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The purpose of this research is to fulfill the knowledge on the evidence, art styles and the 
concept of Tas or Chinese stone pagodas in the reign of King Rama III. This research also studied the 
economic and social relationship between Siam and China. Sampled pagodas are from Wat Suthat, 
Wat Phachetuphol, Wat Nhang, Wat Kalayanamit, Wat Prayoon, Wat Ratcha Orasaram and Wat Arun. 

The results of the study are namely: 
1.  Tas in the reign of King Rama III were made by 2 groups of artisans, namely Chinese 

artisans and Siamese artisans. In this research, the related documents and Chinese stone sculptures 
were also studied to make this issue more clear. The result is that the stone works by Siamese artisans 
were different from those by Chinese artisans in the aspect of stone type and technique.  

2.  There are some Tas from the Chinese artisans that reflect the mingling of Thai style. 
They may have been created by the Chinese artisans according to the forms sent from Siamese 
artisans. 

3.  The popularity of Tas in the reign of King Rama III had an influence on the Thai – styled 
stone pagodas such as the pagodas at four corners of the ordination hall in Wat Arun. According to the 
study, though having new forms, the pagodas are still used by the Siamese on accordance with 
Siamese traditional concept.  

4.  The factors leading to the appearance of Tas are the glorious age of Siamese – 
Chinese relationship and the King Rama III’s fondness for the Chinese arts. However, in the reign of King 
Rama IV, the influence of the Western arts overcome that Chinese arts, which decreased the role of 
Chinese and Tas.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและจีนนัน้ มีการติดต่อระหว่างกนัมาเป็นเวลานานแล้ว ซึง่
ผลจากการติดต่อนีไ้ด้ส่งอิทธิพลด้านสงัคม รวมถึงรูปแบบศิลปะอย่างจีนให้เข้ามาผสมผสานกบั
ศลิปะอยา่งไทย ดงัท่ีปรากฏหลกัฐานตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 

ความนิยมในงานศิลปะอย่างจีน ได้ปรากฏชดัเจนในสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 ดงัท่ีพบหลกัฐานทัง้ด้านเอกสารท่ีมีการสัง่ซือ้ศิลาจีนเพ่ือนํามาประดบั
ตกแต่งวดัสําคญัต่าง ๆ1 นอกจากนีใ้นการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น เอกสารรวบรวมการบนัทึกในสมยั
รัชกาลท่ี 3 ของวอลเตอร์ เอฟ.เวลลา ได้มีการกลา่วถึงชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในสยามสมยั
รัชกาลท่ี 3 วา่ “ฝ่ายไทยได้ให้ความสะดวกแก่ฝ่ายจีนเป็นอนัมาก”2 ซึง่แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ 
อนัดีระหว่างไทยและจีน นบัเป็นหนึ่งปัจจยัท่ีน่าจะมีผลต่อความนิยมในงานศิลปกรรมแบบจีนท่ี
เกิดขึน้ในสมยันี ้สําหรับหลกัฐานด้านงานศิลปกรรมท่ีเป็นศิลปะจีนนัน้พบได้อย่างแพร่หลาย โดย 
เฉพาะในกลุม่วดัท่ีสร้างหรือบรูณปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึง่ถะหรือเจดีย์รูปแบบศิลปะจีน ก็
ได้ปรากฏความนิยมในการใช้ตามวดัสําคญัในสมยันีเ้ช่นกนั  

จากหลกัฐานท่ีปรากฏ ถะในงานศลิปกรรมไทยนัน้ สามารถจําแนกออกได้เป็น 3 กลุม่
หลกั กล่าวคือ ประการแรก กลุ่มท่ีมาจากแหล่งผลิตในประเทศจีน ทัง้ยงัมีความเป็นไปได้ว่าถะ
ฝีมือช่างจากจีนนีส้ามารถแบง่ได้อีก 2 กลุ่ม คือ 1. กลุม่ถะท่ียงัมีลกัษณะรูปแบบโดยรวมอย่าง
ศิลปกรรมศิลาจากจีน ประกอบด้วยฐานแปดเหล่ียมรองรับส่วนชัน้ซ้อนลดหลัน่กนั 3 - 6 ชัน้ บาง
กลุ่มจะมีเท้าสิงห์คั่นระหว่างส่วนฐานและส่วนชัน้ซ้อน แต่ละชัน้มีหลังคาอย่างเก๋งจีนคั่น คือ 
หลงัคาท่ีมีลกัษณะการทําส่วนปลายในแต่ละมมุให้งอนขึน้ ส่วนยอดนัน้ มกัจะพบการประดบัท่ีมี

                                                            
1จดหมายเหต ุร.3 จ.ศ. 1206 เลขท่ี 49 มดัท่ี 53, กองหอสมดุแห่งชาติ, อ้างถึงใน อชิรัชญ์ 

ไชยพจน์พานิช,  “เร่ืองของศิลปะจีนในวัดสุทัศนเทพวราราม,” ใน สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพ- 

วราราม: ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้, 2550), 167. 
2วอลเตอร์ เอฟ.เวลลา, แผ่นดนิพระน่ังเกล้าฯ, แปลจาก Siam Under Rama III, 

แปลโดย นิจ ทองโสภิต (กรุงเทพฯ: สมาคมสงัคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย, 2514), 231. 
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ลกัษณะคล้ายปล้องไฉน หรือมีลกัษณะการทําลกูแก้วซ้อนกนั 2 ลกู รองรับปลี เช่น ถะจีนวดัราช
โอรสาราม วดัสทุศันเทพวราราม หรือวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม เป็นต้น 2. กลุ่มถะฝีมือช่าง
จากจีน แตมี่รูปแบบอย่างศิลปะไทย เช่น ถะยอดปรางค์ วดักลัยาณมิตร มีความเป็นไปได้ว่า ถะท่ี
มีรูปแบบศิลปะไทยผสมนัน้ ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการให้ช่างในประเทศไทยทําขึน้มา และมีบาง 
สว่นอาจเกิดจากการเขียนแบบในประเทศไทยแล้วสง่ให้ช่างในประเทศจีนทําตามแบบ เพ่ือสง่กลบั
มายงัประเทศไทย เช่นเดียวกบัเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ ท่ีมีลวดลายอย่างไทย แต่เช่ือว่ามีการสัง่ทํา
จากประเทศจีนมาตัง้แตส่มยัอยธุยาหรือไม่3  

ประการท่ีสอง ถะกลุ่มท่ีมาจากแหล่งผลิตในดินแดนไทยบางองค์มีลกัษณะศิลปะ
อยา่งไทยเข้ามาผสมแล้ว กลา่วคือ รูปแบบของถะกลุม่นี ้จะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไปจากกลุม่แรก 
แต่ยงัคงรักษาลกัษณะสําคญับางประการของถะจีนไว้ กรณีการปรับเปลี่ยนมกัจะพบว่าเป็นส่วน
ยอดท่ีมีการผสมผสานรูปแบบศิลปะไทยเข้ามาแล้ว คือ มียอดทรงเจดีย์ เช่น ถะประจํามมุพระ
อโุบสถ วดัอรุณราชวราราม ซึง่มีส่วนยอดคล้ายกบัปล้องไฉนของเจดีย์ทรงระฆงั รวมถึงคล้ายกบั
รูปแบบของยอดซุ้มสีมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 ของวัดสุทัศนเทพวรารามเช่นกัน สําหรับยอดซุ้ ม 
วัดสุทัศนเทพวรารามได้ปรากฏในจดหมายเหตุ รัชกาลท่ี 3 ว่ามีการเรียกลกัษณะซุ้มสีมานีว้่า 
“เจดีย์”4 นอกจากจะเป็นสิ่งท่ีช่วยในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้เร่ืองการรับและส่งอิทธิพล
รูปแบบระหว่างถะและซุ้มสีมาให้แก่กนั ยงัเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของรัชกาลท่ี 3 ว่า ท่าน 
มีแนวคิดท่ีค่อนข้างใหม่ ไม่ได้ยึดติดในเร่ืองของรูปแบบทางงานศิลปกรรม หากแต่งานศิลปกรรม
ในสมยันีน้ัน้สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนและเกิดการผสมผสานกันได้ ดงัท่ีรับสัง่ให้ “หล่อพระเจดีย์
หลงัซุ้มสีมาวดัสทุศันเทพวราราม”5 หรือ ถะวดัราชโอรสาราม ท่ีมีรูปแบบโดยรวมอยา่งศลิปะจีนแต่
ลกัษณะหลายประการมีความแตกตา่งจากถะอยา่งจีนท่ีพบโดยทัว่ไปในสมยันี ้ 

ประการสดุท้าย คือ ถะกลุ่มไม่สามารถระบุท่ีมาได้ เน่ืองจากพบหลกัฐานศิลปกรรม
ยงัไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ รวมทัง้รูปแบบและฝีมือช่างยงัมีความไม่ชดัเจนต่างจากถะสอง

                                                            
3เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์และลายนํา้ทอง (กรุงเทพฯ: คต,ิ 2554), 29. 
4“หมายรับสัง่รัชกาลท่ี 3 เร่ืองหมายกําหนดการ จ.ศ. 1206 เร่ืองปฐมสมโพธ์ิ สําเนา,”

เอกสารหอสมดุแห่งชาติ เลขท่ี 6 ตู้ ชัน้ 1/1 มดัท่ี 3, อ้างถึงใน ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, “สถาปัตยกรรม,” 
ใน สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม: ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พริน้ติง้, 2550), 82-83. 

