหลา่นีล้้วนเป็นรูปสตัว์หรือสิ่งของมงคลตามคติ

จีนทัง้สิน้ อันได้แก่ โต๊ะเคร่ืองตัง้แจกันท่ีมีช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ปักอยู่ ซึ่งดอกกุหลาบท่ีปักอยู่ใน

แจกนั หมายถึง ความร่มเย็นเป็นสขุตลอดทัง้สี่ฤดูกาล54 และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของชัยชนะสงูสดุ

                                                             
50จิตรา ก่อนนัทเกียรต,ิ อลังการจีนศลิป์, 34. 
51ณัฏฐภทัร จนัทวชิ, “ความหมายของลวดลายบนเคร่ืองถ้วยจีน,”, 58. 
52Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symbols, trans. G. L Campbell (London: 

Routledge & Kegan Paul, c1986), 84.  
53สวุญิชา โรจนรุญ, “ลวดลายหน้าบนัโบสถ์ วิหาร สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” , 

69. 
54เร่ืองเดียวกนั. 
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เหนือการเกิดและการตาย55  เคร่ืองดนตรีท่ีเรียกว่าช่ิง เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทตีของจีนทําจาก

หยกหรือสาํริด หมายถึง การเฉลิมฉลอง กระเช้าดอกไม้ซ่งท่ีชาวจีนเช่ือว่าสามารถขจัดสิ่งชั่วร้าย

ป้องกนัภติูผีปิศาจได้ ซิ่วท้อและค้างคาวมีพู่ห้อย หมายถึง คําอวยพรให้ประกอบไปด้วยโชคลาภ

และอายยุืน จานใสผ่ลทบัทิม หมายถึง การอวยพรให้มีลกูหลานมาก56  ภเูขาหรือโขดหิน หมายถึง 

ความมั่นคงถาวรแข็งแรง และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของแผ่นดิน57  ค้างคาว หมายถึง ความโชคดี มี

ความสุขและมีอายุยืน58  สิงห์ เป็นสญัลกัษณ์ของอํานาจ ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ และ 

พละกําลงั59  หงส์  หมายถึงราชินี60 ความดีงาม ความเจริญไพบูลย์และความสงบสขุ61 ม้วนตํารา 

เป็นเคร่ืองหมายของวิชาการแขนงตา่งๆให้ความหมายเชิงอวยพรว่าประสบความสําเร็จ62 และยงั

เป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของนักปราชญ์อีกด้วย63  นํา้เต้า หมายถึงการอวยพรให้มีลูกหลานไม่ขาด

สาย64 หรือเป็นของวิเศษของเซียนซึง่ในตํานานเร่ืองเลา่นัน้กลา่วกันว่าสามารถชุบชีวิตมนุษย์ได้65   

                                                             
55Williams, Charles Alfred Spedd, Chinese symbolism and art motifs, 393. 
 56ศานติ, นวรัตน์ ภักดีคํา, เสริมสิริมงคลยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: 

สํานกัพพ์ิอมัรินทร์, 2553), 135 – 136. 
57Pang, Mae Anna Quan, Dragon Emperor Treasure from the Forbidden City 

(Melbourne: Nation Gallery of Victoria, 1988), 38. 
58ประทมุ  ชุ่มเพง็พนัธ์, สัตว์มงคลจีน, 154.  
59เร่ืองเดียวกนั., 90. 
60ดําเนิร เลขะกลุ, สัตว์ในเทพนิยาย (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์บํารุงนกุลูกิจ, 2521), 119. 
61Hawley, Willis Meeker, Chinese Folk Designs (New York: Dover, 1971, c1949), 47.  
62สวุิญชา โรจนรุญ, “ลวดลายหน้าบนัโบสถ์ วิหาร สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”, 

72. 
63อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศลิปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3”,  42. 

อ้างจาก Julia  M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 (September 1990) : 82 
และ fig.8. 

64อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศลิปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3” , 37. 
อ้างจาก Jian – Hua Duan. Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji (Beijing: Jing Mei Cai Se Yinshua 
Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999), Page 15. 

