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53107332: สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คาํสาํคญั:  ลายดอกโบตัน๋ 

 อาสา ทองธรรมชาติ: ท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมไทย.  
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ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี พบวา่ ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะจีนพบคร้ังแรกสมยัราชวงศถ์งั 
แต่ได้รับความนิยมแพร่หลายสมยัราชวงศ์ซ่ง ช่างชาวจีนน าลายดอกโบตัน๋ไปประดบัเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัโดยเฉพาะเคร่ืองถ้วยจีน ต่อมาสมยัราชวงศ์หยวนได้คิดคน้เคร่ืองถ้วยชนิดใหม่ท่ี
เรียกวา่ “เคร่ืองลายคราม” แหล่งเตาเผาตามชายฝ่ังทะเลของจีนมุ่งผลิตเพื่อส่งออกและยงัใชเ้ป็นเคร่ือง
บรรณาการแก่ดินแดนต่างๆ ท าใหล้ายดอกโบตัน๋ไดแ้พร่มากบัเคร่ืองถว้ยจีน จากหลกัฐานโบราณคดี
ใตน้ ้าในน่านน ้ าอ่าวไทย ทะเลจีนใต ้และเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบตามชุมชนริมแม่น ้ าเจา้พระยาและแม่น ้ าปิง
ท่ีเช่ือมโยงถึงดินแดนลา้นนานั้นยนืยนัไดว้า่ลายดอกโบตัน๋มาตามเส้นทางการคา้ทางทะเล 

ลายดอกโบตัน๋ในดินแดนไทยไดรั้บอิทธิพลจากจีนหลายระลอก ลายดอกโบตัน๋เก่าแก่
ท่ีสุดปรากฏท่ีลายปูนป้ันบริเวณกรุยเชิงด้านเหนือของปรางค์ประธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี  
ซ่ึงเป็นศิลปะก่อนอยุธยาร่วมสมยักบัราชวงศ์ซ่ง ศิลปะสุโขทยัพบลายดอกโบตัน๋ท่ีมีรูปแบบเป็น
ธรรมชาติ ลายดอกโบตัน๋ท่ีจารลงบนแผน่หินชนวนเล่าเร่ืองชาดกในอุโมงคว์ดัศรีชุม สุโขทยั นบัวา่มี
ความโดดเด่นมาก สันนิษฐานวา่มีตน้แบบมาจากเคร่ืองลายครามราชวงศห์ยวนท่ีขุดคน้พบตามแหล่ง
โบราณสถานเมืองเก่าสุโขทยั ในการศึกษาน้ียงัค้นพบลายดอกโบตัน๋ประดับซุ้มหน้ากาลเจดีย์
ประธานทรงดอกบวัตูม วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลยั ในดินแดนล้านนาพบเคร่ืองลายครามสมยั
ราชวงศห์ยวนเป็นหลกัฐานยืนยนัเช่นกนั รูปแบบลายดอกโบตัน๋บนศิลปกรรมลา้นนาระยะแรกลาย
ปูนป้ันมีปริมาตรแน่นทึบ ต่อมาช่างลา้นนาไดป้ระยุกตล์ายโบตัน๋ประกอบกบัลายพรรณพฤกษาเป็น
ลายฉลุโปร่ง นบัเป็นพฒันาการท่ีท าใหมี้เอกลกัษณ์ของตนเอง 

ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยานอกจากปรากฏในศิลปกรรมท่ีหลากหลายแลว้ยงัสะทอ้น
ให้เห็นถึงพฒันาการจากลายธรรมชาติมาเป็นลายประดิษฐ์ และกลายเป็นแม่ลายส าคญัในศิลปะไทย 
ลายดอกโบตัน๋อยุธยาพบกระจายอยูต่ามหวัเมือง และดินแดนอ่ืนๆ เช่น ลงักา พม่า และยงัสืบทอดลาย
มาใหก้บัสกุลช่างรัตนโกสินทร์ ในช่วงตน้กรุงมีลายดอกโบตัน๋จากจีนตอนใตแ้พร่เขา้มาระลอกใหม่ 
เรียกว่า “ลายดอกพุดตาน” ต่อมาช่างในสมยัรัชกาลท่ี 3 น าไปประกอบกบัลายเทศจากตะวนัตก 
เรียกว่า “ลายเทศพุดตาน” หรือ “ลายนอกอย่าง” ซ่ึงได้รับความนิยมมากและแพร่กระจายไปทุก
ภูมิภาค รวมถึงดินแดนประเทศราชดว้ย  ปัจจุบนัน้ี ลายดอกโบตัน๋ยงัคงไดรั้บความนิยมสืบเน่ืองมา
ดงัปรากฏอยูท่ ัว่ไปตามพระอารามต่างๆ และยงัน าลายดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัดว้ย 
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53107332: MAJOR: (ART HISTORY) 
KEY WORD:  PEONY  MOTIF  

ASA THONGTHAMMACHART: THE ORIGIN AND THE DEVELOPMENT OF PEONY MOTIF IN 
THAI ARTS.  INDEPENDENT STUDY ADVISOR: PROF. SAKCHAI  SAISINGHA.  277 pp. 

The result of this study research is that a peony motif in Chinese art during the Tang Dynasty was 
discovered for the first time and was widely to prove popular in period of the Song Dynasty. Chinese artisans brought 
the peony motif to adorn on daily utensils, especially chinaware. Later, in the Yuan Dynasty period new chinaware 
called “Blue-and-White Ware” was invented. The main aim of kilns site along China’s seashore were to 
produce for export and gifts for other lands. That showed cause why peony motif had been widespread in term 
of chinaware. The underwater archaeological evidences in gulf of Thailand, South China Sea and founded 
chinawares in villages along the Chao Praya river and Ping river linking towards Lanna realm all affirmed that 
peony motif had come along maritime trade route.  

The peony motif in Thailand probably deprived from Chinese origin in several times of cultural 
ripple. In search of the oldest peony figure, it appeared as stucco motif on Krui Choeng of the northern main 
Prang, Wat Prasrirattanamahathat, Lopburi. Prior to the Ayutthaya period, taught to be contemporary with the 
Song Dynasty. In addition, it reveals that the peony motif in Sukhothai art is prominent in its own uniqueness of 
flexible lines style which reflects naturalism and simplicity in their way of life. The slate stabs forming the 
tunnel ceiling inside the Mondop of Wat Sri Chum can display the superb workmanship of Sukhothai style as 
well. That was base on an assumption that it had the origin from blue-and-white wares of the Yuan Dynasty 
which were excavated at the important monument site in old town of Sukhothai. There’s still some peony motif 
adorned as Kala’s face or Kirtimukha in niches on a lotus-bud stupa stands as the main monument of Wat Chedi 
Ched Thaeo, Sri Satchanalai. Chinese porcelains of the Yuan Dynasty period that was discovered in Lanna are 
also very good proof for asserting its own origin. Initially, the stucco with peony motif on Lanna fine art has 
volume looked stuffed and tight. Later, Lanna craftsman applied peony motif to mix with floral designs and 
represented perforated or stenciled designs. It may be considered that it had gradually been developed until 
became its own identity. 

The peony motif in Ayutthaya art was not only appeared on with various art works but also 
reflected its development from natural design to artificial or recomposed design. Finally, belongs to principle 
motif in Thai art. It had been spread throughout her vassal towns and other territories such as Lanka, Burma. 
Otherwise, it had influence over craftsmanship of Rattanakosin School. In the early Rattanakosin period, the 
peony motif called “Lai Dok Phuttan” from Southern China had been widespread once again. Then, the artisans 
in the reign of King Rama III of Rattanakosin had adapted it under the influence with motifs in western style called 
“Lai Thet Phuttan” or “Lai Nok Ayang” which became very well liked and prevalent throughout regions and its 
dependent countries. Nowadays, the peony motif is still consistently popular which expressed as motif on monastic 
architectural decoration. Even as it can be applied to use in daily life. 
Department of Art History Graduate School, Silpakorn University  
Student's signature ....................................... Academic Year 2014 
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กติติกรรมประกาศ 
 
การคน้ควา้อิสระเก่ียวกบัลายดอกโบตัน๋ฉบบัน้ีเป็นเพียงการศึกษาในประเด็นเล็กๆ แต่มี

ความยิง่ใหญ่ในใจของผูว้จิยั งานน้ีสาํเร็จลุล่วงไดเ้พราะไดรั้บความช่วยเหลือจากผูมี้พระคุณจาํนวน
มาก ทั้งท่ีกล่าวนามและไม่ไดก้ล่าวนาม ในฐานะผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีใหค้วามรู้ แนวคิด ทศันคติ มุมมอง และประสบการณ์ในดา้นประวติัศาสตร์
ศิลปะและโบราณคดี ทาํให้มีความสุขและเพลินไปกับการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและ
ภาคสนาม เน้ือหาวิชาต่างๆ ลว้นน่าสนใจในเร่ืองราวในอดีตไม่ยิ่งหย่อนกว่าศาสตร์อ่ืนท่ีเคยเล่า
เรียนมา ซ่ึงมักให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต
มากกวา่ คณาจารยช่์วยบ่มเพาะให้ผูว้ิจยัไดมี้ความรู้พื้นฐานเพื่อทาํงานวิจยัน้ี ความรู้ท่ีไดรั้บหวงัวา่จะ
นาํไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได ้ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.สันติ  
เล็กสุขมุ ซ่ึงท่านมีผลงานวจิยัทางศิลปะไทยเป็นจาํนวนมาก นบัเป็นคุณูปการต่อแวดวงวิชาการไทย 
และนบัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่องานวจิยัเล็กๆ ฉบบัน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

ประการสําคญัคือขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ศกัด์ิชัย สายสิงห์ อาจารย ์
ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระเป็นพิเศษ ซ่ึงท่านได้เมตตารับผู ้วิจัยไว้ในความดูแล และกรุณา 
มอบความรู้ทางด้านวิชาการ รวมถึงแนวทางในการศึกษา ตลอดจนคาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์ 
ในการทาํงานวจิยัคร้ังน้ีตั้งแต่อยูใ่นชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ จนสําเร็จเป็นรายงานการคน้ควา้อิสระ 
“ท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมไทย” ท่ีสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช ซ่ึงช่วยปูพื้นฐานความเขา้ใจศิลปะจีนและกรุณาตรวจ
ความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแลว้ยงัช่วยแกศ้พัทภ์าษาจีนในงานฉบบัน้ีใหเ้ป็นระเบียบเดียวกนั 

ขอขอบคุณคุณปิยนุช  ศิริ เพื่อนร่วมงานท่ีมีทกัษะด้านภาษาต่างประเทศดีเยี่ยม เป็น 
ท่ีปรึกษาดา้นภาษาองักฤษ และภาษาจีนกลาง ใหแ้ก่ผูว้ิจยัไดไ้ขขอ้ขอ้งใจในเร่ืองต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่ง
ดียิง่ และยงัมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือหนงัสือดีๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีหลายเล่ม 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัริน  จุลพรหม ซ่ึงได้ชวนผูว้ิจยัให้มา
เรียนในศาสตร์ท่ีน่าสนใจน้ี รวมถึงน้องๆ ท่ีเป็นเพื่อนนกัศึกษาร่วมรุ่นทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
โดยเฉพาะคุณสุธาทิพย์  แสงเดชะ และเพื่อนร่วมทางตามหาร่องรอยลายดอกโบตัน๋ตามแหล่ง
โบราณสถาน ทั้งท่ีลพบุรี อยุธยา กาํแพงเพชร สุโขทยั ศรีสัชนาลยั ลาํปาง ลาํพูน เชียงใหม่ และ
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ลายใหม่และลายเดิมก่อนบูรณะ .......................................................................................  168 

140 หนา้บนัอุโบสถ (ซา้ย) และหนา้บนัวหิาร (ขวา) ท่ีวดัแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยธุยา  
เป็นลายดอกโบตัน๋ลายเทศ ตกแต่งดว้ยเคร่ืองถว้ยจีน ..........................................  169 

141 อุโบสถวดัคงคาราม ช่างทอ้งถ่ินนาํลายดอกโบตัน๋ไปเขียนประกอบภาพจิตรกรรม 
และยงันาํลายดงักล่าวไปสลกับานประตูไดอ้ยา่งสวยงาม ..........................................  169 

142 หนา้บนัพระอุโบสถวดัปรมยัยกิาวาสประดบัดว้ยตราพระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี 5  
วางอยูบ่นลายดอกพุดตานและลายใบเทศท่ีวางลายเป็นกา้นแยง่ ..............................  170 

143 ราวเหล็กหล่อเป็นลายดอกโบตัน๋ทาสีแดงประกอบกบัเสาหินแกรนิตทาํเป็น 
แนวร้ัวกนัคลองในวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ........................................................  171 

144 จิตรกรรมลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในอุโบสถวดับุปผาราม ตราด .....................  171 
145 จิตรกรรมลายดอกโบตัน๋กา้นแยง่บริเวณฝาผนงัในอุโบสถวดัอมัพวนัเจติยาราม 

สมุทรสงคราม ................................................................................................................  172 
146 จิตรกรรมบริเวณบานแผละของพระอุโบสถวดัอมัพวนัเจติยาราม ช่างปัจจุบนัไดน้าํ 

เคร่ืองลายครามท่ีมีลายดอกโบตัน๋มาวาดไวเ้ป็นกระถางรองรับตน้ไมม้งคล .........  172 
147 ลายช่อดอกโบตัน๋ประดบัตกแต่งฐานพระพุทธไสยาสน์วดับวรนิเวศวิหาร ....................  173 
148 ลายช่อดอกโบตัน๋ประดบัฐานพุทธภาพท่ีวดัพิชยญาติการาม เป็นลายทาํใหม่ 

โดยเลียบแบบลายสลกัหินวดัมหาธาตุ อยธุยา...............................................................  173 
149 โอ่งลายครามลายดอกโบตัน๋สาํหรับใส่นํ้ามนตร์ตั้งไวท่ี้หลงัอุโบสถ 

วดัหงส์รัตนาราม ..................................................................................................................  174 
150 การนาํอ่างบวัท่ีมีลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษามาตั้งประดบับริเวณ 

วดัเทวราชกุญชร ..................................................................................................................  174 
151 หนา้บนัอุโบสถวดัประยรุวงศาวาสประดบัดว้ยลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่มาก ..............  176 
152 หนา้บนัอุโบสถวดัจนัทารามท่ีเป็นแบบพระราชนิยม ประดบัดว้ยลายมงคลจีน 

และลายดอกโบตัน๋บนหนา้บนัอุโบสถ ...........................................................................  177 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ป 

ภาพท่ี หนา้ 
153 กรอบหนา้ต่างอุโบสถวดัไพยนตพ์ลเสพประดบัดว้ยลายดอกพุดตาน ลายใบเทศ  

และเคร่ืองถว้ยฝร่ัง ...............................................................................................................  179 
154 กรอบหนา้ต่างอุโบสถวดัแจงร้อนเป็นปูนป้ันลายดอกพุดตานใบเทศ ผสมกบั 

สัญลกัษณ์มงคลแบบจีน ผสมผสานกบัรูปสัตวแ์ละผลไมพ้ื้นเมือง ......................  179 
155 บานประตูประดบัมุกไฟวดัราชโอรสาราม เขตจอมทอง เป็นลายหลกัเป็น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

โบตัน๋เป็นพรรณไม้ในเขตอากาศเย็นพบมากในดินแดนจีน ชาวจีนถือเป็นดอกไม้
มงคลมาช้านาน ช่างชาวจีนจึงนาํมาใช้เป็นลวดลายตกแต่งงานศิลปกรรม ดงัเช่นท่ีปรากฏอยู่ใน
ภาชนะเคร่ืองใชส่ิ้งของต่างๆ เพราะถือเป็นลายสัญลกัษณ์มงคล จากบทความ “ลายจีนในสุโขทยั” 
ของสันติ  เล็กสุขุม ตีพิมพใ์นวารสารศิลปวฒันธรรม ระบุวา่ ชาวจีนมีคติวา่ดอกโบตัน๋คือนางพญา
แห่งดอกไม ้ในบรรดาเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวน และราชวงศห์มิง นิยมเขียนประดบัดว้ยลาย
ดอกไมม้งคล เช่น ลายท่ีเรียกวา่ดอกโบตัน๋สําหรับใชใ้นราชสํานกั ขุนนางและชนชั้นสูงของสังคม 
และนิยมส่งเป็นเคร่ืองบรรณาการด้วยเพราะดอกโบตัน๋แทนความมัง่คัง่ เกียรติยศ ความรัก และ
ความงามของผูห้ญิง ลายดอกโบตัน๋มีอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วในศิลปะสมยัราชวงศ์ซ่งเหนือ ตั้งแต่ 
พุทธศตวรรษท่ี 15 แต่ได้แพร่หลายอยู่ในศิลปะไทย เม่ือราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตรงกับ
ระยะเวลาของราชวงศห์ยวน1 

เคร่ืองลายครามเป็นเคร่ืองถว้ยท่ีวาดภาพดว้ยสีนํ้ าเงินแก่ใตเ้คลือบซ่ึงเป็นของท่ีคิดคน้
ข้ึนใหม่ในสมยัราชวงศ์หยวนได้กลายเป็นสินคา้ส่งออกไปขายยงัแหลมเอเชียไมเนอร์ เม่ือพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 จีนส่งเคร่ืองลายครามไปขายถึงทวีปยุโรป2 เคร่ืองลายครามท่ีมีลายดอกโบตัน๋ของจีน
จึงแพร่หลายไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลกอยา่งกวา้งขวาง รวมถึงดินแดนไทยดว้ยซ่ึงสันติ  เล็กสุขุม ระบุวา่ 
ลกัษณะดอกโบตัน๋ประดบักานํ้ าศิลปะจีนสมยัราชวงศ์หยวนเทียบไดก้บัแผ่นภาพเร่ืองเสริววานิช
ชาดก ศิลปะสุโขทยั3 

ลายดอกโบตัน๋พบกระจายอยู่ในศิลปะไทยหลายสกุลช่างทั้งในศิลปะลพบุรี ศิลปะ
สุโขทยั ศิลปะลา้นนา ศิลปะอยธุยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ดว้ย โดยมีตวัอยา่งดงัน้ี 

                                                 
1สนัติ  เลก็สุขมุ, “ลายจีนในกรุงสุโขทยั,” ศิลปวฒันธรรม 13, 4 (กมุภาพนัธ์ 2535): 151. 
2ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, “ความรู้ใหม่เก่ียวกบัวชิาโบราณคดีจีน ตอนท่ี 9,” ใน ท่องอารยธรรม, 

(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพธุ์รกิจกา้วหนา้, 2539), 160-161. 
3สนัติ  เลก็สุขมุ, “ลายจีนในกรุงสุโขทยั”, 154. 
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ในศิลปะลพบุรี ในช่วงระยะเวลาคาบเก่ียวกบัราชวงศ์ซ่งของจีนนั้นได้พบหลกัฐาน
เคร่ืองถ้วยจีนในสมยัดังกล่าวอยู่ตามแหล่งโบราณสถานหลายแห่งเมืองลพบุรี ท่ีสําคญัคือพบ
ร่องรอยลายดอกโบตัน๋อยูท่ี่ลายกรุยเชิงดา้นเหนือของปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 
ศิลปะลพบุรีมีอิทธิพลสาํคญัในการถ่ายทอดงานช่างรวมถึงลวดลายต่างๆ ไปยงัอยธุยาในกาลต่อมา 

ในศิลปะสุโขทยั ไดพ้บลายดอกโบตัน๋เป็นส่วนประกอบฉากชาดกท่ีจารลงบนแผ่น
หินชนวนท่ีมณฑปของวดัศรีชุม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นดอกโบตัน๋บาน กลีบบานเรียงซ้อนกนัลายปูนป้ัน
ลายดอกโบตัน๋ปรากฏให้เห็นอยูม่ากมาย เช่น ท่ีวดัมหาธาตุ กลางเมืองสุโขทยั วดัตระพงัทองหลาง 
นอกเมืองสุโขทยั วดัเจดียเ์จด็แถว ศรีสัชนาลยั และเคร่ืองสังคโลกสุโขทยัพบวา่ดอกโบตัน๋เป็นลาย
หน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมมาก 

ในศิลปะลา้นนา ไดพ้บลายดอกโบตัน๋ในอุโมงค์ท่ีวดัอุโมงค์เถรจนัทร์เชิงดอยสุเทพ 
มีจิตรกรรมฝาผนงัเป็นภาพนกหางยาวสลบัเถาลายดอกโบตัน๋ และโบราณสถานหลายแห่งยงัพบ
ปูนป้ันลายดอกโบตัน๋เช่นวิหารเจ็ดยอด เชียงใหม่เจดียส์องพี่น้อง และเจดียว์ดัป่าสัก เชียงแสน  
เป็นต้น จากผลงานวิจยัเร่ือง “งานปูนป้ันล้านนาสมยัราชวงศ์มงัรายและยุคท่ีเก่ียวเน่ือง” ของ 
ม.ล.สุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ พบวา่ ลายดอกโบตัน๋แบบจีนนั้นนอกจากจะแสดงถึงอิทธิพลลายตกแต่ง
เคร่ืองถว้ยจีนแบบราชวงศ์หยวนและหมิงแลว้ ยงัเร่ิมปรากฏเทคนิคป้ันปูนให้บิดลายสะบดัพล้ิว 
และลายห่อใบ ซ่ึงน่าจะเป็นเทคนิคช่างจีนโดยมีช่างล้านนาร่วมทาํด้วย4 ลายปูนป้ันท่ีกาบบน  
กาบล่าง และประจาํยามอก ท่ีเป็นลายประดบัเสาสถาปัตยกรรมลา้นนานิยมทาํเป็นลายดอกโบตัน๋ 
และตามวดัในเขตภาคเหนือยงันิยมนาํลายดอกโบตัน๋มาประดบังานศิลปกรรมอยูม่าก 

ในศิลปะอยุธยา พบหลกัฐานเก่ียวกบัลายดอกโบตัน๋ เช่น กรุพระปรางค์วดัมหาธาตุ 
พบโถลายครามจีนทรงแปดเหล่ียมสมยัต้นราชวงศ์หมิงกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะ พบเคร่ือง
ราชูปโภคทองคาํจาํนวนมาก เช่นชุดเช่ียนหมากท่ีมีจอกนํ้ า ตลบักลม ตลบัแปดเหล่ียมเป็นทองคาํ
สลกัดุนเป็นลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลศิลปะจีน และภายในกรุประธานยงัมีจิตรกรรมเร่ืองนิบาต
ชาดกมีลวดลายจีนคลา้ยดอกโบตัน๋อยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีสันติ  เล็กสุขุม กล่าวถึงกรุพระปรางคว์ดั
ราชบูรณะวา่ มีจิตรกรรมภาพขนุนางจีนท่ีผนงักรุชั้นบน และภาพเทวดาประนมกรเป็นลกัษณะไทย
แต่ศิราภรณ์ท่ีประดับเศียรคงได้แบบอย่างจากศิลปะจีน5 แสดงให้เห็นว่าสังคมในสมยัอยุธยา
ตอนตน้ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบัคนจีนหรือศิลปะจีนอยา่งแน่นแฟ้นแลว้ 

                                                 
4ม.ล.สุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ, รายงานการศึกษาวจิัยเร่ืองงานปูนป้ันล้านนาสมัยราชวงศ์มังรายและยุค

ทีเ่กีย่วเนื่อง (เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2541), 58. 
5สนัติ เลก็สุขมุ, ความสัมพนัธ์จนี-ไทย โยงใยในลวดลายประดบั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 63-64. 
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รูปเทวดาทรงพระขรรคจ์ากซุ้มคูหาสถูปวดัพระศรีสรรเพชญ์ฉากหลงัทาํขมวดเครือเถา
รูปดอกโบตัน๋เป็นกลีบซ้อนชูข้ึนเหมือนลายบนแผน่ชนวนวดัศรีชุม สุโขทยั ต่อมาในสมยัอยุธยา
ตอนปลายไดมี้การพฒันาทวารบาลข้ึน บางแห่งเป็นรูปเซ่ียวกางแบบจีน ส่วนช่อดอกโบตัน๋ดา้นบน
ก็คล่ีคลายไปเป็นลายช่อหางโตในท่ีสุด ซ่ึงแม้ว่าลายดอกโบตัน๋จะไม่เหมือนกบัลายช่อหางโต 
ในสมยัหลงั โดยเฉพาะในศิลปะรัตนโกสินทร์ แต่ยงัสืบเคา้ไดว้า่มีพฒันาการท่ีต่อเน่ืองกนัมาโดยใช้
ระยะเวลานานหลายศตวรรษไดค้่อยๆ เปล่ียนแปลงรูปแบบของศิลปะให้มีเอกลกัษณ์ดว้ยอิทธิพล
ของรสนิยมของช่างในแต่ละยคุสมยั 

ในศิลปะรัตนโกสินทร์ ไดพ้บลายดอกโบตัน๋ยงัคงนาํมาประดบังานศิลปกรรมต่างๆ 
อยูม่าก โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงมีการคา้สําเภาติดต่อคา้ขายกบัจีน ลายดอกโบตัน๋หรือลาย
ดอกพุดตานนิยมนาํมาประดบับริเวณหน้าบนัของอาคารสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอุโบสถ และ
วหิารเป็นจาํนวนมาก เช่น หนา้บนัวิหารพุทธไสยาสน์ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม หนา้บนัพระ
อุโบสถวดัหนงั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบในงานจิตรกรรมฝาผนงั เช่นลายแผงรูปช่อดอกพุดตาน
เป็นลวดลายประสานสีภายในรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน6 ดงัเช่นท่ีวิหารวดัเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี 
ตลอดจนยงัพบลายดอกโบตัน๋หรือลายดอกพุดตานในงานประดบัลายประดบักรอบประตู หนา้ต่าง 
ลายซุ้มสีมา และลายประดบัอาคารและสถานท่ีสําคญัเป็นจาํนวนมาก โดยเป็นลายท่ีอยู่ปะปนกบั
ลายดอกไมฝ้ร่ัง และรวมเรียกวา่ “ลายอยา่งเทศ” 

ดงัจะเห็นไดว้่า ในศิลปกรรมไทยต่างๆ มีส่วนประดบัดว้ยลายดอกโบตัน๋ปรากฏอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง การศึกษาถึงท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ใน
งานศิลปกรรมไทยซ่ึงน่าจะไดค้าํตอบท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลของศิลปะจีนท่ีเขา้มา
ในช่วงต้นของการสร้างบ้านแปงเมืองของอาณาจกัรต่างๆ ในดินแดนไทยราวพุทธศตวรรษท่ี 19  
และทาํใหเ้ขา้ใจถึงพฒันาการและการคล่ีคลายของลายดอกโบตัน๋ไปสู่ศิลปะไทยในระยะหลงัในท่ีสุด 

ในการศึกษาน้ีมุ่งศึกษาในประเด็นท่ีมาของลายดอกโบตัน๋โดยพิจารณาจากหลกัฐาน
เคร่ืองถ้วยจีนโดยเฉพาะเคร่ืองลายครามจีนท่ีพบในแหล่งโบราณสถานต่างๆ ในดินแดนไทย  
และวิเคราะห์ความเป็นมาในการรับเคร่ืองถ้วยจีน และศึกษาตรวจสอบถึงความสัมพนัธ์กับ 
ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมทั้งในศิลปะล้านนา สุโขทยั อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 
ตลอดจนศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในแต่ละศิลปะว่ามีลกัษณะเฉพาะอย่างไร และไดส่้ง
อิทธิพลต่อศิลปะอ่ืนๆ อยา่งไร โดยการศึกษาทบทวนผลการศึกษาท่ีมีนกัวชิาการไดว้เิคราะห์ไวแ้ลว้ 
สําหรับผลการศึกษาน้ีคาดวา่จะทาํให้ทราบถึงท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรม
ไทยไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

                                                 
6สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 176. 
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1.2 ขั้นตอนการศึกษา 
 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษางานท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมไทยในคร้ังน้ี 
มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาตรวจสอบเส้นทางท่ีมาของลายดอกโบตัน๋ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเคร่ือง

ถว้ยจีน โดยเฉพาะเคร่ืองลายครามของจีนท่ีส่งมาขายหรือเป็นบรรณาการให้แก่กลุ่มคนชั้นปกครอง

ในดินแดนไทย 

2. เพื่อศึกษาตรวจสอบลวดลายดอกโบตัน๋ว่าเกิดจากช่างพื้นเมืองได้คิดประดิษฐ ์

ลายดอกโบตัน๋ข้ึน โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากลายของเคร่ืองถว้ยจีน โดยเฉพาะเคร่ืองลายคราม 

หรือเกิดจากช่างจีนท่ีเดินทางเข้ามาในดินแดนไทยแล้วได้ถ่ายทอดรสนิยมและเทคนิคในการ

ประดิษฐ์ลายดอกโบตัน๋ตามรูปแบบศิลปะจีนไวใ้นงานศิลปกรรมไทยแลว้ และไดมี้การสืบทอด

ลวดลายดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ศึกษาพฒันาการและการคล่ีคลายของลวดลายดอกโบตัน๋ในศิลปะไทย 

1.3 สมมุติฐานการศึกษา 
1. ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมไทยมาจากลวดลายเคร่ืองลายครามใน

ศิลปะจีนในสมยัราชวงศห์ยวนและราชวงศห์มิง โดยการขนส่งเคร่ืองลายครามผา่นมาทางทะเล 

2. การเขา้มาของลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลของศิลปะจีนสู่งานศิลปกรรมของไทย

น่าจะไดรั้บอิทธิพลจากจีนหลายระลอก 

3. ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมไทยแต่ละอาณาจกัรมีพฒันาการของ

ลวดลายท่ีแตกต่างกนั โดยลายดอกโบตัน๋ในศิลปะลา้นนาได้มีการปรับปรุงรูปแบบมาเป็นระยะ 

และยงัคงได้รับความนิยมนํามาประดับตกแต่งงานศิลปกรรมต่างๆ สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน 

สําหรับลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยาได้คล่ีคลายไปเป็นช่อหางโตในท่ีสุด ซ่ึงยงัคงใช้ลวดลาย

ดงักล่าวสืบเน่ืองมาจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูใ่นงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ ในศิลปะลพบุรี 

ศิลปะสุโขทยั ศิลปะลา้นนา ศิลปะอยธุยา และต่อเน่ืองมาจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ 
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1.5 ขั้นตอนของการศึกษา 

1. รวบรวมขอ้มูลหลกัฐานปฐมภูมิจากการสํารวจภาคสนาม พร้อมถ่ายภาพลวดลาย
ดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมตามโบราณสถานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รวบรวมขอ้มูลเอกสาร หลกัฐานทุติยภูมิ จากรูปภาพ รายงานวิจยั หนังสือ และ
เอกสารจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ
น่าเช่ือถือสามารถใชอ้า้งอิงได ้

3. นาํขอ้มูลมาศึกษาวิเคราะห์ถึงความเป็นมา รูปแบบของลวดลายดอกโบตัน๋ในงาน
ศิลปกรรมไทยจากแหล่งต่างๆ พร้อมลอกลาย หรือสเก็ตช์เป็นภาพลายเส้นเพื่อแสดงให้เห็นความ
ชัดเจนของลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมท่ีสําคญั พร้อมวิเคราะห์ถึงพฒันาการและ
ความคล่ีคลายของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมสกุลช่างต่างๆ ของศิลปะไทย 

4. อภิปราย สรุปผลการศึกษา และนาํเสนอเป็นรูปเล่มสารนิพนธ์ตามระเบียบของ
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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บทที่ 2 
ทีม่าของลายดอกโบตั๋น 

 

 โบตัน๋เป็นพรรณไมธ้รรมชาติในเขตอบอุ่น มีมากในดินแดนจีน โบตัน๋มีดอกใหญ่สวยงาม
โดดเด่นและมีกล่ินหอม จึงถูกนาํมาใช้เป็นสัญลกัษณ์มงคลแทนความมัง่คัง่ร่ํารวย ความสวยงาม
ความโดดเด่น และยศถาบรรดาศกัด์ิ ช่างชาวจีนนิยมนาํโบตัน๋ทั้งลกัษณะดอก ใบ และลาํตน้มา
ประยกุตเ์ป็นลายตกแต่งสถาปัตยกรรม ส่ิงของเคร่ืองใช ้และเคร่ืองถว้ย โดยเฉพาะเคร่ืองลายคราม 
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากและผลิตส่งไปจาํหน่ายและใช้เป็นเคร่ืองบรรณาการ ทาํให้ลายตกแต่งดว้ยดอก
โบตัน๋แพร่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง ทั้งดินแดนใกลเ้คียง เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่น เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้รวมถึงดินแดนไทยดว้ย 

 สาํหรับเน้ือหาของบทน้ีประกอบดว้ย ดอกโบตัน๋กบัความหมายในเชิงสัญลกัษณ์มงคลตาม
ความเช่ือของชาวจีนการปรากฏลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมจีนการส่งต่อของอิทธิพลศิลปะจีน
กรณีลายดอกโบตัน๋ โดยเนน้ขอ้มูลจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีการศึกษาไว้แลว้ เช่น เคร่ืองลาย
ครามต่างๆ การเผยแพร่ลายดอกโบตัน๋ท่ีอาจส่งผ่านการติดต่อทางการคา้ การทูตและบรรณาการ 
การศึกสงครามเพื่อขยายอาํนาจของจกัรวรรดิ รวมถึงการท่ีมีชนต่างชาตินาํไปเผยแพร่ในดินแดน
ของตนเอง ทั้งน้ี จะเน้นศึกษาจากหลกัฐานท่ีพบแล้วจึงวิเคราะห์ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ 
รวมถึงการปรากฏลายดอกโบตัน๋ของศิลปะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก่้อนการมีอาณาจกัรของกลุ่ม
คนไทยการศึกษาเก่ียวกบัเส้นทางมาของลายดอกโบตัน๋ในดินแดนไทยและสุดทา้ยจะศึกษาถึงลาย
ดอกโบตัน๋บนเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบตามแหล่งโบราณสถานในดินแดนไทย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ดอกโบตั๋นและความหมายเป็นสัญลกัษณ์มงคลจีน 
  โบตัน๋ เป็นไมด้อกสกุล Paeonia ซ่ึงเป็นสกุลเดียว ในวงศ ์Paeoniaceae เป็นพรรณไม้
พื้นเมืองในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชียพบมากในดินแดนจีน (ภาพท่ี1)นอกจากน้ียงัพบทางตอนใต้
ของทวปียโุรป และทางตะวนัตกของทวปีอเมริกาเหนือ พืชสกุลโบตัน๋ส่วนใหญ่เป็นไมล้ม้ลุกหลาย
ปี สูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร บางชนิดเป็นพุ่ม ลาํตน้มีเน้ือไมสู้ง 1.5-3 เมตร ลกัษณะของใบเป็นใบ
ประกอบ มีแฉกลึก ดอกใหญ่ และมกัมีกล่ินหอม มีหลายสี ตั้งแต่แดง บานเยน็ เหลือง จนถึงขาว มกั
ออกดอกในช่วงตน้ฤดูร้อน1 

                                                 
1วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, โบตั๋น (พรรณไม้) , เข้าถึงเม่ือ 25 กุมภาพันธ์ 2554, เข้าถึงได้จาก 

http://th.wikipedia.org/wiki/โบตัน๋_(พรรณไม)้ 
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ภาพท่ี 1 ดอกโบตัน๋ ดอกไมใ้นเขตอบอุ่น ในภาพเป็นดอกโบตัน๋ในสวนสาธารณะหวงัเฉิง 

เมืองลัว่หยางมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 คาํวา่ “โบตัน๋” ในภาษาไทย มาจากช่ือดอกไมพ้รรณน้ีในภาษาญ่ีปุ่นวา่ “โบะตงั” (ボタン

Botan)แต่นกัวิชาการบางท่านระบุว่าโบตัน๋เป็นช่ือดอกไมซ่ึ้งในภาษาจีนกลางเรียกว่า “หมู่ตนั” 
(牡丹mǔ dān)

2ในภาษาองักฤษศพัทเ์รียกโบตัน๋วา่ Peony3ชาวจีนโบตัน๋นิยมปลูกเป็นไมด้อกไม้
ประดบั เพราะมีดอกสวยงามและใหญ่มาก ทั้งยงัมีกล่ินหอมดว้ย 

 ความเช่ือเร่ืองสิริมงคลมกัแยกไม่ออกกบัชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน ดว้ยสิริมงคล
นั้นเกิดจากพื้นฐานการดาํรงชีวิตประจาํวนัของชาวจีน โดยเร่ืองของสิริมงคลไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนวนัส้ินอายุขยั จีนเป็นชนชาติเก่าแก่มีประวติั 
การสร้างชาติมาอย่างยาวนานย่อมมีวฒันธรรมและความเช่ือท่ีมีมานาน และได้พฒันามาเป็น
แบบอย่าง เฉพาะของตน เ ม่ือชาวจีนท่ีอพยพไปอยู่ในสถานท่ีต่างๆ ย่อมนําว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือดั้งเดิมของจีนไปเผยแพร่ยงัดินแดนอ่ืนๆ ดว้ย ทั้งน้ี ชาวจีน
นิยมใช้สัญลักษณ์ของคาํสิริมงคลด้วยการนําเอาส่ิงของ ดอกไม้ ผลไม้ และส่ิงอ่ืนๆ มาเป็น
สัญลกัษณ์ในการแสดงออกถึงเร่ืองสิริมงคล4 

                                                 
2เธียรชยั เอ่ียมวรเมธ, พจนานุกรมจนี-ไทย ฉบับใหม่ (กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2529), 724. 
3ตาํนานดอกโบตัน๋ระบุวา่ Peony ตั้งตามช่ือของไพอนั (Paean) ศิษยค์นหน่ึงของเอสเคลปิคสั เทพ

เจา้แห่งการแพทยข์องกรีกโบราณ ต่อมาเอสเคลปิอสัอิจฉาลูกศิษยข์องตน เทพเซอุสช่วยไพอนัให้พน้ภยัโดยสาป
ให้กลายร่างเป็นดอกโบตัน๋ อา้งถึงใน Terese Tse Bartholomew, Hidden Meanings in Chinese Art (San 
Francisco: Asian Art Museum/Chong-Moon Lee Center for Asian Art and Culture, 2006.), n. pag. 

4พรพรรณ  จนัทโรนานนท,์ ฮก ลก ซิว โชค ลาภ อายุยนื, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 4-12. 
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 การนาํเอาส่ิงของเคร่ืองใช้ สัตว ์ผลไม ้ฯลฯ มาเป็นสัญลกัษณ์แทนคาํสิริมงคลนั้นมี
เป็นจาํนวนมากจะไม่ขอกล่าวถึงในงานน้ี สําหรับการใชด้อกไมเ้ป็นสัญลกัษณ์ของคาํสิริมงคลของ
ชาวจีนนั้นพบวา่มีดอกไมห้ลากหลายชนิดท่ีนาํมาใช ้เช่น ดอกเหมย ดอกไป่เหอฮวา ดอกซนัฉาฮวา 
ดอกบวั ดอกเบญจมาศหรือดอกเก็กฮวย ดอกกุหลาบ ดอกทอ้ ดอกสุ่ยเซียน ดอกโบตัน๋ เป็นตน้ แต่
ท่ีพบมาก 3 ชนิดท่ีนิยมนาํมาตกแต่งในศิลปกรรมต่างๆ คือ ดอกบวั ดอกโบตัน๋ และดอกเบญจมาศ 

 ชาวจีนถือวา่ดอกโบตัน๋เป็นดอกไมม้งคลมาชา้นาน ช่างชาวจีนจึงนาํมาใชเ้ป็นลวดลาย
ตกแต่งงานศิลปกรรม ดังเช่นท่ีปรากฏอยู่ในภาชนะเคร่ืองใช้ส่ิงของต่างๆ เพราะถือเป็นลาย
สัญลักษณ์มงคล โดยดอกโบตั๋นเป็นดอกไม้ท่ีนิยมใช้ในงานศิลปะมายาวนาน และหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ประจาํชาติจีน โดยถือวา่โบตัน๋เป็นดอกไมแ้ห่งเกียรติยศและความร่ํารวย กบันิยมใชใ้น
เชิงสัญลกัษณ์ในศิลปะจีนอีกดว้ย5 

 ดงัจะเห็นไดว้า่ ดอกโบตัน๋ (หมู่ตนั) เป็นดอกไมท่ี้มีความเด่นเป็นสง่าท่ีสุด ทั้งมีความ
งามเป็นหน่ึงของมวลดอกไมน้านาชนิด เป็นเจา้แห่งมวลดอกไม ้ทั้งน้ีเพราะมีความสวยงามเป็นเลิศ 
ดอกโบตัน๋จึงเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสง่างาม ความเด่น ความเป็นเลิศทั้งทางด้านความงามและ
ความสามารถ โบตัน๋มีอีกช่ือหน่ึงวา่ ฝู้ กุย้ฮวา หมายถึงดอกไมแ้ห่งความร่ํารวย มียศศกัด์ิ ดงันั้น ดอก
โบตัน๋นอกจากจะเป็นสัญลกัษณ์ของความเด่น ความงามแลว้ ยงัเป็นสัญลกัษณ์แห่งความร่ํารวย
ความมัง่คัง่อีกดว้ย6 

 ลายดอกโบตั๋นเ ม่ือนํามาประกอบกับลายเครือพรรณพฤกษาตามคติจีนแล้ว  
หรือเรียกวา่ “ฝู้ กุย้อว ั้นใต”้ จกัใหค้วามหมายในเชิงมงคล หมายถึง ให้ร่ํารวยดว้ยทรัพยสิ์นสมบติัไป
ชั่วนิรันดร์ ดอกโบตั๋นเป็นสัญลักษณ์ของความร่ํารวย ต้นอวั้นเฉ่ามีความหมายว่าหม่ืนชั่วคน7 
(ภาพท่ี 2) ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาน้ีเป็นอีกลวดลายหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมในศิลปกรรม
ของจีนและแพร่ไปยงัดินแดนต่างๆ ดว้ยเพราะความหมายในเชิงมงคล 

                                                 
5Terese Tse Bartholomew, Hidden Meanings in Chinese Art, n. pag. 
6พรพรรณ  จนัทโรนานนท,์ ฮก ลก ซ่ิว โชค ลาภ อายุยนื, 21,141. 
7เร่ืองเดียวกนั, 130. 
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ภาพท่ี 2 ดอกโบตัน๋กบัเครือพรรณพฤกษา หมายถึง ให้ร่ํารวยด้วยทรัพยส์มบติัไปชั่วนิรันดร์  

ดอกโบตัน๋เป็นสัญลกัษณ์ของความร่ํารวย 
ท่ีมา: พรพรรณ  จนัทโรนานนท,์ ฮก ลก ซ่ิว โชค ลาภ อายุยนื, 129. 

 สําหรับคาํว่า “พุดตาน” นั้น นกัวิชาการหลายท่านระบุวา่ เป็นประเภทเดียวกบัโบตัน๋ 
โดยสุวิชญ์ รัศมิภูติ ให้ความเห็นว่า โบตัน๋และพุดตานคือดอกไมป้ระเภทเดียวกนั คาํว่า “โบตัน๋” 
เป็นคาํท่ีมาจากภาษาจีน ส่วนคาํว่า “พุดตาน” เป็นคาํภาษาไทย8 นอกจากน้ี นกัวิชาการบางท่านได้
ระบุว่า ลายดอกพุดตานมาจากดอก “ฝูหยง” ในภาษาจีนกวางตุง้ (ภาษาจีนกลางก็ออกเสียงว่า 
“ฝหูยง” เช่นกนั) เป็นสัญลกัษณ์แห่งความมัง่คัง่ ร่ํารวย มียศศกัด์ิ9 

 ความเขา้ใจเก่ียวกบัดอกโบตัน๋กบัดอกพุดตานนั้นเป็นประเภทเดียวกนัหรือไม่ จาก
หนังสือสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรงบนัทึกเร่ืองความรู้ต่างๆ ประทานพระยา
อนุมานราชธน ซ่ึงพระยาอนุมานราชธนได้กราบทูลถามตามหนังสือฉบบัลงวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2480 มีความตอนหน่ึงวา่ “ภุตาล ขา้พระพุทธเจา้เคยเหนพระท่ีนัง่พุดตาล เป็นรูปกลีบคลา้ยใบ
เสมา ดูไม่คลา้ยคลึงกบัดอกพุดตาลท่ีขา้พระพุทธเจา้เคยเหน บางท่านก็ว่าเป็นคาํเดียวกบัดอกโบต๋าน 
ของจีน แต่ขา้พระพุทธเจา้ก็ยงัไม่เคยเห็นดอกโบต๋าน”10 
  

                                                 
8สมัภาษณ์ สุวชิญ ์ รัศมิภูติ, อดีตอธิบดีกรมศิลปากร, 8 กนัยายน 2556. 
9พรพรรณ  จนัทโรนานนท,์ ฮก ลก ซ่ิว โชค ลาภ อายุยนื, 22. 
10สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์และพระยาอนุมานราชธน, สมเดจ็

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์ทรงบันทกึเร่ืองความรู้ต่างๆ ประทานพระยาอนุมานราชธน, เล่ม 1 พิมพค์ร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2521), 147. 
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 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรงมีหนังสือฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2480โดยทรงอธิบายถึงคาํวา่ “พุดตาน” ดงัขอ้ความท่ีระบุวา่ “พุดตาน ฉนัเขา้ใจวา่
เป็นช่ือลาย อาจเป็นลายท่ีทาํทัว่ไปในสัปคบันั้น อนัเลียนอยา่งมาจากลายจีนซ่ึงเขียนเคร่ืองลายคราม
เขา้มา เรียกกนัวา่ลายพุดตาน แต่จะเหมือนดอกพุดตานหรือโปตัน๋จริงๆ หรือไม่ ... ลางทีจีนผูเ้ขียน
ลายนั้นจะไม่ไดต้ั้งใจทาํเป็นพุดตานหรือโปตัน๋เลยก็ได”้11 

 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ยงัทรงวินิจฉยัวา่ลายดอก
พุดตานเพิ่งเกิดข้ึนในรัชกาลท่ี 3 ดงัขอ้ความในหนงัสือสาส์นสมเด็จ ลงวนัท่ี 6 มีนาคม 2479 ระบุว่า 
“คาํท่ีเรียกวา่พดัพุดตานนั้นเห็นวา่ผิดเพราะท่ีจริงเป็นดอกบวัไม่ใช่พุดตาน อยากจะหาความวา่เรียกช่ือ
พดัพุดตานจะเกิดข้ึนไม่แก่กว่ารัชกาลท่ี 3 เพราะลายเทศพุดตานเกิดข้ึนรัชกาลนั้น เป็นแฟชัน่ท่ีใชช่ื้อ
นั้นตลอดไป จนถึงพระท่ีนั่งพุดตานดว้ย”12และยงัทรงระบุถึงลายเทศพุดตานไวใ้นสาส์นสมเด็จอีก
ตอนหน่ึงท่ีมีขอ้ความว่า “อนัพระแท่นองค์ท่ีตั้งอยูใ่นพระท่ีนัง่อมรินทร์นั้น จะเป็นของทาํใหม่พร้อม
กบัพระท่ีนั่งดุสิตหาได้ไม่ ด้วยลวดลายแห่งพระแท่นองค์นั้นฟ้องตวัเองอยู่ว่าเป็นฝีมือช่างคร้ัง
รัชกาลท่ี 1 แต่พนกันั้นก็ฟ้องตวัเองอยูเ่หมือนกนัว่าทาํในรัชกาลท่ี 3 สมเป็นว่าทิ้งเสียนานแลว้จน
พนกัเป็นอนัตรธานไป แลว้ไปเก็บมาซ่อมแซมเพิ่มเติมข้ึนใหม่ เหตุใดจึงยืนยนัว่าพนกันั้นทาํใน
รัชกาลท่ี 3 เหตุดว้ยเป็นลายชนิดท่ีช่างเขาเรียกกนัว่า “ลายเทศพุดตาน” อนัฮือทาํกนัข้ึนในรัชกาลท่ี 3 
ถา้ใครทาํไม่ไดก้็ออกจะไม่ใช่คน เป็นเหตุใหผู้ท้าํตอ้งทาํตามสมยั ดว้ยวติกกลวัจะไม่เป็นคน”13 

 นอกจากน้ี รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชนิพนธ์เร่ืองว่าด้วย “ลายจีนซ่ึงเป็นเคร่ืองถ้วย
กระเบ้ืองกงัไส” มีความตอนหน่ึงระบุว่า “ดอกพุดตานหรือดอกโบตัน๋นั้น ใช้เป็นพฤกษชาติหรือ
บุปผาชาติแสดงเป็นตวัแทนเทพ “ฮก” เน่ืองจากขา้งจีนถือกนัวา่เป็นดอกไมว้ิเศษ ถา้ปลูกลงไวแ้ห่ง
ใด ปลูกตน้ไมอ่ื้นๆ ร้อยอยา่งลอ้มรอบ คงจะโนม้ยอดหรือหนัดอกเขา้หา ถือเป็นพญาดอกไม”้14 

 ดงัจะเห็นไดว้่า โบตัน๋เป็นพืชพรรณท่ีชาวจีนนบัถือว่าเป็นพญาดอกไมจึ้งไดนิ้ยมนาํ
พืชพรรณน้ีมาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์มงคลแทนความหมายถึงความมัง่คัง่ ร่ํารวย มียศศกัด์ิความสง่างาม 
หญิงงาม และบรรณาการ 

                                                 
11เร่ืองเดียวกนั, 152. 
12สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยาดาํรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้า

กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ,์ สาส์นสมเดจ็, เล่ม 11 (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 5-6. 
13สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยาดาํรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้า

กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ,์ สาส์นสมเดจ็, เล่ม 16 (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 90. 
14พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว, “ลายจีนซ่ึงเป็นเคร่ืองถว้ยกงัไส,” ในเคร่ืองถ้วยวัดโพธ์ิ, 

ปริวรรต  ธรรมาปรีชากร และคณะ (กรุงเทพฯ, อมรินทร์พร้ินติ้งกรุ๊ป, ม.ป.ป.), 226. 
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2.2 การปรากฏลายดอกโบตั๋นในงานศิลปกรรมจีน 
 การศึกษาลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมของจีน โดยรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นมาของลายดอกโบตัน๋ในศิลปะจีน จุดเร่ิมตน้และพฒันาการของลวดลายดงักล่าวท่ีพบอยู่ใน
เคร่ืองถว้ยของจีน ลวดลายประดบัสถาปัตยกรรมและสถานท่ีต่างๆ รวมถึงลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏ
อยู่บนงานประณีตศิลป์ของราชวงศ์ต่างๆ ทั้งน้ีจะเนน้ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยู่บนเคร่ืองถว้ยจีน 
เน่ืองจากมีขอ้สันนิษฐานว่าลายดอกโบตัน๋ถูกส่งให้ดินแดนต่างๆ ผ่านเคร่ืองถว้ยจีน ดงันั้นจึงได้
รวบรวมลกัษณะลายดอกโบตัน๋ของจีนก่อนท่ีจะส่งอิทธิพลของลายดอกโบตัน๋ไปยงัดินแดนต่างๆ 
รวมทั้งดินแดนไทยดว้ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ลายดอกโบตัน๋ชาวจีนไดน้าํมาเป็นสัญลกัษณ์มงคล โดยนาํมาจากพืชพรรณท่ีพบใน
ธรรมชาติมาประยุกต์เป็นลวดลายใช้ตกแต่งงานศิลปกรรมต่างๆ ซ่ึงท่ีลายดอกโบตั๋นปรากฏ
หลักฐานเด่นชัดในยุคแรกๆ คือลายดอกโบตั๋นสลักประดับบริเวณสุสานฝังศพของ Hsianyu 
Tinghui ราว พ.ศ.1266 (ภาพท่ี 3) ในสมยัราชวงศถ์งั15 (พ.ศ.1161-1450) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ี
พรพรรณ  จนัทโรนานนท์ ระบุไวใ้นหนงัสือม่ิงไมม้าลีจีนวา่ ดอกโบตัน๋เป็นลายดอกไมม้งคลจีน
ปรากฏในศิลปะตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งัเป็นตน้มา16 

  
ภาพท่ี 3 มว้นสําเนา (Rubbings) แสดงลายดอกโบตัน๋ท่ีสลกัไวบ้นหลุมฝังศพของ Hsianyu Tinghui 

ราชวงศถ์งั ราว พ.ศ.1266 
ท่ีมา: Maryta M. Laumann, S. Sp. S., Lee Chuen-Fang, Chinese Decorative Design, 23-24. 

                                                 
15Maryta M. Laumann, S. Sp. S., Lee Chuen-Fang, Chinese Decorative Design(Taipei, Southern 

Materials Center, Inc., 1987), 23-24. 
16พรพรรณ  จนัทโรนานนท,์ มิง่ไม้มาลจีนี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 56. 
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 ต่อมาในสมยัราชวงศซ่์ง (พ.ศ. 1503-1822) พบวา่ลายดอกโบตัน๋ไดเ้ป็นท่ีนิยมมากใน
การนาํมาประดบัศิลปกรรมต่างๆ เพิ่มมากข้ึนจนเป็นท่ีแพร่หลายโดยนาํลายดอกโบตัน๋มาถกัทอเป็น
เคร่ืองนุ่งห่มแพรพรรณ นาํลายดอกโบตัน๋มาวาดเคร่ืองถว้ยชาม (ภาพท่ี 4) และส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ
รวมถึงนาํลายดอกโบตัน๋ประกอบลายมงคลเพื่อใช้ประดบัตกแต่งในงานประณีตศิลป์อ่ืนๆ ด้วย  
(ภาพท่ี 5) การตกแต่งดว้ยลายดอกโบตัน๋เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในสมยัราชวงศซ่์ง (พุทธศตวรรษท่ี 15 
ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19) ลายดอกโบตัน๋น้ียงัได้รับความนิยมต่อเน่ืองมาจนถึงราชวงศ์หยวน 
ราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์งในท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 4 แจกนัลายดอกโบตัน๋เคลือบสีเขียวสมยัราชวงศซ่์งจากเตา Guantai ในมณฑลเหอเป่ย  
ท่ีมา: S.J. Vainker, Chinese Pottery and Porcelain, (Milan: The Trustees of the British Museum, 

1991), 119. 

 
ภาพท่ี5ภาพลายเส้นเคร่ืองรักสมยัราชวงศซ่์งเป็นลายดอกโบตัน๋และนกสวรรค ์
ท่ีมา: Maryta M. Laumann, S. Sp. S., Lee Chuen-Fang, Chinese Decorative Design, 285. 
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 ดอกโบตัน๋ตามคติจีนถือเป็นราชีนีแห่งดอกไม ้เป็นสัญลกัษณ์ของความสง่างาม ความ
เด่น ความเป็นเลิศ ความสามารถ ความอุดมสมบูรณ์ มัง่คัง่ เกียรติยศ และเป็นตวัแทนของดอกไมใ้น
ฤดูใบไมผ้ลิ17และช่างชาวจีนเร่ิมนาํดอกโบตัน๋มาประดิษฐ์เป็นลวดลายประดบัศิลปกรรมในยุค
ราชวงศถ์งั และแพร่หลายมากข้ึนในสมยัราชวงศซ่์ง โดยนาํไปประดิษฐ์เป็นลวดลายประดบัไวใ้น
งานศิลปกรรม โดยเฉพาะเคร่ืองถว้ยจีนประเภทต่างๆ และความนิยมในลวดลายดอกโบตัน๋สืบทอด
ต่อมาในราชวงศห์ยวน ราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง ตามลาํดบั ดงัมีตวัอยา่งของลายดอกโบตัน๋ใน
สมยัราชวงศข์องจีนต่างๆ ตามตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมของจีนในช่วงราชวงศต่์างๆ 
ราชวงศ ์ ตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ 

ราชวงศถ์งั 
(พ.ศ. 1161-1450) 

 
ลายสลกัหิน พ.ศ.1279 

 

 

 
ลายสลกัหินบนหลุมฝังศพ 

พ.ศ. 1264-1323 

 

 
ลายบนกาํแพงราชวงศถ์งัตอนปลาย 

ราชวงศซ่์งเหนือ 
(พ.ศ. 1503-1670) 

 
ลายจากภาชนะเคลือบสีเขียว 

ราชวงศซ่์งเหนือตอนตน้ 

 
ลายจากแจกนัเคลือบ 

ราชวงศซ่์งเหนือ 
 

 
ลายจากแจกนัเคลือบ 

ราชวงศซ่์งเหนือตอนปลาย 

 
ลายจากหมอนเคลือบดินเผา 
ราชวงศซ่์งเหนือตอนปลาย 

                                                 
17Wolfram Eberhard และพรพรรณ จนัทโรนานนท ์อา้งถึงในสุรชยั  จงจิตงาม, “หนา้ประวติัศาสตร์

ท่ีหายไปของงานจิตรกรรมลา้นนาท่ีวดัอุโมงค,์”. เมอืงโบราณ 24, 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2541): 73. 

   ส
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมของจีนในช่วงราชวงศต่์างๆ 
ราชวงศ ์ ตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ 

ราชวงศจิ์น 
(พ.ศ. 1658-1777) 

 
ลายจากแจกนัราชวงศซ่์งเหนือหรือจิน 

 
ลายจากเคร่ืองถว้ยราชวงศจิ์น 

ราชวงศซ่์งใต ้
(พ.ศ. 1670-1822) 

 
ลายจากจาน 

ราชวงศซ่์งใต ้

 
ลายจากแจกนัเคลือบ 

ราชวงศซ่์งใต ้

ราชวงศห์ยวน 
(พ.ศ. 1822-1911) 

 
ลายจากแจกนั 

 
ลายจากเคร่ืองลายคราม 

 

 
ลายจากภาชนะเคร่ืองรัก 

 
ลายจากแจกนัลายคราม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมของจีนในช่วงราชวงศต่์างๆ 
ราชวงศ ์ ตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ 

ราชวงศห์มิง 
(พ.ศ. 1911-2187) 

 
ลายจากภาชนะเคร่ืองรัก 

รัชสมยัจกัรพรรดิหยง่เล่อ 
พ.ศ. 1946-1967 

 
ลายจากภาชนะเคร่ืองรัก 

รัชสมยัจกัรพรรดิเซวยีนเต๋อ 
พ.ศ. 1969-1978 

 

 
ลายจากผา้ไหม 

 
ลายจากผา้ไหม 

 

 

 

 ลายจากเคร่ืองเคลือบสีเขียว 
ราชวงศห์มิงตอนปลายต่อราชวงศชิ์งตอนตน้ 

 

ท่ีมา:Maryta M. Laumann, S. Sp. S., Lee Chuen-Fang, Chinese Decorative Design, 449-453. 

 จากขอ้มูลดงักล่าวพบวา่ ลายดอกโบตัน๋ในยุคแรกเร่ิมสมยัราชวงศถ์งั และสืบทอดมา
ในสมยัราชวงศ์ซ่งเหนือและราชวงศ์ซ่งใต้ ราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน จนถึงสมยัราชวงศ์หมิง 
ตอนต้นนั้น ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมต่างๆ ยงัมีลกัษณะของดอก ก้าน และใบ  
ท่ียงัคงใกลเ้คียงกบัดอกโบตัน๋ในธรรมชาติ แต่ต่อมาในสมยัราชวงศห์มิงตอนกลางเป็นตน้มาจนถึง
สมัยราชวงศ์ชิง ลายดอกโบตั๋นบนศิลปกรรมต่างค่อยๆ คล่ีคลายเป็นลายประดิษฐ์มากข้ึน  
ซ่ึงนอกจากจะเป็นลวดลายท่ีปรากฏบนเคร่ืองถว้ยจีนแลว้ยงัพบในศิลปกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

โดยพบเป็นลายประดบัในงานประณีตศิลป์ เช่น เคร่ืองรัก ภาชนะใส่ส่ิงของต่างๆ ในราชสํานัก 
รวมถึงนาํไปดดัแปลงเป็นลายผา้แพรพรรณต่างๆ ดว้ย 

 สําหรับเคร่ืองถ้วยจีนท่ีเร่ิมมีการนําลายดอกโบตั๋นไปประยุกต์เป็นลวดลายนั้ น 
สามารถแบ่งตามสมยัสอดคลอ้งกบัราชวงศท่ี์ปกครองดินแดนจีนและเทียบยุคสมยัของศิลปะไทย
ไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบยุคสมยัของจีน-ไทยตั้งแต่ช่วงท่ีช่างจีนนาํลายดอกโบตัน๋ตกแต่งศิลปกรรม 

ลาํดบั สมยั/ราชวงศข์องจีน* ค.ศ.* พ.ศ. สมยั/ราชวงศข์องไทย 
1. ราชวงศถ์งั 618-907 1161-1450 สมยัทวารวดี 

สมยัศรีวชิยั 
 

2. หา้ราชวงศ ์ 907-960 1450-1503 

3. ราชวงศเ์หลียว 907-1125 1450-1668 

4. ราชวงศซ่์ง 960-1279 1503-1822 สมยัลพบุรี (ละโว)้ 
  -ราชวงศซ่์งเหนือ  

 (ไคฟงเป็นเมืองหลวง) 
960-1127 1503-1670 

 -ราชวงศซ่์งใต ้ 
(หางโจวเป็นเมืองหลวง) 

1127-1279 1670-1822 

5. ราชวงศจิ์น  
(ปักก่ิง เป็นเมืองหลวง) 

1115-1234 1658-1777 

6. ราชวงศห์ยวน 1279-1368 1822-1911 สมยัลา้นนา 
(ราชวงศม์งัรายระยะแรก) 

สมยัสุโขทยั 
(ราชวงศพ์ระร่วง) 

สมยัอยธุยาตอนตน้ 
(ราชวงศอู่์ทอง 2 รัชกาลแรก) 
 

7. ราชวงศห์มิง 1368-1644 1911-2187 สมยัอยธุยา 
(ราชวงศสุ์พรรณภูมิ 
ถึงราชวงศสุ์โขทยั) 

สมยัลา้นนา 
(ราชวงศม์งัรายระยะหลงั) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบยุคสมยัของจีน-ไทยตั้งแต่ช่วงท่ีช่างจีนนาํลายดอกโบตัน๋ตกแต่งศิลปกรรม 

ลาํดบั สมยั/ราชวงศข์องจีน* ค.ศ.* พ.ศ. สมยั/ราชวงศข์องไทย 
8. ราชวงศชิ์ง 1644-1911 2187-2454 สมยัอยธุยาตอนปลาย

(ราชวงศป์ราสาททอง)  
ถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลท่ี 6) 

ท่ีมา: * Mary  Tregear, Song Ceramics (London: Thames and Hudson, 1982), 29. 

2.3 การส่งต่อของอิทธิพลศิลปะจีนผ่านลายดอกโบตั๋น 
 การศึกษาลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมของจีน ก่อนท่ีจะส่งต่อลายดอกโบตัน๋ไปยงั

ดินแดนต่างๆ รวมทั้งดินแดนไทยนั้น จะนาํขอ้มูลจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีการศึกษารวบรวม
ไว ้จาํพวกลายดอกโบตัน๋ท่ีอยูใ่นศิลปกรรมต่างๆ ของจีน โดยเฉพาะลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูบ่น
เคร่ืองลายครามในสมยัราชวงศ์ต่างๆ ซ่ึงต่อมาไดส่้งเคร่ืองถว้ยจีนท่ีมีลายดอกโบตัน๋ผ่านการเมือง
ขยายจกัรวรรดิของราชสํานกัจีน หรือผา่นเส้นทางการคา้ไปยงัดินแดนต่างๆ รวมถึงการทูตโดยส่ง
เคร่ืองถว้ยจีนมาเป็นเคร่ืองบรรณาการแก่ผูป้กครองดินแดนต่างๆ ท่ีติดต่อคา้ขายกบัราชสํานกัจีน 
ตลอดจนการท่ีมีชนต่างชาตินาํเคร่ืองถ้วยจีนไปเผยแพร่ในดินแดนต่างๆ ทั้งน้ี จะเน้นศึกษาจาก
หลกัฐานท่ีพบแลว้จึงวเิคราะห์ความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ 

 เคร่ืองลายครามลายดอกโบตัน๋คือนวตักรรมใหม่ในสมยัราชวงศห์ยวนกล่าวคือ สมยั
ราชวงศ์มองโกลหรือหยวนของจีน(พ.ศ. 1823-1911) ในช่วงเวลาดงักล่าวจีนติดต่อโดยตรงกบั
ดินแดนทางตะวนัตก โดยขยายจกัรวรรดิเขา้ครอบครองเส้นทางการคา้ขายในเอเชียกลาง จึงเปิด
โอกาสให้ชาวยุโรปเดินทางมายงัเมืองจีนไดโ้ดยสะดวก ดงัปรากฏในบนัทึกของมาร์โคโปโล ชาว 
เวนิส ผูไ้ดเ้ดินทางมาถึงราชสาํนกัจีนและเขียนบรรยากาศเก่ียวกบัเมืองจีนในสมยัจกัรพรรดิกุบไลข่าน
ไวอ้ยา่งละเอียด18 จีนสมยัราชวงศ์หยวน-กุบไลข่าน เขา้ยึดพื้นท่ีของราชวงศ์ซ่ง สถาปนาเมืองตา้ตู 
(ปักก่ิง) เป็นราชธานี จีนสมยัราชวงศ์หยวนเป็นศูนยก์ลางของโลกและมีอิทธิพลทางการเมืองแผ่
ไพศาลกวา้งขวางกวา่จกัรวรรดิใดๆ ในประวติัศาสตร์โลก19 

                                                 
18นนัทนา  กปิลกาญจน์, ประวตัศิาสตร์และอารยธรรมโลก, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์

,2538), 110. 
19คาร์ริงตนั กู๊ดริช,ประวตัศิาสตร์จนี,พิมพค์ร้ังท่ี 7, แปลโดยส. ศิวลกัษณ์ (กรุงเทพฯ: เคลด็ไทย, 

2550), 184. 
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 กองทพัมองโกลอนัเกรียงไกรไดย้กทพัโจมตีดินแดนต่างๆ ไดแ้ก่ หยุนหนานใน พ.ศ. 
1798 อนันัม ใน พ.ศ. 1800 และ พ.ศ. 1820 ญ่ีปุ่น ในพ.ศ. 1817 และ พ.ศ. 1824 จมัปา ใน พ.ศ. 
1825-1826 พม่า ใน พ.ศ. 1830 และชวา ใน พ.ศ. 183620 สอดคลอ้งกบัท่ีสืบแสง พรหมบุญ ระบุไว้
ในหนงัสือเจิ้งเหอ ซาํปอกงและอุษาคเนย ์ว่า ราชวงศ์มองโกลหรือราชวงศ์หยวนสืบทอดมรดกภูมิ
ความรู้เทคโนโลยีการต่อเรือ การเดินเรือ และกองเรือท่ีเขม้แข็งจากราชวงศ์ซ่ง จึงสามารถขยาย
แสนยานุภาพทางทะเล สามารถสร้างความสัมพนัธ์ทางการทูตและการคา้กบันานาประเทศอย่าง
กวา้งขวาง แมว้า่กองทพัเรือมองโกลจะพ่ายแพญ่ี้ปุ่นและชวา อยา่งไรก็ตาม ราชวงศม์องโกลสามารถ
ส่งคณะทูตไปสุมาตรา ชวา ศรีลงักา อินเดียใต ้ช่างจีนในยุคน้ีสามารถต่อเรือสําเภาขนาด 4 เสาได ้
และเขา้ครอบงาํการคา้เคร่ืองเทศแทนพอ่คา้อาหรับ21 

 ราชสํานกัมองโกลปกครองชาวฮัน่หรือชนชาติจีนอยา่งเขม้งวด แต่ในขณะเดียวกนัก็
ยอมรับเอาอารยธรรมจีนเขา้มาเป็นวฒันธรรมของตน โดยราชสํานกัหยวนพึงพอใจและนิยมเคร่ือง
ถว้ยท่ีวาดภาพดว้ยสีนํ้ าเงินแก่ใตเ้คลือบท่ีเรียกว่า เคร่ืองลายคราม22 ซ่ึงเป็นของท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ใน
สมยัน้ีการวาดภาพสีนํ้ าเงินแก่ภายใตเ้คลือบบนเคร่ืองถ้วยชามในพุทธศตวรรษท่ี 19 นับว่าเป็น
เหตุการณ์ท่ีสําคญัมาก เทคนิคแบบน้ีได้รับมาจากผูผ้ลิตเคร่ืองถ้วยชาวเปอร์เซียในแควน้คาชาน 
(Kashan) แต่ก็ได้ทาํให้ดียิ่งข้ึนจนกระทัง่สามารถวาดภาพได้อย่างละเอียด ส่ิงน้ีก็คือการเร่ิมต้น
เคร่ืองลายครามซ่ึงจีนไดส่้งเป็นสินคา้ขาออกไปเป็นจาํนวนมาก และส่งไปยงัแหลมเอเชียไมเนอร์ 
เม่ือพุทธศตวรรษท่ี 21 ก็ส่งไปยงัทวีปยุโรป ซ่ึงทาํให้มีการลอกเลียนแบบข้ึนท่ีเรียกว่าเคร่ือง

                                                 
20รุ่งพงษ ์ ชยันาม, รวมบทความประวตัศิาสตร์การเมอืง : ประวตัศิาสตร์จนีโดยสังเขป (กรุงเทพฯ: 

พิมพอ์กัษร, 2552), 71. 
21สืบแสง  พรหมบุญ, เจิง้เหอ ซําปอกงและอุษาคเนย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 42. 
22ขณะท่ีประเทศทางแถบตะวนัออกกลางนิยมใชเ้คร่ืองถว้ยลายคราม ภายในราชสาํนกัจีนเองกลบั

ไม่นิยมใช ้ทั้งน้ี เพราะราชสาํนกัและชนชั้นสูงยงัคงนิยมใชเ้คร่ืองถว้ยเคลือบสีขาวแบบชิงไป๋ มีเพียงกลุ่มชนบาง
กลุ่มเท่านั้นท่ีใชเ้คร่ืองถว้ยลายคราม การท่ีราชสาํนกัหยวนนิยมใชเ้คร่ืองถว้ยเคลือบสีขาวนั้นเป็นสืบทอดรสนิยม
ของจีนในเร่ืองการใชเ้คร่ืองถว้ย เพราะตลอดเวลาท่ีชนเผา่มองโกลปกครองจีนอยูน่ั้นไดพ้ยายามเลียนแบบหรือรับ
เอาแนวคิดของจีน ซ่ึงตนเห็นวา่เป็นอารยธรรมท่ีสูงกวา่ แต่สาํหรับชาวจีนเองกลบัคิดวา่ เคร่ืองถว้ยลายครามเป็น
ศิลปะของพวกป่าเถ่ือน ไร้อารยธรรม จึงไม่เป็นท่ีนิยมกนั แมแ้ต่ในหนงัสือ “เข่ากู่-เหยาหลุน” ซ่ึงเขียนโดยเฉาจา้ว 
และไดรั้บการเผยแพร่เม่ือ พ.ศ. 1930 ยงักล่าววา่ “เคร่ืองถว้ยในสมยัราชวงศห์ยวนนั้นมีเคร่ืองลายครามและเคร่ือง
ถว้ยหา้สี แต่ป่าเถ่ือน” แมแ้ต่ราชสาํนกัหยวนตลอดจนชนชั้นสูงจะนิยมใชเ้คร่ืองถว้ยเคลือบสีขาวแบบชิงไป๋และ
แบบชูฟู่ ซ่ึงเด่นในช่วงนั้น (อา้งถึงในปริวรรต  ธรรมาปรีชากร และคณะ, เคร่ืองถ้วยวดัโพธ์ิ, 180-181.) 
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กระเบ้ืองไฟอองซ์ (Faience)23 เคร่ืองลายครามท่ีมีลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีเกิดข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวน
จึงแพร่หลายไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลกอย่างกวา้งขวาง รวมถึงดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ี
ครอบคลุมดินแดนไทยดว้ย 

2.4 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ก่อนพุทธศตวรรษที ่19 
 การปรากฏลายดอกโบตั๋นในศิลปะเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในยุคแรกๆ ท่ีอาจมี

อิทธิพลต่อลายดอกโบตัน๋ในศิลปะไทยท่ีพฒันาข้ึน ภายหลงัจากท่ีมีการสถาปนาราชอาณาจกัรของ
กลุ่มคนไทยแลว้ จากการสืบสอบพบวา่มีร่องรอยของลวดลายดอกไมแ้บบจีนและลายดอกโบตัน๋ใน
ช่วงเวลาดงักล่าวดงัน้ี 

 ร่องรอยลวดลายดอกไมแ้บบจีนในศิลปะทวารวดีจากแผนท่ีแสดงแหล่งท่ีพบเคร่ือง
ถว้ยจีนสมยัต่างๆ ในประเทศไทยจากงานวิจยัเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมาจากแหล่งโบราณคดีในประเทศ
ไทย โดยณฏัฐภทัร  จนัทวชิ พบวา่ เคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศถ์งัของจีน (พุทธศตวรรษท่ี 12-15) พบท่ี
บริเวณคาบสมุทรทางภาคใตข้องไทย ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พงังา และ
กระบ่ี นอกจากน้ียงัพบในบริเวณขอบท่ีราบภาคกลางซ่ึงพบเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศถ์งัตามแหล่ง
เมืองโบราณสมยัทวารวดีในจงัหวดัราชบุรี ลพบุรี สระบุรี และปราจีนบุรี เป็นตน้24 

 ร่องรอยวฒันธรรมจีนท่ีพบในระยะแรกๆ ในดินแดนไทย พบเคร่ืองถ้วยจีนตาม
ชายฝ่ังทะเลแถบแหลมโพธ์ิ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี(ภาพท่ี 6) เม่ือศึกษาเทียบเคียงลกัษณะศิลปะของ
เคร่ืองถว้ยแลว้ พบวา่ทาํข้ึนสมยัราชวงศถ์งัซ่ึงตรงกบัยคุทวารวดี25 

 จากการสํารวจและขุดคน้ทางโบราณคดีเมืองขีดขีน อาํเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี 
เม่ือ พ.ศ. 2549 โดยคณะโบราณคดี พบวา่ หลกัฐานท่ีแสดงวา่มีการใช้พื้นท่ีเพื่อตั้งถ่ินฐานซ้อนทบั
กนัหลายสมยั ตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลาย และมีการสร้างกาํแพงเมือง ขุดคูนํ้ าตลอดจน
มีหลกัฐานทางโบราณคดียนืยนัวา่เป็นชุมชนเมืองสมยัทวารวดี โดยพบหลกัฐานในวฒันธรรมทวารวดี
อยา่งชดัเจนจาํนวนมากและยงัพบเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งอีกจาํนวนหน่ึงมีอายุร่วมสมยัทวารวดี 
(ซ่ึงร่วมสมยักับราชวงศ์ถังของจีน) นอกจากน้ียงัได้พบหลกัฐานโบราณวตัถุในสมยัหลังลงมา  

                                                 
23ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, “ความรู้ใหม่เก่ียวกับวิชาโบราณคดีจีน ตอนท่ี 9,” ในท่องอารยธรรม,

(กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพธุ์รกิจกา้วหนา้, 2539), 160-161. 
24ณัฏฐภัทร  จันทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนที่มาจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย , พิมพ์คร้ังท่ี 2(

กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 2537),ไม่ปรากฏเลขหนา้. อา้งถึงในแสงอรุณ  กนกพงศ์ชยั, วิถีจีน-ไทย ในสังคม
สยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 45. 

25แสงอรุณ  กนกพงศช์ยั, วถิีจนี-ไทย ในสังคมสยาม, 25. 
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เช่น เคร่ืองถว้ยจีนประเภทเคร่ืองเคลือบเขียนสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบท่ีจดัอยู่ในสมยัราชวงศ์หมิงท่ีอยู่
ในช่วงสมยัอยธุยา26 

 
ภาพท่ี 6 ช้ินส่วนของภาชนะดินเผาเขียนสีใตเ้คลือบจีนวาดลายดอกไมแ้บบจีนสมยัราชวงศถ์งั ผลิต

จากเตาฉางซามณฑลเหอหนาน พบท่ีแหลมโพธ์ิ พุมเรียง อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ท่ีมา:ณัฏฐภทัร  จนัทวนิช, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, ไม่ปรากฏเลขหนา้.

อา้งถึงใน แสงอรุณ  กนกพงศช์ยั, วถิีจีน-ไทย ในสังคมสยาม, 46. 

 จากหลกัฐานเก่ียวกบัศิลปกรรมท่ีคน้พบจากเมืองโบราณและแหล่งโบราณสถานสมยั
ทวารวดีแลว้ยงัไม่พบเคร่ืองถว้ยจีนท่ีมีลายรูปดอกโบตัน๋ท่ีชดัเจน และไม่พบลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็น
อิทธิพลศิลปะจีนท่ีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมสมยัทวารวดี ทั้งน้ีเน่ืองจากในช่วงราชวงศ์ถงัของจีน 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาร่วมสมยักบัวฒันธรรมทวารวดี และช่างจีนโบราณเพิ่งเร่ิมประยุกตล์ายดอกโบตัน๋
ไปสลกัตกแต่งบนหลุมฝังศพของชนชั้นสูง ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 13 การนาํลายดอกโบตัน๋ไป
วาดหรือสลกัตกแต่งในเคร่ืองถว้ยจีนและงานประณีตศิลป์เป็นท่ีนิยมแพร่หลายข้ึนช่วงราชวงศซ่์ง
ในระยะหลงั ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 16 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 แต่กว่าเคร่ืองถว้ยจีนท่ีมีลายดอก
โบตัน๋จะนาํไปเผยแพร่เพื่อจาํหน่ายหรือเป็นเคร่ืองบรรณาการแก่ชนชั้นปกครองของราชอาณาจกัร
ในดินแดนต่างๆ นั้นก็พน้สมยัทวารวดีไปแลว้ 

 ความสัมพนัธ์จีน-ขอม และอิทธิพลศิลปะจีนท่ีมีต่อลวดลายดอกไมใ้นศิลปะขอมจาก
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรจีนกบัขอมโบราณแล้วพบว่า ขอมท่ีเมืองพระนคร
เป็นดินแดนท่ีเป็นศูนยก์ลางความเจริญในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าก่อนดินแดนไทย ซ่ึง
ปรากฏหลกัฐานความสัมพนัธ์กบัจีนมาตั้งแต่สมยัก่อนเมืองพระนคร ดว้ยพบหลกัฐานเก่าแก่ท่ีสุดท่ี
จีนรู้จกัดินแดนขอมโบราณก็คือ จดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศสุ์ย (พ.ศ. 1132-1161) ซ่ึงไดร้ะบุถึง

                                                 
26จิรัสสา  คชาชีวะ และคณะ.“ขอ้มูลใหม่จากการขุดคน้เมืองโบราณขีดขิน ตาํบลบา้นหมอ อาํเภอ

บา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี.” ดาํรงวชิาการ 7, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2551): 57-75. 
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อาณาจกัรเจนละว่า “อาณาจกัรเจนละตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องอาณาจกัรลินยี่ (จมัปา) 
อาณาจกัรน้ีแต่เดิมเป็นประเทศราชข้ึนต่ออาณาจกัรฟูนัน ... ราชวงศ์ของพระราชาใช้คาํว่า ฉาลิ 
(Ch’a-li ซ่ึงอาจหมายถึงกษตัริย)์ พระเจา้แผน่ดินทรงพระนามวา่เชโตซูนา (She-to-ssu-na หรือจิตรเสน)
บรรพบุรุษของพระองค์ได้ขยายอาํนาจของอาณาจักรออกไป พระเจ้าจิตรเสนได้เข้ารุกราน
อาณาจกัรฟูนนัและปราบอาณาจกัรนั้นลงได”้27 

  จดหมายเหตุจีนฉบบัเก่าสมยัราชวงศถ์งัยงัไดบ้นัทึกถึงคณะทูตของอาณาจกัรเจนละ 
(รัชกาลของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 1) ซ่ึงพระจกัรพรรดิเกาจงแห่งราชวงศถ์งั (พ.ศ. 1193-1226) ไดท้รง
รับรอง28 และจดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศ์ถงัระบุว่าหลงั พ.ศ. 1249 เล็กน้อยอาณาจกัรเจนละก็
แบ่งแยกออกเป็น 2 แควน้ โดยหม่าตวนหลินบนัทึกไวว้่า “คร่ึงหน่ึงทางภาคเหนือซ่ึงเต็มไปดว้ย
ภูเขาและหุบเขาไดเ้รียกว่าอาณาจกัรเจนละบก คร่ึงหน่ึงทางภาคใตซ่ึ้งจดฝ่ังทะเลและเต็มไปดว้ย
ทะเลสาบ ก็เรียกวา่อาณาจกัรเจนละนํ้า”29 

 อาณาจกัรเจนละบกระหวา่ง พ.ศ. 1250-1300 อาณาจกัรเจนละบกนั้นจดหมายเหตุจีน
เรียกวา่เวนตนั (Wen-tan) หรือโพลู (P’o-lou) และอาจตรงกบัอาณาเขตดั้งเดิมของอาณาจกัรเจนละ 
คือ แถบเมืองจาํปาศกัด์ิ อาณาจกัรเจนละบกไดส่้งคณะทูตเขา้ไปยงัราชสํานกัจีนหลายคร้ัง เช่น ใน 
พ.ศ. 1260 และใน พ.ศ. 1296 ก็ไดส่้งโอรสของพระราชาไปเป็นหวัหนา้คณะทูตดว้ย30 

 นอกจากน้ี จดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศ์ซ่งได้อา้งถึงปี พ.ศ. 1544 ว่า ก่อนท่ีจะเข้า
ร่วมกบัอาณาจกัรกมัพูชา เมืองละโวย้งัคงเป็นรัฐอิสระอยู ่และไดเ้กิดเหตุการณ์ท่ีพระราชา 2 องค์
แย่งกนัครอบครองเมืองละโว ้และไดมี้พระราชาองคท่ี์ 3 เสด็จข้ึนมาจากทางใตเ้พื่อทรงตดัสินขอ้
พิพาทน้ีดว้ยการเสด็จเขา้ครอบครองเมืองละโวเ้สียเอง ต่อจากนั้นผูค้รองราชยต่์อจากพระองค์คือ 
“ราชาแห่งชาวกมัโพช” ก็ไดย้กกองทพัข้ึนไปต่อสู้กบัพระราชาองค์ก่อนของอาณาจกัรละโว ้ซ่ึง
บดัน้ีไดเ้ขา้ครอบครองอาณาจกัรหริภุญชยั แต่ก็พ่ายแพก้ลบัมา การท่ีขอมเขา้ครอบครองลุ่มแม่นํ้ า
เจา้พระยาตอนใตใ้นพุทธศตวรรษท่ี 16 มีหลกัฐานจากศิลาจารึกท่ีคน้พบ ณ เมืองลพบุรี มีอยูห่ลกั
หน่ึงซ่ึงเป็นจารึกของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 1 เอง31 

                                                 
27ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ: สมาคมประวติัศาสตร์

ในพระบรมราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี, 2535), 149. 
28เร่ืองเดียวกนั, 155. 
29เร่ืองเดียวกนั, 160. 
30เร่ืองเดียวกนั, 161. 
31เร่ืองเดียวกนั, 188-189. 
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 เหตุการณ์ตามขอ้ความขา้งตน้คลา้ยกบัหลกัฐานในหนงัสือชินกาลมาลีปกรณ์ท่ีระบุถึง
เหตุการณ์การแย่งชิงอาํนาจระหวา่งกษตัริยล์วปุระ (ละโว)้ กบักษตัริยห์ริภุญชยั โดยยกทพัมาจาก
หริภุญชยัเพื่อมาชิงเมืองลวปุระแลว้กองทพัเผชิญหนา้กนัโดยมีกษตัริยน์ครศรีธรรมราชอีกองคห์น่ึง
ยกทพัเรือข้ึนมาผลในท่ีสุดของสงครามนครศรีธรรมราชไดแ้ผ่อาํนาจข้ึนมาจนถึงลุ่มนํ้ าเจา้พระยา
ยึดเมืองลวปุระไวไ้ด ้ในกาลนั้นกษตัริยคู์่สงครามทั้งสองจึงรีบเร่งแข่งกนัมานครหริภุญชัยก่อน 
กษตัริยห์ริภุญชยัปราชยัแลว้กลบัจากสมรภูมินั้นยอ้นไปเพื่อจะยดึเอาเมืองลวปุระอีกคร้ัง32 

 แควน้ละโวน้ี้ซ่ึงจีนเรียกวา่หลวัหู (Lo-hu) ไดมี้โอกาสส่งคณะทูตของตนเองเขา้ไปใน
ประเทศจีนใน พ.ศ. 1658 คือ 2 ปีภายหลงัจากการข้ึนเสวยราชยข์องพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ในระยะน้ี
พระองคค์งยงัไม่ไดแ้ผอ่าํนาจออกไปนอกอาณาจกัรกมัพูชา คณะทูตคณะใหม่ของอาณาจกัรหลวัหู 
(จดหมายเหตุจีนสมยัราชวงศ์ซ่งเรียกว่าเจนละหลวัหู) ใน พ.ศ. 1698 อาจเขา้มายงัราชสํานักจีน
ภายหลงัการส้ินพระชนม์ของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และยงัเป็นเหตุให้การครอบครองของขอม
เหนือแควน้ละโว้อ่อนแอลง และคงเป็นความพยายามของละโวท่ี้ต้องการตั้งตนเป็นอิสระจาก
อาณาจกัรกมัพชูา จารึกซ่ึงคน้พบท่ีดงแม่นางเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ก็กล่าวถึงกษตัริยท์รงนามวา่
ธรรมาโศก ใน พ.ศ. 1710 พระราชาองคน้ี์อาจทรงครอบครองอาณาจกัรละโวซ่ึ้งเพิ่งเป็นอิสระก็ได้33 

 เม่ือพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 8 ทรงพระชรามากและไดส้ละราชสมบติัให้แก่ราชบุตรเขยใน 
พ.ศ. 1838 อนัเป็นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีกองทพัไทยของอาณาจกัรสุโขทยัมีความเขม้แข็งและไดเ้ร่ิม
เขา้รุกรานอาณาจกัรขอมแลว้ ต่อมาไดมี้ชาวจีนช่ือโจวตา้กวาน (Chou Ta-kuan) ไดร่้วมคณะทูตจีน
เดินทางเข้ามายงัอาณาจกัรกัมพูชาใน พ.ศ. 1839 เพื่อทวงถามถึงราชบรรณาการท่ีถึงกาํหนดท่ี
จะตอ้งส่งไปเมืองจีน โจวตา้กวานไดบ้นัทึกเหตุการณ์การเปล่ียนรัชกาลดงักล่าวไวว้่า “พระราชา
องค์ใหม่34 ทรงเป็นนักรบและเป็นราชบุตรเขยของพระราชาองค์ก่อน (พระเจา้ชัยวรมนัท่ี 8) ซ่ึง
พระราชาองคก่์อนโปรดปรานพระราชธิดาของพระองคม์าก เจา้หญิงจึงไดท้รงนาํพระแสงทองไป
มอบให้แด่พระสวามีของพระองค์...”35นอกจากน้ีโจวตา้กวานยงัได้เขียนบนัทึกเก่ียวกับสภาพ
การเมือง การแต่งกาย วถีิชีวิต ประเพณี อาหารการกิน ฯลฯ รวมถึงความสัมพนัธ์การคา้ระหวา่งจีน
กบัขอมไวด้ว้ย โดยระบุวา่มีสินคา้จีนหลายประเภทท่ีขอมนาํเขา้จากจีน เช่น ผา้ไหม เป็นตน้ 

                                                 
32กรมศิลปากร,เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะศิลปะของแผ่นดนิ (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 2550), 12. 
33ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, ประวตัศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 199. 
34เจา้ชายศรีนทรวรมนัซ่ึงเสกสมรสกบัเจา้หญิงศรินทรภูเปศวรจุฑา พระราชธิดาองคใ์หญ่ในพระเจา้

ชยัวรมนัท่ี 8 
35ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, ประวตัศิาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000, 212. 
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 ดงัจะเห็นไดว้า่ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ราชวงศสุ์ยของจีน (พุทธศตวรรษท่ี 12) ไดร้ะบุถึง
อาณาจกัรเจนละไวใ้นจดหมายเหตุ จนถึงช่วงท่ีโจวตา้กวานเดินทางเขา้มากบัคณะทูตมายงัราชธานี
นครธม อาณาจกัรขอมโบราณมีความสัมพนัธ์ทางการเมือง การทูตและการคา้กบัจีนอยา่งต่อเน่ือง
ยาวนาน จึงปรากฏร่องรอยอิทธิพลจีนในศิลปกรรมขอมอยู่พอสมควร โดยเฉพาะร่องรอยจาก
ลวดลายประดบัต่างๆ สําหรับรองร่อยคล้ายลายดอกโบตัน๋หรือดอกไม้แบบจีนปรากฏให้เห็น
หลกัฐานในศิลปะสมยัเมืองพระนครอยู่หลายแห่ง ดงัเช่น ปราสาทนครวดั พบว่ามีลายแผงมีรูป
ดอกไมแ้บบจีนคลา้ยดอกโบตัน๋อยูด่า้นหลงัของนางอปัสรา (ภาพท่ี7) และยงัพบลายเทพนมผกูลาย
เป็นลายแผงท่ีผกูเป็นลายกา้นขดดว้ยลายดอกไมจี้น(ภาพท่ี8และภาพท่ี9)  

 
ภาพท่ี 7 ภาพสลกัหินทรายหลงันางอปัสราท่ีปราสาทนครวดั บางแห่งมีลายดอกไมแ้บบจีน 
ท่ีมา:กลางทุ่งมหาวทิยาลยั 
 

 
ภาพท่ี 8 ภาพสลกันูนตํ่าลายแผงเทพนมประกอบลายกา้นขดเป็นรูปดอกไมแ้บบจีนคลา้ยดอกโบตัน๋

บนปราสาทนครวดั 
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ภาพท่ี 9 ลายแผงสลกัหินนูนตํ่าลายเทพนมและกา้นขดออกเป็นช่อดอกไมแ้บบจีนคลา้ยดอกโบตัน๋

บนปราสาทนครวดั (ซา้ย) ภาพลายเส้นลายเทพนมและกา้นขดของภาพซา้ย (ขวา) 
ท่ีมา:ภาพซ้ายMarilia Albanese, The Treasures of Angkor, (Hong Kong, WS White Star Publishers, 

2011), 14. 
 นอกจากน้ี ลายแผงผูกลายดว้ยดอกไมแ้บบจีนยงัพบท่ีปราสาทตาพรม (ภาพท่ี10) และ

ปราสาทบนัทายฉมาร์ รวมถึงพบภาพสลกันูนตํ่าท่ีคลา้ยลายดอกไมแ้บบจีนท่ีปราสาทบนัทายฉมาร์อยู่
เป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี11) เป็นตน้ ซ่ึงลวดลายขอมท่ีมีอิทธิพลศิลปะจีนดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั
ท่ีสันติ  เล็กสุขุม ท่ีระบุไวใ้น “ความสัมพนัธ์จีน-ไทย โยงใยในลวดลายประดบั” ว่า ตวัอย่างศิลปะ
ขอมในศูนยก์ลางอาํนาจ คือประเทศกมัพชูาในอดีต เช่น ปราสาทนครวดั มีงานสลกันูนตํ่าประดบัผนงั
หรือแผงศิลากรอบหน้าต่าง ซ่ึงเป็นลวดลายสลกัในศิลปะจีนปะปนอยู่ทัว่ไป ความชัดเจนของงาน
ประดบัแบบจีนดงักล่าวทาํให้ไม่อาจคิดเป็นอ่ืน นอกจากความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหว่างราชสํานกั
ขอมกบัราชสํานกัจีน”36 ซ่ึงหากพิจารณาถึงประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งราชสํานกั
จีนกับขอม และการติดต่อทางการค้าระหว่างกันแล้ว ย่อมเป็นส่ิงยืนยนัว่าโบราณสถานของขอม 
โดยเฉพาะในสมยัหลงั จึงปรากฏลวดลายอิทธิพลในศิลปะจีนปะปนอยูม่ากมาย 

                                                 
36สนัติ  เล็กสุขมุ, ความสัมพนัธ์จนี-ไทย โยงใยในลวดลายประดบั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 19-20. 
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ภาพท่ี 10 ลายแผงผกูลายดว้ยดอกไมแ้บบจีนท่ีปราสาทตาพรม 

  
ภาพท่ี 11 ดา้นหนา้ปราสาทบนัทายฉมาร์ ทิศเหนือ ลายสลกัหนา้กระดานเป็นลายดอกไมแ้บบจีน(ซ้าย)

ลายสลกัเป็นซุม้คลา้ยเรือนแกว้ของพระโพธิสัตวเ์ป็นลายดอกไมแ้บบจีน (ขวา) 

2.5 เส้นทางมาของลายดอกโบตั๋นในดินแดนไทย 
 ชาวจีนมีคติวา่ดอกโบตัน๋คือนางพญาแห่งดอกไม ้ในบรรดาเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์

หยวน และราชวงศ์หมิง จึงมีอยู่มากท่ีเขียนประดบัดว้ยลายดอกไมม้งคล เช่น ลายท่ีเรียกว่าดอก
โบตั๋นสําหรับใช้ในราชสํานักและขุนนางและชนชั้ นสูงของสังคม และนิยมส่งเป็นเคร่ือง
บรรณาการดว้ยเพราะดอกโบตัน๋แทนความมัง่คัง่ เกียรติยศ ความรัก และความงามของผูห้ญิง ลาย
ดอกไมด้งักล่าวมีอยูก่่อนหนา้นั้นแลว้ในศิลปะสมยัราชวงศซ่์งทางภาคเหนือ ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 15 
แต่คงเร่ิมมาแพร่หลายอยู่ในศิลปะไทย เม่ือราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงตรงกบัระยะเวลาของ
ราชวงศห์ยวน37 

                                                 
37สนัติ  เลก็สุขมุ, “ลายจีนในกรุงสุโขทยั,”ศิลปวฒันธรรม13, 4 (กมุภาพนัธ์ 2535): 151. 
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 ความน่าแปลกใจคือ ดอกโบตัน๋ท่ีเป็นพรรณไมด้อกในเขตอบอุ่นท่ีมีอากาศเยน็ พบ
มากในประเทศจีน ชาวจีนถือเป็นดอกไมม้งคลมาชา้นาน ช่างชาวจีนจึงนาํมาใชเ้ป็นลวดลายตกแต่ง
ศิลปกรรม ดงัเช่นท่ีปรากฏอยูใ่นภาชนะเคร่ืองใชส่ิ้งของต่างๆ เพราะถือเป็นลายสัญลกัษณ์มงคล แต่
ลายดอกโบตัน๋ยงัไดป้รากฏในศิลปะในดินแดนไทยท่ีเป็นเขตร้อนดว้ย ทั้งในศิลปะสุโขทยั ศิลปะ
ลา้นนา ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ ซ่ึงล้วนพบลายดอกโบตัน๋อย่างดาษด่ืน ทั้งๆ ท่ีใน
ดินแดนไทยไม่มีพืชพรรณโบตัน๋เป็นไมพ้ื้นเมืองแต่อยา่งใด จึงเป็นประเด็นท่ีมาว่าลายดอกโบตัน๋
และพนัธ์ุพฤกษาจากเขตภูมิอากาศเยน็น้ีมาปรากฏในอาณาจกัรต่างๆ ในดินแดนไทยไดอ้ย่างไร ส่ิง
ใดจุดประกายให้ช่างไทยโบราณคิดทาํลวดลายดอกโบตัน๋ ซ่ึงลายดอกโบตัน๋น้ีแพร่อิทธพลมาจากจีน
มาสู่ดินแดนไทยดว้ยเส้นทางบกหรือทางทะเล และประเด็นท่ีวา่ลายดอกโบตัน๋ในดินแดนไทยนั้น
ปรากฏข้ึนในศิลปะใดก่อน 

 เม่ือสืบสอบเส้นทางการเดินทางของลายดอกโบตัน๋จากจีนสู่ดินแดนไทย พบวา่ ราชธานี
ราชวงศห์ยวนตั้งอยูท่ี่เมืองตา้ตู หรือปักก่ิงในปัจจุบนั แต่แหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยและเคร่ืองลายครามท่ี
สําคญัร่วมสมยัน้ี ซ่ึงอาจเป็นต้นทางท่ีสําคญัของลายดอกโบตัน๋ในดินแดนไทย คือแหล่งเตาท่ี
มณฑลเจียงซี และมณฑลหยนุหนานดงัน้ี 

 (1) แหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี บริเวณภาคตะวนัออกของจีน ในเขตลุ่มนํ้ าฉางเจียง 
(แยงซีเกียง)ไม่ห่างชายฝ่ังทะเล ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการผลิตเคร่ืองถว้ยจีนโดยเฉพาะเคร่ืองลายครามท่ี
สาํคญัมาก 

 (2) แหล่งเตาหยูจี้ มณฑลหยุนหนาน บริเวณภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีอยูลึ่กเขา้มาในเขตท่ีราบหุบเขา เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยจีนและเคร่ืองลายครามมาตั้งแต่
สมยัราชวงศห์ยวนจนถึงสมยัราชวงศห์มิงตอนตน้38 

 สําหรับเส้นทางท่ีสันนิษฐานวา่ส่งมาขายหรือเป็นเคร่ืองราชบรรณาการแก่กษตัริยใ์น
ดินแดนไทย ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20 โดยทางบก หรือทางทะเล เม่ือศึกษาถึงทาํเลท่ีตั้งและ
ขอ้มูลประวติัศาสตร์แลว้สามารถวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการมาของเคร่ืองลายครามท่ีเขียน
ลวดลายดอกโบตัน๋จากจีนสู่ดินแดนไทยไดด้งัน้ี (ภาพท่ี12) 

                                                 
38ปริวรรต  ธรรมาปรีชากร และคณะ, เคร่ืองถ้วยวดัโพธ์ิ, 180. 
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ภาพท่ี 12 แผนท่ีแสดงความเป็นไปไดข้องเส้นทางการเดินทางของลายดอกโบตัน๋จากแผน่ดินจีนสู่

ดินแดนไทยในพุทธศตวรรษท่ี 19  

ท่ีมา: แผนท่ีฐานจาก Gloogle Earth 

 ทั้งน้ี สมมุติฐานของเส้นทางท่ีมาของลายดอกโบตัน๋ มี 3 เส้นทางดงัต่อไปน้ี 

 (1) เส้นทางบก อาณาจกัรลา้นนา – อาณาจกัรสุโขทยั – อาณาจกัรละโว-้อยธุยา 

 (2) เส้นทางทะเล อาณาจกัรสุโขทยั - อาณาจกัรลา้นนา 

 (3) เส้นทางทะเล อาณาจกัรละโว-้อยธุยา – อาณาจกัรสุโขทยั – อาณาจกัรลา้นนา 

 ดงัมีเหตุผลและรายละเอียดสนบัสนุนในแต่ละสมมุติฐาน ดงัน้ี 

 เส้นทางท่ี 1 เส้นทางบกจากจีนมาทางมณฑลหยุนหนานผ่านดินแดนไทล้ือไทใหญ่ 
แถบเมืองเชียงรุ่ง เชียงตุง หรือดินแดนพุกามเข้าสู่อาณาจกัรล้านนา แล้วส่งต่อมายงัอาณาจกัร
สุโขทยั จากนั้นอาณาจกัรสุโขทยัส่งต่อใหแ้ก่อาณาจกัรอยธุยาอีกทอดหน่ึง 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัดินแดนตอนบนของภาคพื้นทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อระหวา่งไทย ลาว และพม่า ในปัจจุบนั ไดเ้ร่ิมข้ึนหลงัจากราชวงศม์องโกล
สามารถพิชิตตา้หล่ีไดแ้ลว้ในปี พ.ศ. 1796 ราชวงศม์องโกลไดพ้ยายามใชค้วามกา้วร้าวเขา้ครอบงาํ
ชนกลุ่มต่างๆ และประสบความสําเร็จเม่ือสามารถตีพุกามแตกใน ปี พ.ศ. 1830 นบัแต่น้ีไปช่ือของ 
“ปาไป่สีฟู่ ” หรือเมือง 800 ชายา ก็เร่ิมโดดเด่นในเอกสารประวติัศาสตร์ฉบบัหอหลวง หรือหยวนส่ือ
ของราชวงศ์หยวน ขอ้ความสําคญัในเอกสารน้ีทาํให้มัน่ใจได้ว่า ป่าไปสีฟู่  ซ่ึงในภาษาท้องถ่ิน
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เรียกวา่ จ่ิงไม่ นั้นหมายถึง อาณาจกัรเชียงใหม่ เม่ือส้ินสุดราชวงศห์ยวนแลว้และราชวงศห์มิงข้ึนมา
ครองอาํนาจใน พ.ศ. 1911 และเร่ิมติดต่อกบัเชียงใหม่อีกคร้ังหน่ึงนั้น ในช่ือ “ปาไป่ตา้เต้ียน”39

ดงันั้น เคร่ืองลายครามลายดอกโบตัน๋อาจตอ้งบรรทุกมา้ต่างววัต่างเพื่อส่งเคร่ืองถว้ยจีนมาจากจีน
มณฑลหยุนหนานท่ีมีลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมเผยแพร่อยูแ่ลว้ (ภาพท่ี 13) ลงมาสู่ดินแดนไทย
ผา่นช่องเขาต่างๆ หรือเลาะลงมาตามแม่นํ้าโขงลงมาทางอาณาจกัรลา้นนาก็เป็นไปได ้

 

 

 

  

ภาพท่ี 13 ตาํหนกัทองของนายพลอู๋ซานกุย้ ขา้หลวงประจาํหยุนหนาน ลายหน้ากระดานและลาย
เสากาํแพงของตาํหนกัทองประดบัดว้ยลายสลกัหินเป็นรูปดอกโบตัน๋ 

 เส้นทางท่ี 2 เส้นทางทะเลจากจีนลงมาสู่ทะเลจีนใตเ้ขา้มาทางอ่าวไทยเขา้สู่แม่นํ้ า
เจ้าพระยา แม่นํ้ าน่าน และแม่นํ้ ายมเพื่อเช่ือมมายงัอาณาจกัรสุโขทยั และมีการพฒันาลวดลาย
ประดบัตกแต่งในศิลปกรรมต่างๆ แลว้จึงส่งไปยงัอาณาจกัรลา้นนา และส่งกลบัลงมายงัอาณาจกัร
อยธุยาอีกทีหน่ึง 

 การเปรียบเทียบยคุสมยัระหวา่งไทย-จีน อาณาจกัรสุโขทยั พุทธศตวรรษท่ี 18-20 ตรง
กบัราชวงศ์หยวน (พ.ศ. 1822-1911) ส่วนอาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาตอนตน้จนถึงยุคท่ีมีการควบ
                                                 

39คณะกรรมการสืบคน้ประวติัศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  
ปาไป่สีฟู-ปาไป่ต้าเตีย้ (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ,์ 2539), 7-8. 
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ผนวกรวมกับอาณาจักรสุโขทัย ตรงกับราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-2171) โดยตั้ งแต่รัชกาล 
พระรามาธิบดีท่ี 1 (เร่ิม พ.ศ. 1893) จนถึงรัชกาลพระราเมศวร ครองราชยค์ร้ังท่ี 2 (ถึง พ.ศ. 1938) 
ตรงกบัรัชกาลจกัรพรรดิหงอู่ (พ.ศ. 1911-1941) ปฐมกษตัริยร์าชวงศห์มิงตั้งราชธานีอยูท่ี่นครหนานจิง 
ลุ่มนํ้ าฉางเจียง รัชกาลพระรามราชา (พ.ศ. 1938-1952) ตรงกบัจกัรพรรดิเจ้ียนเหวิน (พ.ศ. 1942-
1945) พระนครินทราชา(พ.ศ. 1952-1967) ตรงกบัรัชกาลจกัรพรรดิหย่งเล่อ (พ.ศ. 1946-1967) 
ผูท้รงยา้ยราชธานีกลบัมาท่ีกรุงปักก่ิง และจกัรพรรดิหงฉ้ี (พ.ศ. 1968-1969)40 

 ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 สมัยราชวงศ์หยวนได้มีการส่งเคร่ืองลายครามเป็น
สินคา้ออกและเป็นเคร่ืองบรรณาการมายงัแว่นแควน้ต่างในดินแดนต่างๆ การเดินทางของเคร่ือง
ลายครามดงักล่าวอาจส่งมาจากจีนผา่นทางทะเล โดยมาทางทะเลจีนใต ้เขา้สู่อ่าวไทย เขา้ปากแม่นํ้ า
เจ้าพระยาข้ึนมายงัแม่นํ้ าน่านและแม่นํ้ ายมเข้าสู่อาณาจกัรสุโขทยัได้โดยตรง หรือส่งผ่านจาก
ชุมชนอโยธยาอีกต่อหน่ึงก็เป็นไปได ้ในขณะนั้นเกาะเมืองพระนครศรีอยธุยายงัไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลาง
ของอาณาจกัรอยุธยา แต่เม่ือลุถึงปลายราชวงศ์หยวนเขา้สู่ราชวงศ์หมิงแล้วอาณาจกัรอยุธยาจึง
มัน่คงข้ึน ดงันั้น เคร่ืองลายครามลายดอกโบตัน๋ในสมยัราชวงศห์ยวนอาจข้ึนไปสู่อาณาจกัรสุโขทยั
ไดโ้ดยตรง หรืออาจจะส่งผา่นจากละโว-้อโยธยาจริงแต่อาจมีการพฒันาเป็นลายประดบัศิลปกรรม
โดยช่างชาวสุโขทยัก่อนท่ีอ่ืนก็เป็นได้ แล้วจึงส่งต่อไปยงัล้านนาหรือส่งกลบัลงมายงัอาณาจกัร
อยุธยาอีกทีหน่ึงโดยผ่านระบบเครือญาติท่ีแต่งงานขา้มราชวงศ์ต่างๆ และการสงครามกวาดตอ้น
ครัวเรือนและช่างฝีมือไปเป็นพลเมืองของอาณาจกัรต่างๆ 

 เส้นทางท่ี 3 เส้นทางทะเลจากจีนลงมาสู่ทะเลจีนใตเ้ขา้มาทางอ่าวไทยแลว้เขา้สู่แม่นํ้ า
เจา้พระยา แม่นํ้าลพบุรีสู่ดินแดนละโว-้อโยธยา แลว้จึงส่งต่อไปยงัอาณาจกัรสุโขทยัอีกทอดหน่ึง 

 เอกสารต่างๆ ของจีนหลงัราชวงศ์ซ่งเป็นตน้มาได้เร่ิมระบุถึงอาณาจกัรละโว ้ดงัเช่น 
เอกสารรวมบทความสําคญัของราชวงศซ่์ง ไดบ้นัทึกวา่ ในปี พ.ศ. 1646 ราชวงศ์ซ่งไดจ้ดัทูตมาละโว ้
และในปี พ.ศ. 1658 ละโวไ้ดส่้งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัราชวงศซ่์ง จากนั้นเม่ือเขา้สู่สมยัราชวงศ์
หยวนแล้วในปี พ.ศ. 1832-1842 ภายใน 10 ปี ละโวไ้ด้จดัส่งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัราชวงศ์
หยวน 5 คร้ัง เม่ือ พ.ศ. 1892 ละโวไ้ดเ้จริญรุ่งเรือง ประกอบกบัแผ่นดินของอาณาจกัรเสียน (สุโขทยั) 
ในหนงัสือโบราณของจีนจึงเรียกอาณาจกัรน้ีวา่ “เสียนหลวัหู” เม่ือ พ.ศ. 1920 ราชวงศห์มิงไดม้อบตรา
ทองท่ีมีตวัอกัษรจีนวา่ กษตัริยเ์สียนหลวั (กษตัริยส์ยาม) จากนั้นจึงเร่ิมตน้เรียกอาณาจกัรเสียนหลวั 
เป็นตน้มา41 

                                                 
40ภุชชงค ์ จนัทวชิ, เคร่ืองถ้วยในเมอืงไทย : เคร่ืองลายคราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551), 72. 
41ตว้น ลี เซิง, ประวตัศิาสตร์ไทยในสายตาชาวจนี, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: พิราบ, มปท), 43. 
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 นอกจากน้ี เอกสารบนัทึกยอ่เผา่ชาวเกาะ ซ่ึงวงัตา้เยียนไดเ้ขียนข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวน 
ระบุถึงภูมิประเทศของละโวว้า่ “ภูเขามีลกัษณะเหมือนกาํแพงเมือง หินผาสีขาวสูงตระหง่าน สภาพ
พื้นดินเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ไพศาล อุดมดว้ยพืชพนัธ์ุธญัญาหาร ชาวเสียน (สุโขทยั) ตอ้งพึ่งพาอาศยั 
ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี ดุจฤดูใบไมผ้ลิ ประชาชนชาวละโวมี้อุปนิสัยห้าวหาญบึกบึน มีเจา้แผน่ดิน
ของเขาตามกฎระเบียบ...”42 

 ล่วงเวลาจากละโวม้าถึงราชอาณาจกัรอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราชา (พ.ศ. 
1952-1967) ในรัชกาลน้ีอาณาจกัรสุโขทยัไดต้กอยูภ่ายใตอ้าํนาจของอยุธยาอยา่งแทจ้ริงภายหลงัจาก
ท่ีพระนครินทราชาเสด็จข้ึนไปปราบจลาจล ณ เมืองสุโขทยั อนัมีสาเหตุจากความไม่มัน่คงทาง 
การเมืองของสุโขทยัในช่วงท่ีพระมหาธรรมราชาไดเ้สด็จสวรรคตจึงเกิดสงครามแยง่ชิงราชสมบติั
กนั กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของพระองค์นั้นมีความรุ่งเรืองทางดา้นเศรษฐกิจมาก อนัเน่ืองมาจาก
การมีความสัมพนัธ์ทางการทูตและการคา้ขายกบัจีนและดินแดนอ่ืนๆ ภายหลงัท่ีพระองค์เสด็จ
สวรรคตลงใน พ.ศ. 1967สมเด็จเจา้สามพระยาพระโอรสไดค้รองราชยส์มบติั (พ.ศ. 1967-1991) ใน
รัชกาลน้ีได้สถาปนาพระโอรสเป็นพระอุปราชให้ไปครองเมืองหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นคร้ังแรก  
ณ เมืองพิษณุโลก เม่ือพระองค์เสด็จสวรรคตลง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระโอรสได้ข้ึน
ครองราชยส์มบติัเม่ือ พ.ศ. 199143และในรัชสมยัของพระองค์ไดท้รงรวบรวมแผ่นดินสุโขทยักบั
อยุธยาให้เป็นแผ่นดินภายใต้พระมหากษตัริย์องค์เดียวกัน และจัดระบบการปกครองให้แบบ
จตุัสดมภเ์พื่อวางรากฐานการปกครองราชอาณาจกัรใหม้ัน่คงยิง่ข้ึน 

 ดงันั้น เคร่ืองลายครามลายดอกโบตัน๋อาจมาถึงละโว-้อโยธยาก่อนแลว้ และไดพ้ฒันา
ลวดลายดอกโบตัน๋มาประดบัศิลปกรรมต่างๆ ในละโว-้อโยธยาก่อนแลว้ จึงส่งต่อไปยงัอาณาจกัร
สุโขทยัท่ีเป็นดินแดนท่ีอยูต่อนบน และสุโขทยัส่งต่อให้กบัอาณาจกัรลา้นนาอีกทอดหน่ึง ก็มีความ
เป็นไปได ้

 เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความเป็นไปไดข้องสมมุติฐานของเส้นทางมาของลายดอก
โบตัน๋ท่ีมากบัเคร่ืองถว้ยลายครามของจีนในพุทธศตวรรษท่ี 19 จากดินแดนจีนสู่ดินแดนไทยทั้ง 3 
เส้นทางโดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ประกอบดว้ย ทาํเลท่ีตั้งของแหล่งผลิตเคร่ืองลายคราม ความ
ยากลาํบากของเส้นทางขนส่งหลกัฐานทางโบราณคดีของเคร่ืองถว้ยพบในเส้นทางสู่อาณาจกัรใน
ดินแดนไทย ตลอดจนร่องรอยหลกัฐานลายดอกโบตัน๋บนศิลปกรรมท่ีพบ ณ โบราณสถานต่างๆ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

                                                 
42เร่ืองเดียวกนั, 44. 
43กรมศิลปากร, คลองและท่าเรือจ้างสมยัโบราณกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2545), 2. 
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 (1) ทาํเลท่ีตั้งของแหล่งผลิตเคร่ืองลายครามท่ีสําคญัในสมยัราชวงศ์หยวน 2 แหล่ง 
แหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี และแหล่งเตาหยูจี้ มณฑลหยุนหนาน จากการวิเคราะห์แลว้พบวา่
แหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี บริเวณภาคตะวนัออกของจีน อยู่ในทาํเลท่ีไม่ห่างชายฝ่ังทะเล 
สามารถขนส่งลงสําเภาไดโ้ดยสะดวก และเป็นแหล่งศูนยก์ลางการผลิตเคร่ืองลายครามแหล่งใหญ่
มาตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวนจนถึงสมยัราชวงศชิ์ง ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อเป็นสินคา้ส่งออกไปจาํหน่ายยงั
ดินแดนต่างๆ สามารถผลิตเคร่ืองถ้วยไดคุ้ณภาพดี ในขณะท่ีแหล่งเตาหยูจี้ มณฑลหยุนหนานซ่ึง
ตั้งอยูใ่นบริเวณภาคตะวนัตกเฉียงใตเ้ป็นดินแดนปิด (Land Lock Region) ของจีน เป็นเขตท่ีราบหุบเขา 
ในสมยัโบราณตอ้งเดินทางบกโดยใชส้ัตวต่์างเพื่อบรรทุกสินคา้ส่งเขา้ออกผา่นช่องเขาต่างๆ เพื่อไป
ยงัดินแดนหยนุหนานท่ีอยูใ่นลึกเขา้ไปในแผน่ดินห่างจากทะเลมาก แหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยลายคราม
แหล่งน้ีผลิตมาตั้งแต่สมยัราชวงศ์หยวนจนถึงสมยัราชวงศ์หมิงตอนตน้ ซ่ึงเป็นการผลิตในช่วง
ระยะเวลาอนัสั้ น และส่วนใหญ่ผลิตข้ึนเพื่อใช้เฉพาะภายในท้องถ่ินเท่านั้น ไม่ได้ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเหมือนกบัเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน เพราะส่วนใหญ่มกัพบคน้พบอยูใ่นสุสาน ลายของเคร่ืองถว้ยก็คลา้ย
กับเคร่ืองถ้วยลายครามท่ีผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน โดยมีสีเข้มกว่าในลักษณะสีนํ้ าเงินอมเทา  
แต่คุณภาพและเน้ือดิน ตลอดจนความงดงามสู้ของท่ีผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ินไม่ได้44 

  เม่ือพิจารณาท่ีตั้งของแหล่งผลิตกบัการขนส่งสินคา้เคร่ืองถว้ยลายคราม จะเห็นได้
ว่าแหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ินในมณฑลเจียงซีมีความสะดวกในการขนส่งสินคา้เพื่อส่งออกสู่ทะเลไป
จาํหน่ายยงัดินแดนอ่ืนๆ ไดส้ะดวกกวา่การนาํสินคา้เคร่ืองถว้ยลายครามจากแหล่งเตาหยูจี้ในมณฑล
หยุนหนาน ซ่ึงในการขนส่งตอ้งใช้สัตวต่์างเพื่อบรรทุกเคร่ืองถ้วยไปยงัดินแดนต่างๆ นั้นอาจไม่
สะดวกแก่การขนส่งเน่ืองจากเคร่ืองลายครามและเคร่ืองถว้ยจีนทั้งมีนํ้ าหนกัมากและยงัเป็นสินคา้ท่ี
ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ ไม่เช่นนั้นก็จะแตกหกัเสียหายในระหวา่งการขนส่ง 

 (2) หลกัฐานทางโบราณคดีของเคร่ืองถว้ยพบในเส้นทางสู่อาณาจกัรในดินแดนไทย
จากการขุดคน้โบราณคดีใตน้ํ้ าในเขตทะเลอ่าวไทย ทะเลจีนใต ้ยงัพบวา่มีซากเรือโบราณท่ีอบัปาง
ลงอยู่ใตท้้องทะเล ซ่ึงเม่ือสํารวจแล้วพบเคร่ืองถ้วยและเคร่ืองลายครามของจีนเป็นจาํนวนมาก 
แสดงใหเ้ห็นวา่เส้นทางการคา้เคร่ืองถว้ยจีนนั้นนิยมใชก้ารขนส่งทางเรือสาํเภา เดินทางตามเส้นทาง
ลดัเลาะชายฝ่ังทะเลตามฤดูกาลของลมมรสุม ซ่ึงทาํให้สามารถขนส่งสินคา้ไดค้ราวละจาํนวนมาก 
และไม่แตกหกัเสียเม่ือเทียบกบัการขนส่งโดยทางบกท่ีใชส้ัตวต่์างเป็นพาหนะบรรทุกเพื่อการขนส่ง
สินคา้ 

                                                 
44ปริวรรต  ธรรมาปรีชากรและคณะ, เคร่ืองถ้วยวดัโพธ์ิ, 180-181. 
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  ตวัอย่างเคร่ืองถ้วยสังคโลกท่ีพบ ดงัเช่นโถเคลือบสีเขียวลายดอกโบตัน๋ ศิลปะ
สุโขทยั พุทธศตวรรษท่ี 20-21 ซ่ึงไดจ้ากการสาํรวจทางโบราณคดีใตน้ํ้าระหวา่งไทย-เดนมาร์ก และ
จานเคลือบสีเขียวไดจ้ากแหล่งเรือจมในอ่าวไทยบริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงธนาคาร
แห่งประเทศไทยไดน้าํลายจากเคร่ืองถว้ยสังคโลกสุโขทยัใบน้ีไปใชเ้ป็นลายประกอบบนดา้นหลงั
ของธนบตัรฉบบัละ 20 บาทซ่ึงใช้อยู่ในปัจจุบนั เคร่ืองถว้ยทั้ง 2 ช้ินดงักล่าวปัจจุบนัจดัแสดงท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั (ภาพท่ี 14) 

 
ภาพท่ี 14 โถเคลือบสีเขียวลายดอกโบตัน๋ ศิลปะสุโขทยั จากแหล่งเรือจมอ่าวสัตหีบปัจจุบนัจดั

แสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก 

  อีกตวัอยา่งหน่ึงเคร่ืองสังคโลกชุดตุ๊กตาจีนจากโบราณคดีใตน้ํ้ าในน่านนํ้ าอ่าวไทย
เป็นดินเคลือบ 2 สี ประกอบดว้ยรูปคนอุม้ปลา สันนิษฐานวา่เป็นรูปเคารพ สังเกตไดจ้ากการแต่งกาย
เหมือนกบัเทพของจีน และยงัมีรูปตุ๊กตารูปหญิงเปลือยอก มือขวาทูนหมอ้นํ้ าไวบ้นไหล่ อยู่ใน
สภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ผลงานชุดตุ๊กตาน้ีได้มาจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชานาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
สันนิษฐานวา่รูปแบบลวดลายท่ีปรากฏในตุ๊กตาจีนนั้นไดอิ้ทธิพลมาจากศิลปะจีน มีอายุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 20-21เป็นส่ิงยนืยนัไดว้า่ ในอดีตดินแดนสุโขทยัไดมี้การติดต่อกบัจีนทางทะเลอยา่ง
แน่นอน (ภาพท่ี 15) 
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ภาพท่ี 15 ชุดตุ๊กตาดินเคลือบสองสีสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ จากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั สุโขทยั 

รูปแบบลวดลายตุก๊ตาจีนไดอิ้ทธิพลมาจากศิลปะจีน พุทธศตวรรษท่ี 20-21 

ท่ีมา:กองบรรณาธิการศิลปวฒันธรรม, “กวา่จะไดภ้าพฝัน”. ศิลปวฒันธรรม 13, 6 (เมษายน 2535): 91. 

  เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นตลาดสําคญัของการค้าเคร่ืองถ้วยจีนมาตั้งแต่สมยั
โบราณ โดยเฉพาะในประเทศไทยพบหลกัฐานเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศถ์งั (พุทธศตวรรษท่ี 12 -
15) ตลอดเร่ือยมาจนถึงเคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์ชิง (พุทธศตวร รษท่ี 25) นอกจากชาวเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อเคร่ืองถว้ยจีนโดยตรงแลว้ยงัเป็นพ่อคา้คนกลางท่ีซ้ือขาย
เคร่ืองถว้ยจีนดว้ย เมืองท่าสาํคญัๆ หลายแห่งตามชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย คาบสมุทรมลาย ูเช่น บริเวณ
แหลมโพธ์ิ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองปัตตานี และเมืองมะละกา เป็นแหล่งซ้ือขายเคร่ืองถว้ยจีน
ทั้งส้ิน45 

  สินคา้เคร่ืองถว้ยจีนท่ีบรรทุกสําเภามายงัอ่าวไทย และกรุงศรีอยุธยา ส่วนหน่ึงขาย
ใหก้บัชาวสยามพื้นเมือง แต่อีกส่วนหน่ึงขายต่อไปใหก้บัพอ่คา้ชาวตะวนัตก อินเดีย อาหรับ รวมถึง
พ่อคา้จากหมู่เกาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงปรากฏหลกัฐานเคร่ืองถว้ยจีนหลายยุคหลายสมยั 
เคร่ืองถว้ยเวียดนาม และท่ีสําคญัคือเคร่ืองถว้ยไทยโดยเฉพาะจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยัตามแหล่ง
เมืองท่า ชุมชนโบราณ และแหล่งฝังศพในหมู่เกาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียแล้ว (ภาพท่ี 16) 
นอกจากน้ียงัปรากฏหลกัฐานเคร่ืองถว้ยจีนในแหล่งเรือจมในอ่าวไทย และน่านนํ้ าอ่ืนๆ จาํนวนมาก 
สําหรับเฉพาะในอ่าวไทยมีแหล่งเรือจมท่ีพบเคร่ืองถว้ยจีนหลายแหล่ง เช่น เรือเกาะกระดาด เรือ
พทัยา เรือรางเกวยีน เรือสมุย เรือสีชงั แหล่งเกาะร้ิน และแหล่งเรือเสมด็งาม เป็นตน้46 

                                                 
45กองโบราณคดี กรมศิลปากร, โบราณคดสีีคราม 2: เคร่ืองถ้วยจากทะเล (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 2533), 62. 
46เร่ืองเดียวกนั, 63. 
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ภาพท่ี 16 แผนท่ีแหล่งเตาท่ีสําคญัในจีน เวียดนาม และไทย (ซ้าย) และแผนท่ีเส้นทางการคา้ขาย

ทางทะเลระหวา่งจีนกบัดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ขวา) 
ท่ีมา:ภาพซา้ยกองโบราณคดี กรมศิลปากร, โบราณคดีสีคราม 2 : เคร่ืองถ้วยจากทะเล, 11. 

ภาพขวาhttp://ceramic.chalre.com/images/spice_trade 

  บริเวณปากแม่นํ้ าเจา้พระยามกัพบเคร่ืองถว้ยชามต่างๆ โดยเฉพาะเคร่ืองถว้ยชาม
จีนตกอยู่ตามชายฝ่ังทะเลอยู่เป็นจาํนวนมาก ดงัตวัอย่างจากพิพิธภณัฑ์บ้านขุนสมุทรจีน ตาํบล
แหลมฟ้าผา่ อาํเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการไดร้วบรวมเคร่ืองถว้ยจีนสมยัต่างๆ ตกอยู่
ตามชายฝ่ังทะเลในบริเวณนั้นไดเ้ป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 17) 

 
ภาพท่ี 17 บริเวณปากแม่นํ้าเจา้พระยา บา้นขนุสมุทรจีน จงัหวดัสมุทรปราการพบเคร่ืองถว้ยจีนสมยั

ต่างๆ ตกอยูต่ามชายฝ่ังทะเลเป็นจาํนวนมาก 
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  จากการสํารวจเศษช้ินส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาบริเวณชุมชนริมนํ้ าเจา้พระยาบริเวณ
อาํเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี พบเศษเคร่ืองถว้ยจีนเป็นกลุ่มใหญ่พบในปริมาณมากท่ีสุด มีอายุ
ตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวน (พุทธศตวรรษท่ี 19-20) จากแหล่งเตาหลงฉวน มณฑลเจอ้เจียง และเตา
ปูเถียน มณฑลฝเูจ้ียน สมยัราชวงศห์มิง (พุทธศตวรรษท่ี 21-22) ผลิตจากแหล่งเตาในมณฑลเจียงซี 
ฝเูจ้ียน และกวางตุง้ และสมยัราชวงศชิ์ง (พุทธศตวรรษท่ี 23-25) ผลิตจากแหล่งเตาในมณฑลฝเูจ้ีย
นและกวางตุง้ นอกจากน้ียงัพบเคร่ืองถ้วยท่ีผลิตจากแหล่งเตาภายในประเทศ ได้แก่ เคร่ืองถ้วย
สุโขทยัท่ีผลิตจากแหล่งเตาในอาํเภอศรีสัชนาลยั กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 และเคร่ืองถว้ย
สิงห์บุรีท่ีผลิตจากแหล่งเตาวดัพระปรางค ์อาํเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรี ท่ีเรียกว่าเตาแม่นํ้ านอ้ย 
ทาํให้สันนิษฐานได้ว่า พื้นท่ีสองฝ่ังแม่นํ้ าเจ้าพระยาตอนล่างน้ีเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีการติดต่อ
สัมพนัธ์กบัชุมชนภายนอกมาตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนตน้ รวมพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นอยา่งชา้47 

  การศึกษาความสัมพนัธ์ทางการคา้ในสมยัอยุธยา ระหวา่งจีนกบัอยุธยาโดยอาศยั
ขอ้มูลจากเคร่ืองถว้ยจีนท่ีงมไดร้อบเกาะอยุธยา พบภาชนะและเศษภาชนะท่ีชาํรุดจมอยูใ่ตน้ํ้ ารอบ
เกาะอยุธยาเป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่มากว่าร้อยละ 95 เป็นเคร่ืองถว้ยจีน ส่วนท่ีเหลือเป็นเคร่ือง
ถว้ยต่างประเทศอ่ืนและเคร่ืองถว้ยพื้นเมือง ทาํให้ทราบวา่ชาวอยุธยาไม่ผลิตเคร่ืองถว้ยใชเ้อง สมยั
อยุธยาตอนตน้ใชเ้คร่ืองถว้ยจีนแลว้ยงัมีเคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากสุโขทยัและศรีสัชนาลยัท่ีอยู่ตอนบน 
ซ่ึงสามารถผลิตส่งขายไปไกลถึงหมู่เกาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เม่ือแหล่งเตาดงักล่าวเลิกผลิต
แล้ว อยุธยาจึงไดส้ั่งเคร่ืองถว้ยจีนเป็นหลกัเพื่อนาํเขา้มาใช้ในชีวิตประจาํวนั เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบ
ตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวนแต่พบนอ้ย ราชวงศห์มิงพบปานกลาง และราชวงศชิ์งพบมากท่ีสุด(ภาพท่ี 18) 
การพบวา่เคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศ์ชิงรอบเกาะอยุธยาท่ีมีเป็นจาํนวนมากนั้น เน่ืองจากการคา้ขายกบั
จีนในช่วงรัชกาลจกัรพรรดิคงัซีและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเจริญรุ่งเรืองมาก อยุธยาไดส่้งทูต
บรรณาการไปราชสาํนกัจีนไม่ตํ่ากวา่ 9 คร้ัง และชาวจีนในอยธุยามีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน48 

  เศษเคร่ืองถว้ยจีนท่ีงมไดโ้ดยรอบเกาะอยุธยาท่ีมีปริมาณและหลากหลายยุคสมยั 
ไดส้ะทอ้นถึงสายวฒันธรรมและการคา้ไทย-จีนอนัยาวนาน และยงัแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมือง
ท่าสําคญัท่ีคา้ขายกบัเมืองจีนโดยใชเ้ส้นทางแม่นํ้ าเจา้พระยาเช่ือมโยงการคา้ทางทะเล และเป็นอีก
หลกัฐานหน่ึงท่ีสามารถเสริมกบัหลกัฐานทางดา้นเอกสารประวติัศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี49 
                                                 

47กฤษฎา  พิณศรี “เคร่ืองถว้ยท่ีสามโคก,” เมอืงโบราณ24, 1 (มกราคม-มีนาคม 2541):29-31. 
48เผ่าทอง  ทองเจือ,การศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้าในสมัยอยุธยา ระหว่างจีนกับอยุธยาโดยอาศัย

ข้อมูลจากเคร่ืองถ้วยจีนที่งมได้รอบเกาะอยุธยา (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ , 
2529), 23. 

49เร่ืองเดียวกนั, 585. 
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ภาพท่ี 18 เศษชามลายครามรอบเกาะอยุธยาท่ีมีลายช่อดอกโบตัน๋ กา้นขด และพรรณพฤกษา จาก

แหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี สมยัราชวงศ์หมิงตอนปลาย (ซ้าย) สมยัราชวงศ์ชิง
ตอนตน้ (กลาง และขวา) 

ท่ีมา:เผ่าทอง  ทองเจือ,การศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้าในสมัยอยุธยา ระหว่างจีนกับอยุธยา 
โดยอาศัยข้อมูลจากเคร่ืองถ้วยจีนทีง่มได้รอบเกาะอยุธยา, 218, 304, 310. 

  ชุมชนโบราณรายทางสองฝ่ังแม่นํ้ าปิงสู่ดินแดนล้านนากับเคร่ืองถ้วยจีนและ
ลวดลายดอกโบตัน๋ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน มีความหนาแน่น (มีชุมชนตั้งถ่ินฐาน 
เกาะตวัอยูต่ามแม่นํ้ าปิง) ในเขตใกลแ้ม่นํ้ าปิง ซ่ึงมีพฒันาการต่อเน่ืองมาตั้งแต่สมยัแควน้หริภุญชยั 
(ตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19) ชุมชนโบราณท่ีมีคนัดินคูนํ้ า ไดแ้ก่ เมืองหริภุญชยั 
เวียงมโนเวียงเถาะ วียงท่ากาน เวียงฮอด50ภายใต้การปกครองของราชวงศ์มังราย (ตั้ งแต่ต้น 
พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 21) พบว่ามีการจดัตั้งชุมชนเพิ่มมากข้ึน ชุมชนโบราณท่ีมี 
คนัดินคูนํ้าไดแ้ก่ เมืองเชียงใหม่ เวยีงกุมกาม เวยีงสวนดอก เวยีงเจ็ดลิน เป็นตน้ และยงัมีชุมชนโบราณ
ท่ีไม่มีคนัดินคูนํ้ าอีกหลายแห่ง51(ภาพท่ี19) ในช่วงตน้ราชวงศ์มงัรายระยะแรกพุทธศตวรรษท่ี 19 
ตรงกบัราชวงศห์ยวนของจีน และช่วงกลางถึงช่วงปลายของราชวงศม์งัรายตรงกบัราชวงศห์มิงของจีน 
และในราวสองศตวรรษแรกของอาณาจกัรลา้นนายงัร่วมสมยัอยู่กบัอาณาจกัรสุโขทยัท่ีตั้งอยูต่อน
ใตข้องอาณาจกัรลา้นนา 

                                                 
50สรัสวดี  อ๋องสกลุ, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 

2543), 17. 
51เร่ืองเดียวกนั,17. 
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ภาพท่ี 19 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งชุมชนโบราณในแอ่งลาํพูน-เชียงใหม่ มีชุมชนตั้งถ่ินฐานเป็นจาํนวน

มากตลอดสองฝ่ังแม่นํ้ าปิงก่อนถึงราชธานีเชียงใหม่ แหล่งชุมชนโบราณเหล่าน้ีลว้นขุด
คน้พบเคร่ืองถว้ยจีนทุกชุมชน ตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวน ส่วนใหญ่เป็นสมยัราชวงศห์มิง 

ท่ีมา: สรัสวดี  อ๋องสกุล, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน, 5. 

  ปักก่ิงในปัจจุบนั หรือเมืองตา้ตูในอดีต เป็นราชธานีท่ีสถาปนาข้ึนโดยราชวงศ์
หยวน แต่แหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยลายครามท่ีสําคญัคือ แหล่งเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน ตั้งอยูใ่นมณฑลเจียงซี เขต
ลุ่มนํ้ าฉางเจียง (แยงซีเกียง)ซ่ึงบริเวณสองฝ่ังแม่นํ้ าฉางเจียงน้ีเป็นแหล่งท่ีตน้โบตัน๋เติบโตและแพร่
พนัธ์ุได้ดี เพราะเป็นเขตภูมิอากาศอบอุ่นมีอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับตน้โบตัน๋ เม่ือแหล่งดินดีมี
คุณภาพสาํหรับทาํเคร่ืองถว้ย มีช่างป้ันมีฝีมือสูง และมีเตาเผาท่ีดี จีนจึงผลิตเคร่ืองลายครามข้ึนมาได้
โดยสามารถสร้างสรรค์เป็นนวตักรรมใหม่ โดยประยุกตล์วดลายจากธรรมชาติในทอ้งถ่ิน คือดอก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

โบตัน๋ท่ีสวยงามมาเขียนเป็นลวดลายลงบนเคร่ืองถ้วยลายครามนับเป็นนวตักรรมใหม่ในยุคนั้น 
และเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายมาก กลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสําคญัของจีน รวมทั้งใช้เป็นเคร่ือง
บรรณาการท่ีทรงคุณค่ามาก การมีแหล่งผลิตอยู่ใกล้แม่นํ้ าฉางเจียงและชายฝ่ังทะเล จึงทาํให้จีน
สามารถส่งสินคา้ท่ีมีความบอบบางแตกหกัง่ายไดโ้ดยสะดวก  

  เส้นทางท่ีสันนิษฐานวา่ส่งเคร่ืองถว้ยจีนรวมถึงเคร่ืองลายครามมาขายหรือเป็นเคร่ือง
บรรณาการในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20แก่ผูป้กครองในแวน่แควน้ต่างๆ รวมถึงดินแดนไทยดว้ยนั้นมี
ความเป็นไปไดม้ากท่ีลา้นนาจะไดรั้บเคร่ืองถว้ยลายครามประเภทน้ีมาทางทะเล แมว้า่เส้นทางบกจาก
จีนมาทางมณฑลหยุนหนานผ่านดินแดนไทล้ือไทใหญ่ แถบเมืองเชียงรุ่ง เชียงตุง หรือดินแดนพุกาม
เขา้สู่อาณาจกัรลา้นนาไดก้็ตาม แต่ก็เป็นเส้นทางท่ีทุรกนัดารมาก ดงันั้น เส้นทางจากแหล่งผลิตเคร่ือง
ลายครามจากจีนหากมาทางทะเลผ่านมาสู่ทะเลจีนใตเ้ช่ือมมาทางอ่าวไทยเขา้สู่แม่นํ้ าเจา้พระยา และ
ผา่นมายงัอาณาจกัรสุโขทยัเพื่อเช่ือมต่อมายงัอาณาจกัรลา้นนา ผา่นชุมชนต่างๆ ตามริมแม่นํ้ าปิง เช่น 
ชุมชนแก่งสร้อย เวยีงฮอด เวยีงเถาะ เวยีงท่ากาน เวยีงมโน เวียงกุมกาม ตามลาํดบั จนข้ึนไปถึงราชธานี
ท่ีเชียงใหม่มีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด เพราะจากหลกัฐานโบราณสถานและโบราณวตัถุ โดยเฉพาะ
เคร่ืองถว้ยจีนในราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิงอยู่ในชุมชนโบราณสองฝ่ังแม่นํ้ าปิง52 และยงัส่งต่อ
เคร่ืองถว้ยเหล่าน้ีไปยงัชุมชนต่างๆ ภายในพื้นท่ีตอนบนของอาณาจกัรลา้นนาอีกทีหน่ึง รวมถึงเมือง
เชียงแสนราชธานีอีกแห่งหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนาดว้ย 

  ดงัจะเห็นได้ว่า จากหลกัฐานความสัมพนัธ์ระหว่างจีนกบัดินแดนตอนบนของ
ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้เร่ิมข้ึนหลังจากราชวงศ์มองโกลมีแสนยานุภาพขยาย
จกัรวรรดิลงมาทางใตจ้นสามารถตีอาณาจกัรพุกามแตกใน ปี พ.ศ. 1830ทาํให้ราชสํานักจีนยุค
ราชวงศ์หยวนมีเขตอาํนาจมาชนกับ “ปาไป่สีฟู่ ” หรืออาณาจกัรล้านนาซ่ึงปรากฏในเอกสาร
ประวติัศาสตร์ฉบบัหอหลวง หรือหยวนส่ือ เม่ือราชวงศ์หมิงเขา้มามีอาํนาจแทนจึงเร่ิมติดต่อกบั
อาณาจกัรลา้นนาในช่ือ “ปาไป่ตา้เต้ียน”แต่อย่างไรก็ตาม เคร่ืองลายครามลายดอกโบตัน๋ซ่ึงเป็นส่ิง
แตกหกัเสียหายง่าย หากจะส่งจากจีนลงมาตามลาํแม่นํ้ าโขงท่ีเต็มไปดว้ยเกาะแก่ง ทุรกนัดาร ไขป่้า
และโจรผูร้้ายชุกชุม การขนส่งด้วยลาหรือมา้ต่างอาจทาํให้เคร่ืองลายครามแตกหักเสียหาย จึงมี
ความเป็นไปไดน้อ้ยมากหากจะนาํเคร่ืองลายครามจากแหล่งผลิตในจีนลงมาสู่อาณาจกัรลา้นนาโดย
ทางบก ประกอบหลกัฐานเคร่ืองลายคราม เคร่ืองถว้ยจีน ท่ีอยู่ตามชุมชนรายทางสองฝ่ังแม่นํ้ าปิงท่ี
เช่ือมโยงเขา้สู่ราชธานีเชียงใหม่นั้นเป็นส่ิงยืนยนัไดว้่าเคร่ืองถว้ยจีนน่าจะมาจากทางทะเลมากกว่า
ทางบก 

                                                 
52สรัสวดี อ๋องสกลุ, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน, 49-75. 
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2.6 ลกัษณะเฉพาะของลายดอกโบตั๋นทีป่รากฏบนเคร่ืองถ้วยจีน 

 เคร่ืองถว้ยจีนเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญัสําหรับใช้เป็นส่ิงกาํหนดอายุสมยั
ของแหล่งโบราณสถานท่ีพบแล้ว เคร่ืองถ้วยจีนยงัทาํหน้าท่ีนําลายประดับท่ีของศิลปะจีนไป
เผยแพร่ยงัดินแดนต่างๆ ได้อีกทางหน่ึงด้วย สําหรับลายดอกโบตัน๋ในยุคแรกของอาณาจกัรใน
ดินแดนไทยนั้นสันนิษฐานว่ามีตน้เค้ามาจากเคร่ืองถ้วยจีนโดยเฉพาะเคร่ืองถ้วยลายครามสมยั
ราชวงศ์หยวนอนัเป็นระยะประวติัศาสตร์ร่วมสมยักบัยุคเร่ิมตน้การก่อตั้งอาณาจกัรท่ีสําคญัๆ ใน
ดินแดนไทย หรืออาจมีช่างจีนอพยพหนีภัยการเมืองมาอยู่ในดินแดนไทยก็ตาม แต่หลักฐาน
ลวดลายดอกโบตั๋นท่ีมีความสัมพนัธ์กับลายท่ีพบตามแหล่งโบราณสถานนั้ นมีลักษณะลาย
เช่นเดียวกบัเคร่ืองถว้ยโดยเฉพาะเคร่ืองถว้ยลายครามของจีนท่ีพบตามแหล่งโบราณต่างๆ เป็นส่ิง
ยืนยนัไดด้ว้ยการศึกษาวิเคราะห์ถึงลวดลายท่ีปรากฏอยูบ่นเคร่ืองถว้ยจีน เป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีสุด
สาํหรับใชจ้าํแนกยคุสมยัของเคร่ืองถว้ยจีนแต่ละช้ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ประเด็นท่ีสําคัญซ่ึงมักมีปัญหาในการวิเคราะห์ลายดอกโบตั๋นคือ ประเด็นท่ี 1 
ลกัษณะเฉพาะของลายดอกโบตัน๋ท่ีอยูใ่นเคร่ืองลายครามจีนสมยัราชวงศห์ยวนเป็นตน้แบบให้กบั
ดอกโบตัน๋ในแต่ละอาณาจกัรในดินแดนไทยท่ีนาํมาประยกุตใ์ชต้กแต่งโบราณสถานและศิลปกรรม
ต่างๆ และประเด็นท่ี 2 ความแตกต่างระหว่างลายดอกโบตัน๋กบัลายดอกบวั ดงันั้น เพื่อไม่ให้เกิด
ความสับสนดงักล่าวและเพื่อเป็นการพื้นฐานความเขา้ใจลายดอกโบตัน๋ในศิลปะจีนท่ีส่งอิทธิพลต่อ
งานช่างโบราณในศิลปะไทย จึงควรศึกษาทาํความเขา้ใจในทั้ง 2 ประเด็นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.6.1 ลกัษณะเฉพาะของลายดอกโบตั๋นในเคร่ืองลายครามสมัยราชวงศ์หยวน 

   ลักษณะเด่นและความแตกต่างของเคร่ืองลายครามสมัยราชวงศ์หยวน  
เคร่ืองถ้วยลายครามสมยัราชวงศ์หยวนมีอิทธิพลต่อศิลปะไทยในยุคเร่ิมตน้อาณาจกัรต่างๆ บน
ดินแดนไทยเป็นอยา่งมาก ซ่ึงเคร่ืองลายคราม รวมถึงเศษเคร่ืองถว้ยของจีนสมยัราชวงศห์ยวนนั้นได้
ขดุคน้พบตามแหล่งโบราณสถานต่างๆ เป็นจาํนวนมาก สําหรับเคร่ืองลายครามสมยัราชวงศห์ยวน
ช้ินสําคญัท่ีมีสภาพสมบูรณ์และใช้เป็นตน้แบบได ้เช่น ไหทรงกลมจากวดัพระพายหลวง สุโขทยั 
ไหทรงกลมจากเวียงท่ากาน จงัหวดัเชียงใหม่ ไหทรงกลมจากวดัพระธาตุหริภุญชยั จงัหวดัลาํพูน 
เป็นต้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ลายดอกโบตั๋นในศิลปกรรมไทย จึงควร
พิจารณาถึงลกัษณะเฉพาะเคร่ืองลายครามสมยัราชวงศ์หยวนท่ีแตกต่างจากสมยัอ่ืนๆ มีขอ้สังเกต
ดงัน้ี (ภาพท่ี 20) 
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- คอไหเป็นลายดอกไมก้า้นขด 
- ไหล่ไหเป็นลายดอกบวักา้นขด 
- ใบไมมี้ขนาดใหญ่ 
- ดอกโบตัน๋ลายหลกั มีขนาดดอก

ใหญ่เตม็พื้นท่ี 
- เขียนเส้นขนานท่ีกลีบเพื่อแสดง

มิติท่ีขอบกลีบปล่อยเป็นสีขาว 
ทาํใหดู้กลีบดอกบางพล้ิว 

- มีช่องไฟระหวา่งกลีบบวั 
 

ภาพท่ี 20 ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองลายครามสมยัราชวงศห์ยวนท่ีมีลายดอกโบตัน๋ 
ท่ีมา : ภาพลายเส้น Joseph D’Addetta, Treasury of Chinese Design Motifs, (New York: Dover 

Publications, Inc., 1981), 85. 

   ดอกโบตั๋นสมัยราชวงศ์หยวนนิยมวาดดอกขนาดใหญ่เป็นประธานของภาพ  
โดยนิยมวาดเป็น 2 มุมมองคือ มุมมองจากดา้นขา้งของดอก และมุมมองจากดา้นบนของดอก (ภาพท่ี 21 
และภาพท่ี 22) 

 
                                   มุมมองดา้นบนของดอก   มุมมองดา้นขา้งของดอก 

ภาพท่ี 21 ลายเส้นภาพดอกโบตัน๋ท่ีถอดลายจากเคร่ืองลายครามไหทรงกลมซ่ึงพบท่ีเวียงท่ากาน 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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                                   มุมมองดา้นขา้งของดอก   มุมมองดา้นบนของดอก 

ภาพท่ี 22 ลายเส้นภาพดอกโบตัน๋ท่ีถอดลายจากเคร่ืองลายครามไหทรงกลมพบท่ีวดัพระพายหลวง 
จงัหวดัสุโขทยั 

   ลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองลายครามสมยัราชวงศ์หยวนขา้งตน้ สอดคล้องกบั
บทความเร่ือง “ลวดลายกับการกําหนดอายุไหลายครามสมัยราชวงศ์หยวนท่ีพบในประเทศไทย”  
โดยอชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช ท่ีระบุวา่ ไหลายครามท่ีปรากฏลายดอกโบตัน๋ ไดแ้ก่ ไหทรงกลมจาก
เวียงท่ากาน วดัพระธาตุหริภุญชยั และวดัพระพายหลวง สามารถเป็นตวัแทนเคร่ืองลายครามสมยั
ราชวงศ์หยวนท่ีพบในประเทศไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ดอกโบตัน๋ในสมยัราชวงศห์ยวน
ซ่ึงลวดลายต่างจากสมยัอ่ืน53 คือ 

- การวาดกลีบซ้อนข้ึนไปหลายๆ ชั้ น แต่ละกลีบมีการเขียนเส้นขนานท่ี 
โคนกลีบเพื่อแสดงความมีมิติ54 ถึงแมว้า่การเขียนภาพดอกโบตัน๋ซ้อนข้ึนไปหลายกลีบยงัปรากฏใน
สมยัราชวงศห์มิง แต่การขีดเส้นขนานท่ีโคนกลีบก็ไม่ปรากฏในสมยัดงักล่าว อีกทั้งตวัดอกก็มีขนาด
เล็กลง 

- ใบไมท่ี้ประกอบตวัดอกนั้นมกัมีขนาดใหญ่ ส่วนในสมยัราชวงศ์หมิง ใบไม้
ประกอบมีขนาดเล็กลง 

- ลายดอกโบตัน๋ท่ีพบบนไหทรงกลมจากเวยีงท่ากาน และวดัพระธาตุหริภุญชยั
มีการเขียนกลีบดอกซ้อนกนัหลายชั้น ขีดเส้นขนานท่ีโคนกลีบและใบไมมี้ขนาดใหญ่อนัแสดงให้
เห็นถึงลกัษณะของเคร่ืองถว้ยในสมยัราชวงศห์ยวนอยา่งชดัเจน 

- ส่วนลายดอกโบตัน๋บนเคร่ืองถว้ยจากกรุวดัพระพายหลวงนั้น ถึงแมบ้นกลีบ
ดอกไม่มีการขีดเส้นขนานท่ีโคนกลีบ แต่อาจสังเกตไดว้า่บางคร้ังลายดอกโบตัน๋สมยัราชวงศห์ยวน

                                                 
53อชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายไุหลายครามสมยัราชวงศห์ยวนท่ีพบใน

ประเทศไทย,” ดาํรงวชิาการ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 142. 
54เร่ืองเดียวกนั, 142. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

ก็ไม่ปรากฏเส้นขนานดงักล่าว นอกจากน้ีการเขียนกลีบดอกและใบขนาดใหญ่ยงับ่งบอกถึงลกัษณะ
ของราชวงศห์ยวน อนัตรงขา้มกบัการเขียนกลีบดอกโบตัน๋ และใบของช่างในสมยัราชวงศห์มิงท่ีมี
ขนาดเล็กเพรียว 

 2.6.2 ความแตกต่างระหว่างลายดอกบัวและลายดอกโบตั๋น 

   ข้อสังเกตเก่ียวกับความแตกต่างของลายดอกไม้ท่ีมักปรากฏอยู่คู่กันบน 
เคร่ืองถว้ยจีน ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสับสนระหวา่งลายดอกบวั กบัลายดอกโบตัน๋ เม่ือช่างโบราณนาํมา
ประยุกต์เป็นภาพจิตรกรรมหรือลายปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม รวมถึงงานไมง้านประณีตศิลป์
อ่ืนๆ ก็ยงัคงนําลายดังกล่าวไปใช้ และต่อมาได้มีพฒันาการไปทั้ งสองลวดลายกลายเป็นลาย
ประดิษฐ ์ทาํใหจ้าํแนกลกัษณะลายดอกบวักบัลายดอกโบตัน๋ไดค้่อนขา้งยาก 

   อยา่งไรก็ดี ลายดอกบวัและลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูบ่นเคร่ืองถว้ยโดยเฉพาะ
เคร่ืองลายครามของจีนนั้ นมีลักษณะแตกต่างกัน โดยมีส่วนท่ีเป็นองค์ประกอบพอให้สังเกต 
เพื่อจาํแนกลวดลายดอกบวัและลายดอกโบตัน๋ไดด้งัน้ี 

   เกสร ลายดอกบวัมกัมีลกัษณะเกสรคลา้ยฝักบวัขนาดเล็กอยูต่รงกลาง ส่วนลาย
ดอกโบตัน๋มกัมีลกัษณะเป็นกลุ่มเกสร แต่ทั้งลายดอกบวัและลายดอกโบตัน๋บางคร้ังช่างประดิษฐ์เกสร
เป็นวงกลมขนาดเล็กๆ ไว ้ทาํใหจ้าํแนกไดค้่อนขา้งยาก จะตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบอยา่งอ่ืนๆ แทน 

   กลีบดอก ลายดอกบวัส่วนใหญ่มีขอบกลีบดอกเรียบ อาจมีลกัษณะเป็นร้ิวขนาน
กลางกลีบดอก แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัไม่ปรากฏลายเส้นขนานดงักล่าว ลกัษณะเด่นอีกประการหน่ึงของ
กลีบบวัคือบริเวณปลายกลีบดอกส่วนใหญ่มีลกัษณะแหลม คล้ายกับกลีบดอกบวัในธรรมชาติ 
แต่สาํหรับลายดอกโบตัน๋แลว้ขอบกลีบมีลกัษณะเป็นหยกัโคง้ ปลายกลีบดอกมีลกัษณะเป็นมน 

   ใบ ทั้งลายดอกบวัและลายดอกโบตัน๋ช่างมกัประดิษฐ์ลายใบของดอกไมท้ั้ ง
สองประเภทไวด้ว้ย โดยใบบวันั้นเป็นลกัษณะใบประกอบลกัษณะคลา้ยใบพืชนํ้ า ใบมกัมี 3 แฉก 
แฉกประธานตรงกลางจะยาวท่ีสุด อยูต่รงกลาง ปลายใบมีลกัษณะแหลม ส่วนแฉกใบแขนงทั้งสอง
ขา้งอยู่บริเวณโคนใบมีขนาดเล็กกว่าแฉกประธานของใบบวั บริเวณมีปลายใบแฉกแขนงทั้งสอง
ขา้งท่ีงุม้มว้นในลกัษณะเดียวกบัใบบวัอ่อนในธรรมชาติ ขอบของใบบวันั้นจะมีลกัษณะเป็นหยกั
คลา้ยกบัคล่ืน นอกจากนั้นยงัมีใบแขนงเล็กๆ เป็นใบอ่อนมีลกัษณะใบมว้นคลา้ยใบเฟิร์นอ่อนหรือ
ผกักดู (ภาพท่ี 23) ส่วนลายใบของโบตัน๋ก็มีลกัษณะเป็นใบประกอบท่ีเลียนแบบมาจากใบโบตัน๋ใน
ธรรมชาติ โดยช่างโบราณมกัเขียนลายใบเป็น 5 แฉก บางใบมี 3 แฉก ขอบใบพบวา่แต่ละแฉกนั้นมี
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ลกัษณะแหลม นอกจากน้ียงัมีการวาดลายใบแขนงเล็กๆ ซ่ึงมีเพียง 2 แฉก ขอบใบโบตัน๋นั้นพบว่า
ปลายใบของแต่ละแฉกมีลกัษณะแหลม ไม่มีส่วนใดห่องุม้มว้นเช่นเดียวกบัลายใบบวั 

 

ภาพท่ี 23 ลายเส้นภาพดอกบวัก้านขดท่ีถอดลายจากเคร่ืองลายครามกรุวดัมหาธาตุ อยุธยาปลาย
กลีบดอกแหลม ขอบใบหยกัคลา้ยกบัคล่ืน ปลายใบแหลม โคนใบสองขา้งมว้นแบบพืชนํ้า 

   ก้าน ช่างจีนโบราณมกัวาดก้านท่ีประกอบเป็นลายดอกบวัเป็นลกัษณะก้าน
กระหวดัโคง้ไปมาในลกัษณะท่ีเรียกว่า “กา้นขด”ลกัษณะคลา้ยคล่ืน โดยมีดอกบวัคว ํ่าและหงาย
สลบักนัและใบบวัสลบัอยูด่า้นบนและดา้นล่างของกา้นขดท่ีกระหวดั แต่บางคร้ังประกอบลายช่อ
ดอกบวัอยู่กบัพืชนํ้ าและสัตวน์ํ้ าต่างๆ บางคร้ังช่างวาดลายดอกบวัเป็นลกัษณะช่อดอก (ภาพท่ี 24) 
เช่นเดียวกนัช่อดอกโบตัน๋สําหรับกา้นท่ีประกอบอยู่ในลายดอกโบตัน๋นั้น ช่างจีนโบราณนิยมวาด
เป็นลายช่อและลายกา้นขด แต่เป็นกา้นขดจนเกือบมว้นเป็นวงกลม ซ่ึงน่าจะเป็นลายท่ีประดิษฐ์ข้ึน
ให้แตกต่างไปจากธรรมชาติของต้นโบตัน๋ท่ีเป็นไมพุ้่ม โดยวาดเสมือนให้ก้านขดมากกว่าก้าน
ดอกบัว โดยก้านขดเข้ามาล้อมรอบลายดอกโบตั๋น เพื่อให้ลายดอกโบตั๋นดูโดดเด่น และมี
องคป์ระกอบของลายกา้นท่ีอ่อนหวาน 

  
ภาพท่ี 24 ลายช่อดอกบวั ปลายกลีบแหลม ปลายใบแหลม โคนใบมว้น เป็นลกัษณะเด่นของดอกบวั

เป็นลายปรากฏอยูบ่นไหลายครามทรงแปดเหล่ียมกรุวดัมหาธาตุ อยธุยา 
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   เม่ือพิจารณาลกัษณะความแตกต่างระหว่างลายดอกบวักบัลายดอกโบตัน๋บน
เคร่ืองลายครามแลว้ จะเห็นไดว้่า ช่างจีนโบราณไดพ้ยายามถ่ายทอดลกัษณะลายจากส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติไวใ้นงานเคร่ืองลายคราม รวมถึงงานศิลปกรรมต่างๆ ต่อมาได้มีการสืบทอดลวดลาย
ดงักล่าวมาอย่างต่อเน่ือง ดงัปรากฏรูปแบบความแตกต่างโดยพิจารณาจากลกัษณะของดอก กา้น 
และใบ เป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีทาํให้สามารถจาํแนกลายดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน และยงัสามารถ
นาํองคป์ระกอบเหล่าน้ีไปประยกุตใ์ชป้ระดบัสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมต่างๆ แต่ในทา้ยท่ีสุดมกั
มีปัญหาในการจําแนกเม่ือมีการบูรณะซ่อมแซมจากช่างในยุคหลัง ซ่ึงขาดความเข้าใจใน
องคป์ระกอบของลาย อาจทาํใหเ้กิดความสับสนได ้

   สรุปไดว้่า โบตัน๋ท่ีมีช่ือภาษาองักฤษว่า Peony เป็นพืชพื้นเมืองในเขตอบอุ่น 
พบมากในดินแดนจีน ไม่พบในดินแดนเขตร้อน โบตัน๋เป็นไมล้้มลุกหลายปี มีลกัษณะเป็นพุ่ม มี
ดอกสวยงามมาก ชาวจีนถือวา่ดอกโบตัน๋เป็นส่ิงมงคล จึงนาํมาเป็นสัญลกัษณ์มงคลแทนความงาม 
ความมีช่ือเสียง และเกียรติยศ ช่างชาวจีนจึงมกันาํมาวาดใส่ในภาชนะ โดยเฉพาะเคร่ืองถ้วยชาม 
และเม่ือมีเคร่ืองลายครามเป็นนวตักรรมในสมยัราชวงศ์หยวน ลายดอกโบตัน๋เป็นลายท่ีช่างทาํ
เคร่ืองถว้ยชามชาวจีนนิยมนาํมาวาดลงบนเคร่ืองถว้ยลายครามเป็นอย่างมาก และผลิตภณัฑ์เคร่ือง
ลายครามดงักล่าวไดก้ลายเป็นสินคา้ส่งออกและยงัเป็นเคร่ืองบรรณาการกระจายไปยงัดินแดนต่างๆ 
ส่งผลใหล้วดลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูบ่นเคร่ืองถว้ยชามต่างๆ ไดเ้ผยแพร่ไปดว้ย และในดินแดน
หลายแห่งนอกจากจะผลิตภาชนะเลียนแบบจีนแล้ว ยงัมีลวดลายเป็นรูปดอกโบตัน๋ด้วย รวมถึง
อาณาจกัรต่างๆ ในดินแดนไทยดว้ยทั้งละโว ้สุโขทยั ลา้นนา และอยธุยา 

   ท่ีมาของลายดอกโบตัน๋ในดินแดนไทยคือจากเคร่ืองถ้วยจีนท่ีขนส่งมาตาม
เส้นทางการคา้ทางทะเลมากกว่าการทางบกท่ีตอ้งบรรทุกสัตวต่์างมาแตกหกัเสียหาย จากหลกัฐาน
ชุมชนตลอดสองฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยา ตั้งแต่ปากแม่นํ้ าท่ีสมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา เช่ือมโยงถึง
แม่นํ้าปิงท่ีมีชุมชนโบราณสองฟากฝ่ังนั้น ลว้นพบเคร่ืองถว้ยจีนทั้งสมยัราชวงศห์ยวน ราชวงศห์มิง 
และราชวงศชิ์งอยา่งหนาแน่น ประกอบกบัหลกัฐานทางโบราณคดีใตน้ํ้ าในเขตน่านนํ้ าอ่าวไทยและ
ทะเลจีนใตเ้ป็นส่ิงท่ีช่วยยืนยนัไดว้า่มีการคา้ทางทะเลท่ีขนส่งสินคา้ต่างๆ โดยเฉพาะเคร่ืองถว้ยทั้ง
ของจีนและไทยไปยงัดินแดนต่างๆ 
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บทที ่ 3 
ลายดอกโบตั๋นที่ปรากฏในศิลปะไทย 

 
 
ขอ้สันนิษฐานท่ีมีความเช่ือท่ีวา่ ลายดอกโบตัน๋มีท่ีมาจากศิลปะจีน ซ่ึงลายดอกโบตัน๋ท่ีพบ

ตามแหล่งโบราณสถานในดินแดนไทยมีลกัษณะลวดลายเช่นเดียวกบัลวดลายบนเคร่ืองถว้ยจีนท่ี
พบอยูต่ามแหล่งโบราณสถานต่างๆ ของไทยเป็นหลกัฐานสนบัสนุนวา่ลายดอกโบตัน๋กระจายตวัอยู่
ในศิลปกรรมสกุลช่างของราชธานีท่ีสําคญัต่างๆ ในแต่ละภูมิภาคบนดินแดนไทย ตั้งแต่ศิลปะ
ลพบุรีบนท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ในศิลปะสุโขทยัในเขตภาคกลางตอนบน ศิลปะลา้นนาในเขต
ภาคเหนือ สําหรับในเขตภาคกลางตอนล่างนั้นศิลปะลพบุรียงัไดส่้งต่อมาให้กบัศิลปะอยุธยา และ
ศิลปะรัตนโกสินทร์ ตามลาํดบับทน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปะไทยแต่ละ
สกุลช่าง โดยจะสืบคน้ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดของศิลปะใน
ดินแดนไทย และรวบรวมลายดอกโบตัน๋ทั้งท่ีปรากฏอยู่บนเคร่ืองถว้ยจีน ลายปูนป้ัน ลายสลกัหิน 
สังคโลก จิตรกรรม และครอบคลุมถึงลายโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูใ่นงานประณีตศิลป์ต่างๆซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความมัง่คัง่และร่ํารวยของลายดอกโบตัน๋ตั้งแต่ท่ีปรากฏพบในศิลปะลพบุรี ศิลปะสุโขทยั
ศิลปะล้านนาศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ในท่ีสุด และศึกษาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของลายดอกโบตัน๋ในแต่ละสกุลช่างของศิลปะไทย มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะลพบุรี 

 ดินแดนภาคกลางของไทยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 เมืองชุมชนท่ีสําคญัคือ ละโว ้หรือ
ลพบุรี ซ่ึงจากหลกัฐานทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์แล้วเช่ือไดว้่าละโวเ้ป็นศูนยก์ลางสําคญั
หลายด้าน ทั้งการปกครอง การค้าขาย รวมถึงงานศิลปะก่อนส่งต่อให้กับกรุงศรีอยุธยาท่ีเป็น 
ราชธานีท่ีสําคญัในระยะต่อมา จากสมมุติฐานท่ีสําคญัของการศึกษาน้ีคือลายดอกโบตัน๋บนงาน
ศิลปกรรมไทยปรากฏอยู่ในสกุลช่างใดเป็นแห่งแรก และแต่ละสกุลช่างมีพฒันาการอย่างไร ลาย
ดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยาไดค้ล่ีคลายไปเป็นแม่ลายท่ีสําคญัของลายไทยหลายประเภทและไดส่้ง
ต่ออิทธิพลลวดลายดงักล่าวใหก้บัศิลปะใดนั้นจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาสืบสอบคน้หาลวดลายดอกโบตัน๋
ท่ีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมตั้งแต่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา รวมถึงศึกษาลายดอกโบตัน๋ต่างๆ 
ในช่วงท่ีกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีแลว้ ตามลาํดบัดงัน้ี 
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 ลายดอกโบตัน๋ศิลปะลพบุรีก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซ่ึงดินแดนภายใตอ้าณาจกัร
อยธุยาพฒันามาจากการรวมตวัของชุมชนสําคญัในเขตภาคกลาง คือ ละโว ้อโยธยาและสุพรรณบุรี 
โดยมีความสัมพนัธ์แบบระบบเครือญาติของเจา้นายในราชวงศ์ต่างๆ ท่ีมาปกครองกรุงศรีอยุธยา 
ดินแดนละโวน้ี้พบลวดลายคลา้ยดอกโบตัน๋คร้ังแรกๆ ท่ีปรางคพ์ระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ศิลปะ
ก่อนอยุธยา) ราวคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 18 อาจส่งผลให้ลวดลายในอิทธิพลจีนท่ีมีอยู่ต่อเน่ือง 
และมีพฒันาการท่ีปรากฏลายแบบจีนในศิลปกรรมต่างๆ ในอยุธยาต่อมา หลกัฐานสําคญัเก่ียวกบั
อิทธิพลจากศิลปะจีนและร่องรอยลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรม มีดงัน้ี 

 จากรายงานการขุดค้นแหล่งโบราณสถานในเขตเมืองลพบุรี ซ่ึงมีการตั้ งถ่ินฐานท่ี
ซ้อนทบักนัหลายสมยัตั้งแต่ก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนัจากการขุดสํารวจทางโบราณคดีโดย 
กรมศิลปากรในบริเวณท่ีสําคญั เช่น โบราณสถานวดัปืนใกลแ้ม่นํ้ าลพบุรีพบวา่มีโบราณวตัถุประเภท
เคร่ืองถ้วยจีนชิงไป๋สมยัราชวงศ์ซ่ง เป็นเคร่ืองเคลือบสีขาวอมฟ้าจากแหล่งเตาในจีนปะปนอยู่กับ
เคร่ืองถว้ยพื้นเมืองในชั้นดินท่ีร่วมกบัสมยัลพบุรีหรือวฒันธรรมร่วมแบบเขมร1 (ภาพท่ี 25) นอกจากน้ี 
จากการดาํเนินงานทางโบราณคดีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และจากการขุดคน้ไดพ้บเศษภาชนะดินเผา
จาํพวกเคร่ืองถ้วยชิงไป๋จากแหล่งเตาในจีนท่ีมีอายุเก่าถึงสมยัราชวงศ์ซ่งอยู่เป็นจาํนวนหน่ึงเช่นกนั 
(ภาพท่ี 26) และยงัพบเคร่ืองถ้วยสุโขทยั-ศรีสัชนาลยัปะปนอยู่ด้วยจาํนวนหน่ึง2 สะทอ้นให้เห็นถึง
เมืองละโวไ้ดมี้ความสัมพนัธ์กบัราชสาํนกัจีนรวมถึงดินแดนสุโขทยั-ศรีสัชนาลยัท่ีอยูต่อนบนดว้ย 

  
ภาพท่ี 25 เคร่ืองถว้ยเน้ือแกร่งเคลือบสีเขียวจากเตาหลงฉวน สมยัราชวงศซ่์งใต ้(ซ้าย) เคร่ืองถว้ยชิงไป๋

เคลือบขาวอมฟ้า เตาจ่ิงเต๋อเจ้ินสมยัราชวงศ์ซ่งใต ้พุทธศตวรรษท่ี 16-20 (ขวา) ขุดพบท่ี
โบราณสถานวดัปืน เมืองลพบุรี 

ท่ีมา:  กรมศิลปากร, โครงการขุดค้นทางโบราณคดีโบราณสถานวัดปืน ตําบลท่าหิน อําเภอเมือง 
จังหวดัลพบุรี, 101. 

                                                 
1กรมศิลปากร, โครงการขุดค้นทางโบราณคดโีบราณสถานวดัปืน ตาํบลท่าหิน อาํเภอเมอืง จงัหวดั

ลพบุรี, (กรุงเทพฯ: เอกพรไพศาล, 2551), 101. 
2กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการดาํเนินงานทางโบราณคดพีระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตาํบลท่าหิน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรี, (กรุงเทพฯ: บูรณาไท, 2552), 116-134. 
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ภาพท่ี 26 เคร่ืองถ้วยเคลือบสีขาว (ชิงไป๋) จากแหล่งเตาประเทศจีนในสมยัราชวงศ์ซ่ง ขุดพบท่ี 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์มีลายกา้นขดออกช่อเป็นลายดอกไม ้(ซา้ย) 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการดําเนินงานทางโบราณคดีพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตําบลท่าหิน 
อาํเภอเมือง จังหวดัลพบุรี, 133. 

 หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเอกสารประวติัศาสตร์ท่ี 
ราชสํานักจีนหลงัราชวงศ์ซ่งเป็นตน้มาได้บนัทึกไว ้ไม่ได้พบอาณาจกัรละโวใ้นหนังสือโบราณ
ก่อนสมยัราชวงศซ่์งของจีน แสดงวา่ก่อนราชวงศซ่์งยงัไม่มีอาณาจกัรน้ีเลย หลงัจากราชวงศซ่์งเป็น
ตน้มาได้พบหนังสือหลายเล่มท่ีระบุถึงอาณาจกัรละโว ้ดงัเช่น เอกสารรวมบทความสําคญัของ
ราชวงศซ่์ง ไดบ้นัทึกวา่ ในปี พ.ศ. 1646 ราชวงศซ่์งไดจ้ดัทูตมาละโว ้และในปี พ.ศ. 1658 ละโวไ้ด้
ส่งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัราชวงศ์ซ่ง จากนั้นในปี พ.ศ. 1832-1842 ภายใน 10 ปี ละโวไ้ด้
จดัส่งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัราชวงศห์ยวนถึง 5 คร้ัง เม่ือ พ.ศ. 1892 ละโวไ้ดเ้จริญรุ่งเรือง3 

 นอกจากน้ี เอกสารบนัทึกยอ่เผา่ชาวเกาะ ซ่ึงวงัตา้เยียนไดเ้ขียนข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวน 
ระบุถึงภูมิประเทศของละโวแ้ละความสัมพนัธ์ระหวา่งละโวก้บัเสียน (สุโขทยั) ไวว้่า “เมืองละโวมี้
ภูเขาลกัษณะเหมือนกาํแพงเมือง หินผาสีขาวสูงตระหง่าน สภาพพื้นดินเป็นท่ีราบกวา้งใหญ่ไพศาล 
อุดมดว้ยพืชพนัธ์ุธัญญาหาร ชาวเสียน (สุโขทยั) ตอ้งพึ่งพาอาศยั ภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปี ดุจฤดู
ใบไมผ้ลิ ประชาชนชาวละโวมี้อุปนิสัยหา้วหาญบึกบึน ... มีเจา้แผน่ดินของเขาตามกฎระเบียบ...”4 

 เอกสารประวติัศาสตร์ของจีนดังกล่าว ยงัมีความสอดคล้องกับข้อความหนังสือ
ประวติัศาสตร์เอเชียอาคเนยถึ์ง พ.ศ. 2000 โดย ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศกุล ทรงระบุถึงละโวว้า่ แควน้ละโวน้ี้
ซ่ึงจีนเรียกวา่หลวัหู (Lo-hu) ไดมี้โอกาสส่งคณะทูตของตนเองเขา้ไปในประเทศจีนใน พ.ศ. 1658 

                                                 
3ตว้น ลี เซิง, ประวตัศิาสตร์ไทยในสายตาชาวจนี, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพพ์ิราบ, มปท), 43. 
4เร่ืองเดียวกนั, 44. 
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คือ 2 ปีภายหลงัจากการข้ึนเสวยราชยข์องพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 ในระยะน้ีพระองค์คงยงัไม่ได ้
แผอ่าํนาจออกไปนอกอาณาจกัรขอม คณะทูตคณะใหม่ของอาณาจกัรหลวัหู (จดหมายเหตุจีนสมยั
ราชวงศซ่์งเรียกวา่เจนละหลวัหู) ใน พ.ศ. 1698 อาจเขา้มายงัราชสํานกัจีนภายหลงัการส้ินพระชนม์
ของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และยงัเป็นเหตุให้การครอบครองของขอมเหนือแควน้ละโวอ่้อนแอลง 
และคงเป็นความพยายามของละโวท่ี้ตอ้งการตั้งตนเป็นอิสระจากอาณาจกัรกมัพูชา จารึกซ่ึงคน้พบ
ท่ีดงแม่นางเมือง จงัหวดันครสวรรค์ ได้กล่าวถึงกษตัริย์ทรงนามว่าธรรมาโศก ใน พ.ศ. 1710 
พระราชาองคน้ี์อาจทรงครอบครองอาณาจกัรละโวซ่ึ้งเพิ่งเป็นอิสระก็ได้5 

 เม่ือวฒันธรรมขอมท่ีลพบุรี6เส่ือมลงเป็นลาํดบัหลงัการสวรรคตของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 
ต่อมาในช่วงคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา เมืองลพบุรีคงเขม้แข็งและมีอาํนาจการปกครอง
เป็นของตนเอง จึงมีการสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุซ่ึงมีปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุเป็นเ จดีย์
ประธานของวดั เจดียท์รงปรางค์น้ีแสดงถึงรูปทรงของเจดียแ์บบใหม่ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจาก
ปราสาทแบบขอม และจะเป็นแบบอย่างสําหรับเจดียท์รงปรางค์ท่ีสร้างข้ึนในกรุงศรีอยุธยาเม่ือ
สถาปนาเป็นราชธานีตั้งแต่ปี พ.ศ. 18937 

 แนวความคิดหลกัเก่ียวกบัการกาํหนดอายุปรางค์ประธาน วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ 
ลพบุรี ของนกัวชิาการท่านแรกท่ีไดเ้สนอไวย้งัเป็นแนวความคิดท่ีมกัไดรั้บการอา้งถึงเสมอจนมาถึง
ปัจจุบนั ได้แก่ ขอ้คิดเห็นของศาสตราจารยฌ์อง บวสเซอลีเยร์ (Jean Boisselier) ท่ีไดเ้สนอว่า
ทรวดทรงของปรางคท่ี์มีวิวฒันาการสูงข้ึน และลวดลายประดบัท่ีพฒันาไปจากศิลปะเขมร และได้
ใชข้อ้สันนิษฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเช่ือวา่ช่วงระยะเวลาดงักล่าวภายหลงัจากเขมรหมดอาํนาจไป
จากเมืองลพบุรี ท่ี เมืองลพบุรีน่าจะมีฐานะทางประวัติศาสตร์ท่ีเทียบเท่าอาณาจักร หรือมี
พระมหากษตัริย ์เพราะเอกสารจีนท่ีกล่าวถึงการส่งคณะทูตไปยงัจีนอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง จึงกาํหนดอาย ุ
 

                                                 
5เร่ืองเดียวกนั, 199. 
6ลพบุรีเร่ิมเขา้สู่ยคุประวติัศาสตร์เม่ือปรากฏหลกัฐานงานช่างในพระพุทธศาสนาท่ีจดัอยู่ในสมยั

ทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา ช่ือเก่าแก่ของเมืองน้ีคือ ลวปุระ ประมาณอยา่งชา้ราวพุทธศตวรรษท่ี 17 
วฒันธรรมขอมไดแ้พร่หลายอยูใ่นหมู่ชนชั้นปกครองของเมืองน้ี ศาสนสถานของปราสาทแบบขอมท่ีมีช่ือเสียง 
คือ ปราสาทสามองค ์(รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือ ปรางคส์ามยอด) ตรงกบัศิลปะบายนซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองพระนคร  
ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมนัท่ี 7 ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 (ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะลพบุรี (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2510), 20.) 

7สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2546), 10. 
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ปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ว่าไม่เกินกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ประมาณ 100 ปี และควรจดัเป็นปรางคอ์งคแ์รกอยา่งแทจ้ริง8 

 ดงันั้น ถา้ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี สร้างราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18
จริง ปูนป้ันกรุยเชิงบริเวณเรือนธาตุดา้นเหนือของปรางคป์ระธานมีลายดอกโบตัน๋ประดบัอยูมี่มาแต่
ดั้งเดิมสมยัแรกสร้างปรางค์ (ภาพท่ี 27) จากการสังเกตพบว่าลายดอกโบตัน๋บริเวณกรุยเชิงน้ียงัมี
รูปแบบใกล้เคียงกบัดอกโบตัน๋ในธรรมชาติ จึงมีความเป็นไปได้ว่าลายดอกโบตัน๋เขา้มาสู่เมือง
ลพบุรีอยา่งนอ้ยตั้งแต่ปลายราชวงศซ่์งแลว้ 

  
ภาพท่ี 27 ปูนป้ันลายช่อปรากฏลายดอกโบตัน๋แทรกอยู่บริเวณลายกรุยเชิงด้านเหนือของปรางค์

ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ซ้าย) ลายเส้นลายช่อดอกโบตัน๋อิทธิพลจีนแตกช่อ 
2 ช่อ จากลายกรุยเชิงแบบเขมร เป็นลายดอกโบตัน๋ชุดแรกๆ ท่ีปรากฏในดินแดนไทย (ขวา) 

 ลายดอกโบตัน๋ชุดแรกในศิลปกรรมไทยนั้น ปรากฏอยูท่ี่ลายกรุยเชิงดา้นทิศเหนือของ
ปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และทั้งแผนผงัวดั การสร้างปรางค ์ลวดลายประดบั
รวมถึงลายดอกโบตัน๋น้ีไดส่้งอิทธิพลให้แก่ศิลปกรรมในช่วงเวลาท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีใน
ช่วงเวลาต่อมา 

3.2 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะสุโขทัย 

 อาณาจกัรกลุ่มชนชาติไทยในดินแดนสยามในภาคกลางตอนบน ไดถื้อกาํเนิดข้ึนดว้ย
การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยัในพุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงพร้อมไปดว้ยศิลปวฒันธรรมไทยอนัเป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่ดีงาม (จีนเรียกอาณาจกัรของชนชาติไทยแห่งน้ีวา่เสียน) สุโขทยัเป็นของชนชาติไทย

                                                 
8Jean Boisselier. “Rapport de la Mission (24 Juilet- 28 Novembre 1964)” Art Asiatique XII, 

1965. ทรงแปลโดย ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, “รายงานการสาํรวจทางโบราณคดี,” ศิลปากร 9, 3 (กรกฎาคม 2508): 37.
อา้งถึงใน ศักด์ิชาย  สายสิงห์, “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธ
ศตวรรษที ่24” โครงการย่อยที่ 3.3 “พัฒนาการศิลปกรรมสมัยก่อนอยุธยาและสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 18-
23)” (กรุงเทพฯ: ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, 2549), 31. 
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กลุ่มหน่ึงในอีกหลายกลุ่ม ในภาคกลางตอนล่างมีอาณาจกัรละโว-้อโยธยา-สุพรรณภูมิ (จีนเรียก
ละโวว้า่ หลวัหู) ส่วนทางภาคเหนือยงัมีอาณาจกัรลา้นนา (จีนราชวงศห์ยวนเรียกอาณาจกัรแห่งน้ีใน
ระยะแรกวา่ปาไปสีฟู่  ระยะต่อมาในราชวงศห์มิงเรียกวา่ ปาไปตา้เต้ียน)  

 สุโขทยัเป็นเมืองหลวงท่ีได้มาจากการสู้รบปลดแอกตนเองจากการกดข่ีข่มเหงของ
ขอม ซ่ึงมีอาํนาจอยู่ในภูมิภาคน้ีในขณะนั้น แต่ขอมเร่ิมอ่อนอาํนาจลง โดยจีนราชวงศ์มองโกลมี
อาํนาจสูงข้ึนกลายเป็นศูนยก์ลางอาํนาจของโลกในระยะนั้น อิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มชนชาติ
ไทยปรากฏให้เห็นดว้ยการสถาปนาอาํนาจของราชวงศพ์ระร่วง ณ เมืองสุโขทยั และดว้ยทาํเลท่ีตั้ง
ของสุโขทยัท่ีอยู่ในเส้นทางคมนาคมภายในภูมิภาค สุโขทยัจึงอยู่ในรัศมีแห่งการแผ่ขยายทาง

ศิลปวฒันธรรมและเศรษฐกิจการแลกเปล่ียนในหมู่ชนชาติต่างๆ9โดยศูนยก์ลางอาํนาจของเขต
อาณาจกัรสุโขทยัอยู่ในบริเวณลุ่มนํ้ ายม และลุ่มนํ้ าน่าน อนัเป็นท่ีตั้งของเมืองศรีสัชนาลยั-สุโขทยั
ในลุ่มนํ้ายม และเมืองสระหลวง-สองแคว ในลุ่มนํ้ าน่าน และต่อมาไดข้ยายอิทธิพลทางการเมืองไป

ทางใต ้โดยมีชุมชนสาํคญัคือเมืองนครชุมในเขตลุ่มนํ้าปิง10 

 สุโขทยัเป็นดินแดนหน่ึงท่ีคน้พบเคร่ืองถว้ยลายครามในสมยัราชวงศห์ยวน กล่าวคือ 
เคร่ืองลายครามเป็นเคร่ืองถ้วยท่ีวาดภาพดว้ยสีนํ้ าเงินแก่ใตเ้คลือบซ่ึงเป็นของท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ใน
สมยัราชวงศห์ยวนนั้นไดก้ลายเป็นสินคา้ส่งออกไปขายยงัแหลมเอเชียไมเนอร์ เม่ือพุทธศตวรรษท่ี 21 

จีนส่งเคร่ืองลายครามไปขายถึงทวีปยุโรป11 เคร่ืองลายครามท่ีมีลายดอกโบตัน๋ของจีนจึงแพร่หลาย
ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลกอยา่งกวา้งขวาง รวมถึงอาณาจกัรสุโขทยัในดินแดนไทยดว้ย 

 ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปกรรมอนัเป็นร่องรอยของอิทธิพลศิลปะจีนท่ีเป็น
เคร่ืองถว้ยจีนนั้น จากการขุดแต่งโบราณสถานของกรมศิลปากรไดพ้บเคร่ืองลายครามเป็นไหทรง
กลมจากวดัพระพายหลวง นอกเมืองเก่าสุโขทยั เป็นเคร่ืองลายครามในศิลปะจีนสมยัราชวงศห์ยวน 
ผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี ลกัษณะของภาชนะทรงกลม ปากกวา้ง ตรงกลางผายกวา้ง กน้
ไหสอบลงมา คอไปสูงเขียนลายดอกไมแ้ละลายเครือเถา เขียนลายตรงกลางเขียนลายดอกโบตัน๋
ขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย ก่ิง และกา้น ลกัษณะเป็นกา้นขดลอ้มรอบดอกโบตัน๋มุมมองดา้นบนของ
ดอก สลับกับดอกโบตั๋นในมุมมองด้านข้างดอก แสดงให้เห็นถึงกลีบดอกซ้อนกันหนามาก  
ใบโบตัน๋มีขนาดใหญ่ ส่วนล่างเขียนลายกลีบบวัมีไส้ในลกัษณะเป็นช่องกระจกส่ีเหล่ียมมีลายมงคล
จีนอยูต่รงกลาง (ภาพท่ี 28)  

                                                 
9ธิดา  สาระยา, สุโขทยันีด้ ี(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2530), 26. 
10เร่ืองเดียวกนั, 29-30. 
11ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, “ความรู้ใหม่เก่ียวกบัวชิาโบราณคดีจีน ตอนท่ี 9”, 160-161. 
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 ไหทรงกลมจากวดัพระพายหลวง ลวดลายท่ีช่วยกาํหนดอายุเคร่ืองถว้ยช้ินน้ีคือ ลาย
ดอกโบตัน๋กา้นขดซ่ึงตวัดอกและใบมีขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ี อนัเป็นลกัษณะเด่นของเคร่ืองลายคราม
ในสมยัราชวงศห์ยวน เพราะในราชวงศห์มิงนั้น ลายดอกดงักล่าวมีขนาดเล็ก เพรียว12 

 
ภาพท่ี 28 ไหลายครามของจีนสมยัราชวงศ์หยวนจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี จากการขุดแต่ง

โบราณสถานวดัพระพายหลวง สุโขทยั 

 เคร่ืองถ้วยลายจีนชนิดน้ีปรากฏข้ึนสมยัราชวงศ์หยวนตอนปลาย ฉะนั้น เคร่ืองถ้วย
ชนิดเขียนลายครามสมยัราชวงศ์หยวนท่ีขุดพบจากกลุ่มกรุเจดียร์ายของโบราณสถานสุโขทยั จึง
สามารถกาํหนดอายุไดร้าวปลายพุทธศตวรรษท่ี 1913 นอกจากไหลายครามทรงกลมท่ีขุดพบท่ีวดั
พระพายหลวง สุโขทยั แลว้ จากการศึกษาของโก  มูไก พบวา่ เคร่ืองถว้ยจีนชนิดลายครามประเภท
ไหขนาดใหญ่สมยัราชวงศ์หยวนเป็นจาํนวนกว่า 10 ใบ นับว่าเป็นจาํนวนมากและมีคุณภาพสูง 
แสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของเมืองสุโขทยัอนัเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และวฒันธรรมในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-ตน้พุทธศตวรรษท่ี 2014 

 ศิลปะสุโขทยัท่ีมีความเจริญข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 นั้น พบวา่ช่างสุโขทยัได้
นาํลวดลายดอกโบตัน๋จากอิทธิพลศิลปะจีนไปประยุกต์ตกแต่งศิลปกรรม โดยเฉพาะลายปูนป้ัน
ประดบัสถาปัตยกรรม งานสลกัหิน งานเคร่ืองสังคโลก จาํแนกตามช่วงเวลาของการกาํหนดอายุสมยั
ตามลาํดบัดงัน้ี 

 

                                                 
12อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหลายครามสมยัราชวงศ์หยวนท่ีพบใน

ประเทศไทย,” ดาํรงวชิาการ 9, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 131. 
13โก  มูไก, “การศึกษาภาชนะดินเผาท่ีขุดพบภายในกรุเจดีย์รายของโบราณสถาน ภายใน

พิพิธภณัฑสถานแหล่งชาติรามคาํแหง จงัหวดัสุโขทยั,” ดาํรงวชิาการ 8, 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2552): 9. 
14เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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 3.2.1 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะสุโขทยั ในพุทธศตวรรษที ่19 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปกรรมสุโขทยัในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 แมว้่า
พบตวัอยา่งจาํนวนมาก แต่ลายดอกโบตัน๋สุโขทยันั้นมีความโดดเด่นมากไดแ้ก่ ลายปูนป้ันและลาย
สลกัหินสาํหรับประดบัสถาปัตยกรรม ซ่ึงมีตวัอยา่งท่ีสําคญัอยู ่2 แห่งคือ ลายปูนป้ันท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถว 
ศรีสัชนาลัย ลายสลักหินเล่าเร่ืองชาดกและลายสลักหินดาวเพดานมณฑปวดัศรีชุม สุโขทยั มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   ตวัอยา่งลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถว ศรีสัชนาลยั จากการศึกษาน้ี
ได้พบตวัอย่างสําคญัท่ีพบคือ ร่องรอยดอกโบตัน๋ท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถวท่ีมีร่องรอยของลวดลายดอก
โบตัน๋ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัเหลืออยู่ไดแ้ก่ ลวดลายดอกโบตัน๋บริเวณซุ้มหน้ากาลดา้นตะวนัออก
ของเจดียท์รงยอดดอกบวัตูมท่ีเป็นประธานของวดั จากการถ่ายภาพลวดลายบริเวณดงักล่าวแล้ว
นาํมาขยายแลว้พบวา่มีร่องรอยปูนป้ันท่ีมีลกัษณะลายช่อดอกโบตัน๋ปรากฏอยู ่(ภาพท่ี 29)  

 

 

 

ภาพท่ี 29 เจดียป์ระธานทรงดอกบวัตูมวดัเจดียเ์จ็ดแถว บริเวณจระนาํซุ้มดา้นตะวนัออกนอกจากมี
รองร่อยของหน้ากาลท่ีกะเทาะออกเกือบหมดแล้วยงัพบว่ามีปูนป้ันลายดอกโบตั๋น
ประดบัอยูด่ว้ย 

   ร่องรอยปูนป้ันลายดอกโบตั๋นบนจระนําซุ้มเจดีย์ประธานทรงดอกบัวตูม
ดงักล่าว ปัจจุบนัอยู่ในสภาพค่อนขา้งชาํรุด มี 2 ช่อ โดยลายช่อดอกโบตัน๋ทางดา้ยซ้ายชาํรุดเกือบ
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หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ลายช่อดอกโบตัน๋ทางด้านขวายงัสามารถสังเกตเห็นถึงลักษณะของลาย 
ดอกโบตัน๋ช่อน้ีได้ว่ามีรูปแบบเป็นธรรมชาติ (ภาพท่ี 30) มีลกัษณะช่อดอกคล้ายกบัลายช่อดอก
โบตัน๋ท่ีปรางคป์ระธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และยงัมีส่วนคลา้ยลายสลกัรูปช่อดอกโบตัน๋
ในแผ่นหินจารึกเร่ืองโภชาชานิยชาดก อุโมงค์วดัศรีชุม สุโขทยั กล่าวคือยงัมีสภาพเป็นดอกไม ้
แบบธรรมชาติ โดยมีกา้นและใบอยูใ่นช่วงก่อนท่ีเร่ิมจะพฒันากลายไปเป็นลายกระหนกดงัเช่นท่ี
ภาพลายดอกโบตัน๋ท่ีแผน่หินในอุโมงคว์ดัศรีชุม สุโขทยั  

 
 

ภาพท่ี 30 ปูนป้ันลายดอกโบตัน๋บริเวณซุม้หนา้กาลดา้นตะวนัออกของเจดียป์ระธานทรงดอกบวัตูม 
วดัเจดียเ์จด็แถว (ซา้ย) ลายเส้นลายดอกโบตัน๋เป็นแบบธรรมชาติ (ขวา) 

   วดัเจดีย์เจ็ดแถวมีเจดีย์ทรงยอดดอกบวัตูมเป็นประธานของวดั และมีเจดีย์
บริวารทั้งท่ีประจาํมุมและประจาํทิศ มีเจดียร์ายขนาดเล็กเรียงรายเป็นแถวแนวต่อเน่ืองไปทางดา้นหน้า
ของวดั ผลการศึกษาแบบอย่างของเจดียท์รงต่างๆ ของวดัสําคญัแห่งน้ีระบุว่าคงเป็นงานช่างคร้ัง
พญาลิไททรงเป็นอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลยั แมย้งัไม่พบหลกัฐานแน่ชดัวา่เจดียท์รงน้ีเกิดข้ึนใน
รัชกาลของพ่อขุนรามคาํแหงมหาราช แต่เจดีย์ทรงน้ีย่อมมีอยู่แล้วในรัชกาลของพระเจา้เลอไท  
ดงัการสร้าง-ปฏิสังขรณ์วดัมหาธาตุสุโขทยั (พ.ศ. 1886) พระศรีมหาธาตุท่ีเป็นเจดียป์ระธานของวดั 
ซ่ึงมีทรงยอดดอกบัวตูมคงสร้างในคราวนั้ น โดยอาจสร้างครอบพระศรีมหาธาตุองค์เดิม15  
อย่างไรก็ตาม พญาลิไทเสด็จข้ึนครองราชย์ พ.ศ. 1890-1911 ดังนั้ น การสร้างเจีดย์ทรงยอด 
ดอกบวัตูมประธานน้ีควรสร้างก่อน พ.ศ. 1890 สันนิษฐานไดว้า่สร้างในราวรัชกาลพระเจา้เลอไทท่ี
เป็นพระราชบิดาของพญาลิไท จึงกาํหนดอายุสมยัเจดียอ์งค์น้ีในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 หาก

                                                 
15สันติ  เล็กสุขุม, พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2553), 124-131. 
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ลายปูนป้ันหน้ากาลท่ีมีดอกโบตัน๋ประดบัอยู่นั้นมีมาพร้อมแรกสร้างเจดียท์รงดอกบวัตูมดงักล่าว
สามารถจดัไดว้า่ลายดอกโบตัน๋น้ีจดัอยูช่่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 

   ทั้งน้ี อาจมีความเช่ือมโยงทางศิลปะผ่านลวดลายปูนป้ันระหวา่งศิลปะสุโขทยั 
ท่ีเมืองศรีสัชนาลัยกับศิลปะลพบุรี ด้วยมีหลักฐานศิลปกรรมหลายอย่างท่ีเช่ือมโยงกัน เช่น 
โบราณสถานท่ีมีอายุเก่าสุดท่ีทราบกนัในปัจจุบนัในเมืองศรีสัชนาลัย คือปราสาทแบบขอมใน
ศิลปะลพบุรี ซ่ึงหมายถึงศิลปะท่ีมีรูปแบบโดยส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัศิลปะขอมในประเทศกมัพูชา
อยา่งใกลชิ้ด เช่น ปราสาทแบบขอมก่อดว้ยศิลาแลงท่ีวดัเจา้จนัทร์ ปราสาทองคน้ี์มีดา้นหนา้อยูท่าง
ทิศตะวนัออก คงสร้างข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 1816 

   นอกจากน้ี ท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงยงัเหลือหลกัฐานท่ีเป็นประตูกาํแพง
ดา้นทิศตะวนัออกก่อด้วยศิลาแลง เหนือประตูมีทรงปราสาทขนาดเล็กอยู่ แมว้่าลวดลายปูนป้ัน
ประดบั เช่นท่ีกรอบซุม้เรือนธาตุและทรงสามเหล่ียมคลา้ยรูปกลีบขนุนมีลกัษณะอนัเป็นพฒันาการ
ของศิลปะสุโขทยัแล้ว  อย่างไรก็ดี หลักฐานดังกล่าวก็ปรากฏอยู่ร่วมกับรูปนางรําซ่ึงประดับ
ส่วนล่างใตเ้รือนธาตุของปราสาท และรูปใบหน้าบุคคลขนาดใหญ่ท่ีด้านทั้งส่ีของยอดปราสาท 
ซ่ึงยงัแสดงอิทธิพลของศิลปะลพบุรีอยูม่ากกวา่17 

   ส่วนกลางของเจดียป์ระธานทรงดอกบวัตูมวดัเจดียเ์จ็ดแถว หรือเรือนธาตุ เป็น
ทรงแท่งส่ีเหล่ียมหยกัมุมยี่สิบมุม ผงัจึงดูคลา้ยแปดเหล่ียม ซ่ึงประกอบดว้ยฐานบวัลูกฟัก 2 ฐานตั้ง
ซอ้นๆ ลดหลัน่ข้ึนไปรองรับเรือนธาตุ เหนือเรือนธาตุมีรูปกลีบขนุนและรูปกลีบบวัประดบัตามมุม
และตามดา้นทั้งส่ี งานประดบัเรือนธาตุ รวมทั้งฐานบวัลูกฟัก เก่ียวขอ้งกบัแรงบนัดาลใจจากทรง
ปราสาทในศิลปะลพบุรี18 ฉะนั้น ลายดอกโบตัน๋ท่ีมีรูปแบบลวดลายเป็นธรรมชาติพบท่ีซุ้มหนา้กาล
เหนือเรือนธาตุทางด้านตะวนัออกของเจดีย์ทรงดอกบวัตูม วดัเจดียเ์จ็ดแถว ศรีสัชนาลัย อาจมี
นัยสําคญัของความเก่ียวโยงกับลายดอกโบตัน๋ท่ีพบบริเวณกรุยเชิงปรางค์ประธานวดัพระศรี
มหาธาตุ ลพบุรี ก็เป็นได ้

   นอกจากน้ี ในบริเวณวดัเจดียเ์จ็ดแถวยงัพบลวดลายดอกโบตัน๋ในบริเวณซุ้ม
หน้านางของเจดียร์ายเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงน่าจะเป็นงานช่างท่ีล่วงเขา้สู่ศตวรรษท่ี 20 แลว้ จากการ
สํารวจภาคสนามพบวา่ปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ประดบัอยูใ่นซุ้มหนา้นางท่ี นกัวิชาการหลายท่านเคย
บนัทึกภาพไวพ้บว่าหลายแห่งชํารุดเสียหายจนแทบไม่เหลือเค้าลายดอกโบตัน๋เลย (ภาพท่ี 31) 
                                                 

16สนัติ  เลก็สุขมุ, เจดย์ีสมยัสุโขทยัทีว่ดัเจดย์ีเจด็แถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 17. 
17เร่ืองเดียวกนั, 19. 
18เร่ืองเดียวกนั, 41. 
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นอกจากน้ีซุม้หนา้นางบางแห่งท่ีเคยมีลายดอกโบตัน๋ปรากฏอยูน่ั้นในปัจจุบนัเหลือเพียงภาพถ่ายเก่า 
ซ่ึงนบัวา่เป็นท่ีน่าเสียดายเป็นอยา่งยิง่ (ภาพท่ี 32) 

  
ภาพท่ี 31 ซุ้มหน้านางของเจดีย์ราย วดัเจดีย์เจ็ดแถว เห็นลายดอกโบตัน๋ค่อนข้างชัดเจน (ซ้าย)  

ลวดลายซุม้หนา้นางปัจจุบนักะเทาะเกือบไม่เห็นลายดอกโบตัน๋แลว้ (ขวา) 

ท่ีมา: ภาพซา้ย สันติ  เล็กสุขมุ, ศิลปะสุโขทยั, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2549), 122. 
 

  
ภาพท่ี 32 ภาพถ่ายเก่าแสดงลายดอกโบตัน๋ท่ีซุ้มหนา้นางของเจดียร์ายในวดัเจดียเ์จ็ดแถว ปัจจุบนัชาํรุด 

จนไม่เหลือร่องรอยลายดอกโบตัน๋ (ซ้าย) แต่เจดียร์ายบางองค์ยงัคงเห็นลายดอกโบตัน๋
ชดัเจน (ขวา) 

ท่ีมา:  ภาพซา้ย ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2542), 148. 
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   ลายดอกโบตัน๋ท่ีพบเป็นลายสลกัหินในศิลปะสุโขทยัมีตวัอย่างท่ีสําคญั ไดแ้ก่ 
ภาพชาดกจาํหลกับนหินชนวน และดาวเพดาน ของมณฑปวดัศรีชุม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

   มณฑปวดัศรีชุมมีลกัษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจและโดดเด่นทั้งดา้นขนาดท่ีมีความ
ใหญ่โตของพระพุทธรูปและอาคาร และท่ีสาํคญัคือภาพชาดกจาํหลกับนหินชนวนในอุโมงคท์างเดิน
ภายในมณฑปวดัศรีชุม สุโขทยัพบลายดอกโบตัน๋ในศิลปะสุโขทยัเป็นลายเส้นจารึกลงบนแผน่หิน
บางแผน่ดูตวัอยา่งลายเส้นภาพชาดกท่ีมีลายดอกโบตัน๋ประกอบอยู ่ 

   ภาพชาดกสลกับนแผ่นหินติดตั้งอยู่บนเพดานของอุโมงค์ทางเดินภายในผนัง
อาคารมณฑปวดัศรีชุม สุโขทยั (ภาพท่ี 33 และภาพท่ี 34) รวมถึงจารึกสุโขทยัหลกัท่ี 2วดัศรีชุม19 

 
ภาพท่ี 33 โครงสร้างอาคารมณฑปวดัศรีชุม สุโขทัย แสดงให้เห็นถึงผงัพื้นมณฑป และอุโมงค์

ทางเดินภายในมณฑป 

ท่ีมา: ปิแอร์  ปิชาร์ด “มณฑปวดัศรีชุม:มุมมองใหม่”, 80. 

                                                 
19ปิแอร์  ปิชาร์ด, “มณฑปวดัศรีชุม : มุมมองใหม่,” แปลโดย พีระพฒัน์ สาํราญ หน้าจัว่ 6, (กนัยายน 

2552-สิงหาคม 2553): 80. 
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ภาพท่ี 34 บนัไดทางเดินภายในอุโมงคบ์ริเวณผนงัดา้นทิศใตข้องมณฑป แผ่นหินชนวนสลกัภาพ

ชาดกติดตั้งอยูเ่หนือบนัไดทางเดินเฉพาะแนวราบ(ซา้ย) ส่วนบริเวณผนงัดา้นทิศตะวนัตก
ของมณฑป แผน่หินชนวนสลกัภาพชาดกติดตั้งอยูท่ ั้งแนวตั้งและแนวราบ (ขวา) 

ท่ีมา: ปิแอร์  ปิชาร์ด , “มณฑปวดัศรีชุม : มุมมองใหม่”, 87. 

   ในดา้นรูปแบบลายเส้นซ่ึงประณีตจนเช่ือไดว้า่เป็นฝีมือระดบันายช่าง ในเบ้ืองตน้ 
สันติ เล็กสุขุม เช่ือวา่เป็นงานรัชกาลพญาเลอไท เพราะรูปแบบใบหน้าบุคคลในภาพจารึกยงักลมแป้น 
สอดคล้องกบัทฤษฎีท่ีว่าใบหน้ากลมมีมาก่อนจะพฒันาเป็นใบหน้ารูปไข่ของพระพุทธรูปสุโขทยั
หมวดใหญ่ซ่ึงเช่ือว่าเร่ิมข้ึนในปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 คือตั้ งแต่แรกเร่ิมรัชกาลพญาลิไท แต่ผล
การศึกษาลกัษณะตวัอกัษรบางตวัท่ีจารึกเล่าเร่ืองประกอบภาพโดยประเสริฐ ณ นคร กลบัต่างออกไปวา่ 
ควรเป็นตวัอกัษรของตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 คือราว พ.ศ. 1935 คาํอธิบายเพิ่มเติมขอ้คดัคา้นน้ีมีว่า ภาพ
จารึกท่ีมีฝีมือสูงอาจเป็นงานของช่างชาวสิงหลท่ีเขา้มาพร้อมกบัการแพร่หลายของพระพุทธศาสนาจาก
ลงัการะลอกหลงั หรือเป็นฝีมือช่างไทยท่ีเขียนจากแบบอย่างในศิลปะลงักา ขอ้น้ีแมช้วนให้คลอ้ยตาม 
แต่ยงัมีประเด็นดา้นงานช่างท่ีตอ้งตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะลกัษณะบางประการจากลวดลายประดบั
ในจารึกซ่ึงมีรสนิยมจีนอยู่ด้วย ข้อมูลท่ีทราบกันในปัจจุบนับ่งช้ีว่าก่อนหน้ากาํหนดอายุท่ีเพิ่งอ้าง 
ลวดลายประดบัในวฒันธรรมจีนไดเ้ขา้มาแพร่หลายเม่ือพุทธศตวรรษท่ี 19 แลว้20 

                                                 
20สนัติ  เลก็สุขมุ, พฒันาการของลายไทย: กระหนกกบัเอกลกัษณ์ไทย, 117-118. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

   สาํหรับชาดกเร่ืองกุกกุรชาดก มีลายช่อดอกประดบับนพื้นท่ีวา่งของภาพ
เช่นน้ีแสดงชดัเจนวา่เป็นลกัษณะจีนเช่นร้ิวผา้ท่ีคาดผา่นดา้ม (หรือช่อ หากเป็นช่อดอกไม)้ ลาดวง
โคง้ประกอบกนัดูคลา้ยลายกระหนก ขณะเดียวกนัก็ดูคลา้ยกอ้นเมฆดว้ย คงไม่พน้รสนิยมอยา่งจีน 
เม่ือเป็นเช่นน้ีภาพลายเส้นจากวดัศรีชุมจึงเก่ียวขอ้งกบัรสนิยมจีนปรากฏร่วมกบัลายกระหนกท่ีไม่
สามารถระบุลกัษณะเด่นชดัวา่เป็นกระหนกฝีมือช่างลงักา จึงมีประเด็นศึกษาวา่งานจารลายเส้นบน
แผน่หินชนวนจากวดัศรีชุมมิใช่เป็นแบบศิลปะลงักาและมิใช่ฝีมือช่างท่ีมาจากลงักา หากแต่เพียง
แรงบนัดาลใจจากศิลปะลงักาท่ีช่างสุโขทยันาํมาใชป้รับปรุง21 

   สันติ  เล็กสุขมุ อธิบายเพิ่มเติมไวใ้นหนงัสือพฒันาการของลายไทย : กระหนก
กบัเอกลกัษณ์ไทย ว่า ลายเส้นจารึกบนแท่งหินชนวน วดัศรีชุม ทั้งชาดกในเร่ืองโภชาชานิย และ
มตกภตัตชาดก ลว้นมีลายดอกไมคื้อดอกโบตัน๋ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานประดบัอย่างจีน จาร

ข้ึนเพื่อแสดงเจตนาเพียงประดบัเพื่อลดพื้นท่ีว่างเปล่าให้มีความเหมาะสม22นอกจากน้ียงัได้ให้
ขอ้สังเกตไวใ้นบทความเร่ืองลายจีนในกรุงสุโขทยั ตีพิมพใ์นวารสารศิลปวฒันธรรมว่า ลกัษณะ
ดอกโบตัน๋ประดบักานํ้ าศิลปะจีนสมยัราชวงศ์หยวนเทียบได้กบัแผ่นภาพเร่ืองเสริววานิชชาดก 

ศิลปะสุโขทยั23 (ภาพท่ี 35) 

 
ภาพท่ี 35 ดอกโบตัน๋ประดบักานํ้ าศิลปะจีนสมยัราชวงศห์ยวน (ซ้าย) จากแผน่ภาพหินชนวนเล่าเร่ือง 

เสริววานิชชาดก ศิลปะสุโขทยั จากประชุมศิลาจารึกภาคท่ี 5 (ขวา) 
ท่ีมา: สันติ  เล็กสุขมุ, “ลายจีนในกรุงสุโขทยั.” ศิลปวฒันธรรม 13, 4 (กุมภาพนัธ์ 2535): 152. 

                                                 
21 เร่ืองเดียวกนั, 120. 
22เร่ืองเดียวกนั, 119-120. 
23สนัติ  เลก็สุขมุ, “ลายจีนในกรุงสุโขทยั”, 154. 
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   แผ่นหินทั้ งหมดมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 64 แผ่น เรียงเป็นเพดานของอุโมงค์
ภายในผนงัมณฑป แต่ละแผ่นจารึกเป็นภาพเล่าเร่ืองชาดก และมีอยู่ไม่น้อยกวา่ 5 แผ่นท่ีมีรูปลาย
ดอกโบตัน๋เป็นส่วนประกอบฉากชาดก ลายดอกโบตัน๋มีลกัษณะเป็นดอกบาน กลีบบานเรียงซ้อน
กนัและมีกา้นช่อดอกยาว มีใบแตกออกสองขา้งของกา้นช่อดอก ซ่ึงหนงัสือ “ประชุมศิลาจารึกภาค
ท่ี 5 ประมวลจารึกอกัษรไทย ภาพลายเส้นจาํหลกับนแผ่นหินเก่ียวกบัเร่ืองชาดกต่างๆ ในชาดก 
หา้ร้อยชาติท่ีประดบัไวใ้นเจดียว์ดัศรีชุม สุโขทยั” คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ 
สาํนกันายกรัฐมนตรีดาํเนินการจดัพิมพเ์ผยแพร่นั้น พบวา่ ชาดกท่ีมีลายดอกโบตัน๋/ลายดอกบวั ดงัน้ี 

- แผน่ท่ี 13 เสริววานิชชาดก มีลายดอกโบตัน๋ และลายดอกบวั 

- แผน่ท่ี 35 มตกภตัตชาดก มีลายดอกโบตัน๋ 

- แผนท่ี 39 กุกกุรชาดก มีลายดอกโบตัน๋ และลายกา้นขดปลายออกช่อดอกไม ้ 
(ฮวา่-เฉ่า) 

- แผ่นท่ี 40 โภชาชานิยชาดก มีลายดอกโบตัน๋และลายก้านขดปลายออกช่อ
ดอกไม ้(ฮวา่-เฉ่า) 

- แผ่นท่ี 41 อาชัญญชาดก มีลายดอกโบตั๋น และลายก้านขดปลายออกช่อ
ดอกไม ้(ฮวา่-เฉ่า) 

- แผน่ท่ี 67 ปัญจาวธุชาดก มีลายดอกบวั หรือดอกโบตัน๋ในช่องลายกระจก24 

   สําหรับรายละเอียดของแผน่หินชนวนจารึกภาพชาดกเฉพาะท่ีพบวา่มีลวดลาย
ดอกโบตัน๋และลายในอิทธิพลศิลปะจีนสลกัอยูน่ั้นปรากฏอยูใ่นตารางท่ี 3ดงัน้ี 

                                                 
24นักวิชาการบางท่านระบุว่าเป็นดอกบวั เช่น สันติ  เล็กสุขุม แต่บางท่านระบุว่าเป็นดอกโบตัน๋  

เช่น  จีราวรรณ  แสงเพช็ร์ 
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ตารางท่ี  3 ลวดลายท่ีปรากฏบนแผน่หินชนวนในอุโมงคว์ดัศรีชุม สุโขทยัท่ีมีลวดลายดอกโบตัน๋

และลายในอิทธิพลศิลปะจีน 

  

 
 ลายดอกโบตัน๋ 
 
 ลายดอกบวั 
 
 

 
แผน่ท่ี 13 

เสริววานิชชาดก ตรงกลางเป็นรูปเสริววานิช (พระโพธิสตัว)์ มือขวาประคองถาดทองคาํ 
เบ้ืองหนา้เป็นรูปหญิงสูงอายผุูข้ายถาดทองคาํ ขา้งๆ ศีรษะของเสริววานิชมีลายช่อดอกไม ้
ไม่มีอกัษรจารึก 

  

 
 ลายดอกโบตัน๋ 
 
 
 
 
 

แผน่ท่ี 35 
มตกภตัตชาดก เป็นรูปพฤกษเทวดา (พระโพธิสตัว)์ นัง่ขดัสมาธ์ิมือถือตาลปัตรสถิตอยู ่ณ 
ยอดตน้ไมใ้หญ่ ซีกขวามุมล่าง เป็นรูปคนนัง่ประณมมือ 2 คน มีอกัษรจารึกอยูต่อนบน 4 
บรรทดั 

  

 
  ลายดอกโบตัน๋ 
 
 
  ลายกา้นขดปลาย  
  ออกช่อดอกไม ้
 
 

แผนท่ี 39 

กกุกรุชาดก ซีกซา้ย เป็นรูปพระเจา้พรหมทตัตป์ระทบันัง่ขดัสมาธ์ิ ประณมพระหตัถ ์และ
พระมเหสีประทบัอยูเ่บ้ืองหลงั ตรงกลางเป็นรูปสุนขั (พระโพธิสตัว)์ หมอบหนัหนา้ไปสู่
พระเจา้พรหมทตัต ์ระหวา่งกลางมีช่อดอกไมแ้ขวนคัน่อยูพ่วงหน่ึง ทั้งสามอยูบ่นแท่น
เดียวกนั ทา้ยแท่นทางซีกขวาเป็นรูปบุรุษสตรีนัง่ประณมมืออยูท่ี่พ้ืน 2 คน มีอกัษรจารึก
อยูท่ี่มุมบนขา้งขวา 4 บรรทดั 
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ตารางท่ี  3 ลวดลายท่ีปรากฏบนแผน่หินชนวนในอุโมงคว์ดัศรีชุม สุโขทยัท่ีมีลวดลายดอกโบตัน๋
และลายในอิทธิพลศิลปะจีน 

  

 
 ลายดอกโบตัน๋ 
 
 
 ลายกา้นขดปลาย  
 ออกช่อดอกไม ้

 
แผน่ท่ี 40 

โภชาชานิยชาดก ซีกซา้ยเป็นรูปพระเจา้พรหมทตัตน์ัง่ขดัสมาธ์ิ เหนือพระเศียรมีดอกบวั 3 
ดอก ตรงกลางเป็นรูปมา้ (พระโพธิสตัว)์ หมอบหนัหนา้ไปทางขวา เหนือหลงัมา้มีช่อ
ดอกไมแ้ขวนอยูพ่วงหน่ึง รูปทั้งสองอยูบ่นรถคนัเดียวกนั ซีกขวามีรูปทา้วพระยา 7 คนนัง่
ประณมมือ มีอกัษรจารึกอยูท่ี่ตอนบนซีกขวา 3 บรรทดั 

  

 
ลายดอกโบตัน๋ 
 
 
 
ลายกา้นขด 
 
 
 

แผน่ท่ี 41 

อาชญัญชาดก ซีกซา้ย เป็นรูปพระเจา้พรหมทตัตป์ระทบันัง่ขดัสมาธ์ิ ประณมพระหตัถ ์
พระมเหสีประทบัอยูเ่บ้ืองหลงั ตรงกลางเป็นรูปมา้ (พระโพธิสตัว)์ หมอบหนัหนา้ไป
ทางขวา และอยูบ่นแท่นเดียวกบัพระเจา้พรหมทตัต ์เหนือหลงัมา้มีช่อดอกไมแ้ขวนอยู่
พวงหน่ึง ทา้ยแท่นซีกขวามีรูปทา้วพระยา 7 คนนัง่ประณมมืออยูท่ี่พ้ืน มีอกัษรจารึกอยูท่ี่
มุมบนขา้งขวา 6 บรรทดั 

 
 

 
 
ลายดอกบวั/ 
ดอกโบตัน๋ 

แผน่ท่ี 67 ปัญจาวธุชาดก ซีกขวา เป็นรูปปัญจาวธุกมุาร (พระโพธิสตัว)์ แผลงศรประหารยกัษ ์ซ่ึงอยู่
ทางซีกซา้ย มีอกัษรจารึกอยูซี่กขวา 8บรรทดั 

ท่ีมา: คณะกรรมการจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ สํานกันายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก  
ภาคที่ 5 ประมวลจารึกอักษรไทย ภาพลายเส้นจําหลักบนแผ่นหินเกี่ยวกับเร่ืองชาดกต่างๆ  
ในชาดกห้าร้อยชาติที่ประดับไว้ในเจดีย์วัดศรีชุม สุโขทัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์ํานกัทาํเนียบ
นายกรัฐมนตรี, 2515), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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   แผ่นหินจารึกเร่ืองโภชาชานิยชาดก พบว่ามีลายดอกโบตั๋นท่ีมีรูปแบบท่ี
สวยงามมากเพื่อตกแต่งประดบัเป็นฉากในตาํแหน่งเกือบอยู่ตรงกลางของภาพ อยู่เหนือหลงัมา้ 
(พระโพธิสัตว)์ หมอบหันหน้าไปทางขวา และยงัมีลายดอกโบตัน๋ท่ีจารเป็นดอกขนาดเล็กอยู่เหนือ
หลงัหนูท่ีกาํลงัปีนลอ้เกวียนอยู ่ดอกโบตัน๋ทั้ง 2 ดอกในแผน่จารึกหินชนวนน้ีมีรูปแบบท่ีเป็นธรรมชาติ
มาก นอกจากน้ียงัมีลายกา้นขดปลายออกช่อดอกไมอ้ยูท่ี่ลอ้เกวียนอีกดา้นหน่ึงในตาํแหน่งมุมซ้ายล่าง
ของภาพแผน่หินจารึกดงักล่าว (ภาพท่ี 36) 

  

  
ภาพท่ี 36 ตาํแหน่งและรายละเอียดลายช่อดอกโบตัน๋และลายก้านขดปลายออกช่อดอกไม ้แผ่นหิน

จารึกเร่ืองโภชาชานิยชาดกอุโมงค์วดัศรีชุม สุโขทยั ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติพระนคร 

   สําหรับประเด็นขอ้ถกเถียงเก่ียวกบัการกาํหนดอายุของแผ่นหินจารึกของวดั 
ศรีชุม หากพิจารณาทางดา้นลายเส้นท่ีจารึกเป็นภาพพระโพธิสัตว ์หรือภาพเทวดา บุคคลชั้นสูง ยงัมี
วงพกัตร์รูปวงกลมยิ่งกวา่จะดูเป็นรูปไข่ และเม่ือสังเกตจากรูปแบบเคร่ืองประดบัปูนป้ันของเศียร
รูปเทวดาปรากฏเป็นแบบมงกุฎของภาพพระโพธิสัตวบ์นแผน่จารึกของวดัศรีชุมดว้ย จึงประมาณ
กาํหนดอายวุา่ควรทาํข้ึนในช่วงเวลาระหวา่งรัชกาลพอ่ขนุรามคาํแหงกบัรัชกาลของพญาลิไท คืออยู่
ในราวปลายรัชกาลของพญาเลอไทในช่วงเวลาของคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี 19 อย่างไรก็ดี 
ทางด้านตวัอกัษรท่ีจารึกร่วมกบัภาพลายเส้นชาดกน้ี ศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร ได้พบว่ามี
ตวัอกัษรบางตวัท่ีเร่ิมเกิดใหม่ พอสรุปได้ว่าน่าจะจารึกข้ึนใกล้เคียงกบั พ.ศ. 1935 ตรงกับช่วง
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หลงัจากรัชกาลของพญาลิไทแลว้ แต่ไม่วา่กาํหนดอายุแผน่จารึกชาดกของวดัศรีชุมจะทาํข้ึนในคร่ึง
หลงัของพุทธศตวรรษท่ี 19 หรือคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 20 ลายดอกโบตัน๋แบบจีนก็แพร่หลาย
เขา้มาแลว้ และถูกกลืนอยูใ่นศิลปะไทยแลว้ดงัท่ีจารึกลายเส้นของศิลปะสุโขทยัท่ีวดัศรีชุม25 

   ด้วยยงัมีขอ้ถกเถียงในประเด็นในการกาํหนดอายุแผนหินจารึกดังกล่าว ใน
การศึกษาน้ีจึงเห็นวา่ควรลายสลกัหินเล่าเร่ืองชาดกท่ีอุโมงคว์ดัศรีชุมไวใ้นปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 
ตามเหตุผลของสันติ  เล็กสุขมุ และดว้ยเหตุผลรูปแบบลายดอกโบตัน๋ยงัคงเป็นลายช่อคลา้ยกบัดอก
โบตั๋นบนเคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน ลักษณะเด่นคือเป็นช่อดอกขนาดใหญ่ ซ่ึงความ
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่ท่ีพบบนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวนท่ีพบใน
บริเวณเมืองเก่าสุโขทยั 

 3.2.2 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะสุโขทยั ในพุทธศตวรรษที ่20 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปกรรมสุโขทยัในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 พบวา่มี
ตวัอยา่งเป็นจาํนวนมาก โดยใชเ้ป็นลวดลายประดบัสถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่พบเป็นลายปูนป้ัน 
และยงัพบว่าเป็นลายดอกโบตัน๋บนเคร่ืองสังคโลกสุโขทยัท่ีผลิตข้ึนเพื่อเป็นส่วนประกอบของ
สถาปัตยกรรม และผลิตเป็นเคร่ืองถว้ยเพื่อการส่งออกดว้ยดงัมีตวัอยา่งท่ีสาํคญัดงัน้ี 

   สถาปัตยกรรมสุโขทยัไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะหลากหลายจากเพื่อนบา้น และ
หลากหลายยุคสมยั รวมถึงศิลปะจีนท่ีมีลกัษณะเป็นลายดอกโบตัน๋ปรากฏให้เห็นอยูม่ากมายหลาย
แห่ง มีตวัอยา่งดงัน้ี 

   วดัพระเชตุพน เบ้ืองทิศตีนนอนหรือท่ีตั้งอยูน่อกเมืองสุโขทยัดา้นใตน้ั้น พบวา่
มีร่องรอยของภาพลายเส้นเป็นลายดอกโบตัน๋ในรูปแบบลายช่อดอกในกรอบช่องกระจกหรือกรอบ
คดโค้ง เป็นจิตรกรรมลายเส้นประดับผนังคูหาเจดีย์ทรงมณฑป (ทรงวิมาน) วดัพระเชตุพน 
สุโขทยั26 (รูปท่ี 37) ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะมีรูปแบบท่ีพฒันาการสืบต่อมาจากลายช่อดอกโบตัน๋บน
แผน่หินชนวนซ่ึงพบท่ีอุโมงคว์ดัศรีชุม  

                                                 
25สนัติ  เลก็สุขมุ, “ลายจีนในกรุงสุโขทยั”, 154-155. 
26จีราวรรณ  แสงเพช็ร์, “การศึกษาเปรียบเทียบ ลวดลายประดบัเจดียท์รงปราสาท 5 ยอด กลุ่มเมือง

เชียงแสนกบักลุ่มเมืองเชียงใหม่ พทุธศตวรรษท่ี 19-21” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์
ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2540), 93. 
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ภาพท่ี 37 ลายเขียนเส้นสีดาํลายช่อดอกโบตัน๋ในช่องกรอบคดโคง้พบท่ีผนงัคูหาเจดียท์รงมณฑป 
วดัพระเชตุพน สุโขทยั ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 

ท่ีมา:  ภาพซา้ย  ปฏิพฒัน์  พุม่พงษแ์พทย ์
          ภาพลายเส้น จีราวรรณ  แสงเพช็ร์, “การศึกษาเปรียบเทียบ ลวดลายประดบัเจดียท์รงปราสาท 
5 ยอด กลุ่มเมืองเชียงแสนกบักลุ่มเมืองเชียงใหม่ พุทธศตวรรษท่ี 19-21”, 93. 