5ศกัดิช์ยั สายสงิห์, “สถาปัตยกรรม,” 82-83. 
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กลุ่มแรกท่ีสามารถนําไปศึกษาเปรียบเทียบร่วมกบังานเคร่ืองศิลาในไทยได้เห็นชดักว่าถะกลุ่มท่ี 
ไมส่ามรถระบท่ีุมาได้ 

อนึ่ง คติการสร้างและหน้าท่ีการใช้งานของถะจีนนัน้ พบว่า มีการนําถะจีนมาใช้ใน
ตําแหน่งของเจดีย์บริวารในฐานะเจดีย์ล้อมรอบพระวิหาร เช่น วดัสทุศันเทพวราราม หรือล้อมรอบ
พระอโุบสถ บริเวณลานระหว่างพระระเบียง วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม มีนกัวิชาการบางท่าน
เสนอแนวคิดไว้ว่าน่าจะหมายถึง อากาสฏัฐวิมาน6 แต่บางท่านเสนอว่าอาจใช้เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์
แทนพระอดีตพทุธเจ้า โดยเสนอถึงงานก่อสร้างพระเจดีย์บริวารล้อมรอบพระอโุบสถ หรือพระวิหาร
วดัสทุศันเทพวราราม มีจํานวน 28 องค์ อนัสอดคล้องกบั พระอดีตพทุธเจ้า7 นอกจากนี ้ยงัพบการ
นําถะจีนมาใช้เป็นเจดีย์บริวารประจํามมุ แทนท่ีการใช้เจดีย์ทรงปรางค์ และเจดีย์ทรงเคร่ือง เช่น 
ถะประจํามมุพระอโุบสถ วดัอรุณราชวราราม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปรับมาใช้ ถะ เป็นเจดีย์
ประจํามมุ แตค่ตใินการใช้งานน่าจะยงัคงแสดงถึงสญัลกัษณ์ของทวีปทัง้ 4 อนัเช่ือมโยงกบัแนวคิด
เร่ืองภมูิจกัรวาลหรือเขาพระสเุมรุอยู่8  

ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็นประเด็นท่ีจะศกึษาทางด้านรูปแบบ หน้าท่ีการใช้งาน และปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความนิยม อนัเช่ือมโยงประวตัิความเป็นมาและประวตัิศาสตร์ถะจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดย
การตรวจสอบทางด้านเอกสารและงานศิลปกรรม นอกเหนือจากการใช้งานเพ่ือประดบัตกแต่ง 
สว่นหนึ่งน่าจะมาจากความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและจีนท่ีมีการติดตอ่กนั รวมถึงแนวพระราชนิยม
อย่างใหม่ของรัชการท่ี 3 ทรงมีความริเร่ิมงานช่างท่ีไม่ยดึติดในรูปแบบไทยประเพณี ดงัท่ีพบงาน
ศลิปกรรมในสมยันีมี้การผสมผสานรูปแบบทางศลิปะมากขึน้โดยเฉพาะศิลปะจีน เช่นเดียวกบัการ
พบรูปแบบของถะ ท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ และคต ิหน้าท่ีการใช้งานดงัท่ีกลา่วไปข้างต้น 
 
  

                                                            
6เสมอชยั พลูสวุรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 

19 ถงึ 24 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2539), 134-136. 
7ศกัดิช์ยั สายสงิห์, “สถาปัตยกรรม,” 68. 
8ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคดิที่ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 76. 
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 ศกึษารูปแบบและหน้าท่ีของถะจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ทัง้จากหลกัฐานทางเอกสาร

และงานศลิปกรรม  
2.2 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือความนิยมในการนําถะมาใช้ รวม 

ทัง้มลูเหตแุห่งการเลกินิยมถะ 
 

3. สมมตฐิานของการศกึษา 
3.1 ถะท่ีปรากฏในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีท่ีมาจากแหล่งผลิต 2 แห่งหลกั คือ ถะฝีมือช่าง

จากจีน และถะฝีมือช่างในไทย โดยถะจากจีนท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบมีลักษณะอย่างไทยผสม มี
สาเหตมุาจากการท่ีให้ช่างตา่งประเทศสร้างขึน้มาโดยเฉพาะ และอีกสว่นหนึ่งเกิดจากการออกแบบ
ในประเทศไทยแล้วสง่ออกไปให้ช่างจีนทําตามแบบท่ีสง่ไปให้ 

3.2 หน้าท่ีการใช้งานและคตกิารสร้างของถะท่ีอยูใ่นฐานะเจดีย์บริวารประจํามมุยงัคง
แสดงให้เห็นถึงการเป็นภมูิจกัรวาล กล่าวคือ เป็นสญัลกัษณ์แทนทวีปทัง้ 4 สําหรับถะท่ีเป็นเจดีย์
บริวารล้อมรอบพระอุโบสถหรือพระวิหารนัน้ เป็นการแสดงถึงสญัลกัษณ์ของอดีตพุทธเจ้า เช่น 
เดียวกบัความนิยมสร้างเจดีย์บริวารล้อมอาคารและแทนความหมายถึงพระอดีตพทุธในสมยันี ้ 

3.3 ความนิยมในถะจีนนัน้เป็นผลสืบเน่ืองในเร่ืองของความสมัพนัธ์ระหว่างไทยและ
จีนท่ีปรากฏตัง้แตรั่ตนโกสินทร์ตอนต้น และสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากแนวพระราชศรัทธาของรัชกาล
ท่ี 3 ท่ีมีการผสมผสานรูปแบบทางงานศลิปะได้โดยไมย่ดึตดิกบัแบบไทยประเพณี 

 
4. ขอบเขตของการศึกษา 

ศกึษาหลกัฐานท่ีมา รูปแบบศิลปกรรม และคติ หน้าท่ีการใช้งาน ท่ีเก่ียวข้องกบัถะจีน
ในสมยัรัชกาลท่ี 3 รวมถึงบทบาท ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมระหว่างจีนและไทยใน 
สมยันี ้ทัง้จากหลกัฐานด้านเอกสาร และงานศิลปกรรม โดยศึกษาจากศิลปกรรมศิลาวดัในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ดงันี ้

4.1 วดัสทุศันเทพวราราม 
4.2 วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 
4.3 วดัหนงัราชวรวิหาร 
4.4 วดักลัยาณมิตร 
4.5 วดัประยรุวงศาวาส 
4.6 วดัราชโอรสาราม 
4.7 วดัอรุณราชวราราม 
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5. ขัน้ตอนของการศึกษา 
5.1 เก็บรวบรวมข้อมลูเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยั เช่น จดหมายเหต ุจารึก และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.2 เก็บข้อมลูภาคสนาม โดยการสํารวจและถ่ายภาพงานศลิปกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
5.3 ดําเนินการวิจยั โดยศกึษาข้อมลูเอกสารและข้อมลูภาคสนาม เพ่ือนําไปวิเคราะห์

ข้อมลูอีกชัน้หนึง่ 
5.4 วิเคราะห์ข้อมลู  
5.5 สรุปและรายงานผลการศกึษา 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 สามารถอธิบายถึงความสมัพนัธ์และบทบาททัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคมของชาว

จีน ท่ีมีตอ่งานศลิปกรรมไทยสมยัรัชกาลท่ี 3 

6.2 สามารถอธิบายรูปแบบของถะจีนท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวความคิด คติ
การสร้างและหน้าท่ีการใช้งานของถะสมยัรัชกาลท่ี 3 รวมถึงทราบเก่ียวกบัการรับส่งอิทธิพลทาง
ศลิปกรรมระหวา่งจีนและไทย 

6.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการในอนาคตแก่ผู้ ท่ีสนใจในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง 



6 

บทที่ 2 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - จีน และภาพรวมของอทิธิพลจีนต่อศิลปะไทย 

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 
ประเทศไทยและประเทศจีนนัน้ มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันมาเป็นเวลา 