65สมบตั ิพลายน้อย, พฤกษนิยาย (พระนคร: แพร่พทิยา, 2512), 357. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+symbolism++and+art+motifs/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B714%7D%7B721%7D%7B693%7D%7B711%7D%7B748%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B702%7D%7B697%7D%7B724%7D%7B706%7D%7B722%7D%7B706%7D&SORT=DZ/X%7B714%7D%7B721%7D%7B693%7D%7B711%7D%7B748%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B702%7D%7B697%7D%7B724%7D%7B706%7D%7B722%7D%7B706%7D&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2/1%2C66%2C66%2CB/frameset&FF=X%7B714%7D%7B721%7D%7B693%7D%7B711%7D%7B748%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B736%7D%7B695%7D%7B702%7D%7B697%7D%7B724%7D%7B706%7D%7B722%7D%7B706%7D&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ผีเสือ้ แสดงถึงความไม่ตาย66 ดอกโบตั๋น หมายถึง อ๋องหรือราชินีของดอกไม้ทัง้ปวง67  ดอก

เบญจมาศ หมายถึง ความมัง่คัง่บริบูรณ์68  ส้มมือ หมายถึงผลไม้อันงามหรือเป็นมหศัจรรย์เพราะ

มีรูปร่างคล้ายมือ69 คฑา หมายถึง สญัลกัษณ์ของพระพุทธเจ้า พลงัแห่งเวทย์มนต์ และ ความ

เจริญไพบูลย์ 70 แส้ แสดงถึงสญัลกัษณ์ของผู้ นํา71 ใบไม้ หมายถึง โชคชะตาราศี และความผาสขุ72  

นํา้เต้า พัด เป็นของวิเศษของเซียน73 กระบี่ เป็นของวิเศษในตํานานของจีน 74   ลายประแจจีน 

หมายถึงความยัง่ยืนท่ีไม่จบสิน้75   การนําสญัลกัษณ์เหลา่นีม้าประดบัแวดล้อมกับมังกรจึงเป็น

การสือ่ถึงการอวยพรท่ีรวบรวมเอาความเป็นมงคลหลายๆประการมาไว้ในท่ีเดียวกนั 
 

3.3 ความแตกต่างของจ านวนเล็บมังกร 

 ในสมยัรัชกาลท่ี 1 -2 คติการออกแบบหน้าบนัจะใช้รูปนารายณ์ทรงครุฑ ซึ่งให้ความ

หมายถึงสถานท่ีท่ีพระมหากษัตริย์ทรงสร้างและนอกจากนัน้ยงัได้ใช้คติความเช่ือในเร่ืองราวจาก

ไตรภูมิเข้ามาผสมผสานเก่ียวข้องอีกด้วย เช่น การใช้รูปเทพนมนั่งแท่น  พระพรหมทรงหงส์      

เทพนม อสูร หรือ สตัว์ป่าหิมพานต์ เข้าประดบัในหน้าบันอันมีความหมายเชิงการพิทักษ์รักษา

สถานท่ี แต่ครัน้ถึงในสมัยรัชกาล ท่ี 3 การใช้คติแบบเก่าซึ่งมีมาตัง้แต่สมัยอยุธยาก็ได้หมดความ

นิยมลง โดยหนัไปใช้การประดับแบบคตินิยมของจีนแทน ได้แก่คติการใช้รูปสตัว์ชัน้สงูอาทิ หงส์ 

                                                             
66สมบตั ิพลายน้อย, สัตว์นิยาย, 354. 
67สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ต านานเร่ืองเคร่ืองโต๊ะและถ้วยป้ัน (พระนคร: กรม

ศลิปากร,  2507), 23. 
68เร่ืองเดียวกนั. 
69เร่ืองเดียวกนั. 
70จริยา ฐานรตาภรณ์, “หน้าบันโบสถ์วิหารสมัย ร. 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์

มหาบณัฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2521), 80. 
 71Hawley, Willis Meeker, Chinese Folk Designs, 95.  
 72จริยา ฐานรตาภรณ์, “หน้าบนัโบสถ์วหิารสมยั ร. 3”, 79. 
73คตดิงักลา่วมาจากตํานานเร่ือง ฮัน่เจงลี ดใูน, ป. เหมชะญาต,ิ  วธีิดูอายุลายคราม-เบญจรงค์ 

: ประวัติ    ความเป็นมาวิธีรักษา และซ่อมแซมพร้อมวินิจฉัยพระพุทธรูปโบราณแท้ โบราณปลอม 
(กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์อกัษรสมยั, 2517), 187. 

74สมบตั ิพลายน้อย, พฤกษนิยาย, 358. 
75สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ต านานเร่ืองเคร่ืองโต๊ะและถ้วยป้ัน, 24. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/a%7B699%7D.+%7B736%7D%7B715%7D%7B705%7D%7B682%7D%7B720%7D%7B685%7D%7B722%7D%7B693%7D%7B724%7D./a%7Cbb+cbe0c1aad0add2b5d4/-3,-1,0,B/browse
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และมังกร ซึ่งให้ความหมายว่าเป็นสถานท่ีท่ีองค์พระมหากษัตริย์ เจ้านาย และขุนนางชัน้สูงใน

แผน่ดินเป็นผู้สร้าง76  

 