   วดัพระเชตุพนมีช่ือปรากฏในศิลาจารึกวดัสรศกัด์ิ (พ.ศ. 1960) ได้ระบุถึง 
การฉลองวดัสรศกัด์ิท่ีไดมี้การอาราธนาพระภิกษุจากวดัพระเชตุพนมาดว้ย ซ่ึงวดัน้ีอาจมีมาก่อน 
วดัสรศกัด์ิ แต่อาจจะเป็นวดัใดวดัหน่ึงท่ีตั้งอยู่ใกล้กับวดัสรศกัด์ิก็เป็นได้ วดัพระเชตุพนอาจอยู่
ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 ถา้วดัน้ีเป็นวดัพระเชตุพนตามจารึกดงักล่าวจริง แสดงให้เห็นวา่ยอ่มมี
มาก่อน พ.ศ. 196027 

   วดัมหาธาตุ สุโขทยัพบว่าลายปูนป้ันประดับหน้าบนัของเจดียป์ราสาทยอด
แบบสุโขทยัในบริเวณทิศเหนือของวดัมหาธาตุมีลายดอกโบตัน๋ประดบัอยูท่ี่ยอดของหนา้บนั (ภาพ
ท่ี 38) นอกจากน้ียงัพบร่องรอยลายดอกโบตัน๋ในลกัษณะลายกา้นขดในมุมมองดอกด้านขา้งกบั
มุมมองดอกดา้นบนสลบักนั และลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋บานตกแต่งบริเวณฐานชา้งลอ้ม
เจดียอ์ยู ่โดยตกแต่งประดบัอยูท่ี่ฐานเจดียห์มายเลข 16 ทางดา้นทิศใตข้องเจดียป์ระธานวดัมหาธาตุ 
สุโขทยั (ภาพท่ี 39) 

                                                 
27 ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม, พิมพ์

คร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547), 43. 
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ภาพท่ี 38 ลายปูนป้ันลายคล้ายดอกโบตั๋นประดับกลางหน้าบนัเจดีย์ปราสาทยอดแบบสุโขทัย 

ในบริเวณทิศเหนือของวดัมหาธาตุ สุโขทยั 

ท่ีมา: ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะสุโขทยั, 12. 

 
ภาพท่ี 39 ลายดอกโบตัน๋กา้นขดประดบัท่ีฐานเจดียห์มายเลข 16 ดา้นใตข้องวดัมหาธาตุ สุโขทยั 

   วดัศรีสวาย สุโขทยัพบว่าบริเวณยอดปรางค์เม่ือถ่ายรูปจากด้านทิศใตแ้ล้วจะ
มองเห็นกลีบขนุนปรางค์ปูนป้ันโดยท่ีกลีบขนุนนอกจากเป็นรูปเทวดา ครุฑยุดนาคแลว้ ยงัมีกลีบ
ขนุนเป็นรูปลายดอกไม ้(คลา้ยดอกโบตัน๋) ตามอิทธิพลของลวดลายแบบจีนดว้ย นัน่คือขอ้สังเกต
ของ ม.จ.สุภทัรดิศ ดิศกุล (ภาพท่ี 40) และสันติ  เล็กสุขุมไดอ้ธิบายถึงการกาํหนดอายุว่า ลวดลาย
ประดบัโคนกลีบขนุนบางกลีบมีลายกา้นขดประกอบอยู่กบัลายดอกไม ้ซ่ึงคล่ีคลายจากรูปดอกไม้
ในอิทธิพลศิลปะจีน งานปูนป้ันของเจดียท์รงปราสาทแห่งน้ีจึงไม่ควรก่อนรัชกาลของพญาลิไท28 

                                                 
28สนัติ  เลก็สุขมุ, ศิลปะสุโขทยั, 110. 
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ภาพท่ี 40 กลีบขนุนของปรางคอ์งคก์ลาง วดัศรีสวาย เป็นรูปเทวดา ครุฑยุดนาค และยงัมีกลีบขนุน

เป็นรูปลายดอกไมต้ามอิทธิพลของลายแบบจีนดว้ย 

   บรรพแถลงประดับมุมของชั้ นลดหลั่นและลวดลายประดับบรรพแถลง  
มีความหมายและรูปแบบดั้งเดิมเป็นรูปจาํลองอาคารท่ีมองเห็นจากดา้นหน้า แต่ช่างไทยปัจจุบนั 
มกัรู้จกักนัในช่ือ “กลีบขนุน” เพราะห่างไกลจากรูปแบบเดิมมามาก ยิ่งลวดลายประดบัเปล่ียนแปร
ไปด้วยความหมายเดิมจึงเข้าใจไม่ได้โดยง่าย ทั้ งยงัเกิดลักษณะใหม่โดยประดับส่วนล่างด้วย 
รูปสามเหล่ียมดูคลา้ยเป็นกกลาย และภายในประดบัลายวงโคง้-พรรณพฤกษา ซ่ึงเป็นเคา้ของงาน
ประดบัแบบจีน และสอดคล้องกับขอ้มูลเคร่ืองสังคโลกของสุโขทยัท่ีเก่ียวข้องกบัจีนเช่นกัน29  
(ภาพท่ี 41) เม่ือสังเกตบริเวณรูปสามเหล่ียมท่ีโคนกลีบขนุนของปรางค์องค์กลางวดัศรีสวายแล้ว  
พบลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีผกูเป็นแม่ลายอยู ่ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัลายกาบล่างในศิลปะ
ลา้นนาและศิลปะพุกาม 

                                                 
29สนัติ  เลก็สุขมุ, ความสัมพนัธ์จนี-ไทย: โยงใยในลวดลายประดบั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 

31-32. 
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ภาพท่ี 41 ปูนป้ันวดัศรีสวาย สุโขทยั บริเวณพื้นท่ีสามเหล่ียมของกลีบขนุนมีการป้ันปูนผูกลาย 
เป็นลายดอกไมท่ี้เรียกวา่พรรณพฤกษา โดยมีลายดอกโบตัน๋เป็นส่วนประกอบสาํคญั 

   นอกจากพื้นท่ีสามเหล่ียมของกลีบขนุนท่ีพบลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลศิลปะ
จีนแลว้ หากสังเกตบริเวณพื้นท่ีฉากดา้นหลงัเทวดาบนกลีบขนุนของปรางคว์ดัศรีสวายแลว้ ยงัพบ
ลายปูนป้ันท่ีผกูเป็นลายดอกโบตัน๋ประดบัอยูด่ว้ย (ภาพท่ี 42) เพื่อให้พื้นท่ีดา้นหลงัเทวดาท่ีประทบั
อยูบ่นกลีบขนุนวา่งเปล่า ช่างสุโขทยัจึงนาํลายดอกโบตัน๋ป้ันเพิ่มเติมเขา้มาเพื่อเติมเต็มพื้นท่ีแลว้ยงัทาํ
ให้เกิดความสวยงามเพิ่มข้ึน และสอดรับกบัเร่ืองคติจีนถึงความเป็นสัญลกัษณ์มงคลของดอกโบตัน๋
ดว้ย 

  

ภาพท่ี 42 ลายดอกโบตัน๋บริเวณพื้นฉากหลงัของเทวดาบนกลีบขนุนปรางคว์ดัศรีสวาย สุโขทยั 
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   วดัตระพงัทองหลาง สุโขทยั ตั้งอยู่นอกเมืองดา้นตะวนัออกของเมืองสุโขทยั 
บริเวณคูหาดา้นเหนือของมณฑปมีการป้ันปูนเป็นภาพเล่าเร่ืองพุทธประวติัตอนปราบชา้งนาฬาคีรี 
ซ่ึงฉากด้านหลังพระพุทธองค์นั้ นช่างสุโขทยัป้ันปูนเป็นรูปดอกโบตัน๋และลายพรรณพฤกษา
ประดบัอยู ่อยา่งไรก็ตาม รูปแบบของดอกโบตัน๋ท่ีวดัตระพงัทองหลางน้ีหากพิจารณาแลว้อาจเห็น
วา่คลา้ยกบัดอกบวั เน่ืองจากกลีบดอกไม่หยกัเหมือนกลีบดอกโบตัน๋ แต่ตวัรูปแบบการวางช่อดอก
เหมือนกบัลายดอกโบตัน๋บนแผน่หินชนวนจารึกท่ีวดัศรีชุม สุโขทยั (ภาพท่ี 43 และภาพท่ี 44) ทั้งน้ี 
อาจเกิดจากฝีมือช่างสุโขทยัท่ีทาํวดัตระพงัทองหลางอาจไม่ไดเ้คร่งครัดในรูปแบบของดอกไมจี้น
ชนิดน้ี หรืออาจเกิดจากผลงานการบูรณะเม่ือคร้ังอดีตจนทาํให้รูปแบบเดิมของกลีบดอกโบตัน๋
เปล่ียนแปลงไปเป็นลกัษณะผสมระหวา่งดอกบวักบัดอกโบตัน๋ 

 
ภาพท่ี 43 ปูนป้ันพุทธประวติัตอนปราบช้างนาฬาคีรีท่ีคูหาดา้นเหนือของมณฑปวดัตระพงัทองหลาง 

สุโขทยั พบร่องรอยดอกไมทิ้พยค์ลา้ยลายดอกโบตัน๋ประดบัอยู ่
 

 

ภาพท่ี 44 ดอกไมทิ้พยค์ลา้ยลายดอกโบตัน๋ประดบัอยู่ท่ีคูหาดา้นทิศเหนือของวดัตระพงัทองหลาง 
มีรูปแบบการวางช่อดอกเช่นเดียวกบัลายดอกโบตัน๋ท่ีแผน่หินชนวนวดัศรีชุม สุโขทยั 
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   นอกจากลายดอกโบตัน๋สุโขทยัท่ีเป็นลายปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรมแล้ว  
ยงัพบลายดอกโบตัน๋สุโขทยับนเคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบหรือท่ีเรียกว่า “เคร่ืองถ้วยสังคโลก” เป็น
เคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่งมีทั้งชนิดเคลือบสีต่างๆ และไม่เคลือบ โดยพบแหล่งผลิตท่ีสําคญั 2 แห่ง 
คือ แหล่งเตาเผาเมืองสุโขทยั และแหล่งเตาเผาเมืองศรีสัชนาลยั โดยแหล่งผลิตเตาสุโขทยัอยูบ่ริเวณ
ทิศเหนือของวดัพระพายหลวง นอกเมืองสุโขทยัเก่าทางทิศเหนือ ลกัษณะเตาส่วนใหญ่ก่อดว้ยอิฐ 
และยงัมีเตาชนิดระบายความร้อนเฉียงข้ึนไปหรือเตาประทุน ส่วนแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของ
เมืองศรีสัชนาลยัอยูน่อกกาํแพงเมืองข้ึนไปทางทิศเหนือ เป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ท่ีสุดในลุ่มนํ้ ายม 
พบหลกัฐานการผลิตหนาแน่นทั้งสองฝ่ัง โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวนัตกในบริเวณบา้นป่ายาง บา้นเกาะนอ้ย 
บา้นหนองออ้ และบริเวณวดัดอนลาน 

   ลายสุโขทยัท่ีปรากฏอยู่ตามเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเรียกว่าเคร่ืองสังคโลกนั้น เป็น
ลายพูก่นั เขียนเป็นรูปปลา รูปคล่ืน ดอกไม ้ใบไม ้เป็นลายขมวด ซ่ึงเป็นไปตามธรรมชาติ ลวดลาย
บนสังคโลกส่วนใหญ่ เป็นลายท่ีไดรั้บการออกแบบจากช่างผูรู้้ทางวิชาการศิลปะ ลายสังคโลกเป็น
ลายท่ีผกูข้ึนประกอบเคร่ืองถว้ยชามอนัเป็นสินคา้ส่งไปขายต่างประเทศ นอกจากการใชล้ายดอกไม้
และใบไมแ้บบพื้นเมืองท่ีนิยมกนัอยู่แล้ว ยงัมีลายจีนด้วย ลายดอกไมท่ี้เคร่ืองถ้วยชามสังคโลก  
ตวัลายบางลายอาจไดแ้รงบนัดาลใจมาจากลายเส้นชาดกในอุโมงคว์ดัศรีชุม30  

   อย่างไรก็ดี ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์แล้วเห็นว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วภาพดอกโบตั๋น 
บนศิลปกรรมในศิลปะสุโขทยัน่าจะได้รับแรงบนัดาลใจอิทธิพลจากเคร่ืองถ้วยจีน โดยเฉพาะ 
เคร่ืองลายครามจีนสมยัราชวงศห์ยวนท่ีนาํเขา้มามากกวา่ ซ่ึงมีหลกัฐานการขุดพบเคร่ืองลายคราม
ดังกล่าวเป็นจาํนวนมากตามกรุเจดีย์ตามแหล่งโบราณสถานเขตเมืองเก่าในจังหวดัสุโขทัย  
โดยเคร่ืองสังคโลกและเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีลายดอกโบตัน๋ไดแ้บบอย่างมาจากเคร่ืองถว้ยจีนหรือ 
ช่างจีนเขา้มาถ่ายทอดเทคนิค จึงมีลกัษณะคลา้ยกบัลายท่ีปรากฏบนศิลปกรรมต่างๆ เป็นจาํนวนมาก 
(ภาพท่ี 45 และภาพท่ี 46) 

   ลวดลายบนชามสังคโลกสุโขทยัมีความหลากหลายมาก และมีการผลิตอยา่งเป็น
ลํ่าเป็นสันเพื่อเป็นสินคา้ส่งออกไปยงัดินแดนอ่ืนๆ จากการสํารวจพบว่าลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพล
เคร่ืองถว้ยในศิลปะจีนเป็นอีกลายหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมนาํมาตกแต่งเคร่ืองสังคโลกสุโขทยั 

 

                                                 
30น. ณ ปากนํ้ า, ววิฒันาการลายไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550.), 78-79. 
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ภาพท่ี 45 จานเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ ลายหลกัเป็นลายดอกโบตัน๋มุมมองดา้นขา้ง และมีลายกา้นขด
ออกช่อเป็นดอกโบตัน๋บานในมุมมองดา้นบน จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั พุทธศตวรรษท่ี 20 

ท่ีมา:   กฤษฎา  พิณศรี, “เคร่ืองถว้ยสุโขทยั จีนให้ไทยหรือไทยให้จีน,” ศิลปวัฒนธรรม 14, 11 
(กนัยายน 2536): 141. 

 

 

ภาพท่ี 46 สังคโลกเคลือบเขียวลายดอกโบตัน๋ แหล่งเตาสวรรคโลก ศิลปะสุโขทยั  

ท่ีมา:   กฤษฎา  พิณศรี, “เคร่ืองถว้ยสุโขทยั จีนใหไ้ทยหรือไทยใหจี้น”, 141. 

   นอกจากน้ี ยงัมีสังคโลกท่ีเป็นเคร่ืองประดบัสถาปัตยกรรม เช่น ป้ันลมหรือช่อฟ้า 
หางหงส์ กระเบ้ืองปูพื้น บราลีท่ีใชส้ําหรับประดบัสันหลงัคา ลายท่ีคลา้ยดอกโบตัน๋มกัปรากฏอยูท่ี่
ป้ันลมซ่ึงเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ นิยมทาํเป็นรูปเทวดาในลกัษณะเทพนมผุดออกจากดอกไม ้ทั้ง
ดอกบวัและดอกโบตัน๋ บางคร้ังทาํเป็นนาค จากเตาเผาเมืองสุโขทยั พุทธศตวรรษท่ี 20 (ภาพท่ี 47) 
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ภาพท่ี 47 ป้ันลมประดบัหลงัคารูปเทพนมผดุจากดอกโบตัน๋ และเขียนลายดอกโบตัน๋ต่อช่อดอกข้ึน
ไปพร้อมกา้นและใบผสมลายกระหนก ศิลปะสุโขทยั พุทธศตวรรษท่ี 20 ปัจจุบนัจดัแสดง
ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 

   ดังจะเห็นได้ว่า คติและลวดลายประดับในศิลปะสุโขทัยส่วนใหญ่ได้รับ 
แรงบนัดาลใจโดยตรงจากศิลปะลงักาก็จริง และบางส่วนเก่ียวขอ้งกบัศิลปะขอม แต่ทั้งน้ียงัมีงาน
ลวดลายประดบัตกแต่งศิลปกรรมซ่ึงมีท่ีมาจากศิลปะจีนร่วมอยูด่ว้ย ซ่ึงลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพล
ศิลปะจีนท่ีปรากฏอยูใ่นศิลปะสุโขทยั เป็นรูปแบบศิลปะท่ีแสดงให้เห็นถึงรสนิยมแบบจีนของสกุล
ช่างในอาณาจกัรแห่งน้ีเป็นผลมาจากลวดลายบนเคร่ืองถว้ยจีนเป็นแรงบนัดาลใจ และยงัมีหลกัฐาน
ทางศิลปกรรมหลงเหลืออยูท่ี่แสดงใหเ้ห็นถึงภาพสะทอ้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมทั้งระดบั
ชนชั้นปกครองและพ่อค้าท่ีผ่านทางการเมืองการปกครอง การทูต และการติดต่อคา้ขายไปมา
ระหวา่งดินแดนไทย-จีนไดเ้ป็นอยา่งดี 

   ประเด็นสาํคญัจากการตรวจสอบลายดอกโบตัน๋บนศิลปกรรมในศิลปะสุโขทยั 
แลว้พบว่า ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 มีลายช่อดอกโบตัน๋ปรากฏอยู่บนซุ้มหนา้กาลของเจดีย์
ทรงดอกบวัตูมซ่ึงเป็นเจดียป์ระธานวดัเจดียเ์จ็ดแถว ศรีสัชนาลยั มีลกัษณะเป็นลายช่อ และยงัพบวา่
ท่ีวดัศรีชุม สุโขทยั พบว่ามีลายสลกัหินจารเป็นลายเส้นเล่าเร่ืองชาดกประดบัในอุโมงค์ และดาว
เพดานของมณฑป ลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัดอกโบตัน๋ในธรรมชาติ เม่ือเขา้สู่พุทธ
ศตวรรษท่ี 20 แลว้ ลายดอกโบตัน๋ได้แพร่หลายมากพบเป็นลายปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรมอยู่
หลายแห่ง เช่น ซุม้หนา้บนัท่ีเจดียร์ายท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถวหนา้บนัและฐานเจดียใ์นวดัมหาธาตุ สุโขทยั 
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กลีบขนุนวดัศรีสวาย คูหามณฑปของวดัตระพงัทองหลาง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบว่ามีลายดอก
โบตัน๋ในงานสังคโลกสุโขทยัดว้ย ซ่ึงลกัษณะลายดอกโบตัน๋ในศิลปะสุโขทยัในพุทธศตวรรษท่ี 20 
มีทั้งลกัษณะลายช่อผสมกบัลายกระหนกท่ีพฒันาต่อมาจากลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีวดัศรีชุม และยงัพบ
ลายดอกโบตัน๋ในลกัษณะลายกา้นขดดว้ย 

3.3 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะล้านนา 

 จีนราชวงศ์หยวนเป็นมหาอาํนาจของโลกในพุทธศตวรรษท่ี 19 และขยายจกัรวรรดิ
นิยมไปทัว่สารทิศ รสนิยมแบบจีนก็คือความทนัสมยั ความไม่ล้าหลงั ดงันั้น อาณาจกัรเล็กๆ จึง
จาํเป็นต้องใช้วิเทโศบายทางการเมืองเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยด้วยการนิยมจีน และสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัราชสํานกัจีนยุคมองโกลปกครอง ทั้งน้ี เพื่อไม่เป็นเป้าหมายท่ีจะถูกรุกรานจาก
จกัรวรรดินิยม และยงัมีผลดีท่ีไดรั้บตามมาจากการคา้ทางทะเลหรือการคา้ของเศรษฐกิจต่อกนั 

 เม่ืออาณาจกัรพุกามท่ีเป็นดินแดนเพื่อนบา้นล่มสลายดว้ยกองทพัอนัเกรียงไกรของ
มองโกล แนวคิดการยา้ยเมืองหลวงมีอยู่เสมอในช่วงตน้รัชสมยัของพญามงัราย สอดคล้องกับ
การเมืองของรัฐต่างๆ ในบริเวณน้ีท่ีกาํลงัประสบภยัอนัตรายจากมองโกล ดว้ยเหตุท่ีมองโกลขยาย
อาํนาจบริเวณตอนเหนือของรัฐไทย พญามงัรายจาํเป็นตอ้งขยายอาํนาจลงสู่ทางใต ้เมืองหลวงท่ี
ประทบัจึงมีขนาดเล็กและสร้างไปตามแนวทางการขยายอาํนาจของพระองค ์จนกระทัง่ พ.ศ. 1839 
ภยัอนัตรายจากมองโกลหมดส้ินแลว้จึงโปรดให้สร้างเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่
และเป็นเมืองหลวงถาวร โดยเม่ือพญามงัรายยึดครองหริภุญชัยได้แล้วจึงเร่ิมก่อรูปอาณาจกัร
ล้านนา31 ในการสร้างพระนครแห่งใหม่เป็นการใหญ่ได้เชิญพญาร่วงและพญางําเมืองมา
ปรึกษาหารือให้ความเห็นและร่วมสํารวจชยัภูมิ และพิจารณาชยัมงคล 7 ประการ และพญาทั้งสาม
พร้อมกนัขนานนามเมืองใหม่น้ีวา่ “นพบุรีศรีนครพิงคเ์ชียงใหม่”32 ดินแดนลา้นนาจึงพฒันามาจาก
แว่นแควน้เล็กแควน้น้อยจนเป็นอาณาจกัรใหญ่ในสมยัราชวงศ์มงัรายโดยราชวงศ์มงัรายปกครอง
และวางรากฐานทางศิลปวฒันธรรมมาจนถึง พ.ศ. 2101 ก่อนท่ีพม่าเข้ามาเป็นผูป้กครองจนถึง  
พ.ศ. 2317 หลงัจากนั้นจึงรวมเป็นราชอาณาจกัรสยามและเป็นส่วนหน่ึงของประเทศไทยในปัจจุบนั 

 

                                                 
31สรัสวดี  อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา (เชียงใหม่: วิทอิน 

ดีไซน์, 2551), 70. 
32พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม  บุนนาค), พงศาวดารโยนก, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 

2519), 268-271. 
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 พื้นฐานทางสังคมวฒันธรรมของลา้นนา นอกเหนือจากหลกัฐานดา้นเอกสารลา้นนา 
เอกสารจีน และพม่าแล้ว ยงัมีหลักฐานด้านงานช่างทั้งสถาปัตยกรรมและงานปูนป้ันประดับ
น่าสนใจว่าในส่วนลวดลายประดบัของลา้นนาเก่ียวขอ้งใกลชิ้ดกบัรสนิยมจีนยิ่งกว่าความใกลชิ้ด
ระหว่างพม่ากับจีน การวิเคราะห์ประเด็นน้ีย่อมหลีกไม่พน้ส่วนสําคญันอกเหนือจากงานด้าน
ลวดลายประดบั คือลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีลา้นนามีเส้นทางติดต่อกบัจีนตอนใต ้ซ่ึงการแพร่หลาย
เขา้มาในส่วนของงานประดบัประดาในรูปของเคร่ืองบรรณาการหรือสินคา้ เช่น เคร่ืองถว้ย ผา้แพร
พรรณซ่ึงถกัทอประดบัประดาด้วยลวดลายประดบั เหตุน้ีรสนิยมจีนจึงแพร่หลายผสมผสานเป็น
ส่วนหน่ึงในเอกลกัษณ์ของศิลปะลา้นนา33 

 เคร่ืองถว้ยจีนพบอยูใ่นดินแดนอาณาจกัรลา้นนา พบหลกัฐานเคร่ืองถว้ยและเศษเคร่ือง
ถว้ยจีนสมยัราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิงอยู่ตามชุมชนโบราณตามริมแม่นํ้ าปิง และชุมชนท่ีอยู่
ตอนในเป็นจาํนวนมาก ไดเ้ป็นส่ิงเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของอิทธิพลศิลปะจีนท่ีมีต่อลา้นนา แต่
สําหรับเคร่ืองลายครามท่ีสมบูรณ์สมยัราชวงศห์ยวนท่ีนาํมาเป็นตวัอยา่งของลายดอกโบตัน๋มี 2 ใบ 
คือ ไหลายครามทรงกลมท่ีวดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพูน และไหลายครามทรงกลมพร้อมฝาพบขุด
พบท่ีเวยีงท่ากาน เชียงใหม่ 

 ไหทรงกลมท่ีวดัพระธาตุหริภุญชยั (ภาพท่ี 48) ซ่ึงนกัวิชาการส่วนใหญ่สันนิษฐานว่า
เป็นเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์หยวนแน่นอนทั้งในดา้นลวดลาย โดยลายหลกัเป็นลายดอกโบตัน๋
สลบักนัระหว่างมุมมองดา้นขา้งกบัมุมมองด้านบนของดอก การวาดดอกและใบมีขนาดใหญ่อนั
เป็นลักษณะเด่นของการวาดลายดอกโบตัน๋บนเคร่ืองลายครามในสมยัราชวงศ์หยวน รวมถึง
ลกัษณะของการวาดกลีบบวัท่ีโคนภาชนะมีช่องไฟค่อนขา้งห่างส่วนไหทรงแปดเหล่ียมอีกใบหน่ึง
ซ่ึงพบท่ีวดัพระธาตุหริภุญชยัเช่นกนันั้นอยูใ่นสมยัราชวงศห์มิง34 

                                                 
33สนัติ  เลก็สุขมุ, พฒันาการของลายไทย: กระหนกกบัเอกลกัษณ์ไทย, 155. 
34ไหทรงแปดเหล่ียมจากวดัพระธาตุหริภุญชยั ลวดลายท่ีน่าสนใจคือลายกลีบบวัเชิงภาชนะท่ีปลายมน

และไม่มีเส้นแบ่งลายกลีบบัว และลวดลายด้านบน ส่วนลายกลีบบัวท่ีคอภาชนะยาวและมีลวดบัวคาด ลกัษณะ
ลวดลายและการจดัองคป์ระกอบเช่นน้ีเร่ิมปรากฏในสมยัราชวงศห์มิง ดงันั้นจึงสนันิษฐานไดว้า่เคร่ืองถว้ยชินน้ีน่าจะ
เก่าไปไม่ถึงราชวงศห์ยวนดงัท่ีเคยกาํหนดอายกุนั อา้งถึงใน อชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช. “ลวดลายกบัการกาํหนดอายไุห
ลายครามสมยัราชวงศห์ยวนท่ีพบในประเทศไทย”, 131. 
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ภาพท่ี 48 ไหลายครามทรงกลมสมยัราชวงศ์หยวน เขียนลายดอกโบตัน๋ รอบไหล่เขียนลายหงส์
สลบักบัลายดอกบวั ส่วนอ่ืนๆ เขียนเป็นลวดลายมงคลตามคติความเช่ือของจีน ผลิตจาก 
เตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี พบท่ีวดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพนู (หายไปเม่ือ พ.ศ. 2510) 

ท่ีมา: S.J. Vainker, Chinese Pottery and Porcelain, (Milan: The Trustees of the British Museum, 
1991), 135. 

 ไหทรงกลมจากเวียงท่ากานพบพร้อมฝาลายคราม (ภาพท่ี 49) ลวดลายหลกัเป็นลาย 
ดอกโบตัน๋เช่นเดียวกบัไหทรงกลมท่ีขุดสํารวจพบจากวดัพระพายหลวง สุโขทยั และไหทรงกลม
จากวดัพระธาตุหริภุญชัย ลาํพูน ไหทรงกลมลายครามจากเวียงท่ากานดังกล่าว ฟ่ง  เซียนหมิง 
นกัวิชาการชาวจีนได้ตรวจสอบแลว้พบวา่ผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี สมยัราชวงศห์ยวน 
ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 มีลกัษณะเป็นเคร่ืองกระเบ้ืองลายคราม เขียนลายหลกัเป็นรูปดอกโบตัน๋ 
ผลิตส่งขายไปยงัญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อีนเดีย อิหร่าน ตุรกี และดินแดนอ่ืนๆ รวมถึงดินแดนไทย35 

                                                 
35ฟ่ง  เซียนหมิง, “เคร่ืองถ้วยจีน,” แปลโดย ปริวรรต  ธรรมาปรีชากร, ศิลปวัฒนธรรม,13, 4 

(กมุภาพนัธ์ 2535): 207. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 

  

ภาพท่ี 49 ไหลายครามจีนทรงกลมพบพร้อมฝา ผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี สมยัราชวงศ์
หยวน พุทธศตวรรษท่ี 19 นิยมใช้บรรจุอฐิั พบในพระเจดีย์ท่ีเวียงท่ากาน สันป่าตอง 
เชียงใหม่ สังเกตเห็นลายดอกโบตัน๋ในมุมมองจากดา้นบนดอก (ซ้าย) และลายดอกโบตัน๋
มุมมองจากดา้นขา้งดอก (ขวา) 

ท่ีมา:   ภาพซา้ย  ศรีศกัร  วลิลิโภดม, ประวตัิศาสตร์และโบราณคดีของล้านนาประเทศ (กรุงเทพฯ: 
มติชน, 2545), 83. 

            ภาพขวา  ฟ่ง  เซียนหมิง, “เคร่ืองถว้ยจีน”, 207. 

 การตรวจสอบขา้งตน้การกาํหนดอายุไหลายครามท่ีขุดพบจากเวียงท่ากานดงักล่าว
สอดคล้องขอ้สรุปท่ีอชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช ได้นาํเสนอไวใ้นบทความเร่ือง “ลวดลายกับการ
กาํหนดอายุไหลายครามสมยัราชวงศ์หยวนท่ีพบในประเทศไทย” ว่า ไหทรงกลมจากเวียงท่ากาน 
ลายใบไมป้ระกอบลายดอกบวักา้นขดแสดงให้เห็นวา่ เคร่ืองถว้ยช้ินน้ีน่าจะมีอายุอยูใ่นช่วงราชวงศ์
หยวน-หมิงตอนตน้ อย่างไรก็ตาม ลกัษณะหลายประการช้ีให้เห็นว่าไหลายครามจากเวียงท่ากาน
ควรทาํข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวนคือ การวาดดอกโบตัน๋ท่ีมีการขีดเส้นขนานท่ีโคนกลีบ ดอกและใบ
มีขนาดใหญ่ การเขียนลายเคร่ืองมงคลดว้ยเส้นและรูปทรงท่ีไม่ประณีต และการใชห้อยสังขแ์ทรก
เขา้ไปในกลุ่มสัญลกัษณ์มงคล ลกัษณะเหล่าน้ีไม่นิยมทาํในสมยัราชวงศห์มิง36 

 สาํหรับเวยีงท่ากาน ตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ริเวณท่ี
มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ ดา้นตะวนัตกมีนํ้าขาน ดา้นตะวนัออกมีแม่นํ้าปิง คงเป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีสําคญัมา
แต่โบราณ เวียงท่ากานเป็นเมืองบริวารของหริภุญชยั สันนิษฐานวา่ถูกสร้างข้ึนหลงัจากหริภุญชยัมี
                                                 

36อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช. “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหลายครามสมยัราชวงศ์หยวนท่ีพบใน
ประเทศไทย”, 130. 
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ความมัน่คงแลว้ เป็นไปไดท่ี้เวียงท่ากานไดส้ร้างในช่วงหริภุญชยัยุครุ่งเรือง หลกัฐานท่ีเหลืออยูซ่ึ่ง
พอกาํหนดอายุเวียงท่ากานไดก้็คือเจดียแ์ปดเหล่ียมท่ีอยู่กลางเมืองท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17 
ชุมชนนอกเวยีงท่ากานในรัศมีห่างจากเวียงท่ากานประมาณ 2-3 กิโลเมตร พบซากโบราณและวตัถุ
ศิลปะหริภุญชยัเป็นระยะๆ37 และเวียงท่ากานยงัมีฐานะเป็นชุมชนใหญ่ต่อมาในสมยัราชวงศม์งัราย 
ซ่ึงสังเกตไดจ้ากซากโบราณสถานต่างๆ ในท่ีเป็นศิลปะลา้นนายุคราชวงศม์งัรายอยูเ่ป็นจาํนวนมาก
ในเวยีงท่ากาน 

 เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีพบในบริเวณวดักุมกามได้จากหลุมทดสอบท่ีหน่วยศิลปากร
ดาํเนินการเพื่อศึกษาชุมชนแห่งน้ี วิชัย ตนักิตติกร นักโบราณคดีผูขุ้ดคน้รายงานว่าโบราณวตัถุ
ประกอบด้วยเศษเคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งเตาท่ีต่างๆ ได้แก่ สันกาํแพง เวียงกาหลง หริภุญชัย 
สุโขทยั และเศษก้นถ้วยจากจีน ส่วนท่ีวดัหัวหนองพบเคร่ืองป้ันดินเผาของจีน และคนโทของ 
หริภุญชยั และท่ีวดัหนานชา้งไดห้ลกัฐานเคร่ืองถว้ยจีนท่ีสมบูรณ์38 ดงัจะเห็นไดว้า่ เคร่ืองป้ันดินเผา
ท่ีขุดพบในเวียงกุมกามมีท่ีมาจากแหล่งเตาท่ีหลากหลาย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ
เวยีงกุมกามในฐานะราชธานีของลา้นนาตอนตน้กบัหวัเมืองภายในดินแดนลา้นนา ระหวา่งลา้นนา
กบัสุโขทยั และความสัมพนัธ์ระหวา่งลา้นนากบัจีนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นอกจากน้ี การขดุพบเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีหลากหลายดงักล่าวในเวียงกุมกามยงัสะทอ้น
ให้เห็นว่า เวียงกุมกามเป็นชุมชนใหญ่ท่ีมัง่คัง่ จึงนาํเคร่ืองป้ันดินเผาจากจีนมาใช้เป็นจาํนวนมาก 
จากรายงานการขุดแต่งและบูรณะเสริมความมัน่คงวดัหัวหนอง เวียงกุมกาม ตาํบลวงัตาล อาํเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ท่ีวดัหวัหนองพบเศษเคร่ืองป้ันดินเผาจีนจาํนวนถึง 412 ช้ิน มีนํ้ าหนกั 
6,530 กรัม (ภาพท่ี 50) เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีพบในเวียงกุมกามคงผา่นเขา้มากบัพ่อคา้ เพราะเวียงกุม
กามมีฐานะเป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง การคน้พบเคร่ืองป้ันดินเผาในเวียงกุมกามจึง
เป็นหลกัฐานทางวตัถุท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์39 

                                                 
37สรัสวดี  อ๋องสกุล, เวียงกมุกาม การศึกษาประวตัศิาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา, 13. 
38เร่ืองเดียวกนั, 89. 
39เร่ืองเดียวกนั, 89. 
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ภาพท่ี 50 เคร่ืองถว้ยจีนราชวงศ์หยวน-หมิง พบจากการขุดแต่งโบราณสถานเวียงกุมกาม (ซ้าย)  

และมีเคร่ืองลายครามในสภาพสมบูรณ์เรียงซอ้นกนัอยู ่(ขวา) ส่วนใหญ่มีลายดอกโบตัน๋ 
ท่ีมา: สรัสวดี  อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม การศึกษาประวตัิศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา, ปก. 

 ลายดอกโบตัน๋อาจเกิดจากช่างชาวลา้นนาไดคิ้ดประดิษฐ์ลายดอกโบตัน๋ข้ึน โดยไดรั้บ
แรงบนัดาลใจมาจากลายของเคร่ืองลายครามจีน หรือเกิดจากช่างจีนท่ีเดินทางเขา้มาในดินแดนไทย
แลว้ไดถ่้ายทอดรสนิยมและเทคนิคความรู้ในการประดิษฐ์ลายดอกโบตัน๋ตามรูปแบบศิลปะจีนไว้
ในงานศิลปกรรมลา้นนาส่วนประเด็นท่ีวา่ลายดอกโบตัน๋อาจเกิดจากความคิดประยุกตข์องช่างชาว
ลา้นนาเองท่ีนาํมาจากลวดลายของเคร่ืองลายครามจีนมาใช้กบังานตกแต่งศิลปกรรมต่างๆ เพราะ
ช่างโบราณของล้านนาอาจได้รับแรงบนัดาลใจมาจากการได้เห็นลวดลายดอกโบตัน๋และลาย
สัญลกัษณ์มงคลตามคติจีนจากเคร่ืองลายครามของจีน โดยเฉพาะเคร่ืองลายครามในยุคราชวงศ์
หยวนท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาช่วงเร่ิมตน้ของอาณาจกัรลา้นนา โดยเคร่ืองลายครามท่ีมีลายดอก
โบตัน๋สมยัราชวงศ์หยวนน้ีมกัพบอยู่ตามโบราณสถานหลายแห่งในเขตล้านนา ทั้งท่ีวดัพระธาตุ 
หริภุญชยั ลาํพูน และท่ีเวียงท่ากาน เม่ือช่างลา้นนาเห็นแลว้อาจเป็นการจุดประกายความคิดนาํมา
ประดิษฐ์เป็นลายประดบัตกแต่งศิลปกรรมต่างๆ ในศิลปะลา้นนา โดยนาํลายดอกโบตัน๋ไปตกแต่ง
ในงานประดบัสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอ่ืนก็เป็นได ้

 ลายดอกโบตัน๋ลา้นนายงัไดรั้บการสืบทอดลวดลายมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยส่งเสริมให้
ศิลปะลา้นนามีลายดอกโบตัน๋ปรากฏอยูใ่นศิลปกรรมลา้นนาปัจจุบนัเป็นจาํนวนมาก โดยมีหลกัฐาน
ปรากฏมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ลายดอกโบตัน๋ในยคุราชวงศม์งัรายเพราะนอกจากจะพบเคร่ืองลายคราม
จีนตั้งแต่ยุคราชวงศ์หยวนและหมิงกระจายอยู่ตามแหล่งโบราณสถานหลายแห่งแล้ว หลักฐาน 
ลายดอกโบตัน๋ท่ีเกิดข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 ในช่วงตน้ราชวงศ์มงัรายยงัปรากฏให้เห็นอยู่
หลายแห่ง และไดพ้ฒันาต่อเน่ืองมาในพุทธศตวรรษท่ี 20 และ 21 แมใ้นปัจจุบนัน้ีตามวดัต่างๆ ใน
ภาคเหนือก็ยงัคงนิยมลายดอกโบตัน๋เกือบทุกวดั อย่างไรก็ตาม ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏเด่นชดัใน
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ศิลปกรรมลา้นนา ทั้งท่ีปรากฏอยู่บนงานปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และศิลปกรรม
อ่ืนๆ มีตวัอยา่งดงัน้ี 

 3.3.1 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะล้านนาในพุทธศตวรรษที ่19 

   สถาปัตยกรรมท่ีเป็นโบราณสถานในลา้นนามีจาํนวนหลายแห่งท่ีกาํหนดอายุ
สมยัอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 แต่ลวดลายประดับส่วนใหญ่เป็นส่ิงท่ีถูกบูรณะข้ึนใหม่เป็น 
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาน้ียงัพบวา่มีปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูใ่นศิลปกรรม
ลา้นนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19  จาํนวนหน่ึงท่ีสามารถนาํใช้มาเป็นตวัอย่างคือ ปูนป้ันลายดอก
โบตัน๋ท่ีเจดียว์ดัสองพี่นอ้ง เจดียว์ดัป่าสักเชียงแสน และเจดียว์ดัสะดือเมือง เชียงใหม่ ดงัน้ี 

   เจดีย์วดัสองพี่น้อง เวียงปรึกษา (เชียงแสนน้อย)ตั้ งอยู่ในอาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย หรือเจดียอ์งคใ์ตท่ี้วดัพระธาตุสองพี่นอ้ง จดัเป็นเจดียท์รงปราสาทห้ายอดในศิลปะ
ลา้นนาระยะแรก ประกอบด้วยส่วนสําคญัท่ีใช้ในการกาํหนดอายุได้ คือ รูปทรงเจดียท่ี์เป็นทรง
ปราสาทหา้ยอดท่ีมีระเบียบใกลเ้คียงกบัตน้แบบในศิลปะพุกาม ยงัมีส่วนฐานบวัลูกแกว้อกไก่ท่ีทอ้ง
ไมย้งัไม่ยดืสูงแบบลา้นนาระยะหลงั และองคป์ระกอบสาํคญัท่ีใชใ้นการกาํหนดอายไุดดี้ท่ีสุด ไดแ้ก่ 
เทคนิคการประดับลวดลาย ประกอบด้วยลายซุ้มจระนาํประดบัลายปูนป้ันท่ีมีลักษณะของงาน
ประดบักรอบซุ้มคลา้ยกบัใบระกาท่ียงัไม่สูงเหมือนกบัฝักเพกาแบบวดัเจดียป่์าสัก ซ่ึงโดยลกัษณะ
แลว้มีความใกลเ้คียงกบัศิลปะพุกามในระยะแรกท่ีเสาติดผนงัและเสาจระนาํมีการประดบัลวดลาย
กาบบน กาบล่างและลายประจาํยามอก40 

   ลกัษณะของการประดบั คือลวดลายแบนติดกบัพื้นผิวไม่นูนข้ึนมามาก ระนาบ
ของลวดลายเท่ากนัทั้งหมด บางคร้ังเรียกวา่เป็น “ลายแบบทึบ” จดัวา่เป็นงานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 
ของศิลปะล้านนา ทาํเป็นลวดลายง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ตวัลวดลายกาบบนกาบล่างอยู่ในกรอบเป็น
สามเหล่ียม และลายประจาํยามอกจะเป็นส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน กรอบเป็นเส้นตรง41 

                                                 
40ศักด์ิชัย  สายสิงห์, “ศิลปะล้านนา (ฉบับปรังปรุง)”. เอกสารคาํสอน รายวิชาศิลปะสุโขทัย 

และล้านนาและรายวิชาศิลปะในประเทศไทยตั้ งแต่พุทธศตวรรษท่ี 19-21, ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 44. 

41มารุต  อมรานนท,์ วดัเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) ศิลปะยุคทองของล้านนา (เชียงใหม่: สถาบนัวิจยั
สังคม, 2527), 108. อา้งถึงในศกัด์ิชยั  สายสิงห์, “ศิลปะลา้นนา (ฉบบัปรังปรุง)”. เอกสารคาํสอน รายวิชาศิลปะ
สุโขทยัและลา้นนาและรายวิชาศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 19-21, ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 45. 
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   นอกจากน้ียงัพบลายดอกโบตัน๋ ซ่ึงนบัวา่เป็นลายดอกโบตัน๋ท่ียืนยนัไดว้า่เป็น
ยุคตน้ของศิลปะลา้นนา (ภาพท่ี 51) ลายมีลกัษณะเป็นธรรมชาติและซุ้มเคล็กสั้นกว่าเจดียป่์าสักท่ียาว
เป็นฝักเพกาแลว้ จากลกัษณะลวดลายเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีเจดียว์ดัป่าสักแลว้ พบวา่ เจดียส์องพี่นอ้งมี
พฒันาการน้อยกว่าเจดียว์ดัป่าสัก โดยพิจารณาจากการป้ันลวดลายปูนป้ันท่ีมีปริมาตรเน้ือปูนทึบ
มากกว่าในขณะท่ีเจดีย์ป่าสักเช่นบริเวณกรอบลวดลายเช่นกาบบนท่ีเร่ิมหยกัโค้งและลวดลาย
ประดบัพวกลายดอกโบตัน๋ท่ีวดัป่าสักเหมือนกบัลายธรรมชาติท่ีมีตน้แบบมาจากลายเคร่ืองถว้ยจีน 

  
ภาพท่ี 51 ซุม้ลดเจดียว์ดัพระธาตุสองพี่นอ้ง องคด์า้นทิศใต ้เวยีงเชียงแสนนอ้ย (ซ้าย) และภาพลายเส้น

แสดงใหเ้ห็นวา่มีลวดลายดอกโบตัน๋ (ขวา) 

ท่ีมา:  ภาพลายเส้นจิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน (เชียงใหม่: สุริวงศบุ์๊คเซ็นเตอร์, 
2539), 62. 

   เจดียส์องพี่นอ้งองคน้ี์จากหลกัฐานลวดลายและประวติัการสร้างเมืองเชียงแสน
แลว้เช่ือไดว้า่สร้างข้ึนก่อนเจดียป่์าสัก สันนิษฐานวา่อยูใ่นราวตน้รัชกาลพระเจา้แสนภู (พ.ศ. 1868-
1877) รัชกาลท่ี 3 แห่งราชวงศม์งัราย ประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงถือเป็นหลกัฐานสําคญั
ของเจดียร์ะยะแรกในศิลปะลา้นนา  ในขณะท่ีเจดียว์ดัป่าสักมีศกัราชระบุชดัเจนว่าสร้างข้ึนปลาย
รัชกาลพระเจา้แสนภู ซ่ึงอยูใ่นราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีกาํหนดอายุไดใ้นพุทธศตวรรษท่ี 19 อีกแห่งหน่ึง คือลายปูน
ป้ันท่ีเจดียว์ดัป่าสัก เชียงแสนซ่ึงตามพงศาวดารโยนก บริเฉทท่ี 16 ว่าดว้ยการสร้างเมืองเชียงแสน 
ระบุวา่ “เจา้พระยาชยัสงครามเสด็จมาจากเชียงราย ทาํการฌาปนกิจศพเจา้ขุนเครือผูน้อ้งเสร็จแลว้  
จึงราชาภิเษกเจา้แสนภูราชบุตรใหเ้ป็นพระมหาราชครองเมืองนครพิงคเ์ชียงใหม่เป็นคาํรบสอง คร้ัน
เสด็จการราชาภิเษกเจา้แสนภูแลว้ เจา้ชยัสงครามก็เสด็จกลบัไปเมืองเชียงรายนคร สถิตสําราญอยู่ได ้ 
3 ปี ถึง ณ ปีเถาะ นพศก จุลศกัราช 689 เจา้พระยาชัยสงครามประชวรเสด็จทิวงคต พระชนมายุได ้  
73 พรรษา ลาํดบันั้นจึงเจา้พระยาแสนภูเจา้นครพิงคเ์ชียงใหม่ ก็เวนราชสมบติัเมืองนครพิงคเ์ชียงใหม่
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ให้แก่เจ้าคาํฟูผูบุ้ตรอยู่รักษา ส่วนเจ้าพระยาแสนภูเสด็จไปเมืองเชียงรายนคร จดัการปลงพระศพ
เจา้พระยาชยัสงครามผูบิ้ดา เสร็จแลว้เจา้ก็อยูค่รองราชยส์มบติัในเมืองเชียงรายสืบไป42 

   ฝ่ายเจา้พระยาทา้วคาํฟูพระชนมายไุด ้26 พรรษา ไดเ้ป็นเจา้ครองเมืองนครพิงค์
เชียงใหม่ในปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศกัราชได ้690 อยูม่ามินานเท่าใด เจา้พระยาแสนภูซ่ึงครองเมือง
เชียงรายมีพระราชประสงคจ์ะสร้างพระนครอยูใ่หม่ จึงให้แสวงหาท่ีชยัภูมิอนัสมควรจะสร้างเป็นมหา
นครธานีนั้น อาํมาตยท์ั้งหลายตรวจหาได้ท่ีเมืองรอยเก่าริมแม่นํ้ าของ อนัเป็นแว่นแควน้เมืองโยนก
นาคบุรีแต่โบราณ เป็นชยัภูมิสถานสมควรสร้างเป็นพระนครได ้จึงโปรดให้สร้างพระนครใหม่ในท่ี
นั้น ให้ขุดคูและก่อปราการ ... แลว้จึงสถาปนาพระอารามเชียงมัน่เป็นปฐมอาราม คร้ันการสร้างนคร
สาํเร็จบริบูรณ์แลว้ เจา้พระยาแสนภูยกจากเมืองเชียงรายเสด็จมาครองนครอนัสร้างใหม่น้ี จึงมีนาม
วา่หิรัญนครไชยบุรีศรีเชียงแสน ตามพระนามเจา้พระยาแสนภูนั้นดุจเดียวกนักบัเมืองเชียงรายตาม
พระนามเจา้พระยามงัรายฉะนั้น เจา้พระยาแสนภูสร้างราชนิเวศน์วงัสถานอยู่ริมแม่นํ้ าของเหนือ
ดอนแท่น แต่สร้างเมืองเชียงแสนแลว้ล่วงมาได ้3 ปี43 

   สุรพล  ดาํริห์กุล ไดส้รุปไวใ้น “แผน่ดินลา้นนา” วา่ อาณาจกัรลา้นนาในระยะ
เร่ิมแรกนั้น เมืองเชียงใหม่ยงัคงมิไดเ้ป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรอย่างแทจ้ริง หลงัจากท่ีพระเจา้ 
มงัรายส้ินพระชนม์ท่ีเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 1854 แล้ว พระเจ้าชัยสงครามผูเ้ป็นราชโอรสได้
ครองราชยสื์บต่อมา พระเจา้ชยัสงครามประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงราย ส่วนเมืองเชียงใหม่ทรงมอบให้
พระเจา้แสนภู โอรสปกครองแทน เพราะเมืองเชียงรายดินแดนเดิมท่ีเป็นแควน้โยนกนั้นยงัไม่
ปลอดภัย เน่ืองจากเมืองพะเยายงัคงเป็นรัฐอิสระท่ีมีความเข้มแข็งอยู่ เม่ือพระเจ้าชัยสงคราม
ส้ินพระชนม์ท่ีเมืองเชียงรายแล้ว พระเจา้แสนภูได้ข้ึนครองราชยส์มบติัแทน แล้วทรงแต่งตั้งให ้
พระเจา้คาํฟูโอรสครองเมืองเชียงใหม่ ส่วนพระองคเ์สด็จไปประทบัท่ีเมืองเชียงราย และต่อมาทรง
สร้างเมืองเชียงแสน ในปี พ.ศ. 1871 เม่ือเมืองเชียงแสนเสร็จแล้วศูนยก์ลางของอาณาจกัรจึงอยู่ท่ี
เมืองเชียงแสนแทน หลงัจากนั้นพระเจา้แสนภูไดเ้สด็จมาประทบัอยูท่ี่เมืองเชียงแสนตลอดพระชนมชี์พ 
นบัแต่นั้นเป็นตน้มาเมืองเชียงแสนไดก้ลายเป็นเมืองสําคญัท่ีมีความเจริญทั้งในทางเศรษฐกิจและ
วฒันธรรมเป็นอยา่งมาก44 

   สงวน  รอดบุญ ไดเ้ขียนถึงตาํนานเมืองเชียงแสนไวใ้นบทความ“เจดียว์ดัป่าสัก 
: ปัญหาทางโบราณคดีท่ีน่าสนใจ”วารสารศิลปากร ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 3 ว่า “เม่ือประมาณ พ.ศ. 1838  

                                                 
42พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม  บุนนาค), พงศาวดารโยนก, 284. 
43เร่ืองเดียวกนั, 286-287. 
44สุรพล  ดาํริห์กลุ, แผ่นดนิล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2539), 29. 
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มีพระมหาเถระองคห์น่ึงมาจากเมืองปาฏลีบุตร ช่ือ พระพุทธโฆษาจารย ์ไดน้าํเอาพระบรมสารีริกธาตุ
โคปกะ (ธาตุกระดูกตาตุ่มเบ้ืองขวา) มาถวายพระยาแสนภู พระองคจึ์งทรงสร้างวดัและเจดียบ์รรจุ
พระบรมธาตุไวน้อกกาํแพงเมืองใกลป้ระตูเชียงแสนทางดา้นตะวนัตก แลว้ให้ปลูกตน้สักแวดลอ้ม
บริเวณไวป้ระมาณ 300 ตน้ จึงขนานนามว่า “วดัป่าสัก” พร้อมกบัแต่งตั้งพระพุทธโฆษาจารยเ์ป็น
สังฆราชสถิตอยู ่ณ พระอารามนั้น”45 

   ขอ้ความข้างต้นส่วนใหญ่สอดคล้องกับท่ีศกัด์ิชัย  สายสิงห์ ระบุไวใ้น “ศิลปะ
ลา้นนา (ฉบบัปรับปรุงใหม่)” ว่า พระจา้แสนภู ผูส้ร้างราชธานีใหม่ท่ีเมืองเชียงแสน (พ.ศ. 1868-
1877) ภายหลงัจากไดข้ึ้นครองเมืองเชียงใหม่ พระเจา้แสนภูไดไ้ปสร้างเมืองข้ึนใหม่ท่ีเมืองเชียงแสน
ในปี พ.ศ. 1871 และทรงมอบราชสมบติัให้พระราชโอรส คือ พระเจา้คาํฟูครองเมืองเชียงใหม่ แสดง
ให้เห็นว่าเมืองเชียงแสนกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นนาในช่วงระยะเวลาน้ี จากประวติั
แลว้พระเจา้แสนภูนบัเป็นกษตัริยผ์ูท้าํนุบาํรุงพระศาสนาพระองคห์น่ึง เช่น การสร้างวดัป่าสัก และ
วดัเจดียห์ลวง เมืองเชียงแสน เป็นตน้46 วดัป่าสักมีตาํนานระบุวา่พระเจา้แสนภูไดโ้ปรดให้สร้างวดั
ข้ึนแห่งหน่ึงนอกประตูเมืองเชียงแสน ภายหลงัจากการสร้างเมือง 4 ปี และให้ปลูกตน้สัก 300 ตน้ 
จึงให้ช่ืออารามแห่งน้ีวา่ “อารามป่าสัก” ซ่ึงถา้วิเคราะห์ศกัราชแลว้จะตรงกบัปี พ.ศ. 187547ซ่ึงเป็น
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 แลว้ แต่จากบทความของสงวน  รอดบุญ ระบุไวว้า่ วดัป่าสักสร้างข้ึน
ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 (พ.ศ. 1838) 

   เจดียว์ดัป่าสักตั้งอยู่นอกกาํแพงเมืองออกไปทางประตูเมืองทิศตะวนัตก ซ่ึง
เหลือใหเ้ห็นรูปเคา้รอยเดิม ทั้งส่วนพระธาตุเจดียแ์ละลวดลายป้ันปูนไดม้ากอยู่48 เจดียว์ดัป่าสัก เมือง
เชียงแสนน้ีมีความหลากหลายทางศิลปกรรม โดยนาํรูปแบบศิลปะจากดินแดนต่างๆ ผสมผสานอยา่ง
ลงตวัจนกลายเป็นเจดียอ์นัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะลา้นนา 

   เจดียว์ดัป่าสักเป็นเจดียท์รงปราสาท ท่ีมีฐานทาํเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป
ยืน ไดแ้ก่ พระพุทธรูปปางเปิดโลกและพระพุทธรูปปางลีลาสลบักบัรูปเทวดา ส่วนกลางเป็นเรือน

                                                 
45สงวน  รอดบุญ, “เจดียว์ดัป่าสกั: ปัญหาทางโบราณคดีท่ีน่าสนใจ” ศิลปากร 23, 3 (กรกฎาคม 2522): 34. 
46ศักด์ิชัย  สายสิงห์, “ศิลปะล้านนา (ฉบับปรังปรุง)”. เอกสารคาํสอน รายวิชาศิลปะสุโขทัย 

และล้านนาและรายวิชาศิลปะในประเทศไทยตั้ งแต่พุทธศตวรรษท่ี 19-21, ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  
คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 9-10. 

47เร่ืองเดียวกนั, 45. 
48จุลทรรศน์  พยาฆรานนท์, “งานป้ันปูนวดัป่าสักท่ีเชียงแสน,” โลกประวัติศาสตร์ 3, 2 (เมษายน-

มิถุนายน 2540): 39. 
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ธาตุท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลกทั้ง 4 ดา้น ส่วนยอดเป็นองคร์ะฆงั และมีเจดียเ์ล็กประดบั
อยู่ท่ีมุมทั้งส่ี องค์เจดียต์กแต่งดว้ยลวดลายปูนป้ันอย่างวิจิตรงดงามท่ีสุดองคห์น่ึงในศิลปะลา้นนา 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการนําเอารูปแบบของศิลปะดั้ งเดิมผสมผสานกับศิลปะภายนอกได้อย่าง
กลมกลืน ดงัจะเห็นได้จากซุ้มฝักเพกาแบบพุกาม ลายกาลมกรแบบเขมร รูปมารแบกแบบทวารวดี 
การทาํเจดียจ์าํลองเล็กๆ ประดบัท่ีมุมทั้งส่ีของเรือนธาตุแบบศรีวิชัย พระพุทธภาพท่ีมีลักษณะ 
พระพกัตร์รูปไข่แบบสุโขทยั และลายหนา้กระดานท่ีตกแต่งดว้ยลายดอกไมแ้บบจีน ไดแ้ก่ ลายดอกบวั 
และดอกโบตัน๋ ซ่ึงดูเหมือนว่าจะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากลวดลายบนเคร่ืองลายครามจีนในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 19-20 ไดช้ดัเจนท่ีสุด49 

   เสนอ  นิลเดช ระบุไวใ้นหนงัสือ “ศิลปะลานนาไทย” (2521) วา่ “เจดียว์ดัป่าสัก 
เชียงแสน เป็นลกัษณะผสม ซ่ึงคงเป็นอิทธิพลของเจดียเ์ชียงยนั ณ วดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพูน และ
ท่ีซุม้จระนาํมีฝักแหลม ลกัษณะฝักแหลมเหนือซุ้มจระนาํ ปรากฏอยูต่ามซุ้มประดบัเจดียพ์ม่า” และ
จากหลกัฐานในตาํนานมูลศาสนา ระบุว่า พระเจา้แสนภูไดม้าประทบัอยู่ในเมืองหริภุญชยัระยะ
หน่ึง จึงอาจจะได้แบบอย่างพระเจดีย์ “ศรีเชียงยนั” อนัเป็นเจดีย์สมยัหริภุญชัยตอนปลายเป็น
ตน้แบบ นาํไปดดัแปลงผสมผสานให้มีความสูงใหญ่สง่างามเป็นพิเศษ สมกบัเป็นพระเจดียส์ําคญั
ประดิษฐานพระบรมธาตุ โดยใชก้ระบวนช่างท่ีมีฝีมือสูงเป็นพิเศษ50 

   ประติมากรรมบุคคลประกอบดว้ย พระพุทธรูปและเทวดา พระพุทธรูปยืนใน
ซุ้มท่ีฐานมีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลม พระหนุ (คาง) เป็นปม ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมีหักหาย 
พระองค์ค่อนขา้งอวบอว้น พระอุระนูน ชายจีวรสั้ นพาดเหนือพระองัสาซ้ายปลายเป็นรูปเข้ียว
ตะขาบ ลกัษณะเช่นน้ีควรเป็นงานคราวเดียวกบัท่ีสร้างเจดียว์ดัป่าสัก (ราว พ.ศ. 1871 ในรัชกาลของ
พระเจา้แสนภู)51 ส่วนพระพุทธรูปลีลาปูนป้ันอยา่งนูนตํ่าท่ีผนงัของเรือนธาตุดา้นทิศเหนือ ดา้นขวา
ของจระนาํของเจดียอ์งคเ์ดียวกนัน้ี ศาสตราจารยฌ์อง  บวสเซอลิเยร์ ตั้งขอ้สังเกตวา่เป็นของท่ีไดรั้บ
อิทธิพลทางด้านประติมานวิทยาจากศิลปะพม่าสมยัเมืองพุกาม52ส่วนงานป้ันรูปเทวดาท่ีจระนาํ
ตอนล่างของเจดียว์ดัป่าสักคงเป็นงานบูรณะในภายหลงั ส่วนใหญ่เศียรหกัหายไปแลว้ เหลือแต่ส่วน

                                                 
49ปริวรรต  ธรรมปรีชา, “โบราณสถานท่ีสําคัญในอาํเภอเชียงแสน,” โลกประวัติศาสตร์ 3, 2 

(เมษายน – มิถุนายน 2540): 29. 
50สงวน  รอดบุญ, “เจดียว์ดัป่าสกั: ปัญหาทางโบราณคดีท่ีน่าสนใจ,” ศิลปากร 23, 3 (กรกฎาคม 2522): 38-41. 
51Boisselier, J”, Travaux de ka Mission, P.50. อา้งถึงใน สนัติ  เลก็สุขมุ, ศิลปะภาคเหนือหริภุญชัย-

ล้านนา, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538), 209-210. 
52สนัติ  เลก็สุขมุ, ศิลปะภาคเหนือหริภุญชัย-ล้านนา, 210. 
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พระวรกาย ผา้ทรงยงัไม่ซบัซ้อน เม่ือเทียบกบัผา้ทรงรูปเทวดาในตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ประดบัท่ี
ผนงัของวหิารเจด็ยอด วดัมหาโพธาราม เมืองเชียงใหม่53 

   ลวดลายป้ันปูนท่ีประดบัตามชั้นลด เสา ซุ้ม และตามมุมของเจดียป่์าสักแต่ละ
ชั้น เช่น รูปสัตวใ์นเร่ืองทวยเทพ มีรูปพญานาค รูปครุฑ คชสีห์ สิงห์ รูปหงส์ หนา้กาล เป็นฝีมือช่าง
ระดบัสูง มีความงดงามท่ีสุดเท่าท่ีเหลืออยู ่ฝีมือช่างท่ีสร้างพระเจดียแ์ห่งน้ีน่าจะจดัอยูใ่น “ยุคทอง” 
ของลา้นนา และหากสังเกตลายประจาํยามอกและลายบวัคอเส้ือท่ีหุ้มปลายเสาเป็นคติเดียวกบัลาย
แบบจีนสมยัราชวงศห์ยวน (พ.ศ. 1823-1901) แมแ้ต่ลายโดยเฉพาะลายบวัหงายท่ีรับหน้ากระดาน 
ทาํเป็นลายบวัไส้กระหนก แบบเมืองซูเจาของจีน รวมทั้งลายหน้ากระดานแบบลายเครือเถาแบบ
สมยัราชวงศห์ยวน54 

   ลวดลายประดบั-ลายกระหนกรูปวงโคง้-ลายเครือเถา หรือลายพรรณพฤกษา 
ลายวงโคง้ของศิลปะลา้นนาเป็นลกัษณะสําคญัในช่วงคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี 19 ประดบัอยูท่ี่
เจดียว์ดัป่าสัก เมืองเชียงแสน ปลายวงโคง้บางวงออกหวักระหนกปลายแหลมลายเครือเถาหรือลาย
พรรณพฤกษามีความเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของศิลปะจีนอย่างมาก ปรากฏอยู่ทั้งท่ีเป็นเอกเทศและ
ผสมปะปนอยูก่บัลวดลายของทอ้งถ่ินนอกจากน้ีงานประดบัเจดียว์ดัป่าสัก เมืองเชียงแสน มีลายรูป
กลีบบวัซ่ึงมีลวดลายประดบัภายในกลีบ อาจเป็นอิทธิพลจากศิลปะพุกามท่ีรับจากจีน หรือมาจาก
จีนโดยตรงเพราะเป็นลายท่ีนิยมเขียนประดบัเคร่ืองถว้ยจีน และไดพ้บโดยทัว่ไปในภาคเหนือ55และ
จากรายงานการปฏิบติังานทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 7 วดัป่าสัก อาํเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย พบว่ามีหลกัฐานทางโบราณคดีส่วนหน่ึงเป็นภาชนะดินเผาจากเตาเวียงกาหลง  
เตาพานและเตาจากประเทศลาว และพบเคร่ืองถ้วยจีน เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง เขียน 
สีนํ้ าเงินบนพื้นขาว เคลือบใสพบในลกัษณะแตกหัก56งานป้ันปูนลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีประดบัองค์
เจดียว์ดัป่าสักแห่งน้ี พบวา่มีประดบัอยูต่ามส่วนต่างๆ ของพระเจดียเ์ป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 52)  

 

 

                                                 
53เร่ืองเดียวกนั, 225. 
54สงวน  รอดบุญ, “เจดียว์ดัป่าสกั : ปัญหาทางโบราณคดีท่ีน่าสนใจ”, 41. 
55สนัติ  เลก็สุขมุ, ศิลปะภาคเหนือหริภุญชัย-ล้านนา, 197. 
56หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน กองโบราณคดี กรมศิลปากร,“รายงานการปฏิบติังานทางโบราณคดี

โบราณสถานหมายเลข 7 วดัป่าสัก อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย,” รายงานทางวิชาการ 3, 2 (ปีงบประมาณ 
2533): 16. 
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ภาพท่ี 52 ลายเส้นของดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีแสดงถึงความหลากหลายของการประดบั
ลวดลายประเภทน้ีท่ีเจดียว์ดัป่าสัก  

ท่ีมา:  ภาพลายเส้น จิรศกัด์ิ  เดชวงศ์ญา,พระเจดีย์เมืองเชียงแสน, 96-106. และสันติ  เล็กสุขุม,
กระหนกในดินแดนไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 43. 
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   สําหรับรายละเอียดของลายประดบัในอิทธิพลศิลปะจีน ลายดอกโบตัน๋ และ
ลายพรรณพฤกษาท่ีประดบัเจดียว์ดัป่าสักในแต่ละบริเวณ มีตวัอยา่งดงัน้ี 

   (1) ลายดอกโบตั๋นบริเวณหน้ากระดานสลับระหว่างดอกโบตั๋นท่ีมองเห็น
ดา้นขา้ง กบัดอกโบตัน๋ท่ีเห็นจากด้านบน โดยมีก้านขดสลบักนัไปมาระหว่างดอกโบตัน๋ทั้งสอง
มุมมองดงักล่าว (ภาพท่ี 53) ทาํให้เกิดจงัหวะลวดลายท่ีสวยงามมาก ซ่ึงประดบัอยู่บริเวณใตอ้งค์
เจดียข์นาดเล็ก (สถูปิกะ) ทั้งส่ีองค ์แต่เป็นตาํแหน่งท่ีอยูเ่หนือซุ้มจระนาํข้ึนไป ปัจจุบนัไดมี้การเก็บ
รักษาและนาํไปจดัแสดงลวดลายน้ีบางช้ินไวใ้นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสน57 (ภาพท่ี 54) 

 
ภาพท่ี 53 ลายหนา้กระดานเจดียว์ดัป่าสักเป็นลายดอกโบตัน๋สลบักนัระหวา่งมุมมองดา้นขา้งของดอก

กบัมุมมองดา้นบน มองเห็นดอกบานจนเห็นเกสร และมีกา้นขดสลบัระหวา่งดอกโบตัน๋ 
 

  
ภาพท่ี 54 ลายหน้ากระดานท่ีเป็นลายดอกโบตัน๋จากเจดียว์ดัป่าสัก จดัแสดงในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติเชียงแสน (ซา้ย) และท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ (ขวา) 
 

 

                                                 
57เสนอ  นิลเดช, “เจดียป่์าสกั เชียงแสน,” เมอืงโบราณ 14, 2, (เมษยายน-มิถุนายน 2531): 35. 
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   (2) ลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็นลายหน้ากระดานประดบับริเวณซุ้มจระนาํทั้งส่ีด้าน
บริเวณเรือนธาตุ (ภาพท่ี 55) โดยมีลกัษณะลวดลายดอกโบตัน๋ในกรอบลายช่องกระจกหรือกรอบ 
คดโคง้ (ภาพท่ี 56 และภาพท่ี 57) 

 
ภาพท่ี 55 เรือนธาตุของเจดียป่์าสัก มีซุ้มจระนาํท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลกทั้ง 4 ด้าน 

องคเ์จดียต์กแต่งดว้ยลวดลายปูนป้ันรูปดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา รูปสัตวเ์ป็นหนา้กาล 
มกร สิงห์ ครุฑ นาค และรูปบุคคลอย่างวิจิตรงดงามท่ีสุดองค์หน่ึงในศิลปะล้านนา 
สะทอ้นให้เห็นถึงการนาํเอารูปแบบของศิลปะดั้งเดิมผสมผสานกบัศิลปะภายนอกได้
อยา่งกลมกลืน ดงัจะเห็นไดจ้ากซุม้ฝักเพกาแบบพุกามหรือพม่า 

 

 

 

 

ภาพท่ี 56 หน้ากระดานประดบัด้วยปูนป้ันลวดลายดอกโบตัน๋ในกรอบช่องกระจก อิทธิพลจาก
ศิลปะเคร่ืองถว้ยจีน 

ท่ีมา: ภาพลายเส้น จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน, 96. 
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ภาพท่ี 57 หน้ากระดานประดบัด้วยปูนป้ันลวดลายดอกโบตัน๋ในกรอบช่องกระจกอีกจุดหน่ึงบริเวณ
เหนือซุม้จระนาํ 

ท่ีมา:  ภาพลายเส้น สันติ  เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, 43. 
   (3) ลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็นลายหนา้กระดานประดบับริเวณดา้นใตข้องซุ้มจระนาํ 

โดยรอบองคเ์จดีย ์เป็นลายดอกโบตัน๋ในช่องกระจก ซ่ึงดอกโบตัน๋และลวดลายต่างๆ ในแต่ละดอกนั้น
ไม่เหมือนกนั บางดอกแรกแยม้ บางดอกบานเต็มท่ี และบางดอกกลีบโรยแลว้แต่เหลือเกสร กา้น 
และใบอยู่ แต่ยงัคงสวยงาม แสดงให้เห็นลีลาในเชิงช่างท่ีมีความสามารถอยู่มาก (ภาพท่ี 58 และ
ภาพท่ี 59) 

 

   
ภาพท่ี 58 หน้ากระดานประดบัดว้ยปูนป้ันลวดลายดอกโบตัน๋ในกรอบช่องกระจก ในบริเวณดา้นใต ้

ของซุ้มจระนาํ แสดงให้เห็นความพิถีพิถนัและความอุตสาหะของช่างโบราณเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะลายดอกโบตัน๋แต่ละดอกจะมีความแตกต่างกนั 

ท่ีมา:  ภาพลายเส้น จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน, 96-97. 
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ภาพท่ี 59 หน้ากระดานประดบัดว้ยปูนป้ันลวดลายดอกโบตัน๋ในกรอบช่องกระจก ในบริเวณด้านใต้

ของซุ้มจระนาํ ดอกแรกทางซ้ายเป็นดอกโบตัน๋แรกแยม้ ส่วนดอกทางขวานั้นกลีบโบตัน๋
หลุดร่วงไปแลว้ เหลือเพียงเกสร ใบ และกา้นเท่านั้น 

ท่ีมา:  ภาพลายเส้น จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน, 96. 

   ดงัจะเห็นไดว้่า เจดียว์ดัป่าสัก นอกเมืองเชียงแสนมีลกัษณะองค์ประกอบของ
เจดียท่ี์ต่างจากเจดียท์รงปราสาทห้ายอดโดยทัว่ไป คือ มีการเพิ่มเรือนธาตุชั้นล่างอีกชั้นหน่ึงมา
รองรับเจดียป์ราสาทยอด ดงันั้นจึงสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนเรือนฐานล่างหรือเรือน
ธาตุชั้นล่าง กบัส่วนของเจดียท์รงปราสาทยอดทัว่ไป ท่ีประกอบดว้ยฐานบวัรองรับเรือนธาตุและมี
ส่วนยอดเป็นเจดียท์รงระฆงั58 

   ปูนป้ันประดบัเจดียว์ดัป่าสัก แมว้่าจะมีทั้งลวดลายแบบเขมรและลงักาก็ดี แต่
ลายเหล่าน้ีน่าจะได้รับผ่านมาจากศิลปะสุโขทยัแล้ว สําหรับลวดลายจีน เช่น ลายดอกไม ้(ดอก
โบตัน๋) ลายพรรณพฤกษานั้น พบมากในศิลปะสุโขทยัและลา้นนา เช่น ลวดลายบนเคร่ืองถว้ยและ
ลายปูนป้ันประดบัศาสนสถานอ่ืนๆ ซ่ึงลวดลายปูนป้ันมีส่วนสําคญัอีกส่วนหน่ึงในการกาํหนดอาย ุ
กล่าวคือ ลวดลายจีนนั้นตอ้งดูจากอิทธิพลทางศิลปะจีนท่ีปรากฏบนเคร่ืองถว้ย และการติดต่อกบัจีน
เป็นสําคญั ซ่ึงน่าจะมีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยเฉพาะหลกัฐานจากการขุดคน้หรือ
ขดุแต่งทางโบราณคดีท่ีเมืองเชียงแสนไดพ้บเคร่ืองถว้ยจีนท่ีเก่าท่ีสุดคือ เคร่ืองถว้ยในราชวงศห์ยวน 
(พ.ศ. 1820-1911)59 

                                                 
58ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, “ศิลปะลา้นนา (ฉบบัปรังปรุง)”, 45-46. 
59เร่ืองเดียวกนั, 48. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

   จากการตรวจสอบลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย์วดัป่าสัก รูปแบบงานช่างและ
กาํหนดอายุแบบอย่างของเจดียว์ดัป่าสัก และลวดลายปูนป้ันประดบั (ท่ีอาจมีงานซ่อมปะปนอยู่บาง
แห่ง) กาํหนดวา่อยูใ่นราวคร่ึงหลงัหรือปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 เพราะลวดลายปูนป้ันประดบัเจดียว์ดั
ป่าสักมีลกัษณะเด่นชดัท่ีเป็นงานป้ันมีปริมาตรไล่เรียงความนูน-ลึก ระบบระเบียบของตวัลายชดัเจนท่ี 
ชุดวงโคง้อนัเป็นลกัษณะสาํคญั โดยท่ีปลายวงโคง้แต่ละวงมกัมีหยกัคลา้ยหวักระหนกเล็ก60 

   เจดีย์วดัสะดือเมือง เชียงใหม่ตั้ งอยู่ในพิพิธภณัฑ์เมืองเชียงใหม่อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเจดียท์รงปราสาทท่ีอยูใ่นผงัแปดเหล่ียม (ภาพท่ี 60 ซา้ย) ไม่ปรากฏประวติัการ
ก่อสร้าง สันติ  เล็กสุขมุ ไดก้ล่าวถึงลวดลายปูนป้ันประดบัสมยัสร้างเจดียอ์งคน้ี์วา่ ควรกาํหนดไดว้า่
ใกลเ้คียงกบัลวดลายปูนป้ันประดบัท่ีเจดียว์ดัป่าสัก (คร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี 19) ซ่ึงลวดลาย
สมยัสร้าง คือกลุ่มกระหนกมว้นโคง้ มิใช่ลายประเภทเครือเถา และผา่นการบูรณะเพียงการทานํ้ าปูน
ขาว (ภาพท่ี 63 ขวา) กลุ่มกระหนกของสมยัสร้างน้ีเกิดจากงานป้ันแต่งให้ไล่เรียงปริมาตรบนพื้นหลงั 
งานบูรณะเจดียแ์ปดเหล่ียมวดัสะดือเมืองในอดีตอาจมีมากกวา่หน่ึงคราว โดยท่ีลวดลายปูนป้ันประดบั
ซุ้มของจระนาํท่ีบางเหล่ียมอยูใ่นสมยับูรณะ เคียงคู่กบัลวดลายปูนป้ันประดบัซุ้มของอีกบางเหล่ียมท่ี
เป็นงานสมยัสร้างท่ีกาํหนดว่าเป็นลวดลายสมยับูรณะ เพราะมีความแตกต่างชัดเจน ลวดลายสมยั
บูรณะป้ันโปร่งดูคลา้ยฉลุ ลอยเด่นจากพื้นหลงั เป็นลายเครือเถามีกา้น ใบ ดอก ประกอบกนั61 

  
ภาพท่ี 60 เจดียว์ดัสะดือเมือง สร้างราวคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 19 ผา่นการบูรณะมาหลายสมยั แต่

ยงัคงเห็นถึงร่องรอยศิลปกรรมยคุแรกสร้าง (ซา้ย) ลายปูนป้ันกระหนกประดบัหวัเสาและ
แถบหนา้กระดานเหนือซุ้มท่ีเป็นลายดอกโบตัน๋ในกรอบคดโคง้เรียงกนั เป็นงานป้ันปูน
แบบนูนตํ่า สันนิษฐานวา่เป็นลวดลายเก่างานสมยัสร้างเจดียว์ดัสะดือเมือง (ขวา) 

                                                 
60สนัติ  เลก็สุขมุ, “กู่กลางทุ่งนอกวดัเกาะกลาง ลาํพนู: ขอ้มูลเพ่ิมเติม,” เมอืงโบราณ 32, 2 (เมษายน-

มิถุนายน 2549): 69-73. 
61เร่ืองเดียวกนั, 69-73. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

   ลวดลายปูนป้ันประดับบางเหล่ียมของเจดีย์แห่งน้ีมีความแตกต่างจากบาง
เหล่ียม สะทอ้นความแตกต่างดา้นระยะเวลา ลกัษณะของซุ้มและลวดลายประดบัแสดงให้เห็นถึง
งานท่ีซ่อมแซมข้ึนหลายยุคหลายสมยั ตั้งแต่ระยะแรกของลา้นนา ซุ้มแบบกรอบหน้านางท่ีไดรั้บ
อิทธิพลศิลปะสุโขทยั และมีลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาหรือลายเครือลา้นนา ซ่ึงกาํหนดอายุ
ไวใ้นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 แลว้ และยงัพบว่ามีลวดลายท่ีซ่อมใหม่ในสมยัรัตนโกสินทร์อีกดว้ย62 
อยา่งไรก็ตาม เจดียแ์ห่งน้ีพบวา่มีลายแถบหนา้กระดานเหนือซุ้มหนา้นางท่ีเป็นลายดอกโบตัน๋ในกรอบ
คดโคง้เรียงกนัสันนิษฐานวา่เป็นลวดลายเก่างานสมยัสร้างเจดียร์าวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 

 3.3.2 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะล้านนาในพุทธศตวรรษที ่20 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปกรรมลา้นนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 พบวา่มี
ตวัอย่างเป็นจาํนวนหน่ึงท่ีเหลืออยู่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นลวดลายปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม 
ตวัอย่างท่ีสําคญั ได้แก่ ลายปูนป้ันประดับเจดีย์วดัอุ้มโอและลายปูนป้ันซุ้มประตูเวียงท่ากาน  
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   เจดียว์ดัอุม้โอตั้งอยู่ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ลวดลายปูนป้ันมีลกัษณะ
ใกลเ้คียงกบัวดัป่าสักอยา่งมาก โดยเฉพาะลวดลายกาบบน กาบล่าง และลายประจาํยามอก ประการ
สาํคญัคือ ตวักรอบลายยงัเป็นเส้นตรงไม่หยกัโคง้ แต่ลวดลายภายในเป็นลายกระหนกแบบประดิษฐ์
ผสมกบัลวดลายดอกไมท่ี้พฒันามาจากเจดียว์ดัป่าสัก (ภาพท่ี 61) จึงน่าจะอยูใ่นช่วงถดัจากลวดลาย
ท่ีเจดียว์ดัป่าสัก คือราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 2063 

  
ภาพท่ี 61 ซากเจดียท์รงปราสาทวดัอุม้โอ เชียงใหม่ ประดบัดว้ยลายกาบบนและกาบล่างในกรอบ

สามเหล่ียม และลายประจาํยามอกในกรอบส่ีเหล่ียมหกัพบัซอ้นกนั 
                                                 

62ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, “ศิลปะลา้นนา (ฉบบัปรังปรุง)”, 52. 
63ม.ล.สุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ, “กู่ผียกัษ ์ตาํบลเวียงยอง อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน,” เมืองโบราณ 24, 1 

(มกราคม-มีนาคม 2541): 83. 
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   อยา่งไรก็ตาม ลายกาบล่างของวดัอุม้โอมีการประดบัเทพนมไวด้ว้ย ซ่ึงเทพนม
มีเคร่ืองทรงท่ีเป็นมงกุฎทรงสูงท่ียอดทาํเป็นชั้นๆ คลา้ยกบักรัณฆมงกุฎแบบลงักา ดงันั้นจึงแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลศิลปะลังกาและศิลปะสุโขทยัเข้ามาปะปนแล้วลวดลายปูนป้ันท่ีวดัอุ้มโอเท่าท่ี
เหลืออยู่ปรากฏเฉพาะท่ีเสากรอบซุ้มและเสามุมผนังในชุดกาบบน กาบล่าง และประจาํยามอก  
โดยมีการออกแบบลายในแต่ละกรอบเป็นรูปดอกไมห้ลายกลีบ (ดอกโบตัน๋) ท่ีมุมผนงัเช่นเดียวกบั
วดัป่าสัก ลวดลายปูนป้ันท่ีวดัอุม้โอน้ี จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า ไดเ้สนอวา่อาจเป็นตวัแทนของกระหนกท่ี
สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 20 เช่น กระหนกในกาบล่างของเสากรอบซุ้มทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ซ่ึงคล่ีคลายมาจากกระหนกท่ีเจดียว์ดัป่าสัก คือความทึบของลายเร่ิมบางมากข้ึน อนัอาจเป็นผลมา
จากเทคนิคการป้ันปูนท่ีต่างออกไป64 

   อีกตวัอย่างหน่ึงนั้นเป็นประตูโขงเวียงท่ากานซ่ึงตั้งอยู่ในอาํเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จากการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเวียงท่ากานของกรมศิลปากร ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2530 พบวา่ มีปูนป้ันบริเวณประตูโขง ซ่ึงอยูท่างดา้นหนา้วิหารทิศตะวนัออก
เป็นส่วนประดบัประตูโขง โดยใช้อิฐเป็นแกนพอกปูนทบัแล้วจึงตกแต่งลวดลายประตูโขง ส่วน
ใหญ่จะมีลายประดบัอยู ่2 แบบ คือ แบบตวันาคประดบั โดยทาํเป็นนาคขนาดใหญ่โคง้ตามขอบรูป
ประตู และแบบลวดลายพรรณพฤกษา โดยทาํลวดลายพรรณพฤกษาแทนท่อนโคง้ของตวันาค  
มีสัตวข์นาดเล็กจาํพวกหงส์ หรือนกประดบัอยูใ่นลวดลาย65(ภาพท่ี 62) 

   นอกจากน้ี จากการขดุแต่งโบราณสถานกลางเมือง กลุ่มท่ี 2พบโบราณวตัถุจาก
โบราณสถานหมายเลข 6เป็นไหลายครามสมยัราชวงศห์ยวนใชบ้รรจุกระดูกจาํนวน 1 ใบ ปัจจุบนั
นาํมาเก็บรักษาไวท่ี้วดัท่ากาน ลกัษณะของไหใบน้ี เป็นไหทรงสูง ตรงกลางป่อง มีฝาปิดเป็นรูป 
ใบบวั ตวัไหตกแต่งดว้ยลายดอกไมอ้นัเป็นมงคลของจีน (ลายหลกัเป็นรูปดอกโบตัน๋) ผลิตจากเตา 
จ่ิงเต๋อเจิ้น สมยัราชวงศห์ยวน66 ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 และยงัพบเคร่ืองถว้ยจีน ซ่ึงเป็นกลุ่มดิน
เผาท่ีมีลกัษณะโดยทัว่ไป มีเน้ือดินป้ันละเอียด สีขาวแกร่ง ตกแต่งผิวภาชนะดว้ยการเคลือบ มีหลาย
ลกัษณะ ทั้งในกลุ่มสมยัราชวงศห์ยวน-หมิง ในพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นจาํนวนมาก โดยมาจากแหล่ง
ผลิตเตาหลงฉวน มณฑลเจ้อเจียง และเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี67 ช้ินส่วนของเคร่ืองถ้วยจีน
ดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นลายดอกไมค้ลา้ยลายดอกโบตัน๋ ซ่ึงจากหลกัฐานลายปูนป้ันท่ีเวียงท่ากานมี
                                                 

64เร่ืองเดียวกนั, 83. 
65กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งและบูรณะ โบราณสถานเวียงท่ากาน 1 (กรุงเทพฯ: สมาพนัธ์, 

2534), 28-29. 
66เร่ืองเดียวกนั, 109. 
67เร่ืองเดียวกนั, 36. 
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ความสอดคลอ้งกบัลายท่ีปรากฏอยูบ่นเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบในโบราณสถานแห่งน้ีท่ีน่าจะเป็นชุมชน
ใหญ่และสาํคญัในราวพุทธศตวรรษท่ี 20 

 

 

 
ภาพท่ี 62 ซุ้มประตูโขงในเขตโบราณสถานเวียงท่ากาน เป็นภาพท่ีหน้าปกของรายงาน 

การขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเวียงท่ากานของกรมศิลปากร ท่ีวาดโดยสายนัต ์  
ไพรชาญจิตร์ (ซา้ย) สันนิษฐานจากหลกัฐานช้ินส่วนลวดลายปูนป้ันท่ีพบ (ขวา) 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งและบูรณะ โบราณสถานเวียงท่ากาน 2 (กรุงเทพฯ: 
สมาพนัธ์, 2534), ปก., 22. 

 3.3.3 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะล้านนาในพุทธศตวรรษที ่21 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปกรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 เร่ิม
ตั้งแต่ช่วงตน้รัชกาลพระเจา้ติโลกราชเป็นตน้มาเม่ือผ่าน พ.ศ. 2000 เป็นตน้มานั้น พบวา่มีตวัอยา่ง
ลายดอกโบตัน๋ล้านนาเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นลายปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรมเป็นส่วนใหญ่  
และพบจิตรกรรมท่ีหลงเหลืออยู่เล็กน้อย ซ่ึงลายดอกโบตัน๋ล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 น้ี 
ไดพ้ฒันาจากลายดอกโบตัน๋เด่ียวๆ ในกรอบช่องกระจกหรือกรอบคดโคง้ไปเป็นลายดอกโบตัน๋
และพรรณพฤกษาหรือลายเครือลา้นนา ซ่ึงมีตวัอยา่งท่ีสาํคญัดงัน้ี 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีเจดียว์ดัเกาะกลางและกู่กลางทุ่งนอกวดัเกาะกลางตั้งอยู่ใน
อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน โดยจิรศกัด์ิ เดชวงศ์ญา สันนิษฐานว่าเจดียป์ระธานวดัเกาะกลางน้ี 
จดัเป็นศิลปะลา้นนาตอนตน้ท่ีมีหลกัฐานวา่พญามงัรายทรงยกทพัไปยงัพุกาม ในปี พ.ศ. 1833 และ
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อาจนาํรูปแบบเจดียด์งักล่าวมายงัล้านนา68 ส่วนลวดลายปูนป้ันประดบัทั้งกรอบซุ้มและลายกาบบน 
กาบล่างเป็นลายพรรณพฤกษา หรือลายเครือล้านนา ซ่ึงใช้เทคนิคการป้ันลายโปร่ง หรือเรียกว่า  
“ฉลุโปร่ง” เป็นลายดอกไม้ คือ ดอกโบตั๋น มีก้านและใบ อยู่ในกรอบสามเหล่ียมวงโค้งหย ัก  
(ภาพท่ี 63) และท่ีสําคัญคือท่ีปลายกรอบซุ้มเป็นตัวกิเลนท่ีมีหางเป็นตัวกระหนก เป็นแบบจีน 
อยา่งแทจ้ริง จดัเป็นลายในศิลปะลา้นนาเร่ิมตั้งแต่ช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้มา ไดรั้บอิทธิพล
มาจากลวดลายท่ีปรากฏในเคร่ืองถว้ยจีน น่าจะเป็นงานท่ีไดรั้บการบูรณะในช่วงตั้งแต่สมยัพระเจา้ 
ติโลกราช69 

  
ภาพท่ี 63 เจดียท์รงปราสาทยอดวดัเกาะกลาง ป่าซาง ลาํพูน (ซ้าย) และปูนป้ันกาบบนท่ีเป็นลายนูน

สูงลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในกรอบสามเหล่ียมวงโคง้หยกั (ขวา) 

   จากบทความของสันติ  เล็กสุขุม เร่ือง “กู่” กลางทุ่งนอกวดัเกาะกลาง ลาํพูน : 
ขอ้มูลเพิ่มเติม ในวารสารเมืองโบราณ ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2549) ระบุว่า ภายใน 
วดัเกาะกลางมีเจดีย ์(กู่) ทรงปราสาทสภาพสมบูรณ์กวา่ ส่วนกลางขององคเ์จดียรั์บทรงระฆงัขนาด
ค่อนขา้งใหญ่ เหนือทรงระฆงัยอ่มเป็นทรงกรวยซ่ึงหกัหายแลว้ มุขจระนาํยื่นออกจากส่วนกลางทั้ง
ส่ีดา้น เทียบไดก้บัโครงสร้างเสากลางรับนํ้ าหนกัเช่นกนั แต่ลวดลายปูนป้ันท่ีเหลือประดบัซุ้มของ
มุขจระนาํค่อนขา้งสมบูรณ์ เป็นลายพรรณพฤกษาหรือท่ีเรียกตามลกัษณะวา่ลายเครือเถา ป้ันนูนสูง
จนดูคลา้ยงานฉลุ อนัควรเป็นงานในพุทธศตวรรษท่ี 21 แต่การท่ีดูว่าโครงสร้างของเจดียอ์งค์น้ีมี
ประเด็นเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างสมยัเมืองพุกาม จึงคิดไปไดว้า่ลวดลายปูนป้ันเป็นงานคราวบูรณะ 
ช้ินส่วนลวดลายปูนป้ัน ป้ันนูนสูง คลา้ยฉลุ ขุดแต่งไดใ้นบริเวณกู่กลางทุ่งนอกวดัเกาะกลาง เป็น

                                                 
68จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, “เจดียว์ดัเกาะกลาง อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพูน,” เมืองโบราณ 25, 1 (มกราคม-

มีนาคม, 2542): 88. 
69ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, “ศิลปะลา้นนา (ฉบบัปรังปรุง)”, 41. 
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ลายพรรณพฤกษาเก่ียวพนัเป็นเครือเถา โดยมีลายใบไมรู้ปยาวเป็นลกัษณะเด่น สามารถจดัอยู่ใน
กลุ่มท่ีมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 2170 (ภาพท่ี 64) 

  
ภาพท่ี 64 กู่หรือเจดียก์ลางทุ่งนอกวดัเกาะกลางภายหลงัการบูรณะแลว้ (ซ้าย) และช้ินส่วนปูนป้ัน

นูนสูงลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งเจดียด์งักล่าว (ขวา) 

   ลายดอกโบตัน๋และพรรณาพฤกษาท่ีเจดียเ์ชียงยนั วดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพูน
ตั้งอยูใ่นอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน เป็นเจดียท์รงปราสาทห้ายอด เจดียเ์ชียงยนั71 เจดียมี์วิวฒันาการ
ไปจากเจดียว์ดัเกาะกลางแลว้72 สําหรับลวดลายปูนป้ันประดบักรอบซุ้ม ลายกาบบนและกาบล่าง
เป็นลายพรรณพฤกษา หรือลายดอกโบตั๋นท่ีมีก้านและใบอยู่ในกรอบสามเหล่ียมวงโค้งหยกั 
เช่นเดียวกบัท่ีเจดียเ์กาะกลาง จดัเป็นลายในศิลปะลา้นนาช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 จึงน่าจะเป็นงาน
บูรณะแลว้73 (ภาพท่ี 65) 

   ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือ ลายปูนป้ันกาบบนหรือบวัคอเส้ือเจดียเ์ชียงยนั มี
รูปแบบลายท่ีไม่เหมือนกนั ลายกาบบนส่วนใหญ่เป็นลายดอกโบตัน๋ดอกเดียวประกอบลายกบัเถา 
กา้น และใบ แต่มีลายกาบบนบางบริเวณมีลกัษณะเป็นลายดอกโบตัน๋สองดอกซ้อนกนัต่อกนัดว้ย

                                                 
70สนัติ  เลก็สุขมุ, “กู่กลางทุ่งนอกวดัเกาะกลาง ลาํพนู : ขอ้มูลเพ่ิมเติม”, 67. 
71มีขอ้สงัเกตวา่ ในหนงัสือบางฉบบั และนกัวชิาการบางท่านเรียกช่ือเจดียอ์งคน้ี์ต่างกนัออกไป เช่น 

สงวน  รอดบุญ เรียกวา่ เจดียศ์รีเชียงยนั สรัสวดี  อ๋องสกลุ เรียกวา่ เจดียเ์ชียงยนื หรือเจดียแ์ม่ครัว 
72เจดียเ์ชียงยนัมีฐานท่ียกสูงข้ึนมากกว่าเจดียว์ดัเกาะกลาง ส่วนของจตัุรมุขท่ียื่นออกมา 4 ดา้นนั้น

สั้นเขา้กลายเป็นจระนาํซุม้ประดบัเรือนธาตุแทน รูปแบบทั้งหมดน้ีเองไดมี้พฒันาการมาจากเจดียว์ิหารในศิลปะ
พุกาม กลายมาเป็นเจดียท์รงปราสาทห้ายอดในศิลปะหริภุญชยัตอนปลาย โดยอายุแลว้น่าจะอยู่ในราวพุทธ-
ศตวรรษท่ี 18 ท่ีให้อิทธิพลไปยงัศิลปะลา้นนาตอนตน้ในช่วงตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 (ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, 
“ศิลปะลา้นนา (ฉบบัปรังปรุง)”, 42.) 

73เร่ืองเดียวกนั, 43. 
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กา้น และมีใบโบตัน๋ประกอบอยู่โดยลายดอกโบตัน๋จะมีขนาดเล็กลง รวมทั้งลายดอกกา้นใบดว้ย 
เหมือนงานช่างไดพ้ฒันามาถึงอีกขั้นหน่ึง (ภาพท่ี 65 ขวาล่าง)  

 

 

 
ภาพท่ี 65 เจดียเ์ชียงยนั วดัพระธาตุหริภุญชยั (ซา้ย) ลวดลายปูนป้ันบริเวณกาบบนบางบริเวณ

เป็นลายดอกเด่ียว (ขวาบน) บางบริเวณเป็นลายดอกโบตัน๋เรียงดอกซอ้นต่อกนั (ขวาล่าง) 
   นอกจากน้ี ยงัพบปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ในช่องกระจกตามแบบอิทธิพลศิลปะ

จีน ซ่ึงเป็นกรอบช่องกระจกขนาดเล็กและดอกโบตัน๋ก็มีขนาดเล็ก ลกัษณะลายเป็นลายโปร่ง มีมิติ 
ใบมีลกัษณะบิดลงมา โดยนาํลายช่องกระจกดงักล่าวมาเรียงลายต่อกนัเป็นลกัษณะลายแผงเป็นหนา้
กระดานประดบัอยูใ่นบริเวณฐานแปดเหล่ียมปรับมุมก่อนถึงบวัปากระฆงั (ภาพท่ี 66)  

  
ภาพท่ี 66 บริเวณฐานแปดเหล่ียมปรับมุมก่อนบวัรองรับองคร์ะฆงัพบวา่มีปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ใน

ช่องกระจก อิทธิพลศิลปะจีน มีลกัษณะเป็นลายแผงประดบัอยู ่
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   เจดียว์ดัปู่ เป้ีย เวียงกุมกาม ตั้งอยูใ่นอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเจดียใ์น
ผงัส่ีเหล่ียมยกเก็จ เป็นรูปแบบเจดียท่ี์นิยมสร้างกนัในราวพุทธศตวรรษท่ี 21 และมีความสอดคลอ้ง
ตรงกบัลกัษณะลวดลายปูนป้ันท่ีประดบั ซ่ึงมีวิวฒันาการของรูปแบบเป็นท่ีนิยมในช่วงระยะเวลา
เดียวกนัดว้ย74(ภาพท่ี 67)โดยกระหนกท่ีปลายกรอบซุม้จระนาํเจดียว์ดัปู่ เป้ีย เวียงกุมกาม มีเทคนิคท่ี
พฒันาต่อเน่ืองลงมาแลว้ คือการยกสูงของเน้ือปูนสูงข้ึนมาก จนเน้ือปูนบางและเพรียวท่ีปลายของ
กระหนกช่างสามารถจบับิดให้มีความพล้ิวมากข้ึน ซ่ึงการสะบดัพล้ิวท่ีปลายมากนั้นคลา้ยกบัวา่จะ
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน กระหนกแบบน้ีเช่ือกนัว่าน่าจะเป็นรูปแบบท่ีนิยมสร้างกนัราวกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 21 ลงมาแล้ว เพราะโบราณสถานหลายแห่งท่ีประดบัด้วยกระหนกแบบน้ีล้วน
แลว้แต่มีระยะเวลาในการสร้างกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ลงมาทั้งส้ิน เช่น กระหนกประดบัซุ้มโขง
วดัเจด็ยอด กระหนกท่ีเจดียว์ดัปันสาท เป็นตน้75 

 
ภาพท่ี 67 ลายปูนป้ันเจดียว์ดัปู่ เป้ีย ศิลปะลา้นนาตอนตน้ ทรงซุ้มโคง้ค่อนขา้งป้าน ต่อมาให้อิทธิพลกบั

ซุม้เจดียข์นาดกลางท่ีวดัเจด็ยอด สมยัพระเจา้ติโลกราช 

   ตวัอย่างท่ีสําคญัของลายดอกโบตัน๋ล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 คือลาย
ดอกโบตัน๋ท่ีวดัมหาโพธาราม หรือวดัเจ็ดยอด ซ่ึงตั้งอยู่ในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผนังเจดีย์
วหิารเจด็ยอดปรากฏลายดอกไมร่้วงท่ีประกอบอยูด่า้นขา้งอนัหมายถึงดอกไมท่ี้โปรยปรายลงมาจาก
สวรรค์ พร้อมเหล่าเทวดาท่ีเสด็จลงมาแสดงความยินดีต่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในงาน
แสดงออกทางศิลปกรรมท่ีนิยมทาํเป็นลายดอกไมป้ระเภทต่างๆ แต่ท่ีวิหารเจ็ดยอดน้ีลายดอกไม้
ส่วนใหญ่เป็นลายดอกโบตัน๋ ผสมกบัใบและลายกระหนกกา้นขด และแทรกดว้ยลายเมฆไหล ซ่ึง
เป็นอิทธิพลศิลปะจีนท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 

                                                 
74จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, ประวตัศิาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม (เชียงใหม่: มูลนิธิสถาบนัพฒันาเมือง, 

2548), 55. 
75เร่ืองเดียวกนั, 71-72. 
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   จากบทความของ น. ณ ปากนํ้ า ในเร่ือง “ปูนป้ันล้านนา” ในวารสารเมือง
โบราณ ปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน-มิถุนายน 2534) ระบุวา่ ผนงัหรือพื้นหลงัของรูปเทวดามีลายรูป
ดอกไมใ้บไมเ้ป็นกลุ่ม มีลายประดิษฐ์เป็นแถบพล้ิวประกอบอยูด่ว้ย แสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีน ซ่ึง
ไม่เพียงแพร่หลายอยู่ในศิลปะลา้นนาเท่านั้น แต่ยงัปะปนอยูใ่นงานประดบัของศิลปะสุโขทยัและ
ศิลปะพม่าด้วย พื้นผิวเรียบของผนังก็ได้รับการประดบัเป็นกลุ่มเป็นจงัหวะด้วยลายรูปดอกไมท่ี้
กลีบคล่ีบาน ใบไมพ้ลิกพล้ิวเลียนแบบธรรมชาติ น่ีคือความแตกต่างของพื้นผิวดว้ยเช่นกนั การเกิด
ความงามดว้ยวิธีเช่นน้ีพบเสมอในงานประดบัของศิลปะล้านนาจนเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหน่ึง
ดว้ย76 

   ขอ้ความขา้งตน้แสดงถึงฉากหลงัของผนงัเจติยวิหารเจ็ดยอดท่ีมีเทพชุมนุมท่ีมา
แสดงความยินดีในวาระท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั้น สอดคลอ้งกบับทความของสันติ  เล็กสุขุม ใน
เร่ือง “ความงามกบัความหมายของปูนป้ันวิหารวดัเจ็ดยอดเมืองเชียงใหม่” ท่ีระบุว่า งานปูนป้ัน
ประดบัช่วยลดพื้นท่ีว่างของพื้นผิวในงานสถาปัตยกรรม ช่วยให้มีจงัหวะพื้นท่ีเหมาะสมยิ่งข้ึน  
จึงเพิ่มความงามให้แก่สถาปัตยกรรม และมีอยูเ่สมอท่ีใชง้านประดบัเพื่อเป็นส่ือบอกเร่ืองราวดว้ย77

(ภาพท่ี 68 และภาพท่ี 69) 

 
ภาพท่ี 68 ลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาตามอิทธิพลศิลปะจีนไดน้าํมาเป็นดอกไมทิ้พย์

ประดบัผนงัเจดียวหิารเจด็ยอดเพื่อให้ฉากหลงัมีพื้นท่ีไม่โล่งเกินไป 

 

                                                 
76น. ณ ปากนํ้ า, “ปูนป้ันลา้นนา” เมอืงโบราณ 17, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2534): 78. 
77สันติ  เล็กสุขุม, รวมบทความมุมมอง ความคิด และความหมายงานช่างโบราณ: ความงามกับ

ความหมายของปูนป้ันวหิารวดัเจด็ยอด เมอืงเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 43-54. 
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ภาพท่ี 69 ปูนป้ันดา้นหลงัรูปเทวดาเป็นลายดอกไมส่้วนใหญ่เป็นดอกโบตัน๋ อิทธิพลศิลปะจีน 

   เจดียว์หิารเจด็ยอด วดัมหาโพธาราม เชียงใหม่ ศิลปะลา้นนา สร้างข้ึนในรัชกาล
พระเจา้ติโลกราช พ.ศ. 1999 บริเวณผนงัขา้งทั้งสองยงัเหลือประดบังานปูนป้ันรูปเทวดาประคอง
อญัชลี ยืน หรือนั่ง มีพระพกัตร์ยาวรีคล้ายรูปไข่คลา้ยคลึงกนั จึงยงัอาจเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของ
ศิลปะสุโขทยัท่ีแพร่หลายข้ึนมาตั้งแต่เม่ือตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 แลว้ และท่ีผนงัหรือพื้นหลงัของรูป
เทวดามีลายรูปดอกไมใ้บไมเ้ป็นกลุ่ม มีลายประดิษฐเ์ป็นแถบพล้ิวประกอบอยูด่ว้ย แสดงถึงอิทธิพล
ศิลปะจีน (ภาพท่ี 70) ซ่ึงไม่เพียงแพร่หลายอยูใ่นศิลปะลา้นนาเท่านั้น แต่ยงัปะปนอยูใ่นงานประดบั
ของศิลปะสุโขทยัและศิลปะพม่าดว้ย78 

  
ภาพท่ี 70 ปูนป้ันลายช่อดอกโบตัน๋ประกอบดว้ยกา้นและใบท่ีเจดียว์ิหารเจ็ดยอด มีลกัษณะเป็น

ลายประดิษฐศิ์ลปะลา้นนาตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ราวรัชกาลพระเจา้ติโลกราช 
ท่ีมา: ภาพลายเส้น สันติ  เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, 44.  