ช้านาน โดยในภาพรวมจะเป็นความสมัพนัธ์ทางการค้ารูปแบบบรรณาการ ซึง่ได้ปรากฏหลกัฐาน
ตัง้แต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์1 ทัง้นี ้ช่วงแรกของการติดต่อระหว่างประเทศทัง้สองยังไม่ปรากฏ
ความสมัพนัธ์ด้านการเมืองเท่าใดนกั จนกระทัง่ราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 เป็นต้นมา จึงปรากฏ
สมัพนัธภาพทางการเมืองขึน้ 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบหลักฐานทัง้ด้านเอกสารและวัตถุ ท่ีแสดงถึงความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งไทยและจีนอนัมีการตดิตอ่กนัมาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ด้านเศรษฐกิจการค้า ด้านสงัคม 
รวมถึงการอพยพของชาวจีนท่ีเข้ามาพํานกัในประเทศไทย ซึง่ตอ่มาประชากรชาวจีนเหลา่นี ้มีสว่น
นําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงด้านตา่ง ๆ ในไทย ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 
1. เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทย-จีน 

1.1 การเมือง 
 ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างไทยกับจีนนัน้ ปรากฏ

หลกัฐานอย่างต่อเน่ืองก่อนสมยัรัตนโกสินทร์แล้ว เช่น ในสมยัอยธุยา พบเอกสารของจีนเก่ียวกบั
การระบุพระนามของกษัตริย์อยุธยา ท่ีมีนัยยะแห่งการสืบต่ออํานาจจากสุโขทัยโดยชอบธรรม 
กล่าวคือ มีการบนัทึกคณะทูตแห่งราชวงศ์มิงชุดแรกท่ีเดินทางมาดินแดนไทยใน พ.ศ.1913 ได้
อัญเชิญพระบรมราชโองการของจักรพรรดิฮุงหวู และพระราชกฤษฎีกาของพระองค์ทูลเกล้าฯ 
ถวายแดพ่ระมหา กษัตริย์แห่งเสียน-หลอ ซึง่นบัว่าเป็นช่ือเรียกไทยครัง้แรก2 อีกทัง้ยงัพบหลกัฐาน
                                                            

1ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ

ระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 1825 – 1853 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2525), 26. 
2ดคํูาอธิบายเพิม่เตมิเก่ียวกบัช่ือเรียกไทยจากจีนได้ใน Ming Shih (History of the Ming 

Dynasty) by Chang T’ing-yu, pp. 1672 – 1755 (100 vols in 13 cases, 1965 reproduction of 
the original), ch.324, p. 14, อ้างถึงใน สืบแสง พรหมบญุ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการ

ระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 1825 – 1853 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2525), 41. 
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เก่ียวข้องกบัการส่งราชทตูเพ่ือขอพระราชทานตราตัง้จาก จกัรพรรดิจีนให้รับรองการเป็นพระมหา 
กษัตริย์3 อนัเป็นประเพณีสืบเน่ืองของพระมหากษัตริย์ไทยท่ีทําต่อกนัมากระทัง่สมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้นนัน้ สามารถพิจารณาได้ถึงการสะท้อนถึงความสําคัญของชาติจีนในทรรศนะของชาว
สยาม 

1.2 เศรษฐกิจ 
 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสยามยังคงให้ความสําคัญต่อสมัพันธภาพท่ีมีต่อจีน 

กล่าวได้ว่า เป็นความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาขึน้มากกว่าในสมยัอยุธยาตอนปลาย จากหลกัฐานพบว่า 
สมยันีค้ณะทตูสยามเดินทางไปจีนอย่างสม่ําเสมอ4 และมีจํานวนครัง้เฉล่ียมากกว่าในสมยัอยธุยา
ตอนปลายด้วย ทัง้นี ้หนึ่งในปัจจยัท่ีทําให้สมยัแผ่นดินรัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 3 มีแรงจงูใจในการ
พัฒนาความสัมพันธ์กับจีนมากขึน้ น่าจะมีสาเหตุจาก ความจําเป็นจะต้องฟื้นฟูและบูรณะ
บ้านเมืองซึง่เป็นช่วงของการสร้างบ้านเมืองใหม่ สงัเกตได้จาก ความถ่ีในการสง่คณะทตูบรรณาการ 
ท่ีมีมากตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 1 กระทัง่ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับยกเว้นการส่งบรรณาการ กล่าวคือ 
จกัรพรรดิเฉียน-หลงแห่งจีน ได้ทรงแนะเม่ือ พ.ศ. 2333 ว่า เรือบรรณาการของสยาม ไม่จําเป็นต้อง
สง่เคร่ืองราชบรรณาการถวายจกัรพรรดิจีน 3 ปีตอ่ครัง้ ดงัแตก่่อน แตอ่นญุาตให้ทางรัฐบาลไทยส่ง
มา 10 ปีตอ่ครัง้แทน5 

 อาจกลา่วได้ว่า ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนี ้สยามมีแรงจงูใจด้านการค้าสงูขึน้ 
ซึ่งต่อมาได้มีนักวิชาการท่ีกล่าวถึง เหตุจูงใจเร่ืองสมัพันธภาพด้านการค้าระหว่างไทย-จีน คือ 
สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ท่านได้กลา่วไว้วา่  

 เหตท่ีุเมืองไทยจะเป็นไมตรีกบักรุงจีน เกิดด้วยเร่ือง ไปมาค้าขายถึงกนัทางทะเล 
เมืองไทยมีสนิค้าหลายอยา่งซึง่เป็นท่ีต้องการในเมืองจีน แตโ่บราณมาเหมือนกบัทกุวนันี ้และเมือง

                                                            
3สํานกันายกรัฐมนตรีคณะกรรมการสืบค้นประวตัิศาสตร์ไทยเก่ียวกบัจีนในเอกสาร

ภาษาจีน, ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน พ.ศ. 1825 – 2395 แปลจากเอกสาร

ทางราชการของจีน, 41, 48 และ 51, อ้างถึงใน อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิชย์, “อิทธิพลศิลปะจีนใน
งานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลท่ี 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวตัศิาสตร์ศลิปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547), 8. 

4สืบแสง พรหมบุญ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 

1825 – 1853, 72 
5สาระสิน วีระผล, จิม้ก้องและกาํไร: การค้าไทย – จีน 2195 – 2396, (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2548), 152.  
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จีนก็มีสินค้าหลายอย่างท่ีไทยต้องการเหมือนกนั การไปมาค้าขายกบัเมืองจีนไทยได้ผลประโยชน์
มาก แตป่ระเพณีในครัง้นัน้ถ้าเมืองต่างประเทศไปค้าขายต้องมีเคร่ืองบรรณาการไปถวายพระเจ้า
กรุงจีนจงึจะปลอ่ยให้ค้าขายได้โดยสะดวก...6 

 นอกจากนี ้ยงัพบหลกัฐานท่ีกลา่วถึงรัชสมยัรัชกาลท่ี 1 ว่า เรือสินค้าท่ีไปดินแดน
จีนนัน้ จะเป็นเรือท่ีมีขนาดใหญ่ทัง้สิน้7 จากหลักฐานตัวอย่างท่ีกล่าวไปข้างต้น พบว่า ความ 
สมัพนัธ์ไทย-จีน มีการขยายตวัขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะช่วงคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 23 กระทัง่รัช
สมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 กลา่วได้วา่ ความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจ
ไทย-จีนเป็นการค้าท่ีแฝงมากบัระบบบรรณาการ ดงัคํากล่าว “ความรุ่งเรืองทางการค้านัน้ จะมา
ควบคูก่บัการจิม้ก้องของจีน”8  

 อนึง่ สยามได้รับสทิธ์ิตา่ง ๆ และผลประโยชน์ทัง้ด้านการค้าและกําไรท่ีสร้างให้กบั
รัฐอยา่งมาก9 ผ่านระบบบรรณาการนี ้เช่น เรือสําเภาเจิง้ก้งและเรือผู้ ต้งท่ีขนบรรณาการของสยาม 
ไมต้่องเสียภาษีให้กบัรัฐบาลจีน10 นอกจากนี ้สนิค้าท่ีทัง้สองประเทศนําไปค้าขายกนั มิใช่เป็นเพียง
สินค้าฟุ่ มเฟือยเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสินค้าท่ีมีความจําเป็นต่อการอปุโภคและบริโภคด้วย11 เช่นเดียว 
กบัสินค้าท่ีทางไทยนําเข้าจากจีน ก็เป็นสินค้าท่ีผู้คนในประเทศรวมถึงชาวจีนท่ีอาศยัในสยามทุก

                                                            
6จดหมายเหตุเร่ืองพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน นิราศพระ

ยามหานุภาพไปเมืองจีน, ม.ป.ท., ม.ป.ป. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงศกัรินทรภกัดี 
ณ เมรุวดัไตรมิตรวิทยาราม 16 พฤษภาคม 2505), 1-2. 