 จากประเด็นดงักลา่วยงัมีนกัวิชาการได้เสนอความเห็นว่า จํานวนเล็บของมังกรบน

หน้าบนัของวดัแต่แห่งมีความแตกต่างกัน โดยมังกรท่ีหน้าบนัวดัราชโอรส มี 5 เล็บ (ภาพท่ี 68 )  

สว่นมงักรบนหน้าบนัของวดัแหง่อ่ืน ๆมีเพียง 4 เล็บเท่านัน้ (ภาพท่ี 69 )  ซึ่งเป็นเพราะได้ต้นแบบ

ทางแนวคิดมาจากจีน ท่ีมักใช้ภาพมังกร 5 เล็บ77  กับสิ่งของท่ีเก่ียวข้องกับจักรพรรดิ และไทยก็

ได้รับคตินีเ้ข้ามาด้วย ดงัจะเห็นได้จากการใช้รูปมงักร 5 เลบ็บนหน้าบนัอุโบสถวดัราชโอรสฯ เพียง

แห่งเดียวเท่านัน้ ซึ่งวัดดังกล่าวเป็นวัดประจํารัชกาล สว่นวัดอ่ืนๆ มีฐานะเป็นเพียงพระอาราม

หลวง หรืออาจเป็นวดัท่ีขุนนางสร้างถวายเท่านัน้ จึงใช้ภาพมังกร 3 - 4 เล็บประดบับนหน้าบนั78  

แตข้่อสนันิษฐานดงักลา่วยงัคงไม่ชัดเจนอยู่ เน่ืองจากการกําหนดให้วดัราชโอรสฯ เป็นวดัประจํา

รัชกาลท่ี 3 เพิ่งมากําหนดในภายหลงัและไม่มีหลกัฐานเอกสารท่ีชีช้ัดได้ว่า ในสมัยของพระองค์ได้

                                                             
76สวุิญชา โรจนรุญ, “ลวดลายหน้าบนัโบสถ์ วิหาร สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”, 

85. 
77คติการใช้เล็บของมังกรบอกฐานะของบุคคลในจีน ดใูน, Williams, Charles Alfred Spedd, 

Chinese symbolism and art motifs, 151-152. 
78สวุญิชา โรจนรุญ, “ลวดลายหน้าบนัโบสถ์ วิหาร สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” , 

78. 

 

ภาพท่ี 68 จํานวนเลบ็มงักรบนหน้าบนัอโุบสถวดัราชโอรส 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ/Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=chinese+symbolism++and+art+motifs/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xchinese+symbolism++and+art+motifs&SORT=DZ&1%2C1%2C
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กําหนดวัดแห่งนีเ้ป็นวัดประจํารัชกาลแล้วหรือไม่79  อีกทัง้เม่ือตรวจสอบหลกัฐานทางเอกสาร

พบวา่ อุโบสถวดัราชโอรส สร้างเสร็จในปลายรัชกาลท่ี 2 จึงเป็นไปได้วา่งานประดบัในอาคารนา่จะ

สมบูรณ์ในช่วงเวลานี ้แต่ขณะนัน้รัชกาลท่ี 3 เป็นเพียงกรมหม่ืนฯ จึงน่าจะใช้เพียงภาพมังกร 4 

เลบ็ตามข้อสนันิษฐานของนกัวิชาการทา่นดงักลา่ว80 

 

ภาพท่ี 69 จํานวนเลบ็มงักร บนหน้าบนัอโุบสถ – วหิาร 
รูปบนขวา     :   วหิารวดันางนอง            รูปบน ซ้าย      :    อโุบสถวดันวลนรดศิ 

รูปลา่งขวา    :   อโุบสถวดัพชิยญาต ิ     รูปลา่งซ้าย     :     อโุบสถวดัมหรรณพาราม 

 

นอกจากนีย้งัมีข้อเสนอโต้แย้งอีกวา่ คติการใช้จํานวนเลบ็ท่ีแตกต่างกันในไทยนัน้อาจ

มีการปรับเปลีย่นไป81 เน่ืองจากเม่ือศกึษาวฒันธรรมจีนในสมยัราชวงศ์ชิงพบว่า ภาพมังกร 5 เล็บ

มิได้จํากดัการใช้แค่เพียงจักรพรรดิเท่านัน้ แต่ยงัใช้กับรัชทายาท และบรมวงศานุวงศ์ระดบัสงูอีก

                                                             
79อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศลิปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3”, 50. 
80เร่ืองเดียวกนั. 
81เร่ืองเดียวกนั.  
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ด้วย82 ฉะนัน้หากมีการรับคติเช่นนีม้าจริงหน้าบนัอุโบสถหรือวิหารวดัมหรรณพาราม ซึ่งกรมหม่ืน