   อน่ึง ในการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารเจ็ดยอดเพื่อฉลอง 700 ปีเมืองเชียงใหม่  
กรมศิลปากรไดส้ํารวจพบวา่ ปูนป้ันรูปนูนตํ่า ดา้นหลงัปูนป้ันรูปเทวดา มีลายดอกไมแ้ซมประดบั
ไดช่้วยลดพื้นท่ีว่างให้ดูแน่นข้ึน โดยเพิ่มจงัหวะของการวางลายให้กลมกลืนกบัรูปเทวดาปูนป้ัน 
                                                 

78สนัติ  เลก็สุขมุ, รวมบทความมุมมอง ความคดิ และความหมายงานช่างโบราณ : ความงามกบั
ความหมายของปูนป้ันวหิารวดัเจด็ยอด เมอืงเชียงใหม่, 53. 
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ลายปูนป้ันรูปช่อดอกไม้และก้านเปลวทาํเป็นลายเมฆไหลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแบบอย่าง
ลวดลายท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนท่ีแฝงเขา้มาในรูปเคร่ืองลายครามจีนในสมยัราชวงศห์ยวน (พ.ศ. 
1803-1911) และราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911-2187) แต่ช่างลา้นนาไดน้าํมาดดัแปลงใหม่จนกลายเป็น
แบบอยา่งเฉพาะตวั79 นอกจากน้ียงัพบวา่ช่างลา้นนาไดน้าํลายดอกโบตัน๋ไปเป็นลายเคร่ืองประดบั
ของเทวดาท่ีประดบัวหิารเจด็ยอดดว้ย (ภาพท่ี 71) 

   

ภาพท่ี 71 เทวดาท่ีวหิารเจด็ยอด วดัมหาโพธาราม สวมเคร่ืองประดบัท่ีมีลวดลายเป็นดอกโบตัน๋ 

   ขอ้มูลดงักล่าวสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ม.ล.สุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ เร่ือง 
รายงานการศึกษาวิจยัเร่ืองงานปูนป้ันลา้นนาสมยัราชวงศ์มงัรายและยุคท่ีเก่ียวเน่ือง ท่ีพบว่า ลาย
ดอกไมเ้ป็นกลุ่มหรือลายแบบช่อดอกไมแ้ละลายเมฆไหล ซ่ึงรู้จกักนัในช่ือของ “ลายฮ่อ” หรือลาย
แบบจีนนั้น นอกจากจะแสดงถึงรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลของลวดลายตกแต่งเคร่ืองถว้ยจีนแบบราชวงศ์
หยวนและหมิงแลว้ เทคนิคการป้ันปูนยงัน่าสนใจอยา่งยิ่ง เพราะลายเหล่าน้ีเร่ิมปรากฏลกัษณะเด่นของ
เทคนิคปูนป้ันท่ีมีการบิดลายใหส้ะบดัพล้ิว และลายแบบห่อใบในระยะแรกท่ียงัไม่ชดัเจนนกั ซ่ึงน่าจะ
เป็นเทคนิคช่างจีนโดยเฉพาะ โดยมีช่างลา้นนาร่วมสร้างลายปูนป้ันดงักล่าวดว้ย80 

   นอกจากน้ีซุ้มประตูโขงยงัพบลวดลายปูนป้ันท่ีลายกาบท่ีผูกลายเป็นรูปดอก
โบตัน๋ ใบและก้านในกรอบสามเหล่ียมท่ีมีขอบหยกัมาก ในลกัษณะลายโปร่งท่ีเป็นพฒันาการ
ลวดลายในศิลปะลา้นนาสมยัหลงัซุม้โขงวดัเจ็ดยอดจึงเป็นรูปแบบของประตูโขงในลา้นนาท่ีเป็นท่ี
รู้จกักนัวา่มีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 2181 (ภาพท่ี 72) 

                                                 
79กรมศิลปากร, วดัเจด็ยอด จงัหวดัเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, มปท), 129. 
80ม.ล.สุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ, รายงานการศึกษาวจิยัเร่ืองงานปูนป้ันล้านนาสมยัราชวงศ์มงัรายและยุค

ทีเ่กีย่วเนื่อง (เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2541), 58. 
81จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, ประวตัศิาสตร์และศิลปกรรมเวยีงกมุกาม, 67. 
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ภาพท่ี 72 ซุ้มประตูโขงวดัเจ็ดยอดยงัพบลวดลายปูนป้ันท่ีผูกกาบท่ีผูกลายเป็นรูปดอกโบตัน๋ ใบ 

และกา้นในกรอบสามเหล่ียมท่ีมีขอบหยกัมาก เป็นลายฉลุโปร่งในศิลปะลา้นนาสมยัหลงั 

   ซุม้ประตูโขงวดัพระธาตุลาํปางหลวง ลาํปางตั้งอยูต่าํบลลาํปางหลวง อาํเภอเกาะ
คา จงัหวดัลาํปาง ซุม้ประตูโขงแห่งน้ีมีลายดอกโบตัน๋ในบริเวณกรอบลายสามเหล่ียมท่ีเป็นกาบล่าง 
และกาบบนท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากประตูโขงวดัเจ็ดยอด โดยมีลกัษณะกรอบลายคลา้ยคลึงกนัมาก 
โดยท่ีซุม้โขงวดัพระธาตุลาํปางหลวงมีรอยหยกัของกรอบลายมากกวา่ และเพิ่มประจาํยามอกท่ีเป็น
หลายกรอบส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ซ่ึงมีลายคา้งคาวตามอิทธิพลศิลปะจีนอยูใ่นลายกรอบลายดงักล่าว
ดว้ย (ซุม้ประตูโขงวดัเจด็ยอดไม่มีลายประจาํยามอก) ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีอยูใ่นกาบบน 
กาบล่าง และประจาํยามอก เทคนิคการป้ันปูนเช่นเดียวกบัวดัเจ็ดยอดคือมีการป้ันโกลนแลว้จึงประดบั
ลายกลีบดอกโบตั๋นเป็นประธาน มีลายก้านและใบหรือพรรณพฤกษาเป็นลายประกอบล้อมรอบ 
ดอกโบตัน๋ ลกัษณะลายเป็นลายฉลุโปร่ง (ภาพท่ี 73) สันนิษฐานว่าไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่มฝีมือช่างใน
รัชสมยัพระเจา้ติโลกราชแห่งราชวงศม์งัราย ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 

  
ภาพท่ี 73 ปูนป้ันลายโบตั๋นและพรรณพฤกษาหรือลายเครือล้านนาในกาบบน กาบล่าง และ 

ประจาํยามอกบริเวณซุม้ประตูโขงวดัพระธาตุลาํปางหลวง ลาํปาง เป็นลายฉลุโปร่ง 
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   ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับท่ีศักด์ิชัย  สายสิงห์ ระบุไวใ้นหนังสือศิลปะ
ลา้นนาว่า โขงประตูทางเขา้วดัพระธาตุลาํปางหลวง จงัหวดัลาํปาง ถือว่าเป็นโขงประตูท่ีมีความ
สวยงามและสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหน่ึงในศิลปะลา้นนา วิเคราะห์จากลวดลายประดบัปราสาทแลว้
น่าจะสร้างข้ึนในคราวท่ีมีการซ่อมแซมคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2106 แต่มีการรักษาระเบียบแบบแผน
และเทคนิคการป้ันลวดลายแบบเดิม ลกัษณะสําคญัคือ ลายกาบบน กาบล่าง มีขนาดใหญ่และเป็น
ลายฉลุโปร่ง ประกอบดว้ยกรอบลายท่ีมีกรอบหยกัโคง้อยา่งมากและหลายหยกั ท่ีสําคญัคือลวดลาย
ท่ีเป็นลายเครือล้านนา ประกอบด้วยลายดอกโบตัน๋ตรงกลางล้อมรอบด้วยก้านและใบ อนัเป็น
รูปแบบท่ีพบโดยทัว่ไปในศิลปะลา้นนาในพุทธศตวรรษท่ี 2182 

   เจดียว์ดักู่ป่าลาน อยู่ท่ีอาํเภอบา้นธิ จงัหวดัลาํพูน เจดีย์ทรงปราสาทมีลกัษณะ
เป็นกู่ขนาดเล็กสาํหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ปัจจุบนัมีสภาพชาํรุดเหลือเพียงผนงัดา้นเหนือและ
ดา้นตะวนัตก แต่ยงัคงมีลวดลายประดบัอยู่ โดยผนงัดา้นเหนือมีลายเมฆไหลตกแต่งอยู่ ส่วนดา้น
ตะวนัตกเป็นลายแผงเป็นรูปดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 74) การวางลายคลา้ยกบัลาย
จิตรกรรมฝาผนังวดัอุโมงค์เถรจนัทร์เชิงดอยสุเทพ โดยลายดอกโบตัน๋ได้พฒันากลายเป็นลาย
ประดิษฐโ์ดยสมบูรณ์แลว้ 

   
ภาพท่ี 74 ปูนป้ันท่ีเจดียว์ดักู่ป่าลาน อาํเภอบา้นธิ จงัหวดัลาํพูน มีลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา

วางลายเป็นแผงสับหวา่งดอกโบตัน๋คว ํ่าสลบัหงายประกอบลายพรรณพฤกษา 

   ส่วนรายละเอียดของลายดอกและใบ มีลกัษณะท่ีคล่ีคลายมาจากลายดอกโบตัน๋
ท่ีวิหารเจ็ดยอด กลีบดอกและใบมีการสะบดัและบิดใบทาํนองเดียวกนั เทคนิคการป้ันลายมีโกลน
รองรับคลา้ยกบังานปูนป้ันท่ีวดัเจด็ยอด ซ่ึงอาจบูรณะในสมยัพระเมืองแกว้ (พ.ศ.2039-2069) จนถึง

                                                 
82ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะล้านนา. (กรุงเทพฯ : มติชน, 2556), 307. 
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ลวดลายตกแต่งซุ้มเจดียว์ดัโลกโมฬี และลวดลายตกแต่งซุ้มประตูโขงวดัพระธาตุลาํปางหลวง  
ลายปูนป้ันเจดียว์ดักู่ป่าลานน้ีสันนิษฐานมีมาพร้อมกบัการสร้างเจดียใ์นราวพุทธศตวรรษท่ี 21  
ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 2283 

   เจดียว์ดัปันสาท เป็นเจดีย์ร้างกลางเมืองเชียงใหม่เป็นเจดียท์รงปราสาทรุ่นหลงั
ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ลงมาแลว้ โดยสร้างครอบทบัเจดียท์รงกลมท่ีอยู่ด้านใน ลวดลายปูนป้ันมี
ลกัษณะท่ีสืบเน่ืองและคล่ีคลายมาจากปูนป้ันตกแต่งวิหารเจ็ดยอดและประตูโขงวดัเจ็ดยอดอย่าง
ชดัเจน ลายดอกไมห้ลายกลีบ ตกแต่งใตซุ้้มโคง้84 ลายประดบัตกแต่งยงัคงสภาพสมบูรณ์อยู่เป็น
จาํนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นลายซุ้มโคง้ กาบบน กาบล่าง ลายช่องกระจก ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้
หลายกลีบหรือลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา ซ่ึงมีลกัษณะป้ันปูนโปร่ง ใบไมมี้ลกัษณะบิดพล้ิว 
มีมติ และท่ีสาํคญัคือลกัษณะลายดอกโบตัน๋ป้ันทบัโกลนและเป็นลายประดิษฐ์อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 75) 

  
ภาพท่ี 75 ลายกาบบนและกาบล่างภายในกรอบซุ้มโค้งยุคหลังของเจดีย์ปันสาทมีลักษณะเป็น 

ลายฉลุโปร่ง (ซา้ย) ลายดอกโบตัน๋ในซุม้โคง้มีลกัษณะเป็นลายประดิษฐ ์(ขวา) 

  นอกจากลายปูนป้ันท่ีพบลายดอกโบตัน๋เป็นลายประดบัแลว้ยงัมีภาพจิตรกรรมท่ี
วาดเป็นรูปลายดอกโบตัน๋ท่ีอุโมงคใ์นวดัอุโมงค์เถรจนัทร์เชิงดอยสุเทพดว้ยภาพจิตรกรรมฝาผนงั
ดงักล่าวอยู่ภายในอุโมงค์ท่ี 1 เป็นภาพนกสลบัเถาลายดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 76)  อนัมีท่ีมาจากศิลปะ
จีนราวราชวงศห์มิง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นลายท่ีปรากฏอยูต่ามเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบตามแหล่งโบราณสถาน
ต่างๆ ในดินแดนลา้นนา การวางลวดลายเป็นลายแผงเช่นน้ีนบัวา่มีความซับซ้อนของลวดลายมาก
ข้ึน เป็นพฒันาการส่วนหน่ึงของลวดลายในศิลปะลา้นนา 

                                                 
83ม.ล.สุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ, เทีย่ววดัเทีย่ววา ชมปูนป้ันล้านนา (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2545), 195-196. 
84 เร่ืองเดียวกนั, 184-187. 
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ภาพท่ี 76 จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโมงค์ท่ี 1 วดัอุโมงค์เถรจนัทร์ เชียงใหม่ เป็นภาพนกหางยาว 

สลบัลายดอกโบตัน๋ อนัมีท่ีมาจากศิลปะจีน (ซ้าย) ลายเส้นท่ีคดัลอกจากภาพจิตรกรรม 
ในอุโมงคท่ี์ 1 ในภาพซา้ย เป็นลายนกหางยาวสลบัดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา (ขวา) 

ท่ีมา: สุรชยั จงจิตงาม, “จิตรกรรมวดัอุโมงค ์เชียงใหม่,” เมืองโบราณ 32, 2 (เมษายน 2549): 38. 
   ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาของลา้นนาเองมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างจาก

ศิลปะสุโขทยั เช่น ภาพจิตรกรรมลายดอกโบตัน๋สลบักบัลายนกหางยาวในอุโมงค์ท่ี 1 วดัอุโมงค ์
เถรจนัทร์ เชิงดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะคลา้ยกบัลายบนเคร่ืองลายครามของจีนในปลาย
สมยัราชวงศห์มิง (ภาพท่ี 77)  

 
ภาพท่ี 77 เศษก้นชามเขียนสีดําใต้เคลือบรูปนกหางยาว ดอกไม้แบบจีนและพรรณพฤกษา  

เป็นเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง พบท่ีเวยีงท่ากาน เชียงใหม่ 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งและบูรณะ โบราณสถานเวยีงท่ากาน 2, 57. 

   เม่ือพิจารณาจากลวดลายนกหางยาวสลบักบัดอกโบตัน๋จะเห็นไดว้า่ลายมีความ
ซับซ้อนแตกต่างจากลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีมีมาแต่เดิมมาก เป็นการวางลายเป็นลายแผง (ภาพท่ี 78) 
คลา้ยกบัลายท่ีปรากฏอยูใ่นเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิงส่งเขา้มายงัลา้นนาเป็นจาํนวนมากซ่ึงพบ
ไดต้ามชุมชนโบราณต่างๆ เช่น เวียงกุมกาม เวียงท่ากาน เป็นตน้ ดงัจะเห็นได้ว่าลายนกหางยาว
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สลบักบัลายดอกโบตัน๋นั้นเป็นลายท่ีซับซ้อนต่างไปจากลายดอกโบตัน๋ล้านนาในระยะแรกราว 
พุทธศตวรรษท่ี 19-20 ซ่ึงลายส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นช่อดอกหรือดอกเด่ียวในกรอบช่องกระจก
แมว้า่อุโมงคด์งักล่าวไดส้ร้างเสร็จตั้งแต่รัชกาลพระเจา้กือนา (พ.ศ. 1898-1928) แต่จากลวดลายท่ี
ซบัซอ้นทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่ภาพจิตรกรรมดงักล่าวคงวาดข้ึนในสมยัหลงัพุทธศตวรรษท่ี 21 แลว้ 

 
ภาพท่ี 78 ลายเส้นท่ีคดัลอกจากจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโมงค์ท่ี 1 วดัอุโมงค์เถรจนัทร์ เชียงใหม่ 

เป็นรูปนกสลบักบัดอกโบตัน๋ในลกัษณะเดียวกบัลายท่ีพบในเคร่ืองถว้ยจีน 

ท่ีมา:  คดัลอกลายเส้นใหม่จากลายเส้น reconstruction อา้งถึงใน ลดัดาวลัย ์ แซ่เซียว, 200 ปี พม่าใน
ล้านนา, (กรุงเทพฯ: โครงการอาณาบริเวณศึกษา 5 ภูมิภาค ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, 2545), 51. 

   อย่างไรก็ตาม จิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโมงคท่ี์ 1 ของวดัอุโมงคเ์ถรจนัทร์ ซ่ึง
เป็นลายดอกโบตัน๋สลบักบันกหางยาวประกอบอยูก่บัลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษานั้นนบัวา่มี
ความโดดเด่นมาก โดยวางลายในลักษณะลายแผง แต่ลายรูปนกหางยาวแต่ละตวันั้นมีการวาง
จงัหวะลีลาท่าทางในอิริยาบถท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงเป็นลวดลายท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัช่วง
ราชวงศห์มิง อาจกาํหนดอายไุดร้าวพุทธศตวรรษท่ี 21 

   ลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมอ่ืนๆ นอกจากลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็นลายปูนป้ัน
ประดบัสถาปัตยกรรม และนาํไปวาดเป็นภาพจิตรกรรมแลว้ ลายดอกโบตัน๋ลา้นนายงัปรากฏใน
ศิลปกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายโดยพบอยูใ่นงานสลกัไม ้งานประณีตศิลป์ เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองใน
ดินแดนลา้นนา ทั้งจากแหล่งเตาสันกาํแพง เตาเวยีงกาหลงและแหล่งอ่ืนๆ อยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
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   จากการศึกษาลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมในดินแดนลา้นนา
แล้ว ทาํให้เห็นถึงการผสมผสานศิลปะจากดินแดนต่างๆ ในล้านนา ดินแดนล้านนายุคราชวงศ์ 
มงัราย ไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งโดดเด่ียวหุบเขา แต่มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัดินแดนอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายประเด็น
สาํคญัท่ีพบคือ ลายดอกโบตัน๋ในอิทธิพลศิลปะจีนท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายมาตั้งแต่ช่วงตน้ของ
อาณาจกัรลา้นนา ตน้ราชวงศ์มงัราย ซ่ึงร่วมสมยักบัราชวงศ์หยวน ประกอบกบัลายครามจีนสมยั
ราชวงศห์ยวนท่ีพบในลา้นนามีลายดอกโบตัน๋ร่องรอยลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมลา้นนา
ในระยะแรกช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 คือ ปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ท่ีเจดียส์องพี่นอ้ง และเจดียว์ดัป่าสัก 
เชียงแสน ซ่ึงมีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ระบุว่าสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้แสนภู รัชกาลท่ี 3 แห่ง
ราชวงศม์งัราย และในราชธานีเชียงใหม่พบลายดอกโบตัน๋ในยุคสมยัใกลเ้คียงกนัท่ีเจดียว์ดัสะดือเมือง 
นบัเป็นในระยะตน้ของศิลปะลา้นนา ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ลกัษณะลายดอกโบตัน๋ยงัมีความเป็น
ธรรมชาติ รูปแบบนิยมทาํเป็นลายดอกเด่ียวอยู่ในกรอบช่องกระจกหรือกรอบคดโคง้ และส่งต่อ
พฒันาการด้านลวดลายจากเจดียว์ดัป่าสัก เชียงแสน ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 ดงัเช่นลาย
ดอกไมท่ี้พบท่ีวดัอุม้โอ และซุม้ประตูโขงท่ีเวยีงท่ากาน เชียงใหม่ 

   เม่ือเขา้สู่พุทธศตวรรษท่ี 21 ไดมี้การพฒันาลายดอกโบตัน๋โดยช่างชาวลา้นนา
ไดป้ระยุกต์ปรับเปล่ียนลวดลายศิลปะจีนให้กลายเป็นลายของสกุลช่างลา้นนา ราวรัชกาลพระเจา้ 
ติโลกราช ช่างลา้นนาได้ทาํลายปูนป้ันประดบัเป็นลายดอกโบตัน๋ท่ีเจดียว์ิหารเจ็ดยอดซ่ึงยงัคงมี
ลกัษณะเป็นช่อดอกท่ีเร่ิมพฒันาไปเป็นลายพรรณพฤกษาประกอบดว้ยก่ิง กา้น และใบ ท่ีมีความ
ซบัซ้อนของลวดลายมากข้ึนลายดอกโบตัน๋ท่ีเจดียว์ิหารเจ็ดยอดแห่งน้ีไดก้ลายเป็นตน้แบบให้กบั
ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาของลา้นนา หรือลายเครือลา้นนาในระยะต่อมา เป็นลายท่ีมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนและส่วนใหญ่เป็นลายประดิษฐ์นิยมประดบัเป็นลายซุ้มและหน้าบนั ลายกาบบน 
ลายกาบล่าง และลายประจาํยามอก ซ่ึงเป็นลายไดรั้บความนิยมอยา่งมากในพุทธศตวรรษท่ี 21 ก่อน
ส่งผา่นไปสู่ยคุต่างๆ ดว้ยการสืบทอดฝีมือช่างมาอยา่งต่อเน่ือง 

   นบัได้ว่าสกุลช่างล้านนาเป็นกลุ่มท่ีนิยมลวดลายจากศิลปะจีนเป็นอย่างมาก 
และช่างชาวลา้นนาสามารถประยุกต์ลายดงักล่าวผสมผสานปรับเปล่ียนจนกลายเป็นลายพื้นเมือง 
โดยเฉพาะลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาหรือท่ีเรียกกนัวา่ลายเครือลา้นนา นบัวา่เป็นลายลา้นนา
ท่ีมีอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นและยงัคงไดรั้บความนิยมท่ีสุดและต่อเน่ืองมา โดยสืบทอดฝีมือช่างจากรุ่น
สู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบนัน้ีโดยตน้แบบแม่ลายของลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษายงัคงปรากฏให้เห็น
อยูท่ี่ตามโบราณสถานสาํคญัต่างๆในดินแดนภาคเหนือของไทย 
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3.4 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะอยุธยา 

 พระเจา้อู่ทอง85 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเม่ือ พ.ศ. 1893 ซ่ึงอยุธยามีทาํเล 
อยู่ตรงกลางระหว่างแควน้สุพรรณภูมิทางดา้นตะวนัตกของแม่นํ้ าเจา้พระยา และแควน้ละโวท่ี้อยู่ทาง
ตะวนัออกของแม่นํ้าเจา้พระยา อยธุยาจึงเป็นชยัภูมิท่ีมีเรือสําเภาแล่นเขา้มาถึงไดส้ะดวกเหมาะแก่การคา้
ขายทางทะเล และสามารถควบคุมชุมชนเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ดา้นในทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมืองได้
เป็นอยา่งดี ในสมยัอยธุยาในระยะแรกเร่ิมปรากฏตามจดหมายเหตุจีนวา่ จีนไดเ้รียกช่ือประเทศเสียน
กบัประเทศหลวัหู (ละโว)้ รวมกนัวา่เสียนหลวัหูตามภาษาจีนกลาง แต่ต่อมาไดเ้รียกยอ่วา่ เสียนหลวั 
ช่ือน้ีปรากฏในจดหมายเหตุจีนคร้ังราชวงศ์หมิงเป็นคร้ังแรกในปลายแผ่นดินพระเจ้าอู่ทอง  
เม่ือ พ.ศ. 191186  

 ในการติดต่อคา้ขายกบัประเทศจีน ราชสํานกัจีนไดต้ั้งประเพณีไวว้า่ชาวต่างชาติท่ีจะ
นาํสินค้าไปขายยงัดินแดนจีน ต้องจดัเคร่ืองราชบรรณาการไปถวายจกัรพรรดิจีนและจะต้องมี 
พระราชสาส์นของพระมหากษตัริยข์องชาตินั้นๆ ไปถวายจกัรพรรดิจีนด้วย จึงจะยอมให้ไปมา
คา้ขายไดโ้ดยสะดวก และราษฎรไดซ้ื้อขายกบัเรือสินคา้ต่างชาติโดยไม่ผิดกฎหมาย หลงัจากรัชกาล
พระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพะงัว่) แล้ว ปรากฏว่ากรุงศรีอยุธยาได้ส่งราชทูตเชิญพระราช
สาส์นไปเจริญทางพระราชไมตรีกบัพระเจา้กรุงจีนอีกกว่า 60 คร้ัง บางรัชกาลไดส่้งไปตั้ง 10 กว่า
คร้ังก็มี ส่วนจีนนั้นได้จดัส่งราชทูตนาํเคร่ืองบรรณาการมาถวายพระมหากษตัริยก์รุงศรีอยุธยา  
เพื่อเป็นการตอบแทนหลายคร้ังเช่นกัน สัมพนัธภาพระหว่างจีนกับกรุงศรีอยุธยาเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน ด้วยเหตุน้ีจึงมีชาวจีนเขา้มาติดต่อคา้ขายในกรุงศรีอยุธยามากข้ึน และปรากฏว่าชาวจีนได้
อพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นกรุงศรีอยธุยาเพิ่มมากข้ึน87 

                                                 
85นกัวชิาการหลายท่านเช่ือวา่พระเจา้อู่ทองทรงมีสายสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัจีน  ตามบนัทึกของวนัวลิต 

ระบุวา่ แต่เดิมมีพระนามวา่ “เจา้อู่” เป็นโอรสของจกัรพรรดิจีน ทรงหนีราชภยัมายงัดินแดนไทย ทรงสร้างเมืองกยุ
ท่ีเพชรบุรีก่อน ต่อมาจึงสร้างกรุงศรีอยธุยา ซ่ึงชาญวทิย ์ เกษตรศิริ ไดอ้ธิบายวา่แมจ้ะยงัไม่อาจสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดั 
แต่เร่ืองน้ีสอดรับกบัตาํนานท่ีวา่ ทรงเป็นลูกของโชดึกราชเศรษฐี หัวหนา้ชุมชนจีนในลุ่มเจา้พระยา ฉะนั้นเร่ืองท่ี
ทรงมีเช้ือสายจีนอาจมีเคา้ลางพอเป็นไปได ้เน่ืองจากในช่วงเวลานั้นชาวจีนซ่ึงชาํนาญดา้นการคา้ทางทะเลเป็น
กลุ่มท่ีมีบทบาทและอิทธิพลสูงมากมาตั้งแต่ก่อนสมยัอยุธยาแลว้ และนักวิชาการหลายท่านเช่ือว่าพระองค์คง
เก่ียวขอ้งหรือสืบสายมาจากราชวงศ์ละโว ้และทรงมีความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัแควน้สุพรรณภูมิดว้ย อา้งถึงใน
ธวชัชยั  องคว์ฒิุเวทย ์และวไิลรัตน์  ยงัรอด, ท่องเทีย่ว เรียนรู้ กรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), 7. 

86กรมศิลปากร, สัมพนัธภาพไทย-จนี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รมการศาสนา, 2521), 3. 
87เร่ืองเดียวกนั, 4. 
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 ในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ต่อตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 อาณาจกัร
สุโขทยัสมยัพญาลิไทอ่อนอาํนาจลงอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะมีอาณาจกัรลา้นนาไดบี้บบงัคบัอยูท่างดา้น
เหนือ และอาณาจกัรอยุธยาบีบบงัคบัโดยตดัเส้นทางคมนาคมทางดา้นใต ้อีกทั้งราชวงศม์งัรายแห่ง
ลา้นนา และราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งอยุธยาลว้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวดองเป็นพระญาติกบัราชวงศ์
พระร่วงแห่งสุโขทยั ส่งผลให้อาณาจกัรสุโขทยัท่ีเคยเรืองอาํนาจก็อ่อนแอลง เพราะมีทาํเลท่ีตั้ ง
อาณาจกัรอยูต่รงกลาง (Buffer State) ประกอบกบัพระญาติทั้งสองฝ่ายท่ีแข่งขนัขยายอาํนาจ ดงันั้น 
ดินแดนสุโขทยัจึงกลายเป็นเวทีทางการเมืองและ เร่ิมอ่อนแอลงตามลาํดับ แสนยานุภาพและ
แผนการรวมชาติไทยของอาณาจกัรล้านนาเร่ิมบีบบงัคบัหัวเมืองชายแดนด้านเหนือของสุโขทยั 
โดยยกกองทพัลา้นนามายดึเมืองตากไวใ้นอาํนาจ ในขณะเดียวกนัอาณาจกัรอยุธยาเร่ิมบีบบงัคบัให้
สุโขทยัยอมรวมกบัราชอาณาจกัรอยธุยาในท่ีสุด ดงันั้น มีความเป็นไปไดว้า่ศิลปะต่างๆ ของสุโขทยั
อาจแพร่ไปยงัอาณาจกัรทั้งสองแห่ง รวมถึงลายดอกโบตัน๋ยอ่มตอ้งมีการถ่ายทอดไปโดยผา่นระบบ
เครือญาติและประเพณีทางการเมืองท่ีผูช้นะมกักวาดตอ้นผูค้นรวมถึงช่างฝีมือไปยงัดินแดนของตน  
ศิลปะสุโขทยัจึงถูกนาํไปเผยแพร่ทั้งในอาณาจกัรล้านนาและอาณาจกัรอยุธยา บางส่วนยงัคงมี
หลกัฐานทางศิลปะตามโบราณสถานต่างๆ ปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 เม่ือล่วงเวลาถึงสมยัสมเด็จพระนครินทราชา (พ.ศ. 1952-1967) ในรัชกาลน้ีอาณาจกัร
สุโขทยัไดต้กอยู่ภายใตอ้าํนาจของอยุธยาอย่างแทจ้ริงภายหลงัจากท่ีพระนครินทราชาเสด็จข้ึนไป
ปราบจลาจล ณ เมืองสุโขทยั อนัมีสาเหตุจากความไม่มัน่คงทางการเมืองของสุโขทยัในช่วงท่ี 
พระมหาธรรมราชาไดเ้สด็จสวรรคตจึงเกิดสงครามแย่งชิงราชสมบติักนั กรุงศรีอยุธยาในรัชกาล
ของพระองคน์ั้นมีความรุ่งเรืองทางดา้นเศรษฐกิจมาก อนัเน่ืองมาจากการมีความสัมพนัธ์ทางการทูต
และการคา้ขายกบัจีน และประเทศอ่ืนๆ ภายหลงัท่ีพระองคเ์สด็จสวรรคตลงใน พ.ศ. 1967 สมเด็จ
เจา้สามพระยา พระโอรสไดค้รองราชสมบติั (พ.ศ. 1967-1991) ในรัชกาลน้ีไดส้ถาปนาพระโอรส
เป็นพระอุปราชใหไ้ปครองเมืองหวัเมืองฝ่ายเหนือเป็นคร้ังแรก ณ เมืองพิษณุโลก เม่ือพระองคเ์สด็จ
สวรรคตลง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระโอรสได้ข้ึนครองราชสมบัติเม่ือ พ.ศ. 199188

ระยะเวลาน้ีเป็นช่วงอยธุยาตอนตน้  

 สาํหรับหลกัฐานเก่ียวกบัเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบในกรุงศรีอยุธยานั้น จากความสัมพนัธ์อนัดี
ทางการทูตและการติดต่อคา้ขายระหว่างราชสํานักอยุธยากบัราชสํานักจีน ทาํให้อยุธยาตอนตน้
เหลือหลกัฐานความสัมพนัธ์กบัสังคมจีนอยูพ่อสมควร เช่นท่ีวดัมหาธาตุ อยุธยา ซ่ึงตามพงศาวดาร

                                                 
88กรมศิลปากร, คลองและท่าเรือจ้างสมยัโบราณกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: ประชาชน, 2545), 2. 
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กรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ ระบุว่าสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 191789 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัขุนหลวง
พะงัว่ (พ.ศ. 1913-1931) บริเวณกรุพระปรางค์วดัมหาธาตุ อยุธยา พบไหลายครามทรงแปดเหล่ียม
พร้อมฝา ทางพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษม กรมศิลปากร ระบุว่าเป็นเคร่ืองถ้วยจีนสมยั
ราชวงศห์ยวน มีแหล่งผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี (ภาพท่ี 79) 

 อยา่งไรก็ตาม มีนกัวิชาการศึกษาทบทวนทาํให้ควรกาํหนดอายุสมยัของไหลายคราม
ใบดงักล่าวใหม่ โดยวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของลวดลายแลว้พบวา่ควรเป็นเคร่ืองถว้ยลายครามจีน
สมยัตน้ราชวงศห์มิง ราวรัชกาลจกัรพรรดิหงอู่90 

 

 

 

ภาพท่ี 79 ไหลายครามทรงแปดเหล่ียมพร้อมฝา สมยัตน้ราชวงศห์มิง พบในกรุวดัมหาธาตุ อยุธยา 
จากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษม 

 จากการวิเคราะห์ลวดลายไหทรงแปดเหล่ียมดังกล่าวแล้ว พบว่า ลายหลักมีความ
แตกต่างจากไหลายครามทรงกลมสมยัราชวงศห์ยวนท่ีพบท่ีวดัพระพายหลวง สุโขทยั และไหลาย
ครามทรงกลมท่ีพบท่ีเวียงท่ากาน เชียงใหม่ โดยลายหลกัของไหลายครามทรงแปดเหล่ียมในกรุ
ปรางค์วดัมหาธาตุ อยุธยา เป็นลายมงคลต่างๆ ในศิลปะจีน ได้แก่ ลายช่อดอกบัว ลายองุ่น  
ลายดอกบวัและพืชนํ้า และลายแตงโม เป็นลายหลกัรวม 4 ลาย วางไวล้ายละ 2 ดา้น รวมเป็น 8 ดา้น

                                                 
89พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ, ในคําให้การชาวกรุงเก่า คําให้การขุนหลวง

หาวดั และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอกัษรนิติ์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: คลงัวทิยา, 2515), 452. 
90ไหแปดเหล่ียมลายครามจากวดัมหาธาตุ แต่เดิมนกัวิชาการไดก้าํหนดอายเุคร่ืองลายครามดงักล่าว

ไวใ้นสมยัราชวงศห์ยวน แต่จากการศึกษาใหม่พบวา่ เคร่ืองถว้ยจากวดัมหาธาตุมีลกัษณะบางประการท่ีปรากฏใน
เคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศห์มิงคือ ไม่มีการเขียนเสน้กั้นระหวา่งแถวกลีบบวัท่ีเชิงภาชนะ และลายดา้นบน ซ่ึงปรากฏ
คร้ังแรกในสมยัจกัรพรรดิหงอู่ จกัรพรรดิพระองคแ์รกของราชวงศ์หมิง การกาํหนดอายเุช่นน้ีไม่ขดักบัหลกัฐาน
เอกสารพงศาวดารกรุงเก่าฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิท่ีกล่าวถึงการสร้างปรางคใ์นปี พ.ศ. 1917 ซ่ึงปีดงักล่าวนั้น
เป็นปีท่ีหกของราชวงศ์หมิง (อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนดอายุไหลายครามสมยัราชวงศ์
หยวนท่ีพบในประเทศไทย”, 130.) 
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หรือเหล่ียมของไห ส่วนลายบริเวณคอไหพบว่ามีแถวลายก้านขด เป็นลายตน้หญา้พนัธ์ุท่ีมีดอก 
หรือเรียกว่า ฮว่า-เฉ่า (Classic scroll) หรือลายพฤกษาก้านขด ถดัจากคอไหลงมาบริเวณไหล่ไห
พบวา่เป็นลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกบวั เป็นลายดอกบวัคว ํ่าสลบักบัดอกบวัหงาย ส่วนบริเวณโคน
ไหเป็นแถวลายกลีบบวัมีไส้ หรือเป่า-เชีย-ฮวา่ (Lotus Panel) ปรากฏอยูด่ว้ย ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั
เคร่ืองลายครามจีนท่ีพบท่ีสุโขทยัและลา้นนาดงักล่าว 

 ไหแปดเหล่ียมลายครามจากวดัมหาธาตุ จากการศึกษาทบทวนรายละเอียดของ
ลวดลายใหม่โดยอชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช พบว่า มีลกัษณะบางประการท่ีพบเฉพาะในเคร่ืองลาย
ครามสมยัจกัรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ช่วงตน้ราชวงศห์มิง ในขณะปรางคว์ดัมหาธาตุตามหลกัฐาน
พงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ ระบุวา่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1917 ตรงกบัปีท่ีหกของ
ราชวงศห์มิง ดงันั้นหลกัฐานจึงไม่ขดัแยง้กนั และปีดงักล่าวไดย้า่งเขา้สู่ปีท่ีห้าแห่งรัชกาลพระบรม
ราชาธิราชท่ี 1 หรือขุนหลวงพะงัว่ (พ.ศ. 1913-1931) ซ่ึงทรงสถาปนาพระอารามแห่งน้ี ซ่ึงอยู่
ในช่วงตรงกบัจกัรพรรดิหงอู่ครองราชยย์าวนานมากถึง 30 ปี (พ.ศ. 1911-1941) โดยในขณะท่ี
ราชวงศ์หมิงสถาปนาข้ึนโดยจูหยวนจางนั้น กรุงศรีอยุธยาได้สถาปนาเป็นราชธานีมากกว่า 2 
ทศวรรษแลว้ 

 เคร่ืองลายครามท่ีพบในอยุธยานั้นมีลวดลายหลกัและลายยอ่ยบางประการท่ีแตกต่าง
ไปจากไหลายครามสมยัราชวงศห์ยวนท่ีพบในสุโขทยัและลา้นนา ทั้งๆ ท่ีนกัวิชาการส่วนใหญ่และ
กรมศิลปากรเห็นตรงกนัวา่มาจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี เหมือนกนั อาจสันนิษฐานไดว้า่ไห
ลายครามท่ีพบในกรุพระปรางคว์ดัมหาธาตุ อยุธยา อาจเป็นเคร่ืองลายครามในรุ่นท่ีล่ากวา่ คือผลิต
ข้ึนเม่ือเขา้สู่ยคุตน้ราชวงศห์มิงแลว้ก็เป็นได ้

 สําหรับลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีพบในศิลปะอยุธยา จากการศึกษารวบรวมพบว่าลาย
ดังกล่าวปรากฏอยู่ในศิลปกรรมท่ีหลากหลายประเภทมากและพบเป็นจาํนวนมาก ตลอดช่วง
ระยะเวลาของราชธานีกรุงศรีอยุธยาอนัยาวนานถึง 417 ปี มีรายละเอียดลายดอกโบตัน๋และลาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องปรากฏอยู่ในเคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบในดินแดนอยุธยาและพบลายดังกล่าวใน
ศิลปกรรมอยธุยา ตอนตน้ ตอนกลาง และตอนปลาย ตามลาํดบัดงัน้ี 

 3.4.1 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะอยุธยาตอนต้น 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปกรรมช่วงสมยัอยุธยาตอนตน้เร่ิมตั้งแต่รัชกาล
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) สถาปนากรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893) ถึงส้ินรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 2031) หรือราวตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 
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พบตวัอย่างลายดอกโบตัน๋ท่ีน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัลายในศิลปะสุโขทยั พบทั้งลายสลกัหิน ลาย
เคร่ืองทอง ลายท่ีพบในจิตรกรรมฝาผนงั รวมถึงลายปูนป้ัน ซ่ึงมีตวัอยา่งท่ีสาํคญัดงัน้ี   

   ลายสลักหินท่ีโบราณสถานวดัมหาธาตุ อยุธยา พบว่ามีลวดลายดอกโบตัน๋
ปรากฏอยู่เป็นหินสลักลายหน้ากระดานท่ีขุดได้จากใต้วิหารหลวง ลายดอกโบตั๋นมีลักษณะ
เลียนแบบธรรมชาติ สันนิษฐานว่าเป็นฐานชุกชี (ภาพท่ี 80) สังเกตได้ว่า ลายดอกโบตัน๋ท่ีพบท่ี 
วดัมหาธาตุ อยุธยา มีลกัษณะเป็นดอกบานเหมือนดอกไมใ้นธรรมชาติอยู่ โดยมีลกัษณะของลาย
ดอกโบตัน๋หลายประการท่ีคลา้ยคลึงกบัลายดอกโบตัน๋ในศิลปะสุโขทยั โดยเฉพาะลวดลายดอกไม้
และลายกรอบวงโคง้ท่ีสอดสานกนับนแผน่จารึกบนหินชนวนวดัศรีชุม สุโขทยั ในแผน่ท่ี 67 เร่ือง 
ปัญจาวธุชาดกท่ีมีลายดอกบวัหรือดอกโบตัน๋ในกรอบลายวงโคง้หลายวงเรียงต่อกนั 

   ลักษณะของลวดลายดอกโบตั๋นอยุธยาตอนต้นดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาเร่ืองลวดลายท่ีปรากฏบนเคร่ืองถว้ยสุโขทยั โดยอุษา  งว้นเพียรภาค ระบุไวใ้นการศึกษา
ลวดลายท่ีปรากฏบนเคร่ืองถ้วยสุโขทัยว่า ลายสลักหินท่ีวดัศรีชุม สุโขทยั และลายสลักหินท่ี 
วดัมหาธาตุ อยุธยา ลวดลายสลกัหินทั้ง 2 แห่งน้ี น่าจะเป็นลวดลายท่ีคล่ีคลายมาจากลวดลายบน
เคร่ืองถว้ยจีนในสมยัราชวงศห์ยวน ผสมผสานกบัลวดลายของศิลปะมุสลิม91 

  
ภาพท่ี 80 ลายจาํหลกัศิลาวดัมหาธาตุ อยุธยา เป็นลายดอกโบตัน๋ในช่องกระจกหรือลายกรอบคดโคง้

ตามอิทธิพลศิลปะจีน 
ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้า, ววิฒันาการลายไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 4 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 52, 54. 

   เม่ือยอ้นไปศึกษาผลงานวิจัยเร่ืองวิวฒันาการของชั้ นประดับลวดลายและ
ลวดลายสมยัอยุธยาตอนตน้ ซ่ึงตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2522 โดยสันติ  เล็กสุขุม แลว้พบว่าวิหารหลวง
ด้านหน้าปรางค์ประธานวดัมหาธาตุ มีร่องรอยการสร้างทับซ้อนไม่น้อยกว่าสามคร้ัง บริเวณ
ดา้นหลงัวิหารไดพ้บแท่งหินสลกัลวดลายจาํนวนมาก คงเป็นช้ินส่วนของซากอาคารหรือช้ินส่วน

                                                 
91อุษา  งว้นเพียรภาค, “การศึกษาลวดลายท่ีปรากฏบนเคร่ืองถว้ยสุโขทยั” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2533), 89. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111 

ของฐานชุกชีซ่ึงเคยอยูใ่นวิหาร ช้ินส่วนของแท่งหินเหล่าน้ีจึงน่าจะเป็นของท่ีมีมาก่อนการก่อผนงั 
ลวดลายบนแท่งสลกัหินมีแบบท่ีไม่เคยพบในลวดลายแบบเขมร เช่นรูปใบไมซ่ึ้งมีขดมว้นและวงโคง้
หลายวงประกอบกนัเป็นกรอบลาย ชวนให้นึกถึงลวดลายแบบสุโขทยัจากวดัศรีชุม ดงันั้น อิทธิพล
ศิลปะสุโขทยัจึงคงจะแพร่หลายเขา้มาในระยะแรกสถาปนากรุงศรีอยุธยาของพระเจา้อู่ทอง และ
ก่อนหนา้นั้นไดมี้ชาวจีนเขา้มาคา้ขายตั้งรกรากในอยุธยาแลว้ อิทธิพลจากศิลปะจึงเขา้มาปะปนอยู่
กบัลายท่ีสืบเน่ืองมาจากแบบเขมร เช่น ลายกระหนกในแท่งหินสลกั วดัมหาธาตุ อยธุยา ดว้ย92 

   สาํหรับเคร่ืองทองท่ีพบวา่มีลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาสายอิทธิพลศิลปะจีน
ท่ีปรากฏอยูน่ั้นมีตวัอยา่งท่ีสาํคญั 2 แห่งคือ เคร่ืองทองจากกรุวดัมหาธาตุ และกรุวดัราชบูรณะ ดงัน้ี 

   เคร่ืองทองกรุวดัมหาธาตุ อยธุยา พระปรางคม์หาธาตุ อยุธยา สถาปนาเม่ือ พ.ศ. 
1917 ในรัชกาลขนุหลวงพะงัว่ จากการขดุคน้ในกรุวดัมหาธาตุ อยธุยา ไดพ้บเคร่ืองทองเป็นจาํนวน
มาก เคร่ืองทองหลายช้ินมีลายกระบวนดอกไมจี้น คลา้ยกบัดอกบวัหรือดอกโบตัน๋อยู่ เช่น เคร่ือง
อุทิศท่ีเป็นแผน่ทองคาํสลกัและดุนลายเป็นรูปเทพนมมีลายดอกไมจี้นในลกัษณะดงักล่าวประกอบ
อยู่ และยงัมีตลบัท่ีทาํด้วยทองคาํสลกัดุนนูนมีลวดลายเป็นลายพรรณพฤกษาในลกัษณะกา้นขด
ประกอบดว้ยดอก กา้น ใบ ตามอิทธิพลศิลปะจีน (ภาพท่ี 81)  

  
ภาพท่ี 81 เคร่ืองทองในกรุปรางคว์ดัมหาธาตุ อยุธยา พบวา่มีลวดลายดอกไมแ้ละลายพรรณพฤกษา 

ในอิทธิพลศิลปะจีน เคร่ืองอุทิศลายเทพนม (ซา้ย) และตลบัทองคาํ (ขวา) 
ท่ีมา: บริษทัแปลน โมทิฟ, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา ... อมตะงานศิลป์แผ่นดินสยาม (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พร้ินต้ิง, 2543), 51-52. 

                                                 
92สนัติ  เลก็สุขมุ, ววิฒันาการของช้ันประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ:  

อมรินทร์การพิมพ,์ 2522), 16. 
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   เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ อยุธยา วดัแห่งน้ีสร้างข้ึนในรัชกาลเจา้สามพระยา 
เม่ือ พ.ศ. 196793 ในกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะพบเคร่ืองราชูปโภคทองคาํ พระปรางคจ์าํลอง และ
เคร่ืองทองอ่ืนๆ จาํนวนมาก เช่น ชุดเช่ียนหมากท่ีมีจอกนํ้ า ตลบักลม ตลบัแปดเหล่ียมเป็นทองคาํ
สลกัดุนเป็นลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลศิลปะจีน (ภาพท่ี 82) 

 
 

 
ภาพท่ี 82 เคร่ืองราชูปโภคทองคาํ ชุดเช่ียนหมาก พบภายในกรุพระปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ  

มีจอกนํ้า ตลบักลม ตลบัแปดเหล่ียมทองคาํสลกัลายดุนลายดอกโบตัน๋ อิทธิพลศิลปะจีน 
ท่ีมา :   ภาพซ้าย บริษทัแปลน โมทิฟ, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา ... อมตะงานศิลป์แผ่นดินสยาม, 104.  

ภาพขวา กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์
การพิมพ ์(1977), 81. 

          ภาพลายเส้น สันติ  เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, 43. 

   เคร่ืองทองสําคญัอีกชุดหน่ึงคือ พระปรางคจ์าํลองท่ีกรุวดัราชบูรณะ สูงประมาณ 
1 เมตรเศษ พบว่ามีแผ่นทองท่ีประกอบเป็นพระปรางค์จาํลอง พบว่ามีลายดอกไม้แบบจีนท่ีเป็น 
ลายดอกโบตัน๋อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ดงัเช่นแผน่ทองคาํท่ีดุนเป็นลายฐานพระปรางคช์ั้นล่างสุดมีลกัษณะ
เป็นลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ โดยส่วนของกลีบดอกหยกัแบบดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 83 และ 
ภาพท่ี 84) 

 

                                                 
93การสถาปนาวดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (พ.ศ.1967) เม่ือสมเด็จพระนครินทรราชา

ข้ึนครองราชยท่ี์อยุธยาทรงโปรดให้พระเจา้ลูกยาเธอสามองค์ คือ เจา้อา้ยพระยาข้ึนไปครองสุพรรณบุรี เจา้ยี่พระยา 
ไปครองเมืองแพรก (สรรคบุ์รีในปัจจุบนั) และเจา้สามพระยาไปครองชยันาท (พิษณุโลก) ต่อมาในปี พ.ศ. 1967 
สมเด็จพระนครินทรราชาเสด็จสวรรคต เจ้าอายพระยากับเจ้ายี่พระยาเขา้มาชิงราชสมบัติได้ชนชา้งกนัถึงแก่
พิราลยัทั้งสองพระองค ์เจา้สามพระยาเสด็จมาถึงในภายหลงั จึงไดเ้สวยราช ในปีนั้นเองทรงให้สถาปนาวดัราชบูรณะ 
อา้งถึงในสนัติ  เลก็สุขมุ, ววิฒันาการของช้ันประดบัลวดลาย และลวดลายสมยัอยุธยาตอนต้น, 17. 
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ภาพท่ี 83 พระปรางคจ์าํลองในกรุปรางคว์ดัราชบูรณะ และบริเวณแผน่ทองคาํท่ีทาํเป็นฐานชั้นล่าง

มีลกัษณะเป็นลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ 
ท่ีมา:    ภาพซา้ย บริษทัแปลน โมทิฟ, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา ... อมตะงานศิลป์แผ่นดินสยาม, 96-97. 

ภาพขวา ปฏิพฒัน์  พุม่พงษแ์พทย ์
 
 

 
ภาพท่ี 84 ภาพลายเส้นลวดลายดอกโบตัน๋บริเวณฐานปรางคจ์าํลองในกรุงปรางคว์ดัราชบูรณะ  

   ในกรุวดัราชบูรณะยงัพบลายช่อดอกไมแ้บบจีนท่ีเรียงซอ้นดอกกนัท่ีเคร่ืองทอง
พระคชาธารทองคาํ เคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ พระเตา้ทกัษิณทก และเคร่ืองประดบัต่างๆ โดยเฉพาะศิราภรณ์
หรือเคร่ืองประดบัศีรษะสตรีสูงศกัด์ิท่ีถกัทอดว้ยเส้นทองคาํสานกนัเป็นทรงคลา้ยหมวก มีลวดลาย
คลา้ยกบัดอกโบตัน๋ทั้งดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และดา้นหลงั (ภาพท่ี 85)  
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ภาพท่ี 85 ศิราภรณ์ทองคาํจากกรุวดัราชบูรณะมีลวดลายคล้ายดอกโบตัน๋ ดา้นหน้าของศิราภรณ์ 

(ซา้ย) ดา้นขา้งและหลงัของศิราภรณ์ (ขวา) 

ท่ีมา:   ภาพซา้ย ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ, “พระสุพรรณมาลา จากกรุวดัราชบูรณะ พระนครศรีอยธุยา.” 
ศิลปากร 48, 2 (มีนาคม-เมษายน 2548): 110. 

 ภาพขวา บริษทัแปลน โมทิฟ, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา ... อมตะงานศิลป์แผ่นดินสยาม, 110. 

   นอกจากลายดอกโบตัน๋ท่ีพบเป็นลายสลกัหิน และพบเป็นลายสลกับนเคร่ืองทอง
แล้ว ยงัพบลายดอกโบตัน๋และลายดอกไม้ในศิลปะจีนอยู่ในจิตรกรรมด้วย ดงัเช่นภาพจิตรกรรม
ภายในกรุขององค์พระปรางค์วดัราชบูรณะท่ีประกอบดว้ยกรุ 3 ชั้น กรุชั้นบนสุดพบพระพุทธรูป
ไม่ก่ีองค์ กรุกลางเป็นกรุท่ีบรรจุเคร่ืองทองลํ้ าค่ามากมาย ฝาผนงัมีภาพจิตรกรรมเขียนดว้ยเทคนิค
แบบปูนเปียก (Fresco) ท่ีเขียนภาพดว้ยสีฝุ่ นผสมนํ้ าลงบนผนงัท่ียงัไม่แห้งสนิท สีจะซึมลงไปและ
จบัติดแน่นกบัผิวปูนเม่ือผนังแห้ง สันนิษฐานว่าภาพจิตรกรรมบนผนังห้องกรุชั้นท่ี 2 เป็นภาพ 
อดีตพุทธ 24 พระองค ์นิบาตชาดก พุทธประวติั และพระอสีติมหาสาวก และยงัมีพระพิมพท่ี์ทาํดว้ย
ชินมีจารึกอกัษรจีน แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างราชวงศสุ์พรรณภูมิกบัชาวจีน94 
และกษตัริยอ์ยุธยาในสายราชวงศสุ์พรรณภูมิน่าจะมีความใกลชิ้ดกบัราชสํานกัจีนตั้งแต่ครองเมือง
ลูกหลวงท่ีสุพรรณบุรีแลว้ 

   ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัท่ีสันติ  เล็กสุขมุ กล่าวถึงกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะ
ว่า มีจิตรกรรมรูปขุนนางจีน แสดงว่าเป็นจิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนตน้ จากภาพแสดงให้เห็นว่า
สังคมยคุน้ีมีเก่ียวขอ้งกบัคนจีนหรือศิลปะจีน มีภาพดอกไม ้เมฆ และเทวดาซ่ึงทรงศิราภรณ์สะทอ้น
อิทธิพลจีน เขียนอย่างจีนดว้ยฝีแปรงและเทคนิคของช่างจีน และยงัมีหลกัฐานประเภทพระพิมพ์
ร่วมอยู ่ดา้นหลงัพระพิมพเ์ขียนเป็นอกัษรจีนวา่คนแซ่ต่างๆ ขอร่วมทาํบุญสร้างพระน้ีข้ึนไว ้คนจีน
ท่ีมาร่วมสมทบบุญกุศลน้ีน่าจะเป็นคนจีนระดบัสูงท่ีเขา้นอกออกในราชสํานกัได้ และยงัมีอีกผนัง
หน่ึงในกรุน้ีมีจิตรกรรมเป็นรูปงานเล้ียงของชาวจีน มีรูปเด็กชายชาวจีนไวผ้มจุกแบบคนจีนเขียนแบบ

                                                 
94บริษทัแปลน โมทิฟ, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา ... อมตะงานศิลป์แผ่นดนิสยาม, 69. 
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จีน รวมทั้งมีตวัอกัษรคลา้ยจีนดว้ย จึงเช่ือว่าเป็นช่างเขียนจีน เพราะช่างไทยฝีมือเขียนแบบน้ีไม่ได้95 
โดยสามารถเช่ือมโยงถึงความสัมพนัธ์ทางการคา้ได ้ซ่ึงพงศาวดารราชวงศห์มิง ฉบบัหลวงไดบ้นัทึก
ไวว้า่พระราชบิดา96 ในสมเด็จเจา้สามพระยาท่ีสร้างวดัราชบูรณะน้ีเคยเสด็จไปเมืองจีน  

   ภายในกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัและดาวเพดานเป็น
ลายดอกไมแ้ลว้ ยงัพบร่องรอยของดอกโบตัน๋และดอกไมต้ามอิทธิพลศิลปะจีนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
โดยเฉพาะภาพเทวดาเหาะซ่ึงมีลกัษณะลีลาท่าทางเช่นเดียวเทวดาเหาะในศิลปะสุโขทยั ส่ิงสําคญั
คือ มีช่อดอกไมอ้ยูด่ว้ยซ่ึงเขียนให้มีลกัษณะกลีบดอกหยกัคลา้ยดอกโบตัน๋ท่ียงัคงบานแบบดอกไม้
ในธรรมชาติ โดยเร่ิมมีลายกระหนกประกอบลายอยู่ในลักษณะคล้ายคลึงกับแผ่นหินชนวนท่ี 
วดัศรีชุม สุโขทยั ส่วนจิตรกรรมนิบาติชาดกยงัมีพวงดอกไมไ้หวแบบจีนปรากฏอยู ่และจิตรกรรม
ภาพอดีตพุทธ ยงัปรากฏภาพเทวดาพนมหัตถ์พร้อมมีช่อดอกไมแ้บบจีนประกอบอยู่ด้วยกนัเป็น
จาํนวนมาก โดยในภาพจิตรกรรมดงักล่าวปรากฏทั้งดอกและใบท่ีมีลกัษณะคลา้ยดอกโบตัน๋ของจีน 
อยา่งไรก็ตาม บริเวณภาพดอกไมส่้วนใหญ่ลบเลือนไปมากแลว้ (ภาพท่ี 86) 

   
ภาพท่ี 86 ภายในกรุปรางค์วดัราชบูรณะ อยุธยา มีภาพจิตรกรรมมีลวดลายคล้ายดอกโบตัน๋ และลาย

ดอกไมใ้บไมแ้บบจีนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก บางแห่งลบเลือนไป 
ท่ีมา:  ภาพซา้ย สิปปวิชญ ์ บุณยพรภวิษย ์ 

ภาพกลางและขวา บริษทัแปลน โมทิฟ, เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา ... อมตะงานศิลป์แผ่นดนิสยาม, 64, 74. 

   นอกจากน้ีแลว้ยงัพบวา่ใบสีมาหินทรายสมยัอยุธยาท่ีปรากฏรูปลายดอกโบตัน๋ 
และลายดอกไม้ในอิทธิพลศิลปะจีนอยู่เป็นจาํนวนมาก ในบรรดาสีมาดังกล่าวพบว่ามีสีมาอีก 

                                                 
95สนัติ เลก็สุขมุ, ความสัมพนัธ์จนี-ไทย โยงใยในลวดลายประดบั (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 63-65.  
96สมเด็จพระนครินทราชา (พ.ศ. 1952-1967) อา้งถึงในสันติ  เล็กสุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน 

ศิลปะอยุธยา, 208. 
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ใบหน่ึงท่ีน่าสนใจมากสําหรับการศึกษาน้ีคือ สีมาหินทรายแดงท่ีสลกัใบสีมาเป็นรูปดอกโบตัน๋
ขนาดใหญ่มากสูงกวา่ 1 เมตร ซ่ึงเก็บรักษาไวใ้นคลงัเก็บของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษม 
(ภาพท่ี 87) โดยมีความเป็นมาคือพระยาโบราณราชธานินทร์เป็นผูน้าํมาจากวดัในกรุงเก่าแต่ไม่
ทราบวา่เป็นวดัใด และไดน้าํมาเก็บรักษาไว ้และยงัมีปัญหาในการกาํหนดอายสุมยั 

 

ภาพท่ี 87 ใบสีมาหินทราย สมยัอยุธยา สลักลวดลายเป็นรูปดอกโบตัน๋ สังเกตได้จากกลีบมีร้ิว 
เป็นลายเส้นและขอบกลีบหยกัโคง้ และมีใบเป็นแฉก เป็นลกัษณะดอกโบตัน๋ท่ีกาํลงัจะ
หุบกลีบ ปัจจุบนัเก็บรักษาไวใ้นคลงัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษม 

ท่ีมา: กระทรวงวฒันธรรม 

   อยา่งไรก็ตาม เม่ือนาํลายดอกโบตัน๋บนสีมาท่ีอยูใ่นคลงัเก็บของพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติจนัทรเกษมดงักล่าวมาเปรียบเทียบรูปแบบกบัลายดอกโบตัน๋จากจอกทองคาํ กรุปรางค ์
วดัราชบูรณะ อยุธยา ท่ีกาํหนดอายุสมยัไวท่ี้รัชกาลสมเด็จเจา้สามพระยา ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 
นั้น พบว่าลกัษณะดอกโบตัน๋ยงัอยู่ในลกัษณะบานอยู่ ยงัไม่หุบกลีบ ในขณะท่ีลายดอกโบตัน๋บน
สีมาท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษมนั้นลายกลีบดอกโบตัน๋ดงักล่าวมีรูปแบบท่ีเร่ิมหุบกลีบ
ดอกเขา้มากลายเป็นดอกแยม้ท่ีจะเร่ิมบาน โดยหุบกลีบเขา้มาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น และเม่ือเทียบกบั
ลายดอกโบตัน๋ซ่ึงพบท่ีลายกรุยเชิงวดัจุฬามณี สร้างราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 รัชสมยัสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ซ่ึงพระองคท์รงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจา้สามพระยา พบวา่ลายดอกโบตัน๋บน
ใบสีมาดงักล่าวหุบกลีบนอ้ยกวา่ ดงันั้น ใบสีมาปริศนาดงักล่าวจึงน่าจะกาํหนดอายุสมยัไดใ้นราว
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ต่อตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 นัน่เอง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี  4 การวเิคราะห์เปรียบเทียบลวดลายดอกโบตัน๋เพื่อการกาํหนดอายขุองใบสีมาหินทราย 
ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติจนัทรเกษม 

ลายดอกโบตัน๋บาน ลายดอกโบตัน๋แยม้ ลายดอกโบตัน๋ท่ีเร่ิมหุบกลีบ 

 
   

ลายดอกโบตัน๋ท่ีจอกทองคาํ 
กรุปรางคว์ดัราชบูรณะ อยธุยา 
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 
รัชสมยัสมเด็จเจา้สามพระยา 
(พ.ศ.1967-1991) 

ใบสีมา ? – พระยาโบราณ 
ราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต)์ 
เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบจาก
การหุบกลีบดอกโบตัน๋แลว้
สามารถกาํหนดอายไุวท่ี้ราว
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20  
ต่อตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 

ลายดอกโบตัน๋ท่ีลายกรุยเชิง 
วดัจุฬามณี พิษณุโลก ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ราว พ.ศ.2007 
รัชสมยัพระบรมไตรโลกนาถ  
(พ.ศ.1991-2031) 

ท่ีมา: ภาพลายเส้น  
สันติ  เล็กสุขมุ, กระหนกใน
ดินแดนไทย, 43. 

ท่ีมา: ภาพลายเส้น  
สันติ  เล็กสุขมุ, ปรางค์และ 
ลายปูนป้ันประดับ พระเจดีย์
จุฬามณ ีพษิณุโลก, (กรุงเทพฯ: 
สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2539), 78. 

   ในช่วงปลายสมัยอยุธยาตอนต้นราวรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  
(พ.ศ. 1991-2031) นับได้ว่าเป็นจุดเปล่ียนพฒันาการทางด้านลวดลายดอกโบตัน๋เป็นอย่างมาก  
จากลายช่อดอกท่ีนิยมมากในช่วงอยธุยาตอนตน้ท่ีสืบทอดมาจากศิลปะสุโขทยัและศิลปะลพบุรีนั้น 
อาจด้วยอิทธิพลของศิลปะจีนท่ีถาโถมเขา้มาภายหลงักองเรือเจ้ิงเหอท่ีราชสํานักหมิงของจีนได้
เดินทางเพื่อแผ่แสนยานุภาพทางการเมืองและการคา้ไปยงัดินแดนต่างๆ ในน่านนํ้ าทะเลจีนใต ้
มหาสมุทรแปซิฟิก และน่านนํ้ ามหาสมุทรอินเดีย ได้ส่งผลให้ความนิยมในศิลปะจีนท่ีเป็นชาติ
มหาอาํนาจไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว ตวัอยา่งท่ีสําคญัท่ีเป็นลายปูนป้ันในช่วงน้ีไดแ้ก่ ลายปูนป้ันท่ีวดั
นางพญา ศรีสัชนาลยั และวดัจุฬามณี พิษณุโลก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

   วหิารวดันางพญา ศรีสัชาลยั พบวา่มีลวดลายปูนป้ันท่ีมีอิทธิพลของศิลปะจีนอยู่
มากท่ีวิหารวดันางพญา ซ่ึงสร้างข้ึนราวรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  พบลายกา้นขดมีลาย
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คลา้ยดอกโบตัน๋อยูด่า้นใน ลายคา้งคาวท่ีกรอบมุม ลายกรอบสามเหล่ียมหยกัวงโคง้หรือลายหวัหยอ้ีู 
(Cloud Band) และยงัปรากฏลวดลายท่ีแสดงถึงอิทธิพลศิลปะจีนท่ีถาโถมเขา้มาในช่วงตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 อยูเ่ป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 88) 

  
ภาพท่ี 88 ภาพถ่ายเก่าผนังด้านใตข้องวิหารวดันางพญา ศรีสัชนาลยั ซ่ึงมีปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ 

และลายในอิทธิพลจีนประดบัอยู ่(ซา้ย) ภาพถ่ายปัจจุบนัในบริเวณเดียวกนั (ขวา) 
ท่ีมา:  ภาพซา้ย ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะสุโขทยั, 155. 

   ตวัอย่างลายท่ีวดันางพญาท่ีมีความโดดเด่นคือ ลายก้านขดออกช่อเป็นดอก
โบตัน๋ และมีใบประกอบลายอยู่เป็นจาํนวนมาก เม่ือสังเกตแลว้จะพบว่าช่างไดอ้อกแบบลายดอก
โบตัน๋ไวอ้ยา่งหลากหลายรูปแบบมาก มีตั้งแต่ลายดอกตูม ลายดอกแยม้ และลายดอกบาน ซ่ึงลาย
ดอกบานนั้นแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือลายดอกบานในมุมมองจากดา้นบน และลายดอกบานในมุมมอง
ดา้นขา้ง นอกจากน้ียงัมีลายช่อดอกโบตัน๋อยู่ในลายกรอบสามเหล่ียมหยกัวงโคง้ดว้ย (ภาพท่ี 89) 
ลายดงักล่าวยงัปรากฏเป็นลายกรุยเชิงปูนป้ันประดบัท่ีปรางค์วดัจุฬามณี พิษณุโลก ท่ีสร้างข้ึนใน
สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเช่นกนั 

   ส่วนอีกตวัอยา่งหน่ึงคือลายปูนป้ันประดบัปรางคว์ดัจุฬามณี พิษณุโลก จากศิลา
จารึกซ่ึงพบท่ีวดัจุฬามณี จารข้ึนในปี พ.ศ. 2223 ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไดร้ะบุเร่ืองท่ี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอารามจุฬามณีและทรงผนวชตรงกบัท่ีพระราช
พงศาวดารกรุงเก่าฉบบัหลวงประเสริฐฯ (ทรงผนวชเม่ือ พ.ศ. 2007 เป็นเวลา 8 เดือน 15 วนั) จึงเป็น
อนัแน่ชดัวา่วดัจุฬามณีนั้นอยูท่ี่มีพิษณุโลก97   

                                                 
97สนัติ  เลก็สุขมุ, ปรางค์และลายปูนป้ันประดบั วดัจุฬามณี พษิณุโลก (กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและ

พฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2539), 1. 
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ภาพท่ี 89 บริเวณผนงัดา้นใตข้องวหิารวดันางพญา ศรีสัชนาลยั ลายท่ีโดดเด่นคือลายกา้นขดออกช่อ
เป็นดอกโบตัน๋ และมีลายตามอิทธิพลศิลปะจีนประกอบลายอยู ่

   สาํหรับลายดอกโบตัน๋และลายดอกไมใ้นอิทธิพลศิลปะจีนนั้น พบอยูท่ี่ลายกรุย
เชิง โดยลายกรุยเชิงของปรางค์แห่งน้ีมีการประดับหลายแบบ แต่ท่ีสําคัญคือมีแม่ลายเป็นรูป
สามเหล่ียม มีกรอบลายประกอบจากหยกัวงโคง้ ภายในกรอบหยกัวงโคง้ของแม่ลาย มีการประดบั
ลายช่อดอกบวัหรือดอกโบตัน๋บานเป็นส่วนประธาน โคนของส่วนประธานมีกกลายรูปวงโค้ง
สามเหล่ียมประกอบกนั เก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลลายประดบัในศิลปะจีนอยา่งชดัเจน และลายเฟ่ืองอุบะ
ท่ีปรางค์วดัจุฬามณีเป็นประเภทพรรณพฤกษา ประกอบดว้ย ช่อดอกบวับาน หรือช่อดอกโบตัน๋
บาน ช่อดอกกลม ลายวงโคง้ลกัษณะต่างๆ และลายใบไมเ้ป็นตน้ และลายเฟ่ืองอุบะมีความแตกต่าง
หลากหลายกนัเช่นเดียวกบัลายกรุยเชิง มีลกัษณะการประดบัลายกรุยเชิงและเฟ่ืองอุบะท่ีแตกต่างไป
จากแบบแผนของงานประดบัปรางคแ์บบอยุธยาตอนตน้ท่ีเป็นลายประดิษฐ์เหมือนกนั การประดบั
ท่ีเรือนธาตุกบัมุขกระสันและตรีมุขท่ีปรางค์วดัจุฬามณีนั้นเก่ียวขอ้งกบัปรางค์วดัพระศรีมหาธาตุ 
ลพบุรี มากกวา่ปรางคท่ี์กรุงศรีอยธุยา98 (ภาพท่ี 90)  

   นอกจากน้ี ยงัพบว่าลายปูนป้ันลายกรอบสามเหล่ียมหยกัโคง้ มีรูปเทพนมบน
ดอกบวับานอยู่ภายในกรอบ ประดบัดว้ยลายพรรณพฤกษาบริเวณประตูหลอกของปรางค์วดัจุฬามณี 
เป็นลวดลายท่ีมีรูปแบบใกลเ้คียงกบัวดันางพญา ศรีสัชนาลยั นบัว่าศิลปะจีนมีอิทธิพลเขา้มาใน
ระลอกท่ีคร้ังสําคญัในรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีต่อเน่ืองจากการท่ีราช
สาํนกัจีนสมยัราชวงศห์มิงโดยจกัรพรรดิหยง่เล่อไดโ้ปรดให้ยา้ยราชธานีจากนานกิง กลบัไปยงักรุง

                                                 
98 เร่ืองเดียวกนั, 74, 80, 92. 

ลายดอกโบตัน๋บาน มุมมองดา้นบนดอก 

ดอกโบตัน๋ตูม 

ลายดอกโบตัน๋ตูม 

ลายดอกโบตัน๋บาน มุมมองดา้นขา้งดอก 

ลายดอกโบตัน๋แยม้ 

ลายช่อดอกโบตัน๋ 

ลายกา้นขด 

ลายหวัหยอ้ีู 

ลายช่องกระจก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



120 

ปักก่ิง ทาํให้ระบบการเมืองการปกครองในช่วงนั้นเข้มแข็งมาก และสามารถส่งกองเรือไปยงั
ดินแดนโพน้ทะเลให้ดินแดนต่างๆ ไดป้ระจกัษ์ถึงแสนยานุภาพและความเป็นมหาอาํนาจของจีน 
โดยส่งเจ้ิงเหอออกสํารวจทางทะเลถึง 7 คร้ัง และมีประวติับนัทึกวา่กองเรือดงักล่าวไดเ้ขา้มาเยือน
กรุงศรีอยธุยาตอนตน้ดว้ย 

  
ภาพท่ี 90 มุขกระสันและตรีมุขของปรางค์จุฬามณีประดบักรุยเชิงและเฟ่ืองอุบะท่ีมีลายดอกโบตัน๋

และดอกไมอ่ื้น ซ่ึงแตกต่างไปจากแบบแผนในช่วงอยธุยาตอนตน้ท่ีเป็นลายประดิษฐ ์
ท่ีมา: ภาพขวา สุรเจตน์  เน่ืองอมัพร 

   เจ้ิงเหอมีหนา้ท่ีบงัคบับญัชากองเรือสําเภาขนาดใหญ่ท่ีเรียกวา่ “เป่าฉวน” หรือ
เรือมหาสมบติัท่ีต่อข้ึนท่ีเมืองนานกิง เจ้ิงเหอเคยเป็นขนัทีท่ีรับใชใ้กลชิ้ดจกัรพรรดิหยง่เล่อ จึงไดรั้บ
การไวว้างพระทยัในตาํแหน่งสําคญัในกองเรือมหาสมบติั ตามท่ีจดหมายเหตุรายวนัของราชวงศ ์
หมิง (หมิงส่ือลู่) บนัทึกไว ้ในการเดินเรือแต่ละคร้ังไดน้าํเคร่ืองบรรณาการจากเมืองต่างๆ กลบัไป
ถวายจกัรพรรดิหย่งเล่อ99 (จกัรพรรดิหย่งเล่อครองราชย ์พ.ศ. 1946-1967 ตรงกบัรัชสมยัสมเด็จ 
พระนครินทราธิราช พ.ศ. 1952-1967 ซ่ึงทรงเป็นพระอยักาในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ดงันั้น 
การแสดงความนิยมจีนท่ีเป็นชาติมหาอาํนาจและถือเป็นชาติอารยะในขณะนั้น อาณาจกัรเล็กๆ นาํ
อารยธรรมจีนผา่นรสนิยมศิลปะอยา่งจีนมาประยกุตก์บัแบบแผนศิลปะในสกุลช่างของตน 

   ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ต่อเน่ืองมาในพุทธศตวรรษท่ี 21 ลายกรอบ
สามเหล่ียมประกอบจากหยกัวงโคง้ในศิลปะลา้นนา และศิลปะท่ีวดันางพญา ศรีสัชนาลยั มีความ
เก่ียวโยงกนั รวมทั้งลายพรรณพฤกษาของปรางค์วดัจุฬามณี คงสะทอ้นเหตุการณ์ท่ีกองทพัของ 
พระเจา้ติโลกราชท่ีไดล้งมายดึครองเมืองศรีสัชนาลยัไดก้วา่ 10 ปี ก่อนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

                                                 
99สืบแสง  พรหมบุญ, เจิง้เหอ ซําปอกงและอุษาคเนย์ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 36. 
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แห่งกรุงศรีอยุธยาซ่ึงประทบัอยู่ท่ีเมืองพิษณุโลกได้ส่งกองทพัของพระองค์มายึดดินแดนของ
สุโขทยัมารวมอยูใ่นอาณาจกัรกรุงศรีอยธุยา100 

   นอกจากลวดลายปูนป้ันแล้ว ยงัพบว่าลายดาวเพดานไม้จาํหลักจากปรางค์ 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลยั เป็นลายดอกไมมี้อิทธิพลลวดลายจีนประดบัอยู่มาก  
อนัเป็นการพฒันาลวดลายมาจากสมยัสุโขทยัสืบมา (ภาพท่ี 91) ซ่ึง ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล ทรงระบุ
วา่เป็นศิลปะอยธุยาตอนปลาย และดาวเพดานช้ินเดียวกนัน้ี สันติ เล็กสุขุม ไดอ้ธิบายไวว้า่ เห็นแลว้
ชวนใหนึ้กถึงอิทธิพลลวดลายแบบจีนท่ีคงผา่นมาทางศิลปะลา้นนา ศิลปะลา้นนาคงแพร่หลายลงมา
ในคราวท่ีกองทพัของลา้นนาเขา้ยึดครองเมืองน้ี ดงัปรากฏท่ีลวดลายปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม
บางแห่ง เช่น วิหารวดันางพญา มณฑปวดัชมช่ืน ศรีสัชนาลยั สําหรับปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียง เช่ือว่าสร้างข้ึนในรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หลังจากยึดเมืองน้ีคืนมาจาก
กองทพัลา้นนาในราว พ.ศ. 2008 ฝ้าเพดานไมด้งักล่าวคงสลกัข้ึนในคราวสร้างปรางคอ์งคน้ี์ดว้ย101  

 
ภาพท่ี 91 ดาวเพดานไม้จ ําหลักจากพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง มีลายดอกไม ้

ในอิทธิพลศิลปะจีนท่ีพบอยูต่ามเคร่ืองถว้ยจีน 

ท่ีมา: ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะสุโขทยั, 124. 

   เม่ือสังเกตแลว้พบว่าดาวเพดานดงักล่าวมีดอกไมแ้บบท่ีพบตามเคร่ืองถว้ยจีน 
อยูใ่นกรอบลายสามเหล่ียม และกรอบโคง้คลา้ยลายคา้งคาว มีลายกระหนกและลายใบไมป้ระกอบ
ลายอยู่ดว้ย ลกัษณะดอกคลา้ยกบัดอกเบญจมาศ แต่ผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นดอกโบตัน๋บานในมุมมองจาก
ดา้นบนของดอก ซ่ึงลายดงักล่าวน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัลายกรุยเชิงและลายเฟ่ืองอุบะของปรางค์
วดัจุฬามณี พิษณุโลก และปรางค์ท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี (สร้างในรัชกาลสมเด็จ 
เจา้สามพระยา บูรณะใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) พบวา่มีช่อดอกไมค้ลา้ยดอกโบตัน๋
ในอิทธิพลศิลปะจีนอยูใ่นลายดงักล่าวเช่นกนั 
                                                 

100พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐฯ อา้งถึงใน สนัติ  เล็กสุขมุ, ปรางค์และลายปูนป้ัน
ประดบั วดัจุฬามณี พษิณุโลก, 14. 

101สนัติ  เลก็สุขมุ, ศิลปะสุโขทยั, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 22. 
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   ลายดอกโบตัน๋ท่ีสําคัญอีกจุดหน่ึงคือ บริเวณมุมดาวเพดานมีลวดลายหลัก 
เป็นลายเทพนมผุดมาจากดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 92) หากพิจารณาโดยผิวเผินแล้วจะคล้ายกับลาย
ดอกบัว แต่เม่ือสังเกตได้จากกลีบท่ีหยกั ลายเทพนมผุดจากดอกไม้ท่ีนิยมมากในรัชกาลสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถนั้น มีลกัษณะคล้ายกบัลายปูนป้ันท่ีสร้างข้ึนในรัชกาลเดียวกนัคือ ท่ีบริเวณ
ประตูหลอกปรางค์ประธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก แต่ปรางค์ดงักล่าวเป็นลายเทพนมท่ีผุดมาจาก
ดอกบวั นอกจากน้ีลายเทพนมท่ีปรากฏท่ีมุมดาวเพดานไมจ้าํหลกัจากปรางค์ประธานวดัศรีรัตน 
มหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลยั ยงัมีรูปแบบคล้ายกบัลายเทพนมผุดมาจากดอกโบตัน๋บานซ่ึงพบท่ี
ธรรมาสน์วดัเสาธงทอง ลพบุรี อีกด้วย ซ่ึงขณะน้ีจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช 

   เหตุผลท่ีช่วยยืนยนัว่าลายมุมดาวเพดานเป็นลายเทพนมท่ีผุดมาจากดอกโบตัน๋ 
ก็คือ ลายประกอบท่ีลายมุมดาวเพดานน้ีก็ยงัมีลายดอกโบตัน๋ขนาดเล็กสลกัอยู่ดว้ย ในลกัษณะเป็น
ลายช่อในมุมท่ีมองจากดา้นขา้งดอก และยงัมีลายดอกไมบ้านท่ีมองจากมุมมองดา้นบนของดอกดว้ย 
ลกัษณะคลา้ยกบัลายดอกเบญจมาศหรือดอกเก็กฮวย แต่เขา้ใจวา่น่าจะเป็นลายดอกโบตัน๋เช่นกนั 

  
ภาพท่ี 92 มุมดาวเพดานไมจ้าํหลกัจากพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (ซ้าย) และลาย 

เทพนมผดุมาจากดอกโบตัน๋ท่ีธรรมาสน์ วดัเสาธงทอง ลพบุรี (ขวา) 
ท่ีมา: ภาพซา้ย ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะสุโขทยั, 126. 

   ส่วนบานประตูไมจ้าํหลกัรูปเทวดาทรงพระขรรค์จากปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุเชลียง ศรีสัชนาลยั น. ณ ปากนํ้ า ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือวิวฒันาการลายไทยว่า บานประตูสลกัไม ้
รูปทวารบาลน้ีเป็นศิลปะสมยัสุโขทยั โดยพิจารณาจากลักษณะเรือนแก้วท่ีผิดกับทวารบาลวดั 
พระศรีสรรเพชญ์ คือเรือนแกว้ศิลปะสุโขทยัเป็นเส้นเล็ก มีรอยสองหยกั ดูอ่อนหวาน เหนือเรือนแกว้
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ข้ึนไปเป็นลายขมวดเครือเถา รูปดอกไม ้(คลา้ยดอกโบตัน๋) ใบไม ้รูปดอกไมเ้ป็นกลีบซ้อนชูข้ึน
เหมือนลายบนแผน่หินชนวนวดัศรีชุม สุโขทยั และพบบ่อยๆ ท่ีลายเขียนบนเคร่ืองสังคโลก ถา้เป็น
ทวารบาลจาํหลกัไมส้มยัอยธุยาตอนตน้นั้นเหนือเรือนแกว้ข้ึนไปจะเป็นฉตัร แต่ส่วนท่ีคลา้ยคลึงกนั
ก็คือสวมเทริดและมือถือพระขรรค์พาดบ่า ทวารบาลสมัยสุโขทัยน้ีกายดูอ่อนหวานแบบ
พระพุทธรูปสมยัสุโขทยัทัว่ไป ผดิกบัของอยธุยาซ่ึงมีลกัษณะแขง็ท่ือกวา่102 

   ในขณะท่ี ม.จ.ศุภทัรดิศ  ดิศกุล ทรงระบุไวใ้นหนังสือศิลปะสุโขทยัว่า บาน
ประตูไมจ้าํหลกัรูปเทวดาทรงพระขรรค์ได้มาจากปรางค์ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง อาํเภอ
ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั เป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย103 (ภาพท่ี 93) อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
จากลวดลายดอกโบตัน๋แล้วพบว่ายงัมีรูปแบบดอกบานจนเร่ิมจะเป็นดอกแยม้ โดยอยู่ในระยะ
เร่ิมแรกท่ีกําลังจะค่อยๆ หุบกลีบลง สันนิษฐานว่าอาจอยู่ในช่วงระยะปลายของศิลปะอยุธยา
ตอนตน้ คงอยูใ่นราวรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพราะลกัษณะคลา้ยกบัลายดอกโบตัน๋ท่ี
เป็นลายประกอบบริเวณมุมของดาวเพดานของพระปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลยั บาน
ประตดูงักล่าวน่าจะส่งอิทธิพลต่อบานประตูท่ีวดัพระศรีสรรเพชญใ์นกาลต่อมา 

 
ภาพท่ี 93 บานประตูไม้จาํหลักรูปเทวดาทรงพระขรรค์ จากพระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

เชลียง ศรีสัชนาลัย มีลายก้านขดออกช่อเป็นดอกโบตั๋นบานเป็นฉากหลังเหนือ
ประภามณฑลของเทวดา 

                                                 
102น. ณ ปากนํ้ า, ววิฒันาการลายไทย, 87. 
103ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกลุ, ศิลปะสุโขทยั, 123. 
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   นอกเหนือจากงานหล่อสําริดเพื่อทาํเป็นประติมากรรม โดยเฉพาะการหล่อ
พระพุทธรูปเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นเทวรูป เทวรูปในศิลปะอยุธยาท่ีมีช่ือเสียงมากคือ เทวรูป 
พระอิศวรเมืองกาํแพงเพชร ซ่ึงมีลวดลายดอกไมท่ี้ลายผา้และเคร่ืองแต่งกายท่ีสวยงามมาก แต่การ
หล่อโลหะสําริดบางส่วนทาํข้ึนแล้วปรากฏว่ามีลวดลายท่ีเก่ียวข้องกับลวดลายดอกโบตั๋นคือ  
ซุ้มเรือนแกว้องคพ์ระพุทธชินราช วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก นบัเป็นพุทธศิลป์ท่ีงดงามและมี
เอกลกัษณ์เฉพาะ เรือนเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วยใหพ้ระพุทธชินราชงดงามยิ่งข้ึน คงตอ้งพิจารณาในส่วนท่ี
เรือนแก้วซ่ึงมีความงดงามอยู่ในตัวเองเพราะประกอบด้วยสัดส่วนท่ีมีจังหวะอันเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกนัก็สอดคลอ้งกบัเส้นรูปนอกขององคพ์ระพุทธชินราช เรือนแกว้ติดตั้งไวเ้ป็นฉากหลงั จึง
ช่วยเนน้มิติเชิงประติมากรรมอนังดงามขององคพ์ระให้เด่นชดัยิ่งข้ึนดว้ย และเรือนแกว้คงเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองพุทธประวติั เม่ือพระพุทธองคท์รงพิจารณาพระอภิธรรมตลอดช่วงเวลาของสัปดาห์ท่ี 4 หลงัการ
ตรัสรู้ ตลอดสัปดาห์นั้นพระพุทธองคป์ระทบัอยูภ่ายในรัตนคฤห์ (เรือนท่ีลว้นแลว้ไปดว้ยแกว้มณีอนั
ลํ้าค่า) คือเรือนแกว้ซ่ึงเทวดาเนรมิตถวาย104  

   ขอ้ความขา้งตน้สอดคลอ้งกบัท่ีหนังสือ “งานช่าง คาํช่างโบราณ” ซ่ึงอธิบาย
เก่ียวกบัเรือนแกว้ว่า แปลมาจาก “รัตนคฤห” หมายถึงเรือนท่ีลว้นแลว้ไปดว้ยแกว้มณี พระอินทร์
เนรมิตถวายเป็นท่ีประทบัของพระพุทธองค์ตลอดสัปดาห์ท่ีส่ีหลงัการตรัสรู้ เรือนแกว้ในเชิงช่าง 
วาดหรือป้ันอยา่งสัญลกัษณ์ คือ เสาคู่ รับหลงัคาทรงจัว่ คือ ซุ้มเรือนแกว้เป็นงานออกแบบท่ีงดงาม 
นิยมทาํกนัแพร่หลาย และนอกจากมีความหมายกบัความงามดงักล่าวมา เรือนแกว้ของพระพุทธรูป 
คือการเนน้พระพุทธรูปใหง้ามเด่นพน้ฉากหลงัดว้ย105 

   สําหรับเรือนแก้วสําริดปิดทอง เรือนแก้วล้อมพระวรกายพระพุทธชินราช 
วหิารพระพุทธชินราช วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (ภาพท่ี 94) เป็นศิลปะสมยัอยุธยาตอนตน้ 
ในช่วงท่ีกาํลังเข้าสู่พุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงได้การซ่อมแซมท่ีผ่านมาแต่ยงัคงรักษารูปแบบเดิม  
คือรูปแบบของลวดลายประดบัประเภทช่อ ดอก ใบ ประดบัภายในรูปสามเหล่ียมของยอดและ 
รูปสามเหล่ียมปลายโคง้เรียวท่ีปลายกรอบเรือนแกว้ น่าจะกาํหนดอายุไดจ้ากความนิยมลวดลาย
ประดบัของอยุธยาเม่ือปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ต่อตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 อนัตรงกบัรัชกาลสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถ ท่ีมีความนิยมในลวดลายประเภทช่อ ดอก ใบ ไดพ้บเป็นงานปูนป้ันประดบั
ปรางคว์ดัจุฬามณี พิษณุโลก ซ่ึงสร้างข้ึนในรัชกาลเดียวกนั106 
                                                 

104สนัติ  เลก็สุขมุ, “ลีลาไทย เรือนแกว้หรือซุม้คือรูปสญัลกัษณ์ของอาคาร,” ศิลปวฒันธรรม 16, 12 
(ตุลาคม 2530), 176-177. 

105สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ” (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553), 205. 
106เร่ืองเดียวกนั, 205. 
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ภาพท่ี 94 เรือนแก้วของพระพุทธชินราชมีลายช่อดอกโบตัน๋ในอิทธิพลศิลปะจีนปรากฏชัดเจน 

ในรูปสามเหล่ียมปลายโคง้เรียวบริเวณส่วนยอดท่ีคลา้ยช่อฟ้า ส่วนปลายท่ีคลา้ยหางหงส์ 
ท่ีมา:   ภาพซา้ย สิปปวชิญ ์ บุณยพรภวษิย ์ 

ภาพขวา น. ณ ปากนํ้า, ปูนป้ันมัณฑนศิลป์แห่งสยาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2532), 46. 

   ในขณะท่ี น. ณ ปากนํ้ า ให้ความเห็นว่า ลายตรงส่วนปลายของเรือนแก้ว 
พระพุทธชินราช เป็นศิลปะสุโขทยั เป็นลายมงักรคาบลาย ตรงส่วนขอบของลายมีกา้นกลาง และยงั
มีกา้นขดออกสองขา้ง มีดอกไมแ้บบสุโขทยัชนิดท่ีปรากฏบนลายจาํหลกัท่ีวดัศรีชุมซ้อนๆ กนัข้ึนไป 
สลบัดว้ยลายขมวดใหญ่มีเส้นหยกัโคง้ๆ บนส่วนขอบของเส้นงอนน้ีคงเป็นแบบเดียวกบัส่วนยอด
ของป้ันลมแบบสุโขทยั107 

   อย่างไรก็ตาม เม่ือสังเกตจะพบว่าบริเวณรูปสามเหล่ียมปลายโคง้เรียวแหลม
ของยอด และปลายซุ้มเรือนแกว้ลอ้มพระพุทธชินราช ซ่ึงมีรูปแบบคลา้ยกบัช่อฟ้าและหางหงส์นั้น 
พบวา่ภายในกรอบสามเหล่ียมโคง้ดงักล่าวปรากฏลวดลายท่ีเป็นช่อดอกไมซ้้อนกนั มีลกัษณะเป็น
ช่อดอกโบตัน๋ในอิทธิพลศิลปะจีน และท่ีรูปสามเหล่ียมเล็กๆ ท่ีคลา้ยใบระกาก็มีลายดอกไมอ้ยูข่า้ง
ในกรอบสามเหล่ียมเช่นกนั ลายดอกโบตัน๋มีรูปแบบใกลเ้คียงกบัท่ีบานประตูไมจ้าํหลกัรูปเทวดา
ทรงพระขรรค์ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลัย ท่ีสันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในรัชกาล 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซุ้มเรือนแกว้พระพุทธชินราชน้ีไดก้ลายเป็นตน้แบบท่ีส่งอิทธิพลต่อ
การสร้างพระพุทธรูปท่ีมีซุม้เรือนแกว้ในระยะเวลาต่อมา 

   สรุปได้ว่า ลายดอกโบตัน๋อยุธยาตอนตน้ซ่ึงพบจากลายสลกัหิน ลายเคร่ืองทอง 
และภาพบนจิตรกรรม ลายปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม และลายสลกัไม ้ในช่วงอยุธยาตอนตน้ราว
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-ต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 นั้น ช่วงแรกลายดอกโบตัน๋ท่ีพบยงัไม่เป็นลายท่ี

                                                 
107น. ณ ปากนํ้ า, ววิฒันาการลายไทย, 91. 
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ซบัซอ้นมากนกั ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นลายช่อดอกท่ีมีตน้แบบมาจากเคร่ืองถว้ยจีน มีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
ช่อดอกไมใ้นธรรมชาติ และสันนิษฐานวา่ไดรั้บการสืบทอดลายมาจากศิลปะลพบุรีและศิลปะสุโขทยั 
โดยเฉพาะลายดอกไมแ้บบจีนท่ีลายสลกัหินท่ีวดัมหาธาตุ อยุธยา น่าจะไดรั้บการสืบทอดมาจากลาย
สลักหินท่ีวดัศรีชุม สุโขทยั ทั้ งน้ี ลวดลายสลักหินเป็นช่อดอกโบตัน๋หรือลายดอกไม้แบบจีน 
ในกรอบคดโคง้เรียงต่อกนันั้นน่าจะได้รับอิทธิพลท่ีสําคญัจากเคร่ืองถ้วยจีน เม่ือถึงสมยัสมเด็จ 
พระบรมไตรโลกนาถแลว้อิทธิพลศิลปะจีนไดแ้พร่ขยายมาดว้ยเหตุผลทางการเมือง การทูต และ
การคา้ ทาํใหล้ายพรรณพฤกษาไดเ้ขา้มามีส่วนสาํคญัทาํใหล้ายดอกโบตัน๋อยุธยาไดพ้ฒันาเป็นลายท่ี
มีความซับซ้อนมากข้ึน ดงัเช่นลายท่ีพบท่ีวดันางพญา วดัจุฬามณี และท่ีเรือนแกว้พระพุทธชินราช 
เป็นตน้ แต่ลายใบไมอิ้งธรรมชาติหรือลายพรรณพฤกษายงัคงเลียนอยา่งธรรมชาติ 

 3.4.2 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะอยุธยาตอนกลาง 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในศิลปกรรมตอนกลาง โดยสมยัอยุธยาตอนกลางเร่ิม
ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ. 2034-2072) แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ จนถึงรัชกาล
สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) แห่งราชวงศ์สุโขทยั ไดพ้บตวัอย่างลายดอกโบตัน๋ใน
อิทธิพลศิลปะจีนในช่วงระยะเวลาดงักล่าวจากศิลปกรรมท่ีเป็นงานสลกัไม ้งานประณีตศิลป์ และงาน
ปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม ซ่ึงมีตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ท่ีสาํคญัดงัน้ี  

   งานสลักไม้เป็นอีกศิลปกรรมหน่ึงท่ีพบว่ามีลายดอกโบตั๋นปรากฏอยู่มาก 
ดงัเช่นท่ีบานประตูไมจ้าํหลกัรูปทวารบาลจากสถูปหลวงวดัพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา เทวดาสวม
เทริดมีประภามณฑลครอบอีกทีหน่ึง มือขา้งหน่ึงถือพระขรรค์พาดบ่า ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงชูช่อ
ดอกไมทิ้พยมี์รูปแบบเป็นลายช่อดอกโบตัน๋ในลกัษณะลายประดิษฐ์ซ้อนกนัข้ึนไป ถดัข้ึนไปเป็น
ฉตัร ปัจจุบนัจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา (ภาพท่ี 95) 

   จากหนังสือ “งานคาํช่างโบราณ” ระบุว่า บานประตูไม้จากสถูปหลวงวดั 
พระศรีสรรเพชญด์งักล่าว ศิลปะสมยัอยุธยาตอนกลาง รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 พ.ศ. 2042 
กาํหนดอายุโดยอิงจากปีท่ีสร้างวิหารแห่งน้ีตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐ
อักษรนิต์ิ ลักษณะทีท่าของเทพทวารบาลย ังไม่ได้จังหวะครบถ้วนความงามเม่ือเทียบกับ 
ส่วนประดบัประดา เช่น ลวดลายช่อดอกไมท่ี้พระหัตถ์ ประภามณฑลพร้อมกระหนกท่ีปลาย และ
ร่มฉตัรกบัร้ิวผา้ท่ีพลิกมว้น108 

                                                 
108สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 109. 
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   เม่ือสังเกตรูปแบบของช่อลายดอกโบตัน๋จากทวารบาลวดัพระศรีสรรเพชญแ์ลว้
พบว่า ลายดอกโบตัน๋เป็นลกัษณะดอกประดิษฐ์ท่ีค่อยๆ หุบกลีบเขา้จนดูเสมือนเป็นดอกโบตัน๋ท่ี
กลายเป็นดอกตูม หรือมีลกัษณะคลา้ยกบัดอกบวัตูมแลว้ ช่อดอกโบตัน๋น้ีหากดูเพียงผิวเผินจะคลา้ย
กบัช่อดอกมะพร้าว หรือจัน่มะพร้าว ซ่ึงนิยมมากในศิลปะลงักา โดยเป็นลายช่อดอกไมส้ําหรับ
มนุษยนาคหรือคนแคระท่ีประดบัอยูต่ามประตูทางเขา้ศาสนสถานหรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในลงักา 

  
ภาพท่ี 95 บานประตูไมจ้าํหลกัจากสถูปวดัพระศรีสรรเพชญ ์เทวดาสวมเทริดและถือพระขรรคพ์าดบ่า 

ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงชูช่อดอกไมมี้ลายช่อดอกโบตัน๋ลายประดิษฐซ์อ้นกนัข้ึนไป 

   นอกจากน้ียงัพบลายดอกโบตัน๋สมยัอยุธยาตอนกลางในงานประณีตศิลป์อ่ืนๆ 
โดยมีตวัอยา่งท่ีสาํคญัดงัเช่นลายธรรมาสน์วดัเสาธงทอง ลพบุรี ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีพิพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ธรรมาสน์ไมส้ลกัมีลายกระทงขนาดใหญ่รองรับเรือนบุษบก และมี
ลายสลกัอ่ืนๆ เป็นเอกลกัษณ์ลวดลายตกแต่ง พบว่าลายกระทงดงักล่าวมีลายดอกโบตัน๋เป็นลาย
ประธาน มีพื้นกระทงตกแต่งดว้ยลายพรรณพฤกษาในลกัษณะกา้นขด ลายดอกโบตัน๋บนธรรมาสน์
แห่งน้ีบริเวณลายกระทงมีลกัษณะหุบกลีบดอกแลว้ ส่วนลายดอกโบตัน๋ท่ีรองรับเทพนมนั้นยงัเป็น
ดอกบานอยู่ (ภาพท่ี 96) ซ่ึงสันติ  เล็กสุขุม ระบุไวใ้น “งานช่าง คาํช่างไทย” ว่า บุษบกธรรมาสน์ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี เป็นศิลปะสมยักรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ราว
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 22109 

   ลายเทพนมผุดข้ึนมาจากดอกโบตัน๋ ขนาบด้วยรูปสัตว์หิมพานต์สองข้างของ 
เทพนม ประกอบดว้ย หงส์ สิงห์ และชา้ง ต่อลายดว้ยกา้นขดออกไปทั้งสองขา้ง ลายเทพนมและลาย
ประกอบดงักล่าวอยู่ในกรอบส่ีเหล่ียมผืนผา้มุมมน และมีลายกรอบสีเหล่ียมลอ้มอีกชั้นหน่ึง และ
บริเวณมุมส่ีเหล่ียมชั้นนอกนั้นปรากฏลายคา้งคาว เม่ือพิจารณาจากลวดลายแลว้แสดงให้เห็นถึง

                                                 
109เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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อิทธิพลศิลปะจีนยงัมีผลต่อศิลปะอยธุยาอยา่งมาก ลายเทพนมดงักล่าวน่าจะเป็นพฒันาการท่ีต่อจาก
ลายเทพนมซ่ึงพบท่ีดาวเพดานสลกัไมจ้ากปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลยั 

 

  

  
ภาพท่ี 96 ธรรมาสน์วดัเสาธงทองมีลายเทพนมผดุมาจากดอกโบตัน๋ โดยมีลายกระทงท่ีมีดอกโบตัน๋

ประดิษฐหุ์บกลีบเป็นลายหลกัประกอบลายพรรณพฤกษากา้นขดออกช่อเป็นสัตวหิ์มพานต ์

   ลวดลายสําคญัคือลายพรรณพฤกษาท่ีประดบัแผ่นฝากั้น เป็นลายดอกโบตัน๋  
ซ่ึงอยู่ในช่วงพฒันาการระยะเร่ิมแรกท่ีมีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาโดยพฒันาจากลายท่ีเป็น
ธรรมชาติมาสู่ลายประดิษฐ ์ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในสมยัอยุธยาตอนปลายท่ีเรียกวา่ลายช่อหางโต 
ลกัษณะลายพฒันาต่อมาจากวดัราชบูรณะ (ลายเคร่ืองทองจากกรุ) และอยู่ในช่วงก่อนวดัวรเชษฐ์
เทพบาํรุง110 และยงัพบวา่ลวดลายฐานสิงห์มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัฐานสิงห์ท่ีวิหารหลวงวดัพระศรี
สรรเพชญท่ี์น่าจะมีมาก่อนฐานสิงห์ท่ีพบท่ีวดัวรเชษฐ์เทพบาํรุง รวมถึงลายนมสิงห์ดว้ย111 

   อีกตวัอย่างเป็นงานสลกัไม ้เป็นธรรมาสน์ วดัโพธ์ิเผือก อยุธยา ซ่ึง น. ณ ปากนํ้ า 
ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือวิวฒันาการลายไทยวา่ ธรรมาสน์แห่งน้ีควรกาํหนดอายุในสมยัพระไชยราชาธิราช
หรือเก่าไปกว่านั้น เพราะธรรมาสน์สมยัพระมหาจกัรพรรดิเร่ิมใช้ตวักระจงัแล้ว แต่ท่ีน่ียงัเป็น
กระทงอยู่ จากภาพถ่ายเก่าของ น. ณ ปากนํ้ า พบว่าธรรมาสน์ท่ีวดัโพธ์ิเผือก มีลายกระทง 2 ชั้น  
ลายกอบเป็นลายคา้งคาวและลายวงโคง้ประกอบกนัเป็นลายกรอบกระทง โดยมีลายกระทงชั้นบน

                                                 
110สันติ  เล็กสุขุม, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย พ.ศ. 2172-2310, 98. อา้งถึงใน ศกัด์ิชยั  สาย

สิงห์, พฒันาการศิลปะกรรมสมยัก่อนอยุธยาและสมยัอยุธยา (พุทธศตวรรษที ่18-23) (กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและ
พฒันา มหาวทิยาลยัศิลปากร,2549), 134. 

111เร่ืองเดียวกนั, 105, 107. 
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ลายหลกัเป็นลายดอกโบตัน๋ท่ีหุบกลีบและลายพรรณพฤกษา ส่วนลายกระทงชั้นล่างนอกจากลาย
หลกัเป็นลายเทพนมอยูก่ลางดอกโบตัน๋ท่ีหุบกลีบ ปัจจุบนัลายกระทงถูกถอดไปแลว้ (ภาพท่ี 97) 

  
ภาพท่ี 97 ภาพถ่ายเก่าของธรรมาสน์วดัโพธ์ิเผือก อยุธยา มีลายกระทงเป็นลายเทพนม ลายดอกโบตัน๋

และพรรณพฤกษาอยูส่องชั้น (ซา้ย) ส่วนสภาพปัจจุบนัไม่มีลายกระทงแลว้ (ขวา) 
ท่ีมา:  ภาพถ่ายเก่า น. ณ ปากนํ้า, ววิฒันาการลายไทย, 126. 

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีสาํคญัอีกบริเวณหน่ึงของธรรมาสน์ดงักล่าวคือลายดาวเพดาน
ซ่ึงสลกัเป็นลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาประกอบเป็นแม่ลาย โดยตรงกลางเป็นดอกโบตัน๋บาน
ในมุมมองจากดา้นบนของดอก ลอ้มรอบดว้ยดอกโบตัน๋ในมุมมองดา้นขา้งของดอกอีก 8 ดอก แลว้
จึงออกเป็นก้านขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ขนาดเล็กอีก 8 ดอกประกอบด้วยลายใบไม้ และลาย
คา้งคาวแทนก้านดอกโบตัน๋ และมีลายกระหนกประกอบลายอยู่ด้วย และบริเวณมุมทั้งส่ีมีลาย
คา้งคาวประกบอยูก่บัลายกระหนกและดอกไม ้ส่วนกรอบลายดา้นนอกเป็นลายประแจจีน (ภาพท่ี 98)  

 
ภาพท่ี 98 ลายเพดานธรรมาสน์วดัโพธ์ิเผอืก อยธุยา ประกอบลายหลกัเป็นลายดอกโบตัน๋ 
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   อีกตวัอย่างหน่ึงเป็นลายดอกโบตัน๋บนธรรมาสน์วดัศาลาปูน อยุธยา ปัจจุบนั
ของธรรมาสน์ของวดัศาลาปูนอยูใ่นสภาพค่อนขา้งชาํรุดทรุดโทรม แต่พบวา่มีลายดอกโบตัน๋สลกั
ไมป้ระดบัเป็นลายบนธรรมมาสน์อยูเ่ป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 99) 

 

 

 
ภาพท่ี 99 ธรรมาสน์วดัศาลาปูน ผ่านการเคล่ือนย้ายให้พ้นจากนํ้ าท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554  

สภาพปัจจุบนัค่อนขา้งชาํรุดทรุดโทรม แต่ยงัคงลวดลายท่ีทรงคุณค่าอยู ่

   จากการตรวจสอบสภาพลวดลายแลว้ยงัพบว่ามีความสวยงาม ธรรมาสน์ของ 
วดัศาลาปูนมีส่วนผสมระหว่างธรรมาสน์วดัเสาธงทอง ลพบุรี กบัธรรมาสน์วดัโพธ์ิเผือก อยุธยา 
กล่าวคือ ลกัษณะโครงสร้างของธรรมาสน์ใกลเ้คียงกบัวดัโพธ์ิเผือก และบริเวณลายดาวเพดานมี
รูปแบบเดียวกบัวดัโพธ์ิเผือก ส่วนแถบลายบริเวณอาสนะเป็นลายเทพนมผุดข้ึนมาจากดอกโบตัน๋
บาน ดา้นขา้งเทพนมทั้งสองขา้งเป็นหงส์และออกเป็นลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋หุบกลีบ
ออกไปประกอบลายเป็นลายพรรณพฤกษามีลกัษณะคลา้ยกลบัธรรมาสน์วดัเสาธงทอง ลายกระทง
ท่ีเหลืออยูมี่ลายหลกัเป็นดอกโบตัน๋หุบกลีบ ระเบียบลวดลายคลา้ยกบัลายดอกโบตัน๋ในช่วงอยุธยา
ตอนกลางท่ีน่าจะไดรั้บอิทธิพลมาจากธรรมาสน์วดัเสาธงทอง 

   สําหรับลายดอกโบตัน๋ลายปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม ช่างอยุธยาตอนกลาง
ไม่นิยมทาํลายสลกัหินประดบัสถาปัตยกรรมแลว้ ลายดอกโบตัน๋ปรากฏเป็นลายปูนป้ันในสมยัต่อๆ 
มาเป็นจาํนวนมาก ลายดอกโบตัน๋สายอิทธิพลศิลปะจีนไดส่้งผลต่องานลวดลายประดบัปูนป้ันใน
ศิลปกรรมท่ีสําคัญต่อศิลปะอยุธยา โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม และงานสําคัญเ น่ืองใน
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พระพุทธศาสนาและส่ิงของเคร่ืองใช้ในราชสํานักท่ีราชธานีกรุงศรีอยุธยาเป็นท่ีแพร่หลายแล้ว 
ลวดลายดงักล่าวยงันาํไปประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมสาํคญั โดยมีตวัอยา่งลายดอกโบตัน๋ในศิลปะ
อยธุยา เช่นท่ีวดัวรเชษฐเ์ทพบาํรุง วดัภูเขาทอง และวดัอ่ืนๆ ดงัมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี  

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีวดัวรเชษฐ์เทพบาํรุง สร้างราวรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ 
ในระยะตอนกลางของอยุธยา พบลายดอกโบตัน๋ท่ีเจดียท์รงปราสาทภายในวดัแห่งน้ี ซ่ึงไดพ้ฒันาไป
เป็นลายประดิษฐ์มากข้ึน ดงัท่ีสันติ  เล็กสุขุม ไดอ้ธิบายวา่ ลายกรุยเชิงท่ีเจดียท์รงปราสาทวดัวรเชษฐ์
เทพบาํรุง มีลกัษณะเป็นรูปดอกโบตัน๋ซ่ึงพฒันามาจากรูปแบบดอกบานท่ีมองจากด้านขา้งในสมยั
อยุธยาตอนปลาย ลายดอกโบตัน๋ไดเ้ร่ิมหุบเขา้และมีลกัษณะเป็นลายประดิษฐ์มากข้ึน (ภาพท่ี 100)  
และยงัอธิบายถึงลวดลายปูนป้ันในระยะปลายของยุคกลางเช่นท่ีลายกรุยเชิงเจดียท์รงปราสาทยอด 
ดา้นเหนือของปรางคป์ระธานของวดัแห่งน้ีเป็นลกัษณะประดิษฐ์ผสมกบัช่อดอกท่ีแตกต่างจากกรุยเชิง
ท่ีเป็นลายประดิษฐอ์นัสืบเน่ืองจากวฒันธรรมขอมมานาน ซ่ึงยงันิยมใชป้ระดบัปรางคใ์นยคุตน้112  

  
ภาพท่ี 100 ลายกรุยเชิงท่ีเจดียท์รงปราสาท วดัวรเชษฐ์เทพบาํรุง สมยัอยุธยาตอนกลาง พบว่าลาย

ดอกโบตัน๋เร่ิมหุบจนเป็นลายประดิษฐ ์
ท่ีมา :  ภาพลายเส้น สันติ  เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, 135. 