7หอสมดุแห่งชาต,ิ จดหมายเหตุ ร.1 จ.ศ. 1144 เลขที่ 3. พระราชสาส์นไปเมืองจีน  
8วอลเตอร์ เอฟ.เวลลา, แผ่นดนิพระน่ังเกล้าฯ, แปลจาก Siam Under Rama III, 

แปลโดย นิจ ทองโสภิต (กรุงเทพฯ: สมาคมสงัคมศาสตร์ แห่งประเทศไทย, 2514), 231. 
9นนัทรัช ชีวรติธรรม, “ผลกระทบของสนธิสญัญาเบอร์นี พ.ศ. 2369” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540), 
36 – 39 อ้างถึงใน อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิชย์, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่าง
สมยัรัชกาลท่ี 3,” 9. 

10สาระสนิ วีระผล, จิม้ก้องและกาํไร: การค้าไทย – จีน 2195 – 2396, 155.  
11เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, 

แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2528), 62.  
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ระดบัชัน้ต้องการเพ่ือใช้ในชีวิต12 พิจารณาได้ว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับนัน้เป็นผลประโยชน์ท่ีตา่งฝ่าย
ตา่งได้รับโดยเฉพาะฝ่ายสยาม  

 สําหรับการค้าท่ีเกิดขึน้ระหว่างไทย-จีนนัน้ นกัวิชาการหลายท่านได้ทําการศกึษา
ไว้แล้วในรูปแบบแฝงของการค้าระบบบรรณาการมาตัง้แตก่่อนสมยักรุงรัตนโกสินทร์แล้ว กลา่วคือ 
เม่ือปี พ.ศ.2195 สยามเป็นรัฐบรรณาการรัฐแรกท่ีได้รับอนุญาตให้ค้าขายท่ีเมืองกวางตุ้ ง โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือเปิดการค้า13 อย่างไรก็ดี แม้ว่าในสมยัแรกเร่ิมของราชวงศ์แมนจูรัฐบาลจีนได้
ประกาศคําสัง่ไห่จิน้ หรือการห้ามเดินทางและทําการค้าโพ้นทะเล แตย่กเลิกไปใน พ.ศ.2227 ซึง่
ช่วงระยะเวลาท่ีคําสัง่นีย้งัมีผลบงัคบัใช้ได้ก่อให้การเดนิเรือระหวา่ง กวางตุ้ง ฮกเกีย้น และเจ้อเจียง
กับเกียงนาน เป็นการละเมิดต่อคําสั่งนีห้รืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง การจํากัดในการค้ากับต่าง 
ประเทศ แตก่ฎข้อบงัคบันีไ้ด้ยกเว้นแก่ไทย14 โดยได้รับความร่วมมือจากจีน จึงทําให้การค้ารูปแบบ
บรรณาการและการค้าอย่างลบั ๆ ท่ีฟอร์โมซาและฮกเกีย้น15 เกิดขึน้ตลอดในสมยันี ้ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงการเกือ้กลูกนัด้านผลประโยชน์ระหว่างการค้าไทย-จีน ว่าดําเนินมาเป็นระยะเวลา 
นานแล้ว นอกจากนี ้หลกัฐานการเอือ้สิทธิต่าง ๆ ระหว่างทางราชสํานกัจีนกบัฝ่ายไทยยงัปรากฏ
อีกครัง้ กล่าวคือ เม่ือปี พ.ศ. 2260 ในเร่ืองของคําสัง่ห้ามพ่อค้าจีนค้าขายกบัประเทศทางเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้16 แต่ในปี พ.ศ. 2267 กลบัพบลกูเรือชาวจีนบนเรือบรรณาการจากไทยท่ีจะ
นําไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิหยุ่ง-เจิง้ในปักก่ิง แต่ทางการจีนมิได้กักตวัลูกเรือชาวจีนคนนีไ้ว้ตามกฎ
ข้อบงัคบั หากแตอ่นญุาตให้ลกูเรือชาวจีนนีเ้ดนิทางกลบัดินแดนไทยได้17 นบัเป็นนยัท่ีแสดงให้เห็น
ถึงสมัพนัธ์อนัดีงามและการเกือ้กลูกนัด้านผลประโยชน์ตา่ง ๆ ระหวา่งจีนและไทย  

                                                            
12 เร่ืองเดียวกนั, 73 
13สาระสนิ วีระผล, จิม้ก้องและกาํไร: การค้าไทย – จีน 2195 – 2396, 30. 
14เร่ืองเดียวกนั, 29. 
15เร่ืองเดียวกนั, 30. 
16เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, 

108. 
17Sir John Bowring, The Kingdom and People of Siam, with a Narrative of 

the Mission to that Country in 1855, vols. 2 (London: John W. Parker and Son, 1857), 
77-78, อ้างถึงใน จี วิลเล่ียม สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัตศิาสตร์เชิงวิเคราะห์, 
แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 
2529), 16. 
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 อนึ่ง ช่วงหลงั พ.ศ.2300 จีนได้กําหนดกฎระเบียบทางการค้าว่า การค้าใน
ดินแดนจีนกับเรือค้าขายจากต่างประเทศจะต้องทําการค้าท่ีกวางตุ้ งเพียงเท่านัน้18 ผลจาก
ข้อบงัคบัทําให้เรือตา่งประเทศจะต้องถกูจํากดัสิทธ์ิ ทําให้คณะทตูบรรณาการต้องทําการค้าขาย
ตามบริเวณท่ีกําหนดอนญุาต และมีการตัง้ตลาดกวางตุ้งหรับพ่อค้าประเทศโพ้นทะเล เน่ืองจาก
ท่าเรืออ่ืน ๆ ในจีนมีข้อกําหนดว่าหากต้องการทําการค้า ต้องเป็นเรือสําเภาของชาวจีนเท่านัน้ จึง
เป็นเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้สําหรับฝ่ายไทยในการใช้ลูกเรือและเรือสําเภาจีนในการทําธุรกิจ
การค้าเพ่ือให้การค้าเป็นไปโดยสะดวก การกระทําดงักล่าวนีไ้ด้เอือ้ประโยชน์ให้แก่ฝ่ายไทยโดย
เป็นการช่วยยกระดบัฐานะเรือสําเภาสยามให้อยูใ่นฐานะเดียวกบัสําเภาของจีน19 ซึง่นบัวา่เป็นการ
อํานวยประโยชน์อย่างมากเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีทางฝ่ายจีนจะนํากฎระเบียบการค้าสําหรับคน
พืน้เมืองมาใช้เป็นมาตรฐานในการตดิตอ่ค้าขาย20  

 สําหรับเร่ืองการคิดค่าธรรมเนียมเรือต่างประเทศในจีนนัน้ ได้มีนกัเขียนชาว 
ตะวนัตกได้นําเสนอข้อสงัเกตไว้คือ เรือลําใดก็ตามท่ีเข้าไปทําการค้ากบัจีน แตมี่ลกัษณะรูปแบบท่ี
ผิดเพีย้นไปแม้เพียงเล็กน้อยก็จะถูกคิดค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่าง ๆ ในฐานะเรือของชาว
ต่างประเทศทันทีและอาจมีการตัง้ข้อสงัเกตอันไม่เกิดประโยชน์ต่อเรือลําดงักล่าวด้วย21 การท่ี
ทางการสยามต้องใช้ความพยายามในการติดต่อกบัท่าเรืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากการค้าท่ีกวางตุ้ ง
นัน้ น่าจะเป็นผลมาจากการค้าของท่าเรืออ่ืน ๆ มีจํานวนและมลูคา่มากกว่า ดงัท่ีจอห์น ครอฟอร์ด 
ได้บนัทึกถึงเรือสําเภาไทยว่า เรือสําเภาของไทย 50 ลําเทียบท่าและทําการค้าท่ีนครกวางตุ้งแต่
การค้าท่ีนัน่ไมไ่ด้กําไรเลย ภาษีสงูกวา่ท่ีอ่ืนและเจ้าหน้าท่ีก็หวัเสีย22  

 ตลอดช่วงท่ีมีการตดิตอ่การค้าระหวา่งไทย-จีน ฝ่ายรัฐบาลไทยยงัคงใช้ชาวจีนใน
การดแูลควบคมุเรือสําเภาท่ีเข้าไปทําการค้าในจีน เว้นเรือบรรณาการท่ีจะต้องมีเจ้าหน้าท่ีสยาม
ตามกฎข้อบงัคบั แต่ก็ยงัพบว่าโดยมากแล้วลกูเรือเป็นชาวจีนเช่นเดียวกบัสําเภาท่ีไปจอดยงัท่า

                                                            
18เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, 

แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ, 2. 
19เร่ืองเดียวกนั, 13. 
20เร่ืองเดียวกนั, 2. 
21เร่ืองเดียวกนั, 40. 
22John Crawfurd, Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin 