อุดมรัตนราษี (พระองค์เจ้าอรรณพ) ต้นราชสกุล อรรณพ ณ อยุธยา โอรสในรัชกาลท่ี 3 ทรงสร้าง

ขึน้ และถวายเป็นพระอารามหลวง83  ก็ควรจะใช้เป็นภาพ มังกร 5 เล็บด้วย แต่วัดแห่งนีก้ลบัใช้

ภาพมงักร 4 เลบ็แทน  
 

ภาพท่ี 70 รูปมงักรเลน่ลมบนประตสูวนขวา  
ท่ีมา: หมอ่มราชวงศ์แน่งน้อย   ศกัดิศ์รี,  มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์  

(กรุงเทพฯ: สํานกัราชเลขาธิการ, 2537.),  เลม่ 1 ,  94. 
 

สําหรับการตรวจสอบเร่ืองคติการใช้จํานวนเล็บของมังกร ในงานศิลปกรรมประเภท

อ่ืนๆ ของไทยยังพบว่ามีการนําภาพมังกร 4 เล็บมาใช้ประดับในงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

พระมหากษัตริย์ด้วยดงัจะเห็นได้จาก หน้าบนัวิหารพระนอนวดัราชโอรส  ประต ู“มงักรเลน่ลม” ใน

สวนขวา84 (ภาพท่ี 70 )  ขณะเดียวกนัในงานประดบัตกแต่งของวดัท่ีสร้างโดยเชือ้พระวงศ์หรือขุน

นางนัน้ยงัมีการใช้ภาพมงักร 5 เลบ็ด้วย เช่น รูปมงักรบนบานหน้าตา่งอุโบสถวดันางชี (ภาพท่ี 71 )  

บานประตอูุโบสถวดันางนอง(ภาพท่ี 72 )  ดงันัน้จากข้อสงัเกตข้างต้นจึงสรุปได้เพียงว่า ภาพมังกร

                                                             
82กฏดงักล่าวมีมาก่อนราชวงศ์ชิงแล้ว ดใูน, Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 7,  

15-16, 193. 
83สวุิญชา โรจนรุญ, “ลวดลายหน้าบนัโบสถ์ วิหาร สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”, 

ภาคผนวก, 8.  
84อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศลิปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3”,  50. 
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ท่ีปรากฏในศิลปะไทยช่วงเวลาดงักลา่วมีต้นแบบจากจีน แตอ่าจไม่ได้รับแนวคิดการใช้จํานวนเล็บ

มงักรแสดงฐานะบุคคล85 ท่ีชดัเจนมากนกัเทา่กบัในประเทศจีน 

 

ภาพท่ี 71 ลายมงักรบนบานหน้าตา่งวดันางชี   
ท่ีมา: อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัย

รัชกาลท่ี 3”, 117. 
 

                                                             
85อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศลิปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3”,  50. 
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ภาพท่ี 72 ลายมงักรบนบานประตโูบสถ์วดันางนอง 

 

อยา่งไรก็ตามผู้ศกึษามีความเห็นวา่ เม่ือพิจราณาจากรูปมงักรท่ีปรากฏเฉพาะบนสว่น

ของหน้าบนัแล้ว การท่ีหน้าบนัอุโบสถวดัราชโอรส ปรากฏรูปมงักร 5 เล็บแต่เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ 

อาจมีความสมัพันธ์กับกลุม่ช่างซึ่งรับผิดชอบงานคนละส่วนกันด้วย  โดยเป็นไปได้ว่าอาจมีการ

เลอืกกลุม่ช่างที่ดีท่ีสดุในการสร้างหรือประดบัตกแต่งอุโบสถ ซึ่งถือว่าเป็นอาคารหลกัของวดั ช่าง

เหลา่นีอ้าจเป็นช่างฝีมือชัน้ดีท่ีเข้าใจธรรมเนียมการใช้มงักรบง่บอกฐานะของบุคคลตามคติจีนและ

อาจเข้าใจวา่รัชกาลท่ี 3 ทรงเป็นพระโอรสในรัชกาลท่ี 2 เน่ืองจากปรากฎหลกัฐานวา่ ในการบูรณะ

วดัราชโอรสนัน้รัชกาลท่ี 3 ทรงให้ความสําคญัมากถึงกับเสด็จทอดพระเนตรงานบูรณะต่างๆด้วย

พระองค์เอง86  อีกทัง้งานประดบัตา่งๆ ไม่วา่จะเป็น บานประต ู(ภาพท่ี 73 )  หรือ หน้าต่าง (ภาพท่ี 