   ลายประดิษฐ์ผสมช่อดอกโบตัน๋ ทาํนองเดียวกบัวดัวรเชษฐ์เทพบาํรุงยงัไดพ้บ
อีกแห่งหน่ึงท่ีวดัภูเขาทอง ซ่ึงจะมีพฒันาการของลวดลายต่อเน่ืองไปเป็นลกัษณะลายดอกโบตัน๋หุบ
เช่นท่ีช่อดอกไมข้องเทวดาทวารบาลสลกัไมว้ดัพระศรีสรรเพชญ ์

   ภาพเจดียภ์ูเขาทองท่ีตีพิมพใ์นหนงัสือเร่ือง รายละเอียดเก่ียวกบัอาณาจกัรสยาม
ในปีพุทธศกัราช 2233 (A Description of the Kingdom of Siam 1690) นายแพทยแ์กมป์เฟอร์ได้
เขียนคาํบรรยายใตภ้าพดงักล่าววา่ พระเจดียภ์ูเขาทองใกลก้รุงศรีอยุธยา สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกใน
การท่ีชาวสยามมีชยัชนะต่อชาวหงสาวดี และไดรั้บอิสรภาพกลบัคืนมา และนายแพทยแ์กมป์เฟอร์

                                                 
112สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, 160. 
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ยงัใหร้ายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของพระเจดียอ์งคน้ี์ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้มีรูปลกัษณะตรงกบัเจดีย์
ภูเขาทองในปัจจุบนั และยงัระบุว่าส่ิงก่อสร้างน้ีตั้งอยู่บนพื้นท่ีราบห่างจากกรุงศรีอยุธยาไปทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณสามไมล์113 ซ่ึงหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อาจหมายถึงมีความเป็นไป
ไดท่ี้เจดียภ์ูเขาทองสร้างข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูท้รงมีชัยชนะต่อหงสาวดีใน
เวลานั้น 

   ส่วนหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัลายดอกโบตัน๋ก็คือ ในระยะอยุธยา
ตอนกลางต่อตอนปลาย ราวระยะเวลาคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 22 ลายดอกโบตัน๋ไดเ้ร่ิมพฒันา
ไปเป็นลายประดิษฐ์จนมองดูคลา้ยกบัรวงขา้วนั้น สันติ  เล็กสุขุม ไดย้กตวัอยา่งลายกรุยเชิงปูนป้ัน
เสาอุโบสถ (หรือวิหารก็ตาม) จากวดัภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงกรมศิลปากรเคล่ือนยา้ยมา
ติดตั้งแสดงไวท่ี้บริเวณริมสระนํ้าดา้นหนา้พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา114 (ภาพท่ี 101)  

 
ภาพท่ี 101 ลายกรุยเชิงเสาอุโบสถจากวดัภูเขาทอง อยธุยา ศิลปะสมยัอยธุยาตอนกลางต่อตอนปลาย 

ราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 22 มีลายช่อดอกโบตัน๋ประดิษฐ์เป็นช่อรวงขา้วอยู่ใน
ลายกรุยเชิง 

   ลายกรุยเชิงปูนป้ันวดัภูเขาทองบางส่วนยงัมีอยู่ท่ีเสาอาคารของวดัภูเขาทอง  
ซ่ึงสังเกตเห็นลายดอกโบตัน๋ประดิษฐ์ โดยมีลายค้างคาวตามอิทธิพลศิลปะจีน ลายใบไม้ ลาย
กระหนกไทยประกอบลายอยูเ่ป็นลายกรุยเชิงประดบัตกแต่งเสาอาคาร (ภาพท่ี 102) ซ่ึงสันติ  เล็กสุขุม 
ไดใ้ห้คิดเห็นวา่อาจมีขอ้สันนิษฐานอายุสมยัเป็น 2 ระยะ คือให้วิเคราะห์วา่ลายช่อดอกไมป้ระดิษฐ์
ดงักล่าวอาจเป็นงานในรัชกาลของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในคราวสร้างวดัภูเขาทอง หรืออาจ

                                                 
113พิริยะ  ไกรฤกษ,์ ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 

พร้ินติ้งแอนดพ์ลบัลิชช่ิง, 2545), 160. 
114สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 224. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133 

เป็นงานในระยะหลงักวา่ คืองานบูรณะสร้างเสริมภายในวดั อนัอาจมีข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระเจา้
ปราสาททอง115 

 
ภาพท่ี 102 ลายช่อดอกโบตัน๋ประดิษฐใ์นลายกรุยเชิงของเสาอุโบสถวดัภูเขาทอง 

   วดัไลย์ ลพบุรี มีลายปูนป้ันท่ีสันนิษฐานว่ามีความสัมพนัธ์ด้านลวดลายกับ 
ปูนป้ันประดบัท่ีวดันางพญา ศรีสัชนาลยั และวดัจุฬามณี พิษณุโลก ซ่ึงอยูใ่นช่วงตอนปลายของสมยั
อยุธยาตอนตน้ ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 แต่ยงัไม่พบหลกัฐานการก่อสร้างสถาปัตยกรรมและ
ลวดลายปูนป้ันดงักล่าวท่ีชดัเจน แมว้่าศิลปกรรมหลายอย่างภายในวดับ่งบอกว่าเป็นศิลปะอยุธยา
ตอนปลาย นักวิชาการหลายท่านมีความเห็นว่าลวดลายปูนป้ันวดัไลย์น่าจะกาํหนดอายุไวใ้นช่วง
อยธุยาตอนปลายไดเ้ช่นกนั 

   อย่างไรก็ตาม สันติ  เล็กสุขุม มีความเห็นวา่ลายปูนป้ันท่ีวดัไลยค์วรกาํหนดอายุ
สมยัท่ีอยุธยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ดว้ยมีลายสอดสานหรือลายกรอบท่ีเกิดรูปของเส้น
เรขาคณิตสอดสานกบัวงโคง้ และลายใบไมอิ้งธรรมชาติหรือลายพรรณพฤกษา (เลียนอยา่งธรรมชาติ) 
แซมแทรกร่วมกบัลายกระหนก (ลายประดิษฐ์) บ่งช้ีวา่คือช่วงเวลาของงานช่างสมยักรุงศรีอยุธยาท่ีได้
รู้จกังานช่างในรสนิยมมุสลิมเปอร์เซีย จีน รวมทั้งลา้นนา116  

   ลวดลายปูนป้ันท่ีวดัไลย์ ลพบุรี พบว่ามีลายท่ีเก่ียวข้องกับดอกโบตั๋นหรือ
ดอกไมใ้นอิทธิพลศิลปะจีนอยู่เป็นจาํนวนมาก เช่น บริเวณท่ีสําคญัคือผนงัสกดัดา้นหนา้นั้นมีภาพ
ปูนป้ันเล่าเร่ืองชาดกทศชาติท่ีพบว่ามีลายเทพชุมนุมสลบัช่อดอกไมบ้างดอกเป็นดอกโบตัน๋เรียง
เป็นแถวอยู่ดา้นบนสุดของภาพเล่าเร่ืองดงักล่าวดว้ย ซ่ึงเป็นองค์ประกอบภาพท่ีช่วยเสริมท่ีทาํให้
ภาพพระพุทธองคเ์สด็จลงจากสวรรคช์ั้นดาวดึงส์หรือเทโวโรหณะในภาพประธานท่ีอยูด่า้นล่างท่ีมี
องคข์นาดใหญ่ท่ีสุดของภาพเล่าเร่ืองนั้นมีความโดดเด่นข้ึน  

                                                 
115สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, 160. 
116สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 231. 
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   เม่ือเขา้ไปภายในวิหารดา้นหน้าแลว้พบว่าบริเวณประตูเขา้ไปสู่องค์พระประธาน
นั้นเป็นประตูท่ีประดบัดว้ยลายปูนป้ันเล่าเร่ืองพุทธประวติัตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์อยูภ่ายใน
ซุ้มหน้าบนั ฉากดา้นหลงัซุ้มป้ันปูนเป็นเทพชุมนุม โดยมีลายดอกโบตัน๋ ลายดอกไมแ้ละลวดลาย
พรรณพฤกษา และลวดลายในอิทธิพลศิลปะจีนสลบัอยูก่บัปูนป้ันรูปเทวดา (ภาพท่ี 103) ดา้นล่าง
ของกรอบปูนป้ันชุดเทพชุมนุมน้ียงัพบลายเทพนมผดุจากดอกไม ้และท่ีกรอบดา้นขา้งซุ้มประตูก็ยงั
ปรากฏลายเทพนมผุดจากดอกไมป้ระกอบอยู่กบัลายพรรณพฤกษา ลายหัวหยูอ้ี และลายคา้งคาว
ตามอิทธิพลศิลปะจีนดว้ย (ภาพท่ี 104)  ซ่ึงลายปูนป้ันชุดน้ีสันนิษฐานวา่มีความสัมพนัธ์กบัฝีมือช่าง
และลายปูนป้ันท่ีมีพฒันาการต่อจากวดันางพญา ศรีสัชนาลยั และวดัจุฬามณี พิษณุโลก 

 
ภาพท่ี 103 ลายปูนป้ันดา้นเหนือซุ้มประตูดา้นในวิหารวดัไลย ์ลพบุรี พบวา่มีลายช่อดอกโบตัน๋อยู่

ดา้นบนของเทพชุมนุม 

  
ภาพท่ี 104 การวางลายดอกโบตัน๋ในก้านขดพรรณพฤกษาของวดัไลย์ คล้ายกับท่ีวดันางพญา 

ศรีสัชนาลยั ส่วนเทพนมผดุจากดอกไมค้ลา้ยกบัท่ีวดัจุฬามณี พิษณุโลก  
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   ภายในวิหารดา้นหลงัยงัมีลายกระทงปูนป้ัน ซ่ึงภายในกระทงมีเทพนมผุดมา
จากดอกโบตัน๋อยูใ่นลายประธานตรงกลางลายกระทง (ภาพท่ี 105) และยงัมีลายดอกโบตัน๋และลาย
พรรณพฤกษา ประกอบลายกระทงท่ีประดบัผนงัดา้นในหลงัวหิารอยู ่ 

 
ภาพท่ี 105 ลายกระทงปูนป้ันประดบัผนงัสกดัในดา้นหลงัวิหารวดัไลย ์มีลายเทพนมผุดจากดอกโบตัน๋

เป็นประธานของลายกระทง 

   ลายปูนป้ันท่ีสําคญัของวิหารแห่งน้ียงัมีอยูท่ี่ผนงัสกดันอกอาคารดา้นหลงั โดย
พบว่ามีลายกระทงปูนป้ันดา้นนอกของผนงัดา้นหลงัวิหารวดัไลย ์ลายกระทงดงักล่าวปรากฏลาย
ดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาประกอบลายอยู่ (ภาพท่ี 106 และภาพท่ี 107) และบริเวณงานปูนป้ัน
ประดบัตอนล่างของแผงรูปเล่าเร่ืองชาดก รองรับแนวล่างของแผง เท่ากบัเนน้ความสําคญัของแผง
ใหเ้ด่นชดัเป็นสัดส่วน อน่ึง ลกัษณะของกรอบกระทงและรายละเอียดตกแต่งภายในกรอบ สะทอ้น
ถึงการปรับปรุงจากงานประดบัในศิลปะสมยัลา้นนา117  

   เม่ือสังเกตลายกระทงปูนป้ันดงักล่าวแลว้จะพบวา่ลายเทพนมอยูต่รงกลาง และ
มีลายดอกโบตัน๋และใบไมใ้นอิทธิพลศิลปะจีนปรากฏอยู่ในลายกระทงด้วย นอกจากน้ียงัพบว่า
บริเวณลายลูกมะหวดประดบัลายเทพนมผุดมาจากดอกไมท้ั้งดอกบวัและดอกโบตัน๋ ขอ้สังเกต
ประการหน่ึงคือ ลายดอกโบตัน๋ในลายกระทงน้ีเป็นลายดอกโบตัน๋ท่ีหุบกลีบกลายเป็นลายประดิษฐ์
ท่ีมีลักษณะคล้ายกับลายดอกโบตั๋นท่ีพบท่ีวดัวรเชษฐ์เทพบาํรุง และด้วยรูปแบบงานช่างหลาย
ประการมีพฒันามาจากงานลายปูนป้ันท่ีวดันางพญา ศรีสัชนาลยั และวดัจุฬามณี พิษณุโลก และ
ลกัษณะของการหุบกลีบของดอกโบตัน๋ในลายกระทงดงักล่าว ทาํให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า 
ปูนป้ันท่ีวหิารวดัไลยค์วรจดัเป็นศิลปะอยธุยาตอนกลาง ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 

                                                 
117เร่ืองเดียวกนั, 20. 
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ภาพท่ี 106 ลายปูนป้ันสกดัหลงัของวิหารวดัไลย ์พบวา่มีลายกระทงอยูด่า้นล่าง นอกจากลายเทพนม

แลว้ยงัมีลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาอยูใ่นลายกระทงดว้ย 
 

   
ภาพท่ี 107 ลายกระทงปูนป้ันสกดันอกด้านหลงัวิหารวดัไลย ์พบลายดอกโบตัน๋มุมมองดา้นขา้ง 

คร่ึงดอกท่ีเร่ิมหุบกลีบ (ซา้ย) ลายดอกโบตัน๋มุมมองดา้นบน (กลาง) และลายเทพนมผุด
จากดอกโบตัน๋ (ขวา) ประกอบอยูก่บัลายใบโบตัน๋หรือพรรณพฤกษา 

   ลายพรรณพฤกษาท่ีมีตน้เคา้จากลวดลายของศิลปะจีนท่ีแพร่หลายอยู่ในงาน
ประดับของไทยตั้ งแต่ต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ทั้ งท่ีภาคกลางและภาคเหนือ ศิลปะล้านนาจาก
ภาคเหนือแพร่หลายลงมาท่ีกรุงศรีอยุธยา คร้ังสําคญัเม่ือเร่ิมเขา้สู่พุทธศตวรรษท่ี 21 เม่ือถึงรัชกาล
สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง ลวดลายประเภทพรรณพฤกษาไดล้ดความสําคญัลงไปก่อนแลว้ เช่น 
ลายรูปดอกไมก้ลายเป็นลายรูปดอกไมป้ระดิษฐ์ ซ่ึงมีกระหนกเขา้แทนท่ีกลีบ และจะกลายเป็นเคา้
ของลายช่อหางโต118 ซ่ึงลายดอกไมด้งักล่าวคือดอกโบตัน๋ ส่วนลายพรรณพฤกษาก็คือ ลายท่ีเป็นก่ิง 
กา้น ใบของดอกโบตัน๋ สําหรับลายกระทงเช่นท่ีวดัไลยแ์ห่งน้ีจะมีพฒันาการไปเป็นลายกระจงัใน

                                                 
118สนัติ  เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) (กรุงเทพฯ :มูลนิธิเจมส์ 

ทอมป์สนั, 2532), 94. 

ลายดอกโบตัน๋ 
มุมมองดา้นขา้ง 

ลายดอกโบตัน๋ 
มุมมองดา้นบน 

ลายเทพนมผดุ 
จากดอกไม ้
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ระยะถดัมา ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากในสมยัอยุธยาตอนปลาย ก่อนส่งต่อให้กบัศิลปะรัตนโกสินทร์
และสกุลช่างต่างๆ ในเขตหวัเมืองในอิทธิพลของราชธานีกรุงศรีอยธุยา  

   สรุปได้ว่า  ลายดอกโบตั๋นในช่วงศิลปะอยุธยาตอนกลางได้พัฒนาต่อ
เน่ืองมาจากอิทธิพลศิลปะจีนท่ีมีกระแสเขา้มามากในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ราวรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ เม่ือเร่ิมเขา้สู่สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ซ่ึงทรงเป็นพระราชโอรสแลว้ ช่าง
อยธุยาตอนกลางไดเ้ร่ิมปรับปรุงลายดอกโบตัน๋ใหก้ลายเป็นลายประดิษฐ์มากข้ึน จากลายเดิมท่ีนิยม
เป็นลายช่อและลายดอกบานนั้น ไดพ้ฒันาโดยค่อยๆ หุบกลีบลงเป็นลกัษณะดอกตูมจนดูคลา้ยกบั
ดอกบวั ดงัตวัอย่างจากบานประตูไมจ้าํหลกัจากสถูปวดัพระศรีสรรเพชญ์ เทวดาถือพระขรรคพ์าดบ่า 
ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงชูช่อดอกไมมี้ลายช่อดอกโบตัน๋ลายประดิษฐ์ซ้อนกนัข้ึนไป และลายกรุยเชิงท่ี
เจดียท์รงปราสาท วดัวรเชษฐเ์ทพบาํรุง ราวสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ พบวา่ลายดอกโบตัน๋เร่ิมหุบ
จนเป็นลายประดิษฐ ์นบัเป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีชดัเจน นอกจากน้ียงันิยมลายพรรณพฤกษาและลายท่ี
มีความซับซ้อนมากข้ึนสืบเน่ืองมาจากสมยัพระบรมไตรโลกนาถ ดงัเช่นลายปูนป้ันท่ีวดัไลย ์ลาย
ธรรมาสน์วดัเสาธงทอง ลพบุรี ซ่ึงพบวา่มีลายดอกโบตัน๋หุบแบบอยุธยาตอนกลางประกอบลายอยู่
เป็นจาํนวนมาก 

 3.4.3 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะอยุธยาตอนปลาย 

   ลายดอกโบตั๋นท่ีปรากฏในศิลปกรรมตอนกลางเร่ิมรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง (พ.ศ. 2173) จนถึงเสียกรุงศรีอยธุยา คร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2310) สมยัอยุธยาตอนปลายไดพ้บ
ตวัอย่างลายดอกโบตัน๋และลวดลายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากศิลปกรรมต่างๆ หลากหลายประเภท ทั้ง
จากงานปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม งานสลกัไม ้และงานจิตรกรรมฝาผนงั มีตวัอยา่งท่ีสาํคญัดงัน้ี  

   ลวดลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ท่ีวดัไชยวฒันาราม ตามพระราชพงศาวดารฉบบั 
พนัจนัทนุมาศ (เจิม) ไดร้ะบุถึงวดัไชยวฒันารามไวว้่า ในปีเดียวกบัท่ีสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง
เสด็จข้ึนครองราชย์ พระองค์ทรงสถาปนาวดัไชยวฒันารามข้ึน ดังความว่า และท่ีบ้านสมเด็จ 
พระพนัปีหลวงนั้น พระเจา้อยู่หัวให้สถาปนาสร้างพระมหาธาตุเจดีย ์มีพระระเบียงรอบและมุม 
พระระเบียงนั้นกระทาํเป็นเมรุทพ (ทิศ) เมรุราย อนัรจนาและประกอบดว้ยพระอุโบสถ พระวิหาร
การเปรียญและสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์เป็นอนัมาก เสร็จแลว้ให้นามช่ือวดัไชยวฒันาราม ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของวดัไชยวฒันารามดงัรายละเอียดข้างตน้นั้นสอดคลอ้งกบัรูปแบบของวดัไชยวฒันาราม
ท่ีปรากฏในปัจจุบนั119 

                                                 
119พิริยะ  ไกรฤกษ,์ ศิลปะสุโขทยัและอยุธยา ภาพลกัษณ์ทีต้่องเปลีย่นแปลง, 168. 
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   ลวดลายดอกโบตั๋นท่ีวดัไชยวัฒนาราม เช่น ลายดอกประดับมุมผ้าทิพย ์
ฐานชุกชีในเมรุมุม เมรุทิศ รวมทั้งเป็นช่อดอกประกอบในบางฉากของเร่ืองพุทธประวติัภายใน 
วดัเดียวกนั (ภาพท่ี 108) เป็นลายดอกโบตัน๋ท่ีมีพฒันาการในแนวประดิษฐ์ โดยสังเกตไดช้ดัเจนว่า 
กลีบท่ีบานเปล่ียนเป็นกลีบหุบดูคลา้ยเป็นดอกตูม ก่อนจะกลายเป็นลายประดิษฐ์อย่างแทจ้ริงใน
สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย120 

 

 

ภาพท่ี 108 ปูนป้ันลายช่อดอกโบตัน๋ปรากฏอยู่ในฉากพุทธประวติัท่ีวดัไชยวฒันาราม มีลกัษณะ
เป็นลายดอกประดิษฐ ์

ท่ีมา:  ภาพลายเส้น สันติ  เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, 46. 

   ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการติดต่อกบัชาวต่างประเทศท่ี
เพิ่มข้ึนกว่าเดิม อิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางตะวนัตก
หลัง่ไหลเขา้มา อาจมีผลให้เกิดชะงกังนัของงานปูนป้ันประดบัแบบประเพณีอยูบ่า้ง อยา่งไรก็ตาม 
ลวดลายประดับแบบประเพณีก็ยงัมีบทบาทอยู่เสมอ ลวดลายในอิทธิพลศิลปะตะวนัตกท่ีมีอยู่
ในช่วงรัชกาลน้ี คงสืบทอดลงมาบา้งในงานประดบัของรัชกาลต่อมา คือรัชกาลสมเด็จพระเพท
ราชา (พ.ศ. 2231-2246) ท่ีวดับรมพุทธาราม แต่ก็ไดรั้บการปรับปรุงจนกลายเป็นลวดลายแบบอยุธยา
อยา่งรวดเร็ว121 

 

                                                 
120สนัติ  เลก็สุขมุ, ความสัมพนัธ์จนี-ไทย โยงใยในลวดลายประดบั, 62. 
121สนัติ  เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 95. 
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   วดับรมพุทธารามแห่งน้ี122 มีลวดลายปูนป้ันประดบัซุ้มบนัแถลงของประตู
ทางเขา้ ทางดา้นขวาของประตูอุโบสถวดับรมพุทธาราม อยธุยายคุปลายรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา 
มีลกัษณะเป็นลายกา้นขดออกจากเส้นด่ิงกลาง123 (ภาพท่ี 109) เป็นลายท่ีพฒันามาจากลายช่อดอก
โบตัน๋ท่ีพฒันาไปเป็นลายประดิษฐ์ในสมยัอยุธยาตอนกลาง และส่งต่อมายงัลวดลายปูนป้ันในสมยั
อยธุยาตอนปลาย ซ่ึงสันติ  เล็กสุขมุ อธิบายไวว้า่ “ซุม้บรรพแถลงซ่ึงเป็นซุ้มซ้อน ประตูทางขา้งของ
ผนงัสกดัหนา้ อุโบสถวดับรมพุทธาราม อยุธยา ศิลปะสมยักรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระเทพราชา 
พ.ศ. 2225 เส้นกรอบซุ้มท่ีมีส่วนรับกนัเป็นทอดเช่นน้ี ให้ความรู้สึกอ่อนหวานระคนเขม้แข็ง ลกัษณะ
เช่นน้ีจะหายไปเม่ือผา่นเขา้สู่สมยัศิลปะของกรุงรัตนโกสินทร์ อน่ึง น่าเสียดายท่ีงานประดบัส่วนยอด
ซุม้ และสองขา้งอนัเป็นปลายกรอบซุม้ของอุโบสถแห่งน้ีชาํรุดร่วงหมดแลว้”124

  

   อีกตวัอยา่งหน่ึงของปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรมท่ีมีลายดอกโบตัน๋ประดบัอยู่
คือ ปูนป้ันประดบัเจดียอ์งค์เล็กท่ีวดัโลกยสุธา ขอ้มูลกรมศิลปากรระบุว่า วดัโลกยสุธาไม่ปรากฏ
หลกัฐานความเป็นมาในเอกสารทางประวติัศาสตร์ วดัวางตวัตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก 
มีปรางคเ์ป็นประธานของวดั ดา้นหน้าของปรางค์ประธานเป็นวิหารสามหลงัตั้งเรียงกนั ดา้นหลงั
ปรางค์ประธานเป็นอุโบสถและวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ จากการศึกษารูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของส่ิงก่อสร้างภายในวดั พบว่า วดัโลกยสุธาเร่ิมก่อสร้างมาตั้งแต่สมยัอยุธยา
ตอนตน้ และมีการใชง้านเร่ือยมาจนถึงสมยัอยธุยาตอนปลาย  

                                                 
122จากขอ้มูลกรมศิลปากร ระบุวา่ วดับรมพทุธารามเป็นวดัฝ่ายคามวาสี ท่ีสถิตของพระราชาคณะท่ี

มีฐานานุศกัด์ิเป็นพระญาณสมโพธ์ิ สมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2231-2246) โปรดให้สร้างข้ึนในบริเวณท่ีเคยเป็น
นิวาสสถานเดิมของพระองคเ์องเม่ือราว พ.ศ. 2232 โบสถอ์ยูภ่ายในกาํแพงแกว้เป็นประธานของวดั ผนงัดา้นใน
เคยมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั ท่ีซุม้เหนือประตูและหนา้ต่างแสดงความนิยมทาํซุม้ทรงบนัแถลงและซุม้ทรงปราสาท 
ส่วนหลงัคาของโบสถ์หลงัน้ีมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสีเหลือง จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “วดักระเบ้ือง
เคลือบ” คร้ันแผน่ดินสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวบรมโกศโปรดให้ปฏิสังขรณ์วดัน้ีคร้ังใหญ่ และโปรดให้ทาํบานประตู
มุก ฝีมืองดงามข้ึน 3 คู่ บานประตูมุกน้ีปัจจุบนั คู่หน่ึงอยูท่ี่หอพระมณเฑียรธรรมในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม คู่
หน่ึงท่ีวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และอีกคู่หน่ึงมีผูต้ดัไปทาํตูห้นงัสือ ซ่ึงขณะน้ีตั้งแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติพระนคร 

123สนัติ  เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 63. 
124สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 87. 
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ภาพท่ี 109 ลายช่อดอกโบตัน๋ประดับหน้าบนัซุ้มประตูอุโบสถวดับรมพุทธาราม ศิลปะอยุธยา 

ตอนปลายในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา 

   จากหนงัสืองานช่างหลวงแห่งแผน่ดิน ศิลปะอยุธยา สันติ  เล็กสุขุม ไดร้ะบุถึง
งานลวดลายปูนป้ันท่ีประดบัปรางคอ์งคเ์ล็กหนา้วดัโลกยสุธาเป็นงานในรัชกาลของสมเด็จพระเจา้ 
ทา้ยสระ125 (ภาพท่ี 110) ซ่ึงน่าจะเป็นในระยะเดียวกบังานปูนป้ันเหลืออยู่เล็กน้อยท่ีประดบัอยู่ท่ี
หนา้บนัซุ้มหนา้ต่างช่องหน่ึงของอุโบสถวดัมเหยงค ์และงานปูนป้ันประดบัเจดียร์ายทรงปราสาท
ยอดในวดัราชบูรณะ เป็นตน้ 

  

ภาพท่ี 110 ดอกโบตัน๋ประธานของหน้าบนัปรางค์เล็ก วดัโลกยสุธา มีลกัษณะเป็นลายดอกประดิษฐ์ 
ประกอบลายกา้นและใบ ศิลปะอยธุยาตอนปลาย 

   งานปูนป้ันลายช่อคราวบูรณะวดัราชบูรณะเป็นอีกตวัอย่างของลายท่ีพฒันามา
จากลายดอกโบตัน๋ วดัราชบูรณะสร้างมาแต่คร้ังอยุธยาตอนตน้ ตลอดระยะเวลาราชธานีกรุงศรีอยุธยา
ท่ียาวนาน ย่อมมีการบูรณะเพื่อให้คงความงามมาโดยตลอด เป็นการรักษาสถานท่ีสําคญัของอยุธยา 
อนัเป็นของราชธานีมาเป็นระยะๆ และในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลวดลายท่ีพฒันามาจากลายดอกโบตัน๋ 

                                                 
125สนัติ  เลก็สุขมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, 163, 166. 
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พบวา่ มีงานปูนป้ันลวดลายประดบัหนา้บนัซุ้มประตูช่องกลางวิหารหลวง วดัราชบูรณะ (ภาพท่ี 111) 
เป็นงานบูรณะในยคุอยธุยาตอนปลาย ราวรัชกาลสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ126 (พ.ศ. 2275-2301) ซ่ึง
แสดงให้เห็นถึงพฒันาการจากลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีเลียนแบบจากธรรมชาติไดพ้ฒันากลายเป็นลายช่อ
ดอกหางโตท่ีเป็นลายประดิษฐไ์ปในท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 111 ลวดลายปูนป้ันลายพรรณพฤกษาท่ีบริเวณซุม้ประตูวหิารวดัราชบูรณะ 

   นอกจากงานปูนป้ันแลว้ งานสลกัไมห้ลายช้ินยงัแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของ
ลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีไดพ้ฒันาสืบเน่ืองมาจนถึงสมยัอยุธยาตอนปลาย ดงัตวัอยา่งจากทวารบาลรูป
เทวดายนืสลกัจากไม ้หรือวาดเป็นภาพประดบับานประตู บานหนา้ต่าง หมายถึง เทพผูพ้ิทกัษรั์กษา 
อนัเป็นสิริมงคลตามคติไทย หากเปล่ียนเป็นรูปภาพขนุศึกจีน ก็มีช่ือเฉพาะวา่ เซ่ียวกาง127 รูปจาํหลกั
ไมเ้ซ่ียวกางจากสถูปวดัพระศรีสรรเพชญ์ (ภาพท่ี 112) น. ณ ปากนํ้ า ระบุว่าเป็นบานประตูสมยั
อยุธยาตอนปลาย ฝีมือช่างสมยัพระเจา้ทรงธรรมหรือพระเจา้ปราสาททอง128 ซ่ึงสอดคล้องกบัสันติ  
เล็กสุขุม ท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ “งานช่าง คาํช่างโบราณ” ว่า เป็นศิลปะสมยัอยุธยาตอนกลาง-ปลาย 
(ปลายพุทธศตวรรษท่ี 22-23) สมยักรุงศรีอยธุยางานสลกัไมป้ระดบับานประตูคงเป็นท่ีนิยมมาก่อน
ความนิยมบนประตูเป็นลวดลายประดิษฐป์ระดบัดว้ยช้ินมุก สําหรับเซ่ียวกางสลกัไมน้ี้ น่าสังเกตวา่

                                                 
126เร่ืองเดียวกนั, 119. 
127เซ่ียวกาง ทวารบาลอยา่งจีน วาดเป็นภาพ บางทีก็สลกัไม ้มกัยืนกางขาหรือยืนบนหลงัสิงโต บางที

มือขา้งหน่ึงยกข้ึน อีกขา้งหน่ึงลูบหนวด แต่ท่ีทาํเป็นอย่างอ่ืนก็มี อากปักิริยาอย่างง้ิว แตกต่างจากท่าท่ีน่ิมนวล  
ดูงามอยา่งทวารบาลของไทย ทางจีนมีท่ีเรียกเซ่ียวกางวา่ เซียวม้ิงกง แปลวา่ ทวารบาล อา้งถึงใน สันติ  เล็กสุขุม, 
“งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 91, 109. 

128น. ณ ปากนํ้ า, ววิฒันาการลายไทย, 140. 
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ในส่วนของลวดลายประดิษฐ ์ช่างสลกัไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม ขณะท่ีกิริยาอยา่งง้ิวของเซ่ียวกางยงัเกอ้เขิน 
แสดงวา่ช่างถนดังานสลกัสรีระนอ้ยกวา่งานสลกัลวดลาย129 

   ต่อมาในสมยัอยุธยาตอนปลายได้มีการพฒันาทวารบาลข้ึน บางแห่งเป็นรูป
เซ่ียวกางแบบจีน ส่วนช่อดอกไมด้้านบนพฒันาไปเป็นลายช่อหางโตในท่ีสุด ซ่ึงแมว้่าลายดอก
โบตัน๋จะไม่เหมือนกบัลายช่อหางโตในสมยัหลงัเลยก็ตาม แต่ยงัพอสืบเคา้ไดว้า่มีพฒันาการมาจาก
ดอกโบตัน๋อยู ่และดว้ยเวลาเน่ินนานหลายศตวรรษ ลวดลายจึงค่อยๆ ปรับเปล่ียนรูปแบบของศิลปะ
ใหผ้ดิแผกกนัไปดว้ยรสนิยมช่างในช่วงต่างเวลากนั 

   
ภาพท่ี 112 รูปจาํหลกัไมเ้ซ่ียวกางบานประตูสมยัอยธุยาตอนปลาย จากวดัหนัตรา อยุธยา ลายเบ้ืองบน

เป็นลายพุ่มขา้วบิณฑ์และกา้นกระหนกใหญ่ขมวดชูช่อหางโต ปัจจุบนัจดัแสดงใน 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา 

   นอกจากบานประตูสลกัไมแ้ลว้ ยงัมีงานสลกัไมล้ายช่อหางโต อนัเป็นท่ีนิยมใน
ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ตวัอย่างหน่ึงก็คือ ลายก้านขดออกช่อเป็นช่อหางโตประดบัหน้าบนัวิหาร 
พระนอนวดัป่าโมก อ่างทอง พ.ศ. 2281 รัชกาลสมเด็จพระเจา้ทา้ยสระ ลกัษณะเป็นลายกา้นขดท่ีมีทั้ง
อวบและแนวโนม้ท่ีจะแบบบางในรัชกาลของสมเด็จพระท่ีนัง่ทา้ยสระ130 (ภาพท่ี 113) 

                                                 
129สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 91. 
130สนัติ  เลก็สุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 66. 
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ภาพท่ี 113 ลายสลักไมเ้ป็นลายช่อหางโตและก้านขดประดับหน้าบนัวิหารพระนอนวดัป่าโมก 

อ่างทอง ศิลปะอยธุยาตอนปลาย 
ท่ีมา:  ภาพลายเส้น  สันติ  เล็กสุขมุ, ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310), 66. 

   จิตรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยาตอนปลายเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
พฒันาการซ่ึงมีท่ีมาจากลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา ดงัเช่นจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัไชยวฒันาราม
ในบริเวณผนงัเมรุดา้นใตใ้นสภาพลบเลือนมาก แต่ยงัสามารถสังเกตลวดลายไดว้า่เป็นลายกา้นขดออก
ช่อเป็นพรรณพฤกษา มีลายกระหนกประกอบลาย (ภาพท่ี 114) โทนสีเป็นสีนํ้ าตาลปนแดง เป็น
จิตรกรรมท่ีเร่ิมเขา้สู่ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงสันติ  เล็กสุขุม ระบุว่า เป็นลายก้านขด เขียนสี 
ศิลปะอยธุยา ราว พ.ศ. 2173 รัชกาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง131 

 
ภาพท่ี 114 จิตรกรรมฝาผนงัภายใตเ้มรุทิศใต ้วดัไชยวฒันารามเป็นลายกา้นขดออกช่อพรรณพฤกษา 

   พระวิหารวดัใหม่ประชุมพล นครหลวง อยุธยา ยงัพบจิตรกรรมฝาผนังสมยั
อยธุยาตอนปลาย ซ่ึงวาดข้ึนเป็นโทนสีแดง บริเวณผนงัสกดัหลงัพระประธานเป็นลายพรรณพฤกษา 
คลา้ยกบัลายพะเนียง มีลายดอกโบตัน๋ และสัตวน์านาพนัธ์ุประกอบลายอยูด่ว้ย ผนงัดา้นเหนือและ
ดา้นใตย้งัพบลายเทวดา นกัสิทธ์ิวทิยาธร ในมือถือช่อดอกโบตัน๋ดว้ย (ภาพท่ี 115) 

                                                 
131สนัติ  เลก็สุขมุ, กระหนกในดนิแดนไทย, 115. 
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ภาพท่ี 115 จิตรกรรมฝาผนงัท่ีผนงัสกดัหลงัวหิารวดัใหม่ประชุมพล นครหลวง เป็นลายดอกโบตัน๋

และพรรณพฤกษาเป็นกลุ่มกอมีสัตว์นานาชนิดแสดงในลักษณะภาพฉาก (ซ้าย)  
และยงัมีลายเทวดาถือช่อดอกโบตัน๋ท่ีผนงัดา้นขา้งพระประธาน (ขวา) 

   ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยธุยาตอนปลายไดป้รากฏอยูบ่นศิลปกรรมต่างๆ ดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ ยงัพบว่าช่างอยุธยานิยมนาํลายดอกโบตัน๋มาตกแต่งในงานประณีตศิลป์เป็นจาํนวน
มาก ดงัตวัอยา่งเช่นลายตูพ้ระธรรมหรือตูพ้ระไตรปิฎก วดัศาลาปูน อยุธยา ซ่ึง น. ณ ปากนํ้ า ระบุวา่ 
ตูพ้ระไตรปิฎกวดัศาลาปูนเป็นลายสมยัอยุธยาตอนปลายไดแ้สดงชั้นเชิงของการสอดแทรกภาพคน 
สัตว ์กบับา้นเรือน ผสมผสานกนัระหว่างลายเครือเถา รูปดอกไมก้บันก ดูงามยิ่งนกั เป็นศิลปะรุ่น
หลงัจากสมยัสมเด็จพระนารายณ์เล็กนอ้ย มีลายเครือเถาปนกบัลายไทย สังเกตจากหลงัคาเป็นลาย
แบบฝร่ัง เขา้ใจวา่เป็นศิลปะสมยัสมเด็จพระเพทราชา132 

   ดา้นหน่ึงของตูพ้ระไตรปิฎกเขียนเป็นรูปบรรณศาลา แต่ก่อเป็นตึกแปดเหล่ียม
แบบฝร่ังผสมจีนดว้ยยอดรูปทรงนํ้ าเตา้ ฤาษีกาํลงัหยกลอ้เล่นกบัเสือ โค และสิงห์อยูห่นา้บรรณศาลา 
อาจเป็นเร่ืองหลวชิยัคาวกี็ได ้ถดัมาเป็นโขลงชา้ง เบ้ืองหนา้คือโขดเขามีถํ้าประกอบดว้ยสัตวหิ์มพานต์
คือ ราชสีห์ คชสีห์ และสิงโตแบบจีน กบัตน้ไม ้ช่อกระหนก ซ่ึงลาํตน้เหมือนตน้ไผ ่มีก่ิงแยกออกจาก
กาบเป็นตวัลายช่อกระหนก และดอกไมห้ลากหลายพนัธ์ุ นกยงู กระรอก กระแต กบันกตวัเล็กๆ พากนั
ไต่เต้นตามก่ิงก้านสาขา ซ่ึงประดิษฐ์เป็นช่อหางโต กระหนกหางไหล ลายใบเทศ นับว่าประดิษฐ์
ตกแต่งอยา่งงามเลิศ เป็นศิลปะช้ินเอกของศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลาย133 (ภาพท่ี 116)  

   นบัวา่เป็นตูพ้ระไตรปิฎกลายรดนํ้ าน้ีไดแ้สดงให้เห็นถึงศิลปะอนัโดดเด่นของ
ศิลปะอยุธยาท่ีสามารถประยุกต์ลายดอกโบตัน๋ ลายพรรณพฤกษา และลวดลายตามอิทธิพลศิลปะจีน 
มาประยุกต์และสร้างงานศิลปะจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองได้อย่างแทจ้ริง แต่เป็นท่ีน่า

                                                 
132น. ณ ปากนํ้ า, ววิฒันาการลายไทย, 165. 
133เร่ืองเดียวกนั, 166. 
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เสียดายว่าทางวดัปล่อยให้ชาํรุดทรุดโทรม จนมีร่องรอยของการขูดขีดลงบนลายทอง โดยไม่ดูแล
ใหถู้กตามหลกัการอนุรักษเ์ท่าท่ีควร 

 
ภาพท่ี 116 ลายทองตูพ้ระไตรปิฎก วดัศาลาปูน อยุธยา เป็นลายพรรณพฤกษาประกอบดว้ยดอกไม้

นานาพรรณ รวมถึงดอกโบตัน๋ บางส่วนพฒันาเป็นลายช่อหางโต และมีนกหางยาว
นานาชนิด 

   อีกตวัอย่างหน่ึงท่ีสําคญัคือ ลายตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย ซ่ึงเป็นลายรดนํ้ า หรือ
ลายทอง จดัแสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 23 (ภาพท่ี 117) ลายรดนํ้ ามีเพียงสีดาํกบัสีทองคาํเปลว ท่ีจะให้งามจบัตาไดต้อ้งอยูใ่นความคิดและ
ฝีมือช่าง เช่น ตูฝี้มือครูช่างใบน้ี ส่วนล่างของภาพเป็นลายกระหนกเล่ือนไหลอยา่งอิสระ เคลา้ดว้ยภาพ
สิงโตจีน ส่วนบนเป็นลาํตน้ ก่ิง กา้น ใบ ดูเหมือนพล้ิวไหวตามสายลมอ่อน เป็นท่ีอยูอ่าศยัของบรรดา
นก กระรอก ทั้งส่วนบนและส่วนล่างดงักล่าวมีลกัษณะแตกต่าง แต่ร่วมกนัประกอบเป็นงานช่างช้ิน
เยีย่มน้ี134 

   ตูพ้ระธรรมน้ีมีช่ือเสียงมาก ไดช่ื้อว่า “ตูค้รูวดัเซิงหวาย” หมายถึง ฝีมือช่างระดบั
ครู ไดม้ากจากวดัเซิงหวาย ฝีมือระดบัครูท่ีจดัเจน เป็นอิสระ ออกแบบเขียนลวดลายประดิษฐ์ไดอ้ยา่ง
เป็นธรรมชาติ คือตวัตนของครูช่างโดยแท ้อน่ึง มีคาํอธิบายวา่ ก่อนท่ีจะเป็นตูพ้ระธรรมอยูต่ามวดั คง
เป็นตูเ้คร่ืองเรือนของเจา้นายในราชสาํนกั สาํหรับเก็บใส่เคร่ืองใชไ้มส้อย หรือใส่เส้ือผา้ เป็นตน้ ต่อมา
คงมีผูน้าํไปถวายวดั เม่ือเห็นดี ทาํตามๆ กนัมา จนกลายเป็นเร่ืองของวดัเพื่อใส่พระธรรมคมัภีร์ แลว้

                                                 
134สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 230. 
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เรียกวา่ ตูพ้ระธรรม135 เป็นอีกตวัอย่างหน่ึงท่ีมีลายดอกโบตัน๋ พรรณพฤกษา และสัตวน์านาพนัธ์ุเป็น
ลายประกอบส่วนหน่ึงของลายรดนํ้าท่ีมีช่ือเสียงมากของศิลปะอยธุยาตอนปลาย 

 
ภาพท่ี 117 ภาพลายเส้นลายรดนํ้ าตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย ศิลปะอยุธยาตอนปลาย พุทธศตวรรษท่ี 23  

พบลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา นกนานาชนิดและกระรอกเกาะอยู่ตามก่ิงก้าน 
ของตน้โบตัน๋ ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 

   ลายตูพ้ระไตรปิฎกวดัเซิงหวายซ่ึงอยู่ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 
เขียนรูปป่า มีกระหนกเปลวลุกฟูฟ่อง ฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย ประมาณรัชกาลพระเจา้อยูห่วับรมโกศ 
รูปต้นไม ้(มีดอกเป็นดอกโบตัน๋) ใบไม ้ก่ิงก้าน มีสัตวท์วิบาท จตุบาท ไต่ตามก่ิงก้านและดอก 
ส่วนล่างเป็นลายเปลวของกระหนกเปลวข้ึนมาผสานกนัอย่างงดงาม นับว่าเป็นแบบกระหนก 
อนังดงามท่ีสุดของสมยัอยธุยา136 

   นอกจากน้ียงัตูพ้ระธรรมสมยัอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ซ่ึงตั้ง
แสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร ดา้นหนา้ของตูพ้ระธรรมดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงอิทธิพล
ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน และตะวนัตก เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีพื้นฉากหลงัมีลายกระหนก ลาย
แบบจีน มีภาพชาวจีน และดอกโบตัน๋ดว้ย (ภาพท่ี 118) ซ่ึง น. ณ ปากนํ้ า ให้ความเห็นว่าตูพ้ระธรรม
ลายรดนํ้าดงักล่าวเป็นงานในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

                                                 
135เร่ืองเดียวกนั, 107. 
136น. ณ ปากนํ้ า, ววิฒันาการลายไทย, 191-192. 
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ภาพท่ี 118 ตูพ้ระธรรมลายรดนํ้ าภาพทหารชาวฝร่ังสวมชุดเป็นลายก้านขดท่ีปรับเขา้หาลายแบบ

ตะวนัตก และชาวแขกสวมชุดคลา้ยลายกา้นแยง่ ฉากหลงัมีลายดอกโบตัน๋และชาวจีน 

   งานลายกาํมะลอตามอิทธิพลจีนปรากฏลายดอกโบตัน๋อยู่เป็นจาํนวนมากเช่นกนั 
ดงัเช่นหีบหนังสือพระธรรมลายกาํมะลอ อยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท่ี 23 ซ่ึงจดัแสดงไวท่ี้
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครนั้น เป็นงานประณีตศิลป์อีกประเภทหน่ึงท่ีได้รับอิทธิพลจาก
วิธีการทาํจากจีนโดยตรงแลว้ ลวดลายท่ีประดบัส่วนใหญ่เป็นลายในอิทธิพลศิลปะจีนผสมกบัศิลปะ
ไทย เช่นภาพป่าและสัตวหิ์มพานต ์ดงัจะเห็นไดว้า่ลายดอกโบตัน๋ตามคติจีนก็เป็นลายประกอบท่ีมกัจะ
พบบนลายกาํมะลอเสมอๆ (ภาพท่ี 119) 

  
ภาพท่ี 119 หีบหนงัสือพระธรรมลายกาํมะลอ สมยัอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็น

ภาพป่าหิมพานต ์เช่น ราชสีห์ ชา้ง และช่อดอกโบตัน๋ 
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   นอกจากน้ีลายดอกโบตัน๋และลายพรรณพฤกษายงัปรากฏอยู่บนเคร่ืองถว้ยใน
ชีวติประจาํวนัของชาวอยธุยา โดยพบวา่มีลายดอกโบตัน๋รวมถึงลายไทยท่ีพฒันามาจากลายดงักล่าว 
เช่น ลายกา้นขด ลายช่อต่างๆ จากถว้ยชามท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัของชาวอยุธยา ซ่ึงราชสํานกัและ
ของราษฎรโดยทัว่ไป อยธุยานอกจากเป็นตลาดศูนยก์ลางรับซ้ือเคร่ืองถว้ยจีนแลว้ชาวอยุธยายงัเป็น
พอ่คา้คนกลางส่งเคร่ืองถว้ยไปขายยงัเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย  

   จากงานวิจยัของเผ่าทอง  ทองเจือ พบว่า การคา้เคร่ืองถว้ยท่ีเฟ่ืองฟูอยูใ่นสมยั
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช137 ราวพุทธศตวรรษท่ี 23 ตรงกบัสมยัจกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศ์ชิง
ตอนต้น ดังกล่าวมาแล้ว  ยงัพบว่าอยุธยาตอนปลายนิยมเคร่ืองเบญจรงค์หลายสี และเคร่ือง 
ลายครามท่ีเป็นถว้ยชาม โถพร้อมฝา มีลกัษณะเป็นทั้งลายแบบจีน และมีแบบท่ีเป็นลายไทยเขียน
ลายใตเ้คลือบด้วยสีครามเป็นลายไทย เช่น ลายดอกไม ้ก้านขดออกช่อ ลายช่อ ลายดอกโบตัน๋  
และพรรณพฤกษา138 (ภาพท่ี 120) 

 
ภาพท่ี 120 เคร่ืองถว้ยลายครามท่ีอยุธยาตอนปลายสั่งทาํและนาํเขา้มาจากเมืองจีน เป็นลายกา้นขด

ออกช่อ ลายดอกโบตัน๋ และลายพรรณพฤกษา  
ท่ีมา: ภุชชงค ์ จนัทวชิ และสมภพ  ถาวรรัตนะ, เคร่ืองถ้วยในเมืองไทย เคร่ืองลายคราม, 53. 

   สรุปไดว้า่ ลายดอกโบตัน๋ในสายศิลปะจีนไดรั้บความนิยมมาอย่างต่อเน่ืองใน
ศิลปะอยุธยา ปรากฏทั้งงานสลกัหินและปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม งานสลกัไม ้งานจิตรกรรม

                                                 
137เผ่าทอง  ทองเจือ, การศึกษาความสัมพันธ์ทางการค้าในสมัยอยุธยา ระหว่างจีนกับอยุธยาโดย

อาศัยข้อมูลจากเคร่ืองถ้วยจนีทีง่มได้รอบเกาะอยุธยา (กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 
2529), 23. 

138ภุชชงค์  จนัทวิช และสมภพ  ถาวรรัตนะ, เคร่ืองถ้วยในเมืองไทย เคร่ืองลายคราม (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2551), 53. 
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สาํหรับตวัอยา่งศิลปกรรมในศิลปะอยธุยาท่ีปรากฏลายดอกโบตัน๋หรือลายท่ีเก่ียวขอ้งในช่วงอยุธยา
ตอนตน้ อยธุยาตอนกลาง และอยธุยาตอนปลาย139 ดงัน้ี 

   สมัยอยุธยาตอนต้น ตั้ งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 
สถาปนากรุงศรีอยธุยา (พ.ศ. 1893) ถึงส้ินรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 2031) ตวัอยา่ง
ศิลปกรรมท่ีปรากฏลายดอกโบตัน๋ เช่น ลายสลกัหินลายดอกโบตัน๋ วดัมหาธาตุ อยุธยา เคร่ืองทองท่ี
พบในกรุพระปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ และกรุวดัมหาธาตุ อยุธยา ปรากฏลายดุนทองเป็นลาย
ดอกโบตัน๋อยู่เป็นจาํนวนมาก ภาพจิตรกรรมในกรุวดัราชบูรณะ อยุธยา และในช่วงปลายสมยั
อยธุยาตอนตน้โดยเฉพาะสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไดมี้อิทธิพลศิลปะจีนเขา้มาระลอกใหญ่ 
เกิดพฒันาลวดลายดอกโบตัน๋ให้มีความซบัซ้อนเพิ่มข้ึนดงัเช่นลายปูนป้ันวดันางพญา ศรีสัชนาลยั 
ลายปูนป้ันปรางคป์ระธานวดัจุฬามณี พิษณุโลก ลายดาวเพดานจาํหลกัไมรู้ปดอกโบตัน๋และเทวดา
บนเพดานหอ้งปรางคว์ดัพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง รูปแบบลายศิลปกรรมท่ีปรากฏเป็นดอกโบตัน๋
ท่ียงัคงมีความเป็นธรรมชาติอยูม่าก มีลกัษณะเป็นดอกโบตัน๋บาน 

   สมยัอยุธยาตอนกลาง รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2  ถึงรัชกาลสมเด็จพระเจา้
ทรงธรรม (พ.ศ. 2181) ตวัอยา่งศิลปกรรมท่ีมีลายดอกโบตัน๋ เช่น ลายดอกโบตัน๋สลกัไมท่ี้บานประตู
วดัพระศรีสรรเพชญ ์(ช่อดอกไมท่ี้เทวดาทวารบาลถือ) ลายปูนป้ันกรุยเชิงเรือนธาตุเจดียท์รงปราสาท 
วดัวรเชษฐ์เทพบาํรุง ลายปูนป้ันวดัไลย ์ลพบุรี ลายดอกโบตัน๋ท่ีธรรมาสน์วดัเสาธงทอง ลพบุรี  
เป็นตน้ รูปแบบลายศิลปกรรมท่ีปรากฏเป็นลวดลายดอกโบตัน๋เปล่ียนจากลายเลียนแบบธรรมชาติ
ไปสู่ลายประดิษฐ์ โดยจากรูปแบบท่ีดอกโบตัน๋มีกลีบบานในช่วงอยุธยาตอนตน้ แลว้ค่อยๆ หุบกลีบ
ลงกลายเป็นดอกตูมคลา้ยกบัดอกบวัตูมในช่วงศิลปะอยธุยาตอนกลาง 

   สมยัอยธุยาตอนปลาย เร่ิมตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2173) 
จนถึงเสียกรุงศรีอยุธยา คร้ังท่ี 2 (พ.ศ. 2310) ตวัอย่างศิลปกรรมท่ีปรากฏลายดอกโบตัน๋หรือลาย 
ท่ีเก่ียวเน่ืองกับลายดอกโบตั๋น เช่น ดอกโบตั๋นปูนป้ันบริเวณกรอบหน้าบันปรางค์องค์เล็ก 
วดัไชยวฒันาราม ดอกโบตั๋นปูนป้ันท่ีประดับผ้าทิพย์ภายในเมรุทิศเหนือ วดัไชยวฒันาราม  
ดอกโบตัน๋ปูนป้ันบริเวณกรอบหนา้บนัปรางคอ์งคเ์ล็ก วดัโลกยสุธา ลายช่อสลกัไมท่ี้หนา้บนัวิหาร 
วดัป่าโมก ลายช่อปูนป้ันประดบัหนา้บนัประตูพระอุโบสถ วดับรมพุทธาราม ลายทองตูพ้ระธรรมท่ีมี
ลายเก่ียวเน่ืองกบัดอกโบตัน๋ของวดัเซิงหวาย ภาพจิตรกรรมฝาผนงัลายกา้นขดท่ีวดัไชยวฒันาราม 
ลายพรรณพฤกษาท่ีวหิารวดัใหม่ประชุมพล นครหลวง เป็นตน้ รูปแบบลายศิลปกรรมท่ีปรากฏเป็น

                                                 
139ตรี อมาตยกุล, “ศิลปะสมัยอยุธยา” ในศิลปะอู่ทอง ศิลปะสมัยอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทร์  

(พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), 44. อา้งถึงใน สนัติ เลก็สุขมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ ศิลปะอยุธยา, 32. 
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ลวดลายดอกโบตั๋นพฒันาไปเป็นลายประดิษฐ์อย่างแท้จริง เช่น กลายเป็นลายช่อหางโต และ
กลายเป็นแม่ลายและส่วนประกอบของลายไทยหลายประเภท 

   งานสลกัไมเ้ป็นตวัอย่างสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของลายดอกโบตัน๋
ได้เป็นอย่างดียิ่ง จากตวัอย่างลายดอกโบตัน๋ท่ีบานประตูไมจ้าํหลกัรูปเทวดาทรงพระขรรค์ จาก
ปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ศรีสัชนาลยั มีลายก้านขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋บานเป็น
ธรรมชาติ เม่ือเขา้สู่สมยัอยธุยาตอนกลาง ทวารบาลรูปเทวดาทรงพระขรรคจ์ากซุ้มคูหาสถูปวดัพระศรี
สรรเพชญ์ฉากหลงัทาํขมวดเครือเถารูปดอกโบตัน๋เป็นกลีบซ้อนชูข้ึนและดอกโบตัน๋ไดเ้ร่ิมหุบกลีบ
กลายเป็นดอกประดิษฐ์ และไดพ้ฒันาลายต่อเน่ืองมาในสมยัอยุธยาตอนปลาย ทวารบาลบางแห่งเป็น
รูปเซ่ียวกางแบบจีน ส่วนช่อดอกโบตัน๋ดา้นบนไดค้ล่ีคลายไปเป็นลายช่อหางโตในท่ีสุด แมว้า่ลายดอก
โบตัน๋จะไม่เหมือนกบัลายช่อหางโตในสมยัหลงั แต่ยงัสืบเคา้ไดว้า่มีพฒันาการท่ีต่อเน่ืองกนัมาโดยใช้
ระยะเวลานานหลายศตวรรษไดค้่อยๆ เปล่ียนแปลงรูปแบบของศิลปะให้มีเอกลกัษณ์ดว้ยอิทธิพลของ
รสนิยมของช่างในแต่ละยคุสมยั 

3.5 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะรัตนโกสินทร์ 

 จกัรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ. 2279-2338) แห่งราชวงศ์ชิง ทรงครองราชยต์รงกบัสมยั
อยธุยาตอนปลายต่อกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงน้ีราชอาณาจกัรสยามมีศึกติดพนัอยูก่บั
พม่าและการปราบปรามเหล่าชุมนุมต่างๆ แต่ก็ยงัมีการติดต่อกบัราชสํานกัจีน สมยักรุงธนบุรีและ
ตน้กรุงรัตนโกสินทร์ สยามพยายามรักษาความสัมพนัธไมตรีกบัจีน การเชิญพระราชสาส์นและ
เคร่ืองราชบรรณาการซ่ึงเรียกกนัเป็นสามญัวา่ไปจ้ิมกอ้งเมืองจีนนั้น ก็ยงัคงถือเป็นประเพณีปฏิบติั
กันเร่ือยมาไม่ได้ขาด เม่ือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ของสยามเสด็จข้ึนครองราชย์ หรือเม่ือ 
พระจกัรพรรดิองค์ใหม่ของจีนได้ครองราชสมบติัสืบต่อจากองค์เดิม ถือเป็นประเพณีท่ีต้องมี 
พระราชสาส์นแจง้ใหฝ่้ายใดฝ่ายหน่ึงไดท้ราบทุกคร้ังไป เสมือนเป็นการแนะนาํให้รู้จกักนัในฐานะ
ท่ีเคยเป็นชาติใกลชิ้ดสนิทสนมกนัมาแต่โบราณกาล140 

 แม้ว่าในสมัยกรุงธนบุรีความสัมพนัธ์กับจีนไม่มากนักด้วยพัวพันอยู่กับการศึก
สงครามเป็นสําคญั เม่ือเขา้สู่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 ไดส่้งคณะทูตเขา้ไปเจริญทางพระ
ราชไมตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2548 และเมืองจีนไดมี้พระราชสาส์นตอบแทนทางพระราชไมตรีต่อ
กษตัริย์สยามจาํนวนหลายคร้ัง และได้ส่งคณะทูตพร้อมพระราชสาส์นและเคร่ืองบรรณาการ
ระหวา่งกนัถ่ีมากในช่วงรัชกาลท่ี 2 และรัชกาลท่ี 3 ส่งผลดีต่อการคา้ขายและสถานะทางเศรษฐกิจ

                                                 
140กรมศิลปากร, สัมพนัธภาพไทย-จนี, 7. 
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ของสยาม รวมถึงการอพยพเข้ามาของแรงงานจีนและศิลปวฒันธรรมจีนแพร่เข้ามาในช่วงต้น 
กรุงรัตนโกสินทร์ดว้ย 

 เม่ือบา้นเมืองมีความมัน่คงเม่ือตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แลว้ การคา้เรือสําเภาก็ฟ้ืนฟูข้ึนอีก
คร้ังหน่ึง อิทธิพลศิลปะจากจีนรวมถึงลายดอกโบตัน๋นั้นจึงมาอีกเป็นหลายระลอกใหม่ ดว้ยในช่วง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ได้ฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหว่างราชอาณาจักรสยามกับราชสํานักจีนสมัย
ราชวงศ์ชิงโดยในช่วงรัชกาลท่ี 1 ถึงปลายรัชกาลท่ี 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นตรงกบัรัชสมยั
จกัรพรรดิเจียฉ้ิง (พ.ศ. 2339-2363) และในช่วงปลายรัชกาลท่ี 2 ถึงปลายรัชกาลท่ี 3 ตรงกบัรัชสมยั
จกัรพรรดิเตา้กวง (พ.ศ. 2364-2393) ซ่ึงในช่วงน้ีการคา้เรือสําเภาเฟ่ืองฟูข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจดีข้ึน 
และมีการทะนุบาํรุงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามอย่างขนานใหญ่เพื่อให้ราชธานีฟ้ืนคืนดงัเช่นคร้ัง
บา้นเมืองยงัดีในยคุกรุงศรีอยธุยา 

 ในการศึกษาลายดอกโบตัน๋ในศิลปะรัตนโกสินทร์ จาํแนกวิเคราะห์ตามยุคสมยั โดย
ในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีนผ่านการคา้ขายในช่วงรัชกาลท่ี 1-3 
และต่อมาในช่วงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกมีลวดลายฝร่ังเขา้มากตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 4 เป็น
ตน้มา โดยพิจารณาครอบคลุมถึงดา้นฝีมือช่างโดยจาํแนกเป็นกลุ่มพระอารามหลวงท่ีดาํเนินการโดย
ช่างหลวง และการส่งผลของลวดลายไปยงักลุ่มช่างทอ้งถ่ิน รวมถึงรายละเอียดประเภทของงาน
ศิลปกรรมของศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีนิยมประดบัดว้ยลายดอกโบตัน๋ มีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี  

 3.5.1 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที ่1-3 

   ลายดอกโบตัน๋ระลอกใหม่ในช่วงสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์น้ี ส่วนใหญ่มาจาก
การติดต่อคา้สําเภาคา้ขายกบัเมืองท่ีตั้งบริเวณชายฝ่ังทะเลด้านใตแ้ละตะวนัออกของจีนลายดอก
โบตัน๋จึงเขา้มาระลอกใหม่ในนามดอกพุดตานตามสําเนียงของชาวจีนทางภาคใต ้ซ่ึงเรียกว่าดอก
โบตัน๋ว่า พุดตาน หรือ “ฝหูยง” พุดตานจึงเป็นอีกคาํหน่ึงและมีความหมายในเชิงสัญลกัษณ์มงคล
ตามคติจีนเช่นเดียวกบัโบตัน๋ทุกประการ และไดแ้พร่หลายเขา้มามากในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ 

   ต่อมาในช่วงปลายรัชกาลท่ี 3 ไดเ้ร่ิมมีอิทธิพลชาติตะวนัตกเขา้มาพร้อมๆ กบั
อิทธิพลทางศิลปะท่ีเรียกกนัว่า “ลายอย่างเทศ” หรือ “ลายเทศ” ซ่ึงมีท่ีมาจากลายใบไมแ้บบฝร่ัง 
ประเภทใบอะแคนธสัท่ีเป็นพืชพรรณในตระกูลเหงือกปลาหมอนั้น ช่างไทยในช่วงรัชกาลท่ี 3 ได้
ประยกุตน์าํลายดอกพุดตานมาผสมผสานกบัลายอยา่งเทศ เกิดเป็น “ลายเทศพุดตาน” ข้ึน และไดรั้บ
ความนิยมอยา่งสูงสุด ดงัท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ ทรงระบุ
ไวใ้นสาส์นสมเด็จ เล่ม 16 ว่า “ลายชนิดท่ีช่างเขาเรียกกนัว่า “ลายเทศพุดตาน” อนัฮือทาํกนัข้ึนใน
รัชกาลท่ี 3 ถา้ใครทาํไม่ไดก้็ออกจะไม่ใช่คน เป็นเหตุใหผู้ท้าํตอ้งทาํตามสมยั ดว้ยวิตกกลวัจะไม่เป็น
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คน”141 ในงานช่างไทยไดใ้ชล้ายพุดตาน และลายเทศพุดตาน สืบเน่ืองกนัมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมในชนิดท่ีเรียกวา่แทบไม่มีวดัใดในกรุงเทพฯ ไม่มีลายดอกพุดตานหรือลายดอกโบตัน๋ 

   ช่างรัตนโกสินทร์ตอนตน้ได้นาํลายดอกโบตัน๋มาเป็นงานประดบัศิลปกรรม
ต่างๆ อยา่งหลากหลาย บางส่วนสั่งนาํเขา้มาจากเมืองจีนโดยตรง แต่ส่วนใหญ่เป็นฝีมือช่างไทยทาํ
ข้ึนโดยนําลายดอกโบตัน๋มาลายประดับบริเวณหน้าบัน บานประตู บานหน้าต่าง กรอบประตู
หน้าต่างของอุโบสถและวิหารตามพระอารามต่างๆ พบในงานจิตรกรรมฝาผนัง ทั้งท่ีเป็นลายใน
ฉากจิตรกรรมต่างๆ แลว้ยงัไปประดิษฐ์เป็นลายแผงรูปช่อดอกโบตัน๋เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 
ลายดอกโบตัน๋ผสมผสานลายฝร่ังประดบัตามกรอบประตู หนา้ต่าง ลายซุ้มสีมา ซ่ึงแสดงว่าศิลปะ
รัตนโกสินทร์นิยมลายดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตานเป็นอยา่งยิง่  

   ดงัมีตวัอย่างงานศิลปกรรมของกลุ่มช่างหลวงท่ีมีลายดอกโบตัน๋ประดบัจาก
พระอารามท่ีสาํคญัดงัน้ี 

   ลายสลกัไมท่ี้วดัระฆงัโฆสิตาราม เป็นลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดอกโบตัน๋รุ่นเก่าอยูท่ี่
หอพระไตรปิฎก ซ่ึงเดิมเคยเป็นอาคารเรือนไทยสมยักรุงธนบุรี ลกัษณะเป็นหอฝาสําหรวดมุงจาก
สามหลงัแฝด มีชานหน้า เดิมใช้เป็นหอประทบันัง่ของรัชกาลท่ี 1 ก่อนเสด็จข้ึนครองราชย ์เม่ือ
พระองค์เสด็จข้ึนครองราชยแ์ล้วไดพ้ระราชทานร้ือมาปลูกถวายวดั เรียกกนัว่า “ตาํหนกัจนัทน์” 
ต่อมาในการสังคายนาพระไตรปิฎกเม่ือตน้รัชกาลไดท้รงปรารถถึงพระตาํหนกัจนัทน์ ทรงมีพระ
ราชประสงคใ์ห้เป็นหอไตร จึงรับสั่งให้ยา้ยตาํหนกัจนัทน์จากท่ีเดิม และเปล่ียนหลงัคามุงจากเป็น
มุงกระเบ้ือง เปล่ียนฝาสําหรวดกั้นกะแชงเป็นฝาไมลู้กประกนไมส้ัก ภายในทาํเรียงเพื่อเขียนเป็น
รูปภาพทาํลายประตูเขียนลายรดนํ้ า แกะลายประตูห้องโถงกลาง แกะประตูหน้า ทั้งน้ี อยู่ในความ
ควบคุมของรัชกาลท่ี 2 เม่ือคร้ังดาํรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 
เป็นผูท้รงอาํนายการบูรณปฏิสังขรณ์ เม่ือปฏิสังขรณ์ซ่อมสร้างเสร็จ ไดท้รงปลูกตน้จนัทน์ไวใ้นทิศ
ทั้ง 8 แลว้ทรงประกาศพระราชอุทิศใหเ้ป็นหอไตร142 

   หอไตรแห่งน้ีมีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลายดอกโบตัน๋ ไดแ้ก่ บริเวณบานประตูไม้
สลกั 2 แห่ง ประกอบดว้ย ซุ้มหนา้บนัและบานประตูไมส้ลกับริเวณทางข้ึนเรือนท่ีเป็นนอกชาน 

                                                 
141สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยาดาํรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ  

เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ,์ สาส์นสมเดจ็, เล่ม 16 (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 90. 
142สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์, “งานบูรณปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกวดัระฆงั 

โฆสิตาราม หรือนิวาสสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก่อนเสวยราชย,์” พิมพค์ร้ังท่ี 2 
อาษา ฉบบัพิเศษ, 1 (เมษายน 2512), 23-25. 
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และบานประตูไมเ้ขา้เรือน รายละเอียดของลวดลาย พบว่า บานประตูสลกัลวดลายเป็นรูปมงักรอยู่
ดา้นล่างพนัลายช่อต่อดอกท่ีเป็นลายดอกโบตัน๋ในลกัษณะดอกประดิษฐ ์ส่วนซุม้เป็นลายผสมผสาน
ระหวา่งลายช่อต่อดอกและออกเป็นกา้นและใบเป็นกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ เน่ืองจากติดตั้งไว้
บริเวณประตูนอกชานทาํให้ถูกแดดและฝนเป็นประจาํเป็นเวลานานจนลวดลายลบเลือน ปัจจุบนัเก็บ
รักษาตน้แบบดงักล่าวไวด้า้นในของหอไตร (ภาพท่ี 121)  

 
ภาพท่ี 121 ซุม้หนา้บนัและบานประตูบริเวณทางข้ึนเรือนนอกชานของหอไตร วดัระฆงัโฆสิตาราม  

ปัจจุบนัเก็บรักษาไวภ้ายในหอไตร 
   จากหนงัสือ “พฒันาการของลายไทย : กระหนกกบัเอกลกัษณ์ไทย” ของสันติ 

เล็กสุขมุ ไดบ้รรยายถึงหนา้บนัสลกัไมข้องประตูชานเรือนหรือหอไตรแห่งน้ีไวว้า่ “หนา้บรรพของ
ประตูชานเรือนซ่ึงสลกัด้วยไม ้แนวตั้งกลางพื้นท่ีของหน้าบรรพมีดอกสามเหล่ียมเรียงเป็นลาํดบั
จากขนาดใหญ่ข้ึนไปขนาดเล็กลง สองขา้งแกนเป็นวงกา้นขดท่ีคลา้ยเป็นกาบหุ้มคลา้ยลายฝร่ังอยู่
บ้าง จึงชวนให้ฉงนสําหรับลักษณะแปลกไม่เหมือนอ่ืนใดเช่นน้ี … ยอดของกรอบหน้าบรรพ
ประดบัดว้ยวงโคง้ประกอบกนัเป็นรูปสามเหล่ียม อาจเทียบเคียงกบัลกัษณะแบบเก่าก่อนท่ีจะพฒันา
มาเป็นช่อฟ้า กระนั้นก็ตามในท่ีน้ีมิไดห้มายความวา่เป็นหนา้บรรพคร้ังกรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จ
พระนารายณ์ซ่ึงใกล้ชิดกับลักษณะฝร่ังมากกว่ารัชกาลอ่ืน แต่อาจพิจารณาได้ว่างานช่างระยะ
แรกเร่ิมของราชธานีใหม่ไดมี้ความพยายามหาแนวทางจากของเก่าท่ีมีอยูน่าํมาปรับปรุง … สําหรับ
ประตูจากชานเรือนเขา้สู่เรือนมีประตูเดียว เป็นเรือนหลงักลาง บานประตูสลกัลายกา้นขดอีกแนว
หน่ึง มีรูปนกหสัดีลิงคอ์ยูด่า้นล่างของบาน รายละเอียดของลายเป็นแบบเดียวกบัลายของหนา้บรรพ
ประตูชานเรือนท่ีไดก้ล่าวผา่นมา”143 

                                                 
143 สนัติ  เลก็สุขมุ, พฒันาการของลายไทย: กระหนกกบัเอกลกัษณ์ไทย, 403. 
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   ซุ้มหน้าบนัและบานประตูไมข้องใหม่ท่ีติดตั้งท่ีหอไตร วดัระฆงัโฆสิตารามใน
ปัจจุบนันั้น ไดท้าํข้ึนใหม่เม่ือการบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2512 เป็นงานสลกัไมเ้ลียนแบบของเดิม ปิดทอง 
และประดบักระจก (ภาพท่ี 122) 

  
ภาพท่ี 122 ซุ้มและบานประตูบริเวณทางข้ึนหอไตรวดัระฆังโฆสิตารามเป็นของท่ีทาํข้ึนใหม่  

สลกัลวดลายเป็นรูปมงักรอยูด่า้นล่างมีลายช่อต่อดอกท่ีเป็นลายดอกโบตัน๋ต่อข้ึนไป 
ท่ีมา:  ภาพลายเส้น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, “งานบูรณปฏิสังขรณ์หอ

พระไตรปิฎกวดัระฆงัโฆสิตาราม หรือนิวาสสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกก่อนเสวยราชย,์” พิมพค์ร้ังท่ี 2 อาษา ฉบบัพิเศษ, 1 (เมษายน 2512), 24. 

   ส่วนบานประตูสลกัไมด้า้นหนา้หอไตรหรือประตูเขา้เรือนดา้นในนั้น สลกัเป็น
ลายนกหสัดีลิงคอ์ยูด่า้นล่าง และมีลายกา้นขดออกช่อเป็นลายดอกโบตัน๋ประดิษฐ์พนัมว้นข้ึนดา้นบน
สลบัไปมา เป็นงานสลกัไม ้ปิดทอง ประดบักระจก (ภาพท่ี 123)  

  
ภาพท่ี 123 ภาพถ่ายเก่าบานประตูสลกัไม ้หอไตรวดัระฆงัโฆสิตาราม เป็นนกหัสดีลิงค์อยู่ดา้นล่าง  

มีลายกา้นขดออกช่อเป็นลายดอกโบตัน๋ประดิษฐด์า้นบน (ซา้ย) ภาพถ่ายปัจจุบนั (ขวา) 
ท่ีมา:  ภาพซา้ย น. ณ ปากนํ้า. ศิลปะในกรุงเทพมหานคร ภาคแรก (กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2521), 89. 
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   ลายดอกโบตัน๋ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม แมว้า่จะเป็นวดัท่ีสร้างแบบประเพณี
นิยม แต่ก็พบวา่มีส่วนประดบัต่างๆ มีลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลายดอกโบตัน๋อยู ่ทั้งท่ีนาํเขา้มาจากเมืองจีน
และสร้างข้ึนโดยช่างไทยสมยัรัตนโกสินทร์ ดงัตวัอยา่งศิลปกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัลายดอกโบตัน๋
ในวดัประจาํพระบรมมหาราชวงัแห่งน้ี เช่น หนา้บรรพพระอุโบสถประดบังานสลกัไม ้ลงรักปิดทอง
ประดบักระจกสีเป็นพื้นลาย ตวัลายรูปนารายณ์ทรงครุฑ ท่ามกลางลายเครือก้านขด แมเ้ช่ือว่าเป็น
แบบอยา่งเดิมตั้งแต่คร้ังรัชกาลท่ี 1 แต่ก็เขา้ใจวา่ผา่นการบูรณะซ่อมแซมอยา่งสําคญัในสมยัรัชกาลท่ี 3 
มาแล้ว144 ลายดอกโบตั๋นประดับอุโบสถคือ กระเบ้ืองเขียนสีบริเวณกําแพงแก้วรอบอุโบสถ  
และบริเวณฐานปัทมต์อนล่างสุด โดยกระเบ้ืองเคลือบดงักล่าวเป็นภาพทิวทศัน์ ดอกไม้หลายชนิด 
ส่วนใหญ่เป็นดอกโบตัน๋ นก เป็นตน้ คงเป็นของสั่งทาํจากจีน145 (ภาพท่ี 124) 

 

 

 
ภาพท่ี 124 ฐานปัทม์ตอนล่างสุดพระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม บุด้วยกระเบ้ืองเคลือบ 

ภาพทิวทศัน์โขดหิน ดอกโบตัน๋ ดอกไมอ่ื้นๆ และนก เป็นของสั่งทาํจากเมืองจีน 

   การประดบัลายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลายดอกโบตัน๋ในวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม
อยู่เป็นจาํนวนมากเช่นกนั ทั้งประดบัภายนอกและภายในอาคาร และเป็นลวดลายท่ีมากบัส่ิงของ
และวสัดุก่อสร้างท่ีนาํเขา้มาจากเมืองจีน บางส่วนเป็นของท่ีช่างไทยจดัทาํข้ึน ลายดอกโบตัน๋ท่ี
ปรากฏอยู่ในวดัแห่งน้ี เช่น ลวดลายตกแต่งจากกระเบ้ืองตัดและกระเบ้ืองเคลือบสีสําเร็จรูป
ประกอบพระมหาเจดีย ์4 รัชกาล โดยเฉพาะพระมหาเจดียป์ระจาํรัชกาลท่ี 4 บริเวณฐานเจดียต์กแต่ง
ลวดลายเป็นดอกไมม้งคลจีน เกสรกลางดอกและกลีบดอกชั้นในสุดเป็นลายดอกพุดตาน มีหลายสี 

                                                 
144สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 54. 
145เร่ืองเดียวกนั, 49. 
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กลีบชั้นนอกเป็นกระเบ้ืองเคลือบสีตดัประดบั ประกอบดว้ยลายกา้นขดและใบพรรณพฤกษา บาง
ใบเป็นกระเบ้ืองเคลือบสําเร็จรูป บางใบเป็นกระเบ้ืองตดัมาประกอบเป็นใบ บริเวณเรือนธาตุ
ประดบัดว้ยลายดอกไมม้งคลจีนในลกัษณะเดียวกนั แต่ทาํเป็นลกัษณะช่อดอกไมร่้วง ประกอบดว้ย
ดอก กา้น และใบ เป็นกระเบ้ืองเคลือบสําเร็จรูปบริเวณเกสรและกลีบดอกชั้นในเป็นดอกพุดตาน
สาํเร็จรูป มีหลากหลายสีเช่นกนั (ภาพท่ี 125)  

  
ภาพท่ี 125 ฐานพระมหาเจดียป์ระจาํรัชกาลท่ี 4 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ประดบัลายดอกไม้

มงคลจีน เกสรและกลีบดอกชั้นในเป็นกระเบ้ืองเคลือบสําเร็จรูปลายดอกพุดตานหลากสี 
(ซา้ย) บริเวณเรือนธาตุเป็นดอกไมร่้วง รูปแบบดอกเช่นเดียวกบัท่ีฐานเจดีย ์(ขวา) 

   นอกจากน้ี ภายในบริเวณวดัหลวงแห่งน้ียงัพบลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีหน้าบนั
อุโบสถและวหิารพระพุทธไสยาสน์ ถะจีน ซุ้มประตูหิน ตุ๊กตาหินจีนหรือเคร่ืองอบัเฉา โคมไฟลาย
ดอกโบตัน๋ประดบัพระอาราม แผน่หินสลกัลายดอกโบตัน๋ประดบัฐานอาคาร รวมถึงภาพจิตรกรรม
ท่ีมีลายดอกโบตัน๋บนฝาผนงัและเสาท่ีอยูภ่ายในอุโบสถและวหิาร เป็นตน้ 

   วดัสุทศันเทพวรารามเป็นพระอารามท่ีรัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึน 
เพื่อให้สูงใหญ่เทียบเท่าวิหารวดัพนัญเชิงท่ีกรุงเก่า146 ส่ิงท่ีสําคญัคือ พระวิหารหลวง ซ่ึงเป็นท่ี
ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ท่ีรัชกาลท่ี 1 โปรดเกลา้ฯ ให้อญัเชิญมาจากสุโขทยั และพระอุโบสถท่ี
รัชกาลท่ี 3 โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึน 

   วดัสุทศันเทพวรารามเป็นอีกวดัหน่ึงท่ีประดบัลวดลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรม
ต่างๆ เป็นจาํนวนมาก งานช่างช้ินสําคญัท่ีมีลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาซ่ึงมีช่ือเสียงมากก็คือ 
บานประตูไมแ้กะสลกัพระวิหารหลวง ฝีพระหัตถ์รัชกาลท่ี 2 ประติมากรรมช้ินยอดเยี่ยมของงาน
ช่างไทย (ภาพท่ี 126) ตามประวติัระบุว่าได้เกิดไฟไหม้บานประตูคู่น้ีชํารุดเสียหาย เม่ือวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน 2502 ดงันั้น จึงไดถ้อดไปเก็บรักษาไวใ้นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครจนถึง

                                                 
146สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ อา้งถึงใน สันติ  เล็กสุขุม , ข้อมูลกับ

มุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 126. 
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ปัจจุบนั147 ในคร้ังนั้นไดมี้การยา้ยบานประตูคู่กลางดา้นหลงัมาแทนท่ี และไดท้าํคู่หลงัข้ึนใหม่แทน
ของเดิมโดยทาํเป็นลายรดนํ้าดา้นนอก ส่วนดา้นในเขียนสีเป็นลายพรรณพฤกษาเลียนแบบประตูไม้
แกะสลกัตามท่ีปรากฏในปัจจุบนั148 

  
ภาพท่ี 126 บานประตูวหิารหลวงวดัสุทศันเทพวรารามสลกัไมเ้ป็นลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา 
ท่ีมา: สาํนกัผงัเมือง, สองศตวรรษวดัสุทัศนเทพวราราม ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร, 62, 65. 

   แมภ้าพดอกโบตัน๋แบบจีนปรากฏในสมยัอยุธยาตอนปลาย แต่ก็นิยมเขียนเป็น
กลุ่มกอหรือตน้ เพื่อประดบัฉากเล่าเร่ือง ซ่ึงแตกต่างจากลวดลายท่ีพบในวดัสมยัตน้รัตนโกสินทร์ 
การใชด้อกโบตัน๋มาผกูในโครงร่างลายไทย149 อยา่งไรก็ดี ถึงแมง้านประดบัเช่นน้ีปรากฏอยา่งมาก
ในรัชกาลท่ี 3 แต่อาจกล่าวได้ว่า ความนิยมดังกล่าวเร่ิมปรากฏต้นเค้าบ้างแล้วในรัชกาลท่ี 2  
ดังจะเห็นได้จากลายก้านแย่งท่ีมีดอกโบตั๋นประกอบบนเพดานพระท่ีนั่งสนามจันทร์ ใน
พระบรมมหาราชวงั ซ่ึงเช่ือวา่สร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 2150  ส่วนลายในอิทธิพลศิลปะตะวนัตกในวดัน้ี
ท่ีพบเป็นลายใบไมย้าวขอบหยกัหรือใบอะแคนธสับริเวณซุม้ประตู ซุม้สีมา เป็นตน้ 

                                                 
147เด่นดาว  ศิลปานนท์ “บานประตูไมแ้กะสลกัพระวิหารวดัสุทศันเทพวราราม,” ศิลปากร 48, 1, 

2548: 109. อา้งถึงใน สาํนกัผงัเมือง, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร. 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 62. 

148พระวิสุทธิวงศาจารย,์ ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม (กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2516), 16. อา้งถึงใน 
สาํนกัผงัเมือง, สองศตวรรษวดัสุทศันเทพวราราม ศูนย์กลางจกัรวาล ศูนย์กลางพระนคร, 62. 

149อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยัรัชกาลท่ี 3” 
(วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2547): 68. 

150ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศกัด์ิศรี, พระราชวัง และวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325-2525) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525), 69. อา้งถึงใน สํานักผงัเมือง, สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม ศูนย์กลาง
จกัรวาล ศูนย์กลางพระนคร, 154. 
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   ศิลปกรรมอ่ืนๆ ภายในวดัสุทศันเทพวรารามท่ีพบลายดอกโบตัน๋อีกเป็นจาํนวน
มาก เช่น กระเบ้ืองปรุรอบพระอุโบสถเป็นลายดอกโบตัน๋ ซุ้มสีมามีลายดอกโบตัน๋และลายใบไม้
ฝร่ัง หน้าบนัพระอุโบสถท่ีมีสัญลกัษณ์พระสุริยะดา้นตะวนัออกและพระจนัทร์ดา้นตะวนัตกท่ีส่ือ
ให้เห็นอุโบสถเป็นศูนยก์ลางจกัรวาลนั้น บริเวณพื้นหน้าบนัดงักล่าวทาํเป็นลายดอกโบตัน๋และ
พรรณพฤกษา ทบัหลงัของซุ้มประตูกาํแพงแกว้รอบพระอุโบสถก็ประดบัดว้ยลายดอกโบตัน๋และ
ลายใบไมฝ้ร่ัง ภาพจิตรกรรมทั้งในพระวิหารหลวงและพระอุโบสถลว้นมีลายดอกโบตัน๋ประกอบ
อยูท่ ั้งส้ิน ทวารบาลป็นรูปเทวดาถือพระขรรคเ์หยียบโคและมีช่อดอกโบตัน๋อยูด่า้นหลงั บานแผละ
หน้าต่างภายในพระวิหารหลวงเขียนเป็นก๋ีมว้น คือ เป็นชั้นวางของมงคลจีนต่างๆ ซ่ึงของมงคลท่ี
ขาดไม่ไดคื้อดอกโบตัน๋ จิตรกรรมประดบัเสาและผนงัในพระวิหารหลวงลว้นเป็นลายดอกโบตัน๋  
ลายสินเทาแบ่งฉากจิตรกรรมในพระอุโบสถก็ย ังเป็นลายดอกโบตั๋น จิตรกรรมท่ีฉากหลัง
พระพุทธรูปในพระระเบียงคดลว้นเป็นลายดอกโบตัน๋ ตวักรอบภาพท่ีบรรจุภาพเขียนสีหลงักระจก
ประดบัในพระวิหารหลวงและพระอุโบสถก็ทาํเป็นลายดอกโบตัน๋ หินศิลาแกรนิตท่ีนาํมาทาํเป็น
หินสลกัแสดงสัตตมหาสถาน รวมถึงลายประติมากรรมจีนท่ีตั้งประดบัอยู่ภายในวดัก็มีลายดอก
โบตัน๋ประกอบอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เป็นตน้ 

   วดัราชโอรสหรือวดัจอมทองเป็นวดัเก่าท่ีมีมาแต่โบราณในสมยัอยุธยา ดว้ยเหตุ
ท่ีราชการทพัสมยัรัชกาลท่ี 2 พระเจา้ลูกเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ เสด็จไปขดัตาทพัพม่า ณ เมือง
กาญจนบุรี เสด็จพกัทพัทาํพิธีเบิกโขลนทวารท่ีวดัจอมทองและมีพระราชศรัทธาดว้ยเป็นยา่นบรรพชน
ฝ่ายพระราชชนนี151 หรือเป็นย่านท่ีพระญาติในรัชกาลท่ี 3 อาศยัอยู่ เม่ือพม่าไม่ได้ยกทพัเข้ามา 
รัชกาลท่ี 2 จึงโปรดใหเ้ลิกทพั เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัถึงพระนครแลว้ จึงทรงปฏิสังขรณ์วดัจอมทอง
ทั้งพระอาราม โดยเสด็จมาประทบัทรงคุมงานและตรวจการก่อสร้างดว้ยพระองคเ์องจนแลว้เสร็จ
ไดน้้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลท่ี 2 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกเป็นพระอาราม
หลวงและพระราชทานนามวา่ “วดัราชโอรส”152 

                                                 
151ท่านชู กบัพระยาราชวงัสนั (หวงั) มีธิดา 3 คน คือ ท่านเพง็ ท่านปลอ้ง และท่านรอด ท่านเพง็เป็น

ภริยาพระยานนทบุรี (จนั) ท่านปลอ้งเป็นภริยาพระยาพทัลุง (ทองขาว) ส่วนท่านรอดเป็นพระนมในรัชกาลท่ี 3 
สมเด็จพระศรีสุลาลยั (เจ้าจอมมารดาเรียมในรัชกาลท่ี 2) ทรงเป็นพระราชชนนีในรัชกาลท่ี ๓ ทรงเป็นธิดา 
พระยานนทบุรี (จนั) กบัท่านเพง็ (สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพนัธ์ุวงศว์รเดช, ราชินิกูล รัชกาลที ่5 (กรุงเทพฯ: 
บา้นเรืองหทยั, 2510), 30.) 

152สายไหม  จบกลศึก และคณะ, สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  
เล่มที ่1, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั, 2545), 163. 
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   การสถาปนาถาวรวตัถุต่างๆ สําหรับพระอารามได้ทาํต่อเน่ืองมาจนกระทัง่
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเสด็จเสวยราชสมบติั รวมเวลาท่ีดาํเนินการก่อสร้างนานถึง 14 ปี 
ศิลปกรรมเน่ืองในพระศาสนา ณ วดัราชโอรสจึงลว้นแลว้งดงามดว้ยฝีมือช่างชั้นเอกทั้งส้ิน153 โดยมี
พระอุโบสถเป็นประธานศูนย์กลางของวดั ด้วยมีพระปรางค์บริวารอยู่ประจาํมุม เช่นเดียวกับ 
วดัเทพธิดารามท่ีมีเจดียป์ระจาํมุมในลกัษณะเดียวกนั 

   พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมตน้แบบพระราชนิยม คือ การท่ีช่างไดป้ระยุกต์
ศิลปะการตกแต่งอยา่งจีนผสมผสานกบัศิลปะแบบไทยท่ีเรียกวา่ แบบพระราชนิยม (หรือแบบนอก
อย่าง) หรือวดัทรงประดิษฐ์ใหม่ ไดแ้ก่ การนาํกระเบ้ืองเคร่ืองถว้ยอย่างดีจากเมืองจีนมาประดบั
ตกแต่งเป็นลวดลายในหนา้บนั แทนการสลกัไมปิ้ดทอง หลงัคาท่ีเคยมีช่อฟ้าใบระกาเปล่ียนเป็นก่อ
อิฐถือปูน การวางผงัอาคารวางเรียงยาวจากดา้นหนา้ไปดา้นหลงั เปล่ียนเป็นทางขวาง ทาํให้อาคาร
ไม่ซอ้นบงักนั และเห็นความสวยงามเป็นสง่าทัว่กนัทุกหลงั ทั้งโบสถ์ วิหาร และศาลาการเปรียญ154 
หน้าบนัเป็นปูนป้ันลายส่ิงมงคลของจีนประเภทต่างๆ มีลายดอกโบตัน๋ประดบัอยู่ดว้ย โดยเฉพาะ
บริเวณตาํแหน่งช่อฟ้า ลาํยอง ใบระกา และหางหงส์ท่ีทาํจากเคร่ืองไมแ้บบประเพณีนั้นไดก้ลายเป็น
ป้ันลมปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ไปทั้งส้ิน (ภาพท่ี 127) 

 
ภาพท่ี 127 พระอุโบสถตน้แบบอาคารพระราชนิยม หนา้บนัมีลวดลายมงคลจีนและลายดอกโบตัน๋ 

ดา้นหลงัเป็นพระวหิารพระพุทธไสยาสน์ ซ่ึงเดิมเป็นสถานท่ีทาํพิธีเบิกโขลนทวารมาก่อน 

   ศิลปกรรมในวดัแห่งน้ีท่ีปรากฏลวดลายดอกโบตัน๋นั้นพบว่ามีอยู่เป็นจาํนวน
มาก ดงัเช่น หนา้บนั เสาภายใน ฝาผนงั เพดาน ภาพจิตรกรรมแบบจีนท่ีมีลายดอกโบตัน๋ประกอบ
อยูเ่ป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะภาพเคร่ืองตั้งมงคลจีน รวมถึงภาพวาดหลงักระจกท่ีประดบัอยูเ่หนือ
กรอบประตูหนา้ต่าง บานประตูประดบัมุก ประติมากรรม เคร่ืองอบัเฉา ตุ๊กตาศิลาจีน ถะ กระเบ้ือง
ปรุ และซุม้ประตูกาํแพงแกว้ ลว้นมีลายดอกโบตัน๋ประดบัอยูท่ ั้งส้ิน 

                                                 
153เร่ืองเดียวกนั, 163-164. 
154เร่ืองเดียวกนั, 167-168. 
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   วดันางนองริมคลองด่านเป็นวดัเก่าสมยัอยุธยา ตั้ งอยู่ในย่านท่ีพระญาติใน
รัชกาลท่ี 3 อยู่อาศยั และได้บูรณปฏิสังขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือ พ.ศ. 2375 
โปรดให้ทาํเป็นงานใหญ่ ร้ือของเก่าและปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม ดงัปรากฏงานศิลปกรรม
แบบพระราชนิยม โดยศิลปกรรมท่ีเลียนแบบศิลปะจีนปรากฏในงานสถาปัตยกรรมเป็นหลกั อาคาร
สําคญัคือพระอุโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญ งานศิลปกรรมอยู่ท่ีส่วนหลงัคา หน้าบนั อนัเป็น
ส่วนท่ีถูกแดดฝนอยูเ่สมอจึงทาํเป็นงานก่ออิฐถือปูนทาํเลียบแบบจีน (ภาพท่ี 128) ทาํให้ทนทานต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศไดย้าวนานกวา่งานเคร่ืองไมท่ี้ทาํตามแบบประเพณีท่ีเป็นช่อฟ้า ใบระกา155  

 
ภาพท่ี 128 พระอุโบสถวดันางนอง ตามแบบพระราชนิยม หนา้บนัเป็นลายดอกโบตัน๋ทั้งสองตบั 

   ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดันางนองมีความสําคญัยิ่งแห่งหน่ึง 
บริเวณพื้นท่ีเหนือช่องหน้าต่างและช่องประตูเป็นเร่ืองราวของท้าวมหาชมพู หรือชมพูบดีสูตร 
ภาพเขียนตอนล่างเป็นภาพกาํมะลอบนแผน่ไมผ้นึกกบัผนงัระหวา่งช่องหนา้ต่าง มีทั้งหมด 12 ช่อง 
แต่ละช่องมี 4 ภาพ รวมทั้งหมดจึงมี 48 ภาพ นอกจากน้ียงัมีลวดลายรดนํ้ าตามบานประตูและ
หนา้ต่าง เป็นเคร่ืองราชูปโภคสําหรับพระมหาจกัรพรรดิราช สอดคลอ้งกบัองคพ์ระประธานท่ีเป็น
พระพุทธรูปทรงเคร่ือง ภาพลายกาํมะลอเร่ืองสามก๊ก156 

   ลายประดบัสายอิทธิพลจีนมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีพระอุโบสถวดันางนอง พบวา่
มีลายดอกโบตัน๋ และลายเครือเถาแบบจีน ไดแ้ก่ บริเวณหน้าบนัซ่ึงจากการซ้อนของหลงัคา 2 ชั้น 
คือส่วนบนและส่วนล่างมีบวัคัน่ ทาํให้แบ่งพื้นท่ีหน้าบนัออกเป็น 2 ตบั ประกอบด้วยลายดอก
โบตัน๋ พวงดอกไมค้ลา้ยลายเครือเถา หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ หนา้บนัทาํเป็นลายดอกโบตัน๋
และลายสัญลกัษณ์มงคลแบบจีน ปัจจุบนับูรณะใหม่เหลือเพียงลายดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 129) 

                                                 
155มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประวัติวัดนางนองวรวิหาร . 

(กรุงเทพฯ: จรรัชการพิมพ,์ 2547), 15. 
156ศานติ  ภกัดีคาํ, “จิตรกรรมฝาผนงัเร่ือง “ทา้วมหาชมพู” พระอุโบสถวดันางนางวรวิหาร,” เมือง

โบราณ 32, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2549): 32. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



161 

 
ภาพท่ี 129  หน้าบนัวดันางนองหลงับูรณะแลว้ลายมงคลจีนหายไปเหลือเพียงลายแผงดอกโบตัน๋ 

บริเวณป้ันลมเดิมเป็นลายกา้นขดดอกโบตัน๋ กลายเป็นดอกโบตัน๋ลอยๆ 
ท่ีมา: เพญ็สุภา  สุคตะ ใจอินทร์ 

   กรอบและซุม้ประตูทาํเป็นลวดลายเครือเถาอยา่งเทศ มีลายถว้ยรางวลัแบบฝร่ัง 
ประดบัด้วยโบตัน๋ ลายมีความละเอียด ลายปูนป้ันลงรักปิดทอง และท่ีบานประตูด้านนอกของ 
พระอุโบสถยงัมีลายประดบัมุกดว้ยสัญลกัษณ์มงคลต่างๆ ของจีน (ภาพท่ี 130) ลายดอกโบตัน๋เป็น
ลายมงคลจีนท่ีมีความหมายในเร่ืองความมัง่คัง่ร่ํารวย ความสวยงามโดดเด่น และความมีช่ือเสียง
เกียรติยศ จึงนิยมประดบัท่ีบานประตูและกรอบซุม้ประตูและหนา้ต่างในศิลปะรัตนโกสินทร์ 

 

 

 

  

  
ภาพท่ี 130 บานประตูประดบัมุกท่ีอุโบสถวดันางนอง ประกอบดว้ยลายมงคลจีน พบลายดอกโบตัน๋ 

ท่ีบานประตูมุกและลายไมส้ลกัท่ีอกเลา 
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   นอกจากน้ีลายดอกโบตัน๋และดอกพุดตานยงัเป็นส่วนประดบัในภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัเร่ืองหลกัคือทา้วมหาชมพแูต่ลบเลือนไปมากแลว้ ลายรดนํ้ าตามบานหนา้ต่างและบานประตู
ดา้นใน บานแผละท่ีมีเร่ืองประวติัเพชร เคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ เคร่ืองมงคล 8 ประการ ส่วนผนงัหุ้ม
กลองดา้นหน้าเขียนฮก ลก ซ่ิว พร้อมเคร่ืองมงคลตามขบวนการแบบจีน ซ่ึงนบัเป็นฝีมือการเขียน
ลายรดนํ้าและลายกาํมะลอสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึง157 (ภาพท่ี 131) 

  
ภาพท่ี 131 ภาพเขียนรักแบบจีนผสมสีแบบกาํมะลอ เป็นรูปฮก ลก ซ่ิว ในพระอุโบสถวดันางนอง  

มีภาพกระเชา้ดอกโบตัน๋แขวนอยูซ่ึ่งนิยมมากในสมยัราชวงศชิ์ง และมีภาพสตรีแซมผม 
ดว้ยดอกโบตัน๋ และแต่งกายดว้ยผา้ท่ีมีลายดอกโบตัน๋ 

ท่ีมา :  ภาพซา้ย สายไหม  จบกลศึก, วดันางนอง (กรุงเทพฯ: ลูนาร์อินเตอร์เนชัน่แนล, 2543), 42.  
ภาพขวา สิปปวชิญ ์ บุณยพรภวษิย ์

   ลายดอกโบตัน๋จากฝีมือช่างหลวงตามพระอารามท่ีพระมหากษตัริยท์รงสถาปนา
ในราชธานี อิทธิพลของลายดอกโบตัน๋ดงักล่าวยงักระจายไปยงัวดัท่ีขุนนางสร้างนอ้มเกลา้ฯ ถวาย
เป็นพระอารามหลวงดว้ย และยงัไดข้ยายตวัไปยงัพระอารามหลวงหัวเมืองต่างๆ ดว้ย ดงัตวัอย่าง
หน่ึงท่ีหนา้บนัวดัสมุหประดิษฐาราม อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ตามประวติัสร้างโดย เจา้พระยา
นิกรบดินทร์ (เจ้าสัวโต  กัลยาณมิตร) พระสมุหนายก หน้าบนัตบับนเป็นพระราชลัญจกรใน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัวางอยูบ่นลายช่อดอกโบตัน๋ และตบัล่างพื้นท่ีสีเหล่ียมดา้นล่าง
เป็นลายพระสมุหกลาโหม อนัเป็นตราประจาํตาํแหน่งของเจา้พระยานิกรณ์บดินทร์อยู่ตรงกลาง
ส่ีเหล่ียมผนืผา้และมีลายดอกโบตัน๋อยูส่องขา้งของตราพระสมุหนายก (ภาพท่ี 132) 

                                                 
157มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั, ประวตัวิดันางนองวรวหิาร, 26-28. 
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ภาพท่ี 132 หน้าบนัอุโบสถวดัสมุหประดิษฐาราม เป็นปูนป้ันตราพระบรมราชสัญลกัษณ์ประจาํ

รัชกาลท่ี 3 อยูเ่หนือตราพระสมุหนายก ท่ามกลางช่อดอกพุดตานและลายอยา่งเทศ 

   นอกจากน้ียงัพบวา่งานประดบัลายดอกโบตัน๋ยงัเป็นท่ีนิยมแพร่หลายไปยงักลุ่ม
งานช่างทอ้งถ่ินตามวดัราษฎร์โดยทัว่ไปอีกเป็นจาํนวนมาก โดยมีตวัอย่างเช่นท่ีวดัจนัทบุรี กลาง
ชุมชนลาวเวียง อาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงมีส่วนเช่ือมโยงประวติัศาสตร์การอพยพเทครัว
ระหวา่งเวียงจนัทน์-สระบุรีสมยัตน้กรุงนั้นไดรั้บอิทธิพลศิลปะจากราชธานีกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
ช่างไดน้าํลายดอกโบตัน๋และลายเทศทาํเป็นปูนป้ันประดบัหนา้บนัพร้อมเคร่ืองจีน ตามพระราชนิยม
ในสมยัรัชกาลท่ี 3 รวมถึงบริเวณซุ้มและกรอบประตูหน้าต่างนอกอุโบสถหลงัเก่าดว้ย ส่วนภายใน
ช่างไดน้าํลายดอกโบตัน๋ไปวาดเป็นลายประดบัในจิตรกรรมฝาผนงัเป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 133) 

 

 

 
ภาพท่ี 133 งานช่างทอ้งถ่ินท่ีอุโบสถวดัจนัทบุรี สระบุรี หนา้บนัและซุ้มกรอบประตูหน้าต่างเป็น

ลายดอกโบตัน๋และลายเทศ ประดบัเคร่ืองถว้ยจีน และมีภาพจิตรกรรมลายดอกโบตัน๋
จาํนวนมาก 
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 3.5.2 ลายดอกโบตั๋นในศิลปะรัตนโกสินทร์ ช่วงตั้งแต่รัชกาลที ่4 

   ลายดอกโบตัน๋ยงัไดรั้บความนิยมอย่างต่อเน่ืองมาในช่วงรัชกาลท่ี 4 ช่างยงัคง
นาํลายดอกโบตัน๋มาประดบังานศิลปกรรมต่างๆ แมว้า่จะมีกระแสศิลปะและลวดลายแบบตะวนัตก
ถาโถมเขา้มาในกรุงสยาม แต่ลายดอกโบตัน๋ในสายอิทธิพลศิลปะจีนก็ยงัไดรั้บความนิยมนาํมา
ประดบัตกแต่งบริเวณอาคารสถาปัตยกรรมตามพระอารามต่างๆ เป็นจาํนวนมาก งานจิตรกรรมฝา
ผนัง โดยมีนําลายดอกโบตัน๋มาใช้ประกอบกับลายท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวนัตก ดังมี
ตวัอยา่งจากงานช่างหลวงตามพระอารามท่ีสาํคญัดงัน้ี 

   วดับวรนิเวศ158 เป็นพระอารามท่ีเตม็ไปดว้ยการประดบัลายดอกโบตัน๋ ตวัอยา่ง
ท่ีสาํคญัคือ พระอุโบสถวดับวรนิเวศวหิารเป็นโครงสร้างอาคารเดิมท่ีสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 3 ในรัชกาล
ท่ี 4 ไดป้รับเปล่ียนหลงัคาและท่ีหนา้บนัประดบัดว้ยตรามงกุฎพระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี 4 แลว้ 
ลอ้มรอบดว้ยลายดอกโบตัน๋กระเบ้ืองเคลือบ และลายพรรณพฤกษาท่ีเป็นลายเทศ บริเวณป้ันลมเป็น
กระเบ้ืองเคลือบแบบฝร่ัง (ภาพท่ี 134) 

 
ภาพท่ี 134 หนา้บนัดา้นตะวนัออกของอุโบสถมีตราประจาํพระองคส์มเด็จเจา้ฟ้ามงกุฎสมมติเทวาวงศฯ์ 

ลอ้มรอบดว้ยลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา 

   สําหรับบริเวณภายใน-นอกพระอุโบสถยงัประดบัดว้ยลวดลายดอกโบตัน๋เป็น
จาํนวนมาก โดยภายนอกพระอุโบสถท่ีตกแต่งดว้ยลายดอกโบตัน๋และลายเทศ เช่น บริเวณคอสอง 
ซุม้กรอบประตูและหนา้ต่าง (ภาพท่ี 135)  

                                                 
158กรมพระราชวงับวรมหาศกัดิพลเสพ ทรงสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ประมาณ พ.ศ. 2367-2375  

เรียกกนัวา่ วดัใหม่ โปรดเกลา้ฯ ใหอ้ญัเชิญพระพทุธชินสีห์จากเมืองพิษณุโลกมาประดิษฐาน ต่อมาใน พ.ศ. 2379 
เจา้ฟ้ามงกุฎฯขณะยงัทรงผนวชไดเ้สด็จจากวดัราชาธิวาสมาครองวดัน้ี โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างเสนาสนะต่างๆ แลว้
พระราชทานนามวา่ “วดับวรนิเวศวหิาร” ในคร้ังนั้นรัชกาลท่ี 3 ทรงสร้างพระตาํหนกัทรงป้ันหยาพระราชทานให้เป็น
ท่ีประทบั อา้งถึงใน สนัติ  เลก็สุขมุ, ข้อมูลกบัมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 222. 
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ภาพท่ี 135 อุโบสถวดับวรนิเวศวิหาร มีคอสองประดบัลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่ประกอบลายใบเทศ

กระเบ้ืองเคลือบ (ซา้ย) และกรอบซุม้หนา้ต่างประดบัลายดอกโบตัน๋และลายใบเทศ (ขวา) 

   ภายในอุโบสถยงัวาดจิตรกรรมประดบัเสา จดัเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411) แต่ผา่นการบูรณะแลว้ ลายประเภทดอกลอยกา้นแยง่ ลายเด่นคือดอกพุดตาน 
ปรับปรุงจากลายแบบจีน ผสมลายใบไมสี้ทองก็เด่น ปรับปรุงจากลายฝร่ัง พื้นท่ีมืดมีลายทาํนองฝร่ัง
ดว้ย แมไ้ม่มีลายไทย-ลายกระหนกให้เห็นเด่นชดั แต่ลายเหล่าน้ีประกอบกนัดว้ยรสนิยมอยา่งช่าง
ไทย แมเ้รียกวา่ ลายเทศ ก็ตาม159 (ภาพท่ี 136)  นอกจากน้ี รูปแบบลายเสาภายในอุโบสถดงักล่าวยงั
ถูกนาํไปพิมพส์าํเนาบนกระดาษแลว้นาํไปตกแต่งเสาอาคารอ่ืนๆ ในพระอารามของวดั เช่น อาคาร
ท่ีคณะรังษีติดลายพิมพบ์นกระดาษเลียนแบบลายเสาพระอุโบสถตกแต่งเป็นลายเสาภายในอาคาร 
เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 136 จิตรกรรมท่ีเสาส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ภายในอุโบสถวดับวรนิเวศวิหารเขียนประดบัดว้ย

ลายดอกโบตัน๋ ลายฝร่ังและใบเทศ วางลายเป็นกา้นแยง่ 

                                                 
159สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 221. 
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   นอกจากน้ีท่ีพระวิหารพระศาสดา160 วดับวรนิเวศวิหาร ยงัมีหนา้บนัเป็นลายดอก
โบตัน๋ขนาดใหญ่เคลือบ คลา้ยกบัหนา้บนัอุโบสถ แต่เป็นงานช่างท่ีอยูใ่นระยะหลงักวา่ โดยสังเกตได้
จากตราพระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี 4 เป็นตราภายหลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนครองราชยแ์ลว้ ซ่ึง
ลอ้มรอบดว้ยลายดอกโบตัน๋กระเบ้ืองเคลือบ และลายพรรณพฤกษาท่ีเป็นลายเทศ บริเวณป้ันลมเป็น
กระเบ้ืองเคลือบแบบฝร่ัง แต่ส่วนท่ีเป็นช่อฟ้าและหางหงส์ไม่ได้เป็นแบบนกเจ่า (ภาพท่ี 137) 
ลกัษณะของลวดลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่และสีสันเช่นน้ีปรากฏมาก่อนหน้าน้ีแล้วท่ีหน้าบนั
อุโบสถและวหิาร วดัเฉลิมพระเกียรติ161 

 
ภาพท่ี 137 หนา้บนัวิหารพระศาสดา วดับวรนิเวศวิหาร ประดบัตราพระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี 4 

ภายหลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จข้ึนครองราชยแ์ลว้ ลอ้มรอบดว้ยลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่ 
พร้อมกา้นและใบกระเบ้ืองเคลือบ 

 

                                                 
160พระวหิารพระศาสดา จดัเป็นรูปแบบเดียวกบัพระอุโบสถ วดับวรนิเวศวิหาร คือเป็นอาคารท่ีสืบ

ต่อมาจากแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 และมีส่วนท่ีเป็นอิทธิพลตะวนัตก ซ่ึงอยูใ่นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อของ
งานช่างระหวา่งรัชกาลท่ี 3 ต่อรัชกาลท่ี 4 โดยโครงสร้างหลกัเป็นอาคารแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 คือ
เป็นอาคารท่ีมัน่คงแขง็แรง มีพาไลลอ้มรอบ มีเสาแท่งส่ีเหล่ียม ไม่มีคนัทวยและบวัหวัเสา กรอบหนา้บนัก่ออิฐถือ
ปูนแบบเก๋งจีนผสมทรงวิลนัดาท่ีมีการประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ท่ีทาํเป็นก่ิงกา้นของดอกและใบไมแ้บบ
ศิลปะตะวนัตก อา้งถึงใน ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด 
ทีป่รับเปลีย่น  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 199-201. 

161ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน, 
201. 
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   วดัเฉลิมพระเกียรติ162 เป็นอีกวดัหน่ึงท่ีอยู่ในช่วงรอยต่อของงานช่างในช่วง
รอยต่อระหวา่งรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 วดัเฉลิมพระเกียรติเป็นวดัท่ีพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจ้าอยู่หัวทรงสร้างข้ึนเป็นวดัสุดท้ายในรัชกาลก่อนท่ีพระองค์เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2394  
การสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติยงัไม่แลว้เสร็จในรัชกาลของพระองค์ เพราะเม่ือพระองคใ์กลจ้ะเสด็จ
สวรรคต พระองค์ก็ย ังตรัสถึงว ัดต่างๆ ท่ีย ังสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ค้างไว้ ต่อมาเ ม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4 เสด็จเถลิงถวลัยราชสัมบติัแลว้ พระองค์ทรงรับ
เป็นพระราชภาระในการสร้างวดัเฉลิมพระเกียรติและวดัอ่ืนๆ จนเสร็จเรียบร้อย โดยโปรดเกลา้ฯ 
ใหเ้จา้พระยาทิพากรวงศ ์(ขาํ  บุนนาค) เป็นแม่กองการบูรณะจนแลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2401163 

   อุโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญหลวงของวดัเฉลิมพระเกียรติเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม โดยทุกอาคารดงักล่าวมีจิตรกรรมฝาผนงัท่ีลว้นผ่านการบูรณะ
มาแลว้ทั้งส้ิน โดยเลียนแบบของเดิม เป็นลวดลายประดบัประเภทลายแผง ไดแ้ก่ ลายพุ่มขา้วบิณฑ์
กา้นแยง่ ลายช่อดอกพุดตานร่วง ส่วนจิตรกรรมบนบานประตูหนา้ต่างผา่นการบูรณะใหม่ดว้ย แต่
เป็นการบูรณะโดยรักษาเคา้โครงและสีเดิม เช่นเดียวกบัจิตรกรรมอนัเป็นลายแผงท่ีผนงั และได้
บูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2535164  

   หน้าบันของวดัเฉลิมพระเกียรติมีสองตับ ก่ออิฐถือปูนทั้ งหมด แต่มีช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ และท่ีสําคญัคือ ช่อฟ้าและหางหงส์ไม่ไดเ้ป็นหวัหน้าเหมือนแบบประเพณีนิยม 
แต่เป็นนาคท่ีมีปากเป็นนก เรียกว่า “นกเจ่า” ประดับทั้ งช่อฟ้าและหางหงส์ ซ่ึงทาํด้วยเคร่ือง
เคลือบ165 (ภาพท่ี 138)  

                                                 
162พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชดาํริวา่บริเวณป้อมเก่าริมฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ า

เจา้พระยาใตต้ลาดขวญั เมืองนนทบุรี เป็นนิวาสถานเดิมแห่งพระอยักา พระอยักีและเป็นสถานท่ีประสูติของ
สมเด็จพระศรีสุลาลยั พระราชชนนี สมควรท่ีจะสถาปนาข้ึนเป็นพระอารามหลวงสักแห่งหน่ึง เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติพระอยักา พระอยักี และสมเด็จพระราชชนนีแห่งพระองค์ โปรดเกลา้ฯ ให้พระยาพระคลงั (ดิศ 
บุนนาค) ตาํแหน่งท่ีสมุหกลาโหมเป็นแม่กองสร้างวดัข้ึนในบริเวณนั้น พระราชทานนามพระอารามแห่งน้ีว่า  
วดัเฉลิมพระเกียรติ เม่ือปี พ.ศ. 2390 อา้งถึงใน สายไหม  จบกลศึก, วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และรวมความรู้
เกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: ลูนาร์อินเตอร์เนชัน่แนล, 2544), 16-17. 

163ทศัน์ ทองทราย, “วดัเฉลิมพระเกียรติ: วดัสุดทา้ยในพระราชศรัทธาพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั,” ศิลปวฒันธรรม 27, 6 (เมษายน 2549), 118-119. 

164เร่ืองเดียวกนั, 121. 
165ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, งานช่างสมยัพระนั่งเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 91-92. 
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ภาพท่ี 138 หนา้บนัวหิาร (ซา้ย) อุโบสถ (กลาง) และศาลาการเปรียญ (ขวา) ของวดัเฉลิมพระเกียรติ  

ประดบัลายดอกโบตัน๋กระเบ้ืองเคลือบหลากสี ประกอบดว้ยกา้นและใบ 

   จากลวดลายบนหนา้บนัวดัเฉลิมพระเกียรติท่ีเป็นลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่นั้น 
แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการจากเดิมในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีนิยมลวดลายมงคลจีนหลากหลายประเภทมา
เป็นการตกแต่งดว้ยลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่เป็นประธาน ลอ้มรอบดว้ยลายดอกโบตัน๋ท่ีเล็กกว่า 
และมีลายใบไมสี้เขียว สะทอ้นใหเ้ห็นการเลียนแบบธรรมชาติ 

   สาํหรับลายฝาผนงัและเสาเป็นลายดอกลอยกา้นแยง่ ตวัดอกไมคื้อดอกพุดตาน 
เป็นจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญของวดัเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี 
เป็นรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีมีความนิยมมากในช่วงรัชกาลท่ี 3 ต่อเน่ืองกบัรัชกาลท่ี 4 หลงัจากนั้น
ไดมี้การซ่อมมาเป็นระยะ และเม่ือไม่นานมาน้ีกรมศิลปากรไดป้ฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ แต่ยงัคงรูปแบบ
ลวดลายเช่นเดิมไว ้(ภาพท่ี 139)  

  
ภาพท่ี 139 จิตรกรรมฝาผนงัดา้นหลงัพระพุทธปฏิมาชยัวฒัน์ในศาลาการเปรียญวดัเฉลิมพระเกียรติ 

นาํลายช่อดอกพุดตานมาวาดประดบัผนงัท่ีแสดงใหเ้ห็นลายใหม่และลายเดิมก่อนบูรณะ 

   ในช่วงรัชกาลท่ี 4 พระองคไ์ดส้ถาปนาพระอารามหลวงในราชธานีไวห้ลายวดั 
เช่น วดัปทุมวนาราม วดับรมนิวาส วดัโสมนสัวิหาร และวดันามบญัญติั (วดัมกุฏกษตัริยาราม) ซ่ึง
ส่วนใหญ่งานอาคารเป็นแบบไทยประเพณี แต่ลวดลายประดบัยงัคงได้รับอิทธิพลต่อมาจากสมยั
รัชกาลท่ี 3 โดยเฉพาะส่วนหนา้บนัและกรอบประตูหนา้ต่างนั้น ลายดอกโบตัน๋ยงัไดรั้บความนิยม
โดยปรับผสมผสานกบัตราสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีลวดลายฝร่ังมากข้ึน  
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   ตามเขตหัวเมืองนอกราชธานีรัชกาลท่ี 4 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วดัไวห้ลายแห่ง 
สําหรับตวัอย่างวดันอกราชธานีท่ีแสดงให้เห็นถึงงานช่างหลวงท่ียงัคงนิยมลายดอกโบตัน๋มา
ประดบัศิลปกรรม และแพร่ไปปะปนกบังานช่างทอ้งถ่ิน เช่น การฟ้ืนฟูวดัในเขตกรุงเก่า โดยฝีมือ
ช่างหลวงผสมกบัช่างทอ้งถ่ิน ดงัเช่นท่ีวดันางปล้ืมท่ีบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและวิหารข้ึนใหม่ก่อ
อิฐเป็นใบระกา ส่วนหน้าบนัทาํเป็นลายดอกโบตัน๋และลายเทศ ประกอบกบัเคร่ืองถว้ยชามซ่ึงเป็น
รูปแบบพระราชนิยมท่ีสืบทอดมาจากรัชกาลท่ี 3 (ภาพท่ี 140) 

  
ภาพท่ี 140 หน้าบนัอุโบสถ (ซ้าย) และหน้าบนัวิหาร (ขวา) ท่ีวดัแม่นางปล้ืม พระนครศรีอยุธยา 

เป็นลายดอกโบตัน๋ ลายเทศ ตกแต่งดว้ยเคร่ืองถว้ยจีน 

   วดัคงคาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ในชุมชนมอญท่ีอพยพเขา้มาพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แต่มีตวัอยา่งของลวดลายดอกโบตัน๋ฝีมือช่างทอ้งถ่ิน
สมยัรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411)166 จากภาพจิตรกรรมในวดัแห่งน้ีนอกจากมีลายดอกไมร่้วงโปรย
ปรายจากสวรรคใ์นฉากเนมียราชชาดกแลว้ ยงัปรากฏรูปเทวดาเหาะถือดอกโบตัน๋อยู่เป็นจาํนวน
มาก นอกจากน้ีท่ีบานประตูพระอุโบสถยงัสลกัเป็นรูปดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 141)  

  
ภาพท่ี 141 อุโบสถวดัคงคาราม ช่างท้องถ่ินนําลายดอกโบตัน๋ไปเขียนประกอบภาพจิตรกรรม  

และยงันาํลายดงักล่าวไปสลกับานประตูไดอ้ยา่งสวยงาม 

                                                 
166สนัติ  เลก็สุขมุ, จติรกรรมไทยสมยัรัชกาลที ่3: เมือ่ความคดิเปลีย่น การแสดงออกกเ็ปลีย่นตาม 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 229. 
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   เม่ือล่วงเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพล
ลวดลายจากตะวนัตกเขา้มามากแลว้ แต่ความนิยมในลายดอกโบตัน๋และลายดอกพุดตานก็ยงัคงอยู ่
ดงัตวัอย่างงานช่างหลวงท่ีอุโบสถวดัปรมยัยิกาวาส167 เกาะเกร็ด นนทบุรี ซ่ึงสถาปนาข้ึนใหม่ใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจา้บรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร 
“เสด็จยาย” หรือ “ทูลกระหม่อมแก้ว” ผูท้รงเป็นพระอภิบาลสมเด็จเจา้ฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ สมเด็จ 
พระนอ้งนางเธอ และสมเด็จพระนอ้งยาเธอ รวม 4 พระองคต์ั้งแต่ทรงพระเยาว ์อุโบสถมีช่อฟ้าและ
หางหงส์เป็นนกเจ่า หนา้บนัประดบัตราพระเก้ียว พระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี 5 เป็นประธาน วาง
อยูบ่นลายเทศพุดตานและมีลายใบเทศวางลายเป็นกา้นแย่ง (ภาพท่ี 142) โดยมีรูปแบบท่ีพฒันามา
จากหนา้บนัท่ีวดับวรนิเวศวหิาร และวดัเฉลิมพระเกียรติ  

 
ภาพท่ี 142 หน้าบนัพระอุโบสถวดัปรมยัยิกาวาสประดบัด้วยตราพระราชลญัจกรในรัชกาลท่ี 5  

วางอยูบ่นลายดอกพุดตานและลายใบเทศท่ีวางลายเป็นกา้นแยง่ 

   ลายดอกโบตัน๋ประดบัศิลปกรรมตามพระอารามต่างๆ นอกจากความนิยมใน
งานปูนป้ัน งานไม ้และงานจิตรกรรมแลว้ ในช่วงรัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีงานลายดอกโบตัน๋ท่ีหล่อดว้ย
เหล็ก เพื่อนํามาประดับพระอารามด้วย ในช่วงน้ีพบว่ามีงานเหล็กหล่อนํามาทาํเป็นร้ัวเช่นท่ี 
วดัประยุรวงศาวาส เหล็กหล่อนาํลายประดบัสะพานต่างๆ เช่น สะพานผ่านฟ้าลีลาศ และสะพาน 
มฆัวานรังสรรค ์เป็นตน้  

                                                 
167 วดัปรมยัยิกาวาส เป็นวดัศูนย์กลางของชุมชนมอญมาตั้ งแต่ปลายสมยัอยุธยา เดิมเรียกว่า  

วดัปากอ่าว ช่ือวดัปรมยัยกิาวาส มาจากพระนามของพระเจา้บรมมหยัยกิาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยรู 
ทรงเป็นพระอัยยิกา และทรงรับเป็นปฏิสังขรณ์พระอารามแห่งน้ีตามคํากราบทูลของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีเสด็จพระราชดาํเนินมาทอดพระกฐิน ณ วดัแห่งน้ีในปี พ.ศ. 2417 (ขอ้มูลจาก 
วดัปรมยัยกิาวาส) 
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   สําหรับงานเหล็กหล่อเป็นลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีใช้ประดับสถานท่ีต่างๆ นั้น
พบว่ามีตวัอย่างสําคญัท่ีวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยหล่อเหล็กเป็นลายดอกโบตัน๋เหมือนหลาย
หน้ากระดานฉลุโปร่ง แล้วนาํมาประกอบกบัเสาหินแกรนิตคลา้ยเสานางเรียง แต่มียอดเสาเป็นลาย
ดอกบวั ทาํเป็นร้ัวกนัคนตกคลอง ราวเหล็กหล่อลายดอกโบตัน๋ดงักล่าวทาดว้ยสีแดง (ภาพท่ี 143) 

  

ภาพท่ี 143 ราวเหล็กหล่อเป็นลายดอกโบตัน๋ทาสีแดงประกอบกบัเสาหินแกรนิตทาํเป็นแนวร้ัวกนั
คลองในวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

   นอกจากงานช่างหลวงท่ีนาํลายดอกโบตัน๋ประดบัพระอารามต่างๆ ในสมยั
รัชกาลท่ี 5 แลว้ ในระยะน้ีตามหวัเมืองไดมี้ช่างทอ้งถ่ินนาํลายดอกโบตัน๋ไปวาดเป็นภาพจิตรกรรม
ตามวดัต่างๆ โดยเฉพาะในชุมชนท่ีมีคนจีนอยูอ่าศยัอยูป่ะปนกบัคนไทยมกัไดรั้บความนิยมมาก ดงั
ตวัอย่างท่ีวดับุปผาราม จงัหวดัตราด ซ่ึงตามประวติัเป็นวดัสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นราชธานี 
แต่มีการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยพบว่ามีลายดอกโบตัน๋และลายมงคลตาม
คติแบบจีนเป็นฝีมือช่างทอ้งถ่ิน (ภาพท่ี 144) ซ่ึงมีส่วนคลา้ยกบัลายท่ีปรากฏอยูต่ามวดัในกรุงเทพฯ 
เช่น ลายดอกโบตัน๋และหงส์คลา้ยกบัลายปูนป้ันท่ีวดัพิชยญาติการาม เป็นตน้  

  
ภาพท่ี 144 จิตรกรรมลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในอุโบสถวดับุปผาราม ตราด 
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   ภายหลงัจากท่ีรัชกาลท่ี 6 ทรงข้ึนครองราชยแ์ลว้มีพระอารามหลวงท่ีกษตัริย์
สถาปนานอ้ยมาก ในขณะท่ีลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลสายศิลปะจีนในดินแดนไทยก็ไม่ลดลง โดย
ยงัคงไดรั้บความนิยมจนถึงปัจจุบนั พระอารามต่างๆ ยงัคงสืบทอดใชล้ายดอกโบตัน๋ ทั้งน้ี ดว้ยลาย
ดอกโบตัน๋มีความหมายในเชิงมงคลและมีความโดดเด่นสวยงาม  

   ตลอดสมยัรัตนโกสินทร์จึงปรากฏลายดอกโบตัน๋หรือลายดอกพุดตานปรากฏ
อยู่ในศิลปกรรมหลากหลายประเภท และคงความนิยมมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ตวัอย่างช่าง
ปัจจุบนัไดเ้ขียนลายดอกโบตัน๋เลียนแบบลายโบราณ เช่น การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอุโบสถวดั
อมัพวนัเจติยารามท่ีเขียนข้ึนใหม่ โดยคณะทาํงานเขียนภาพจากเพาะช่าง โดยมีจุลทศัน์  พยาฆรานนท ์
เป็นหวัหนา้คณะทาํงาน ดว้ยการนาํลายดอกโบตัน๋กา้นแยง่ไปเป็นลายของฝาผนงัพระอุโบสถ (ภาพท่ี 
145) และลายอ่ืนๆ จาํนวนมาก นอกจากน้ียงัมีการวาดเคร่ืองลายครามท่ีมีลายดอกโบตัน๋เลียนแบบใน
เคร่ืองลายครามจีนสมยัราชวงศห์ยวน และราชวงศห์มิง เป็นจิตรกรรมบริเวณบานแผละ (ภาพท่ี 146) 

 
ภาพท่ี 145 จิตรกรรมลายดอกโบตัน๋กา้นแย่งบริเวณฝาผนังในพระอุโบสถวดัอมัพวนัเจติยาราม 

สมุทรสงคราม 
 

   
ภาพท่ี 146 จิตรกรรมบริเวณบานแผละของอุโบสถวดัอัมพวนัเจติยาราม สมุทรสงคราม ช่าง

ปัจจุบนัไดน้าํเคร่ืองลายครามท่ีมีลายดอกโบตัน๋มาวาดไวเ้ป็นกระถางรองรับตน้ไมม้งคล 
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  ช่างปัจจุบนัยงัทาํงานเลียนแบบลายดอกโบตัน๋ของงานช่างโบราณในศิลปกรรมท่ี
หลากหลายประเภท ดงัเช่นฐานพระพุทธรูปตามพระอารามต่างๆ เป็นอีกศิลปกรรมหน่ึงท่ีพบวา่มีการ
ประดบัลวดลายดอกโบตัน๋อยู่มาก โดยช่างปัจจุบนัไดรั้บสืบทอดงานช่างท่ีต่อเน่ืองมา อีกส่วนหน่ึง
เป็นการทาํเลียนแบบลายโบราณแลว้นาํมาประดบัศิลปกรรมในปัจจุบนั เช่น การนาํลายดอกโบตัน๋มา
ประดบัตกแต่งลายท่ีฐานพระพุทธรูปต่างๆ เป็นตน้ (ภาพท่ี 147 และภาพท่ี 148) 

 
ภาพท่ี 147 ลายช่อดอกโบตัน๋ประดบัตกแต่งฐานพระพุทธไสยาสน์ วดับวรนิเวศวหิาร 

 

 
ภาพท่ี 148 ลายช่อดอกโบตัน๋ประดบัฐานพุทธรูปท่ีวดัพิชยญาติการามเป็นลายทาํใหม่โดยเลียนแบบ

ลายสลกัหินวดัมหาธาตุ อยธุยา 
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   การนาํลายดอกโบตัน๋เพื่อมาใช้ประดบัตกแต่งพระอารามต่างๆ ในปัจจุบนั
บางส่วนเป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้มาจากเมืองจีน บางส่วนเป็นสินคา้ท่ีผลิตข้ึนเองในประเทศ แต่ส่วนใหญ่
เป็นของท่ีทาํเลียนแบบลวดลายท่ีมีมาแต่โบราณ ดงัเช่น โคมไฟ กระถางลายครามขนาดใหญ่ โอ่ง
ลายครามขนาดยอ่ม เป็นตน้ โดยมีรูปแบบลายเลียนแบบของเก่าตามอิทธิพลศิลปะจีน รวมถึงลาย
ดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาดว้ย ตามพระอารามต่างๆ มกัมีผูมี้จิตศรัทธานิยมสั่งทาํส่ิงของตกแต่ง
สถานท่ีดงักล่าวข้ึนในวาระสาํคญั (ภาพท่ี 149 และภาพท่ี 150) 

 

 
ภาพท่ี 149 โอ่งลายครามลายดอกโบตัน๋สาํหรับใส่นํ้ามนตร์ตั้งไวท่ี้หลงัอุโบสถวดัหงส์รัตนาราม 

 

 
ภาพท่ี 150 การนาํอ่างบวัท่ีมีลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษามาตั้งประดบับริเวณวดัเทวราชกุญชร 
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   เ ม่ือความสัมพันธ์ระหว่างสยาม-จีนได้หยุดชะงักลงในช่วงรัชกาลท่ี 4  
ซ่ึงจกัรวรรดินิยมตะวนัตกแผอิ่ทธิพลเขา้มา การส่งคณะทูตพร้อมทั้งเคร่ืองราชบรรณาการออกไป
เจริญทางพระราชไมตรี กบัจีนหรือเรียกกนัเป็นสามญัวา่ไปจ้ิมกอ้งเมืองจีน ซ่ึงพระมหากษตัริยไ์ทย
ไดท้รงถือเป็นประเพณีและไดท้รงปฏิบติักนัสืบมาตั้งแต่คร้ังกรุงสุโขทยันั้น ปรากฏวา่ไดเ้ลิกลม้ไป
เม่ือในรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์168 คร้ันถึงรัชกาลท่ี 5 ราชสํานกัจีนไดมี้หนงัสือมาทวงกอ้ง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพิจารณาแลว้ทรงตดัสินพระราชหฤทยัไม่ส่งคณะทูต
นาํเคร่ืองราชบรรณาการยงักรุงจีนดงัเช่นประเพณีปฏิบติักนัสืบมา ประเพณีการไปจ้ิมกอ้งเมืองจีนนั้น
เลิกลม้ไปโดยส้ินเชิงนบัตั้งแต่ พ.ศ. 2424 เป็นตน้มา169  

   ความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมเดิมท่ีมีมาแต่คร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์ และการคิดคน้
รูปแบบใหม่ได้ยุติลง ทั้งน้ีเพราะข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ทางการเมืองของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก
ดงักล่าว และการปรับเปล่ียนตวัเองของประเทศเพื่อเขา้สู่กระแสสังคมยุคใหม่ อิทธิพลตะวนัตกท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างขนานใหญ่ สังคมไทยในช่วงนั้นจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนตาม แต่ลาย
ดอกโบตัน๋ยงัความนิยมเสมอมาในศิลปกรรมไทย โดยนาํไปประยุกตท์ั้งศิลปะไทย จีน ฝร่ัง จนเกิด
พฒันาการทางศิลปะอนัเป็นเอกลักษณ์ของช่างรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะช่างหลวงท่ีฝากฝีมือไวใ้น
พระอารามหลวงสาํคญัในราชธานี ขยายไปสู่วดัขนุนางสร้าง และวดัโดยทัว่ไปท่ีเป็นฝีมือช่างในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

 3.5.3 ประเภทของงานประดับด้วยลายดอกโบตั๋น 
   สกุลช่างศิลปะรัตนโกสินทร์นอกจากไดรั้บการสืบทอดลายดอกโบตัน๋และลาย

ท่ีเก่ียวเน่ืองจากพฒันาการของดอกโบตัน๋แล้ว ยงัได้รับลวดลายดอกโบตัน๋จากจีนภาคใต้มาอีก
ระลอกหน่ึงในยุคตอนกลางของราชวงศชิ์ง ซ่ึงเรียกว่า ดอกพุดตาน และในสมยัรัชกาลท่ี 2 มีฝร่ัง
ชาติตะวนัตกเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีและติดต่อคา้ขาย เร่ิมมีลายเทศแบบชาติตะวนัตกเขา้มา ดว้ย
ความท่ีรู้รับปรับตวัของช่างไทยตน้กรุงรัตนโกสินทร์ไดมี้การพฒันาลวดลายโดยนาํลายในอิทธิพล
ศิลปะจีนมาประยุกต์กบัลายเทศตะวนัตกท่ีเขา้มาให้เป็นลายเทศพุดตานหรือลายอย่างเทศ ใชต้กแต่ง
ประดบัเพิ่มความสวยงามและยงัคงความหมายเชิงมงคลไดอ้ยา่งแยบคาย สะทอ้นให้เห็นถึงความนิยม
ในลายดอกพุดตานและลายอยา่งเทศ ซ่ึงช่างนิยมใชล้ายดงักล่าวมาต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยนาํมา
ประดบัสถาปัตยกรรมและยงัใชต้กแต่งศิลปกรรมอยา่งหลากหลาย ดงัตวัอยา่งดงัน้ี 

 

                                                 
168 กรมศิลปากร, สัมพนัธภาพไทย-จนี, 208. 
169 เร่ืองเดียวกนั, 209, 243. 
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   (1) หน้าบัน : รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหาร “แบบประเพณีนิยม” และ 
“แบบพระราชนิยม” การก่อสร้างอาคารหลงัคาคลุมในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถือไดว้า่เป็นการเปล่ียนแปลง
รูปแบบการก่อสร้างคร้ังสาํคญัในงานสถาปัตยกรรมไทย ท่ีมีการศึกษาและกล่าวถึงมากท่ีสุดคือการ
ก่อสร้างอาคารท่ีมีลกัษณะของอิทธิพลจีน ท่ีเรียกวา่ “แบบนอกอยา่ง” หรือ “แบบพระราชนิยม” คือ
การปรับเปล่ียนโครงสร้างของหลงัคา โดยเฉพาะส่วนหน้าบนัทาํเป็นงานก่ออิฐถือปูน ไม่ประดบั
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ส่วนหน้าบนัประดบัลวดลายอย่างจีน กบัอาคารอีกประเภทหน่ึงเรียกว่า
แบบประเพณีนิยม ไดแ้ก่ อาคารท่ีสร้างตามแบบอยา่งท่ีเคยมีมาแต่เดิม คือส่วนของหลงัคาท่ีประดบั
ดว้ยช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ เป็นตน้170 

    หน้าบันของอาคารแบบประเพณีนิยม เช่น วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
วดัสุทศัน์เทพวราราม วดัราชนดัดาราม ถา้เป็นวดัหลวงสําคญัและเป็นวดัท่ีพระมหากษตัริยส์ถาปนา
นั้นอุโบสถมกัมีลายหลกัท่ีหน้าบนัเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ล้อมไปด้วยลายก้านขดและพรรณ
พฤกษา หากเป็นวดัหลวงชั้นรองหรือวดัท่ีขนุนางสร้างนอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล หนา้บนัก็
จะมีความหลากหลาย ทั้งเป็นลายแบบประเพณีท่ีสืบต่อมาจากสมยัอยุธยาตอนปลาย หรือบางวดั
อาจเป็นลายดอกไม ้ดงัเช่น อุโบสถแบบประเพณีนิยมท่ีวดัทองธรรมชาติ เขตคลองสาน หน้าบนั
เป็นลายเทพนม กา้นขดออกเป็นช่อหางโต อุโบสถวดัประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี หนา้บนัเป็นลาย
ดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 151) อุโบสถวดัหนงั เขตจอมทอง หน้าบนัเป็นลายดอกโบตัน๋ หน้า
บนัอุโบสถวดัเทวราชกุญชร เขตดุสิต หนา้บนัเป็นลายดอกโบตัน๋ เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 151 หนา้บนัอุโบสถวดัประยรุวงศาวาสประดบัดว้ยลายดอกโบตัน๋ขนาดใหญ่มาก 

                                                 
170ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, งานช่างสมยัพระนั่งเกล้าฯ, 61,63. 
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    หนา้บนัของอุโบสถ วหิาร หรือศาลาการเปรียญแบบพระราชนิยม ซ่ึงไม่ทาํ
เป็นเคร่ืองไมท่ี้ประกอบดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และหนา้บนัไม ้แต่เปล่ียนวสัดุเป็นอิฐถือปูน 
โดยวดัท่ีพระมหากษตัริยโ์ปรดเกลา้ฯให้สถาปนาหน้าบนัจะมีสองตบั ส่วนวดัขุนนางสร้างหรือ 
วดัราษฎร์หนา้บนัมีเพียงตบัเดียว  

    ลายปูนป้ันประดบัท่ีหนา้บนัมกัเป็นลายมงคลตามคติความของชาวจีน และ
ลายดอกไมม้งคลท่ีส่วนใหญ่เป็นดอกโบตัน๋ หรือพุดตาน พบมากในศิลปะรัตนโกสินทร์ ดงัเช่น 
อุโบสถวดัราชโอรสาราม เขตจอมทอง สร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 2 ตน้แบบพระราชนิยม หน้าบนัเป็น
ลายมงคลจีน กรอบหนา้บนัหรือป้ันลมวางลายดอกโบตัน๋เรียงกนั และมุมล่างของหนา้บนัก็ประดบั
ดว้ยดอกโบตัน๋  อุโบสถวดัเทพธิดาราม เขตพระนคร และอุโบสถวดัพิชยญาติการาม171 เขตคลองสาน 
หนา้บนัประดบัลวดลายมงคลจีน มงักร หงส์ คา้งคาว และดอกโบตัน๋ อุโบสถวดัไพชยนตพ์ลเสพ 
พระประแดง สมุทรปราการ หนา้บนัลวดลายมงคลจีน หงส์ และดอกโบตัน๋ และประดบัดว้ยเคร่ือง
ถว้ยจีนและเคร่ืองถว้ยฝร่ัง อุโบสถวดัจนัทาราม เขตธนบุรี หน้าบนัประดบัดว้ยลายมงคลจีน ลาย
คา้งคาว เคร่ืองตั้งส่ิงของมงคลจีน ลายผเีส้ือและดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 152)  

  

ภาพท่ี 152 อุโบสถวดัจนัทารามท่ีเป็นแบบพระราชนิยม บริเวณหน้าบนัประดบัดว้ยลายมงคลจีน
รวมลายดอกโบตัน๋ดว้ย  

                                                 
171วดัพิชยญาติการาม เดิมเป็นวดัร้าง สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทดั  บุนนาค) คร้ังดาํรง

ตาํแหน่งเป็น พระยาศรีพิพฒัน์ราชโกษา ไดป้ฏิสงัขรณ์ข้ึนใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2384 ในรัชกาลท่ี 3 เน่ืองจากท่านมีเรือ
กาํป่ันคา้ขายกบัต่างประเทศอยู่หลายลาํ จึงหาซ้ือวสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากจีน ถาวรวตัถุท่ีก่อสร้างข้ึนจึงมี
ลกัษณะสถาปัตยกรรมและการตกแต่งแบบจีน ส่ิงสาํคญัในพระอาราม มีพระอุโบสถขนาดยอ่ม หลงัคาแบบเก๋ง
จีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกา หนา้บนัทั้งสองดา้นเป็นลายปูนป้ันมงักรสอดสีประดบักระเบ้ือง เพดานตามระเบียง เขียน
ลายดอกไม ้(ดอกโบตัน๋) เสาพาไลเป็นศิลากลม ฐานของพาไลสลกัศิลาเป็นเร่ืองสามก๊ก ภายในพระอุโบสถฝา
ผนงัและเสาในมีภาพจิตรกรรมรูปลายดอกโบตัน๋ สีมาสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นสีมาคู่ ซุม้สีมาช่างไทยออกแบบและสั่ง
แกะสลกัศิลาสาํเร็จมาจากเมืองจีน (ขอ้มูลจากวดัพิชยญาติการาม) 
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   (2) ซุ้มและกรอบประตูและหน้าต่าง : ส่วนใหญ่เป็นลายเทศ ลวดลายประดบัท่ี
ไดแ้รงบนัดาลใจผสมผสานจากศิลปะตะวนัตกและศิลปะจีน ช่างไทยนาํมาปรุงแต่ง จึงไดช่ื้อว่า  
ลายเทศ เป็นท่ีนิยมมากตั้งแต่รัชกาลท่ี 3 เช่นงานออกแบบเป็นกรอบประตู กรอบหน้าต่างของ
อุโบสถ วหิาร172 งานลายประดบัซุ้มประตูหนา้ต่างส่วนใหญ่เป็นลายปูนป้ันนิยมใชล้ายเทศผสมกบั
ลายดอกโบตัน๋ ซ่ึงนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัและมีความโดดเด่นของศิลปะรัตนโกสินทร์ 

    ลวดลายประดบักรอบประตูและหน้าต่าง ดงัเช่นกรอบประตูของอุโบสถ 
วดัราชโอรสาราม เป็นศิลปะแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367-2394) งานประดบักรอบ
เช่นน้ี ปรับแปลงจากกรอบรูป หรือกรอบกระจก คงอยู่ในแนวจีนเช่นเดียวกบัลวดลายประดบัซ่ึง
เป็นลักษณะจีนโดยมีลวดลายลกัษณะของตะวนัตกผสมอยู่ด้วย อนัเป็นท่ีมาของคาํว่า ลายเทศ 
กรอบเช่นน้ีแตกต่างจากงานประดบัประตูดว้ยซุม้ตามแบบแผนประเพณีเดิม173  

    ลวดลายประดบักรอบประตูแบบลายเทศพุดตาน บางแห่งมีประดบัลวดลาย
ผลไมด้ว้ย ซ่ึงผสมผสานศิลปะไทย จีน และฝร่ังน้ีไดรั้บความนิยมมาก โดยพบตามพระอารามต่างๆ 
ทั้งในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ แลว้ ยงัพบอยู่อุโบสถและวิหารตามหัวเมืองเป็น
จาํนวนมาก ตวัอยา่งกรอบหนา้ต่างของวดัไพชยนตพ์ลเสพ174 นอกจากหนา้บนัแลว้ยงัมีส่ิงภายนอก
อาคารท่ีตกแต่งดว้ยเคร่ืองถว้ยจีน เคร่ืองถว้ยญ่ีปุ่น เคร่ืองถว้ยยุโรป และเคร่ืองถว้ยเบญจรงค์ของ
ไทย โดยนาํมาตกแต่งท่ีซุม้ประตูและหนา้ต่างดว้ย เป็นศิลปะตะวนัตกผสมผสานศิลปะจีนตามแบบ
พระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 แต่ตกแต่งและออกแบบลวดลายเป็นไปตามสุนทรียะของสกุลช่าง 
วงัหน้า175 ทั้งน้ี ลายประดบัท่ีสําคญัท่ีเพิ่มความงามและความเป็นมงคลแก่สถาปัตยกรรมต่างๆ ในวดั
แห่งน้ีคือ ลายดอกพุดตานท่ีใช้ประดับในองค์ประกอบต่างๆ แก่สถาปัตยกรรมเป็นจาํนวนมาก 
นอกจากน้ียงัพบว่าพระอารามต่างๆ โดยเฉพาะอาคารท่ีสร้างทั้งแบบประเพณีและแบบพระราชนิยม
ลว้นประดบักรอบหน้าต่างด้วยลายดอกพุดตานใบเทศเช่นเดียวกบัลายประดบักรอบประตู (ภาพท่ี 
153) 

                                                 
172สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 220. 
173เร่ืองเดียวกนั, 220. 
174วดัไพชยนตพ์ลเสพเป็นวดัท่ีพระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนศกัดิพลเสพ ทรงสร้างข้ึนในรัชกาลท่ี 2 

หลงัจากทรงขดุคลองลดัหลวงเมืองนครเข่ือนขนัธ์แลว้ พระอุโบสถและพระวิหารอยูใ่นกาํแพงแกว้เดียวกนั เป็น
อาคารก่ออิฐถือปูน อา้งถึงใน ณฎัฐภทัร  จนัทวชิ, “ชมบุษบกจตัุรมุขยอดปรางคจ์ากวงัหนา้ไปเป็นเคร่ืองพุทธบูชา
ท่ีวดัไพชยนตพ์ลเสพราชวรวหิาร,” ศิลปากร 47, 1 (มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2547), 31. 

175เร่ืองเดียวกนั, 32-33. 
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ภาพท่ี 153 กรอบหน้าต่างอุโบสถวดัไพยนต์พลเสพประดับด้วยลายดอกพุดตาน ลายใบเทศ  
และเคร่ืองถว้ยฝร่ัง 

    จากตวัอยา่งเช่นท่ีกรอบประตูและหนา้ต่างของอุโบสถวดัแจงร้อน ริมแม่นํ้ า
เจ้าพระยา เขตราษฎร์บูรณะ กรอบประตูและหน้าต่างมีลักษณะเป็นปูนป้ันลายดอกพุดตาน 
สัญลกัษณ์มงคลของจีน ช้างเอราวณั ลายใบเทศ และลายรูปสัตวพ์ื้นเมืองทั้งสัตวบ์กจาํพวกแพะ 
แกะ และสัตวน์ํ้ าจาํพวกปู ปลา ปลาหมึก ปลาทอง ตลอดจนมีการป้ันลายผลไมพ้ื้นเมือง เช่น ฝร่ัง 
ชมพู สับปะรด ทบัทิม และมะม่วง เป็นตน้ (ภาพท่ี 154) ประกอบเป็นลายกรอบซุ้มประตูหน้าต่าง
ดว้ย ส่วนท่ีลายซุม้ประตูมีชา้งเอราวณัเพิ่มข้ึนมาดว้ย เป็นการผสมผสานศิลปะฮินดู-จีน-ฝร่ัง-ไทยไว้
ดว้ยกนั นบัเป็นพฒันาการของลายดอกโบตัน๋หรือพุดตานอีกระยะหน่ึง 

 

 

 
ภาพท่ี 154 กรอบหนา้ต่างอุโบสถวดัแจงร้อนเป็นปูนป้ันลายดอกพุดตานใบเทศ ผสมกบัสัญลกัษณ์

มงคลแบบจีน ผสมผสานกบัรูปสัตวแ์ละผลไมพ้ื้นเมือง 
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    จากการศึกษาน้ีจะเห็นได้ว่า ลวดลายกรอบประตูและหน้าต่างในศิลปะ
รัตนโกสินทร์ไดพ้ฒันาไปอีกขั้นหน่ึง โดยมีการผสมผสานลายตามอิทธิพลจีนซ่ึงมีลายหลกัคือลาย
ดอกพุดตานหรือลายดอกโบตัน๋ และลายสัญลักษณ์มงคลตามคติจีน ลายในสายอิทธิพลศิลปะ
ตะวนัตก คือลายใบเทศ และยงัมีสัญลกัษณ์ตามคติฮินดูเช่นเทพหรือสัตว์พาหนะของเทพฮินดู 
ตลอดจนมีการผสมผสานกบัลายปูนป้ันรูปสัตวแ์ละผลไมพ้ื้นเมือง  

   (3) ลายบานประตูด้านนอก : พระอารามส่วนใหญ่ในศิลปะรัตนโกสินทร์นิยม
ทาํเป็นลายทองหรือลายรดนํ้ า เพราะอยู่ในเขตชายคาของอาคาร ซ่ึงมกัจะมีลายดอกโบตัน๋เป็น
ลวดลายประดบัในลายรดนํ้ า ลายท่ีทาํส่วนใหญ่เป็นลายตน้ไมด้อกไม ้แต่บางแห่งทาํเป็นเทวดา
ทวารบาล บางแห่งเป็นเซ่ียวกาง ลายรดนํ้ าในลกัษณะประเพณีโดยทัว่ไปมกัลวดลายเป็นกระหนก 
ดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตาน สัตวม์งคล สัตวหิ์มพานตแ์ละสัตวน์านาชนิดอยูเ่ป็นพื้นลาย โดยมีภาพ
เร่ืองเล่าประกอบอยู่ในลายรดนํ้ า และนิยมทาํบานประตูประดับมุกซ่ึงช่างรัตนโกสินทร์ทาํต่อ
เน่ืองมาจากสมยัอยุธยาตอนปลาย งานประตูประดบัมุกเจริญข้ึนในสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศ และ
ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เร่ิมนิยมนาํลายมงคลตามคติจีนรวมถึงลายดอกโบตัน๋มา
ประดบัตกแต่งบานประตูมุก ดงัเช่น บานประตูท่ีพระอุโบสถวดัราชโอรสาราม เป็นตน้ (ภาพท่ี 
155) 

  
ภาพท่ี 155 บานประตูประดบัมุกไฟวดัราชโอรสาราม เขตจอมทอง เป็นลายหลกัเป็นลายมงักร (ซ้าย) 

กรอบลายเป็นลายมงคลจีนสลบักบัดอกพุดตาน (ขวา) 

   (4) งานประดับอืน่ๆ ทีต่กแต่งภายนอกอาคาร : ส่วนประดบันอกอาคารประเภท
อ่ืนๆ ท่ีมีลายดอกโบตัน๋หรือลายดอกพุดตาน และใบเทศ นอกเหนือจากหนา้บนั ซุ้มประตู หนา้ต่าง 
บานประตูและบานหนา้ต่างดา้นนอกอาคารแลว้ ยงัมีการประดบัดว้ยลายดงักล่าวท่ีเป็นลายประดบั
ผนงันอกอาคารซ่ึงส่วนใหญ่มกัตกแต่งลวดลวยจากเคร่ืองถว้ยและช้ินส่วนกระเบ้ืองเคลือบดินเผา  
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การนาํลายดอกพุดตานและลายใบเทศไปประดิษฐเ์ป็นคนัทวย (ภาพท่ี 156) การนาํกระเบ้ืองปรุหรือ
กระเบ้ืองเคลือบจีนท่ีมีลายโปร่งท่ีนาํเขา้จากจีนลายดอกโบตัน๋และลายอ่ืนๆ ไปกรุตามผนงั หรือ
กาํแพง (ภาพท่ี 157) เพื่อมีช่องใหล้มพดัผา่นสาํหรับระบายความร้อนและความช้ืน เป็นตน้ 

 

 
ภาพท่ี 156 คนัทวยเป็นลายดอกพุดตานกบัลายใบเทศ อุโบสถวดัไพชยนต์พลเสพ พระประแดง 

เป็นงานสกุลช่างวงัหนา้  
 

  
ภาพท่ี 157 กระเบ้ืองปรุลายดอกโบตัน๋ท่ีพบได้ตามพระราชวงัและพระอารามทัว่ไป ในภาพเป็น

กระเบ้ืองปรุจากพระท่ีนัง่พุทไธสวรรย ์พระราชวงับวรสถานมงคล 

   (5) บานประตูด้านในอาคาร : นอกจากนิยมทาํเป็นลายรดนํ้ าแลว้ บางส่วนทาํ
เป็นภาพจิตรกรรม ภาพท่ีนิยมวาดส่วนใหญ่เป็นการสืบทอดมาจากสมยัอยุธยาก็คือ ลายทวารบาล 
และเซ่ียวกาง ลายประดบัท่ีช่างนิยมนาํมาประดบัทวารบาลก็คือ ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา 
จากตวัอยา่งเป็นภาพจิตรกรรมเซ่ียวกางวดัสุวรรณาราม เขตบางกอกนอ้ย (ภาพท่ี 158) นอกจากน้ี
บางพระอารามยงัมีการประดบับานประตูดา้นในเป็นลายดอกโบตัน๋ด้วย ดงัตวัอย่างท่ีพระวิหาร 
พระพุทธไสยาสน์ วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม (ภาพท่ี 159) 
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ภาพท่ี 158 เซ่ียวกางบริเวณบานประตูดา้นในของอุโบสถวดัสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย เป็น

ตน้แบบท่ีสาํคญัใหก้บัพระอารามอีกหลายแห่ง 
 

 
ภาพท่ี 159 ลายดอกโบตัน๋ประดับบริเวณบานแผละประตูด้านในของวิหารพระพุทธไสยาสน์  

วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

   (6) ลายตกแต่งเสาอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ : เสาสถาปัตยกรรมจาํพวก
อุโบสถ วหิาร และศาลาการเปรียญ ซ่ึงในสมยัรัชกาลท่ี 3 ไดมี้การพฒันาใหอ้าคารมีขนาดใหญ่ และ
สามารถรองรับนํ้ าหลงัคาได้มาก จึงมีการใช้เสาพาไลท่ีเป็นเสาภายนอกอาคารขนาดใหญ่ท่ีไม่
ตกแต่งลวดลายส่วนใหญ่ทาสีขาว ส่วนเสาภายในอาคารส่วนใหญ่เป็นเสาส่ีเหลียมท่ีมีขนาดใหญ่
นั้น ช่างรัตนโกสินทร์นิยมประดบัลายเสาภายในดงักล่าวดว้ยลายดอกพุดตาน ดงัเช่นตวัอย่างจาก
การประดบัลายเสาภายในจากพระอารามต่างๆ เช่น อุโบสถวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วิหาร 
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วดักลัยาณมิตร อุโบสถวดับวรนิเวศวิหาร อุโบสถวดัชุมพลนิกายาราม อุโบสถวดัพิชยญาติการาม 
และศาลาการเปรียญของวดัเฉลิมพระเกียรติ (ภาพท่ี 160) เป็นตน้  

 
ภาพท่ี 160 จิตรกรรมท่ีเสาส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ภายในศาลาการเปรียญวดัเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี 

เขียนประดบัดว้ยลายดอกพุดตาน  

   (7) ลายตกแต่งฝาผนังและเพดาน : ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีนาํมา
ประยกุตเ์ขียนเป็นลายประดบัฝาผนงั ตลอดจนลายเพดานตามพระท่ีนัง่ พระตาํหนกั รวมถึงอุโบสถ 
วหิาร และศาลาการเปรียญในพระอารามต่างๆ ฝีมือช่างรัตนโกสินทร์มีตวัอยา่งดงัน้ี  

    จากขอ้มูลพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครระบุว่า พระท่ีนัง่มงัคลาภิเษก 
และพระท่ีนั่งเอกอลงกฎ เป็นพระท่ีนั่งท่ีภายในพระบวรราชวงัสร้างข้ึนตามพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้
เจา้อยูห่วั เช่นเดียวกบัพระท่ีนัง่คชกรรมประเวศและพระท่ีนัง่สนามจนัทร์ในพระบรมมหาราชวงั 
ปัจจุบนัคงเหลือแต่พระท่ีนั่งมงัคลาภิเษก ส่วนพระท่ีนัง่เอกอลงกฎนั้นได้ร้ือลงแล้ว ผนังภายใน
โปรดใหเ้ขียนลายตกแต่งเป็นลายช่อดอกไมสี้ทองบนพื้นสีดาํ ผกูลายเป็นลายดอกพุดตาน เคลา้ดว้ย
ลายรูปสัตวม์งคลตามคติอยา่งจีน176 (ภาพท่ี 161) ซ่ึงสันติ  เล็กสุขุม ไดร้ะบุถึงภาพจิตรกรรมท่ีพระท่ีนัง่ 
มงัคลาภิเษกไวว้า่ เป็นตวัอย่างของลายดอกไมร่้วง ซ่ึงมีภาพดอกไมร่้วงขนาดใหญ่บา้ง เล็กบา้ง หรือ
ขนาดเท่าๆ กนั บางแห่งมีมากหลายลกัษณะ ประหน่ึงว่าโปรยปรายจากสวรรค์ ดอกไมร่้วงนอกจาก
ช่วยใหเ้กิดบรรยากาศอนัเป็นสิริมงคลแลว้ ยงัทาํหนา้ท่ีลดจงัหวะของพื้นท่ีวา่งท่ีมีมากเกินไป177 

                                                 
176เด่นดาว  ศิลปานนท์ และคณะ, “เมื่อตะวันออกพบตะวันตก: พิพิธสมบัติพระราชา ณ วังหน้า” 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2557), 67-68. 
177สนัติ  เลก็สุขมุ, “งานช่าง คาํช่างโบราณ”, 218. 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5)
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ภาพท่ี 161 ลายช่อดอกไม้มงคลและสัญลักษณ์มงคลบริเวณฝาผนังพระท่ีนั่งมังคลาภิเษก 

พระราชวงับวรสถานมงคล 

ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร 

    ลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็นลายประดบัผนังและเพดานโดยวางลายในลกัษณะ 
ลายดอกไม้ร่วง ลายดอกลอย ลายดอกลอยก้านแย่ง หรือลายแผง ซ่ึงปรากฏอยู่ในศิลปกรรม 
สมยัรัตนโกสินทร์ ตามพระท่ีนัง่และพระอารามต่างๆ เป็นจาํนวนมาก ดงัเช่นภาพลายดอกโบตัน๋
และลายมงคลจีนประดบับริเวณเพดานและข่ือของพระอุโบสถวดัราชโอรสาราม (ภาพท่ี 162) ลาย
ดอกไมร่้วงและลายดอกโบตัน๋บริเวณฝาผนงั เพดาน ข่ือ อุโบสถวดัพิชยญาติการาม (ภาพท่ี 163) 

 
ภาพท่ี 162 ลายดอกโบตัน๋และสัญลกัษณ์มงคลตามคติจีนบริเวณเพดานและข่ือวิหารพระพุทธไสยาสน ์

วดัราชโอรสาราม 
ท่ีมา:  พระธรรมกิตติวงศ,์ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2549), 76. 
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ภาพท่ี 163 ลายดอกไมร่้วง ลายดอกโบตัน๋ประดบัผนงั เพดานและข่ือ อุโบสถวดัพิชยญาติการาม 

    ดงัจะเห็นไดว้า่ ผนงัท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ของพระอุโบสถและวิหารท่ีมีขนาด
ใหญ่ในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอุโบสถท่ีเป็นประธาน ช่างนิยมท่ีเขียนลายดอกลอยกา้นแย่ง 
(ลายแผง) ลายประเภทน้ีมีมากหลายลกัษณะ เคา้โครงเด่นชดั เป็นดอกไมป้ระดิษฐ์แบบใดแบบหน่ึง 
ประดบัเรียงห่างกนัเป็นจงัหวะคือท่ีมาของช่ือ “ดอก(ท่ี)ลอย(พน้พื้นหลงั)” ระหวา่งดอกเช่ือมดว้ย
กา้นท่ีโยงเป็นตาข่ายหรือตาราง จึงไดช่ื้อวา่ “กา้นแยง่” บางทีก็เรียกวา่ “กา้นแยก” ลายดอกลอยกา้นแยง่ 
ทั้งท่ีเป็นงานจิตรกรรม หรืองานสลกัเสลาก็ตาม ทาํข้ึนเพื่อตกแต่งพื้นท่ีเป็นแผง จึงเรียกได้อีกว่า 
“ลายแผง” คือเรียกลกัษณะโดยรวม ไม่บ่งช้ีลกัษณะของลายละเอียด178 ลายดงักล่าวมีตวัอยา่งเช่น 
ลายประดบัฝาผนังพระท่ีนัง่อมัรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน ลายฝาผนังอุโบสถ วิหาร ศาลาการ
เปรียญวดัเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ลายฝาผนังวดัอุโบสถวดัจนัทาราม เขตธนบุรี ลายฝาผนัง
อุโบสถวดัหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ เป็นตน้ 

   (8) ซุ้มสีมา : ซุ้มสีมาเป็นพฒันาการต่อจากสมยัอยุธยาตอนปลาย เดิมวดัมีซุ้ม
สีมานัง่แท่น ต่อมาในรัชกาลท่ี 1 นิยมทาํซุ้มสีมาทรงกูบตามวดัท่ีเคยมีมาแต่เดิมในสมยัอยุธยา เช่น 
วดัดุสิตาราม วดัดาวดึงษาราม และท่ีวดัโปรดเกศเชษฐาราม และวดัสระเกศวรวิหาร เป็นทรงกูบท่ี
พฒันาต่อมาอีกระยะหน่ึง ส่วนท่ีวดัพระศรีรัตนศาสดารามทาํซุม้สีมาเป็นทรงปราสาท ส่วนซุ้มสีมา
ท่ีสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 นิยมทาํซุ้มสีมาเป็นทรงเรือนหรือทรงคฤห์ดว้ยวสัดุหินแกรนิตและ
หินชนวน โดยมียอดเป็นทรงเจดีย ์เช่น วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม วดัราชนดัดาราม ยอดทรง
เก้ียว เช่น วดัเทพธิดาราม วดัราชโอรสาราม วดัเฉลิมพระเกียรติ วดัเครือวลัย ์และยอดทรงปรางค ์
เช่น วดัพิชยญาติการาม 

                                                 
178เร่ืองเดียวกนั, 219. 
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    ซุ้มสีมาหลายแห่งมกัมีลายประดบัผสมผสานส่วนใหญ่เป็นลายดอกโบตัน๋
ประดบัอยู่ ตวัอย่างเช่นซุ้มสีมารอบพระอุโบสถวดัสุทศันเทพวรารามซ่ึงมียอดแหลมแบบมงกุฎมี
ลายกระทงสลกัจากศิลาประดบัท่ีขอบบนทั้งส่ีด้าน ล้อมส่วนล่างของยอดทรงมงกุฎไว ้กระทง
ดงักล่าวยนืยนัถึงความนิยมลวดลายประดบัลกัษณะผสมผสานลวดลายฝร่ัง-จีน และไทย (ลายเทศ) 
อีกดว้ย179  ซุม้สีมารอบพระอุโบสถวดัพิชยญาติการามท่ีมียอดเป็นทรงปรางคแ์ละมีลวดลายประดบั
สลกัเป็นลายดอกพุดตาน ประกอบกบักา้นและใบ (ภาพท่ี 164) 

  
ภาพท่ี 164 ซุ้มสีมาหินแกรนิตทรงยอดทรงยอดปรางค์ วดัพิชยญาติการาม สลกัลวดลายประดบั

ดว้ยลายดอกพุดตานประกอบกบักา้นและใบ 
    จากการศึกษาซุ้มสีมาของวดัท่ีสร้างโดยรัชกาลท่ี 3 และกลุ่มวดัท่ีพระองค์

ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้ งวดั รวมถึงวดัท่ีสร้างในรัชสมัยของพระองค์ เป็นงานศิลปกรรมท่ีมี
พฒันาการและมีรูปแบบเฉพาะท่ีสามารถเป็นตวักาํหนดไดว้า่เป็นรูปแบบอยา่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนในงาน
สถาปัตยกรรมอยา่งแทจ้ริง180 

   (9) จิตรกรรม : นอกเหนือจากลายจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเป็นลกัษณะลายแผงท่ีมี
ลวดลายซํ้ ากนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน มีลายดอกโบตัน๋ประกอบอยู่ หรือเป็นลายช่อดอก
โบตัน๋และอาจมีลายมงคลจีนอยู่ดว้ยแบบซํ้ าวาดประดบัผนงัอาคารท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัพบลายดอก
โบตัน๋ศิลปะรัตนโกสินทร์อยูใ่นภาพจิตรกรรมท่ีนอกเหนือลายแผง ลายกา้นแย่ง และลายดอกไม้
ร่วงอีกหลายประเภท ไดแ้ก่ ภาพเขียนเคร่ืองตั้งส่ิงของมงคลแบบจีนบนฝาผนงั ซ่ึงพบอยูห่ลายแห่ง 
เช่น วดัราชโอรสาราม วดัเครือวลัย ์วดัจนัทาราม วดักลัยาณมิตร วดัสามพระยา วดันาคปรก และ 
วดัภคินีนาถ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการวาดภาพท่ีมีลวดลายแบบจีนในบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร
อุโสบถและวหิารในพระอารามสาํคญั ซ่ึงมกัมีลายดอกโบตัน๋ประกอบอยูใ่นภาพเสมอๆ (ภาพท่ี 165) 
                                                 

179สนัติ  เลก็สุขมุ , ข้อมูลกบัมุมมอง : ศิลปะรัตนโกสินทร์, 54. 
180ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, งานช่างสมยัพระนั่งเกล้าฯ, 114. 
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ภาพท่ี 165 จิตรกรรมในอุโบสถวดัจนัทาราม เขียนเป็นเคร่ืองเรือนให้มีบรรยากาศแบบจีนท่ีมี 

ลายดอกโบตัน๋อยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
    ตามพระอารามสาํคญัมกัมีภาพจิตรกรรมในลกัษณะเขียนลงบนหลงักระจก

ใส่กรอบลายดอกพุดตานใบเทศ หรือลายนอกอย่าง ซ่ึงส่วนใหญ่นาํภาพเขียนดงักล่าวมาจากเมือง
จีน โดยนิยมนาํไปถวายพระอารามต่างๆ เพื่อเป็นพุทธบูชา และมกันาํไปตกแต่งตามพระอุโบสถ
ของวดัสําคญัในกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณท่ีประดบัภาพจิตรกรรมดงักล่าวอยู่ภายในอาคารช่วง
เหนือระดบัหน้าต่างประตู ตวัอย่างภาพจิตรกรรมเขียนสีหลงักระจกในกรอบท่ีประดบัอยู่ภายใน
อุโบสถวดัสุวรรณาราม ส่วนใหญ่เขียนเป็นรูปนกชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นนกหางยาวประกอบดอก
โบตัน๋ เป็นของตกแต่งท่ีนาํเขา้จากเมืองจีน (ภาพท่ี 166) 

  
ภาพท่ี 166 ภาพเขียนสีหลงักระจกเป็นภาพนกหางยาวและดอกโบตัน๋ ในอุโบสถวดัสุวรรณาราม 

    ภาพจิตรกรรมในลกัษณะเขียนลงบนหลงักระจกอีกตวัอยา่งหน่ึงติดประดบั
อยู่ท่ีภายในพระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม มีลกัษณะเป็นภาพเขียนส่ิงของมงคลบนเคร่ืองเรือน
แบบจีนราชวงศชิ์ง มีภาพภาชนะบรรจุส่ิงของมงคลจีน เช่น ส้มโอมือ ดอกโบตัน๋ พร้อมคาํอวยพร
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เป็นภาษาจีน โดยนาํเขา้มาจากเมืองจีนสมยัรัชกาลท่ี 5 ในช่วงเดียวกบัท่ีถวายวดัปรมยัยิกาวาส ซ่ึง
พบภาพจิตรกรรมแบบน้ีเช่นกนั โดยมีตวัอย่างหน่ึงเป็นภาพหงส์กบัดอกโบตัน๋ ซ่ึงหมายความว่า
หงส์ปรากฏข้ึนท่ีสถานท่ีใดแสดงวา่สถานท่ีนั้นมีความสุข พร้อมตวัอกัษรภาษาจีนท่ีมีความหมายถึง
ความมีสวสัดิภาพและอยูเ่ยน็เป็นสุข (ภาพท่ี 167) 

  
ภาพท่ี 167 ภาพเขียนสีหลงักระจกใส่กรอบประดบัในพระอุโบสถวดัอรุณราชวราราม (ซ้าย) และท่ี

วดัปรมยัยกิาวาส มีอกัษรจีนท่ีมีความหมายวา่แจง้ข่าวดี มีสวสัดิภาพ อยูเ่ยน็เป็นสุข (ขวา) 
ท่ีมา: ภาพซา้ย สิปปวชิญ ์ บุณยพรภวษิย ์

   (10) ตุ๊กตาหินจีนประดับตกแต่ง : เป็นตุ๊กตาเคร่ืองหินแกะสลกัของจีน ซ่ึงเรือ
สาํเภาคา้ขายนาํเขา้มาและใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัพระราชวงั วดั และอาคารบา้นเรือน รัชกาลท่ี 3 ทรง
ทาํการคา้ขายเรือสําเภาไดผ้ลกาํไรมาก ขาไปจากสยามบรรทุกสินคา้หนกัเต็มลาํเรือ แต่ขากลบัเม่ือ
จาํหน่ายหมดเรือจึงเบา เม่ือโดนคล่ืนลมแรงเรือจะโคลงเคลงไปมา จึงใช้ตุ๊กตาหินจีนท่ีหาซ้ือง่าย
และราคาไม่แพงบรรทุกถ่วงนํ้ าหนกัใส่ทอ้งเรือ เม่ือถึงสยามแลว้นาํไปถวายพระอารามต่างๆ โดย
นิยมนาํประติมากรรมตุ๊กตาหินจีนมาประดบัตกแต่งเพื่อเพิ่มความงามกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรม 
โดยเฉพาะแบบพระราชนิยม พระอารามท่ีมีตุ๊กตาหินจีนมาก ไดแ้ก่ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม 
คือเคยมีมากถึง 400 ตวั และมีขนาดใหญ่ วดัอรุณราชวราราม มี 304 ตวั ส่วนใหญ่เป็นขนาดย่อม 
รองๆ ลงไป ไดแ้ก่ วดัสุทศันเทพวาราม วดัราชโอรสาราม วดัเทพธิดาราม วดักลัยาณมิตร เป็นตน้ 

    การนาํเข้าตุ๊กตาหินจีนเข้ามาคร้ังใหญ่อยู่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงมีทั้งแกะสลกัจากหินธรรมชาติ และชนิดป้ันหล่อข้ึน มีหลายประเภททั้งด้าน
สถาปัตยกรรม ภาชนะส่ิงของเคร่ืองใช้ แต่ท่ีนิยมนาํเขา้มามากท่ีสุดคือตุ๊กตาท่ีเป็นรูปคนและรูป
สัตว์181 ซ่ึงตุ๊กตาหินจีนเหล่าน้ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัดอกโบตัน๋ เน่ืองจากไดมี้การนาํลายดอกโบตัน๋มา

                                                 
181มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั, สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ลูนาร์อินเตอร์เนชัน่แนล, 2545), 103. 
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ประดบัท่ีตุก๊ตาเหล่าน้ี โดยส่วนใหญ่ท่ีพบมกัเป็นลายของเส้ือผา้แพรพรรณท่ีตุ๊กตาหิน (ภาพท่ี 168) 
และตุ๊กตารูปสัตวโ์ดยเฉพาะประดบัอยูก่บัสิงโตจีนรวมถึงสัตวอ่ื์นๆ ท่ีมกัมีลายดอกโบตัน๋ประดบั
อยูท่ี่ฐาน มกัจะตั้งวางไวต้ามทางเขา้ดา้นหนา้ของอาคารสถานท่ีสําคญั เช่น อุโบสถ และวิหารของ
พระอารามต่างๆ (ภาพท่ี 169) 

  

ภาพท่ี 168 ตุก๊ตาง้ิวตั้งประดบัท่ีวดับวรนิเวศวหิารมีลายผา้เป็นลายดอกโบตัน๋ 
 

  

ภาพท่ี 169 สิงโตหินนิยมสลกัรูปดอกโบตัน๋ ตวัอยา่งจากวดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

    นอกจากน้ี ยงัมีวสัดุก่อสร้างท่ีทาํจากหินแกรนิตและหินอ่อนสลกันาํมาทาํ
เป็นส่วนประดับท่ีฐานอาคารต่างๆ พบว่านิยมเป็นลายมงคลต่างๆ เช่นกัน หน่ึงในลายมงคล
เหล่านั้นคือลายดอกโบตัน๋ รวมถึงเคร่ืองประดบัหินอ่ืนๆ จากเมืองจีน จาํพวกเจดียแ์บบจีน หรือถะ 
ซ่ึงสลกัลายมงคลตามคติจีนไว ้โดยเฉพาะลายดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 170)  
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ภาพท่ี 170 ถะจีนท่ีวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามมีลายดอกโบตัน๋กับนกอยู่ในกรอบส่ีเหล่ียม 

มุมโคง้ (ซา้ย) และถะจีนท่ีวดัราชโอรสารามมีลายเป็นช่อดอกโบตัน๋กบันก (ขวา) 

   (11) เรือพระราชพิธี : กระบวนเรือพระราชพิธีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสําคญัของไทย 
ดงัปรากฏอยูใ่นภาพวาดของชาวตะวนัตกตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และยงัใช้ในรัฐพิธี
ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองดว้ย ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ไดรั้บประเพณีเก่ียวกบัเรือพระราชพิธีมา
จากสมยักรุงศรีอยุธยา สําหรับลวดลายประดบัโขนเรือส่วนใหญ่เป็นลายศีรษะของตวัละครใน
รามเกียรต์ิ สัตวหิ์มพานต ์ลายไทย ซ่ึงเป็นลวดลายส่ือความหมายเก่ียวเน่ืองในสถาบนักษตัริย ์ 

    นอกจากลวดลายท่ีกล่าวมาแลว้ เรือพระราชพิธียงัไดน้าํลายดอกโบตัน๋มา
ประดบัดว้ย ดงัเช่น ลายโขนเรือสง่างามในกระบวนเรือสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงไดรั้บความเสียหาย
เม่ือคร้ังอู่เรือพระราชพิธีถูกระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑ์เรือ 
พระราชพิธี บางกอกนอ้ย เรือบางลาํในกระบวนเรือพระราชพิธีในปัจจุบนัยงัมีลายโขนเรือเป็นลายลง
รักปิดทองเป็นลายดอกโบตัน๋หรือพุดตานสีทอง ส่วนใหญ่เป็นเรือรูปสัตว ์เช่น เรือครุฑเหินเห็จ เรือ
กระบ่ีปราบเมืองมาร ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เรือพระราชพิธีมีเชิงช่างท่ีสง่างามวิจิตรบรรจงแตกต่างจาก
เรือท่ีใชใ้นชีวติประจาํวนัโดยทัว่ไป182 (ภาพท่ี 171) 

                                                 
182 วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตเิรือพระราชพธีิ, เขา้ถึงเม่ือ 2 กรกฎาคม 2555, 

เขา้ถึงไดจ้าก http://th.wikipedia.org/wiki/พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 
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ภาพท่ี 171 โขนเรือสง่างามสลกัลายดอกโบตัน๋ไดรั้บความเสียหายจากระเบิดในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ปัจจุบนัจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์เรือพระราชพิธี (ซ้าย) เรือพระราชพิธีท่ียงัใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบนั (ขวา)  

   (13) เคร่ืองถ้วย : สมยักรุงธนบุรีและตน้กรุงรัตนโกสินทร์สมยัรัชกาลท่ี 1 ยงัคง
สั่งทาํเคร่ืองเบญจรงคจ์ากจีนดว้ยรูปแบบและลวดลายลกัษณะเดียวกบัสมยัอยธุยา ระยะแรกยงัคงใช้
ลวดลายและสีสันไม่แตกต่างจากเดิม แต่มีรูปทรงท่ีแตกต่างไปคือนิยมชามทรงบวัภายในเคลือบ 
สีขาว โดยลายท่ีนิยมคือลายเทพนมเช่นเดียวกับสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 1 แห่ง 
กรุงรัตนโกสินทร์ เคร่ืองเบญจรงคส่์วนใหญ่ยงัคงเป็นชามทรงบวัปากผาย มีลายท่ีปากชามเล็กนอ้ย 
และรูปทรงหลากหลายเพิ่มข้ึน โทนสีเปล่ียนเป็นสีชมพูมากข้ึนเน่ืองจากสีเขียวเมืองจีนไดห้ยุดการ
ผลิตลง ส่วนลวดลายนั้นยงัคงใชล้ายเทพนมสลบักบัดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 172) ต่อมาเร่ิมคิดประดิษฐ์
ลวดลายใหม่ๆ มากข้ึน 

  

ภาพท่ี 172 เคร่ืองถว้ยเบญจรงคล์ายเทพนมอว้นสลบักบัลายดอกโบตัน๋ 
ท่ีมา : ณฐัพล  ทองนาค 
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    ดงัจะเห็นไดว้า่ ลวดลายดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตานในสมยัรัตนโกสินทร์มี
ความนิยมนาํไปใชเ้ป็นลวดลายประดบัในศิลปกรรมหลากหลายประเภท จึงเป็นภาพสะทอ้นให้เห็น
ถึงรสนิยมของคนไทยท่ีช่ืนชอบลายดอกโบตัน๋ในสายอิทธิพลศิลปะจีน แมเ้ม่ือมีลวดลายในสาย
อิทธิพลอ่ืนๆ เขา้มา โดยเฉพาะลวดลายต่างๆ จากตะวนัตก ช่างรัตนโกสินทร์ก็ยงัไม่ทิ้งลายดอก
โบตัน๋ แต่ไดน้าํมาผสมผสานกบัลายตะวนัตก และลายพื้นเมืองจาํพวกสัตวแ์ละผลไมน้านาชนิด 
รวมถึงนาํลายมาผสมผสานกบัความเช่ือดงัเดิมจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไดอ้ย่างลงตวั ซ่ึงนบัว่า
เป็นพฒันาการท่ีสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัศิลปะรัตนโกสินทร์ไปในท่ีสุด 

    สรุปไดว้่า หลงัจากสมยัสมเด็จพระนารายณ์ท่ีมีกระแสศิลปวฒันธรรมจาก
ตะวนัตกเขา้มาระลอกใหญ่ เม่ือเขา้สู่ช่วงเวลาของราชวงศ์บา้นพลูหลวงแล้ว ศิลปะท่ีผสมผสาน
ระหว่างไทย จีน ตะวนัตก ได้ปรากฏให้เห็นอยู่ตามศิลปกรรมสมยัอยุธยาตอนปลายเพิ่มมากข้ึน 
และเม่ือส้ินสมยัอยธุยาแลว้ งานช่างทาํศิลปกรรมดงักล่าวไดก้ลายเป็นมรดกตกทอดมาถึงกรุงธนบุรี
และกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์เม่ือแผน่ดินเร่ิมสงบ ปลอดภยัจากภาวะสงคราม
และการปราบปรามชุมนุมภายในแลว้ จึงไดฟ้ื้นฟูทางศิลปะข้ึนอยา่งขนานใหญ่ควบคู่ไปกบัการคา้
สําเภากบัเมืองจีนท่ีเจริญเติบโตในตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ทาํให้อิทธิพลศิลปะจีนรวมถึงลวดลาย
ประดบัแบบจีน โดยเฉพาะลายดอกโบตัน๋ไดแ้พร่เขา้มายงัดินแดนไทยอีกระลอกใหญ่ ราวรัชกาล
จกัรพรรดิเจียฉ้ิง (ในช่วงรัชกาลท่ี 1 ต่อรัชกาลท่ี 2) และจกัรพรรดิเตา้กวง (ในช่วงปลายรัชกาลท่ี 2 
ถึงปลายรัชกาลท่ี 3) ซ่ึงส่วนใหญ่รับมาจากทางภาคใต้ของจีน ซ่ึงเรียกว่าลายดอกพุดตาน หรือ 
“ฝหูยง” ดอกพุดตานจึงเป็นอีกคาํหน่ึงท่ีมีความหมายเช่นเดียวกบัดอกโบตัน๋ 

    งานช่างท่ีประยุกต์งานสถาปัตยกรรมจีนและลวดลายประดบัแบบจีนท่ีมี
หลกัฐานชดัเจนในช่วงรัชกาลท่ี 2 เร่ิมจากการสร้างสวนขวาเลียนแบบราชอุทยานในพระราชวงักรุง
ปักก่ิง และการเร่ิมตน้ปฏิสังขรณ์วดัจอมทองทั้งพระอารามให้มีสถาปัตยกรรมและลวดลายประดบั
แบบจีน ซ่ึงต่อมารัชกาลท่ี 2 พระราชทานนามวา่วดัราชโอรสาราม แม่กองงานสําคญัทั้งท่ีสวนขวา
และวดัราชโอรสก็คือ พระเจา้ลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ ต่อมาพระองคเ์สด็จข้ึนครองราชย์
เป็นรัชกาลท่ี 3 และไดพ้ฒันางานศิลปกรรมไทย-จีนต่อเน่ืองมาจนเจริญถึงขีดสุดในรัชกาลน้ี  

    ความเจริญของงานช่างในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั
ถือเป็นยุคท่ีมีการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วดัวาอารามมากท่ีสุดในสมยัรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุ
ปัจจยัหลายๆ ดา้นลว้นมีท่ีมาจากพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาในพระองค์เป็นสําคญั สมดงั
พระราชศรัทธาประการหน่ึงท่ีมกักล่าวกนัเสมอมาว่า ตอ้งการสร้างวดัวาอารามให้เหมือนเม่ือคร้ัง
บา้นเมืองยงัดี คือในสมยัอยธุยา และผลงานดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



193 

ท่ีทรงสถาปนาวดัต่างๆ เหล่าน้ีล้วนทาํให้กรุงเทพฯ กลายเป็นมหานครในฐานะเมืองสวรรค์หรือ
เมืองพระอินทร์ อนัเปรียบเสมือนศูนยก์ลางของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง183 

    เม่ือมีอิทธิพลตะวนัตกและลวดลายแบบตะวนัตก หรือลายเทศ ไดแ้พร่เขา้มา 
งานช่างไดรู้้รับปรับตวัโดยนาํศิลปะตะวนัตกมาประยุกต์กบัลวดลายท่ีมีอยู่เดิม พฒันากลายเป็น 
ลายเทศพุดตาน หรือลายนอกอยา่ง อนัเป็นท่ีนิยมมากในศิลปะรัตนโกสินทร์ ช่างทุกคนตอ้งทาํลาย
นอกอย่างเป็น ไม่เช่นนั้ นอาจไม่เรียกว่าสกุลช่างรัตนโกสินทร์ ลายดังกล่าวแพร่หลายมากจน 
ทุกพระอารามในกรุงรัตนโกสินทร์ลว้นมีดอกพุดตาน และลวดลายดงักล่าวยงัแพร่กระจายไปยงั 
หัวเมืองทัว่ราชอาณาจกัร รวมถึงดินแดนประทศราชด้วย และช่างไทยได้ประยุกต์ใช้ลวดลาย
ดงักล่าวมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยมีการเรียนการสอนสืบทอดลายดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตาน
ในสถาบนัการศึกษาทางศิลปะของไทยมาอยา่งต่อเน่ือง 

    จากตวัอย่างลวดลายดอกโบตัน๋และดอกพุดตานจากพระอารามสําคญัใน
ศิลปะรัตนโกสินทร์ สรุปไดว้่า ทั้งพระอารามท่ีเป็นวดัหลวงและวดัราษฎร์ลว้นมีลายดงักล่าวเป็น
ส่วนประดบัอาคารสถานท่ีต่างๆ ทั้งท่ีเกิดจากฝีมือช่างไทยเอง หรือเป็นส่ิงของเคร่ืองประดบัตกแต่ง
ท่ีนาํเขา้มาจากเมืองจีนก็ตาม แมว้า่ไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะตะวนัตกท่ีถาโถมเขา้มา โดยพบว่างาน
ศิลปกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 มีความสําคญัต่อในงานศิลปะรัตนโกสินทร์ ดงัท่ีศกัด์ิชาย  สายสิงห์ ได้
ระบุวา่ งานศิลปกรรมท่ีเกิดข้ึนในพระราชประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั มีทั้ง
งานท่ีเป็นแบบอนุรักษ์แบบแผนประเพณีดั้งเดิมท่ีเรียกว่า “แบบประเพณีนิยม” และงานท่ีคิดคน้
อย่างใหม่ท่ีมีอิทธิพลของศิลปะจีน เรียกว่า “แบบพระราชนิยม” และงานศิลปกรรม งานประดบั 
และงานจิตรกรรมในพระอารามหลวงฝีมือช่างหลวงไดข้ยายไปสู่วดัขุนนางสร้าง และวดัราษฎร์
โดยทัว่ไปท่ีช่างส่วนใหญ่เป็นฝีมือช่างทอ้งถ่ินในท่ีสุด 

 

 

                                                 
183ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, งานช่างสมยัพระนั่งเกล้าฯ, 312. 
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บทที ่ 4 
การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตั๋นในศิลปะไทย 

 
การศึกษาคน้ควา้เร่ืองท่ีมาและพฒันาของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมไทยน้ีเกิดจาก

ประเด็นขอ้สงสัยประการหน่ึงท่ีวา่ร่องรอยดอกโบตัน๋ชุดแรกท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทยนั้นอยูใ่น
สกุลช่างใด และลวดลายดอกโบตัน๋ในศิลปะไทยสกุลช่างต่างๆ มีพฒันาการเป็นอยา่งไร มีรูปแบบ
ลวดลายเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร รวมทั้งได้สืบทอดลวดลายส่งอิทธิพลต่อสกุลช่างในศิลปะ
ดินแดนอ่ืนหรือไม่ ตลอดจนการพิจารณาถึงการนําลายดอกโบตัน๋ ลายพรรณพฤกษา ลายดอก
พุดตาน และลายเทศพุดตานไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในปัจจุบนัอยา่งไร รายละเอียดต่างๆ มีดงัน้ี 

4.1 ร่องรอยลายดอกโบตั๋นชุดแรกทีป่รากฏบนศิลปกรรมไทย 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในศิลปกรรมไทยสกุลช่าง
ต่างๆ ในอาณาจกัรลพบุรี อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรลา้นนา และอาณาจกัรอยธุยา เพื่อวิเคราะห์หา
เหตุผลว่าศิลปะใดเป็นแหล่งตน้กาํเนิดท่ีประยุกต์นาํลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาตามอิทธิพล
ศิลปะจีนมาประยกุตใ์ชต้กแต่งศิลปกรรมในสกุลช่างใดในดินแดนไทยเป็นชุดแรก ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งลายดอกโบตัน๋ยคุแรกกบัโบราณสถาน 
และเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบในดินแดนไทย 

รายการ อาณาจกัรละโว ้ อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรอยธุยา 

หลกัฐาน
เคร่ืองถว้ยจีน/ 
เคร่ืองลาย
ครามจีน 
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ตารางท่ี 5 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งลายดอกโบตัน๋ยคุแรกกบัโบราณสถาน 
และเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบในดินแดนไทย 

รายการ อาณาจกัรละโว ้ อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรอยธุยา 

แหล่งท่ีพบ เศษช้ินส่วนเคร่ือง
ถว้ยชามจีนสมยั
ราชวงศซ่์ง ขดุพบ
ท่ีพระนารายณ์ 
ราชนิเวศน ์

 

ไหทรงกลมพบท่ี 
วดัพระพายหลวง 
สุโขทยั 

ไหทรงกลม พบท่ี
เวียงท่ากาน สนัป่า
ตอง เชียงใหม่ 
ไหทรงแปดเหล่ียม
พบท่ีวดัพระธาตุ 
หริภุญชยั ลาํพนู 

ไหทรงแปดเหล่ียม
พบท่ีวดัมหาธาตุ 
อยธุยา 

กาํหนดอายุ
แหล่งโบราณ
สถานท่ีพบ
เศษเคร่ืองถว้ย
จีนสมยั
ราชวงศซ่์ง 
และเคร่ืองลาย
ครามสมยั
ราชวงศห์ยวน 

ปรางคป์ระธาน 
วดัพระศรีมหาธาตุ 
ลพบุรี  
นกัวิชาการหลาย
ท่านสนันิษฐานวา่
สร้างข้ึนราวคร่ึง
หลงัพุทธศตวรรษ
ท่ี 18 ซ่ึงบริเวณ
ใกลเ้คียงขดุพบ
เคร่ืองถว้ยจีนเก่า
กวา่สมยัราชวงศ์
หยวน 
 

วดัพระพายหลวง 
สุโขทยั 
มีปราสาทแบบขอม
และลายปูนป้ันท่ี
สร้างข้ึนก่อน
สุโขทยั และพบ
เจดียส์าํริดขนาดเลก็
ศิลปะขอมกาํหนด
อายไุดร้าวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 และ 
มีเจดียส่ี์เหล่ียมหนา้
วดั มีรูปแบบศิลปะ
ท่ีสามารถกาํหนด
อายวุา่สร้างข้ึนใน
ระยะแรกของ
สุโขทยั ราวคร่ึงแรก
ของพุทธศตวรรษท่ี 
191 
 
 

เวียงท่ากาน  
สนัป่าตอง เชียงใหม่ 
หน่วยศิลปากรท่ี 4 
เชียงใหม่ ไดก้าํหนด
อายเุจดียท่ี์พบไห
ลายครามราชวงศ์
หยวนไวอ้ยา่ง
กวา้งๆ วา่มีอายอุยู่
ในช่วงหริภุญชยัลง
มาถึงลา้นนา ราว
พุทธศตวรรษท่ี 18-
21 

วดัมหาธาตุ 
พระนครศรีอยธุยา 
พระราชพงศาวดาร
กรุงเก่า ฉบบัหลวง
ประเสริฐอกัษรนิต์ิ 
ระบุวา่สร้างข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 1917 

                                                 
1สนัติ เลก็สุขมุ, ศิลปะสุโขทยั, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 41. 
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ตารางท่ี 5 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งลายดอกโบตัน๋ยคุแรกกบัโบราณสถาน 
และเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบในดินแดนไทย 

รายการ อาณาจกัรละโว ้ อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรอยธุยา 

ประวติัศาสตร์ 
และทาํเลท่ีตั้ง 
ท่ีเช่ือมโยงกบั
จีนราชวงศ์
หยวน พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
เป็น
มหาอาํนาจ
ของโลก 

อยูไ่กลจาก
อิทธิพลราชวงศ์
หยวน (มองโกล) 
ทางบกนอ้ยท่ีสุด 
แต่อาจถกูรุกราน
จากมองโกลทาง
ทะเลไดก่้อน
อาณาจกัรท่ีตั้งอยู่
ดินแดนตอนใน
เช่นสุโขทยัหรือ
ลา้นนา 
กองทพัเรือมอง
โกลไดบุ้กถึงญ่ีปุ่น 
และชวา 

อยูใ่กลอิ้ทธิพล
ราชวงศห์ยวน (ทาง
บก) รองลงมา มี
ดินแดนดา้น
ตะวนัตกของ
อาณาจกัรติดต่อกบั
พุกามได ้และอาจ
ไดรั้บการรุกราน
ทางทะเลโดยผา่น
ข้ึนมาทางอ่าวไทย
และอยธุยาได ้

อยูใ่กลอิ้ทธิพล
ราชวงศห์ยวน (ทาง
บก) มากท่ีสุด 
กองทพัมองโกลรุก
รานมาถึงพุกามได้
แลว้ ซ่ึงลา้นนามี
ดินแดนต่อกบัพุกาม 

อยูใ่นช่วงปลาย
ราชวงศห์ยวนแลว้ 
อิทธิพลจากราชวงศ์
หยวนท่ีจะคุกคาม
ต่ออาณาจกัรอยธุยา
มีไม่มากนกั เม่ือเร่ิม
เขา้สู่ราชวงศห์มิงมี 
กระบวนเรือจาก 
ราชสาํนกัจีนเขา้
เจริญสมัพนัธไมตรี
และคา้ขายกบั
อยธุยาเป็นจาํนวน
มาก 

วิเคราะห์
ลวดลายเคร่ือง
ถว้ยจีน2 

เศษกระเบ้ืองชิงไป๋ 
สมยัราชวงศซ่์ง 
จากท่ีพระนารายณ์
ราชนิเวศน ์
ลวดลายลกัษณะเด่น 
ลายกา้นขดออกช่อ
เป็นดอกไม ้

ไหลายคราม ขดุพบ
ท่ีวดัพระพายหลวง
สมยัราชวงศห์ยวน 
ผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อ
เจ้ิน มณฑลเจียงซี  
ลวดลายลกัษณะเด่น 
- คอไหทรงกลมเป็น

รูปดอกไมบ้านวาง
ลายในลกัษณะเป็น
กา้นขด 
- ไหล่ไหเขียนเป็น

ไหพร้อมฝาพบท่ี
เวียงท่ากาน อาํเภอ
สนัป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนไหใบ
ล่าง ไม่มีฝาพบท่ีวดั
พระธาตุหริภุญชยั 
ทั้ง 2 ใบ สมยั
ราชวงศห์ยวน ผลิต
จากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน 
มณฑลเจียงซี 
 

ลายกา้นขดจากท่ี
พระนารายณ์ราช
นิเวศนแ์ละไหลาย
ครามพร้อมฝาท่ีพบ
ท่ีวดัมหาธาตุ อยธุยา 
ลวดลายลกัษณะเด่น 
- ดอกและใบ

เลียนแบบธรรมชาติ 
ส่วนกา้นประดิษฐ์
ใหเ้ป็นกา้นขด 
ส่วนไหลายคราม

                                                 
2เกณฑก์ารวิเคราะห์ลายเคร่ืองลายครามของจีนจาก อชิรัชญ ์ ไชยพจน์พานิช, “ลวดลายกบัการกาํหนด

อายไุหลายครามสมยัราชวงศห์ยวนท่ีพบในประเทศไทย” ด ารงวชิาการ9,1 (มกราคม-มิถุนายน 2553): 119-132. 
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ตารางท่ี 5 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งลายดอกโบตัน๋ยคุแรกกบัโบราณสถาน 
และเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบในดินแดนไทย 

รายการ อาณาจกัรละโว ้ อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรอยธุยา 

ลายดอกบวั วางลาย
ในลกัษณะกา้นขด 
หนัดอกบวัข้ึนสลบั
กบัหนัดอกบวัลง
โดยดอกหนัข้ึนมี
ขนาดดอกใหญ่กวา่
ดอกท่ีหนัลง 
- ลายหลกัวาดกลีบ

ซอ้นชั้นกนัหลายชั้น 
สลบักบัดอกบาน 
สลบักนัอยูใ่นลาย
กา้นขด โดยดอก
โบตัน๋ท่ีลายหลกัมี
ขนาดใหญ่ (หยวน) 
- ใบไมป้ระกอบดอก

มีขนาดใหญ่เช่นกนั 
(หยวน) 
- เขียนเสน้ขนานท่ี

โคนกลีบท่ีจะแสดง
มิติของกลีบดอก
(หยวน) 
ลายกลีบบวัมีไส้
โคนไหดา้นล่าง
ยงัคงเวน้ช่องไฟ
ระหวา่งกลีบอยู่
(หยวน) 

ลวดลายลกัษณะเด่น 
- เชิงฝาเขียนเป็นลาย

ใบบวั เฉพาะใบท่ี
พบท่ีเวียงท่ากาน 
- คอไหใบท่ีพบท่ีเวียง

ท่ากานเป็นลายกลีบ
บวัเวน้ช่องไฟ 
(หยวน) 
- ไหล่ไหท่ีพบท่ีวดั

พระธาตุหริภุญชยั
เขียนเป็นดอกโบตัน๋
สลบักบัหงส์ 
- ลายหลกัวาดกลีบ

ซอ้นชั้นกนัหลายชั้น 
สลบักบัดอกบาน 
สลบักนัอยูใ่นลาย
กา้นขด โดยดอก
โบตัน๋ท่ีลายหลกัมี
ขนาดใหญ่ ทั้ง 2 ใบ 
(หยวน) 
- ใบไมป้ระกอบดอก

มีขนาดใหญ่
เช่นเดียวกนั ทั้ง 2 
ใบ (หยวน) 
- เขียนเสน้ขนานท่ี

โคนกลีบท่ีจะแสดง
มิติของกลีบดอกทั้ง 
2 ใบ (หยวน) 

พร้อมฝา พบในกรุ
วดัมหาธาตุผลิต 
จากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน 
มณฑลเจียงซี  
- เชิงฝาเขียนเป็นลาย

กลีบบวั ลกัษณะ
กลีบบวัยงัมีการเวน้
ช่องไฟ 
- คอไหแปดเหล่ียม

เป็นรูปดอกโบตัน๋
บานวางลายใน
ลกัษณะเป็นกา้นขด 
- ไหล่ไหเขียนเป็น

ลายดอกบวั วางลาย
ในลกัษณะกา้นขด 
หนัดอกบวัข้ึนสลบั
กบัหนัดอกบวัลง 
- ลายหลกัวาดกลีบ

ซอ้นชั้นกนัหลายชั้น 
แต่ดอกโบตัน๋ท่ีลาย
หลกัมีขนาดกลาง มี
ลายดอกโบตัน๋ 2 
ดา้นจาก 8 ดา้น ดา้น
อ่ืนๆ เป็นลาย
ดอกบวั ลายองุ่น 
และลายสม้โอมือ 
รวมลายหลกั 4 ลาย 
- ใบไมป้ระกอบดอก
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ตารางท่ี 5 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งลายดอกโบตัน๋ยคุแรกกบัโบราณสถาน 
และเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบในดินแดนไทย 

รายการ อาณาจกัรละโว ้ อาณาจกัรสุโขทยั อาณาจกัรลา้นนา อาณาจกัรอยธุยา 

ลายกลีบบวัมีไส้
โคนไหดา้นล่าง
ยงัคงเวน้ช่องไฟ
ระหวา่งกลีบอยูท่ั้ง  
2 ใบ (หยวน) 

มีขนาดปานกลาง 
- ไม่เขียนเสน้ขนานท่ี

โคนกลีบท่ีจะแสดง
มิติของกลีบดอก 
- ลายกลีบบวัมีไส้

โคนไหดา้นล่าง
ยงัคงเวน้ช่องไฟ
ระหวา่งกลีบอยู ่

รูปแบบ
ลวดลายดอก
โบตัน๋และ
พรรณพฤกษา
ท่ีพบบนเคร่ือง
ถว้ยจีน 

เศษเคร่ืองถว้ยจีน
สมยัราชวงศซ่์งท่ี
ลพบุรีมีลายกา้น
ขดออกเป็นช่อ
ดอกไม ้
 

ไหลายครามทรง
กลม ไม่พบฝา 
ลวดลายหลกั
ใกลเ้คียงกบัท่ีพบใน
ลา้นนาคือ ลายดอก
โบตัน๋ มุมมองจาก
ดา้นขา้งสลบักบั
มุมมองจากดา้นบน 
โดยมีกา้นขดเป็น
วงกลมลอ้มรอบแต่
ละดอกไว ้
ประกอบดว้ยใบ
ลกัษณะคลา้ยใบของ
ตน้โบตัน๋ ลกัษณะ
ใบมีขนาดใหญ่มาก 

ไหลายครามทรง
กลม พบพร้อมฝา 
ลวดลายหลกัคือ ลาย
ดอกโบตัน๋ มุมมอง
จากดา้นขา้งสลบักบั
มุมมองจากดา้นบน 
โดยมีกา้นขดเป็น
วงกลมลอ้มรอบ 
แต่ละดอกไว ้
ประกอบดว้ยใบ
ลกัษณะคลา้ยใบของ
ตน้โบตัน๋ ใบมีขนาด
ใหญ่ 

ไหลายครามทรง
แปดเหล่ียม พบ
พร้อมฝา ลายสาํคญั
คือลายกา้นขดออก
ช่อเป็นดอกไม ้มี
ลายหลกัในช่อง
กระจก ไดแ้ก่ ลาย
ดอกบวัและพืช
นํ้าลายเถาแตงโม 
ลายเถาองุ่น และลาย
ช่อดอกบวั รวม 4 
ลาย ลายละ 2 ชุด 
เขียนลายเป็นหอ้ง 8 
ดา้น ไม่พบลายดอก
โบตัน๋ กรมศิลปากร
กาํหนดอายสุมยั
ราชวงศห์ยวน  
อชิรัชญ ์ไชยพจน-์
พานิช วิเคราะห์แลว้
พบวา่อยูใ่นช่วงตน้
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ราชวงศห์มิง 
ลายดอกโบตัน๋
รุ่นแรกๆ ท่ียงั
ปรากฏอยูต่าม
โบราณสถาน  

ปูนป้ันลายกรุยเชิง
ปรางคป์ระธาน 
วดัพระศรีมหาธาตุ 
ลพบุรี 
 

 
ปูนป้ันประดบัเจดีย์
ประธานทรงดอก
บวัตูม และเจดีย์
บริวาร วดัเจดียเ์จด็
แถว ศรีสชันาลยั 

 
แผน่หินชนวนจารึก
ภาพชาดกท่ีอุโมงค ์
วดัศรีชุม สุโขทยั 

 
ปูนป้ันประดบั 
เจดียส์องพ่ีนอ้ง  
เวียงเชียงแสนนอ้ย 

 
ลายจาํหลกัศิลาวดั
มหาธาตุอยธุยา 

ความสมัพนัธ์
ระหวา่งจีน
และอาณาจกัร
ขา้งเคียงในยคุ
พุทธศตวรรษ
ท่ี 19-20 

ติดต่อกบัจีนทาง
นํ้า โดยล่องตาม
แม่นํ้าลพบุรี แม่
นํ้าป่าสกั และ
แม่นํ้าเจา้พระยา
เขา้สู่อ่าวไทย 
ทะเลจีนใต ้อาศยั 

ติดต่อกบัจีนทางบก 
โดยผา่นมาทาง
ลา้นนา และติดต่อ
กบัจีนทางนํ้า ผา่น
อยธุยา มาตามแม่นํ้า
เจา้พระยาเขา้สู่
แม่นํ้าน่านและ 

ติดต่อกบัจีนทางบก
โดยผา่นข้ึนไปทาง
พุกาม ไทใหญ่ เขา้สู่
หยนุหนาน-จีน 
และช่ือมโยงสู่
สุโขทยั อยธุยา ผา่น
ลาํนํ้าและช่องเขา 

ติดต่อกบัจีนทางนํ้า 
โดยล่องตามแม่นํ้า
เจา้พระยาเขา้สู่อ่าว
ไทย ทะเลจีนใต ้
อาศยัฤดูมรสุมไปยงั
จีนไดโ้ดยสะดวก 
และดว้ยเกาะเมือง 

 ฤดูมรสุมเช่ือมโยง
ไปยงัจีนได้
โดยสะดวก ติดต่อ
กบัอาณาจกัร
ตอนบนโดยแม่นํ้า
เจา้พระยาและลาํ

แม่นํ้ายม โดยใชก้าร
ขนส่งทางเรือเป็น
หลกั 

ต่างๆ โดยใชส้ตัว์
ต่างในการลาํเลียง
สินคา้และส่ิงของ 

อยธุยาเป็นจุด
ยทุธศาสตร์สามารถ
ติดต่อกบัอาณาจกัร
ตอนบนโดยแม่นํ้า
เจา้พระยาและสาขา
ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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นํ้าสาขา 
 เอกสารของจีนท่ี

ระบุถึงอาณาจกัร
ละโว ้เช่น รวม
บทความของ
ราชวงศซ่์ง บนัทึก
วา่ ในปี พ.ศ. 1646 
ราชวงศซ่์งไดจ้ดั
ทูตมาละโว ้และใน
ปี พ.ศ. 1658 ละโว้
ไดส่้งทูตมาเจริญ
สมัพนัธไมตรีกบั
ราชวงศซ่์ง จากนั้น
ในปี พ.ศ. 1832-
1842 ภายใน 10 ปี 
ละโวไ้ดจ้ดัส่งทูต
มาเจริญ
สมัพนัธไมตรีกบั
ราชวงศห์ยวน 5 
คร้ัง เม่ือปี พ.ศ. 
1892 ละโวไ้ด้
เจริญรุ่งเรือง พ.ศ.
1920 ราชวงศห์มิง 
ไดม้อบตราทองท่ี
มีตวัอกัษรจีนวา่ 
กษตัริยเ์สียนหลวั 
จากนั้นจึงเร่ิมตน้
เรียกอาณาจกัร

อาณาจกัรสุโขทยั 
พุทธศตวรรษท่ี 19-
20 ตรงกบัราชวงศ์
หยวน (พ.ศ. 1823-
1911) 

ราชวงศม์องโกล 
ไดคุ้กคามเขา้
ครอบงาํชนกลุ่ม
ต่างๆ และประสบ
ความสาํเร็จเม่ือ
สามารถตีพุกามแตก
ใน ปี พ.ศ. 1830  
นบัแต่น้ีไปช่ือของ 
“ปาไป่สีฟู่ ” หรือ
เมือง 800 ชายา  
กเ็ร่ิมโดดเด่นใน
เอกสาร
ประวติัศาสตร์ฉบบั
หอหลวง หรือหยวน
ส่ือของราชวงศ์
หยวน ขอ้ความ
สาํคญัในเอกสารน้ี
ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่  
ป่าไปสีฟู่  ซ่ึงใน
ภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่ 
จ่ิงไม่ นั้นหมายถึง 
อาณาจกัรเชียงใหม่ 
เม่ือส้ินสุดราชวงศ์
หยวนแลว้และ
ราชวงศห์มิงข้ึนมา
ครองอาํนาจใน พ.ศ. 
1911 และเร่ิมติดต่อ

อาณาจกัรอยธุยา
ตอนตน้จนถึงยคุท่ี
ควบผนวกรวมกบั
อาณาจกัรสุโขทยั 
ตรงกบัราชวงศ ์
หมิง พ.ศ. 1911-
2171) โดยตั้งแต่
รัชกาลพระรามา 
ธิบดีท่ี 1 (เร่ิม พ.ศ.
1893) จนถึงรัชกาล
พระราเมศวร 
ครองราชยค์ร้ังท่ี 2 
(ถึง พ.ศ. 1938) ตรง
กบัรัชกาลจกัรพรรดิ
หงอู่ (จูหยวนจาง) 
(พ.ศ. 1911-1941) 
ปฐมกษตัริย์
ราชวงศห์มิงตั้งราช
ธานีอยูท่ี่นครหนาน
จิง ลุ่มนํ้าฉางเจียง 
(แยงซีเกียง) 
พระนครินทราธิราช  
(พ.ศ.1952-1967) 
ตรงกบัจกัรพรรดิ
หยง่เล่อ (พ.ศ.1946-
1967) ไดโ้ปรดยา้ย
ราชธานีกลบัมาท่ี
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เสียนหลวัเป็นตน้
มา3 

กบัเชียงใหม่อีกคร้ัง
หน่ึงนั้น ในช่ือ  
“ปาไป่ตา้เต้ียน”4 

กรุงปักก่ิง และ
จกัรพรรดิหงฉ้ี  
(พ.ศ. 1968-1969)5

ในรัชกาล 
พระนครินทร์
อาณาจกัรสุโขทยั 
ถกูผนวกรวมอยู่
ภายใตอ้าํนาจของ
อยธุยาอยา่งแทจ้ริง 
และมีความรุ่งเรือง
ดา้นเศรษฐกิจ  
เพราะมี
ความสมัพนัธ์
ทางการทูตและ
การคา้กบัจีน  
เม่ือเสดจ็สวรรคต 
พ.ศ.1967 
เจา้สามพระยา 
พระโอรสได้
ครองราชสมบติั 
(พ.ศ. 1967-1991)  
 
 

                                                 
3ตว้น ลี เซิง, ประวตัศิาสตร์ไทยในสายตาชาวจนี, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพพ์ิราบ, มปท), 43. 
4คณะกรรมการสืบค้นประวติัศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,  

ปาไป่สีฟู-ปาไป่ต้าเตีย้น (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ,์ 2539), 7-8. 
5ภุชชงค ์ จนัทวชิ, เคร่ืองถ้วยในเมอืงไทย: เคร่ืองลายคราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2551), 72. 
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ลายเสน้แสดง
ลายดอกโบตัน๋
บนศิลปกรรม
ไทยยคุแรก  

 

 

 

 

 

 

ลายดอกโบตัน๋
ยคุแรก 

คร่ึงหลงั 
พุทธศตวรรษท่ี 18 

คร่ึงหลงั 
พุทธศตวรรษท่ี 19 

คร่ึงหลงั 
พุทธศตวรรษท่ี 19 

คร่ึงแรก 
พุทธศตวรรษท่ี 20 

 ประเด็นร่องรอยดอกโบตั๋นเก่าแก่ท่ีสุดในศิลปกรรมไทยน่าจะปรากฏอยู่ท่ีใดนั้ น 
ระหวา่งศิลปะในท่ีราบลุ่มนํ้าภาคกลางตอนล่างอาณาจกัรละโว ้(ลพบุรี) และอาณาจกัรอยุธยา ท่ีราบ
ลุ่มนํ้ าภาคกลางตอนบนในอาณาจักรสุโขทัย หรือศิลปะในท่ีราบกลางหุบเขาทางภาคเหนือ
อาณาจกัรลา้นนานั้น จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลายดอกโบตัน๋ยคุเก่าท่ีพบอยูต่ามแหล่ง
โบราณสถาน ร่วมกบัหลกัฐานเคร่ืองถว้ยและเคร่ืองลายครามของจีนท่ีพบแหล่งโบราณสถานต่างๆ 
ในดินแดนไทย ประกอบดว้ย 

 ในอาณาจกัรละโว ้(ลพบุรี) พบลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋บริเวณกรุยเชิงดา้นเหนือของ
ปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และยงัพบเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีขาว (ชิงไป๋) เป็น
ลวดลายกา้นขดออกช่อดอกไมส้มยัราชวงศ์ซ่งในบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซ่ึงเป็นบริเวณ
ใกล้เคียงกนัเป็นหลกัฐานสนับสนุนเม่ือพิจารณาอายุสมยัของโบราณสถานและปูนป้ันลายดอก
โบตัน๋แลว้พบวา่ลายดอกโบตัน๋บริเวณกรุยเชิงประดบัปรางคป์ระธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี ราว
คร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 18 หรือสร้างก่อนการสถาปนาอยุธยาประมาณ 100 ปี6ผลการวิเคราะห์

                                                 
6Jean Boisselier. “Rapport de la Mission (24 Juilet- 28 Novembre 1964)” Art Asiatique XII, 1965.