China (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1967), 413, อ้างถึงใน เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, 
การค้าทางเรือสาํเภา จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ, 15. 
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ตา่ง ๆ ซึง่คณะทตูสยามเม่ือ พ.ศ. 2350 เคยได้รับสาส์นเก่ียวกบัคําเตือนจากจีนเร่ืองไม่อนญุาตให้
คนประจําเรือเป็นชาวจีนแต่ควรเป็นชาวพืน้เมือง อย่างไรก็ตามทางฝ่ายรัฐบาลไทยตอบกลบัโดย
ให้เหตผุลในเร่ืองประสบการณ์เดนิเรือท่ีไมชํ่านาญ การขนสง่ และการใช้ภาษาติดตอ่สื่อสาร จึงจะ
ขอความเห็นใจจากข้าหลวงใหญ่จีนให้อนญุาตใช้ชาวจีนเป็นคนประจําเรือตอ่ไป23  

 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า การใช้เรือสําเภารูปแบบจีนพร้อมคนงานชาวจีนบนของสยาม
นัน้ ช่วยเกือ้กลูด้านธุรกิจการค้ากบัฝ่ายจีนอย่างดียิ่ง ดงัท่ีกลา่วไปข้างต้นเก่ียวกบักฎข้อบงัคบัช่วง
หลงั พ.ศ.2300 อย่างไรก็ตาม กลบัพบหลกัฐานของนกัสงัเกตการณ์ชาวตะวนัตกในศตวรรษท่ี 19  
(ราว พ.ศ. 2344 – 2443) ว่าเรือสําเภาของสยามได้เทียบท่าสถานีการค้าตลอดแนวฝ่ังทะเลจีน 
ตัง้แต่เกาะไหหลําจนถึงเมืองเทียนสิน24 แสดงให้เห็นถึง ผลสําเร็จของฝ่ายสยามในการพยายาม
เลียนแบบอย่างจีนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกในช่วงท่ีทําการค้าขายในดินแดนจีน 
โดยเข้าเทียบท่าเรือต่าง ๆ ได้สะดวก อีกทัง้ยงัช่วยยกระดบัฐานะเรือสําเภาจากสยามให้ใกล้เคียง
หรือเทียบเท่าเรือสําเภาชาวจีนท้องถ่ิน สิ่งท่ีตามมาคือผลกําไรท่ีเพิ่มมากขึน้อันเป็นส่วนช่วย
สนบัสนนุงบประมาณของรัฐบาลสยามให้มีความมัง่คัง่ยิ่งขึน้ ดงัปรากฏในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าฯ ได้พระราชทานข้อเสนอแนะแก่สมเดจ็พระอนชุาธิราช กรมพระราชวงับวรสถาน
มงคล เก่ียวกับการบริหารจัดสรรงบประมาณท่ีรัฐบาลให้ไม่เพียงพอต่อการดูแลราชสํานัก และ 
ข้าราชบริพารว่า ให้ท่านทําการแต่งเรือสําเภาออกไปเพ่ือค้าขายกบัจีนเน่ืองจากรัฐบาลก็ทําเช่นนี ้
เช่นกนั25 นบัเป็นการแสดงนยัแห่งความสําคญัด้านการค้ากบัจีนในทศันคติของทางการสยาม ดงั
พระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 2 มีบนัทึกเร่ือง รายได้จํานวนมากของสยามต้องพึ่งสําเภา มิฉะนัน้
เงินไม่พอจ่ายข้าราชบริพารและเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากบางปีเงินจะลดลงไปคร่ึงหนึ่ง หรือสองในสาม 
เม่ือการค้าสําเภาในปีนัน้ลดต่ําลง26  

 
 

                                                            
23สาระสนิ วีระผล, จิม้ก้องและกาํไร: การค้าไทย – จีน 2195 – 2396, 165-166. 
24ดขู้อมลูตารางใน เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา จีน – สยาม ยุค

ต้นรัตน- โกสินทร์, แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ, 15. 
25เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2555), 270. 
26เร่ืองเดียวกนั, 638. 
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 จากหลกัฐานพบว่าในยคุสมยันีก้ารค้ากบัจีนเป็นหนึ่งในสิ่งท่ีต้องเร่งพฒันาและ
สานต่อจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากท่ีฝ่ายทางการสยามจะพยายามปรับเปลี่ยนหรือเลียนแบบ
เรือสําเภาในสยามให้มีความใกล้เคียงกับเรือสําเภาของจีนได้มากท่ีสดุ รวมถึงการใช้เจ้าหน้าท่ี
คนงานเป็นชาวจีนเพ่ือให้เกิดการยอมรับและการกลายเป็นพวกเดียวกนัด้วยเหตผุลทางเศรษฐกิจ
อนัช่วยสง่เสริมการดําเนินงานให้เกิดผลกําไรและความสะดวกในการดําเนินการตา่ง ๆ  

 นอกจากผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการค้าแล้ว รัฐบาลสยามยงัอาศยัสิทธ์ิ
และผลประโยชน์เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเชิงการเมืองด้วยเช่นกนั กล่าวคือ คณะ
ราชทตูสยามได้เดนิทางไปจีนใน พ.ศ.2333 เพ่ือร่วมถวายพระพรจกัรพรรดิเฉียน-หลง ในการนีเ้อง
คณะราชทตูสยามได้กราบทลูขอจกัรพรรดิจีน บงัคบัพม่าให้คืนมะริด เมาะตะมะ และทวายให้แก่
สยาม27 แม้จะไม่พบหลกัฐานว่าจกัรพรรดิจีนได้พระราชทานอํานาจให้การช่วยเหลือแก่ฝ่ายสยาม
หรือไม ่แตส่ามารถพิจารณาได้ถึงทรรศนะของชาวสยามในสมยันัน้ท่ีมีตอ่ดินแดนจีนว่า เป็นชาติท่ี
มีอํานาจและสามารถให้ความช่วยเหลือกบัทางรัฐบาลสยามได้ 

 กลา่วได้วา่ สมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นเกิดการขยายตวัทางการค้าอนันํามาซึง่สิทธ์ิ
ผลประโยชน์และรายได้ให้กบัประเทศเป็นอยา่งมาก ทัง้การค้าของรัฐและการผกูขาดของหลวงโดย
การอาศยัผลประโยชน์และอภิสิทธ์ิท่ีได้รับจากจีน28 นอกจากนี ้มีการกล่าวถึงกรุงเทพฯ (บางกอก) 
ว่ามีฐานะเป็นศูนย์กลางการต่อเรือสําเภาแบบจีน29 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความ 
สําคญัด้านการค้าระหวา่งจีนและสยามอยา่งยิ่ง กระทัง่การค้าระบบบรรณาการนีไ้ด้สิน้สดุลงในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเข้ามาของ
ชาตติะวนัตก รวมถึงผลกําไรจากการค้ากบัจีนนัน้ได้ลดลงอยา่งมาก30  

 
2. บทบาทของชาวจีน 

สําหรับความสมัพนัธ์ระหว่างไทย-จีนนัน้ นอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้ว ภาพรวม
ในสว่นของสงัคมและบทบาทของชาวจีนมีสว่นสําคญัตอ่ประเทศไทยด้านตา่ง ๆ เช่นกนั การตัง้ถ่ิน

                                                            
27สืบแสง พรหมบญุ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย, 148. 
28เร่ืองเดียวกนั, 72. 
29เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, 

แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ, 45. 
30สืบแสง พรหมบญุ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย, 72. 
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ฐานท่ีอยู่อาศยัของชาวจีนในดินแดนไทย ปรากฏหลกัฐานการอพยพของชาวจีนเข้ามาในไทย
ตัง้แตก่่อนสมยัรัตนโกสนิทร์แล้ว ซึง่มีสาเหตสุืบเน่ืองมาจากการค้าระหวา่งประเทศ31 

กลุ่มชนชาติชาวจีนท่ีได้เข้ามามีบทบาทในดินแดนไทยนัน้สามารถแบ่งได้ตามกลุ่ม
ภาษาประกอบด้วย 5 กลุ่ม คือ จีนแต้จ๋ิว จีนกวางตุ้ง จีนฮกเกีย้น จีนแคะ และจีนไหหลํา แต่เดิม
ก่อนท่ีจะอพยพมาไทย ชาวจีนแต่ละกลุ่มจะอาศยับริเวณท่ีต่างกนั กล่าวคือ 1. จีนแต้จ๋ิว อาศยั
บริเวณชายฝ่ังทะเลแถบตะวนัออกของมณฑลกวางตุ้ ง 2. จีนกวางตุ้ ง อาศยับริเวณกวางเจาใน
มณฑลกวางตุ้งเช่นเดียวกบัจีนแต้จ๋ิว แตจ่ะเลยมาทางใต้ของมณฑล 3. จีนฮกเกีย้น อาศยัตอนใต้
มณฑลฮกเกีย้น 4. จีนแคะ เป็นกลุม่ท่ีอยู่กระจายตามท้องท่ีตา่ง ๆ แตจ่ะอยู่บริเวณภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ ง และพืน้ท่ีบางส่วนทางภาคใต้ของมณฑลฮกเกีย้น (ฝูเจิน) และ  
5. จีนไหหลํา อาศยัในเกาะไหหลํา เชือ้สายเหล่านีป้รากฏหลกัฐานการตัง้ถ่ินอาศยัและประกอบ
อาชีพตา่ง ๆ ในประเทศไทย พบวา่ ชาวจีนมากกวา่ ร้อยละ 95 มาจากมณฑลกวางตุ้ง และมณฑล
ฟเูกียน (ฮกเกีย้น)32 ซึง่หลกัฐานการตัง้ถ่ินอาศยัของชาวจีนในไทยนีมี้ส่วนช่วยในการพิจารณาเก่ียว 
กบัพืน้ท่ีท่ีทางฝ่ายไทยได้ทําการตดิตอ่อาจด้วยเหตผุลทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจการค้าได้  