74 )  ล้วนประดบัด้วยรูปมงักร 5 เลบ็ทัง้สิน้  

อาจกลา่วได้วา่คติการใช้จํานวนเลบ็ของมงักรในไทยอาจมีการปรับเปลี่ยนท่ีแตกต่าง

ไปจากจีน หรือ อาจไม่ได้รับแนวคิดการใช้จํานวนเลบ็มงักรแสดงฐานะบุคคลจากจีน เป็นเพียงการ

ทําตามรูปแบบเทา่นัน้ การตัง้ข้อสงัเกตออกเป็น 2 แนวทางเช่นนี ้สบืเน่ืองจากความไม่ชัดเจนและ

ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูใ่นประเด็นดงักลา่ว อีกทัง้การประดบัหน้าบนัแบบพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 

3 เป็นความนิยมในช่วงระยะเวลาหนึง่เท่านัน้  เม่ือเวลาผ่านไปคติแนวคิดเหลา่นีอ้าจไม่ได้รับการ

ถ่ายทอดสง่ตอ่อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นรูปธรรม อยา่งไรก็ดีการใช้จํานวนเล็บท่ีแตกต่างกันของมังกร

                                                             
86พระยาไชยวชิิต(เผือก), ยอพระเกียรต ิ3 รัชกาล, 33. 
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บนหน้าบันยังอาจเก่ียวโยงกับกลุ่มช่างผู้ รับผิดชอบในการสร้าง หรือ การบูรณะปฏิสงัขรณ์ใน

ภายหลงัได้อีกด้วย 

 
ภาพท่ี 73 ลายมงักรบนบานประตปูระดบัมกุอโุบสถวดัราชโอรส 

 

 

ภาพท่ี 74 ลายมงักรบนบานหน้าตา่งอโุบสถวดัราชโอรส 

 



89 
 

 

3.4 ข้อสรุป  

จากการศึกษารูปแบบของมังกรท่ีใช้ในการประดับตกแต่งหลังคาพุทธสถานสมัย

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น ซึง่ปรากฏในกลุม่วดัท่ีสร้างหรือบูรณะปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3- 4 พบว่า

รูปแบบของมังกรรวมทัง้ตําแหน่งท่ีใช้ในการประดบั ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะจีนแต่ก็มีการ

ประยกุต์ให้เข้ากบับริบททางสถาปัตยกรรมไทยแบบพระราชนิยมด้วยเช่นกัน โดยตําแหน่งท่ีใช้ใน

การประดบันัน้คือ สนัหลงัคา และ พืน้ท่ีในกรอบหน้าบนั 

สาํหรับการประดบัมงักรท่ีสนัหลงัคา ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ คือวิหารพระยืนวดั

ราชโอรส เทียบได้กับงานตกแต่งสนัหลงัคาศาสนสถานประเภทวดัหรือศาลเจ้าทัง้ในประเทศจีน

และประเทศไทย  ส่วนพืน้ท่ีภายในกรอบหน้าบนั เช่น อุโบสถวดัราชโอรส  วิหารด้านทิศใต้และ

วิหารพระพุทธบาท วัดนางนอง อุโบสถวัดทองนพคุณ อุโบสถวัดนวลนรดิศ และ  อุโบสถวัด        

พิชญาติ เป็นการนําแนวคิดของมงักรท่ีใช้ประดบัสว่นสนัหลงัคา งานศิลปกรรมทัว่ไป  และ ความ

นิยมเก่ียวกบัภาพเคร่ืองตัง้ รวมถึงสิง่ของมงคลแบบจีนมาประยุกต์ผูกลายร่วมกัน แล้วประดบัลง

ในพืน้ท่ีกรอบหน้าบนั อันเป็นจุดเด่นและเป็นตําแหน่งท่ีนิยมประดับลวดลายหรือสญัลกัษณ์ท่ี

แสดงฐานานศุกัด์ิของผู้สร้างวดันัน้ๆท่ีมีมาแตเ่ดิม 

การใช้มังกรประดบัตกแต่งในส่วนหลงัคา ไม่ว่าจะเป็นหน้าบนั หรือ สนัหลงัคา ใน

สมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นนัน้ดเูหมือนวา่จะได้รับความนิยมอยา่งมากในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  สงัเกต

ได้จากจํานวนอุโบสถและวิหารตา่งๆ สว่นมากท่ีสร้างขึน้ในรูปแบบศิลปะพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 

3  โดยมีรูปแบบและคติในการสร้างเร่ิมแรกท่ีวดัราชโอรส จากนัน้จึงเร่ิมมีการใช้กบัวดัอ่ืนๆ เช่น วดั 

พิชยญาติ วัดมหรรณพาราม และ วดันางนอง เป็นต้น นอกจากนีย้ังพบว่ามีวดับางแห่งในเมือง

รอบนอกกรุงรัตนโกสินทร์เช่น วัดโพหัก จังหวัดราชบุรี (ภาพท่ี 63 )   และวัดบางปลา จังหวัด