ม.จ.สุภทัรดิศ  ดิศกุล. ทรงแปล. “รายงานการสํารวจทางโบราณคดี.” ศิลปากร 9, 3 (กรกฎาคม 2508) : 37.อา้งถึงใน 
ศกัด์ิชาย  สายสิงห์, “พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24” 
โครงการย่อยที ่3.3 “พฒันาการศิลปกรรมสมยัก่อนอยุธยาและสมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ 18-23)” (กรุงเทพฯ: 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, 2549), 31. 
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ความเก่าแก่ของลายดอกโบตั๋นพบว่าลายดอกโบตั๋นท่ีมีความเป็นธรรมชาติท่ีประดับปรางค์
ประธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี เป็นลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีเก่าท่ีสุดในดินแดนไทย 

 อาณาจกัรสุโขทยั ลวดลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ชุดแรกๆ ท่ีพบคือลายดอกโบตัน๋
ประดบัซุ้มจระนาํเจดียป์ระธานทรงดอกบวัตูม วดัเจดียเ์จ็ดแถว และลายจารลายดอกโบตัน๋บน 
แผน่หินชนวนเล่าเร่ืองชาดกในอุโมงคท์างเดินวดัศรีชุม สุโขทยั โดยมีการขุดคน้พบเคร่ืองลายคราม
สมยัราชวงศ์หยวนท่ีวดัพระพายหลวงท่ีอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมถึงเศษเคร่ืองลายครามจีนสมยั
ราชวงศห์ยวนจาํนวนมากในเจดียต์ามโบราณสถานเมืองสุโขทยัเป็นหลกัฐานยืนยนัอีกทางหน่ึงเม่ือ
พิจารณาถึงอายุสมยัของโบราณสถานและรูปแบบลายดอกโบตัน๋ท่ียงัเป็นธรรมชาติอยู่แลว้ พบว่า 
ปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ประดบัซุ้มจระนาํเจดียป์ระธานทรงดอกบวัตูม วดัเจดียเ์จ็ดแถว ซ่ึงสร้างราว
สมยัพญาเลอไท (พ.ศ.1842-1889)7เม่ือคร้ังพญาลิไท ทรงป็นอุปราชท่ีเมืองเชลียง (พญาลิไท ทรง
เป็นนดัดาของพ่อขุนรามคาํแหง)จากการวิเคราะห์ความเก่าแก่ของลวดลายดอกโบตัน๋ในอาณาจกัร
สุโขทยัแลว้พบวา่ มีอยู ่2 แห่ง ไดแ้ก่ ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรางคป์ระธานรูปดอกบวัตูมวดัเจดียเ์จ็ดแถว 
สร้างราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 และลายดอกโบตัน๋ท่ีอุโมงค์ วดัศรีชุม ท่ีสันนิษฐานว่าสร้างข้ึน
หลงัจากพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี เสด็จกลบัจากลงักา8ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 

 ในอาณาจกัรล้านนา พบลายดอกโบตัน๋รุ่นเก่าท่ียอดซุ้มจระนาํของเจดียส์องพี่น้อง 
เวยีงปรึกษา เชียงแสน และยงัพบเคร่ืองลายครามสมยัราชวงศห์ยวนท่ีมีลายดอกโบตัน๋ท่ีวดัพระธาตุ
หริภุญชยั และเวียงท่ากาน นอกจากน้ีในเมืองเชียงแสนยงัขุดพบเคร่ืองลายครามจีนสมยัราชวงศ์
หยวนดว้ย แต่ไม่พบเคร่ืองถว้ยจีนท่ีมีอายุสมยัเก่าไปกวา่ราชวงศห์ยวนเม่ือพิจารณาถึงอายุสมยัของ
โบราณสถานและปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ท่ียงัคงเป็นธรรมชาติอยู่นั้นพบวา่มีอยู่ 2 แห่ง คือลายดอก
โบตัน๋ประดบัซุ้มโคง้เจดียส์องพี่น้อง รัชกาลพระเจา้แสนภู (พ.ศ. 1868-1877)พระองค์ทรงเป็น
นดัดาของพระเจา้มงัรายจากการวิเคราะห์ความเก่าแก่ของลายดอกโบตัน๋ในอาณาจกัรลา้นนาพบวา่
เป็นลายดอกโบตัน๋สันนิษฐานวา่เป็นลวดลายท่ีทาํข้ึนในราวคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 19 

 ส่วนท่ีอาณาจกัรอยุธยา ซ่ึงพบว่าพฒันาการทางศิลปะหลายดา้นรับมาจากอาณาจกัร
ละโว ้(ลพบุรี) นั้น พบลายดอกโบตัน๋สลกัหินลายหนา้กระดานของฐานชุกชีจากวดัมหาธาตุ อยุธยา 
และพบเคร่ืองลายครามสมัยปลายราชวงศ์หยวน -ต้นราชวงศ์หมิงท่ีกรุปรางค์วดัแห่งน้ีด้วย 

                                                 
7พิริยะ  ไกรฤกษ,์ ศิลปะสุโขทัยและอยุธยา ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้ง

แอนดพ์ลบัลิชช่ิง, 2545), 48. 
8บรรลือ  ขอรวมเดช, “รูปแบบศิลปะในแผน่ภาพสลกัเร่ืองชาดกของวดัศรีชุม”(วทิยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2533), 142-143. 
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เม่ือพิจารณาถึงอายุสมยัของโบราณสถานและปูนป้ันลายดอกโบตัน๋แล้ว พบว่า ปูนป้ันลวดลาย 
ดอกโบตั๋นบริเวณฐานชุกชีในพระวิหารหลวงวดัมหาธาตุ ตามเอกสารพงศาวดารกรุงเก่า  
ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิระบุว่าวดัน้ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 1917จากการวิเคราะห์ความเก่าแก่ของ
ลายดอกโบตัน๋ในอาณาจกัรอยุธยาแลว้ สันนิษฐานว่าเป็นลายดอกโบตัน๋พบท่ีวดัมหาธาตุ อยุธยา 
ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 

 จากหลกัฐานการขุดคน้ทางโบราณคดีท่ีเมืองลพบุรี พบเศษเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมีความ
เก่าแก่ไปถึงสมยัราชวงศ์ถงั (พ.ศ.1161-1450) แต่ท่ีพบว่าเป็นเศษเคร่ืองถว้ยจีนยุคเก่ารองลงมาคือ 
เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ.1503-1822) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า ลพบุรีเป็นเมืองราชธานีท่ี
ติดต่อสัมพนัธ์ทางการทูตและการคา้กบัราชสํานกัจีนมาก่อนท่ีอาณาจกัรใดของกลุ่มคนไทย ดงัมี
เอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีราชสาํนกัจีนไดจ้ดบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานยืนยนั 

 สําหรับความเก่ียวขอ้งทางด้านการคา้และการทูตระหว่างจีนกบัสุโขทยัมีหลกัฐาน
บนัทึกอยู่ในจดหมายเหตุจีนในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 และมีหลกัฐานเป็นเคร่ืองลายครามจีน
สมยัราชวงศห์ยวนท่ีขดุคน้ไดท้ั้งในสุโขทยั ลา้นนา อยุธยา และอีกหลายแห่งในดินแดนไทย เคร่ือง
ลายครามนบัวา่เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสมยัราชวงศห์ยวน นบัเป็นส่ิงยืนยนัไดว้า่เคร่ืองลาย
ครามเหล่าน้ีไดแ้พร่หลายเขา้มาเป็นสินคา้หรือเคร่ืองบรรณาการ ซ่ึงมีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหช่้างไทยเกิด
แรงบนัดาลใจให้นาํลายจากเคร่ืองถว้ยจีนเหล่าน้ีไปประดิษฐ์เป็นลวดลายประดบัในศิลปกรรมใน
ดินแดนไทย ซ่ึงไม่เพียงแพร่หลายเฉพาะศิลปะสุโขทยัเท่านั้น ยงัพบอย่างแพร่หลายในศิลปะ
ลา้นนา และศิลปะอยธุยาดว้ย 

 ทั้งน้ี จากการวิเคราะห์สืบหาร่องรอยลายดอกโบตัน๋ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในดินแดนไทย ดว้ย
การเปรียบเทียบลายดอกโบตัน๋อิทธิพลจีนท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทยท่ีเป็นโบราณสถานในหลาย
สกุลช่างในดินแดนไทยแลว้ น่าจะไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนวา่ ลายดอกโบตัน๋ชุดแรกในดินแดนไทยคือ
ลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็นลกัษณะลายช่อดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลศิลปะจีน ซ่ึงประกอบอยูก่บัลายกรุยเชิง
ตามอิทธิพลลายเขมร โดยลายช่อดอกโบตัน๋ดงักล่าวประดบัอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของปรางค์
ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 

 ดงันั้น การกาํหนดอายุปรางค์ประธานวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี สร้างข้ึนในราวคร่ึง
หลงัพุทธศตวรรษท่ี 18 และปูนป้ันลายกรุยเชิงบริเวณเรือนธาตุดา้นเหนือของปรางค์ประธานมีลาย
ดอกโบตัน๋ประดบัอยูมี่มาแต่ดั้งเดิมสมยัแรกสร้างปรางค ์ซ่ึงสังเกตไดว้า่ลายดอกโบตัน๋บริเวณน้ียงัมี
รูปแบบใกลเ้คียงกบัดอกโบตัน๋ในธรรมชาติ คลา้ยลายดอกโบตัน๋ในเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์ซ่ง 
แสดงวา่ ลายดอกโบตัน๋เขา้มาตั้งแต่ปลายราชวงศซ่์งแลว้ 
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 ในขณะท่ีลายดอกโบตัน๋ท่ีซุ้มหน้ากาลของเจดียป์ระธานทรงดอกบวัตูม วดัเจดียเ์จ็ดแถว 
ศรีสัชนาลยั แมว้่ามีลกัษณะใกลเ้คียงกบัดอกโบตัน๋ในธรรมชาติก็ตาม แต่จากการวิเคราะห์ถึงการ
กําหนดอายุสมัยของการสร้างเจดีย์ทรงดอกบัวตูมเพื่อใช้แสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของ
อาณาจกัรสุโขทยันั้น ระบุวา่เจดียท์รงดอกบวัตูมสร้างข้ึนอย่างเร็วท่ีสุดในสมยัพระเจา้เลอไท โดย
พญาลิไท ในขณะเป็นอุปราชอยู่ท่ีเมืองเชลียงโปรดให้สร้างข้ึน ดังนั้ น ปูนป้ันลายดอกโบตั๋น
ดงักล่าวคงไม่เก่าไปกว่ากลางพุทธศตวรรษท่ี 19 สําหรับลายจารดอกโบตัน๋บนแผ่นหินชนวนท่ี
อุโมงคว์ดัศรีชุม สุโขทยั ซ่ึงเร่ิมมีลายกระหนกปะปนอยูน่ั้น อยูใ่นราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 แลว้ 
เช่นเดียวกบัลายดอกโบตัน๋ท่ีเจดียส์องพี่น้อง เวียงปรึกษา เชียงแสน ท่ีมีหลกัฐานเอกสารระบุว่า
สร้างในรัชกาลพระเจา้แสนภู รัชกาลท่ี 3 แห่งราชวงศม์งัราย อยูใ่นราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 

 สรุปไดว้า่ ลายดอกโบตัน๋ชุดแรกท่ีปรากฏหลกัฐานอยูบ่นศิลปกรรมไทย ราวคร่ึงหลงั
พุทธศตวรรษท่ี 18 คือ ลวดลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋บริเวณกรุยเชิงประดบัอยูด่า้นเหนือของปรางค์
ประธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี นับเป็นลายดอกโบตัน๋ในอิทธิพลศิลปะจีนท่ีปรากฏอยู่บน
ศิลปกรรมไทย สกุลช่างลพบุรี ศิลปะก่อนอยุธยา ก่อนสืบทอดมายงัศิลปะอยุธยาในกาลต่อมา โดย
ลายดอกโบตัน๋น้ีได้ส่งอิทธิพลให้แก่ศิลปกรรมในช่วงเวลาท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมาอย่าง
ยาวนาน 

4.2 การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตั๋นในศิลปะไทย 

 ในการศึกษาน้ีได้รวบรวมลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยู่บนศิลปกรรมไทย ซ่ึงได้มี
นกัวิชาการหลายท่านไดเ้คยสํารวจและวิจยัไวท้ั้งท่ีเป็นศิลปะลา้นนา ศิลปะสุโขทยั ศิลปะอยุธยา
ตอนตน้ และศิลปะอยุธยาตอนปลาย ตลอดจนหนงัสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงนกัวิชาการท่ีศึกษาวิจยั
ลวดลายดังกล่าวมากท่ีสุดคือ สันติ  เล็กสุขุม โดยเฉพาะลวดลายในศิลปะอยุธยา และยงัมี
นกัวชิาการท่านอ่ืนๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกบัลวดลายในศิลปะทางภาคเหนือ เช่น จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า มารุต  
อมรานนท์ สุรชัย  จงจิตรงาม ม.ล.สุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ ในการศึกษาน้ีได้รวบรวมผลงานวิจัย 
บทความ และหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาถึงพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ โดยนาํภาพลายเส้นมา
แสดงไวด้้วย ส่วนท่ีไม่มีภาพลายเส้นได้นําเสนอเป็นภาพถ่ายแทน นอกจากน้ียงัได้สังเกตดอก
โบตัน๋ตามแหล่งโบราณสถานเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีนักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง เพื่อความ
ชดัเจนของการศึกษาลวดลายดอกโบตัน๋จึงไดเ้ขียนลายเส้นประกอบเพิ่มเติม ดงัมีรายละเอียดของ
พฒันาของลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมไทยดงัน้ี 
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 4.2.1 ภาพรวมพฒันาการของลายดอกโบตั๋น 

   การศึกษาน้ีไดร้วบรวมลายดอกโบตัน๋ท่ีอยูใ่นศิลปกรรมไทยหลายสกุลช่างตาม
การกาํหนดอายุสมยัจากผลการศึกษาของนกัวิชาการหลายท่าน ตั้งแต่ศิลปะลพบุรีท่ีเป็นสกุลช่าง
ศิลปะก่อนอยธุยา ศิลปะสุโขทยั ศิลปะลา้นนา ศิลปะอยธุยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ตารางท่ี 6 การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทย 

ศิลปกรรมท่ีมี
ลายดอกโบตัน๋ 

สกุล
ช่าง 

ลายเส้น/รูปถ่าย 
 

รูปแบบลาย9 อายสุมยั ยคุสมยัจีน 

ลายกรุยเชิง  
วดัพระศรี
มหาธาตุ 
ลพบุรี 

ลพบุรี 

 
(1) 

เป็นลกัษณะลาย
ในศิลปะจีน
ประกอบกบัลาย
เขมร ลายช่อ
ดอกโบตัน๋มี
ความใกลเ้คียง
กบัธรรมชาติ 

คร่ึงหลงัพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 

ราชวงศซ่์ง 
ตอนปลาย 

ลายปูนป้ัน
ประดบัซุม้โคง้
เจดียส์องพี่
นอ้งเชียงแสน 

ลา้นนา 

 
(2) 

ลายดอกโบตัน๋มี
ความใกลเ้คียง
กบัธรรมชาติ 

ตน้รัชกาล
พระเจา้แสนภู 
(พ.ศ. 1868-
1877) 

ราชวงศห์ยวน 
(พ.ศ. 1823-
1911) 

ลายปูนป้ัน
ประดบัเจดียว์ดั
ป่าสัก เชียง
แสน 

ลา้นนา 

 
(3) 

ลายใบใกลเ้คียง
ธรรมชาติ 
แต่ลายดอกเร่ิม
เป็นลายประดิษฐ์
ปริมาตรเน้ือปูน
ทึบ 

ปลายรัชกาล
พระเจา้แสนภู 
(พ.ศ. 1868-
1877) 

                                                 
9ผูว้จิยัมีขอ้สงัเกตประการหน่ึงคือ นกัวิชาการส่วนใหญ่มกัพิจารณาลายดอกโบตัน๋จากลายดอกใน

มุมมองจากดา้นขา้งดอก ส่วนมุมท่ีมองจากดา้นบนนั้นมีการศึกษาค่อนขา้งนอ้ยมาก ทั้งน้ีอาจดว้ยเหตุผลท่ีจาํแนก
มุมมองดอกโบตัน๋บานจากดา้นบนกบัลายดอกไมช้นิดอ่ืนๆ ไดค้่อนขา้งยาก อาจทาํใหไ้ม่แน่ใจวา่เป็นดอกโบตัน๋ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทย 

ศิลปกรรมท่ีมี
ลายดอกโบตัน๋ 

สกุล
ช่าง 

ลายเส้น/รูปถ่าย 
 

รูปแบบลาย9 อายสุมยั ยคุสมยัจีน 

ลายซุม้จระนาํ
เจดียป์ระธาน
ทรงดอกบวัตูม
วดัเจดียเ์จ็ดแถว 
ศรีสัชนาลยั 

สุโขทยั 

 
(4) 

ลายช่อดอก
โบตัน๋มีความ
ใกลเ้คียงกบั
ธรรมชาติ 

พระเจา้เลอไท 
(ครองราชย ์
พ.ศ.1842) 

ราชวงศห์ยวน 
(พ.ศ. 1823-
1911) 

แผน่หินชนวน
จารึกในอุโมงค์
วดัศรีชุม 
สุโขทยั 

สุโขทยั 

 
(5) 

ธรรมชาติอยู ่
มีลายกระหนก 
เร่ิมทาํใบเป็น
ลายประดิษฐ ์

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 

ลายจาํหลกัหิน
วดัมหาธาตุ 
อยธุยา 

อยธุยา 

 
(6) 

มีความใกลเ้คียง
กบัดอกโบตัน๋
ตามธรรมชาติ
เร่ิมมีลาย
กระหนก
ประกอบอยู ่

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 20 

ตน้ราชวงศ ์
หมิง รัชสมยั
จกัรพรรดิ 
หงอู่ (พ.ศ. 
1911-1941) 

ลายเคร่ืองทอง
กรุปรางคว์ดั
ราชบูรณะ 
อยธุยา 

อยธุยา 

 
(7) 

เป็นลายดอก
โบตัน๋ใน
ลกัษณะกลีบ
ดอกยงัคงบานอยู่
แต่เร่ิมประดิษฐ์
ขอบกลีบดอกให้
ดูบาง 

ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 
เจา้สามพระยา 
(พ.ศ.1967-
1991) 
 

ราชวงศห์มิง 
จกัรพรรดิ 
เซเวยีนเต๋อ 
(พ.ศ.1968-
1978) 
จกัรพรรดิ
เจ้ินถง (พ.ศ.
1979-1992) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทย 

ศิลปกรรมท่ีมี
ลายดอกโบตัน๋ 

สกุล
ช่าง 

ลายเส้น/รูปถ่าย 
 

รูปแบบลาย9 อายสุมยั ยคุสมยัจีน 

ลายช่อดอก
โบตัน๋ เจดีย์
วหิารเจด็ยอด 
วดัมหาโพ
ธาราม 
เชียงใหม่ 

ลา้นนา 

 
(8) 

มีทั้งลายดอก
โบตัน๋กลีบบาน
และดอก
ประดิษฐท่ี์เร่ิม
หุบกลีบลง 

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 
พระเจา้ติโลก
ราช (พ.ศ.
1985-2031) 

ราชวงศห์มิง 
จกัรพรรดิ 
เจ้ินถง (พ.ศ.
1979-1992) 
จกัรพรรดิ 
จ่ิงไท (พ.ศ.
1993-1999) 
จกัรพรรดิ
เทียนซุ่น 
(พ.ศ.2000-
2007) 
จกัรพรรดิ 
เฉิงฮัว่ (พ.ศ.
2008-2030) 

ลายปูนป้ัน 
วดันางพญา 
ศรีสัชนาลยั 

อยธุยา 

(9) 

วางลายเป็นลาย
กา้นขดออกช่อ
ดอก เป็นมุมมอง
ดา้นบนสลบักบั
ลายดอกเป็น
มุมมองดา้นขา้ง
ดอก 
 

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 
พระบรมไตร
โลกนาถ 
(1991-2031) 

ราชวงศห์มิง 
จกัรพรรดิ 
จ่ิงไท (พ.ศ.
1993-1999) 
จกัรพรรดิ
เทียนซุ่น 
(พ.ศ.2000-
2007) 
จกัรพรรดิ 
เฉิงฮัว่ (พ.ศ.
2008-2030) 

ลายปูนป้ัน
ประดบัปรางค ์
วดัจุฬามณี 
พิษณุโลก 

อยธุยา 

 
(10) 

ลายจีนและไทย 
โบตัน๋และพรรณ
พฤกษา และลาย
จีนอ่ืนๆ  

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 21
พระบรมไตร
โลกนาถราว 
พ.ศ.2007 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทย 

ศิลปกรรมท่ีมี
ลายดอกโบตัน๋ 

สกุล
ช่าง 

ลายเส้น/รูปถ่าย 
 

รูปแบบลาย9 อายสุมยั ยคุสมยัจีน 

ลายช่อท่ีบาน
ประตูจาํหลกั
ไม ้วดัพระศรี
สรรเพชญ ์
อยธุยา 

อยธุยา 

 
(11) 

ลายช่อดอก 
มีกา้นต่อดอก
ซอ้นข้ึนไป 
ลกัษณะกลีบ
ดอกและใบเป็น
ดอกโบตัน๋ท่ีเร่ิม
หุบจนดูคลา้ย
ดอกบวั 

ราวคร่ึงแรก
พุทธศตวรรษ
ท่ี 21 

ราชวงศห์มิง 
จกัรพรรดิ
เทียนชุ่น 
(พ.ศ.2000-
2007) 
จกัรพรรดิเฉิง
ฮัว่ (พ.ศ.
2008-2030) 
จกัรหงจือ 
(พ.ศ. 2031-
2048) 
 

ปูนป้ันวดัไลย ์ อยธุยา 

 
(12) 

มีลายจีนอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก
รวมถึงลายดอก
โบตัน๋และพรรณ
พฤกษาดว้ย 

ราวอยธุยา
ตอนกลาง 
ตามท่ีสันติ 
เล็กสุขมุ ระบุ
ส่วน
นกัวชิาการ
อ่ืนระบุวา่เป็น
อยธุยาตอน
ปลาย 

ราชวงศห์มิง 
ท่ีตรงกบัราว
ปลายราชวงศ์
สุพรรณภูมิ 
ต่อกบัราชวงศ์
สุโขทยัของ
อยธุยา ท่ีมีการ
เคล่ือนยา้ย
ของช่างตาม
ผูป้กครอง 
ไปมาระหว่าง
ลา้นนา 
พิษณุโลก  
และอยธุยา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทย 

ศิลปกรรมท่ีมี
ลายดอกโบตัน๋ 

สกุล
ช่าง 

ลายเส้น/รูปถ่าย 
 

รูปแบบลาย9 อายสุมยั ยคุสมยัจีน 

บุษบก
ธรรมาสน์  
วดัเสาธงทอง 
ลพบุรี 

อยธุยา 

 
(13) 

ลายประดิษฐ์
ชดัเจน เป็น
ลกัษณะดอก
โบตัน๋ท่ีหุบกลีบ 

ตน้พุทธ
ศตวรรษ 
ท่ี 22 

ราชวงศห์มิง
ในช่วงท่ีตรง
กบัราชวงศ์
สุโขทยั 

ลายกรุยเชิง
เจดียท์รง
ปราสาท
อิทธิพลศิลปะ
ลา้นนาวดัวร-
เชษฐเทพบาํรุง
อยธุยา 

อยธุยา 

 
(14) 

ลายประดิษฐ์
ชดัเจน เป็น
ลกัษณะดอก
โบตัน๋ท่ีหุบกลีบ 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 
พระเอกา- 
ทศรถ (พ.ศ.
2148-2163)  

ราชวงศห์มิง 
จกัรพรรดิ 
วัน่ล่ี (พ.ศ.
2116-2162) 

ปูนป้ันผนงัเมรุ
ทิศตะวนัออก 
วดัไชยวฒันา
ราม อยธุยา 

อยธุยา 

 
(15) 

ลายประดิษฐ์
ชดัเจน เป็น
ลกัษณะดอก
โบตัน๋ท่ีหุบกลีบ 

ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 
พระเจา้
ปราสาททอง 
(พ.ศ.2173-
2198) 

ปลาย
ราชวงศห์มิง 
จกัรพรรดิ 
ฉงเจิน (พ.ศ.
2171-2187) 
ต่อตน้ราชวงศ์
ชิง จกัรพรรดิ 
ซุ่นจ้ือ (พ.ศ.
2187-2204) 

ปูนป้ันหนา้บนั
ซุม้ประตู
อุโบสถวดับรม
พุทธาราม 
อยธุยา 

อยธุยา 

 
(16) 

ดอกโบตัน๋
ประดิษฐเ์ป็นลาย
ไทยแลว้ใน
ลกัษณะลายช่อ 

คร่ึงแรกพุทธ
ศตวรรษท่ี 23 
พระเพทราชา 
ราว พ.ศ. 
2233 

ราชวงศชิ์ง 
จกัรพรรดิ 
คงัซี (พ.ศ.
2105-2265) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 6 การศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทย 

ศิลปกรรมท่ีมี
ลายดอกโบตัน๋ 

สกุล
ช่าง 

ลายเส้น/รูปถ่าย 
 

รูปแบบลาย9 อายสุมยั ยคุสมยัจีน 

ลายช่อจาํหลกั
ไมบ้านประตู
ศาลาการ-
เปรียญวดัใหญ่
สุวรรณาราม 
เพชรบุรี 

อยธุยา 

 
(17) 

ดอกโบตัน๋ท่ี
ประดิษฐเ์ป็นลาย
ช่อแลว้ 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 23 
พระเจา้เสือ 
ราว พ.ศ.2245 

ราชวงศชิ์ง 
จกัรพรรดิ 
คงัซี (พ.ศ.
2105-2265) 

ลายช่อปูนป้ัน
หนา้บนั
อุโบสถวดั 
เขาบนัไดอิฐ 
เพชรบุรี 

อยธุยา 

 
(18) 

ปูนป้ันประดิษฐ์
เป็นลายช่อมีเทพ
นมอยูก่ลางช่อ 

คร่ึงหลงัพุทธ
ศตวรรษท่ี 23 

ราชวงศชิ์ง 
จกัรพรรดิ 
คงัซี (พ.ศ.
2105-2265) 

ลายช่อหางโต รัตน- 
โกสินทร์ 

 
(19) 

ลายไทยประเภท
ลายช่อหางโต 

พ.ศ. 2486 
ออกแบบโดย
พระเทวา 
ภินิมมิต 

ยคุสาธารณรัฐ 
พ.ศ. 2459-
ปัจจุบนั 

ท่ีมา: ภาพลายเส้น  
 (1), (3) จีรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, พระเจดย์ีเมืองเชียงแสน(เชียงใหม่ : สุริวงศบุ๊์คเซ็นเตอร์, 2539), 62, 97. 
 (5) ธีระ คาํลือชา, “มณัฑนะศิลปะจีนส่งอิทธิพลแก่ศิลปะไทย,”เมืองโบราณ 5, 6 (พฤษภาคม-
กนัยายน 2522), 15. 
 (6)-(8), (11), (13)-(14), (16)-(19) สันติ  เลก็สุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2547), 43-50. 
 (9) นพวฒัน์  สมพื้น, ลายปูนป้ัน งานช่างประณตีศิลป์ของไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2540) 74. 
 (10), (15) สันติ  เล็กสุขุม, ปรางค์และลายปูนป้ันประดับ พระเจดีย์จุฬามณี พิษณุโลก(กรุงเทพฯ:
มูลนิธิเจมส์ ทอมป์สัน, 2539), 78,80. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   จากตารางแสดงถึงพฒันาการของลวดลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมไทยตั้งแต่
สมยัลพบุรีสกุลช่างก่อนศิลปะอยุธยา ต่อเน่ืองไปลายดอกโบตัน๋ท่ีพบตามโบราณสถานในศิลปะ
สุโขทยั ศิลปะล้านนา ศิลปะอยุธยา และศิลปะรัตนโกสินทร์ตามลาํดบั พบว่า ลายดอกโบตัน๋ใน
ระยะแรกมีความเป็นธรรมชาติ ส่วนในระยะหลงัเป็นลายประดิษฐ์ โดยมีความสัมพนัธ์กบัเคร่ือง
ถว้ยจีนท่ีนาํเขา้มาจากเมืองจีนในราชวงศ์ยุคสมยัต่างๆ ท่ีพบตามแหล่งโบราณสถานเป็นหลกัฐาน
ยนืยนั  

   เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศซ่์งมีลกัษณะลายดอกโบตัน๋เป็นธรรมชาติ ศิลปกรรม
ไทยท่ีพบลายดอกโบตัน๋คือ ปรางค์ประธานวดัพระศรีมหาธาตุลพบุรี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นลายดอก
โบตัน๋ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัท่ีพบในธรรมชาติ  

   ลายดอกโบตัน๋ท่ีสุโขทยัและล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ซ่ึงตรงกบั
ระยะเวลาของราชวงศห์ยวนนั้น พบวา่ ลายดอกโบตัน๋ท่ีพบตามแหล่งโบราณสถานในสุโขทยัและ
ลา้นนาในช่วงเวลาดงักล่าวนั้นมีลวดลายค่อนขา้งเป็นธรรมชาติ สอดคลอ้งกบัเคร่ืองถว้ยลายคราม
หยวนท่ีพบใน 2 อาณาจกัรดงักล่าว ซ่ึงไดเ้ร่ิมมีลายประดิษฐใ์นลกัษณะท่ีเป็นลายกระหนกประกอบ
ใหเ้ห็นอยูใ่นลายดอกโบตัน๋ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20  

   จุดเปล่ียนพฒันาการท่ีเห็นได้ชัดเจนคือในช่วงการเปล่ียนแปลงจากพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 มาเป็นพุทธศตวรรษท่ี 21 ทั้งศิลปะในอาณาจกัรลา้นนาและอาณาจกัรอยุธยา ซ่ึงตรง
กบัรัชสมยัพระเจา้ติโลกราชแห่งราชวงศม์งัราย อาณาจกัรลา้นนา และรัชสมยัสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ อาณาจกัรอยุธยานั้นลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมเร่ิม
เปล่ียนจากลายดอกท่ีมีกลีบบานมาเป็นการหุบกลีบลงจนดูคล้ายกบัดอกบวั แต่ส่วนท่ีแตกต่างท่ี
สังเกตไดคื้อกลีบดอกโบตัน๋มกัมีเส้นกลางใบ และช่างพยายามประดิษฐ์ให้เห็นวา่กลีบดอกโบตัน๋มี
กลีบบาง ด้วยการทาํขอบกลีบเป็นชั้นเพื่อให้ดูมีมิติ และท่ีสําคญัคือช่างแสดงให้เห็นว่าขอบกลีบ
หยกั (ส่วนใหญ่หยกั 3 หยกั) สาํหรับใบมกัมีลกัษณะเป็นใบประกอบ 3 แฉก และ 5 แฉก ปลายแฉก
แหลม โดยใบประกอบอยูก่บัลายดอกโบตัน๋ดงักล่าวซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากดอกบวัท่ี
มีใบในลกัษณะปลายใบแหลม ขอบใบหยกั ส่วนท่ีโคนใบมว้นทั้งสองขา้ง 

   ในศิลปะล้านนามีความนิยมลายดอกโบตัน๋ควบคู่กบัลายใบและก้านจาํนวน
มากพนักนัจนเป็นเถา ซ่ึงเรียกวา่ ลายเครือลา้นนา มีลกัษณะลายโปร่ง ลวดลายทั้งกา้น ดอก ใบท่ีเล็ก
ลง โดยเฉพาะดอกโบตัน๋ก็มีลกัษณะเป็นดอกประดิษฐ์มากข้ึนดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเคร่ืองถว้ยจีน
สมยัราชวงศห์มิงท่ีมีลายดอกไมต่้างๆ มีขนาดเล็กลงมาเม่ือเทียบกบัเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์ซ่ง
และราชวงศห์ยวน  
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   ส่วนในศิลปะอยุธยา ในช่วงอยุธยาตอนกลางเป็นตน้มาลายดอกโบตัน๋พฒันา
เป็นลายประดิษฐ์ในลกัษณะลายช่อ ซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนัไปจนถึงสมยัอยุธยาตอนปลาย จนพฒันากลาย 
เป็นลายช่อหางโตในท่ีสุด ก่อนส่งต่อให้กบักรุงรัตนโกสินทร์ต่อมา และสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์
ยงัรับดอกโบตัน๋ในนาม “ดอกพุดตาน” จากศิลปะภาคใตข้องจีนเขา้มาอีกระลอกหน่ึงดว้ย 

 4.2.2 การศึกษาพฒันาการลายดอกโบตั๋นในดินแดนภาคเหนือ 

   ในการศึกษาน้ีไดท้ดลองเลือกตวัอย่างลวดลายปูนป้ันดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา
ในศิลปะล้านนาและลายประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในบริเวณภาคเหนือซ่ึงเคยเป็นเขตอาํนาจของ
อาณาจกัรลา้นนา เพื่อศึกษาพฒันาการลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในดินแดนลา้นนาโดยนาํ
ตวัอยา่งจากโบราณสถานต่างๆ มาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา 
เพื่อพิจารณาให้เห็นถึงพฒันาการของลวดลายดงักล่าวท่ีปรากฏตั้งแต่สมยัหริภุญชัยตอนปลาย เช่น 
เจดียว์ดัเกาะกลาง และเจดียเ์ชียงยนั กับเจดียท์รงปราสาทห้ายอดรุ่นแรกในศิลปะล้านนาท่ีเหลือ
หลกัฐานอยูใ่นราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เช่น เจดียส์องพี่นอ้ง (องคด์า้นทิศใต)้ และเจดียว์ดัป่าสัก รวมถึง
เจดียรุ่์นหลงัถดัมาในพุทธศตวรรษท่ี 21 และยงัวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบเจดียก์บั 
ลายปูนป้ันท่ีพบนั้นไดผ้า่นการบูรณะแลว้หรือไม่ไดอี้กประการหน่ึงดว้ย ดงัมีผลการศึกษาดงัน้ี 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบพฒันาการลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในดินแดนลา้นนา 

โบราณสถาน ลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีพบ 
กาํหนดอายุ 

หลกัฐานอ่ืนท่ีพบ 
โบราณสถาน ลวดลายท่ีพบ 

เจดียว์ดัเกาะกลาง 
และกู่กลางทุ่งนอก 
วดัเกาะกลาง  
ป่าซาง ลาํพนู 

ลายดอกโบตัน๋และ 
พรรณพฤกษาในกรอบ
สามเหล่ียมหยกัโคง้ 
ปานกลางปูนป้ัน 
นูนสูงคลา้ยงานฉลุ 

พุทธศตวรรษท่ี 
19 หรือก่อน
หนา้น้ี 

พุทธศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นตน้
มากรอบลาย
สามเหล่ียม
กาบล่างกาบ
บนหยกัโคง้
มากแลว้ 

พบร่องรอยลวดลาย
การบูรณะในยคุ 
พระเจา้ติโลกราช 

เจดียเ์ชียงยนั 
วดัพระธาตุ 
หริภุญชยั  
ลาํพนู 

ลายดอกโบตัน๋ขนาดเล็ก
ในกรอบสามเหล่ียมหยกั
โคง้มาก เป็นพฒันาการ
หลงัจากลวดลายท่ีเจดียว์ดั
เกาะกลางไปแลว้ ลวดลาย

พุทธศตวรรษท่ี 
19 หรือก่อน
หนา้น้ี 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21
กรอบลาย
สามเหล่ียม
กาบล่างกาบ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



214 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบพฒันาการลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในดินแดนลา้นนา 

โบราณสถาน ลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีพบ 
กาํหนดอายุ 

หลกัฐานอ่ืนท่ีพบ 
โบราณสถาน ลวดลายท่ีพบ 

ไม่สัมพนัธ์กบัรูปแบบ
เจดียแ์ละโบราณวตัถุ (ไห
สมยัราชวงศห์ยวน) ท่ีพบ 

บนหยกัโคง้
มาก 

เคร่ืองลายครามสมยั
ราชวงศห์ยวนพบท่ี 

วดัพระธาตุหริภุญชยั 
เจดียส์องพี่นอ้ง 
เวยีงเชียงแสนนอ้ย  
(เวยีงปรึกษา)  
เชียงแสน  
 

ลายดอกโบตัน๋ประดบั 
เป็นประธานซุม้มุขจระนาํ 
ป้ันในระยะแรกสร้าง 
เจดีย ์เป็นลายแบบทึบ
แน่น (ลายรุ่นเก่า) 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
(ตน้รัชสมยั 
พระเจา้แสนภู) 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
(ตน้รัชสมยั 
พระเจา้แสนภู) 

ลายดอกโบตัน๋เป็น 
ลายรุ่นเก่าท่ีสัมพนัธ์ 
กบัรูปแบบเจดีย ์

เจดียว์ดัป่าสัก 
เชียงแสน 
 

ดอกโบตัน๋ประดบัองค์
เจดียเ์ป็นพฒันาการจาก
เจดียส์องพี่นอ้ง และมี
ความหลากหลายของลาย
แต่ละดอกไม่ซํ้ ากนั ลาย
ปูนป้ันนูนและลึก10 

ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
(ปลายรัชสมยั
พระเจา้แสนภู) 

ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
(ปลายรัชสมยั
พระเจา้แสนภู) 

 
เศษเคร่ืองถว้ยจีน
ราชวงศห์ยวน ขุดพบ
ท่ีเมืองเชียงแสน 

จิตรกรรมท่ีวดั
อุโมงคเ์ถรจนัทร์ 
เชียงใหม่ 

ลายดอกโบตัน๋สลบักบั 
นกหางยาว การวางลาย
ซบัซอ้นมากแลว้ เป็นลาย
ท่ีเลียนแบบมาจากเคร่ือง
ถว้ยราชวงศห์มิงท่ีส่งมา
อาณาจกัรลา้นนาในระยะ

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 20 

ดอกโบตัน๋เป็น
ลายประดิษฐ ์
เป็นลายแผง
เลียนแบบลาย
เคร่ืองถว้ยจีน
สมยัราชวงศ ์

เลียนแบบลายจาก
เคร่ืองลายครามจีน
สมยัราชวงศห์มิง 

                                                 
10จีราวรรณ  แสงเพช็ร์ ระบุว่า เป็นลายดอกไมแ้บบพ้ืนเมือง สันนิษฐานว่าคงเป็นแบบท่ีปรับปรุง

ข้ึนในทอ้งถ่ิน โดยนาํดอกไม ้ใบไมข้องทอ้งถ่ินมาประยกุตเ์ป็นลวดลายดอกไมใ้นกรอบช่องกระจก (จีราวรรณ  
แสงเพช็ร์. “ลวดลายประดบัเจดียท์รงปราสาทห้ายอด กลุ่มเมืองเชียงแสนกบักลุ่มเมืองเชียงใหม่ พุทธศตวรรษท่ี 
19-21,”เมอืงโบราณ 23, 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2540), 37.)แต่ผูว้ิจยัเห็นต่างวา่น่าจะเป็นลายดอกโบตัน๋ท่ีเลียนแบบ
มาจากลายท่ีปรากฏอยูบ่นเคร่ืองถว้ยจีนท่ีเร่ิมมีพฒันาการลวดลายเป็นลกัษณะประดิษฐ์ หากสังเกตรูปแบบลาย
ของใบแลว้พบวา่สภาพใบของโบตัน๋ยงัมีลกัษณะเลียบแบบธรรมชาติชดัเจน เพียงแต่ลกัษณะเกสรและกลีบดอก
เร่ิมเป็นลกัษณะประดิษฐส์ไตลจี์น และเพ่ิมตวักระหนกต่างๆ มาประกอบลายมากข้ึน 
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบพฒันาการลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในดินแดนลา้นนา 

โบราณสถาน ลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีพบ 
กาํหนดอายุ 

หลกัฐานอ่ืนท่ีพบ 
โบราณสถาน ลวดลายท่ีพบ 

หลงัพบหลกัฐานตาม
แหล่งโบราณสถานเป็น
จาํนวนมาก 

หมิง พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 
แลว้ 

เจดียว์ดัสะดือเมือง  
เมืองเชียงใหม่ 
เชียงใหม่ 

มีลายดอกโบตัน๋รุ่นเก่า 
ป้ันแบบทึบเป็นลายหนา้
กระดานประดบัอยูเ่หนือ
ซุม้จระนาํ และลายรุ่น
หลงัท่ีฉลุโปร่างอยา่งเห็น
ไดช้ดั 

ปลาย พุทธ
ศตวรรษท่ี 20-
ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 21 

หลากหลาย
สมยั แต่
ลวดลายเก่า
ท่ีสุดน่าจะอยู่
ในสมยั
เดียวกบัท่ีสร้าง
เจดีย ์

ลวดลายผา่นการ
บูรณะมาหลายยคุ
สมยั ลายใหม่จะมีลาย
ฉลุโปร่งเห็นไดช้ดั 

เจดียว์ดัอุม้โอ  
เชียงใหม่ 

ลายกระหนกผสมกบัลาย
ดอกไมป้ระดิษฐล์ายกาบ 
ประจาํยามอก มีลายคลา้ย
ดอกโบตัน๋ประดิษฐอ์ยู่
ขา้งใน ความทึบของลาย
ลดลง 

กลาง พุทธ
ศตวรรษท่ี 20 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 

จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า 
ระบุวา่ ลวดลายใช้
เป็นตวัแทนของ 
พุทธศตวรรษท่ี 20  
ได ้

ประตูโขง  
เวยีงท่ากาน 
สันป่าตอง 
เชียงใหม่ 

เป็นลายรุ่นใหม่ ค่อนขา้ง
โปร่ง ส่วนใหญ่เป็นลาย
ดอกโบตัน๋และพรรณ
พฤกษาตามอิทธิพลเคร่ือง
ถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวน
ต่อตน้ราชวงศห์มิง 

หลายยคุหลาย
สมยัตั้งแต่ 
สมยัหริภุญชยั-
ลา้นนา แต่ท่ีซุม้
ประตูโขงพบ
ลวดลายในยคุ
ราชวงศม์งัราย
สมยัหลงั 

พุทธศตวรรษ
ท่ี 20 

 
เคร่ืองลายครามสมยั
ราชวงศห์ยวนพบท่ี

เวยีงท่ากาน 
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ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบพฒันาการลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในดินแดนลา้นนา 

โบราณสถาน ลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีพบ 
กาํหนดอายุ 

หลกัฐานอ่ืนท่ีพบ 
โบราณสถาน ลวดลายท่ีพบ 

เจดียว์หิารวดัเจด็
ยอด  
และซุม้ประตูโขง 
วดัเจ็ดยอด  
เชียงใหม่ 

ลกัษณะฉลุลายโปร่ง
กรอบลายมีหยกัมาก
ปรากฏลายช่อดอกโบตัน๋
และลายในศิลปะจีน 
อยูเ่ป็นจาํนวนมากและ
สะบดัพล้ิว คลา้ยฝีมือ
เทคนิคช่างจีน 

ตน้พุทธศตวรรษ
ท่ี 21 

ตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 21 

ตามประวติัพงศาวดาร
ระบุวา่สร้างข้ึนใน
สมยัพระเจา้ติโลกราช 
เน่ืองในวาระพุทธ
ศาสนาครบ 2000 ปี 

เจดียว์ดัปู่ เป้ีย  
เวยีงกุมกาม  
สารภี ลาํพนู 

พบลายดอกโบตัน๋และ
พรรณพฤกษาท่ีมีเน้ือปูน
ยกสูง บาง และเพรียว 
ปลายลวดลายสะบดัพล้ิว 
อิทธิพลช่างจีน 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 

กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 

พบเคร่ืองถว้ยจีน
สมยัราชวงศห์มิงใน
เวยีงกุมกามเป็น
จาํนวนมาก สะทอ้น
วา่มีชุมชนตั้งถ่ินฐาน
มาตลอด ไม่ไดทิ้้ง
ร้างตามท่ีตาํนานระบุ
ไวแ้ต่อยา่งใด 

   จากการศึกษาพฒันาการลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาแลว้ยงัพบว่ามี
ลายอ่ืนๆ ท่ีประกอบอยู ่โดยเฉพาะลายกาบหรือลายคอเส้ือ มีขอ้สังเกตทางพฒันาการของลวดลาย
คือ งานลวดลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 มีเพียงระยะแรกๆ เท่านั้นท่ีมี
ลกัษณะเลียนแบบมาจากธรรมชาติ เช่นปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ท่ีเจดียส์องพี่นอ้ง ส่วนปูนป้ันลายดอก
โบตัน๋ท่ีประดบัเจดียว์ดัป่าสักบางส่วนเป็นลายธรรมชาติแต่ก็เร่ิมผสมกบัลายประดิษฐ์แลว้ กล่าวคือ 
ตวัลายตรงกลางเป็นวงกลมขนาดใหญ่เหมือนเกสรดอกไม ้มีการประดิษฐ์ท่ีไม่เหมือนกบัเกสรดอก
โบตัน๋ในธรรมชาติ รวมถึงกลีบดอกโบตัน๋ก็มีลกัษณะการประดิษฐ์ดว้ย มีเพียงลกัษณะใบท่ียงัคง
ความเป็นธรรมชาติอยู ่ขนาดของลายใบค่อนขา้งใหญ่ และยงัไม่ซบัซ้อนจนเป็นเถาพนักนัเป็นลาย
พรรณพฤกษา 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



217 

   ลักษณะเด่นของงานปูนป้ันล้านนาอีกประการหน่ึงคือ ลายปูนป้ันค่อนข้างมี
ปริมาตรเน้ือปูนทึบ กรอบลายท่ีเจดียส์องพี่น้องยงัเป็นเส้นตรง และท่ีเจดียว์ดัป่าสักก็ยงัไม่หยกัโคง้
มากนกั ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานในระยะหลงัของศิลปะล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่ยุค
พระเจา้ติโลกราชลงมา ท่ีมกันิยมลวดลายแบบฉลุโปร่ง มีกรอบลายหยกัโคง้มากข้ึนตามลาํดบั และ
กรอบลายมีเส้นคู่ กลางลายเป็นลายดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลศิลปะจีน ซ่ึงในปูนป้ันลา้นนาในระยะหลงั
มกัทาํลายดอกโบตัน๋เป็นลายประดิษฐ์สอดคลอ้งกบัเคร่ืองถว้ยจีนในสมยัราชวงศ์หมิง ส่วนใบไมย้งั
เหมือนธรรมชาติ  รวมเป็นลายประเภทเครือเถานูนหนาคลา้ยลายฉลุ มีความสะบดัพล้ิว พบว่าไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในศิลปะลา้นนา นิยมเรียกวา่ “ลายพรรณพฤกษา” หรือ “ลายเครือลา้นนา” (ภาพท่ี173) 

  

ภาพท่ี173 ลายปูนป้ันกาบบน กาบล่าง และประจาํยามอกประดบัเรือนธาตุเจดียว์ดัป่าสัก ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 (ซ้าย) ลายปูนป้ันซุ้มประตูโขงวดัพระธาตุลาํปางหลวงมีกาบบน กาบล่าง 
และประจาํยามอกประดบัดว้ยลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาพุทธศตวรรษท่ี 21(ขวา) 

ท่ีมา: สันติ เล็กสุขมุ, กระหนกในดินแดนไทย, 104-105. 

   นอกจากน้ียงัพบว่าโบราณสถานกบัลวดลายท่ีปรากฏอยู่ท่ีโบราณสถานต่างๆ 
นั้น บางแห่งไม่มีความสัมพนัธ์กันในเร่ืองการกาํหนดอายุสมยั ทั้ งน้ี เน่ืองจากเจดีย์บางแห่งมี
รูปแบบเก่ากาํหนดอายสุมยัไวใ้นช่วงศิลปะหริภุญชยั แต่ลวดลายท่ีปรากฏไดผ้า่นการบูรณะมาแลว้ 
เช่น เจดียเ์ชียงยนั เจดียว์ดัเกาะกลาง เป็นตน้ แต่บางแห่งยงัคงเป็นลวดลายเดิมสมยัแรกสร้างเจดีย ์
เช่น เจดียส์องพี่นอ้ง เจดียว์ดัป่าสัก เป็นตน้ เจดียบ์างแห่งผา่นการบูรณะลวดลายมาในหลายยุคหลาย
สมยั ปรากฏทั้งลวดลายสมยัแรกสร้าง และลวดลายท่ีผ่านการบูรณะมาหลายคร้ังแลว้ เช่น เจดีย ์
วดัสะดือเมือง เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่โบราณสถานมกัผ่านการบูรณะปรับเปล่ียนลวดลายประดบั
แลว้แต่ยงัคงลวดลายท่ีทาํใหท้ราบวา่สร้างในยคุสมยัใด เช่น วหิารวดัเจด็ยอด เป็นตน้ 
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   สรุปไดว้า่ พฒันาการลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาของศิลปะลา้นนา โดย
ในระยะตน้ลายปูนป้ันมีลกัษณะทึบ มีปริมาตรเน้ือปูนท่ีแน่นทึบ และอีกประการหน่ึงท่ีสังเกตเห็น
ไดช้ดัคือกรอบลายกาบบน กาบล่าง และประจาํยามอก ยงัคงเป็นกรอบท่ีเป็นเส้นตรง หรือหยกัโคง้
เพียงเล็กน้อยเท่านั้ น ดังเช่นลายดอกโบตั๋นและพรรณพฤกษาและกรอบลายดังกล่าวท่ีเจดีย ์
สองพี่นอ้ง และเจดียว์ดัป่าสัก เชียงแสน ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ต่อมาลวดลายตามศิลปะจีน 
โดยเฉพาะลวดลายจากเคร่ืองถ้วยจีนนั้นยิ่งนับว่ามีอิทธิพลต่อลวดลายในศิลปะล้านนามากข้ึน  
ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษายงันิยมนาํทาํเป็นลวดลายปูนป้ัน โดยในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 
รัชสมยัพระเจา้ติโลกราชเป็นตน้มา นบัวา่จดัเป็นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อท่ีสําคญัของพฒันาการดงักล่าว
มาเป็นลกัษณะลายฉลุโปร่งมีมิติมากข้ึน อนัเป็นท่ีนิยมทัว่ไปในราชธานีเชียงใหม่แลว้ยงัแพร่หลาย
ไปทัว่ดินแดนลา้นนา  

 4.2.3 การศึกษาพฒันาการลายดอกโบตั๋นในดินแดนภาคกลาง 

   ดินแดนภาคกลางของไทยหลงัยุคสมยัวฒันธรรมทวารวดีผ่านพน้ไป ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจขอมท่ีเมืองพระนคร ต่อมาเม่ือวฒันธรรมขอมท่ีลพบุรี11 ลดอิทธิพลลงเป็นลาํดบัหลงั
การสวรรคตของพระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 ต่อมาในช่วงคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา เมือง
ลพบุรีคงเขม้แขง็และมีอาํนาจการปกครองเป็นของตนเอง จึงมีการสร้างวดัพระศรีรัตนมหาธาตุซ่ึงมี
ปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดียป์ระธานของวดั เจดียท์รงปรางคส์ําคญัน้ีแสดงถึงรูปทรงของ
เจดียแ์บบใหม่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากปราสาทแบบขอม และจะเป็นแบบอย่างสําหรับเจดียท์รง
ปรางคท่ี์เป็นประธานของวดัในระยะแรกของราชธานีกรุงศรีอยธุยา12 (สถาปนาข้ึน ในปี พ.ศ. 1893) 

   ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวในดินแดนภาคกลางเกิดกลุ่มวฒันธรรมของคนไทย
สยามข้ึนสองกลุ่มหลกั คือในเขตภาคกลางกลุ่มการเมืองหลกัท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยระบบเครือญาติ
ประกอบดว้ยเมืองสําคญัคือ สุพรรณบุรี และลพบุรี ก่อนการสถาปนาลพบุรีนั้น ไดมี้หลกัฐานทาง
ศิลปกรรมของคนไทยท่ีพน้จากอาํนาจขอมแลว้ไดส้ถาปนาข้ึนคือวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 
                                                 

11ลพบุรีเร่ิมเขา้สู่ยคุประวติัศาสตร์เม่ือปรากฏหลกัฐานงานช่างในพระพุทธศาสนาท่ีจดัอยูใ่นสมยั
ทวารวดี ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา ช่ือเก่าแก่ของเมืองน้ีคือ ลวปุระ ประมาณอย่างชา้ราวพุทธศตวรรษท่ี 17 
วฒันธรรมขอมไดแ้พร่หลายอยูใ่นหมู่ชนชั้นปกครองของเมืองน้ี ศาสนสถานของปราสาทแบบขอมท่ีมีช่ือเสียง 
คือ ปราสาทสามองค ์(รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือ ปรางคส์ามยอด) ตรงกบัศิลปะบายนซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูท่ี่เมืองพระนคร 
ในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 อ้างถึงใน ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะลพบุรี 
(กรุงเทพฯ:กรมศิลปากร, 2510) 

12สันติ เล็กสุขุม, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน ศิลปะอยุธยา, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2550), 12-13. 
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โดยมีปรางค์ประธานเป็นหลกัฐานของงานช่างก่อนสมยัราชธานีกรุงศรีอยุธยา คือราวตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 1913เม่ือสถาปนากรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีของอาณาจกัรอยุธยาแลว้ภาคกลางตอนล่างมี
กลุ่มศูนยก์ลางการเมืองหลกัคือ ลพบุรี-อยธุยา-สุพรรณบุรี 

   ส่วนดินแดนภาคกลางตอนบนนั้น ไดมี้การสถาปนาอาณาจกัรสุโขทยั โดยมี
กรุงสุโขทยัเป็นราชธานีตั้งแต่สมยัพอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์ตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 แลว้ เกิดกลุ่มเมืองท่ี
สําคญัในภาคกลางตอนบนประกอบดว้ย สุโขทยั-ศรีสัชนาลยั-กาํแพงเพชร และในภายหลงัมีเมือง
พิษณุโลกสองแควข้ึนอีกเมืองหน่ึง ซ่ึงเป็นกลุ่มการเมืองท่ีสําคญัและเป็นศูนยก์ลางของภาคเหนือ
ตอนบน 

   ช่วงหวัเล้ียวหวัต่อปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ต่อตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 ในรัชกาล
พญาลิไท อาณาจกัรสุโขทยัอ่อนอาํนาจลงเป็นลาํดบั ทั้งอาณาจกัรลา้นนาแผ่อาํนาจมายงัหัวเมือง
ดา้นเหนือของสุโขทยัท่ีเมืองตาก และเชลียง และอาณาจกัรอยุธยาเร่ิมบีบบงัคบัให้สุโขทยัยอมรวม
กบัอาณาจกัรอยุธยาในท่ีสุดและเม่ือล่วงเวลาถึงสมยัสมเด็จพระนครินทราชา (พ.ศ. 1952-1967) ใน
รัชกาลน้ีอาณาจกัรสุโขทยัไดต้กอยูภ่ายใตอ้าํนาจของอยุธยาอยา่งแทจ้ริง เม่ือพระองค์เสด็จสวรรคต
ใน พ.ศ. 1967 สมเด็จเจา้สามพระยา พระโอรสไดค้รองราชยส์มบติั (พ.ศ. 1967 -1991) พระองคไ์ด้
สถาปนาพระโอรสเป็นพระอุปราชใหไ้ปครองหวัเมืองฝ่ายเหนือเป็นคร้ังแรก ณ เมืองพิษณุโลก เม่ือ
พระองคเ์สด็จสวรรคตลง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระโอรสไดข้ึ้นครองราชยส์มบติัเม่ือ พ.ศ. 
199114ระยะเวลาน้ีเป็นช่วงอยธุยาตอนตน้ 

 4.2.4 ลายดอกโบตั๋นกบัการเป็นแม่ลายส าคัญในสกุลช่างศิลปะไทย 

   ลายในสายอิทธิพลศิลปะจีนมาจากหลายแหล่ง แต่ท่ีสําคญัคือปรากฏบนเคร่ือง
ถ้วยจีนท่ีส่งเขา้มาเป็นสินคา้และเคร่ืองบรรณาการในดินแดนไทยนั้นได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ลวดลายในศิลปะไทยในทุกสกุลช่าง ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีมีพฒันาการมาอยา่งยาวใน
ศิลปะไทย และเป็นท่ีมาของแม่ลายท่ีสําคญัและเป็นส่วนประกอบของลายต่างๆ ในศิลปะไทย เช่น 
ลายช่อ ลายกา้นขด ลายกรุยเชิง ลายกระทง เป็นตน้ 

                                                 
13สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม 

(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 301. 
14กรมศิลปากร, คลองและท่าเรือจ้างสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: บริษทัประชาชน จาํกดั, 

2545), 2. 
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   ลายช่อ ย่อมมีตน้เคา้มาจากลายช่อดอกไม ้ลายหลกัท่ีสําคญัท่ีเช่ือว่าเป็นแรง
บนัดาลใจก่อนท่ีจะวิวฒันาการมาเป็นลายช่อของทุกวนัน้ี คือภาพช่อดอกไมใ้นศิลปะจีน เช่นภาพ
ดอกบวัหรือดอกโบตัน๋ ซ่ึงส่วนใหญ่เขียนอย่างธรรมชาติ โดยวิวฒันาการในศิลปะไทยนานหลาย
ศตวรรษ ลกัษณะของดอกเป็นอย่างธรรมชาติก่ึงประดิษฐ์คล่ีคลายมาเป็นลาํดบัเพราะไดรั้บความ
นิยมมากโดยเฉพาะดอกโบตัน๋ คือกลีบบานซอ้นกนั ปลายกลีบประกอบจากหยกัเป็นวงโคง้เล็กๆ มี
เส้นกลีบหลายเส้นขนานกนัตามแนวโคง้ของกลีบ ส่วนล่างของกลีบมกัมีรูปสามเหล่ียมคลา้ยเป็น
เกสร การคล่ีคลายของดอกโบตัน๋เป็นแนวก่ึงประดิษฐคื์อทาํกลีบหุบเป็นดอกตูม15 

   ดงัจะเห็นได้ว่า ลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีเป็นตน้แบบสําคญัให้แก่ลายช่อในศิลปะ
ไทยในปัจจุบนั มีตวัอย่างต้นแบบท่ีสําคญัคือ ลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีอุโมงค์วดัศรีชุม สุโขทยั ซ่ึง
ถ่ายทอดลายดงักล่าวไปยงัศิลปกรรมสุโขทยั เช่น ลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีมณฑปวดัตระพงัทองหลาง 
ลายช่อดอกโบตัน๋ท่ีรอยพระพุทธบาทคู่ วดัศรีโคมคาํ พะเยา ลายช่อดอกโบตัน๋ตามเจดียร์ายในวดั
เจดียเ์จ็ดแถว ศรีสัชนาลยั เป็นตน้ และยงัสันนิษฐานว่าส่งอิทธิพลไปยงัศิลปะลา้นนา และอยุธยา 
โดยผ่านระบบเครือญาติและการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วย ลายช่อน้ีได้รับความนิยมมากในศิลปะ
อยุธยาและมีพฒันาการจนกลายเป็นลายช่อหางโตในสมัยอยุธยาตอนปลาย ส่งต่อให้ศิลปะ
รัตนโกสินทร์และดดัแปลงเป็นลายช่อหางโตใบเทศ ลายช่อผกักดู และลายพุม่ขา้วบิณฑใ์นท่ีสุด 

   ลายกา้นขด หมายถึง ลายกา้นมว้นขดเป็นรูปกน้หอยเรียงต่อเน่ืองกนั กา้นขด
ได้พบมาแล้วตั้งแต่ศิลปะสมยัทวารวดีเร่ือยมา รวมทั้งได้พบในศิลปะร่วมยุคของชนชาติอ่ืนใน
ภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะศิลปะขอมท่ีแพร่หลายอยู่ในดินแดนไทย16 สําหรับลายก้านขดออกช่อเป็น
ดอกไมซ่ึ้งได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนนั้นพบว่ามีลายก้านขดออกช่อดอกโบตัน๋ในเคร่ืองถว้ยจีน 
โดยเฉพาะเคร่ืองลายครามจีนในสมยัราชวงศ์หยวน เช่น พบท่ีวดัพระพายหลวง สุโขทยั และ 
เวยีงท่ากาน เชียงใหม่  

   ลายก้านขดท่ีปรากฏอยู่บนศิลปกรรมไทยในสกุลต่างๆ เป็นจํานวนมาก  
ท่ีโดดเด่นมากคือท่ีลายปูนป้ันเจดียว์ดัป่าสักท่ีมีลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ และเป็นตน้แบบ
ให้กับศิลปกรรมอ่ืนๆ ในศิลปะล้านนา ในศิลปะอยุธยานิยมลายก้านขดออกช่อเป็นดอกไม ้
โดยเฉพาะดอกโบตัน๋เช่นกนั ตวัอยา่งสําคญั เช่น ปูนป้ันลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋บานมุม
บนสลับดอกบานมุมล่างท่ีวดันางพญา ศรีสัชนาลยั ปูนป้ันลายก้านขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ท่ี

                                                 
15สนัติ  เลก็สุขมุ, กระหนกในดนิแดนไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 41. 
16เร่ืองเดียวกนั, 112. 
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วดัไลย ์ลพบุรี ปูนป้ันลายกา้นขดออกเป็นช่อหางโตท่ีหนา้บนัอุโบสถวดับรมพุทธาราม ลายกา้นขด
ออกช่อเป็นหวัชา้ง หวัหงส์ หวัสิงห์ ท่ีธรรมาสน์วดัเสาธงทอง ลพบุรี  

   นอกจากน้ียงันาํไปเป็นลายประกอบทวารบาลจาํหลกัไมเ้ป็นเทวดาทรงพระขรรค์
ดา้นหลงัเป็นลายก้านขดออกเป็นช่อดอกโบตัน๋ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ ศรีสัชนาลยั ก่อนพฒันาไป
เป็นบานประตูลายกา้นขดออกช่อเป็นหางโต และลายบานประตูประดบัมุกกา้นขดบางคร้ังเป็นลาย
วงกลมออกเป็นหัวสัตวหิ์มพานต์ท่ีนิยมมากในสมยัอยุธยาตอนปลายเช่นบานประตูประดบัมุกวิหาร
หลวงวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก (รัชกาลพระเจา้อยูห่วับรมโกศ) ดงัท่ีสันติ  เล็กสุขุม ระบุไวใ้น
หนงัสือกระหนกในดินแดนไทยวา่ ศิลปะอยุธยาตอนปลายนิยมทาํขดในสุดของแต่ละมว้นให้งดงาม 
โดยออกแบบปลายเป็นรูปหัวสัตว์หิมพานต์หรือรูปเทพพนม เป็นต้น 17 และส่งต่อให้กับศิลปะ
รัตนโกสินทร์ต่อมา ความนิยมของช่างรัตนโกสินทร์เก่ียวกบัลายกา้นขดคือการนาํลายกา้นขดออกช่อ
ดอกพุดตานไปเป็นลายหนา้กระดานประดบัสถาปัตยกรรมหรือฐานชุกชีพระพุทธรูป 

   ลายกระทงคือ ลายประดิษฐ์รูปสามเหล่ียมซ่ึงประกอบจากวงโคง้หลายวง ภายใน
มีลวดลายประดบั ตวัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดนับเป็นตวัประธานต่อเน่ืองทางด้านขา้งเป็นตวัปิดหัวทา้ย 
ลายน้ีออกแบบสาํหรับประดบัท่ีขอบล่าง18 พบมากในศิลปะอยธุยาโดยช่างนาํลายมงคลในศิลปะจีนไป
เป็นส่วนประกอบของลายกระทง เช่น ลายคา้งคาว ลายดอกโบตัน๋ ตวัอยา่งท่ีสําคญัคือ ธรรมาสน์สลกั
ไมว้ดัเสาธงทอง ลพบุรี บุษบกธรรมาสน์วดัศาลาปูน และวดัโพธ์ิเผือก อยุธยา และลายปูนป้ันท่ีผนงั
สกดัหลงัดา้นนอกของวิหารวดัไลย ์ลพบุรี เป็นตน้ ลายกระทงมีมาก่อนลายกระจงั19 และไดส่้งต่อมา
ยงัศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยลายกระจงัไดมี้บทบาทสําคญัมากเพราะใชเ้ป็นส่วนประดบัสถาปัตยกรรม 
ดงัตวัอยา่งเช่น ลายกระจงัเสาชิงชา้ หนา้วดัสุทศัน์เทพวรารามในปัจจุบนั (ภาพท่ี 174) 
  

                                                 
17เร่ืองเดียวกนั, 112. 
18เร่ืองเดียวกนั, 99. 
19กระจงั คือ ลายรูปสามเหล่ียม มกัใชป้ระดบัเรียงตามแนวขอบ เช่นแนวขอบของแท่นฐาน เช่ือวา่

ความเป็นมาของการประดบักระจงัเร่ิมจากประดบั(ลาย)กระทงมาก่อน อา้งถึงใน สันติ  เล็กสุขุม, กระหนกใน
ดนิแดนไทย, 99. 
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ภาพท่ี174 กระจงัเสาชิงชา้ ลายหลกัเป็นลายเครือวลัยพ์รรณไมห้รือลายดอกพุดตานและพรรณพฤกษา 

ท่ีมา: สาํนกัผงัเมือง, เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2550), 54.  
ภาพลายเส้น สํานกัวฒันธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว, ประกวดภาพเสาชิงช้า (กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ์, 

2550), 6. 

   ลายพรรณพฤกษา20 หรือนกัวิชาการบางท่าน คือ มารุต  อมัรานนท์ เรียกน้ีว่า
ลายเครือลา้นนาในศิลปะลา้นนา21 และ ม.ล.สุรสวสัด์ิ  ศุขสวสัด์ิ เรียกลายพรรณพฤกษาในศิลปะ
ลาวว่า ลายเครือล้านช้าง22 ลายพรรณพฤกษาท่ีมีช่ือเสียงมากในศิลปะล้านนาก็คือ ลายประดับ 
เจดียวิหารเจ็ดยอด วดัมหาโพธาราม โดยนาํไปใชป้ระดบับริเวณท่ีวา่งฉากหลงัเทวดาประณมหตัถ ์
การนําไปประดับซุ้มจระนําเจดีย์ต่างๆ เช่น เจดีย์วดัป่าแดงหลวง เศียรนาคท่ีวดัเจดีย์หลวง  
วดับุปผาราม (วดัสวนดอก) และวดัอุโมงค์ ลายพรรณพฤกษาน้ีถือไดว้า่เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน
ล้านนาอย่างแทจ้ริง ดงันั้นลวดลายในลักษณะดังกล่าวน้ีจึงน่าจะเรียกช่ือเสียใหม่ว่า “ลายเครือ

                                                 
20ลายพรรณพฤกษาน้ีอาจจะกล่าวไดว้เ่ป็นลวดลายสําคญัท่ีนาํมาใชใ้นการทาํลายปูนป้ันตามส่วน

ต่างๆ ของสถาปัตยกรรมในรูปแบบและตาํแหน่งต่างๆ ของสถาปัตยกรรม มีแบบอย่างและวิธีการใช้ในการ
ประดบัตกแต่งคลา้ยๆ กนั โดยแบ่งตามตาํแหน่งสาํคญัท่ีนาํไปใชไ้ด ้คือ ลายประดบัผนงั ลายประดบัเสากรอบซุม้
หรือส่วนมุม ลายประดบัส่วนโคง้ตอนบนของซุม้ และลายประดบัส่วนเศียรนาค 

21มารุต  อมัรานนท์, “ลายปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรมในเมืองเชียงใหม่ สมยัราชวงศ์มงัราย” 
(วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2524), 168. 

22ม.ล.สุรสวสัด์ิ  ศุขสวสัด์ิ, จากหลวงพระบางถึงเวียงจันทน์, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญํูชน, 
2544), 42. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



223 

ลา้นนา” ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของลวดลายท่ีมีลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ินคือ
ดินแดนลา้นนา23 

   ในศิลปะอยุธยานิยมเรียกว่าลายเครือเถา24 พบมากในสมยักรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย โดยช่างอยุธยานิยมทาํเป็นลายหน้าบนัปูนป้ันท่ีเป็นลายกระหนกผสมลายช่อหางโต ภาพ
จิตรกรรมสมยัอยุธยาตอนปลาย งานประณีตศิลป์จาํพวกตูพ้ระธรรมลายรดนํ้ า ดงัตวัอย่างจากปูน
ป้ันหนา้บนัวหิารหลวงวดัราชบูรณะท่ีบูรณะในปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 แลว้ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั
อุโบสถวดัใหม่ประชุมพล ตูพ้ระธรรมวดัศาลาปูน ตูพ้ระธรรมวดัเซิงหวาย เป็นตน้ และยงัไดรั้บ
ความนิยมต่อเน่ืองมาในสมยัรัตนโกสินทร์ดว้ย 

   ลายแผง เป็นลายดอกลอยคือลายดอกประดิษฐ์เรียงกนัเป็นแผง ลายแผงท่ีเป็น
ลายดอกไมแ้บบจีนพบในศิลปะขอมท่ีปราสาทนครวดั และปราสาทในยุคพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 เช่น
ท่ีปราสาทตาพรม ปราสาทบนัทายฉมาร์ ซ่ึงรวมสมยักบัราชวงศซ่์งตอนปลายสาํหรับศิลปะไทยลาย
แผงท่ีใชล้ายดอกโบตัน๋มาประกอบเป็นลายนั้นในศิลปะลา้นนาพบการเขียนจิตรกรรมเป็นลายแผง
เป็นลายดอกโบตัน๋สลบักบันกหางยาวประดบัผนงัในอุโมงค์ท่ีวดัอุโมงค์เถรจนัทร์ เชียงใหม่ และ
นาํไปทาํเป็นลวดลายปูนป้ันประดบัผนงัต่อมา ดงัเช่นลายปูนป้ันบริเวณฐานแปดเหล่ียมปรับมุม
ก่อนบวัรองรับองค์ระฆงัเจดียเ์ชียงยนั วดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพูน ลายปูนป้ันวดักู่ป่าลาน ลาํพูน 
ส่วนศิลปะอยุธยามกันิยมลายแผงเป็นภาพวาดจิตรกรรมบริเวณผนงัหรือพื้นท่ีวา่งขนาดใหญ่เช่นท่ี
ผนงัคูหาเจดียว์ดัใหม่ประชุมพล อยธุยา เม่ือถึงสมยัศิลปะรัตนโกสินทร์ นิยมนาํลายดอกโบตัน๋ ดอก
พุดตาน หรือดอกไมทิ้พย ์มาเป็นลายประดบัผนงั เสาอุโบสถและวิหาร หรือส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีพื้นท่ีวา่ง
ของสถาปัตยกรรม 
  

                                                 
23มารุต  อมัรานนท์, “ลายปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรมในเมืองเชียงใหม่ สมยัราชวงศ์มงัราย”, 

142,145, 168. 
24ลายเครือเถามกัเขียนไวใ้นแนวตั้งคดโคง้ ส่วนโคง้แตะกนัหรือสอดสลบักนัคลา้ยลกัษณะพนัเก่ียว

ของเถาวลัย ์และมีกระหนกออกจากกาบหุ้มเถา นอกจากน้ียงัมีภาพเป็นเร่ืองราว (“กระหนกเคลา้ภาพ”) คัน่
ลกัษณะซํ้ าๆ กันของกระหนก เช่น นก กระรอก กระแต หรือภาพเทวดา นางฟ้า สัตว์หิมพานต์ อ้างถึงใน  
สนัติ  เลก็สุขมุ, กระหนกในดนิแดนไทย, 109. 
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   ลายกรุยเชิง หรือกรวยเชิง25 มีท่ีมาจากลายในวฒันธรรมแบบขอม แต่พบลาย
ดอกโบตัน๋ท่ีวดัพระศรีมหาธาตุลพบุรี นบัเป็นคร้ังแรกในดินแดนไทยท่ีพบลายช่อดอกโบตัน๋ใน
อิทธิพลศิลปะจีนอยูร่่วมกบัลายกรุยเชิงท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากเช่นในศิลปะลพบุรี ยงัเป็นลายใน
ลกัษณะท่ีมีความเป็นธรรมชาติอยู ่นอกจากน้ียงัพบลายช่อดอกโบตัน๋ในลกัษณะเดียวกนัท่ีปรางค์
ประธานวดัเจดียเ์จด็แถว สุโขทยั ตน้แบบลายกรุยเชิงจากปรางคว์ดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรีในศิลปะ
ลพบุรีท่ีมีช่อดอกไมป้ระดบัอยูน่ั้นไดถ่้ายทอดไปยงัศิลปะอยุธยา ปรางคใ์นศิลปะอยุธยาหลายแห่ง
เป็นลายกรุยเชิงท่ีมีช่อดอกไม ้รวมถึงในเขตหัวเมืองต่างๆ ดว้ย โดยในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนมากข้ึน กรอบลายกรุยเชิงรวมถึงลายดอกไมแ้บบจีนโดยเฉพาะดอก
โบตัน๋ไดม้าเป็นส่วนประกอบของลายกรุยเชิงดว้ย เช่น ลายกรุยเชิงท่ีปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุ 
สุพรรณบุรี และปรางค์จุฬามณี พิษณุโลก ซ่ึงต่อมาลายช่อดอกไม้ดังกล่าวได้พฒันาเป็นลาย
ประดิษฐ์มากข้ึน ดงัเช่นลายกรุยเชิงเสากรอบประตูอุโบสถวดัภูเขาทอง ลายกรุยเชิงของเจดียท์รง
ปราสาทวดัวรเชตุเทพบาํรุง เป็นตน้ 

   นอกจากน้ียงัพบว่าลายดอกโบตัน๋ยงัส่วนประกอบของลายกาบ กาบล่าง และ
ประจาํยามอกในศิลปะล้านนานิยมประดบัด้วยดอกโบตัน๋ พร้อมก้านและใบอยู่ภายในลายกาบ 
ต่อมาภายหลังส่งอิทธิพลให้ศิลปะอยุธยาพัฒนาเป็นลายกาบไผ่ ในท่ีสุดได้ส่งต่อให้ศิลปะ
รัตนโกสินทร์และพฒันาเป็นลายกาบพรหมศรท่ีมีปลายกาบสะบดัและยงัมีลายดอกโบตัน๋ไป
ประดบัอยูก่บัลายมุมในศิลปะสุโขทยัเช่นมุมดาวเพดานวดัหินชนวนท่ีวดัศรีชุมนอกจากจะมีลายมุม
เป็นลายคา้งคาวกบัดอกบวัแลว้บางช้ินก็มีลกัษณะเหมือนดอกโบตัน๋ดว้ย ในศิลปะอยุธยามกัเป็น
ลายคา้งคาวประกอบกบัลายกระหนก และบางคร้ังมีลายดอกโบตัน๋ดว้ย เช่น ลายมุมสลกัไมป้ระดบั
มุมดาวเพดานในเมรุทิศและเมรุมุมวดัไชยวฒันาราม และยงัมีการนําลายดอกโบตัน๋ไปประดับ
เคร่ืองเรือนไม ้โดยสลกัเป็นลายดอกโบตัน๋และลายมงคลในศิลปะจีนไวบ้ริเวณขาตัง่ ตู ้และเตียง
ดว้ย พบมากในสมยัอยธุยาตอนปลายต่อเน่ืองมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ 

   ผลการศึกษาพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมไทย พบวา่ ตน้ทางอนั
เป็นท่ีมาของลายดอกโบตัน๋ก็คือ เคร่ืองถว้ยจีน ซ่ึงมีอิทธิพลสําคญัต่อลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา
ในทุกสกุลช่าง ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทยยุคแรกๆ ของแต่ละสกุลช่างมกัจะมี
                                                 

25กรวยเชิงเป็นลายรูปสามเหล่ียมประดบัเรียงต่อเน่ืองกนัท่ีเชิงผนังหรือเชิงเสาของปราสาทขอม 
โดยประดบัควบคู่กบัเฟ่ืองอุบะ (ท่ีเป็นลายประดิษฐแ์ลว้) เฟ่ืองอุบะกบักรวยเชิงท่ีประดบัปราสาทขอมมีท่ีแตกต่าง
ทางดา้นรายละเอียด สืบเน่ืองลงมาราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 จึงกลายเป็นระเบียบของการประดบัท่ีเจดียท์รง
ปรางค์ในสมยัตน้กรุงศรีอยธุยา ซ่ึงเฟ่ืองอุบะกบักรวยเชิงมกัมีลกัษณะเหมือนกนั เพียงแต่เฟ่ืองอุบะประดบัโดย
ปลายแหลมช้ีลง และกรวยเชิงปลายแหลมช้ีข้ึน อา้งถึงใน สนัติ  เลก็สุขมุ, กระหนกในดนิแดนไทย, 130. 
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รูปแบบท่ีเลียนแบบมาจากดอกโบตัน๋ในธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตามเคร่ืองถว้ยจีนท่ีเขา้มาในยุค
นั้นๆ และต่อมาช่างไทยทุกสกุลช่างไดป้รับเปล่ียนลายดอกโบตัน๋มาเป็นลายประดิษฐ์ในลกัษณะ
จากดอกบานแลว้ค่อยๆ หุบกลีบจนดูเหมือนเป็นดอกตูมคลา้ยกบัดอกบวั นอกจากน้ียงัพบว่าลาย
ดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในอิทธิพลศิลปะจีนน้ีไดก้ลายมาเป็นตน้ทางของแม่ลายท่ีสําคญัหรือ
เป็นส่วนประกอบของลายในศิลปะไทยในท่ีสุด (ภาพท่ี 175) 

 
ภาพท่ี175 แผนภูมิแสดงพฒันาการลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏบนศิลปกรรมในดินแดนไทย ลายและ

แม่ลายท่ีมีสัมพนัธ์กบัลายดอกโบตัน๋ 

4.3 การส่งต่ออทิธิพลลวดลายดอกโบตั๋น 

 ลายดอกโบตัน๋ในอิทธิพลศิลปะจีนไดห้ย ัง่รากลึกอยูใ่นศิลปะไทยหลายสกุลช่าง ไดมี้
การปรับเปล่ียนให้มีรูปแบบลกัษณะเฉพาะสอดคลอ้งกบัรสนิยมของทอ้งถ่ินแลว้ ลวดลายดงักล่าว
ยงัไดรั้บการเผยแพร่ผา่นระบบเครือญาติ และการลอกเลียนแบบศิลปะท่ีเกิดข้ึนในราชธานี ทาํให้
ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาได้ส่งอิทธิพลไปยงัศิลปะอ่ืนๆ ด้วย สําหรับการส่งต่ออิทธิพล
ลวดลายดอกโบตัน๋ของสกุลช่างไทยในเขตเมืองราชธานีไปยงัสถานท่ีต่างๆ มีดงัน้ี 
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 4.3.1 อทิธิพลลายดอกโบตั๋นของศิลปะล้านนา 

   ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในศิลปะลา้นนามีความโดดเด่นมาก และได้
แพร่กระจายไปยงัสถานท่ีต่างๆ ราชวงศม์งัรายมีอาํนาจครอบคลุมดินแดนกวา้งขวาง ไปถึงหวัเมืองใน
เขตไทยใหญ่ และดินแดนติดต่อกบัจีนในเขตสิบสองพนันา แมปั้จจุบนัจะไม่อยูใ่นดินแดนไทยแต่ก็ยงั
ปรากฏวฒันธรรมแบบลา้นนารวมถึงศิลปะและลวดลายปูนป้ันแบบลา้นนาอยู่ เช่น ในเมืองเชียงตุง 
ความโดดเด่นของลายปูนป้ันแบบฉลุโปร่งลายพรรณพฤกษาท่ีมีลายดอกโบตัน๋ประกอบลายอยู ่ทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นซุ้ม กาบล่าง กาบบน และประจาํยามอก ซ่ึงมีพฒันาการของลวดลายสูงมากในสมยัพระเจา้ 
ติโลกราชนั้นเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะล้านนานั้น ประกอบการแพร่ขยายอาํนาจของพระองค์ทาํให้
ดินแดนลา้นนาตะวนัออก เช่น แพร่ น่าน ไดรั้บศิลปะลา้นนาแบบราชธานีท่ีเชียงใหม่ไปดว้ย  

   ในปลายยคุราชวงศล์า้นนาในช่วงท่ีขาดเช้ือสายราชวงศม์งัรายท่ีจะเป็นกษตัริย ์จึง
ไปอญัเชิญพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชอุปราชแห่งลา้นชา้งมาครองเมืองเชียงใหม่ เม่ือพระเจา้โพธิสารราช 
กษตัริยล์า้นชา้งสวรรคต พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชจึงเสด็จไปครองราชยท่ี์ลา้นชา้ง กาลในคร้ังนั้นน่าจะ
ยา้ยส่ิงของศิลปวตัถุท่ีสําคญัและอพยพช่างฝีมือจากลา้นนาไปยงัล้านช้างเป็นจาํนวนมาก ส่งผลให้
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาหลายแห่งรวมถึงลวดลายประดบัของอาณาจกัรทั้งสองมีความใกลเ้คียง
กนั โดยศิลปะลา้นนาถูกแพร่ไปคร้ังสาํคญัโดยผา่นระบบเครือญาติและการเมืองดงักล่าว 

   ปูนป้ันลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีปรากฏอยูม่ากมายในเมืองน่านเป็น
ตวัอย่างท่ีสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาตามศิลปะจีนอนัเป็นท่ี
นิยมทัว่ไปในราชธานีเชียงใหม่แลว้ยงัแพร่หลายไปยงัดินแดนล้านนาตะวนัออกบริเวณท่ีราบลุ่ม
แพร่และน่านท่ีอยูภ่ายใตอ้าํนาจของราชธานีลา้นนาท่ีเชียงใหม่ดว้ยและไดมี้การสืบทอดฝีมือมารุ่น
ต่อรุ่นจนถึงปัจจุบนั ช่างชาวน่านยงัคงมีความชาํนาญในป้ันปูน โดยลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา
ก็ยงัคงเป็นลายสําคญัอยู่ ปัจจุบนั ในเมืองน่านมีศิลปกรรมท่ีปรากฏลายดอกโบตัน๋อยู่เป็นจาํนวน
มาก และท่ีมีลกัษณะโดดเด่นและมีความเก่าแก่คือกู่ขนาดเล็กท่ีวดัพระธาตุช้างคํ้า กลางเมืองน่าน 
ซ่ึงสามารถนาํมาอธิบายเช่ือมโยงถึงอิทธิพลของลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาจากราชธานี
เชียงใหม่สู่ดินแดนลา้นนาตะวนัออกไดด้งัน้ี 
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   จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า ไดท้บทวนเอกสารท่ีกล่าวถึงแนวความคิดเก่ียวกู่ขนาดเล็ก
ในวดัพระธาตุชา้งคํ้า26จาก “เมืองน่าน โบราณคดี ประวติัศาสตร์และศิลปะ” โดยสุรศกัด์ิ ศรีสําอาง 
ท่ีระบุวา่ กู่องคน้ี์น่าจะไดรั้บอิทธิพลทางรูปแบบมาจากวิหารหรือซุ้มพระในศิลปะสุโขทยั เช่น วดั
กุฎีราย และวดัสวนแกว้อุทยานน้อย และช่างพื้นเมืองไดม้าขยายฐานให้สูงข้ึนเพื่อใช้ประดิษฐาน
พระพุทธรูป ส่วนลวดลายประดบักู่องคน้ี์ (ภาพท่ี 176) โดยเฉพาะกลุ่มลายพรรณพฤกษาและลาย
ดอกไม ้น่าจะไดรั้บอิทธิพลจากลวดลายท่ีปรากฏในเมืองเชียงใหม่ท่ีสร้างข้ึนระหวา่งรัชกาลพระเจา้
ติโลกราชถึงพระเมืองแกว้ จึงสันนิษฐานวา่กู่องคน้ี์สร้างข้ึนราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 2127แต่
โดยความคิดของจิรศกัด์ิ  เดชวงศ์ญา เห็นว่ากู่องค์น้ีน่าจะเป็นงานในศิลปะลา้นนามากกว่าศิลปะ
สุโขทยัเพราะมีสัดส่วนฐานท่ีสูงอนัเป็นท่ีนิยมกนัในศิลปะลา้นนา 

  

 

 
ภาพท่ี 176 ก่ึงกลางของกรอบซุ้มคดโค้งด้านหน้าหรือทิศตะวนัออกของกู่ มีลายประดับเป็น 

ลายดอกโบตัน๋ก้านและใบในกรอบคดโค้ง ส่วนลายท่ีหน้าบนัเป็นภาพพุทธประวติั 
ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ 

ท่ีมา: ภาพลายเส้น จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, “ลายปูนป้ันประดบักู่วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร จงัหวดัน่าน”, 
42,46. 

                                                 
26รูปแบบท่ีพบต่อเน่ืองไปจากกู่พระวดัพระธาตุชา้งคํ้า เมืองน่าน น่าจะเป็นอาคารท่ีเรียกวา่ อูบมุง

ในเมืองหลวงพระบาง ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปไวภ้ายใน มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ มีส่วนฐานทั้งเต้ียและสูง 
สาํหรับอูบมุงท่ีมีขนาดและลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบักู่วดัพระธาตุชา้งคํ้า ไดแ้ก่อูบมุงในวดัเชียงทอง การรับอิทธิพล
ทางศิลปะระหวา่งน่านและหลวงพระบางน่าจะผา่นความสมัพนัธ์กนัทางเครือญาติ อา้งถึงใน จิรศกัด์ิ  เดชวงศ์ญา, 
“ลายปูนป้ันประดบักู่วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวหิาร จงัหวดัน่าน,” เมอืงโบราณ, 24, 1 (มกราคม-มีนาคม 2541):47. 

27จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, “ลายปูนป้ันประดบักู่วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวหิาร จงัหวดัน่าน”, 43-44. 
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   อาณาจกัรลา้นนาเขา้มาผนวกเมืองน่านเป็นเมืองข้ึนของเชียงใหม่ในรัชกาลของ
พระเจา้ติโลกราช เม่ือ พ.ศ. 199328 ถ้าคาํนึงถึงลกัษณะองค์ประกอบสถาปัตยกรรมและลวดลาย
ประดบั โดยเฉพาะเทคนิคการป้ันของลวดลายแลว้ (ภาพท่ี177 และภาพท่ี 178) จะเห็นวา่ใกลเ้คียง
กบัรูปแบบของศิลปะลา้นนามากกวา่ รวมทั้งส่อแสดงถึงเทคนิคท่ีน่าจะมีอายุอยูร่ะหวา่งปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 ถึงระยะแรกของตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 อายุสมยัในการสร้างกู่องคน้ี์อาจจะร่วมสมยั
กบัท่ีพระเจา้ติโลกราชเขา้ยดึครองเมืองน่านได้29 

  

ภาพท่ี 177 หน้าบนัดา้นหลงัของกู่วดัพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร มีลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา 
ในกรอบซุ้มคดโคง้ ดอกไมป้ระธานของหน้าบนัเป็นดอกโบตัน๋บานในมุมท่ีมองจาก 
ดา้นบนของดอก ส่วนดา้นล่างของหน้าบนัมีลายหน้ากระดานประดบัดว้ยลายกา้นขด 
ออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ ดอกคว ํ่าสลบักา้นใบและสลบัดอกหงาย 

ท่ีมา:ภาพลายเส้น จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, “ลายปูนป้ันประดบักู่วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร จงัหวดัน่าน”,
50. 

   นอกจากดินแดนลา้นนาตะวนัออกแลว้ ในดินแดนอาณาจกัรสุโขทยัก็ยงัไดรั้บ
อิทธิพลลายพรรณพฤกษาจากลา้นนาจากผลการสํารวจของสันติ  เล็กสุขุม พบวา่ มณฑปประธาน
ของวดัชมช่ืน ศรีสัชนาลยั ปรากฏร่องรอยการประดบัดว้ยกาบแบบศิลปะลา้นนา แสดงให้เห็นว่า
ร่องรอยหลักฐานการครองเมืองของพระเจ้าติโลกราชเหนือเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทยัโดยเม่ือ
พิจารณาร่วมกบัหลกัฐานเอกสารท่ีระบุวา่คร้ังหน่ึงกองทพัชาวลา้นนาของพระเจา้ติโลกราชเคยยึด
ครองเมืองศรีสัชนาลยัไดร้ะหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 นบัไดว้า่ปูนป้ันจาก

                                                 
28กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ฉบับหอสมุดแห่งชาต ิเล่ม 4 (กรุงเทพฯ : กา้วหนา้, 2507), 422. 
29จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, “ลายปูนป้ันประดบักู่วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวหิาร จงัหวดัน่าน”, 54. 
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วดัชมช่ืนเป็นหลกัฐานเพิ่มเติมว่า ในคร้ังท่ีชาวลา้นนายึดครองเมืองศรีสัชนาลยัอยู ่มีการสร้างและ
ปฏิสังขรณ์วดัวาอารามดว้ย30 

  
ภาพท่ี 178ลายกาบของกู่วดัพระธาตุชา้งคํ้า ภายในกรอบวงโคง้ป้ันปูนประดบัดว้ยลายพรรณพฤกษา 

ท่ีมา: ภาพลายเส้น จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า, “ลายปูนป้ันประดบักู่วดัพระธาตุชา้งคํ้าวรวิหาร จงัหวดัน่าน”, 52. 

   ในช่วงปลายราชวงศม์งัรายก็ยงัไดส่้งอิทธิพลทางศิลปะไปยงัอาณาจกัรลา้นชา้ง
ผา่นระบบเครือญาติอีกทางหน่ึงดว้ย ทั้งสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมต่างๆ พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช
ทรงอยูใ่นฐานะกษตัริยล์า้นนาและลา้นชา้งนบัวา่พระองคมี์ส่วนในการนาํศิลปะลา้นนาไปเผยแพร่
ในดินแดนลา้นช้างเป็นจาํนวนไม่น้อย  ดงัเช่นลายกาบบนและกาบล่างท่ีพระธาตุหนองสามหม่ืน
เป็นอีกตวัอย่างหน่ึงท่ีปรากฏให้เห็นถึงอิทธิพลลวดลายในศิลปะลา้นนา พระธาตุแห่งน้ีเป็นเจดีย์
ทรงปราสาทยอดตามอิทธิพลศิลปะลา้นนา ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากศิลปะลา้นนาท่ีแพร่เขา้มาในยุค
พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช สร้างข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ต่อตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 แมว้่าลาย
พรรณพฤกษาท่ีเคยมีอยูจ่ะหลุดล่วงไปหมดแลว้แต่ยงัคงปรากฏกรอบลายใหเ้ห็นอยู ่(ภาพท่ี179) 

 
ภาพท่ี179 พระธาตุหนองสามหม่ืน จงัหวดัชัยภูมิ ยงัคงปรากฏกรอบลายกาบบนและกาบล่าง 

ตามอิทธิพลศิลปะลา้นนา 
                                                 

30ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี, ประมวลผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของ
ศาสตราจารย์ ดร.สันต ิ เลก็สุขุม (กรุงเทพฯ: เอราวณัการพิมพ,์ 2554), 106. 
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   พระธาตุหนองสามหม่ืนมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท่ี
ผสมผสานกนัระหวา่งลา้นนา ลา้นชา้ง และอยุธยา สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 
ในสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจกัรลา้นชา้ง มีรายละเอียดของลวดลายประดบั คือลาย
กาบบนและกาบล่างท่ีมุมเรือนธาตุก็เป็นความนิยมท่ีพบในเจดียท์รงปราสาทและซุ้มประตูโขงใน
ศิลปะลา้นนามาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่พุทธศวรรษท่ี 20-2231 

   หลงัจากท่ีพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชทรงยา้ยเมืองหลวงของอาณาจกัรลา้นชา้งจาก
หลวงพระบางมาอยูท่ี่เวยีงจนัทน์ในปี พ.ศ. 2103 อาํนาจของอาณาจกัรลา้นชา้งไดแ้ผล่งมายงับริเวณ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปัจจุบนัเกือบทั้งหมด ส่งผลให้ปรากฏการสร้างงาน
ศิลปะลา้นชา้งตกทอดอยูใ่นดินแดนน้ีดว้ย32 ดงันั้น จากรูปแบบท่ีแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะทั้งสาม
แหล่ง ไดแ้ก่ ลา้นนา ลา้นชา้ง และอยุธยา รวมทั้งการเปรียบเทียบรูปแบบกบัเจดียท์รงปราสาทยอด
ในศิลปะลา้นช้างองคอ่ื์นๆ ท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในดา้นกาํหนดอายุ จึงสันนิษฐานไดว้่าพระธาตุ
หนองสามหม่ืนอาจสร้างข้ึนในช่าวราวปลายพทธศตวรรษท่ี 21 จนถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 ใน
รัชกาลพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชแห่งลา้นชา้ง เม่ือทรงยา้ยศูนยก์ลางการปกครองจากหลวงพระบาง
มายงัเวยีงจนัทน์33 

   ลายกาบในศิลปะล้านนายงัส่งอทธิพลต่อศิลปะอยุธยาดว้ย จากงานวิจยัเร่ือง
ลวดลายปูนป้ันแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172-2310) ของสันติ  เล็กสุขุม พบวา่ การประดบัเสา
หรือมุมของสถาปัตยกรรมท่ีเรียกวา่ กาบและประจาํยามอกในศิลปะลา้นนาท่ีมาตั้งแต่คร่ึงหลงัพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 พบว่าไดส่้งต่อแบบแผนการประดบัดงักล่าวในศิลปะอยุธยา แต่ช่างอยุธยาไดป้รับ
รายละเอียดให้มีความเหมาะสมกบัรสนิยมโดยลดขนาดกาบให้เล็กลงจนคล้ายกาบไผ่ ปรากฏ
แพร่หลายอยา่งยิง่ในศิลปะอยธุยาตอนปลาย นอกจากน้ีการประดบัดว้ยลายกาบเช่นน้ียงัคงสืบต่อมา
ยงัศิลปะรัตนโกสินทร์ด้วย 34 ตวัอย่างการประดับด้วยกาบในศิลปะอยุธยาตอนปลาย เช่น ซุ้ม
หนา้ต่างตึกพระเจา้เหา พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และซุ้มประตูและหนา้ต่างพระท่ีนัง่ไกรสรสีหราช 
หรือพระท่ีนัง่เยน็ ลพบุรี(ภาพท่ี 180) 

                                                 
31ประภสัสร์  ชูวิเชียร, “พระธาตุหนองสามหม่ืนงานสถาปัตยกรรมร่วมลา้นชา้ง ลา้นนา และอยุธยา,”

เมอืงโบราณ 33, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2550), 94-95. 
32เร่ืองเดียวกนั, 97. 
33เร่ืองเดียวกนั, 97, 99. 
34เร่ืองเดียวกนั, 126-127. 
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ภาพท่ี180 พระท่ีนัง่ไกรสรสีหราช ลพบุรี มีซุ้มประตู (ซ้าย) และซุ้มหน้าต่าง (ขวา) ประดบัดว้ย

กาบไผบ่น กาบไผล่่าง และประจาํยามอก ศิลปะอยธุยาสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

   ดงัจะเห็นไดพ้อสังเขปวา่ การเผยแพร่อิทธิพลศิลปะลา้นนา โดยเฉพาะลายกาบ 
ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา อนัเป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนาน้ี ไดถ่้ายเทรูปแบบทางศิลปะผา่น
นอกจากผ่านระบบเครือญาติแล้ว ยงัมีปัจจยัทางการเมือง การศึกสงคราม การอพยพเทครัวเรือน 
และการเผยแผศ่าสนาไปยงัดินแดนอ่ืนดว้ยอย่างไรก็ตาม เม่ือสกุลช่างต่างๆ รับอิทธิพลทางศิลปะ
ดงักล่าวมาแลว้มกัจะนาํปรับใชก้บัศิลปะของตนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัรสนิยมทางศิลปะได้
อยา่งแยบคาย 

 4.3.2 อทิธิพลลายดอกโบตั๋นของศิลปะสุโขทัย 
   ลายดอกโบตัน๋ท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดกวา่ทุกสกุลช่างพบในศิลปะสุโขทยั โดย

เฉพาะท่ีแผน่หินชนวน จารึกชาดกในอุโมงคว์ดัศรีชุม เป็นเอกลกัษณ์ท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของศิลปะ
สุโขทยั สันนิษฐานวา่ส่วนหน่ึงอาจพฒันามาจากช่างสุโขทยัประยุกตล์ายต่างๆ จากเคร่ืองถว้ยลาย
ครามของจีนท่ีนิยมวาดลายดอกโบตัน๋ประดบัไว ้และส่งผา่นไปสู่ศิลปะต่างๆ ในอาณาจกัรใกลเ้คียง
ทั้งลา้นนา และอยุธยาผา่นระบบเครือญาติ การเผยแผศ่าสนา รวมถึงการสงคราม ดว้ยการยึดครอง
เมืองในดินแดนอาณาจกัรเพื่อนบา้นแลว้นาํศิลปะของตนไปบูรณะหรือสร้างสถาปนาวดัวาอาราม
ต่างๆ เพื่อแสดงพระราชอาํนาจและสัญลกัษณ์ของอาณาจกัรตน รวมถึงการกวาดตอ้นผูค้นท่ีรวม
ช่างฝีมือต่างๆ ดว้ย 

   ดงัจะเห็นไดว้า่ ลายดอกโบตัน๋ในดินแดนลา้นนาในระยะแรกนั้น มกัมีลกัษณะ
คล้ายคลึงกับลายช่อดอกโบตัน๋ในศิลปะสุโขทยั ซ่ึงสันนิษฐานว่ามีการถ่ายทอดงานศิลปะจาก
สุโขทยัไปยงัลา้นนาโดยผ่านระบบเครือญาติ และทางอาณาจกัรลา้นนามกันิยมอญัเชิญพระเถระ
จากสุโขทยัไปเผยแพร่พุทธศาสนาในหลายระลอกซ่ึงไดน้าํพาศิลปะสุโขทยัไปยงัดินแดนลา้นนา
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ดว้ย เม่ืออาณาจกัรสุโขทยัเส่ือมอาํนาจลงดว้ยดินแดนบางส่วนของอาณาจกัรสุโขทยัไปอยูใ่ตอ้าํนาจ
ลา้นนา เช่น เมืองตาก แพร่ น่าน  

   ลายดอกโบตั๋นท่ีจารลงบนแผ่นหินชนวนเล่าเร่ืองชาดกในอุโมงค์วดัศรีชุม 
สุโขทยั นบัวา่มีความโดดเด่นมาก สันนิษฐานวา่มีตน้แบบมาจากเคร่ืองลายครามราชวงศห์ยวนท่ีขุด
คน้พบตามแหล่งโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทยั ลายดอกโบตัน๋แบบสุโขทยัในลกัษณะเดียวกนัน้ียงั
พบท่ีเมืองพะเยาดว้ยอาจเป็นเพราะในช่วงรอยต่อพุทธศตวรรษท่ี 20-21 พญายุธิษฐิระ พระวงศใ์น
ราชวงศ์พระร่วงท่ีเป็นพระญาติสนิทฟากอาณาจกัรลา้นนา ซ่ึงเคยครองเมืองศรีสัชนาลยัขอเขา้ไป
พึ่งบรมโพธิสมภารพระเจา้ติโลกราช  

   การสงครามนําไปสู่การโยกยา้ยผู ้คนท่ีติดตามผูป้กครองไปนั้ น น่าจะนํา
ศิลปวตัถุท่ีสําคญั รวมทั้งช่างฝีมือดา้นต่างๆ ไปดว้ย จึงพบวา่มีรอยพระพุทธบาทท่ีเมืองพะเยามีรูป
ดอกโบตัน๋แบบสุโขทยัปรากฏอยูด่ว้ย รอยพระพุทธบาท วดัศรีโคมคาํ พะเยา อาจถูกเคล่ือนยา้ยไปจาก
สุโขทยัในสมยัพญายุธิษฐิระกวาดต้อนครัวเรือนไปพึ่ งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้าติโลกราช ยงั
ดินแดนลา้นนา ซ่ึงพระองคโ์ปรดใหพ้ญายธิุษฐิระไปครองเมืองพะเยาท่ีพระองคข์ยายอาํนาจไปดว้ย 

   รอยพระพุทธบาทท่ีวดัศรีโคมคาํมี 2 รอย สลกัลงบนหินชนวน รอยพระพุทธ
บาทรอยหน่ึงภายในสลกัลวดลาย อีกรอยหน่ึงไม่สลกัลวดลาย รอยท่ีมีลวดลายประกอบดว้ยบริเวณ
ขอบโดยรอบสลกัเป็นภาพพระพรหมซ่ึงมี 4 พกัตร์ 4 กร อยู่ในท่าพนมมือและถือดอกไม ้(ดอก
โบตัน๋) มีภาพเทวดาในท่าต่างๆ เช่น ท่าเหาะ ท่าอญัชลี เป็นตน้ (ภาพท่ี 181) ภาพเทวดาเหล่าน้ีมี 
ลายดอกไมป้ระกอบ ลกัษณะเคร่ืองทรงเทวดา รูปแบบสวมมงกุฎมีเส้นประภามณฑลล้อมรอบ  
และเคร่ืองทรงอ่ืนๆ รวมทั้งลายดอกไม้ น่าจะเปรียบเทียบได้กับภาพสลักบนแผ่นหินชนวนท่ี
มณฑปวดัศรีชุม โดยเฉพาะลายดอกโบตัน๋ท่ีไดรั้บอิทธิพลจีน35 

   จากลกัษณะลวดลายท่ีปรากฏบนรอยพระพุทธบาทนั้นสามารถเปรียบเทียบได้
ใกลเ้คียงกบัลวดลายบนรอยพระพุทธบาทในสมยัสุโขทยั เช่น ท่ีวดัตระพงัทองหลางและภาพสลกัท่ี
วดัศรีชุม เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะลวดลายท่ีสุโขทยัดงักล่าวสามารถเปรียบเทียบไดก้บัลวดลายในศิลปะ
ลงักา จากหลกัฐานท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลกัท่ี 3 แสดงให้เห็นวา่ในศิลปะสุโขทยัน่าจะรับรูปแบบ
โดยตรงมาจากลงักามากกว่า ดงันั้น รอยพระพุทธบาทท่ีวดัศรีโคมคาํน้ีอาจจะนาํมาจากสุโขทยั
โดยตรงในสมยัพญายธิุษฐิระ หรืออาจทาํข้ึนใหม่ท่ีพะเยาโดยการเลียนแบบสุโขทยัก็ได้36 

                                                 
35ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ : มติชน, 2556), 316-317. 
36เร่ืองเดียวกนั, 318-319. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



233 

   

   

   
ภาพท่ี181 รอยพระพุทธบาทท่ีวดัศรีโคมคาํ พะเยา พบวา่มีลายดอกโบตัน๋และลายดอกบวัในรูปแบบ

เดียวกบัลายบนแผน่หินชนวนท่ีวดัศรีชุม สุโขทยั 

   นอกจากน้ี ยงัสันนิษฐานว่าพญายุธิษฐิระไดน้าํช่างฝีมือด้านต่างๆ ไปดว้ย 
โดยเฉพาะช่างทาํเคร่ืองสังคโลกท่ีศรีสัชนาลยัไปยงัดินแดนลา้นนาดว้ย อาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํให้
เคร่ืองถว้ยพื้นเมืองในดินแดนลา้นนาไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีและศิลปะการทาํเคร่ืองถว้ยไป
จากศรีสัชนาลัยด้วย ดงันั้น ลายดอกโบตัน๋และลวดลายต่างๆ ในอิทธิพลศิลปะจีนท่ีปรากฏบน
เคร่ืองถว้ยจึงถูกนาํไปเผยแพร่ในดินแดนลา้นนาด้วย แหล่งเตาท่ีสันนิษฐานว่าไดรั้บอิทธิพลจาก
สุโขทยั โดยเฉพาะจากศรีสัชนาลยั ทั้งน้ีไดพ้ิจารณาจากเทคนิคการผลิตและลวดลาย เช่นแหล่งเตา
สันกาํแพง แหล่งเตาวงัเหนือ แหล่งเตาเวียงกาหลง แหล่งเตาพาน (โป่งแดง) ภายหลังจากการ
โยกยา้ยช่างฝีมือในยุคนั้น กิจการเคร่ืองถว้ยสังคโลกท่ีศรีสัชนาลยัซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงและส่ง
เป็นสินคา้ออกทางทะเลไดซ้บเซาลงและหายจากหนา้ประวติัศาสตร์ไปในท่ีสุด 
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   อย่างไรก็ตาม ดินแดนส่วนใหญ่ของอาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกรวมกับ
อาณาจกัรอยุธยา โดยเม่ืออาณาจกัรสุโขทยัผนวกรวมกบัอาณาจกัรอยุธยาแลว้ ลายช่อดอกโบตัน๋ 
และลายพรรณพฤกษาของศิลปะสุโขทัยถูกนําไปพัฒนาเป็นลายประดับสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์อีกมากมายในระยะอยุธยาตอนตน้ ลายดอกโบตัน๋ท่ีพบท่ีวดั
มหาธาตุ อยุธยา ท่ีมีลกัษณะเป็นดอกบาน ยงัมีความเหมือนดอกไมใ้นธรรมชาติอยู ่และมีลกัษณะ
ของลายดอกโบตัน๋หลายประการท่ีคลา้ยคลึงกบัลายดอกโบตัน๋ในศิลปะสุโขทยัโดยเฉพาะลวดลาย
ดอกโบตัน๋บนแผ่นจารึกบนหินชนวนวดัศรีชุม สุโขทยั ในแผ่นท่ี 67เร่ืองปัญจาวุธชาดกท่ีมีลาย
ดอกบวัหรือดอกโบตัน๋ในช่องลายกระจก ก่อนส่งผา่นลายดงักล่าวไปสู่ยุคลายดอกโบตัน๋ประดิษฐ์
ในช่วงอยธุยาตอนกลางต่อไป (ภาพท่ี 182) 

  

ภาพท่ี182 แผ่นจารึกบนหินชนวนวดัศรีชุม สุโขทัย ในแผ่นท่ี 67เร่ืองปัญจาวุธชาดกท่ีมีลาย
ดอกบวัหรือดอกโบตัน๋ในกรอบคดโคง้ (ซ้าย) ในทาํนองเดียวกบัลายหนา้กระดานสลกั
ลายดอกโบตัน๋ในช่องลายช่องกรอบคดโคง้จากวดัมหาธาตุ อยธุยา (ขวา) 

 4.3.3 อทิธิพลลายดอกโบตั๋นของศิลปะอยุธยา 

   ต้นทางศิลปะอยุธยาท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน น่าจะอยู่ท่ีศิลปะลพบุรี 
ซ่ึงเป็นราชธานีระยะแรกในดินแดนภาคกลางของไทย และเป็นศิลปะก่อนอยุธยา จากหลกัฐานใน
หนงัสือชินกาลมาลีปรกรณ์สรุปไดว้า่ อาณาจกัรละโวห้รือลพบุรีไดค้รอบครองดินแดนภาคกลาง
แถบลุ่มนํ้ าเจา้พระยาซ่ึงรวมถึงอยุธยาไวด้้วย37 ร่องรอยสําคญัคือลายดอกโบตัน๋ปรางค์ประธาน 
วดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี ร่วมสมยัปลายราชวงศซ่์งต่อมาถึงตน้ราชวงศห์ยวนของจีน ก่อนส่งต่อให้
ราชธานีใหม่ท่ีกรุงศรีอยธุยา 

   ศิลปะอยุธยามีช่วงระยะเวลายาวนานกว่า 417 ปี ร่วมสมยักบัศิลปะจีนตั้งแต่
ช่วงปลายสมยัราชวงศ์หยวน ต่อเน่ืองกบัสมยัราชวงศ์หมิงท่ีมีบทบาทสําคญัทางศิลปะจนถึงสมยั

                                                 
37กรมศิลปากร, เคร่ืองทองกรุงวัดราชบูรณะศิลปะของแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การเพิมพ ์(1997), 

2550), 12. 
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อยุธยาตอนกลาง และเม่ือสถาปนาราชวงศ์ชิงเม่ือ พ.ศ. 2187 แลว้ ศิลปะอยุธยาไดเ้ร่ิมเขา้สู่ตอน
ปลายแล้ว ซ่ึงเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกับช่วงท่ีพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2198) ทรง
ปราบดาภิเษกและสถาปนาราชวงศ์ใหม่ก่อนหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดงัจะเห็นได้จากลายดอก
โบตัน๋ในศิลปะอยธุยาท่ีนอกจากปรากฏในศิลปกรรมหลากหลายประเภทแลว้ยงัสะทอ้นให้เห็นถึง
พฒันาการของลวดลายตามอิทธิพลศิลปะจีนในแต่ละยุคราชวงศ์ของจีนท่ีมีมาเป็นระลอกๆ 
นอกจากน้ียงัพบวา่ลายดอกโบตัน๋ยงัไดก่้อเกิดแม่ลายต่างๆ ในศิลปะไทยดว้ย โดยผสมผสานกบัการ
คิดประดิษฐล์ายของช่างไทยมาเป็นลาํดบั ลายสําคญัท่ีมีพื้นฐานมาจากลายดอกโบตัน๋ก็คือ ลายกา้น
ขด และลายช่อหางโต 

   ลายดอกโบตัน๋ยงัพบตามพระอารามในพุทธศาสนาตามหวัเมืองภายใตอ้าํนาจ
อยุธยา หลกัฐานท่ีเห็นไดช้ดัในปัจจุบนัท่ีปรากฏบนศิลปกรรมต่าง ๆ ท่ีเหลืออยู ่โดยเฉพาะใบสีมา
สมยัอยุธยาท่ีมีลายดอกโบตัน๋ปรากฏตวัอย่างตามแหล่งโบราณสถานและพระอารามต่างๆ ทั้งใน
จงัหวดักาํแพงเพชร นครสวรรค ์ชยันาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
ราชบุรี และเพชรบุรี เป็นตน้(ภาพท่ี 183ถึงภาพท่ี 185) 

 

 

 
ภาพท่ี183 อิฐสลกัลายดอกโบตัน๋(ศิลาฤกษ)์ ศิลปะอยธุยา พบท่ีกาํแพงเพชร ลกัษณะดอกโบตัน๋ยงั

บานเป็นธรรมชาติอยู ่รูปแบบลายคลา้ยคลึงกบัดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูบ่นสีมาหินชนวน
ลายพรรณพฤกษาและเทพนม ศิลปะอยุธยาพบท่ีวดัพระนอน กาํแพงเพชร ปัจจุบนัจดั
แสดงท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกาํแพงเพชร 
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ภาพท่ี 184 สีมาหินชนวนรอบอุโบสถวดัจอมคีรีนาคพรตนครสวรรค์ พบว่ามีลายช่อดอกโบตัน๋ 

และพรรณพฤกษาตามอิทธิพลศิลปะจีนปรากฏอยู ่

   
ภาพท่ี185 สีมาหินทรายสมยัอยุธยาในวดันอกราชธานีท่ีมีลายดอกโบตัน๋ ตวัอยา่งจากวดัธรรมมูล 