นอกจากนีพ้บวา่การอพยพเข้ามาของชาวจีนในสมยักรุงธนบรีุ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคณุ และสง่เสริมให้ชาวจีนแต้จ๋ิวอพยพเข้ามายงัดินแดน
ไทย33 ซึ่งนบัเป็นจุดเร่ิมต้นของการใช้แรงงานชาวจีนอย่างแพร่หลาย ซึ่งในรัชสมยันีเ้องท่ีชาวจีน
แต้จ๋ิวปรากฏบทบาทสําคญัด้านสงัคมและการเมือง ดงัหลกัฐานในรัชสมยัสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
เก่ียวกับช่ือเรียกของชาวจีนแต้จ๋ิวว่า “จีนหลวง”34 อันสะท้อนให้เห็นถึงชาวจีนในยุคนีว้่าได้รับ 
การสนับสนุนและให้ความสําคัญ อีกทัง้ในสมัยนีไ้ด้มีการใช้ช่างศิลป์ชาวจีนในการบูรณะหรือ
ทํางานตา่ง ๆ อนัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีช่างชาวจีนได้อพยพเข้ามายงัดนิแดนไทยอยา่งตอ่เน่ือง35  

 

                                                            
31จี วิลเล่ียม สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, 

แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 
2529), 30. 

32เร่ืองเดียวกนั, 36. 
33เร่ืองเดียวกนั, 46. 
34เร่ืองเดียวกนั, 19.  
35เร่ืองเดียวกนั. 
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ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ชาวจีนยงัคงอพยพเข้ามาในดินแดนสยาม หนึ่งในปัจจยัท่ี
สนบัสนนุการเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในสยามนัน้คือ การมีอิสระและโอกาสในการประกอบอาชีพ อีกทัง้ 
ชาวจีนยงัได้รับการยอมรับในระดบัหนึ่งจากสยาม ไม่ถูกกีดกันเร่ืองการอพยพเข้ามาในดินแดน 
สามารถเกินทางไปได้ทัว่ รวมถึง การเสียภาษีปากเรือในอตัราท่ีถกูกวา่ชาตอ่ืิน36 

อนึ่ง การมีอิสระในการประกอบอาชีพของชาวจีนและสิทธ์ิท่ีได้รับเท่าเทียมกบัราษฎร
สยาม37 ส่งผลให้ชาวจีนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย รวมถึงการได้รับสิทธ์ิเข้ามาจดัการ
เร่ืองการค้าระหว่างประเทศ โดยหลายขัน้ตอนจะใช้ผู้ ชํานาญการเฉพาะทางท่ีเป็นชาวจีนเท่านัน้38 
ด้วยความสามารถทางการค้า ทําให้ในสมัยรัตนโกสินทร์มีจํานวนข้าราชการชาวจีนเพิ่มขึน้ใน
ระบบราชการ ซึง่นบัว่าเป็นปัจจยัสําคญัประการหนึ่งในการสง่เสริมให้เกิดการขยายตวัทางการค้า
ระหว่างกนั39 อนัเป็นทางมาแห่งรายได้และกําไรในสมยันี ้กล่าวได้ว่า การค้ามีความเจริญมากขึน้
ทัง้ส่วนของขุนนางและเจ้านาย ซึ่งพบว่ามักจะมีการให้ความช่วยเหลือจากชาวจีนอยู่เสมอ40 
รวมถึงหน้าท่ีในการแต่งเรือสินค้าเม่ือมีการค้าขายต่างประเทศ และหลายครัง้ท่ีพบชาวจีนมี
บทบาทในการเป็นพ่อค้าในเรือสินค้าไทยด้วยเช่นกนั41 นบัว่ากําไรท่ีได้จากการค้ากบัตา่งประเทศ
ในยคุนี ้เป็นรายได้ท่ีรัฐสามารถนํามาใช้จ่ายทํานุบํารุงประเทศได้เป็นจํานวนมาก ทัง้ยงัพบว่าใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 มิใช่เพียงพระมหากษัตริย์เท่านัน้ท่ีจะครอบครองเรือสําเภาส่วนพระองค์ แต่
ปรากฏเรือสว่นพระองค์ของเจ้านายทัง้ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงท่ีมีการใช้อภิสิทธ์ิในการสัง่สินค้าเข้า
และสง่สนิค้าออกได้เช่นกนั42 เช่นเดียวกบัท่ีมีการพบเรือสนิค้าท่ีมีขนุนางชัน้ผู้ใหญ่เป็นเจ้าของ  

                                                            
36วอลเตอร์ เอฟ.เวลลา, แผ่นดนิพระน่ังเกล้าฯ, 231. 
37เร่ืองเดียวกนั. 
38ศภุวรรณ ชวรัตนวงศ์, “บทบาทของชาวจีนในไทยตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนปลายถึง

สมยัรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172 – 2394” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540), 102. 

39สาระสนิ วีระผล, จิม้ก้องและกาํไร: การค้าไทย – จีน 2195 – 2396, 47. 
40มลัลิกา เรืองระพี, “บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย 

สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
ประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2518), 40. 

41เร่ืองเดียวกนั, 37. 
42เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, 

แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ, 94. 
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าขายตลอดช่วงต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ (รัชกาลท่ี 1 – 3) ของเหลา่ขนุนาง มีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัพ่อค้าจีนตลอด โดย 
เฉพาะพ่อค้าชาวแต้จ๋ิว กล่าวคือ มีการบันทึกถึงเรือท่ีมีความสําคัญและมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ช่ือ 
พอ่ค้าเฉา-โจว มีพระมหากษัตริย์และขนุนางสยามร่วมกบัพ่อค้าชาวจีนเป็นเจ้าของเรือ และมีพวก
จีนแต้จ๋ิวเป็นคนคมุเรือ43 เน่ืองด้วยเหตผุลด้านความชํานาญในการเดินเรือของชาวแต้จ๋ิว จึงเป็น
ส่วนช่วยในการส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีอันเก่ียวข้องกับการเดินเรือสําเภาในสยามมาก มีความ
เป็นไปได้ว่าการท่ีชาวแต้จ๋ิวมีท่ีอาศยัเดิมเป็นพืน้ท่ีติดชายฝ่ังทะเลทําให้มีการประกอบอาชีพหรือ
การใช้ชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับการเดินเรือเป็นประจําอันมีส่วนช่วยให้เกิดความชํานาญงานกะลาสี 
นอกจากนี ้รัสเชนเบอร์เกอร์ กล่าวว่า กะลาสีประจําเรือสําเภาส่วนใหญ่ท่ีมาถึงกรุงเทพฯนัน้ เป็น
กลุม่พดูภาษาแต้จ๋ิว44  

ทัง้นี  ้บทบาทของชาวจีนในระบบการค้าสยามมิได้มีหน้าท่ีเพียงเจ้าหน้าท่ีบนเรือ
สําเภาเท่านัน้ แตย่งัพบว่าบางสว่นเป็นตวัแทนของพระมหากษัตริย์ไทยในการทําการค้ากบัจีน ซึง่
เป็นการละเมิดต่อกฎหมายของฝ่ายจีน ดงัหลกัฐานบนัทึกของข้าหลวงจีน จาง ซื่อ-เฉิง เม่ือ พ.ศ.
2353 ปรากฏกรณีพระมหากษัตริย์สยามทรงทราบเร่ืองแล้วว่าไม่สามารถใช้ชาวจีนเป็นตวัแทนใน
การค้าได้ แตไ่ด้พบพอ่ค้าชาวจีนจากมณฑลฟเูกีย้นและกวางตุ้งท่ีเป็นตวัแทนของพระมหากษัตริย์
สยามมาทําการค้าท่ีกวางตุ้ง ซึง่จากการสอบสวนจากข้าหลวงจีนนัน้ปรากฏพ่อค้าเหล่านีม้าจาก
การทูลเสนอช่ือของกลุ่มพ่อค้าและเครือญาติต่อพระมหากษัตริย์ไทยว่า สามารถให้ทําธุรกิจแทน
และเป็นตวัแทนได้โดยไม่กําหนดเวลา45 จากตวัอย่างท่ีปรากฏนบัเป็นการสะท้อนและเน้นยํา้ให้
เห็นถึงบทบาทความสําคญัของชาวจีนท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัระบบการค้าสยามอนัแสดงถึงความ
ไว้ใจจากรัฐบาลสยามท่ีมีต่อความสามารถด้านการค้าทางเรือสําเภาของชาวจีนว่าสามารถ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางท่ีดีและสร้างผลกําไรได้ พบว่าช่วงสมยั พ.ศ. 2343 – 2393 นอกจาก

                                                            
43จี วิลเล่ียม สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัตศิาสตร์เชิงวิเคราะห์, แปล

โดย ชาญวิทย์ เกษตรศริิ, 42. 
44William Samuel W. Ruschenberger, Narrative of a Voyage Round the 

World, During the Years 1835, 36, and 37; including a Narrative of an Embassy to the 
Sultan of Muscat and the King of Siam, vol 2 (London: Richard Bently, 1838), 73. 