สมทุรสาคร (ภาพท่ี 64 )   โดยวดัทัง้ 2 แห่งนีเ้ช่ือว่าสร้างขึน้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น87  โดยมี

                                                             
87ศนูย์ข้อมลูกลางทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม, วัดใหญ่โพหัก [Online], Accessed 20 

September, 2012, Available from http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/152398/วดัใหญ่โพหัก/ . 
และ ศนูย์ข้อมลูกลางทางวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม, วัดบางปลา [Online],  Accessed 20 September, 
2012, Available from http://www.mculture.in.th/moc_new/album/152398/วดับางปลา/ 



90 
 

 

การใช้ลวดลายปนูปัน้รูปมงักรคูป่ระดบัร่วมกบัเคร่ืองถ้วย แสดงให้เห็นว่าเกิดความนิยมและมีการ

สร้างหน้าบนัตามรูปแบบพระราชนิยมในกรุงเทพฯ 

กระนัน้ก็ตามเม่ือเข้าสูรั่ชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัความนิยม

ในการใช้มงักรจีนประดบับนหน้าบนัอุโบสถและวิหารก็ได้หมดความนิยมลง เน่ืองจากการเข้ามา

ของอิทธิพลศิลปะตะวันตกและพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงกลบัไปสร้างวดัตามรูปแบบ

สถาปัตยกรรมไทยประเพณี88 ตวัอย่างสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในครัง้นี  ้คือ หน้า

บนัของซุ้มศาลาทางเข้าวดัเวฬุราชิณซึ่งเจ้าพระยาพลเทพ(เอ่ียม ชูโต) เป็นผู้สร้างในตอนปลาย

รัชกาลท่ี 3 และสร้างเสร็จบริบูรณ์ในต้นรัชกาลท่ี 4 เจ้าพระยาพลเทพจึงน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระ

อารามหลวง89   

หน้าบันของซุ้มศาลาแห่งนีเ้ป็นงานเคร่ืองไม้สลกัเป็นรูปมังกรท่ีมีลกัษณะคล้ายกับ

พญานาคในงานศิลปกรรมไทย คือเป็นมงักรมีหงอน และมีขา ตรงกลางเป็นตวัอักษรจีนในวงกลม

(ภาพท่ี 75 )  ซึ่งอ่านว่า แต้เม้งทงป้อ แปลว่า เงินตราของแต้เม้ง ซึ่งคําว่า แต้เม้ง เป็นพระ

ปรมาภิไธยอย่างจีนของรัชกาลท่ี 4  ปรากฏในเหรียญทองคําและเงินท่ีจัดสร้างขึน้นวโรกาส 60 

พรรษารัชกาลท่ี 490  (ภาพท่ี 76) ลกัษณะเช่นนีจ้ึงอาจแสดงให้เห็นถึงจุดเปลีย่นจากมงักรแบบจีนท่ี

ใช้ในการประดับหน้าบันในสมัยรัชกาลท่ี  3 มาสู่การประดับหน้าบันแบบไทยประเพณีท่ี

ประกอบด้วยลวดลายอยา่งไทยอีกครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 นัน่เอง  

 

 

 

 

 

                                                             
88ศกัดิช์ยั สายสงิห์, “พทุธศลิป์สมยัรัตนโกสนิทร์”, 104. 
89สนัต์ สวุรรณประทีป, “ลําเลกิอดีต,” ศลิปะวัฒนธรรม  3, 7 (พฤษภาคม 2547): 83.   
90สกินเนอร์, จี. วิลเลียม, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ = Chinese 

society in Thailand : an analytical history, 45. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B714%7D%7B721%7D%7B679%7D%7B676%7D%7B705%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ/X%7B714%7D%7B721%7D%7B679%7D%7B676%7D%7B705%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C101%2C101%2CB/frameset&FF=X%7B714%7D%7B721%7D%7B679%7D%7B676%7D%7B705%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/X%7B714%7D%7B721%7D%7B679%7D%7B676%7D%7B705%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ/X%7B714%7D%7B721%7D%7B679%7D%7B676%7D%7B705%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/1%2C101%2C101%2CB/frameset&FF=X%7B714%7D%7B721%7D%7B679%7D%7B676%7D%7B705%7D%7B680%7D%7B725%7D%7B697%7D%7B739%7D%7B697%7D%7B740%7D%7B695%7D%7B706%7D&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ภาพท่ี 75  หน้าบนัซุ้มศาลาทางเข้าวดัเวฬรุาชิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 76 เหรียญทองคําและเงินท่ีจดัสร้างขึน้ในวโรกาส 60 พรรษารัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา:  สกินเนอร์, จี. วิลเลียม, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิง

วเิคราะห์ = Chinese society in Thailand : an analytical history, 45. 
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บทที่ 4  

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาอิทธิพลของมังกรจีนในงานประดับหลังคาพุทธสถานไทยตัง้แต่            

พุทธศตวรรษท่ี 19 – 24 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบของมังกรในศิลปะสุโขทัย ล้านนา และ 

รัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้มีต้นเค้าทางด้านคติและรูปแบบจากมังกรในศิลปะจีน ซึ่งปัจจัยส าคญัท่ี

ท าให้รูปแบบของมงักรจีนได้เข้ามาสูง่านศิลปกรรมไทยนัน้ สืบเน่ืองจากความเป็นมงคลของมังกร

บนพืน้ฐานความเช่ือและรูปแบบท่ีรับจากงานศิลปกรรมจีน ผ่านการติดต่อสมัพนัธ์ทัง้ด้านการค้า

และระบบบรรณาการเป็นหลกั รวมทัง้ความคาบเก่ียวในเร่ืองคติและรูปแบบของพญานาค   

มกรสงัคโลกท่ีมีสว่นผสมของมงักรประดบัปลายกรอบหน้าบนั หรือหางหงส์ในศิลปะ

สโุขทยัแม้วา่จะมีเค้าโครงกรอบหน้าบนัซึง่พฒันามาจากกรอบหน้าบนัในศิลปะขอม  ทว่ารูปแบบ

ของประติมากรรมรวมทัง้ลวดลายและกรรมวิธีในการผลิตนัน้มีความเช่ือมโยงกับศิลปะจีนอยู่

เช่นกนั ซึง่อาจได้รับแรงบนัดาลใจจากลวดลายในเคร่ืองถ้วยและพฒันามาเป็นงานประติมากรรม

ประดบัตกแตง่ปลายกรอบหน้าบนัในท่ีสดุ  ส าหรับคติในการประดบัตกแต่งสว่นปลายกรอบหน้า

บนัยงัคงสมัพนัธ์กบัคติการใช้มกรคายนาค หรือพญานาค ท่ีใช้ประดบัสถาปัตยกรรมในศิลปะขอม 

สว่นรูปแบบของมงักรท่ีปรากฏยอ่มแฝงนยัความเป็นมงคลของมงักรเข้ามาด้วย  

ตัวลวงบนชัน้หลงัคาลาดหรือชัน้บัวถลาของกู่และโขงในศิลปะล้านนานัน้ ได้รับ

อิทธิพลทางด้านรูปแบบและคติจากมังกรมีปีกของจีนผ่านลวดลายบนเคร่ืองถ้วยหรืองาน

ศิลปกรรมตา่งๆจากจีนในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22 - 23 ซึง่สามารถสงัเกตได้จากลกัษณะตา่งๆ ไม่วา่

จะเป็น เขา ปีก ขา และ กรงเล็บ ท่ีมีความใกล้เคียงกับมังกร  นอกจากนีค้วามสัมพันธ์กับ

อาณาจักรสุโขทัยยังมีส่วนให้รูปแบบของมกรสังคโลกท่ีใช้ประดับปลายกรอบหน้าบัน

สถาปัตยกรรมมีสว่นเข้ามาผสมกับรูปแบบของตัวลวงอีกเส้นทางหนึ่ง ทัง้นีใ้นด้านคติและความ

เช่ือเก่ียวกับตัวลวงสามารถศึกษาได้จากภาษาและวรรณกรรมพืน้บ้านของชาวล้านนา   ซึ่ง

คณุสมบติัและลกัษณะของตวัลวงนัน้มีความเก่ียวโยงกับมังกรในศิลปะและวฒันธรรมความเช่ือ

ของชาวจีน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแงม่มุของสตัว์สมมติท่ีมีสว่นในเร่ืองราวอนัเก่ียวข้องกบัฟ้าฝน   
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มังกรแบบจีนท่ีใช้ประดับบนหน้าบันและสันหลังคาของพุทธสถานไทย สมัย

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปกรรมจีนอยา่งเห็นได้ชดัทัง้ทางด้านรูปแบบและคติ

ในการประดบัตกแต่ง สืบเน่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับจีนท่ีใกล้ชิดและทวีความส าคญัมาก

ยิ่งขึน้ ประกอบกับความนิยมในศิลปะจีนของรัชกาลท่ี 3 อย่างไรก็ตามแม้ว่ามังกรท่ีประดับบน

หน้าบนัพระอุโบสถหรือวิหารนัน้อาจมีลกัษณะท่ีดคูล้ายคลงึกนัในทกุแหง่ คือ มีรูปแบบอย่างมังกร