ชยันาท (ซา้ย) วดัยม บางปะอิน (กลาง) และวดัหลุมดินราชบุรี (ขวา) ตามลาํดบั 

   วดัคา้งคาวเป็นอีกวดัหน่ึงท่ีใชเ้ป็นตวัแทนแสดงถึงอิทธิพลของศิลปะอยุธยาท่ีมี
ต่อหวัเมืองดา้นใตข้องราชธานี วดัน้ีอยูริ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา เป็นแหล่งศลิปกรรมสมยัอยุธยาท่ีสําคญั
แห่งหน่ึงในเขตนนทบุรี เพราะนอกจากตูพ้ระธรรมหลายใบและธรรมาสน์ไมจ้าํหลกัสมยัอยุธยา  
ซ่ึงพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครไดไ้ปจากวดัน้ีแลว้ หลกัฐานเก่ียวกบัลวดลายดอกโบตัน๋และ
พรรณพฤกษาสมยัอยุธยาท่ียงัปรากฏอยูคื่อ ใบสีมาหินทรายแดงขนาดใหญ่ลอ้มรอบโบสถ์เป็นคู่ๆ 
รวม 16 ใบ38(ภาพท่ี 186) 

                                                 
38ศรัณย ์ ทองปาน, “สาํรวจวดัในเขตแม่นํ้ าออ้ม นนทบุรี,” เมืองโบราณ 23, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 

2540):45-46. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



237 

 

 

  
ภาพท่ี186 ลายดอกโบตัน๋เป็นจาํนวนมากท่ีปรากฏอยูบ่นสีมาหินทราย วดัคา้งคาวนนทบุรี 

   กลุ่มใบสีมาท่ีวดัคา้งคาวมีลวดลายท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกับ
ลวดลายท่ีนิยมกนัในศิลปะอยธุยาในช่วงระยะเวลาหน่ึง รวมทั้งยงัมีลกัษณะเฉพาะสกุลช่างของท่ีน่ี 
ท่ีอาจส่งอิทธิพลใหแ้ก่ใบสีมาบางรุ่นในสมยัหลงัดว้ย ใบสีมาทุกใบมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ หนา สลกั
จากหินทรายสีแดง เอวคอดและไม่งอนข้ึนทั้งสองขา้ง จากการวิเคราะห์ไดพ้บวา่ลวดลายท่ีสลกัลง
บนใบสีมาไม่ไดมี้อายเุก่าถึงช่วงก่อนกรุงศรีอยธุยา ใบสีมาของวดัคา้งคาวควรมีอายอุยูร่ะหวา่งกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 21 จนถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 โดยรูปแบบ แต่เม่ือพิจารณาจากลวดลายประดบั
สีมาบางใบโดยเฉพาะใบท่ีอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือของโบสถ์พบวา่มีลายกรอบสามเหล่ียม 
ภายในกรอบสามเหล่ียมดา้นบนเป็นลายดอกกลมผา่ซีก ต่อดว้ยลายช่อดอกโบตัน๋อยูต่รงกลางและ
แตกใบออกเป็นลายพรรณพฤกษาเต็มพื้นท่ี ส่วนลายช่อดอกโบตัน๋แบบเกียวกนัน้ีก็พบอยู่บนใบ
สีมาดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอุโบสถดว้ย39 

   ลวดลายท่ีปรากฏบนใบสีมาของวดัคา้งคาวน้ีเป็นลายในทาํนองเดียวกนั ไดแ้ก่ 
ลายประกอบวงโคง้ และลายช่อดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา ซ่ึงปรากฏในศิลปะอยุธยามาแลว้ใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 20 และมีการใชป้ระดบัใบสีมาเป็นคร้ังแรกๆ ในศิลปะสกุลช่างกาํแพงเพชรใน
คร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 21 และเป็นอิทธิพลจากศิลปะล้านนาท่ีส่งผ่านลงมา เม่ือพิจารณา
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์แลว้พบว่าในช่วงเวลาจากการกาํหนดอายุมใบสีมาจากวดัคา้งคาวนั้น
ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และพงศาวดารระบุตรงกนัถึงการเขา้มามีบทบาทอย่างมากของกรุงศรี

                                                 
39ประภัสสร์  ชูวิเชียร , ประมวลผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะของศาสตราจารย์ ดร.สินต ิ  

เล็กสุขุม: ลวดลายบางแบบบนใบเสมาที่วัดค้างคาว จังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
คณะโบราณคดี, 2554), 191-196. 
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อยธุยาในยา่นชุมชนนนทบุรี-บางกอก ไดแ้ก่ การขดุคลองลดัแม่นํ้ าเจา้พระยาในบางช่วง เช่น คลอง
ลดับางกอก (พ.ศ. 2077-2080) คลองลดับางกรวย (พ.ศ.2100) รวมทั้งการตั้งเมืองนนทบุรีเก่า (ตลาด
ขวญั) ในปี พ.ศ. 2092 สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีลวดลายแนวใหม่น้ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยูใ่นศิลปะ
อยธุยาขณะนั้น และแพร่หลายออกมายงัภายนอกราชธานีถึงยงัยา่นชุมชนน้ีก็เป็นได้40 

   นอกจากน้ียงัพบลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยาปรากฏอยู่บนภาพจิตรกรรม 
ลวดลายปูนป้ัน ลายพระพุทธบาท (ภาพท่ี 187) และงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏเป็นหลกัฐาน
อยู่โดยพบตามโบราณสถานและพระอารามในเขตหัวเมืองโดยเฉพาะเมืองสําคญัของอาณาจกัร
อยธุยา เช่น วดัพระรูป สุพรรณบุรี วดันางพญา ศรีสัชนาลยั วดัจุฬามณี พิษณุโลก วดัไลย ์วดัเสาธง
ทอง ลพบุรี วดัต่างๆ ในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 

  
ภาพท่ี187 พระพุทธบาทสลกัไมท่ี้วดัพระรูป สุพรรณบุรี มีลายดอกโบตัน๋เหนือเทวดาทั้ง 4 องค ์ 

ลายดอกโบตัน๋ยงับานและมีลกัษณะความเป็นธรรมชาติอยู ่
ท่ีมา: กรมศิลปากร 

   สําหรับสกุลช่างเมืองเพชรนอกจากจะเหลือโบราณสถานและลวดลายท่ี
พฒันาการมาจากดอกโบตัน๋ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมลายปูนป้ัน จิตรกรรม และงานสลักไม้อย่าง
สมบูรณ์และเหลือจาํนวนมากกว่าสกุลช่างอ่ืนๆ และยงัมีการสืบทอดฝีมือช่างจากสมยัอยุธยาตอน
ปลายจากรุ่นต่อรุ่น นบัวา่เป็นสกุลช่างท่ีมีความเช่ียวชาญในการป้ันปูนมาจนถึงทุกวนัน้ีดงัมีตวัอยา่ง
ของศิลปกรรมในสกุลช่างเพชรบุรีท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ คือ ลายช่อหางโต
บริเวณหน้าบนัอุโบสถวดัไผ่ลอ้ม (ร้าง)(ภาพท่ี 188) ลายช่อหางโตท่ีหน้าบนัอุโบสถและลายกา้นขด

                                                 
40เร่ืองเดียวกนั, 200-201. 
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ออกช่อหางโตท่ีศาลาการเปรียญวดัใหญ่สุวรรณาราม และลายช่อหางโตวดัเขาบนัไดอิฐ (ภาพท่ี 
189) เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี188  ลายปูนป้ันช่อหางโตบริเวณหนา้บนัอุโบสถวดัไผล่อ้ม (ร้าง) เพชรบุรี 

 

 
ภาพท่ี189ลายปูนป้ันช่อหางโตท่ีหนา้บนัอุโบสถวดัเขาบนัไดอิฐ เพชรบุรี 
ท่ีมา: สิปปวิชญ ์ บุณยพรภวิษย ์

   ดงัจะเห็นไดว้า่ เพชรบุรีเป็นหัวเมืองท่ีสําคญัท่ีปรากฏวา่ไดสื้บทอดพฒันาการ
ของลายดอกโบตัน๋หรือลายท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นงานศิลปกรรมไทย โดยกลุ่มสกุลช่างเพชรบุรีท่ีไดน้าํ
ลายดอกโบตัน๋และลายช่อหางโตมาใชง้านป้ันปูนและงานอ่ืนๆ จาํนวนมาก และท่ีสําคญัคือในสกุล
ช่างรัตนโกสินทร์ท่ีได้รับและนาํมาใช้ต่อมาพฒันากลายเป็นดอกพุดตาน ผสมผสานกบัการรับ
อิทธิพลจีนในระลอกใหญ่ในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ และปรากฏเป็นลายดอกโบตัน๋หรือดอก
พุดตานร่วมกบังานท่ีไดรั้บอิทธิพลจากลวดลายฝร่ัง จนปรากฏเป็นลายดอกพุดตานกบัลายใบเทศ ท่ี
เรียกวา่ ลายเทศพุดตาน 

   นอกจากน้ีศิลปะอยธุยายงัส่งต่ออิทธิพลไปในดินแดนอ่ืนๆ และลายดอกโบตัน๋
สมยัอยุธยาได้เผยแพร่ไปด้วย ดงัปรากฏลายดอกโบตัน๋ท่ีสีมารอบอุโบสถวดัมลัลวธุมหาวิหาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



240 

(คามวาสี) และวดัอสัคิริยมหาวิหาร (อรัญวาสี)ในเมืองแคนดี ศรีลงักาซ่ึงมีหลกัฐานท่ีเช่ือมัน่ไดว้่า
ลายดอกโบตัน๋ดงักล่าวแพร่ไปพร้อมกบัการเผยแผศ่าสนาพุทธนิกายสยามวงศน์าํโดยพระอุบาลี ซ่ึง
ช่วงสมยัอยุธยาตอนปลาย พระเจา้บรมโกศโปรดให้พระอุบาลีเดินทางไปเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่
พุทธศาสนาสยามวงศย์งัเกาะลงักาท่ีศาสนาพุทธเส่ือมทรามลง และภาพลายดอกโบตัน๋ในจิตรกรรม
ท่ีวดัมหาเตงดอจี พม่า สันนิษฐานวา่ช่างอยุธยาท่ีเป็นเชลยศึกถูกกวาดตอ้นไปเม่ือคร้ังเสียกรุงคร้ังท่ี 2 
เป็นผูเ้ขียนไว ้

   อีกตวัอย่างลายดอกโบตัน๋ของอยุธยาไปปรากฏอยู่ในศิลปกรรมของประเทศ
เพื่อนบา้น เช่น ท่ีเมืองแคนดี ประเทศศรีลงักา ซ่ึงพบว่ามีใบสีมาท่ีวดัมลัลวธุมหาวิหาร (คามวาสี) 
(ภาพท่ี 190)  และวดัอสัคิริยมหาวิหาร (อรัญวาสี) (ภาพท่ี191) มีลกัษณะเป็นลายดอกโบตัน๋และ
ก้านขดพรรณพฤกษาคล้ายศิลปะอยุธยา ทั้ งสองวดัน้ีมีความเก่ียวข้องกับพระอุบาลีท่ีสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หัวบรมโกศส่งไปเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายสยามวงศใ์นลงักา ซ่ึงตอ้งไปทาํพิธีบรรพชา
อุปสมบทให้แก่ชาวลังกาเพื่อให้มีภิกษุสืบทอดพุทธศาสนา และต้องสร้างอุโบสถข้ึนมาใหม่ 
สันนิษฐานวา่ใบสีมาเอวคอดลายดอกโบตัน๋ดงักล่าวเป็นอิทธิพลศิลปะอยธุยาตอนปลาย 

   
ภาพท่ี190 อุโบสถวดัมลัลวธุมหาวิหาร (คามวาสี) เมืองแคนดี ศรีลงักา มีสีมาแบบเอวคอดท่ีมี 

ลายช่อดอกโบตัน๋ตามอิทธิพลศิลปะอยธุยาปักอยูโ่ดยรอบ 

   ตวัอยา่งหน่ึงปรากฏอยูท่ี่พม่าพบวา่ภายในอุโบสถ วดัมหาเตงดอจี เมืองสะกาย 
มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเทคนิคสีฝุ่ นท่ีเขียนตกแต่งผนงัภายในทุกดา้น ภาพตกแต่งมีลกัษณะสีโปร่ง
เบา ใสกระจ่าง บรรยากาศของภาพเขียนทาํให้รู้สึกเช่นเดียวกบังานจิตรกรรมฝาผนังสมยัอยุธยา
ตอนปลายท่ีหลงเหลืออยู่41 
  
                                                 

41ม.ล.สุรสวสัด์ิ  ศุขสวสัด์ิ และ ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร, ชาวอยุธยาทีเ่มอืงสะกาย (กรุงเทพฯ: สายธาร, 
2549), 62-65. 
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ภาพท่ี191 อุโบสถวดัอัสคิริยมหาวิหาร (อรัญวาสี) เมืองแคนดี ศรีลังกา มีสีมาเอวคอดแบบ 

ศิลปะอยุธยาท่ีมีลายช่อดอกโบตัน๋ปักอยู่โดยรอบ  และมีภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีมี 
ลายดอกโบตัน๋อยูภ่ายในอุโบสถดว้ย 

   อรวินท์  ลิขิตวิเศษกุล ไดใ้ห้ขอ้สังเกตว่าภาพจิตรกรรมส่วนท่ีอาจกล่าวไดว้่า
เป็นฝีมือช่างสมยัอยุธยายงัไม่ถูกรบกวน จิตรกรรมฝาผนงัเหนือประตูทางเขา้ดา้นตรงขา้มประธาน
เป็นภาพพระพุทธเจา้แสดงปางมารวิชยัประทบัภายในบุษบกหรือมณฑป ซ่ึงประดบัส่วนฐานดว้ย
ลายกระจงั เทพนม ครุฑ และสิงห์ (หรือนาค) เรียงลาํดบัจากบนลงล่าง ขนาบด้วยเคร่ืองสูง อยู่
ภายใตก้รอบสินเทาท่ีทาสีชาดเป็นพื้น ขา้งพระประธานดา้นทิศตะวนัตกและตะวนัออกปรากฏลาย
ใบไมม้ว้น ดอกบวั (น่าจะเป็นดอกโบตัน๋มากกว่า) และรูปสัตว ์เช่น กระรอก นก ผีเส้ือ อยู่เหนือ
ภาพอดีตพุทธเจา้ซ่ึงเรียงต่อกนัโดยตลอดทั้งส่ีดา้น แต่มีรายละเอียดและร่องรอยต่างกนัเล็กนอ้ย คือ
มีภาพหลงัคาไม่มีตวัเรือนทางฝ่ังตะวนัตก และภาพส่วนยอดคลา้ยยอดนภศูลของเดจียท์รงปรางค์
ในสมยัอยุธยาทางฝ่ังตะวนัออก ในตาํแหน่งใตภ้าพอดีตพุทธเช่นกนั ส่วนผนงัหุ้มกลองทางทิศใต้
ฝ่ังพระประธานมีลายกา้นดอกคดโคง้ปรากฏอยูอ่ยา่งเด่นชดั42 

                                                 
42อรวินท์  ลิขิตวิเศษกุล, “ตามรอยจิตรกรรมอยุธยาท่ีเมืองสะกายในพม่า,”เมืองโบราณ 33, 3 

(กรกฎาคม-กนัยายน 2550): 1-2. 
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   หน้าบันของผนังสกัดหลังพระประธานวดัแห่งน้ีเป็นลายก้านต่อดอกเป็น
ประธาน และมีลายช่อหางโตประกอบอยู ่(ภาพท่ี 192) คลา้ยกบัลายปูนป้ันท่ีสืบทอดมาจากศิลปะ
อยธุยาตอนปลาย เช่นท่ีวดัโรงชา้ง ราชบุรี วดัไผล่อ้ม(ร้าง) และวดัเขาบนัไดอิฐ เพชรบุรี เป็นตน้  

 
ภาพท่ี192 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีอุโบสถวดัมหาเตงดอจี เมืองสะกาย พม่า อิทธิพลศิลปะอยุธยา 

ท่ีมีทั้งลายช่อต่อดอก ลายช่อหางโต ลายกา้นขด และลายดาวเพดาน 

   ส่วนดา้นบนเขียนเป็นภาพจิตรกรรมดาวเพดานขนาดใหญ่ประดบัอยู่ และท่ี
สาํคญัคือภาพจิตรกรรมในอุโบสยงัปรากฏแถบลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋บานสลบักบัดอก
โบตัน๋ตูม มีผีเส้ือบินตอมดอกโบตัน๋อยู ่และมีสัตวจ์าํพวกนก กระรอก และกระแตเกาะอยู่ในลาย
กา้นขดดงักล่าว (ภาพท่ี 193) 

   จากลวดลายจิตรกรรมภายในอุโบสถวดัมหาเตงดอจีท่ีมีรูปแบบเช่นเดียวกบั
จิตรกรรมในสมยัอยุธยาตอนปลาย ทาํให้สามารถสันนิษฐานไดว้า่งานจิตรกรรมฝาผนงัดงักล่าวคง
เขียนข้ึนโดยช่างชาวอยุธยาท่ีถูกกวาดตอ้นเทครัวไปในคร้ังสงครามเสียกรุงคร้ังท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2310 
ด้วยเพราะฝีมือช่างบ่งบอกน่าจะเป็นช่างสมัยอยุธยาตอนปลายได้มากท่ีสุด และมีเอกสาร
ประวติัศาสตร์บนัทึกวา่กษตัริยพ์ม่าโปรดใหเ้ชลยศึกชาวอยุธยาในคร้ังนั้นตั้งถ่ินฐานในเมืองสะกาย 
ถึงแมว้า่อุโบสถอาจสร้างมาก่อนการเสียกรุงก็ตาม ภาพจิตรกรรมน้ีอาจวาดข้ึนใหม่ท่ีหลงัก็เป็นไป
ได ้นบัวา่เป็นอิทธิพลศิลปะอยธุยาท่ีเป็นผลมาจากประเพณีการทาํสงครามเม่ือคร้ังอดีต 
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ภาพท่ี193 จิตรกรรมวดัมหาเตงดอจี เมืองสะกาย พบลายกา้นขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ มีผีเส้ือบิน

ดอมดมดอกโบตัน๋บานอยู ่และมีนก กระรอกหรือกระแตเกาะอยูใ่นลายกา้นขด 

ท่ีมา: ม.ล.สุรสวสัด์ิ  ศุขสวสัด์ิ และ ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร, ชาวอยุธยาทีเ่มืองสะกาย, 80. 

   สรุปไดว้า่ ชาวจีนเป็นนกัเดินเรือคา้ขายไปยงัดินแดนต่างๆ ซ่ึงสมยัราชวงศห์ยวน
ได้ส่งเคร่ืองถ้วยมาขายและเป็นบรรณาการแก่ชนชั้นปกครองในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
จาํนวนมาก พร้อมไปกบัการขยายแสนยานุภาพของจกัรวรรดิจีนสมยัราชวงศ์หยวนไปดว้ย รูปแบบ
ของศิลปะจีนท่ีมากบัเคร่ืองถ้วยจีนด้วยนั้น ทาํให้ลวดลายในศิลปะจีนได้แทรกเขา้มามีบทบาทต่อ
ศิลปกรรมไทยมาทุกยุคทุกสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมยัอยุธยา โดยลายดอกโบตัน๋มีบทบาทสําคญั
ต่องานศิลปะอยุธยา และดว้ยความเป็นราชธานีสําคญัจึงส่งอิทธิพลต่อหัวเมืองในเขตพระราชอาํนาจ 
นอกจากน้ีแลว้ยงัส่งอิทธิพลของลายดอกโบตัน๋อยุธยาไปปรากฏอยู่ในศิลปกรรมของประเทศเพื่อน
บา้นดว้ย 

   ในการศึกษาเก่ียวกบัลายดอกโบตัน๋ของจีนท่ีปรากฏอยูใ่นศิลปะอยุธยานั้น ใน
ระยะแรกศิลปะก่อนอยุธยา-อยุธยาตอนตน้จะมีลกัษณะเป็นลวดลายท่ีเลียนแบบธรรมชาติ ต่อมา
ศิลปะอยุธยาตอนกลางไดพ้ฒันาลวดลายเป็นลายประดิษฐ์มากข้ึน เม่ือถึงสมยัอยุธยาตอนปลาย
ลวดลายดอกโบตัน๋ได้พฒันาเป็นลายประดิษฐ์อย่างแทจ้ริงในท่ีสุด และพบว่าลายดอกโบตัน๋ใน
ศิลปะอยธุยาไดก้ลายเป็นแม่ลายสาํคญัของลายไทยหลายประเภท เช่น ลายช่อ ลายกา้นขด ลายเครือเถา 
เป็นตน้ ส่วนอิทธิพลของลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยา แมว้า่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาไดล่้มสลายลง
แลว้ แต่ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยายงัส่งอิทธิพลให้แก่สกุลช่างต่างๆ ของศิลปะไทยโดยเฉพาะ
สกุลช่างเพชรบุรี และสกุลช่างรัตนโกสินทร์ นอกจากน้ียงัไดแ้พร่กระจายไปยงัศิลปะในประเทศ
เพื่อนบา้นท่ีปรากฏเด่นชดั เช่น ลงักา และพม่า เป็นตน้ 
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 4.3.4 อทิธิพลลายดอกโบตั๋นของศิลปะรัตนโกสินทร์ 

   ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาในศิลปะรัตนโกสินทร์ได้รับการสืบทอด
พฒันาการมาจากศิลปะอยธุยาแลว้ในช่วงอยธุยาตอนปลายจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ยงัไดรั้บ
ลายดอกโบตัน๋ระลอกใหม่จากจีนตอนใต ้ในนามวา่ “ลายดอกพุดตาน” ซ่ึงมีคติเป็นสัญลกัษณ์มงคล
เฉกเช่นเดียวกบัดอกโบตัน๋ การเขา้มาลายดอกพุดตานในระลอกใหม่น้ีตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิงของ
จีนแลว้ ราวรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ. 2279-2338) จกัรพรรดิเจียฉ้ิง (พ.ศ. 2339-2763) และ
จกัรพรรดิเตา้กวง (2364-2393)และต่อมาเม่ือชาติตะวนัตกเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีและติดต่อ
คา้ขายกบักรุงรัตนโกสินทร์มากข้ึนในราวปลายสมยัรัชกาลท่ี 2 ต่อรัชกาลท่ี 3 ส่งผลให้อิทธิพล
ลวดลายศิลปะชาติตะวนัตกเขา้มา ท่ีเรียกวา่ “ลายเทศ”  

   ด้วยความรู้รับปรับตวัให้เข้ากับกระแสศิลปะท่ีเข้ามาใหม่ ช่างไทยในสมยั
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัวได้นาํลายเทศของชาติตะวนัตกมาผสมผสานกบัลายดอก
พุดตานท่ีมีอยูก่่อนมาพฒันาเกิดเป็นลายอยา่งใหม่ท่ีเรียกวา่ “ลายเทศพุดตาน” อนัเป็นท่ีนิยมกนัมาก 
ดงัท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์  ทรงระบุไวใ้นสาส์นสมเด็จว่า 
ลายชนิดท่ีช่างเขาเรียกกนัวา่ “ลายเทศพุดตาน” อนัฮือทาํกนัข้ึนในรัชกาลท่ี 3 ถา้ใครทาํไม่ไดก้็ออก
จะไม่ใช่คน เป็นเหตุใหผู้ท้าํตอ้งทาํตามสมยั43 

   ช่างไทยสมยัตน้กรุงรัตนโกสินทร์นิยมต่างนาํลายดงักล่าวมาประยุกต์ตกแต่ง
ในศิลปกรรมต่างๆ จนเป็นท่ีแพร่หลาย ทั้งสถาปัตยกรรม พระราชวงั และวดัวาอารามต่างๆ ลาย
ดอกพุดตานสังเกตเห็นได้โดยทัว่ไป เพราะช่างมกันาํไปเป็นงานประดบัตกแต่งหน้าบนั กรอบ
ประตูหนา้ต่างของโบสถ ์วหิาร ซุม้สีมา เป็นตน้ งานประติมากรรม ท่ีนอกจากจะนาํตุ๊กตาอบัเฉาท่ีมี
ลวดลายดอกพุดตานประดบัอยูม่าตั้งตามพระอารามต่างๆ แลว้ ช่างไทยยงันาํลายพุดตานและลาย
อยา่งเทศมาตกแต่งประติมากรรมเสาชิงชา้ ฐานชุกชี ฐานพระพุทธรูปต่างๆ ดว้ย ในงานจิตรกรรม
สมยัรัตนโกสินทร์มกัเต็มไปด้วยลวดลายดอกพุดตาน ทั้งงานจิตรกรรมแบบประเพณีและลาย
ตกแต่งผนงัอาคารเพื่อความสวยงามตลอดจนนาํลายดอกพุดตานและลายเทศพุดตานไปใชต้กแต่ง
ในงานประณีตศิลป์หลากหลายประเภท ตั้ งแต่การนําไปตกแต่งพระแท่นบัลลังก์ เตียง ตั่ง ตู ้
ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆเช่น เคร่ืองถมเงิน เคร่ืองถมทอง เป็นตน้ 

   อิทธิพลลายดอกพุดตานและลายเทศพุดตานในสมัยรัตนโกสินทร์ท่ีมีต่อ 
หวัเมืองต่างๆ มีตวัอยา่งพอสังเขปดงัน้ี 
                                                 

43สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยาดาํรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ  
เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ,์ สาส์นสมเดจ็, เล่ม 16 (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 90. 
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   ในดินแดนภาคกลางท่ีอยู่ใกล้ราชธานีกรุงเทพฯ นั้นไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะ
รัตนโกสินทร์มากท่ีสุด ลายดอกโบตัน๋หรือลายดอกพุดตาน ลายอย่างเทศหรือลายนอกอย่าง 
และลายพรรณพฤกษาสามารถพบเห็นไดเ้กือบทุกพระอาราม แต่ในการศึกษาน้ีไดเ้ลือกตวัอยา่งคือ 
วดัชัยสิทธาราม จงัหวดัอ่างทอง ซ่ึงมีบานประตูอุโบสถลายรดนํ้ าท่ีมีลวดลายดอกโบตัน๋และ 
พรรณพฤกษาท่ีทาํข้ึนใหม่ในสมยัรัตนโกสินทร์ แต่ทาํโดยเลียนแบบลายตูพ้ระธรรมวดัศาลาปูน 
สมยัอยุธยา เป็นลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาและนกหางยาว และยงัมีสัตวจ์าํพวกกระรอกอยู่
เป็นจาํนวนมาก ลายดอกไมป้ะปนกนั ทั้งลายดอกโบตัน๋และลายกระหนก แต่ตวักรอบลายเป็น 
ลายดอกพุดตานหรือดอกโบตัน๋ในศิลปะรัตนโกสินทร์อยา่งชดัเจน (ภาพท่ี 194) 

 
ภาพท่ี194 บานประตูอุโบสถวดัชยัสิทธาราม อ่างทอง เป็นลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา นก

และกระรอกและมีกรอบลายดอกพุดตานแบบรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: สุรเจตน์  เน่ืองอมัพร 

   ในภาคเหนือเช่นท่ีเชียงใหม่มีงานอันเป็นเอกลักษณ์ของสกุลช่างล้านนาท่ี
เข้มแข็งอยู่แล้ว แต่ก็ยงัได้รับอิทธิพลลวดลายดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตานจากกรุงเทพฯ ด้วย 
ตวัอย่างหน่ึงคือภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ ท่ีวาดข้ึนราวรัชกาลท่ี 5 นั้น 
พบวา่มีลายดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตานท่ีนิยมมากในศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยช่างไดน้าํไปประยุกต์
วาดไวก้บัภาพเทวดาท่ีสวมชฎาแบบเทวดารัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี 195) 
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ภาพท่ี195จิตรกรรมเทพชุมนุมถือช่อดอกโบตัน๋ท่ีวหิารลายคาํ วดัพระสิงห์ เชียงใหม่ 

   ในปัจจุบนัน้ีวดัท่ีสร้างใหม่ทางภาคเหนือหลายวดัยงัไดรั้บอิทธิพลลายดอกโบตัน๋
แบบศิลปะรัตนโกสินทร์อยู ่ดงัเช่นท่ีภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมในวิหารวดัป่าดาราภิรมยเ์ชียงใหม่ เป็น
เทวดาเหาะอยู่บนสรวงสวรรค์ มีประภามณฑลและสวมเคร่ืองทรงคล้ายกับเทวดาปูนป้ันท่ีวิหาร 
เจ็ดยอด วดัมหาโพธาราม เชียงใหม่ โดยเทวดาบางองค์ถือเคร่ืองดนตรี และบางองค์ถือเคร่ืองสูง 
และถือดอกไมส้วรรค์หรือดอกไมร่้วงบรรยากาศฉากดา้นหลงัเป็นดอกไมส้วรรค์ท่ีโปรยปรายลงมา
คละเคลา้กบัเสียงดนตรีทิพยท่ี์เทวดากาํลงับรรเลง(ภาพท่ี196) ซ่ึงทั้งดอกไมท่ี้เทวดาถือและดอกไม้
สวรรค์นั้นมีรูปแบบเป็นลายช่อดอกโบตัน๋ในศิลปะรัตนโกสินทร์ ลกัษณะคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมท่ี
วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์ 

 
ภาพท่ี 196 จิตรกรรมเทพชุมนุมแบบล้านนาท่ีวิหารวดัป่าดาราภิรมย ์เชียงใหม่เขียนข้ึนใหม่ใน

ปัจจุบนั 

   ด้วยในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์มีดินแดนกวา้งขวางมาก ส่งผลให้อิทธิพล
ศิลปะรัตนโกสินทร์จากราชธานีแพร่กระจายไปทัว่ราชอาณาจกัร ดงัปรากฏลายดอกพุดตานและ
ลายเทศพุดตานกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค และเน่ืองจากกรุงเทพฯ เป็นราชธานีศูนย์กลางของ
อาณาจกัรสยามท่ีมีอาํนาจครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ยุคสมยัใดในประวติัศาสตร์ชาติไทย และมีเมือง
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ประเทศราชจาํนวนมาก ดงันั้น ศิลปะรัตนโกสินทร์ยอ่มส่งอิทธิพลไปถึงดินแดนประเทศราชท่ีนบั
ถือพุทธศาสนาดว้ย ดงัเช่นในดินแดนลาว และกมัพชูา 

   ดินแดนลาวมีความนิยมในลวดลายดอกโบตัน๋เป็นอย่างมากเช่นกนั ทั้งน้ีเป็น
เพราะไดรั้บลวดลายดงักล่าวมาจากศิลปะลา้นนาท่ีมีพฒันาทางศิลปะมาก่อนผ่านระบบเครือญาติ
ของชนชั้นปกครอง และในระยะหลงัไดรั้บตน้แบบลวดลายเหล่าน้ีมาจากศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ี 
เป็นราชธานีอย่างไรก็ตามเม่ือมองลาวในด้านการรับอิทธิพลศิลปะจากเพื่อนบ้านแล้ว ตามท่ี
ศาสตราจารยฌ์อง บวสเซอลีเยร์ (Jean Boisselier) ไดใ้ห้ขอ้สรุปเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมลาวไวว้่า 
โดยทัว่ไปศิลปะแบบเชียงขวางและหลวงพระบางจะมีลกัษณะเหมือนกบัศิลปะไทยลา้นนา ในขณะท่ี
ศิลปะแบบเวยีงจนัทน์จะเหมือนกบัศิลปะอยธุยาและกรุงเทพฯ มากกวา่44 

   จากการศึกษาพบวา่มีวดัจาํนวนมากในเมืองหลวงพระบางนิยมลายประดบัเป็น
ลายดอกพุดตานหรือลายดอกโบตัน๋ หรือเรียกว่า “ลายเครือลา้นชา้ง” ทั้งท่ีเป็นลายปูนป้ันและลาย
สลกัไมป้ระดบัสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะบริเวณสีหนา้ (หนา้บนั) สามเหล่ียมชายคาปีกนก และโก่งคิ้ว 
(ดอกรวงผึ้ ง) ช่างลาวนิยมทาํเป็นลายเครือล้านช้างเป็นส่วนใหญ่ เช่น วดัจอมเพชร วดัล่องคูน  
วดัโคมเสลาสวาด วดัสบสิกขาราม เป็นตน้ ส่วนท่ีวดัคีลีพบว่าภายในสิมประดบัด้วยแผงไมรู้ป 
อดีตพุทธเจา้ ช่างลาวไดท้าํเป็นรูปอดีตพุทธเจา้สลบักบัลายดอกโบตัน๋นบัไดว้า่มีความงดงามมาก45

ลายดอกโบตัน๋แบบลาวน้ี ศพัทช่์างลาว เรียกวา่ ลายดอกกาละกบั46 

   วดัล่องคูน ทางฝ่ังขวาของแม่นํ้ าโขง หรือฝ่ังเชียงแมนเมืองหลวงพระบาง เป็น
อีกวดัหน่ึงท่ีไดรั้บอิทธิพลลายดอกพุดตานปรากฏอยูท่ี่ทวารบาลและภาพจิตรกรรมเป็นจาํนวนมาก 
โดยพบวา่บริเวณผนงัสกดัหนา้มีภาพจิตรกรรมทหารจีนเป็นทวารบาล ส่วนภายในมีภาพจิตรกรรม
แบบไทยภาคกลางเร่ืองทศชาติและพุทธประวติั ซ่ึงเป็นอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ อาจกล่าวไดว้า่
จิตรกรรมฝาผนังท่ีวดัล่องคูนน้ีคล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังวดัสุวรรณาราม กรุงเทพฯ มากท่ีสุด47 
ท่ีสิมวดัปากอูริมแม่นํ้ าโขงตรงข้ามกับถํ้ าต่ิง ก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์เช่นกัน  
โดยสังเกตจากทวารบาลรูปเทวดาเหยียบสัตวหิ์มพานต์และซุ้มประตู (บงัเก้ิน) ทาํเป็นทรงยอด
ปราสาท และบางซุม้ประตูทาํเป็นลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา (ภาพท่ี197) 

                                                 
44ม.ล.สุรสวสัด์ิ  ศุขสวสัด์ิ, จากหลวงพระบางถึงเวยีงจนัทน์, 138,141. 
45วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, ช่ืนชมสถาปัตย์ วดัในหลวงพระบาง. (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 95. 
46ศักด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะลาว-ล้านช้าง. (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ คณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2555), 138. 
47เร่ืองเดียวกนั, 139. 
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ภาพท่ี197 ป่องเยี่ยม (บานประตู) ของสิมวดัปากอู เป็นทวารบาลแบบรัตนโกสินทร์บานประตู

กลางมีบงัเก้ิน (ซุ้มประตู) เป็นยอดปราสาท ส่วนบานประตูซ้ายและขวามีบงัเก้ินเป็น
ลายดอกพุดตาน (ซา้ย) ลายดอกพุดตานของบงัเก้ินเหนือป่องเยีย่มบานซา้ย (ขวา) 

   ในเมืองหลวงพระบางยงัพบว่าตามวดัหลายแห่งมีกรอบประตูหรือป่องเยี่ยม 
และกรอบหน้าต่างเป็นงานปูนป้ันลายดอกพุดตานและพรรณพฤกษาเช่นเดียวกับกรอบประตู
หน้าต่างของวดัในกรุงเทพฯ เช่น วดัเชียงแมนมีบงัเก้ิน (ซุ้มหน้าบนั) ทาํจากไมอ้ยู่เหนือป่องเยี่ยม 
(ประตู) วดัสบสิกขารามมีบานประตูทาํเป็นทวารบาลคลา้ยกบัศิลปะรัตนโกสินทร์ และเหนือกรอบ
ประตูมีบงัเก้ินเป็นแผน่ไมต้กแต่งดว้ยลายดอกพุดตาน ก่ิงกา้นใบไมฝ้ร่ัง และมีนกเกาะอยูป่ระกอบ
เป็นลายพรรณพฤกษา48(ภาพท่ี198) 

  
ภาพท่ี198 โก่งคิ้ว หรือดอกรวงผึ้ง (ซ้าย) บงัเก้ิน หรือซุ้มหน้าบนั (ขวา) ของสิมวดัสบสิกขาราม  

เป็นลายดอกพุดตาน ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากในเมืองหลวงพระบาง 

   สาํหรับวดัท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์ท่ีปรากฏเด่นชดัก็คือวดัป่ารวก
มีสิมรูปแบบทรงและการตกแต่งดว้ยงานปูนป้ันแบบวิหารของกรุงรัตนโกสินทร์โดยแท้49กล่าวคือ 
เป็นสิมท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารทรงโรง ทรงสูงกวา่สิมโดยทัว่ไปในเมืองหลวงพระบาง สร้างข้ึนโดย
ใชผ้นงัรับนํ้ าหนกั การประดบัตกแต่งลว้นแต่แสดงให้เห็นอิทธิพลของไทย ไม่วา่สีหนา้ (หนา้บนั) 

                                                 
48เร่ืองเดียวกนั, 110. 
49ม.ล.สุรสวสัด์ิ  ศุขสวสัด์ิ, จากหลวงพระบางถึงเวยีงจนัทน์, 83. 
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ท่ีเป็นรูปครุฑยุดนาคและพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั50ซ่ึงเป็นคติท่ีนิยมกนัในรัชกาลท่ี 3 และยงัมี
การประดบัช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ส่วนภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัมีเร่ืองหลกัเป็นชมพูบดี
สูตร และท่ีสาํคญัคือมีซุม้ประตูประดบัลวดลายอยา่งเทศ คือ ลายดอกไมใ้บไมท่ี้มีทั้งอิทธิพลศิลปะ
จีน เช่น ดอกโบตัน๋ ผสมกบัใบไมฝ้ร่ังซ่ึงมีปรากฏอยูเ่ฉพาะในศิลปกรรมไทยแบบพระราชนิยมใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 อาจมีอยูบ่า้งบางวดัในสมยัรัชกาลท่ี 451(ภาพท่ี199) 

  
ภาพท่ี199 รูปทรงสิมวดัป่ารวก เมืองหลวงพระบาง แสดงถึงอิทธิพลศิลปะไทย ตบัล่างของหน้า

บนัเป็นพระอินทร์ทรงชา้งเอราวณั (ซา้ย) ซุม้ประตูเป็นลายดอกโบตัน๋และใบเทศ (ขวา) 

   ลายก้านขดออกเป็นช่อดอกไม ้เช่น ดอกบวั ดอกโบตัน๋ ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในศิลปะลาว นิยมนาํลายดงักล่าวไปประดบัตกแต่งบริเวณสีหน้า (หน้าบนั) สามเหล่ียม
ชายคาปีกนก และโก่งคิ้ว (ดอกรวงผึ้ง)และบริเวณบานประตูของสิมช่างลาวนิยมทวารบาลและลาย
ก้านขด โดยศกัด์ิชัย  สายสิงห์ ได้อธิบายว่า ทวารบาลโดยทัว่ไปในศิลปะลาว-ล้านช้าง มกัเป็น
เทวดาหรือเทวสตรี ท่ามกลางลวดลายกา้นขด ออกช่อเป็นดอกไม ้ซ่ึงยอดสุดของลายกา้นขด คือ 
ดอกกระดันงา ตามแบบแผนท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของลาว เช่นท่ีวดัเชียงทอง วดัวิชุลราช 
วดัมหาธาตุ52 นอกจากน้ียงัมีการออกแบบลายดอกโบตัน๋วางในลวดลายวงกลมท่ีเหมือนกบักา้น 
เม่ือเรียงกนัแล้วกลายเป็นลายก้านขดออกช่อเป็นดอกโบตัน๋ หรือศพัท์ช่างลาวเรียกว่า ลายดอก 
กระดนังา ซ่ึงนิยมนาํไปประดบัผนงัอาคารสิมต่างๆ (ภาพท่ี 200)นอกจากน้ีท่ีพิพิธภณัฑ์หอพระแกว้ 
นครเวยีงจนัทน์พบวา่ มีการประดบัประตูและหนา้ต่างดว้ยทวารบาลท่ีมีลายกา้นขดออกช่อเป็นดอก
โบตัน๋ พบวา่ มีทวารบาลท่ีทาํจากไมแ้กะสลกัเป็นเทวดาและทวารบาลในรูปแบบต่างๆ ทั้งท่ีเป็นแบบ
                                                 

50วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, ช่ืนชมสถาปัตย์ วดัในหลวงพระบาง, 130. 
51ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะลาว-ล้านช้าง, 122. 
52เร่ืองเดียวกนั, 249. 
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ไทยประเพณี ไดแ้ก่ เทวดา เทวสตรี เทพนม ยกัษ ์พระราม และเซ่ียวกางท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีน ซ่ึง
รูปแบบทั้งหมดน้ีปรากฏอยูอ่ยา่งมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์53 

 
ภาพท่ี200 ทวารบาลวดัวิชุลราช เป็นเทพเจา้ฮินดู พระพรหมและพระอินทร์ มีลายกา้นขดออกช่อ

เป็นดอกกระดนังาท่ีมีรูปแบบคลา้ยกบัดอกโบตัน๋ 

   ในกมัพูชายงัพบวา่ร่องรอยของลวดลายอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์อยูต่ามวดั
วาอารามต่างๆ โดยเฉพาะวดัในเขตพระตะบอง เสียมราษฎร์ และศรีโสภณ ท่ีเคยข้ึนตรงต่ออาํนาจ
สยาม วดัหลายแห่งในเมืองพระตะบองจาํนวนมากนอกจากมีรูปทรงของโบสถ์วิหารมีลกัษณะร่วม
กนัคือมกัมีหน้าบนัเป็นมุขประเจิดแบบศิลปะไทยแล้วยงัมีลวดลายปูนป้ันท่ีได้รับอิทธิพลจาก
ลวดลายของไทยโดยเฉพาะลายใบพรรณพฤกษาและก่ิงก้าน54และยงัพบลวดลายปูนป้ันท่ีมี
สัญลกัษณ์แสดงถึงอาํนาจของราชอาณาจกัรสยามเหนือดินแดนกมัพูชาท่ีหลงเหลืออยู่ตามอาคาร
ต่างๆ ในเมืองพระตะบอง เช่น ลายปูนป้ันท่ีมีตราแผ่นดินสยามท่ีปรากฏอยู่บนพื้นลายพรรณ
พฤกษา ซ่ึงมีลกัษณะลายพรรณพฤกษาคลา้ยกบัหนา้บนัพระอุโบสถวดับวรนิเวศวิหารและวดัเทพ 
ศิรินทราวาส ในกรุงเทพฯ 

   ปัจจุบนัยงัพบวา่วดัในเขตเมืองพระตะบองมีลวดลายปูนป้ันลายพรรณพฤกษา
ประดบัอยูท่ี่หนา้บนัและกรอบซุ้มประตูหนา้ต่างอุโบสถและวิหาร เช่น วดัดอมเรยซอวดัพิพิธ และ
วดัปลดั เป็นตน้โดยท่ีวดัดอมเรยซอ หรือวดัชา้งเผือก เป็นวดัสําคญัของตระกูลอภยัภูเบศร์ ซ่ึงเป็น
ขา้หลวงปกครองดินแดนเขมรส่วนนอก ปัจจุบนัยงัมีร่องรอยลายปูนป้ันท่ีมีตราแผน่ดินสยามสมยั

                                                 
53เร่ืองเดียวกนั, 131. 
54วชิชุ  เวชชาชีวะ, “พระตะบองกบัร่องรอยสยาม,” ศิลปวฒันธรรม 28, 11 (กนัยายน 2550): 117-130. 
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รัชกาลท่ี 5 บนพื้นลายพรรณพฤกษาอยู่ท่ีซุ้มเหนือกรอบประตูดา้นหน้าและดา้นหลงัพระอุโบสถ 
(ภาพท่ี 201) 

 
ภาพท่ี201 ตราพระราชลญัจกรประจาํแผ่นดินสยาม สมยัรัชกาลท่ี 5 อยูบ่นพื้นลายพรรณพฤกษา 

บริเวณซุม้ประตูดา้นหนา้และดา้นหลงัของอุโบสถวดัดอมเรยซอ 
 

4.4 การสืบทอดลวดลายดอกโบตั๋นสู่ยุคปัจจุบัน 

 ลายไทยท่ีปรากฏอยู่ทุกวนัน้ี หลายลายมีพฒันาการมาจากดอกโบตัน๋ท่ีอยู่คู่กบัศิลปะ
ไทยมาอยา่งยาวนาน ตั้งแต่ยคุศิลปะสุโขทยั และศิลปะลา้นนา ซ่ึงร่วมสมยักบัราชวงศห์ยวนของจีน 
มีลกัษณะลายเป็นธรรมชาติและมีลายกระหนกตวัเล็กๆ มาประกอบลายเพียงสองตวั ได้สืบทอด
ต่อมายงัศิลปะอยธุยาท่ีไดมี้พฒันาการไปเป็นลายประดิษฐจ์นลายเป็นลายช่อหางโตและแม่ลายอ่ืนๆ 
จนแทบไม่เหลือเคา้เดิมวา่เป็นลายท่ีมีตน้เคา้มาจากดอกโบตัน๋  

 เม่ือล่วงเวลามาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ไดมี้อิทธิพลศิลปะตะวนัตกเขา้มาผสมผสานอีก
ระลอกหน่ึง ทาํให้ทั้งลวดลายไทย จีน และฝร่ังผสมผสานกนั สังคมไทยรับลวดลายดงักล่าวมาใช้
อยูใ่นศิลปะไทยมาชา้นานแลว้ อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาน้ีขอยกตวัอย่างตาํราครูท่ีมีการสืบทอด
ลวดลายดอกโบตัน๋และลายท่ีสืบเน่ืองมาจากลายดอกโบตัน๋จากงานของครูช่างคนสาํคญั ดงัน้ี 

 ขรัวอินโข่ง เป็นช่างจิตรกรรมคนสาํคญัของรัตนโกสินทร์ มีความทนัสมยัใหม่ทั้งๆ ท่ี
อยู่ในเพศบรรพชิต มีผลงานส่วนใหญ่อยู่ช่วงรัชกาลท่ี 4 ผลงานอนัมีช่ือเสียงมีอยู่เป็นจาํนวนมาก 
เช่น ภาพจิตรกรรมท่ีวดับวรนิเวศวิหาร วดับรมนิวาศ และวดัมหาสมณาราม (เขาวงั) เพชรบุรี  
ขรัวอินโข่งเป็นช่างจิตรกรรมคนแรกๆ ท่ีใชห้ลกัการทศันียภาพวิทยา (Perspective) แบบตะวนัตก
เขา้มาใช้เขียนภาพจิตรกรรม ส่งผลให้ภาพจิตรกรรมมีมิติจากสีแสงและเงา มีความลึกต้ืนแบบ
จิตรกรรมตะวนัตก ขรัวอินโข่งไดเ้ขียนภาพในศิลปะไทยไดอ้ยา่งดีเยีย่ม  
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 ภาพตวัอย่างท่ีนาํมาจากสมุดข่อยอนัเป็นสมุดร่างผลงานฝีมือของขรัวอินโข่งท่ีวาด
โดยมีเทคนิคท่ีหลากหลาย ดงัจะเห็นไดว้่าจากสมุดข่อยของของขรัวอินโข่ง ได้แสดงถึงกรรมวิธี
แบบไทยอยู่ คือการร่างดว้ยดินสอก่อน จากนั้นจึงลงเส้นดาํทบัลงไป ลายท่ีนิยมสมยันั้นก็คือลาย
ดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตานและใบเทศหรือใบไมแ้บบฝร่ัง รวมถึงซุ้มแบบฝร่ังซ่ึงนิยมนาํมาวาด
ประกอบลายจิตรกรรมฝาผนงัแลว้ ยงันาํไปทาํเป็นลายปูนป้ันต่างๆ อีกดว้ย55(ภาพท่ี 202) 

  
ภาพท่ี202 ภาพร่างด้วยดินสอดาํบนสมุดข่อยของขรัวอินโข่ง รูปลายดอกโบตัน๋ ใบไมฝ้ร่ัง นก  

ส่วนหนา้ของราชสีห์ ภาพคนจีน และภาพยอดซุม้ฝร่ัง 
ท่ีมา: น. ณ ปากนํ้า, ต าราศิลปะไทยรัตนโกสินทร์, 27-28. 

   การสืบทอดตาํราลายไทยพระเทวาภินิมมิต (ฉาย  เทวาภินิมมิต) เป็นบรมครู
ทางลายไทย ได้คน้ควา้รวบรวมลายไทยและเขียนตาํราลายไทยไวใ้ห้กรมศิลปากรบนกระดาษไข  
เพื่อพิมพเ์ป็นพิมพเ์ขียว และยงัไดจ้ดัพิมพข้ึ์นในปี พ.ศ. 248656 เพื่อใชใ้นราชการกรมศิลปากร และยงั
เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลงัในการศึกษาตาํราลายไทยดว้ย ลายไทยท่ีพระยาเทวาภินิมมิตรวบรวมไวมี้
ลายท่ีเก่ียวขอ้งเพราะมีต้นเคา้เดิมมาจากลายดอกโบตัน๋ ได้แก่ ลายช่อต่างๆ ลายใบเทศ รวมถึง 
ลายดอกและใบ เช่น ลายดอกพุดตาน ลายใบเทศ และลายดอกไมร่้วง เป็นตน้ (ภาพท่ี 203) นอกจากน้ี
พระเทวาภินิมมิตเป็นผูอ้าํนวยการเขียนซ่อมภาพวดัพระศรีรัตนศาสดารามในสมยัรัชกาลท่ี 757 

                                                 
55น. ณ ปากนํ้ า, ต าราศิลปะไทยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2528), 17-18. 
56พระเทวาภินิมมิต, สมุดต าราลายไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญกิจ, 2486),ไม่ปรากฏหนา้. 
57น. ณ ปากนํ้ า, ต าราศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2521), 37. 
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ภาพท่ี203 ภาพจากสมุดตําราลายไทยของพระเทวาภินิมมิต(พ.ศ. 2486) มีลายดอกและใบ  

ลายกระหนกช่อซ่ึงบางลายมีท่ีมาจากดอกโบตัน๋ 
ท่ีมา:พระเทวาภินิมมิต, สมุดต าราลายไทย,ไม่ปรากฏหนา้. 

   สํานกัช่างไทยท่ีมีส่วนสําคญัในการสืบทอดลายไทยท่ีสําคญัอีกแห่งหน่ึงคือ 
โรงเรียนเพาะช่าง ซ่ึงมีครูคนสําคญัในการสืบทอดลายไทยรุ่นต่อรุ่นตลอดระยะเวลาท่ีเปิดการเรียน
การสอนตลอดมา จากตวัอยา่งของลายไทยจากเอกสารประกอบการศึกษาวิชาศิลปประจาํชาติ โดย
วฒิุชยั  พรมมะลา ซ่ึงไดค้ดัลายจากการคน้ควา้เม่ือปี พ.ศ. 2520 ของจุลทศัน์  พยาฆรานนท์58 พบวา่
เอกสารดงักล่าวมีลายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลายดอกโบตัน๋อยูเ่ป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 204) 

   
ภาพท่ี204 ภาพลายเส้นลายดอกโบตัน๋จากการคน้ควา้ของจุลทศัน์  พยาฆรานนท์ มาสู่การเรียน 

การสอนศิลปะประจาํชาติในโรงเรียนเพาะช่าง 
ท่ีมา:วฒิุชยั  พรมมะลา, “เอกสารประกอบการศึกษาวชิาศิลปประจาํชาติ” (กรุงเทพฯ: โรงเรียนเพาะ

ช่าง, 2520), ไม่ปรากฏหนา้. 

                                                 
58วฒิุชยั  พรมมะลา, “เอกสารประกอบการศึกษาวิชาศิลปะประจาํชาติ” (กรุงเทพฯ: โรงเรียนเพาะ

ช่าง, 2520), ไม่ปรากฏหนา้. 
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   จากหนังสือจิตรกรรมไทยครูสมปอง  อคัรวงศ์ โรงเรียนเพาะช่าง ระบุว่า 
สมปอง  อคัรวงศ์ เป็นอีกผูห้น่ึงท่ีช่วยสืบสานและพฒันางานของจุลทศัน์  พยาฆรานนท์ โดยได้
ถ่ายทอดงานลายไทยสู่ลูกศิษยโ์รงเรียนเพาะช่างในหลายรุ่นออกไปสู่การทาํงานในสังคม โดยมุ่ง
สอนจิตรกรรมไทยในแนวอนุรักษ์มาโดยตลอด59 ผลงานจิตรกรรมสําคญัท่ีสมปอง  อคัรวงศ์ไดมี้
ส่วนสําคญัท่ีวาดฝากฝีมือไวไ้ดแ้ก่ จิตรกรรมฝาผนงัวดัอมัพวนัเจติยาราม อมัพวา สมุทรสงคราม 
คณะศิษยเ์ก่าแผนกวิชาจิตรกรรมไทย คณะศิลปประจาํชาติ โรงเรียนเพาะช่าง ไดร้วบรวมตวัอยา่ง
ลายไทยเป็นจาํนวนหน่ึงท่ีสมปอง  อคัรวงศ์ ได้วาดไวใ้นกระดาษ และนาํมาจดัพิมพเ์ป็นตาํราไว ้
พบวา่มีลายดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตานลกัษณะต่างๆ อยูเ่ป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 205) 

  
ภาพท่ี205ลายดอกพุดตานลกัษณะต่างๆฝีมือครูสมปอง  อคัรวงศ ์
ท่ีมา: สมปอง  อคัรวงศ,์ จิตรกรรมไทย ครูสมปอง  อคัรวงศ์ โรงเรียนเพาะช่าง, 30 ,32. 

 
  

                                                 
59สมปอง  อคัรวงศ,์ จติรกรรมไทย ครูสมปอง  อคัรวงศ์ โรงเรียนเพาะช่าง (กรุงเทพฯ: คณะศิษยเ์ก่า

แผนกวชิาจิตรกรรมไทย คณะศิลปประจาํชาติ โรงเรียนเพาะช่าง, 2550), 30 
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4.5 การน าลายดอกโบตั๋นมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
 ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาเป็นส่ิงมงคลตามความเช่ือของชาวจีน สังคมไทย

รับมาใชอ้ยูใ่นศิลปวฒันธรรมไทยมาชา้นาน จนคุน้ชินเขา้ใจวา่เป็นของไทยท่ีมีมาแต่เดิมในปัจจุบนั
ผูค้นในสังคมอาจจะมีความตระหนกัรู้ถึงคติดงักล่าวลดนอ้ยลง แต่ในการใชล้วดลายดงักล่าวต่อมา
ตามแบบแผนศิลปะและการถ่ายทอดฝีมือช่างท่ีสืบมารุ่นต่อรุ่นยงัคงมีความชํานาญในการทาํ
ลวดลายนั้ นอยู่ ด้วยความสวยงามของลวดลายและความงามตามธรรมชาติของดอกโบตั๋น 
ทาํให้มีการนํามาประยุกต์ใช้กับงานในปัจจุบัน เช่น การนําเคร่ืองป้ันดินเผาขนาดใหญ่หรือ
ประติมากรรมท่ีมีลวดลายดอกโบตัน๋ไปประดบัตกแต่งสถานท่ีต่างๆการนาํไปใชใ้นงานตกแต่งซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ การนําไปทําเป็นลวดลายบนส่ิงของเคร่ืองใช้ใน
ชีวติประจาํวนั และยงัพบวา่มีการนาํลายดงักล่าวไปใชใ้นธนบตัรและดวงตราไปรษณียก์รของไทย 
ฯลฯ ดงัมีตวัอยา่งดงัน้ี 

 4.5.1 งานประดับตกแต่งสถานที่ 

   ปัจจุบนัไดมี้การประยุกตน์าํลายดอกพุดตาน ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษา
ไปใชใ้นการตกแต่งอาคารสถานต่างๆ มากมาย โดยบางคร้ังนาํเคร่ืองป้ันดินเผาขนาดใหญ่ท่ีมีลาย
ดงักล่าวไปใชป้ระดบัตกแต่งอาคารสถานท่ีทั้งภายนอกและภายในอาคาร (ภาพท่ี 206)  

 

 

  
ภาพท่ี206 การนําภาพและเคร่ืองลายครามท่ีมีลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาตกแต่งอาคาร

สถานท่ีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

   นอกจากน้ียงัพบลายดอกพุดตานและดอกโบตัน๋เป็นลายประกอบอยู่ในงาน
ประติมากรรมสาํหรับประดบัตกแต่งสถานท่ีใหเ้ห็นอยูเ่ป็นจาํนวนมากในปัจจุบนัดว้ย (ภาพท่ี 207) 
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ภาพท่ี207 ลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีอยูก่บังานประติมากรรมสิงโตจีนท่ีใชป้ระดบั

ตกแต่งหนา้อาคารโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

 4.5.2 งานตกแต่งซุ้มเฉลมิพระเกยีรติ 

   การจดัทาํซุม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบนัพระมหากษตัริยท่ี์เป็นส่ิงดีงามอยูคู่่กบั
กรุงรัตนโกสินทร์มาช้านาน งานตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติทาํข้ึนเน่ืองในวโรกาสสําคญัของ
พระมหากษตัริย ์และวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับประเทศชาติและยงัมีส่วนท่ีช่วยตกแต่ง
กรุงเทพมหานครใหมี้ความสวยงามน่าอยู ่และเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูม้าเยอืน  

   ซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครมกัติดตั้งอยู่ในเขตเมือง
ชั้ นในโดยเฉพาะ เส้นทาง เสด็จพระราชดํา เ นินระหว่างพระตําหนักสวนจิตรลดามาย ัง
พระบรมมหาราชวงั และตามหน้าสถานท่ีราชการท่ีสําคญั ในการทาํซุ้มเฉลิมพระเกียรตินั้นช่าง
ผูอ้อกแบบมกันิยมนาํลายดอกโบตัน๋ และลายเทศ มาใชเ้ป็นลายประดบัอยูเ่สมอ (ภาพท่ี 208) 

   นอกจากน้ียงัมีส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องคก์รทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนิยมทาํซุ้มเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสําคญัเพื่อ
น้อมเกลา้ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระบรมวงศทุ์กพระองค์ ซ่ึงจะช่วยสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศแลว้ยงัช่วยสร้าง
งานสืบทอดฝีมือช่างและลวดลายศิลปะไดอี้กทางหน่ึง 
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ภาพท่ี208 เจ้าหน้า ท่ีกรุงเทพมหานครเตรียมติดตั้ งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั ในกรอบซุ้มนาํลายดอกโบตัน๋ (ซ้าย) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถกรอบซุม้เป็นลายเทศพุดตาน (ขวา) 

 4.5.3 ส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวติประจ าวนั 

   ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตสินคา้เลียนแบบโบราณวตัถุเป็นจาํนวนมาก ทั้งน้ี เพื่อนาํมา
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น เคร่ืองถว้ยชาม ภาชนะเลียนแบบเคร่ืองถว้ยชามโบราณทั้งแบบ
ของจีนและของไทยจาํพวกเคร่ืองสังคโลก ศิลาดล เคร่ืองถว้ยพื้นเมืองโบราณตามแบบลวดลาย
เก่าๆ สินคา้จาํพวกของตกแต่งบา้น และกระเบ้ืองวสัดุก่อสร้าง รวมถึงจาํพวกเส้ือผา้ และลายผา้ท่ี
เป็นผา้ทอลายพื้นเมือง ผา้สมยัใหม่ท่ีนําตดัเย็บเป็นของตกแต่งบ้าน บรรจุภณัฑ์สินค้าเพื่อการ
จาํหน่าย ลายพิมพข์นมและอาหารต่างๆ เป็นตน้  

   สินค้าดังกล่าวขา้งต้นมีลวดลายท่ีหลากหลายประเภทตามต้นแบบลวดลาย
โบราณ โดยลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาซ่ึงมีลกัษณะลายท่ีสวยงามนั้นมกัไดรั้บความนิยมอยู่
เสมอ สินคา้และผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีผลิตข้ึนมาใช้ในชีวิตประจาํวนัก็ยงัคงเลือกลายดอกโบตัน๋และ
พรรณพฤกษามาใชอ้ยูเ่สมอ (ภาพท่ี 209) 
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ภาพท่ี209 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ในชีวิตประจาํวนัท่ีนาํลายดอกโบตัน๋มาใชป้ระดบั ทั้งเคร่ืองป้ันดินเผา 

ท่ีทาํข้ึนใหม่ เคร่ืองถว้ยชาม ลายผา้ ภาชนะบรรจุอาหาร และลายขนม 

 4.5.4 ลายดอกโบตั๋นบนธนบัตรและดวงตราไปรษณยีากร 

   จากการตรวจสอบธนบตัรไทยท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนและชาํระ
หน้ีได้ตามกฎหมาย ซ่ึงมีหมุนเวียนอยู่ในทอ้งตลาดในปัจจุบนัแลว้ หรือแบบท่ี 16 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพิมพ์ออกใช้เม่ือ พ.ศ. 2555 พบว่า ได้มีการออกแบบโดยนําลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็น
ดอกไมม้งคลแสดงถึงความมัง่คัง่ร่ํารวย นาํมาซ่ึงช่ือเสียงและเกียรติยศ แต่ประการสําคญัคือนาํมา
ตกแต่งลายธนบตัรแล้วทาํให้เกิดความสวยงาม ปกติแลว้ลายบนธนบตัรไทยหน้าหลกัด้านหน้า
กาํหนดให้เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเสมอ ส่วนหน้ารองดา้นหลงันั้นเป็นรูปพระบรม
ฉายาสาทิสลกัษณ์พระมหากษตัริยไ์ทยท่ีทรงเป็นมหาราช หรือพระบรมราชานุสาวรีย ์จากการ
ตรวจสอบธนบตัรฉบบัราคาต่างๆ แลว้พบว่าผูอ้อกแบบไดค้าํนึงถึงลายดอกโบตัน๋ประกอบอยู่กบั
ลายหลกัดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก ดงัเช่น 

   (1) ธนบัตรราคา 20 บาท : ประกอบดว้ย ดา้นหนา้ และดา้นหลงั ดงัน้ี 
    ด้านหน้า มีลายหลักเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยู่หัว โดยนําลายดอกโบตัน๋และลายดอกไม้มงคลมาประกอบอยู่ในหลายบริเวณ ลาย
ดอกไมแ้บบจีนท่ีปรากฏอยูบ่นจานสังคโลกลายดอกโบตัน๋กา้นขดลายดอกโบตัน๋ท่ีดดัแปลงมาจาก
ลายเส้นท่ีแผ่นหินชนวนท่ีจารชาดกเร่ืองโภชาชนิยชาดก ในอุโมงค์มณฑปวดัศรีชุม สุโขทยัและ
ลายดอกโบตัน๋ท่ีกาํลงับานแยม้ (ภาพท่ี 210) 
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ภาพท่ี210 ลายดอกโบตัน๋บนดา้นหนา้ธนบตัรไทย ราคา 20 บาท รุ่นใหม่ 

    ดา้นหลงั มีลายหลกัเป็นพระบรมราชานุสาวรียพ์่อขุนรามคาํแหงมหาราช 
พ.ศ. 1822-1841 นอกจากน้ีภาพบรรยากาศยงัประกอบดว้ยการกาํลงัจารศิลาจารึก ลายสือไท และ
การปกครองระบอบพ่อปกครองลูกแสดงโดยภาพการมีประชาชนมาตีระฆงัร้องทุกขแ์ลว้ ยงัมีลาย
ประกอบท่ีเป็นลายดอกไมม้งคลโดยเฉพาะลายดอกโบตัน๋ ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูบ่นจานสังค
โลกและลายดอกบวับานและก้านขดจากจารึกบนแผ่นหินชนวนเร่ืองโภชาชนิยชาดกวดัศรีชุม 
สุโขทยั (ภาพท่ี 211) 

 
 

ภาพท่ี211 ลายดอกโบตัน๋บนดา้นหลงัธนบตัรไทย ราคา 20 บาท รุ่นใหม่ 

ลายดอกไมแ้บบจีน 
บนจานสงัคโลก 

ลายดอกโบตัน๋ 
บานแยม้ 

ลายดอกโบตัน๋ 
กา้นขด 

ลายดอกโบตัน๋ ดดัแปลงลายเสน้จารึกบน 
แผน่หินชนวนเร่ืองโภชาชนิยชาดก วดัศรีชุม 

ลายดอกโบตัน๋ 

ลายดอกโบตัน๋ 
ในจานสงัคโลก 

ลายดอกบวับานและกา้นขด จากจารึกบนแผน่หินชนวนวดัศรีชุม 
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   (2) ธนบัตรราคา 50 บาท : ในบริเวณด้านหน้ามีลายหลักเป็นพระบรม
สาทิสลกัษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และยงัปรากฏลายดอกพุดตาน ประกอบดว้ยช่อดอก
และใบอยู ่2 บริเวณ ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวาของพระบรมสาทิสลกัษณ์ (ภาพท่ี 212) 

 
ภาพท่ี212 ลายช่อดอกพุดตานบนดา้นหนา้ธนบตัรไทย ราคา 50 บาท รุ่นใหม่ 

   (3) ธนบัตรราคา 500 บาทรุ่นใหม่ : ประกอบดว้ย ดา้นหนา้ และดา้นหลงั ดงัน้ี 
    ด้านหน้า  มีลายหลักเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ 

พระสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ปรากฏลายดอกพุดตาน ประกอบดว้ยช่อดอกและใบเทศ ซ่ึงอยู่ทางดา้น
ขวาของพระบรมสาทิสลกัษณ์ดว้ย (ภาพท่ี 213) 

 

ภาพท่ี213 ลายช่อดอกพุดตานและใบเทศดา้นหนา้ธนบตัรไทย ราคา 500 บาท รุ่นใหม่ 

   ด้านหลังเป็นรูปพระปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นลายหลกัโดยมีลายประกอบเป็นบรรยากาศวดั
พระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ซ่ึงเป็นวดัประจาํรัชกาล และป้อมพระสุเมรุ นอกจากน้ียงัมีลายดอกไม้
ร่วง รูปแบบคลา้ยช่อดอกโบตัน๋ปรากฏอยูด่ว้ย (ภาพท่ี 214) 

ลายดอกพดุตาน
และใบเทศ 

ตราสญัลกัษณ์
ซอ้นอยูบ่นลาย
ดอกพดุตาน 

ลายดอกพดุตาน
และใบเทศ 

ลายช่อ 
ดอกพดุตาน 

ลายช่อ 
ดอกพดุตาน 
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ภาพท่ี214 ลายดอกไมทิ้พยด์า้นหลงัธนบตัรไทย ราคา 500 บาท รุ่นใหม่ 

   (4) ธนบัตรราคา 500 บาทรุ่นเก่า : ประกอบดว้ย ดา้นหนา้ และดา้นหลงั ดงัน้ี 
    ด้านหน้า มีลายหลักเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วั มีลวดลายดอกโบตัน๋อยู่ท่ีดา้นหนา้หลกัของธนบตัรดว้ย กระทรวงการคลงัออกแบบ
ไวใ้หเ้ป็นท่ีสังเกตของผูใ้ช้ธนบตัร โดยสามารถนาํมาส่องกบัแสงจะมองเห็นเป็นรูปลายดอกโบตัน๋
ท่ีสมบูรณ์ แสดงวา่เป็นธนบตัรจริง (ภาพท่ี 215) 

 
ภาพท่ี 215 ลายดอกพุดตานบนดา้นหน้าธนบตัร ราคา 500 บาทรุ่นเก่าลายดอกพุดตานใช้สําหรับ

ตรวจสอบธนบตัรจริง 

   ดา้นหลงั มีลายหลกัเป็นพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยู่หัว มีลายประกอบเป็นบรรยากาศวดัโลหะปราสาท วดัราชนัดดาราม ซ่ึงเป็นวดัสําคัญ 
ท่ีพระองค์ทรงสถาปนาข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวฒันาวดี 
และสัญลกัษณ์ปราสาทสามหลงัท่ีหมายถึงพระนามและนาํไปเป็นตราพระราชลญัจกร และมีภาพ
เรือสาํเภาประกอบลายอยูด่ว้ย โดยมีภาพดอกพุดตานปรากฏอยูท่างดา้นซ้ายของธนบตัร มีดอกหน่ึง
ท่ีอยูด่า้นล่างสุดนั้นตอ้งส่องกบัแสงจึงมองเห็นเป็นดอกพุดตานท่ีสมบูรณ์ (ภาพท่ี 216) 

ดอกไมร่้วงคลา้ย 
ลายดอกโบตัน๋ 

ดา้นหนา้ ดา้นหลงั ส่องกบัแสง 

 

+ 
 

= 
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ภาพท่ี216 ลายดอกพุดตานบนดา้นหลงัธนบตัรไทย ราคา 500 บาท รุ่นเก่า 

   นอกจากกระทรวงการคลงัไดน้าํลายดอกโบตัน๋และลายดอกพุดตานมาเป็นลาย
พิมพล์งบนธนบตัรแลว้ การส่ือสารแห่งประเทศไทยยงัไดน้าํลายดงักล่าวไปเป็นลายประกอบพิมพ์
ลงบนดวงตราไปรษณียากรอยูเ่ป็นจาํนวนมาก (ภาพท่ี 217) 

 
ภาพท่ี217 ตวัอยา่งดวงตราไปรษณียากรของประเทศไทยท่ีมีการนาํลายดอกพุดตานประดบั 

  สรุปไดว้า่ งานแบบประเพณีในปัจจุบนัของไทย พบว่า ช่างไทยยงัคงนาํลายดอก
โบตัน๋หรือลายดอกพุดตานไปใชก้นัอยา่งแพร่หลายตามพระอารามต่างๆ ทัว่ประเทศ สําหรับการนาํ
ลวดลายดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานยุคปัจจุบนั หากสังเกตแลว้จะพบวา่ลายมงคลน้ียงัคงเป็นท่ี
นิยมและมีบทบาทอยูใ่นชีวติประจาํวนัอยูม่าก ดงัเช่น การนาํไปใชต้กแต่งอาคารสถานท่ีต่างๆ แบบ
ยอ้นยุคเลียนแบบลายโบราณ ยงัมีการนาํใชเ้ป็นช่ือสถานท่ีต่างๆ ช่ือนามปากกา ช่ือนวนิยาย ฯลฯ
รวมถึงการนาํมาใช้เป็นลายประดบัตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย รวมถึงลาย
บนธนบัตรและลายท่ีปรากฏอยู่บนดวงตราไปรษณียากรของไทยในปัจจุบันด้วย ทั้ งน้ีเพราะ 
ดอกโบตัน๋เป็นลายมงคลมีความหมายท่ีดียิ่งในดา้นเกียรติ ความมัง่คงัร่ํารวย ความงาม ความโดดเด่น 
อนัเป็นเสมือนอวยพรใหไ้ดล้าภ ยศ สรรเสริญ สุข ซ่ึงเป็นส่ิงปรารถนาของคนโดยทัว่ไป จึงไม่เป็น
ท่ีแปลกใจวา่ ความนิยมในลวดลายดอกโบตัน๋มาตั้งแต่เร่ิมประวติัศาสตร์ชาติไทย และมีพฒันาการ
ใชอ้ยา่งต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนันั้นยงัใชอ้ยูท่ ั้งในงานประเพณี งานในชีวิตประจาํวนั และคาดวา่
ในอนาคตดอกโบตัน๋ยงัคงไดรั้บความนิยมสืบเน่ืองต่อไป 

ลายดอกโบตัน๋ 
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บทที่ 5 
บทวเิคราะห์สรุป 

 

การศึกษาคน้ควา้ “ท่ีมาและพฒันาการของลายดอกโบตัน๋ในงานศิลปกรรมไทย” ฉบบัน้ี
เกิดจากประเด็นขอ้สงสัยว่าลายดอกโบตัน๋ในศิลปะจีนท่ีมาแพร่หลายในศิลปะไทยหลายสกุลช่างนั้น 
มีเส้นทางมาอยา่งไร คือส่งผา่นมาทางศิลปะลา้นนาท่ีมีดินแดนเช่ือมต่อกบัทางใตข้องจีน หรือมาตาม
เส้นทางการคา้โบราณทางทะเลแลว้เขา้มาทางอ่าวไทย  นอกจากน้ียงัมุ่งเป้าหมายในการสืบสอบคน้หา
ลายดอกโบตัน๋ชุดแรกท่ีปรากฏบนศิลปกรรมไทย และทบทวนงานศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้เห็นถึง
ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะไทยแต่ละสกุลช่างมีพฒันาการอยา่งไร 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํให้ทราบว่า หลกัฐานการนาํลายดอกโบตัน๋มา
ประยุกต์ตกแต่งในศิลปกรรมจีนเป็นคร้ังแรกๆ นั้น พบในสมยัราชวงศ์ถงั (พ.ศ.1161-1450) โดย
ช่างจีนเร่ิมนาํลายดอกโบตัน๋ไปประดบัตกแต่งในสุสาน ลายดอกโบตัน๋ได้รับความนิยมมากข้ึน 
สมยัราชวงศ์ซ่งเหนือ (พ.ศ. 1503-1670) และสมยัราชวงศ์ซ่งใต ้(พ.ศ.1670-1822) ความนิยมท่ี
เกิดข้ึนสืบเน่ืองจากชาวจีนมีคติความเช่ือวา่ ดอกโบตัน๋เป็นสัญลกัษณ์มงคลแทนความมัง่คัง่ร่ํารวย 
ความสวยสง่างาม ความโดดเด่น ความมีอาํนาจ ความมีเกียรติยศและบรรดาศกัด์ิ โดยช่างจีนในสมยั
ราชวงศ์ซ่งไดน้าํลายดอกโบตัน๋ไปประดบัเคร่ืองใช้ในชีวิตประจาํวนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะ
เคร่ืองถว้ยจีนท่ีนิยมเขียนเป็นลายดอกโบตัน๋ 

ต่อมาเม่ือชนเผา่มองโกลสถาปนาราชวงศห์ยวน(พ.ศ. 1822-1911) โดยเขา้มามีอาํนาจ
ในแผ่นดินจีนเหนือชาวฮัน่แลว้ ช่างผลิตถว้ยชามในสมยัน้ีไดคิ้ดคน้เคร่ืองถว้ยชนิดใหม่ท่ีเรียกว่า 
“เคร่ืองลายคราม” แต่ชาวฮัน่หรือชาวจีนยงัไม่นิยมใชเ้คร่ืองถว้ยประเภทน้ีกนัเพราะดูแคลนวา่เป็น
เคร่ืองถว้ยของอนารยชนเผา่มองโกล อยา่งไรก็ตาม แหล่งเตาเผาตามชายฝ่ังทะเลของจีนยงัคงผลิต
เคร่ืองลายครามเป็นจาํนวนมากเพื่อส่งเป็นสินค้าออกและใช้เป็นเคร่ืองบรรณาการแก่ชนชั้ น
ปกครองในดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกทั้งญ่ีปุ่น เกาหลี และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึง
ดินแดนไทยดว้ย ตลอดจนส่งออกไปไกลถึงดินแดนตะวนัออกกลาง ทาํให้ลวดลายในอิทธิพลศิลปะจีน
รวมถึงลายดอกโบตัน๋ของจีนไดแ้พร่ไปกบัเคร่ืองถว้ยชามจีน 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีใตน้ํ้ าทางทะเลและเศษเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบตามชุมชนท่ีตั้ง
ถ่ินฐานอยูต่ามสองฝ่ังริมแม่นํ้ าเจา้พระยาและแม่นํ้ าปิงท่ีเช่ือมโยงไปถึงราชธานีเชียงใหม่ในลา้นนา
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นบัเป็นหลกัฐานสาํคญัท่ียนืยนัขอ้สมมุติฐานของการศึกษาน้ีวา่ “ลายดอกโบตัน๋ในดินแดนไทยนั้น
มีท่ีมาจากทางทะเล” 

สําหรับร่องรอยของลายดอกโบตัน๋ชุดแรกท่ีสันนิษฐานวา่มีความเก่าแก่ท่ีสุดท่ีปรากฏ
บนศิลปกรรมในดินแดนไทยนั้นจากการศึกษาเปรียบเทียบลายดอกโบตัน๋ท่ีมีความเก่าแก่จากหลาย
สกุลช่างของไทยเท่าท่ีพบหลกัฐานแล้วในขณะน้ีพบว่าลายปูนป้ันบริเวณกรุยเชิงดา้นเหนือของ
ปรางค์ประธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี เป็นศิลปะท่ีมีก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา โดยร่วม
สมยักบัราชวงศ์ซ่งตอนปลาย ซ่ึงมีเอกสารท่ีบนัทึกไวโ้ดยราชสํานักจีนทาํให้ทราบถึงการเจริญ
ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งจีน-ละโว ้(หลวัหู) เป็นหลกัฐานยนืยนัอีกทางหน่ึง  ดงัเช่นเอกสาร
รวมบทความสําคญัของราชวงศซ่์งไดบ้นัทึกไวว้่า ในปี พ.ศ. 1646ราชสํานกัจีนสมยัราชวงศซ่์งได้
จดัทูตมาละโว ้และในปี พ.ศ. 1658 ละโวไ้ดส่้งทูตมาเจริญสัมพนัธไมตรีกบัราชวงศซ่์ง และเม่ือเขา้
สู่สมัยราชวงศ์หยวนแล้วในปี พ.ศ. 1832 -1842 ภายใน 10 ปี ละโว้ได้จัดส่งทูตไปเจริญ
สัมพนัธไมตรีกบัราชวงศห์ยวนถึง 5 คร้ัง 

จากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตเมืองลพบุรี ดังเช่นท่ีพระนารายณ์ราชนิเวศน์  
และโบราณสถานวดัปืน พบว่ามีเศษเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซ่งอยู่ในชั้นดินท่ีมีหลกัฐานทาง
โบราณคดีร่วมสมยัลพบุรี ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 อยูเ่ป็นจาํนวนมากพอสมควร นบัเป็นหลกัฐาน
ยืนยนัความสัมพนัธ์ในการติดต่อระหว่างละโวก้ับราชสํานักจีนสมยัราชวงศ์ซ่งได้อีกทางหน่ึง  
และจากหลกัฐานเศษเคร่ืองถว้ยจีนดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานได้ว่าลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยู่บน
ปรางค์ประธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี อาจได้ตน้แบบมาจากเคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศ์ซ่ง ทั้งน้ี 
เพราะลกัษณะลายดอกโบตัน๋ปูนป้ันดงักล่าวมีรูปแบบลวดลายเป็นธรรมชาติคล้ายกบัลายดอก
โบตัน๋บนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซ่ง ซ่ึงยงัคงมีรูปแบบลายใกล้เคียงกบัดอกโบตัน๋ในสภาพ
ธรรมชาติ 

สมัยสุโขทัยพบลายดอกโบตั๋นท่ีปรากฏอยู่ในศิลปกรรมเป็นจํานวนมากซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีร่วมสมยักบัราชวงศห์ยวน สันนิษฐานวา่ลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยูบ่นศิลปกรรมต่างๆ 
ในศิลปะสุโขทัยนั้ นมีต้นแบบมาจากเคร่ืองลายครามราชวงศ์หยวนท่ีขุดค้นพบตามแหล่ง
โบราณสถานเมืองเก่าสุโขทยัเป็นจาํนวนมาก เคร่ืองลายครามจีนดงักล่าวมีลายเป็นรูปดอกโบตัน๋
ดงัเช่นเคร่ืองลายครามสมยัราชวงศ์หยวนท่ีขุดค้นพบท่ีวดัพระพายหลวง สุโขทยั ประกอบกับ
หลกัฐานทางการทูตท่ีกล่าวถึงอาณาจกัรเสียน (สุโขทยั) ในหนงัสือโบราณของจีนเรียกอาณาจกัรน้ีว่า 
“เสียนไหลหู” รวมถึงหลกัฐานโบราณคดีใตน้ํ้ าในน่านนํ้ าอ่าวไทยและทะเลจีนใตท่ี้คน้พบเคร่ืองถว้ย
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ทั้งของจีนและไทยท่ีมีแหล่งผลิตท่ีสุโขทยัและศรีสัชนาลยั และเคร่ืองถว้ยหลายช้ินมีลายดอกโบตัน๋
เป็นหลกัฐานยนืยนั 

ลายดอกโบตัน๋ในศิลปะสุโขทยัมีรูปแบบลายท่ีโดดเด่นมาก โดยเฉพาะลายดอกโบตัน๋
ท่ีพบบนแผ่นหินชนวนในอุโมงค์วดัศรีชุม สุโขทยั ซ่ึงยงัมีรูปแบบใกลเ้คียงกบัดอกโบตัน๋ท่ีเป็น
ธรรมชาติเช่นเดียวกบัลายดอกโบตัน๋ของจีนท่ีปรากฏอยูบ่นเคร่ืองถว้ยลายครามราชวงศห์ยวน  และ
ยงัพบลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ในแหล่งโบราณสถานท่ีสําคญัคือ บริเวณซุ้มจระนาํดา้นตะวนัออก
ของเจดียป์ระธานทรงดอกบวัตูมของวดัเจดียเ์จ็ดแถว ศรีสัชนาลยั แมว้า่อยูใ่นสภาพค่อนขา้งชาํรุด 
แต่ลายดอกโบตัน๋ยงัคงชัดเจนแสดงให้เห็นลกัษณะความเป็นธรรมชาติในลีลาเช่นเดียวกบัลาย 
ปูนป้ันลายดอกโบตัน๋ท่ีพบบริเวณกรุยเชิงของปรางคป์ระธานวดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี  

จากการศึกษาพฒันาการของลวดลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรมสุโขทยั โดยวเิคราะห์จาก
ลวดลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏอยู่บนเคร่ืองถว้ยลายครามจีนเปรียบเทียบกบัลายดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏ
อยู่ตามโบราณสถานและศิลปกรรมต่างๆ ของสุโขทยั พบว่าในระยะแรกลายยงัคงมีความเป็น
ธรรมชาติสัมพนัธ์กบัลายท่ีอยูใ่นเคร่ืองลายครามจีนยุคราชวงศห์ยวน โดยเร่ิมมีลายกระหนกท่ีเป็น
ลายประดิษฐป์ะปนอยูก่บัลายดอกโบตัน๋ ลวดลายดอกโบตัน๋สมยัสุโขทยัในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 
ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นลายช่อและลายในกรอบคดโคง้นั้นไดส่้งต่อมายงัศิลปะอยุธยา โดยพบว่า
ลกัษณะลวดลายดอกโบตัน๋จากแผน่จารึกบนหินฉนวนเร่ืองปัญจาวธุชาดก วดัศรีชุม สุโขทยัท่ีมีลาย
ดอกโบตัน๋ในกรอบคดโคง้ มีรูปแบบเช่นเดียวกบัลายหน้ากระดานท่ีมีลายดอกโบตัน๋ในช่องลาย
กรอบคดโคง้ซ่ึงพบท่ีวดัมหาธาตุ อยุธยา ในระยะหลงัยงัมีปูนป้ันและเคร่ืองสังคโลกท่ีผลิตข้ึนเตา
ในสุโขทยั และเตาในศรีสัชนาลยั ไดย้งันิยมนาํลายดอกโบตัน๋ทั้งลายช่อและลายกา้นขดสลบัดอก
โบตัน๋มาเขียนเป็นลายบนเคร่ืองถว้ยดงักล่าวดว้ย 

นอกจากน้ียงัพบลายดอกโบตัน๋แบบสุโขทยัในรอยพระพุทธบาท วดัศรีโคมคาํ พะเยา
โดยสันนิษฐานไดว้่ารอยพระพุทธบาทดงักล่าวอาจถูกเคล่ือนยา้ยไปจากสุโขทยัในสมยัพญายุธิษฐิระ
กวาดตอ้นครัวเรือนไปพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจา้ติโลกราช ซ่ึงพระองคโ์ปรดให้พญายุธิษฐิระ
ไปครองเมืองพะเยา 

ดินแดนลา้นนา พบวา่ ลายดอกโบตัน๋ท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะจีนไดรั้บความนิยมอยา่งมาก 
เรียกว่า “ลวดลายพรรณพฤกษา” หรือ “ลายเครือลา้นนา” โดยเฉพาะบริเวณลายกาบบน ลายกาบ
ล่าง และลายประจาํยามอก และลายประดับท่ีซุ้มจระนําก็นิยมใช้ลายดังกล่าวประดับตกแต่ง  
จากการศึกษายงัพบว่าในดินแดนล้านนาพบเคร่ืองลายครามจีนราชวงศ์หยวนท่ีมีลายดอกโบตัน๋ 
ทั้งท่ีวดัพระธาตุหริภุญชยั ลาํพนู และเวยีงท่ากาน เชียงใหม่ เป็นหลกัฐานยืนยนัเช่นกนั รูปแบบลาย
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ดอกโบตัน๋บนศิลปกรรมลา้นนาระยะแรกคลา้ยกบัศิลปะสุโขทยั เป็นลายช่อและลายในกรอบช่อง
กระจกหรือกรอบคดโคง้ โดยลายดอกโบตัน๋ท่ีมีความโดดเด่นมากของศิลปะลา้นนาคือ ลายปูนป้ัน
ลายดอกโบตัน๋ท่ีซุม้จระนาํเจดียส์องพี่นอ้ง เวียงเชียงแสนนอ้ย และลายดอกโบตัน๋ในลายกรอบช่อง
กระจก และลายกา้นขดประดบัเจดียป่์าสัก เชียงแสน พบวา่ยงัมีลกัษณะลวดลายปูนป้ันมีปริมาตร
ค่อนขา้งทึบในรูปแบบท่ีเลียนแบบจากดอกโบตัน๋ในสภาพธรรมชาติท่ีปรากฏอยู่ตามเคร่ืองถ้วย 
ลายครามจีนสมยัราชวงศห์ยวน 

จากหลกัฐานการขุดคน้ทางโบราณคดีเมืองเชียงแสนพบเคร่ืองถ้วยจีนท่ีมีอายุไม่เก่า
เกินกว่าสมัยราชวงศ์หยวน โดยพบร่วมกับเคร่ืองถ้วยสมัยสุโขทัย สอดรับกับหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีระบุว่าเจดียท์ ั้งสององค์นั้นสร้างข้ึนในรัชกาลพระเจา้แสนภู (พ.ศ. 1868-1877) 
รัชกาลท่ี 3 แห่งราชวงศ์มงัราย ผูท้รงสถาปนาเมืองเชียงแสนในปี พ.ศ. 1871โดยเจดียส์องพี่น้อง
สร้างข้ึนช่วงตน้รัชกาล ราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 19 ส่วนเจดียป่์าสักสร้างข้ึนในช่วงปลาย
รัชกาล ราวคร่ึงหลงัของพุทธศตวรรษท่ี 19 และลวดลายปูนป้ันประดบัเจดียท์ั้งสององค์คงมีมา
พร้อมกบัการสร้างเจดียจึ์งสามารถกาํหนดอายไุดต้ามหลกัฐานการสร้างเจดีย ์

ในระยะต่อมาลายดอกโบตัน๋ยงัคงไดนิ้ยมอย่างต่อเน่ือง ช่างล้านนาได้ดดัแปลงลาย
ดอกโบตัน๋มาประยุกต์ร่วมกบัลายพรรณพฤกษาแล้วพฒันาลายดงักล่าวให้มีเอกลกัษณ์เป็นของ
ตนเอง และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากโดยนาํไปตกแต่งในศิลปกรรมหลากหลายประเภท ปูนป้ันลาย
ดอกโบตัน๋คู่กบัลายพรรณพฤกษาท่ีเรียกวา่ ลายเครือลา้นนานั้นช่วยสร้างความโดดเด่นให้กบัศิลปะ
ล้านนา ดังเช่นลายปูนป้ันท่ีวดัมหาโพธาราม หรือวดัเจดีย์เจ็ดยอด ซ่ึงพระเจ้าติโลกมหาราช  
(พ.ศ. 1985-2031) ทรงสถาปนาข้ึนในโอกาสท่ีพุทธศาสนามีวาระครบ 2000 ปี ลายปูนป้ันดงักล่าว
ส่วนหน่ึงไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีน พบวา่มีลายดอกโบตัน๋อยูเ่ป็นจาํนวนมาก และไดมี้การพฒันาลาย
ดอกโบตัน๋กบัลายพรรณพฤกษาเป็นรูปแบบลายฉลุโปร่งมากข้ึนตามลาํดบั ภายหลงัจากท่ีพระองค์
ขยายอาํนาจไปยงัดินแดนล้านนาตะวนัออกแล้ว ลวดลายปูนป้ันซ่ึงเป็นท่ีนิยมในช่วงราชธานี
เชียงใหม่ไดส่้งอิทธิพลต่อดินแดนลา้นนาตะวนัออกดว้ย ดงัปรากฏลายปูนป้ันลายดอกโบตัน๋และ
พรรณพฤกษาในจงัหวดัแพร่และน่านอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

ร่องรอยลายดอกโบตัน๋ในดินแดนลา้นนาท่ีมีความโดดเด่นอีกแห่งหน่ึงคือ จิตรกรรม
ฝาผนงัภายในอุโมงค์ท่ี 1 ของวดัอุโมงค์เถรจนัทร์ เชิงดอยสุเทพ เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นลายดอกโบตัน๋
สลบักบันกหางยาว ประกอบอยูก่บัลายพรรณพฤกษาในลกัษณะเดียวกบัลายท่ีพบในเคร่ืองถว้ยจีน 
โดยวางลายในลกัษณะลายแผง อย่างไรก็ตาม ลายรูปนกหางยาวแต่ละตวันั้นมีการวางจงัหวะลีลา
ท่าทางท่ีแตกต่างกนัไป จิตรกรรมท่ีวดัอุโมงค์น้ีเป็นลายแผงท่ีประกอบด้วยลายดอกโบตัน๋และ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



267 
 

 

พรรณพฤกษาสลบักบัภาพนกหางยาวประเภทต่างๆ ซ่ึงเป็นวางลวดลายท่ีค่อนขา้งซบัซ้อนแตกต่าง
จากรูปแบบลวดลายเดิมท่ีนิยมวางลายเป็นช่อดอก สันนิษฐานว่าเป็นอิทธิพลศิลปะจีนท่ีมาจาก 
ลายบนเคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงท่ีส่งเข้ามายงัดินแดนล้านนาเป็นจํานวนมาก ในช่วง 
พุทธศตวรรษท่ี 21 

สมยัอยุธยามีช่วงระยะเวลายาวนานกว่า 417 ปี ร่วมสมยักบัศิลปะจีนตั้งแต่ช่วงปลาย
สมยัราชวงศ์หยวน ต่อเน่ืองกบัสมยัราชวงศ์หมิงท่ีมีบทบาทสําคญัทางศิลปะจนถึงสมยัอยุธยา
ตอนกลาง และเม่ือสถาปนาราชวงศชิ์งเม่ือ พ.ศ. 2187 แลว้ ศิลปะอยุธยาไดเ้ร่ิมเขา้สู่ตอนปลายแลว้ 
ซ่ึงเป็นระยะเวลาใกลเ้คียงกบัช่วงท่ีพระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2173-2198) ทรงปราบดาภิเษกและ
สถาปนาราชวงศใ์หม่ก่อนหนา้เพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ดงัจะเห็นไดจ้ากลายดอกโบตัน๋ในศิลปะอยุธยา
ท่ีนอกจากปรากฏในศิลปกรรมหลากหลายประเภทแลว้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฒันาการของลวดลาย
ตามอิทธิพลศิลปะจีนในแต่ละยคุราชวงศข์องจีนท่ีมีมาเป็นระลอกๆโดยช่างอยุธยาตอนตน้ยงัคงสืบ
ทอดลวดลายดอกโบตั๋นเลียนแบบช่อดอกเลียนแบบธรรมชาติ ซ่ึงคงได้ต้นแบบมาจาก 
เคร่ืองถ้วยลายครามจีนทางหน่ึง อีกทางหน่ึงอาจได้รับการถ่ายทอดฝีมือช่างจากศิลปะลพบุรี 
และศิลปะสุโขทัย ซ่ึงต่อมาช่างอยุธยาได้พฒันาลายดอกโบตั๋นจากลายธรรมชาติไปเป็นลาย
ประดิษฐ์ในสมยัอยุธยาตอนกลาง โดยค่อยๆ หุบกลีบดอกลงจนมีลกัษณะเป็นดอกตูม จนกระทัง่
กลายเป็นช่อหางโตในสมยัอยุธยาตอนปลาย นอกจากน้ียงัพบวา่ลายดอกโบตัน๋ยงัไดก่้อเกิดแม่ลาย
ต่างๆ ในศิลปะไทยดว้ย โดยผสมผสานกบัการคิดประดิษฐ์ลายของช่างไทยมาเป็นลาํดบั ลายสําคญั
ท่ีมีพื้นฐานมาจากลายดอกโบตัน๋ก็คือ ลายกระทง ลายกา้นขด และลายช่อหางโต 

ลายดอกโบตัน๋ยงัพบตามพระอารามในพุทธศาสนาตามหวัเมืองภายใตอ้าํนาจอยุธยา 
หลกัฐานท่ีเห็นได้ชดัในปัจจุบนัท่ีปรากฏบนศิลปกรรมต่าง ๆ ท่ีเหลืออยู่ โดยเฉพาะใบสีมาสมยั
อยุธยาท่ีมีลายดอกโบตัน๋ปรากฏอยู่ตามพระอารามต่างๆ ทั้งในจงัหวดักาํแพงเพชร นครสวรรค ์
ชยันาท อ่างทอง นนทบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี เป็นตน้ และยงัลายดอกโบตัน๋ในศิลปะ
อยุธยายงัปรากฏอยู่บนภาพจิตรกรรม ลวดลายปูนป้ัน งานประณีตศิลป์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏเป็น
หลกัฐานอยู่โดยพบตามโบราณสถานและพระอารามในเขตหัวเมือง เช่น วดันางพญา ศรีสัชนาลยั 
วดัจุฬามณี พิษณุโลก วดัไลย ์วดัเสาธงทอง ลพบุรี วดัต่างๆ ในจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้  

นอกจากน้ีศิลปะอยุธยายงัส่งต่ออิทธิพลไปในดินแดนอ่ืนๆ และลายดอกโบตัน๋สมยั
อยุธยาได้เผยแพร่ไปด้วย ดงัปรากฏลายดอกโบตัน๋ท่ีสีมารอบพระอุโบสถวดัมลัลวธุมหาวิหาร 
(คามวาสี) และวดัอสัคิริยมหาวิหาร (อรัญวาสี)ในเมืองแคนดี ศรีลงักาซ่ึงมีหลกัฐานท่ีเช่ือมัน่ไดว้่า
ลายดอกโบตัน๋ดงักล่าวแพร่ไปพร้อมกบัการเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายสยามวงศ์นาํโดยพระอุบาลี  
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ซ่ึงช่วงสมยัอยุธยาตอนปลาย พระเจา้บรมโกศโปรดให้พระอุบาลีเดินทางไปเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่
พุทธศาสนาสยามวงศย์งัเกาะลงักาท่ีศาสนาพุทธเส่ือมทรามลง และภาพลายดอกโบตัน๋ในจิตรกรรม
ท่ีวดัมหาเตงดอจี พม่า สันนิษฐานวา่ช่างอยุธยาท่ีเป็นเชลยศึกถูกกวาดตอ้นไปเม่ือคร้ังเสียกรุงคร้ังท่ี 2 
เป็นผูเ้ขียนไว ้

ลายดอกโบตัน๋และลายช่อหางโตในศิลปะอยธุยายงัส่งต่อลวดลายเป็นมรดกทางศิลปะ
ใหก้บังานช่างสมยัรัตนโกสินทร์ดว้ย และลายดอกโบตัน๋ระลอกสุดทา้ยนั้นรับมาจากศิลปะจีนตอน
ใตท่ี้เรียกว่า “ลายดอกพุดตาน” โดยเขา้มาในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์ ลายดอกพุดตานหรือลาย
ดอกโบตัน๋นิยมนาํไปใชเ้ป็นลวดลายประดบัในศิลปกรรมหลากหลายประเภท แมเ้ม่ือมีลวดลายใน
สายอิทธิพลศิลปะตะวนัตกหรือลายเทศเขา้มา ช่างรัตนโกสินทร์ยงัไม่ละทิ้งลายดอกโบตัน๋ งานช่าง
สมยัรัชกาลท่ี 3 ได้นาํลายในศิลปะตะวนัตกมาประยุกต์กบัลวดลายพุดตานท่ีมีอยู่เดิม กลายเป็น 
“ลายเทศพุดตาน” เป็นภาพสะทอ้นให้เห็นถึงรสนิยมของงานช่างไทยท่ีมีความช่ืนชอบลายดอก
พุดตานในสายอิทธิพลศิลปะจีน และในระยะหลงัยงัไดน้าํลายรูปสัตวแ์ละผลไมพ้ื้นเมืองมาผสมกบั
ลายเทศพุดตาน เคร่ืองถว้ยจีน และลายเคร่ืองถว้ยฝร่ังได้อย่างลงตวั นบัว่าเป็นพฒันาการท่ีสร้าง
ความเป็นเอกลกัษณ์ใหก้บัศิลปะรัตนโกสินทร์ไปในท่ีสุด 

ลายดอกพุดตานหรือดอกโบตัน๋ท่ีโดดเด่นมาก คือการนาํไปเป็นลายประดบัหน้าบนั
และกรอบประตูและหนา้ต่างของพระอารามต่างๆ และดว้ยเพราะในช่วงตน้กรุงรัตนโกสินทร์น้ีมี
อาํนาจครอบคลุมดินแดนกวา้งขวางมากกวา่ในยคุสมยัใดในประวติัศาสตร์ไทย ทาํใหอิ้ทธิพลศิลปะ
รัตนโกสินทร์แพร่กระจายไปหลายพื้นท่ีทัว่ราชอาณาจกัร จึงเกิดการแพร่กระจายงานช่างหลวงจาก
ราชธานีไปสู่งานช่างตามทอ้งถ่ินต่างๆ รวมถึงดินแดนประเทศราชด้วย จากการศึกษาพบว่ามีวดั
จาํนวนมากในศิลปะลาวล้านช้างนิยมลายประดบัเป็นลายดอกพุดตานหรือลายดอกโบตัน๋ โดย
ประยุกตต์กแต่งบริเวณสีหน้า (หนา้บนั) สามเหล่ียมชายคาปีกนก และโก่งคิ้ว (ดอกรวงผึ้ง) ซ่ึงศพัท์
ช่างลาวเรียกว่า ลายดอกกาละกบั นอกจากนั้นลายดอกโบตัน๋ไปประดบัตามกรอบประตูหน้าต่าง
ของวดัต่างๆ ในศิลปะลาว และบานประตูได้นําทวารบาลแบบกรุงรัตนโกสินทร์ไปประยุกต์
ประกอบกบัลายดอกโบตัน๋ซ่ึงศพัทช่์างลาวนิยมเรียกวา่ ลายดอกกระดนังา  

ช่างไทยสมยัรัตนโกสินทร์ไดป้ระยุกตใ์ชล้วดลายดอกโบตัน๋หรือดอกพุดตานมาอยา่ง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัโดยมีการเรียนการสอนสืบทอดลายดงักล่าวในสถาบนัการศึกษาทางศิลปะ
ของไทยมาอยา่งต่อเน่ืองและยงัมีการนาํลายดอกโบตัน๋มาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในปัจจุบนั ลายดอก
โบตัน๋เป็นลายตามคติจีนท่ีสังคมไทยรับมาใช้อยู่ในศิลปวฒันธรรมไทยมาช้านาน และดว้ยความ
สวยงามของลวดลายทาํให้มีการนาํมาประยุกต์ใช้กบังานในปัจจุบนั โดยนาํไปเป็นลายประดับ
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ตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย และผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้พื่อการอุปโภคและบริโภค
ในชีวิตประจาํวนั และยงัพบวา่มีการนาํลายดงักล่าวไปใชเ้ป็นลายประกอบในธนบตัรและดวงตรา
ไปรษณียากรของไทยดว้ย 

สรุปไดว้่า จากดอกโบตัน๋ในธรรมชาติ ชาวจีนมีความเช่ือว่าเป็นส่ิงดีงามจึงนาํมาเป็น
สัญลกัษณ์มงคล ช่างจีนจึงนาํมาประดิษฐเ์ป็นลวดลายในงานศิลปกรรมต่างๆ โดยเฉพาะนาํมาเขียน
ลงบนเคร่ืองถว้ย ซ่ึงส่วนหน่ึงส่งเป็นสินคา้และเคร่ืองบรรณาการส่งไปทางทะเลยงัดินแดนต่างๆ 
รวมถึงดินแดนไทยด้วย ศิลปะไทยทุกสกุลช่างล้วนรับลายดอกโบตั๋นมาและปรับใช้จนเป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง และมีพฒันาการท่ีแตกต่างกนัไป  หลกัฐานบนศิลปกรรมท่ีพบลายดอกโบตัน๋
เก่าแก่ท่ีสุดในศิลปะไทยพบว่าเป็นลายปูนป้ันลายกรุยเชิงประดับปรางค์ประธานด้านทิศเหนือ  
วดัพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี ปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ร่วมสมยัราชวงศ์ซ่งตอนปลาย จากการศึกษา
ลวดลายดอกโบตัน๋ในศิลปะลพบุรี พบว่า ลายดอกโบตัน๋ท่ีมีความเป็นธรรมชาติ ศิลปะลพบุรี
นบัเป็นสกุลศิลปะก่อนอยุธยา ซ่ึงได้ส่งต่อพฒันาการลวดลายดอกโบตัน๋ท่ียงัคงเป็นธรรมชาติน้ี
ใหก้บัศิลปะอยธุยาในเวลาต่อมา 

ลายดอกโบตัน๋ท่ีมีความโดดเด่นท่ีสุดในศิลปะไทยคือ ลายดอกโบตัน๋ท่ีพบบนแผ่น
หินชนวนในอุโมงคว์ดัศรีชุม สุโขทยั และจากการศึกษาน้ียงัพบดว้ยวา่มีลายดอกโบตัน๋ปรากฏอยูท่ี่
ซุ้มหน้ากาลบนยอดเจดีย์ประธานทรงดอกบวัตูม วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย อยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ร่วมสมยัราชวงศห์ยวน จากการศึกษาพฒันาการของลวดลายดอกโบตัน๋ในศิลปกรรม
สุโขทัยแล้วพบว่าลายดอกโบตั๋นมีความเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับลายดอกโบตัน๋บนเคร่ือง 
ลายครามจีนราชวงศห์ยวนท่ีขุดพบตามโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทยั ต่อมาเร่ิมมีตวักระหนกท่ีเป็น 
ลายประดิษฐม์าปะปนอยูก่บัลายดอกโบตัน๋ ลวดลายดอกโบตัน๋มกัเป็นลายช่อและลายในกรอบช่อง
คดโคง้ซ่ึงไดส่้งต่อมายงัศิลปะอยุธยา โดยพบวา่รูปแบบลายดอกโบตัน๋จากแผน่จารึกบนหินฉนวน
เร่ืองปัญจาวธุชาดก วดัศรีชุม สุโขทยัเป็นรูปแบบเช่นเดียวกบัลายดอกโบตัน๋ในกรอบคดโคง้ท่ีพบท่ี
วดัมหาธาตุ อยธุยา 

ส่วนในศิลปะลา้นนานั้นช่างชาวลา้นนาไดป้ระยุกต์ลายดอกโบตัน๋ไปประดบัตกแต่ง
ศิลปกรรมต่างๆ ดอกโบตัน๋ชุดแรกๆ ของศิลปะลา้นนาก็คือ ลายปูนป้ันประดบัเจดียส์องพี่นอ้ง และ
เจดียป่์าสักเชียงแสน ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงมีปริมาตรเน้ือปูนทึบและเป็นลายนูนตํ่า ลายปูนป้ัน
ในช่วงปรับเปล่ียนเขา้สู่พุทธศตวรรษท่ี 21 ในราวรัชกาลพระเจา้ติโลกราช ดงัเช่นท่ีวดัเจ็ดยอด 
เชียงใหม่ เป็นจุดเปล่ียนสําคญัโดยพฒันาลวดลายดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษาท่ีนิยมเรียกกนัว่า 
ลายเครือลา้นนา ในลกัษณะท่ีเป็นลายฉลุโปร่ง จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสาํคญัของศิลปะลา้นนา 
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ในศิลปะอยุธยาลายดอกโบตัน๋ปรากฏอยูใ่นศิลปกรรมตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนตน้จนถึง
ตอนปลายร่วมสมยักบัราชสํานกัจีนถึง 3 ราชวงศ์ จึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีนมาหลายระลอก 
ในช่วงศิลปะอยธุยาจึงเป็นสกุลช่างศิลปะไทยท่ีมีพฒันาการของลายดอกโบตัน๋มากท่ีสุดสมยัอยุธยา
ตอนตน้นั้นลวดลายช่อดอกโบตัน๋ยงัคงบานเป็นธรรมชาติ และต่อมาไดพ้ฒันาเป็นลายประดิษฐ์โดย
ค่อยๆ หุบกลีบลงเหมือนดอกตูมในช่วงอยุธยาตอนกลาง และไดพ้ฒันากลายเป็นลายช่อหางโตใน
สมยัอยธุยาตอนปลายในท่ีสุด ก่อนส่งต่อใหก้บัศิลปะกรุงรัตนโกสินทร์ในกาลต่อมา นอกจากน้ีลาย
ดอกโบตัน๋และพรรณพฤกษายงัเป็นตน้ทางของแม่ลายของลายไทยหลายประเภท และลายดอก
โบตัน๋อยธุยายงัส่งต่ออิทธิพลไปถึงลงักา และพม่า 

ลายดอกพุดตานและลายดอกโบตัน๋ในศิลปะรัตนโกสินทร์นิยมนาํไปเป็นลายประดบั
หน้าบนัและกรอบประตูและหน้าต่างสร้างความโดดเด่นให้แก่พระอารามต่างๆ ด้านพฒันาการ
พบว่ามีการนาํลายดอกโบตัน๋ไปผสมกบัรูปเทวดาไทย เซ่ียวกางอิทธิพลจีน และเทพเจา้ฮินดู ผสม
กบัลายฝร่ังเช่นลายเทศ ลายถว้ยฝร่ัง ผสมกบัลายรูปสัตวแ์ละผลไมพ้ื้นเมือง สร้างเอกลกัษณ์ให้แก่
ลวดลายโบตัน๋ในศิลปะรัตนโกสินทร์ ลวดลายดงักล่าวได้แพร่กระจายไปทัว่ราชอาณาจกัร และ
ดินแดนประทศราช โดยพบว่าดินแดนลาวนิยมนําลายดอกโบตัน๋หรือลายกาละกับไปประดับ
ตกแต่งบริเวณหน้าบนั สามเหล่ียมชายคาปีกนก และดอกรวงผึ้ง กรอบประตูหน้าต่างของวดัต่างๆ 
สําหรับบานประตูช่างลาวไดน้าํทวารบาลไทย จีน และเทพฮินดูอยา่งท่ีปรากฏในตามวดักรุงเทพฯ 
ไปประยกุตป์ระกอบกบัลายดอกโบตัน๋ หรือเรียกวา่ลายดอกกระดนังา และปัจจุบนัในศิลปะไทยยงั
มีความนิยมในลวดลายดอกโบตัน๋มาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการนําลายดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ ลวดลายผลิตภณัฑ์อาหาร และลายภาชนะ รวมถึงเป็นลาย
ประกอบอยูใ่นธนบตัรไทยและดวงตราไปรษณียากรของไทยดว้ย 
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