45Ming-Ch’ing shih-liao keng-pien (Historical materials of the Ming and 

Ch’ing). Series G, vol.6, 565a-b, อ้างถึงใน เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา 
จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ, 91. 
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ชาวจีนจะเก่ียวข้องด้านธุรกิจการค้า การเดินเรือ ควบคมุการเดินทางและเป็นกะลาสีเรือของพระ
เจ้าแผน่ดนิ ทัง้ยงัเป็นตวัแทนหลวงเพ่ือดแูลสินค้าแล้ว และได้รับความไว้วางใจถวายคําแนะนําตอ่
พระมหา กษัตริย์ไทยเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจด้วย46  

นอกเหนือจากบทบาททางการค้าแล้วยงัพบว่าชาวจีนได้ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ อีกเช่น 
งานด้านแรงงานและช่างฝีมือท่ีพบมาตัง้แตก่่อนสมยัรัตนโกสนิทร์แล้ว แตม่าปรากฏชดัเจนในสมยั
รัตนโกสินทร์47 ทัง้นี ้มีนกัวิชาการบางท่านได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า การเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของแรงงาน
ชาวจีนอาจมีสาเหตมุาจาก “ชาวจีนทํางานท่ีใช้มือเกือบทุกอย่าง และรัฐบาลก็ยินดีอย่างยิ่งท่ีได้
พวกเขามาทํางาน เพราะรู้วา่สามารถวางใจได้วา่ พวกเขาจะมาทํางานสม่ําเสมอ และทํางานอย่างดี 
ซึง่ไม่สามารถวางใจเช่นนัน้ได้จากคนชาติเดียวกนั”48 จากข้อสงัเกตนีเ้ป็นการสะท้อนถึงทรรศนะ
ต่อชาวจีนท่ีมีความพยายามและอดทนในการทํางาน จนได้รับการยอมรับและเพิ่มโอกาสในการ
ทํางานท่ีดีขึน้  

ทัง้นี ้ชาวจีนเป็นแรงงานสําคญัต่าง ๆ ให้กับนกัลงทุนในสยามเช่นกัน ขอบเขตการ
แบง่ฐานะสําหรับประกอบอาชีพของชาวจีนในสยาม พบว่าใช้ความชํานาญด้านอาชีพในการแบ่ง 
หลายครัง้ปรากฏเก่ียวกบัเชือ้สายของชาวจีนเช่นกนั กลา่วคือ ชาวจีนแต้จ๋ิว ฮกเกีย้น และกวางตุ้ง
มกัจะมีฐานะ และโอกาส ในการประกอบอาชีพท่ีดีกวา่ เช่น การเป็นเจ้าภาษีอากรหรือเป็นเจ้าของ
กิจการต่าง ๆ49 โดยเฉพาะชาวจีนแต้จ๋ิวในยคุแรกเร่ิม อย่างไรก็ตาม ชาวจีนบางส่วนท่ีมีเชือ้สาย
ดงักล่าวก็มิได้มีฐานะการทํางานท่ีดีทุกคน เพราะบางคนมีบทบาทการประกอบอาชีพเทียบเท่า
กรรมกร50 

สําหรับการประกอบอาชีพของชาวจีนแต่ละกลุ่มภาษาสมยัแรกเร่ิมอพยพเข้ามาใน
สยามช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นัน้ พบว่า ชาวจีนในสยามส่วนมากนิยมตัง้ถ่ินอาศยับริเวณชายฝ่ัง
ทะเลหรือลุ่มแม่นํา้สายใหญ่ ในกรุงเทพฯ พบว่า มีประชากรชาวจีนอาศยัหนาแน่นมากท่ีสดุคือ 3 

                                                            
46John Crawfurd, History of the Indian Archipelago: Containing an Account of 

the Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions, and Commence of its Inhabitants, 
vol. 3 (Edinburgh: Archibald Constable and co. Edinburgh, 1820), 186.  

47อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิชย์, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยั
รัชกาลท่ี 3,” 14. 

48สาระสนิ วีระผล, จิม้ก้องและกาํไร: การค้าไทย – จีน 2195 – 2396, 210. 
49เร่ืองเดียวกนั, 136-137. 
50เร่ืองเดียวกนั. 
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ใน 4 ของประชากรในกรุงเทพฯเป็นชาวจีน แต่บางพืน้ท่ีชาวจีนไม่ปรากฏมากเท่าชาวพืน้เมือง51 
ทัง้นี ้ชาวจีนแต้จ๋ิวเป็นกลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดาชาวจีนท่ีอาศยัในกรุงเทพฯ52 ดงัท่ีกล่าวข้างต้นว่า 
ชาวจีนแต้จ๋ิวมีบทบาทสําคญัในการเดินเรือ การค้าทางสําเภา แต่ก็พบชาวจีนแต้จ๋ิวท่ีประกอบ
อาชีพด้านกสกิรรมกระจายเข้าไปตามชนบทโดยมากเช่นกนั53 ชาวจีนฮกเกีย้นผู้ มีจํานวนประชากร
รองลงมาจากชาวแต้จ๋ิว พบการประกอบอาชีพกลุม่การค้าและกะลาสีเรือสว่นมาก สําหรับชาวจีน
กวางตุ้ งนัน้ส่วนมากเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถด้านงานอาชีพช่างฝีมือและการค้าเคร่ืองจักร54 จีน
ไหหลํานัน้มีความชํานาญด้านการประมงเป็นพืน้ฐานมกัอาศยับริเวณแม่นํา้สายต่าง ๆ และจีน
ไหหลํานีจ้ัดเป็นกลุ่มท่ีมีความยากจนหากเปรียบเทียบกับจีนแต้จ๋ิว ฮกเกีย้น และกวางตุ้ ง กลุ่ม
สดุท้าย คือชาวจีนแคะ อาศยัตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ ไม่ปรากฏอาชีพท่ีโดดเด่นแต่พบหลกัฐานบาง
ประการท่ีแสดงวา่ชาวจีนแคะอยูอ่ยา่งหนาแน่นท่ี จ.พิจิตร55  

อนึ่ง พบหลกัฐานการบนัทึกของชาวฝร่ังเศสท่ีได้ตัง้ข้อสงัเกตเม่ือ พ.ศ.2257 พบว่า 
ตําแหน่งท่ีชาวจีนได้ดํารงเป็นพระคลงั ยงัเป็นการแสดงนยัยะท่ีชาวจีนได้รับความกรุณาและได้รับ
ความไว้วางพระทัยจากพระมหากษัตริย์สยามเป็นอย่างยิ่ง56 สืบมาจนกระทั่งในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ชาวจีนนัน้ยังคงมีบทบาทสําคญัและเป็นท่ีไว้วางพระราชหฤทัยให้ดํารงตําแหน่ง
สําคญัในงานราชการเช่นกนั เช่น จีนกุน ข้าหลวงเดิมตัง้แต่สมยักรุงธนบุรี ได้รับความกรุณาจาก 
รัชกาลท่ี 1 ดํารงตําแหน่งพระยาศรีพิพฒัน์ เป็นพระยาพระคลงั ผู้ มีความสําคญัในการจดัเรือ
สําเภาหลวงไปขายท่ีประเทศจีน แล้วต่อมาได้ดํารงตําแหน่งเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ สมหุนายกใน

                                                            
51George Finalyson, The mission to Siam and Hue: the Capital of Cochin 

China in the Years 1821-2 (London: John Murray, 1826), 212-213. 
52Howard Malcom, Travels in South Eastern Asia, Embracing Hindustan, 

Malaya, Siam, and China; with notices of Numerous Missionary Stations, and a Full 
Account of the Burman Empire, Vol. 2 (London: Bradbury and Evans, n.d.), 140. 

53จี วิลเล่ียม สกินเนอร์, สังคมจีนในประเทศไทย: ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์, 
แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศริิ, 83. 