จีนแท้ๆ  แตเ่ม่ือพิจารณาอยา่งละเอียดนัน้พบวา่ มีทัง้การรับรูปแบบจากงานประดับสันหลังคา

สถาปัตยกรรมจีนโดยตรง  ท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้มังกรประดับตกแต่งส่วนหลังคา

สถาปัตยกรรมจีน เช่นสันหลังคาวิหารพระยืนวัดราชโอรสฯ  และ การประยุกต์ให้เข้ากับ

สถาปัตยกรรมไทย ซึง่เป็นการน ารูปแบบของมงักรในศิลปะจีนมาใช้ประดบัตกแต่งสว่นหน้าบนั

ซึง่ถือวา่เป็นจุดส าคญัท่ีใช้บง่บอกเร่ืองราวคติความเช่ือทางศาสนาและฐานะของผู้สร้าง  รูปแบบท่ี

พบสว่นใหญ่ มักจะมีลกัษณะเป็นมังกรสองตวัวิ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางอันได้แก่ ถะจีน มุกไฟ และ

โต๊ะเคร่ืองตัง้แจกัน ร่วมกับภาพสญัลกัษณ์มงคลตามคติจีน โดยท่ีภาพรวมของมังกรท่ีปรากฏทัง้

บนหน้าบนัและสนัหลงัคานัน้เป็นการสือ่ถึงค าอวยพรท่ีรวบรวมเอาความเป็นมงคลหลายๆประการ

มาไว้ในท่ีเดียวกนั 

นอกจากนีป้ระเด็นเร่ืองจ านวนเลบ็ของมงักรบนหน้าบนัท่ีมีความแตกตา่งกนั ยงัมีการ

ตัง้ข้อสงัเกตถึงคติการใช้มังกรเพื่อบ่งบอกฐานะของบุคคลตามวฒันธรรมจีน  ซึ่งจากหลกัฐานท่ี

ปรากฏและการวิเคราะห์ร่วมกบัรูปแบบมงักรในงานศิลปกรรมแขนงตา่งๆ นัน้กลบัพบว่าคติการใช้

จ านวนเลบ็ของมงักรในไทยอาจมีการปรับเปลี่ยนท่ีแตกต่างไปจากจีน หรือ อาจเป็นเพียงการท า

ตามรูปแบบตามกนัเทา่นัน้ ซึง่ประเด็นดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กบักลุม่ช่างที่สร้างหรือบูรณะด้วย   

การใช้มงักรประดบัหลงัคาพุทธสถานไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้รับความนิยม

อยา่งแพร่หลายในช่วงระยะเวลาหนึง่ สงัเกตได้จากมีการใช้รูปแบบดงักลา่วกับวดัหลายแห่งทัง้ใน

และนอกกรุงเทพฯ  แต่เม่ือเข้าสูรั่ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัความนิยมใน

การใช้มังกรจีนประดบับนหน้าบนัอุโบสถและวิหารก็ได้หมดความนิยมลง โดยการกลบัไปสร้าง

อาคารสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีและอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกท่ีเข้ามาแทนท่ี  
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การศึกษาอิทธิพลของมังกรจีนในงานประดับหลังคาพุทธสถานไทยตัง้แต่พุทธ

ศตวรรษท่ี 19 – 24 ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิวฒันาการทางด้านรูปแบบและความเช่ือเก่ียวกับมังกรใน

งานศิลปกรรมไทยท่ีมากขึน้ ถึงแม้เร่ืองราวเก่ียวกับคติความเช่ือของผู้คนในอดีตจะเป็นสิ่งท่ีไม่

สามารถสรุปได้อยา่งชดัเจนก็ตาม แต่อย่างน้อยท่ีสดุประเด็นดงักลา่วก็ได้สะท้อนให้เห็นภาพของ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ชนท่ีมีความเช่ือ มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเม่ือมีการปฏิสมัพนัธ์ต่อ

กนัแล้ว คติความเช่ือท่ีมีความคล้ายคลงึนัน้ๆ ย่อมมีการหยิบยืมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยสิ่ง

เหลา่นีไ้ด้แสดงออกผา่นงานศิลปกรรม เช่นเดียวกนักับอิทธิพลของมังกรจีนท่ีสง่ให้กับรูปแบบของ

การประดบัตกแต่งสว่นหลงัคาไม่ว่าจะเป็น มกรสงัคโลกในศิลปะสโุขทยั ตวัลวงในศิลปะล้านนา 

หรือแม้กระทั่งมังกรตามแบบจีนแท้ๆในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ตาม รูปแบบท่ีเกิดการ

เปลีย่นแปลงหรือผสมผสานล้วนสมัพนัธ์กบับริบททางด้านสงัคมและวฒันธรรมและความเช่ือของ

คนในยคุนัน้ๆ  
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