54เร่ืองเดียวกนั. 
55เร่ืองเดียวกนั, 88. 
56สาระสนิ วีระผล, จิม้ก้องและกาํไร: การค้าไทย – จีน 2195 – 2396, 210. 
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สมยัรัชกาลท่ี 257 และเป็นท่ีปรึกษาสว่นพระองค์เช่นกนั58 นบัเป็นการแสดงถึงบทบาทสําคญัของ
ชาวจีนท่ีได้เข้ามารับราชการในสยามและยงัดํารงตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจและความมัน่คง
ของชาตท่ีิมีมาตัง้แตย่คุแรกเร่ิมของกรุงรัตนโกสนิทร์  

เม่ือเข้าสู่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 บทบาทของ
ข้าราชการไทยเชือ้สายจีน ยงัปรากฏในด้านความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองเช่นเดียวกบั
สมัยแผ่นดินท่ีผ่านมา กล่าวคือ พบบนัทึกเก่ียวกับการแต่งตัง้ข้าราชการ ท่านทรงโปรดเกล้าฯ 
เล่ือนตําแหน่งพระพิชยัวารี เจ๊สวัโต ขึน้เป็นพระยาพิชยัวารี และเจ๊สวับุญมาข้าหลวงเดิม ดํารง
ตําแหน่งเป็นพระวิเศษวารี59 นอกจากนีย้งัปรากฏช่ือ พระยาโชฎกึราชเศรษฐี (ทองจีน) ผู้ รับราชการ 
มาตัง้แต่ในสมยัแผ่นดินรัชการท่ี 2 ดงัช่ือปรากฏในพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 2 เก่ียวกับการ
สร้างสวนขวาวา่ ท่านเป็นบดิาเจ้าจอมอ่ิม60 ซึง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นี ้พบว่า พระยาโชฎกึราชเศรษฐี 
(ทองจีน) มีหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอยู่หลายครัง้ เช่น ท่านเป็นผู้ควบคมุการก่อสร้างป้อมท่ี
เมืองสาครบุรี (สมทุรสาคร) แล้วให้ช่ือป้อมนัน้ว่า วิเชียรโชฎก ซึ่งการสร้างป้อมในครัง้นีไ้ด้มีการ
เกณฑ์แรงงานชาวจีนเข้ามามีสว่นในการก่อสร้างเช่นกนั61 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2374 รัชกาลท่ี 3 ทรง
โปรดเกล้าฯให้พระยาโชฎกึราชเศรษฐี (ทองจีน) เป็นแมก่ลองจ้างจีนขดุคลองเก่าตัง้แตบ่ริเวณดา่น
วดัปากนํา้ถึงบางขนุเทียน62 และท่านยงัเป็นบคุคลสําคญัในการบรูณะวดัทองนพคณุอีกด้วย63  

                                                            
57พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั , สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ 

และสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานวุตัิวงศ์, เร่ืองเที่ยวที่ต่าง ๆ ภาค 2 (ม.ป.ท., 2505. พิมพ์
ในงานอนุสรณ์งานฌาปนกิจศพหม่อมเลื่อน สายสนั่น ณ อยุธยา ฌาปนสถานกองทัพบก วัด
โสมนสัวิหาร 29 ตลุาคม 2505), 78. 

58กลัยา เกือ้ตระกลู, ต้นตระกูลขุนนางสยาม (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2552), 186. 
59เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 2, 992. 
60เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 1, 526. 
61เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 2, 1078. 
62เร่ืองเดียวกนั, 1098. 
63เร่ืองเดียวกนั, 1400. 
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การพบหลกัฐานท่ีชาวจีนมีส่วนสําคญัตอ่งานก่อสร้างโดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวข้องกบัศา
สนสถาน น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีก่อให้เกิดรูปแบบงานศิลปะอย่างจีนเข้ามาผสมผสานเป็นอย่าง
ยิ่ง นอกจากวดัทองนพคณุท่ีมีข้าราชการเชือ้สายจีนเป็นผู้บรูณะแล้ว ยงัปรากฏช่ือวดัท่ีชาวเชือ้สาย
จีนมีบทบาทสําคญัต่อการสร้างวดัอีก เช่น วดักลัยาณมิตร เป็นวดัท่ีเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (เจ้าสวั
โต) ได้ยกท่ีดินของท่านเพ่ือสร้างวดัถวายเป็นพระอารามหลวง ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดาร 
รัชกาลท่ี 3 วา่ “...เจ้าพระยานิกรบดนิทร์ยกท่ีบ้านเดมิของท่าน แล้วซือ้บ้านข้าราชการและบ้านเจ๊สวั 
เจ้าภาษี นายอากร อ่ืนอีกหลายบ้าน สร้างเป็นวัดใหญ่ พระราชทานช่ือวัดกัลยาณมิตรวดั 1 แต่
วิหารใหญ่เป็นของหลวง...”64  

ดงัท่ีกล่าวข้างต้นว่า  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าฯได้มีชาวจีนผู้ มีบทบาท
ทัง้ท่ีเป็นข้าราชการอนัมีหน้าท่ีเป็นแมก่องคมุงาน รวมถึงแรงงานชาวจีนผู้ มีสว่นในงานก่อสร้างตา่ง ๆ 
อย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากรัชสมยันีมี้การก่อสร้างวดัวาอารามทัว่ราชอาณาจักร ย่อม
ส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้จํานวนแรงงานเพ่ิมขึน้ตามลําดบัเพราะเพียงแรงงานชาวไทย
อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อภาระงาน จึงเป็นเหตุให้เกิดการเกณฑ์แรงงานจีนเข้ามาช่วยในการ
บรูณะก่อสร้างสิง่ตา่ง ๆ สมยันี ้อนัเป็นหนึ่งในหลายปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้รูปแบบงานก่อสร้างสมยันีมี้
การใช้ศิลปะจีนท่ีเกิดขึน้อย่างแพร่หลายในสมัยนี  ้ดังกลอนเพลงยาวของ นายมี มหาดเล็ก ได้
พรรณนาและอุปมาถึงพระราชศรัทธาในการทํานุบํารุงศาสนสถานของ รัชกาลท่ี 3 ว่ามีการบูรณ 
ปฏิสงัขรณ์วดัตา่ง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัรและมีการใช้ทรัพยากรอยา่งมากในคราวบรูณะ ดงันี ้

  “..แตท่รงสร้างพระอาวาสทัว่ราชฐาน ตัง้แตก่ลวดัราชโอสา 
จนเสร็จวดัทัง้ปวงท่ีลว่งมา สิน้อิฐผาปนูกระเบือ้ขนเปลืองเตมิ 
แม้นรวมวรบควบเข้าทัง้เก่าใหม ่ ประมาณใหญ่สกัเท่าภเูขาเฉลมิ 
ทัง้นํา้เชือ้เนือ้รักท่ีตกัเตมิ สริิเพิ่มกนัเข้าเท่านที...”65 
  
ทัง้นี  ้ยังปรากฏหลักฐานเก่ียวกับการจ้างแรงงานจีนให้เข้ามาช่วยในงานก่อสร้าง 

ต่าง ๆ เช่นกนั ดงัพบในบทกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ รัชกาลท่ี 3 ท่ีกล่าวถึงการบูรณะ
ภายในเขตพระราชฐานว่ามีทัง้ช่างชาวไทยและช่างชาวจีนทัง้ยงัมีการเพิ่มรางวลัให้แก่ช่างเหลา่นัน้

                                                            
64เร่ืองเดียวกนั. 
65นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระ

น่ังเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้ กรุ๊พ, 2530), 62-63. 
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ด้วย66 สําหรับการจ้างช่างชาวจีนนี  ้ได้มีนักวิชาการต่างชาติให้ข้อเสนอว่า “รัฐบาลในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ต้องการชาวจีนให้อพยพเข้ามาในประเทศมิใช่เพียงเหตุผลทางเศรษฐกิจ
เท่านัน้ ยงัต้องการช่างชาวจีนท่ีชํานาญเข้ามาช่วยสร้างบ้านเมือง”67 นบัว่าเป็นข้อสงัเกตในประเด็น 
การขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี ซึง่ประเด็นนีมี้นกัวิชาการไทยท่ีแสดงความคิดเห็นไว้เช่นกนัว่า 
ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 3 มีความจําเป็นท่ีจะต้องบูรณปฏิสงัขรณ์วดัจํานวนมาก จึงต้องระดมช่างเป็น
จํานวนมากและเกิดการขาดแคลนขึน้68 ดงัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

อาจกลา่วได้วา่ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีไทยมีตอ่จีนเป็นระยะเวลานานนัน้ ได้
ก่อให้เกิดผลประโยชน์และสิทธ์ิต่าง ๆ มากมาย ซึ่งชดัเจนยิ่งขึน้ในช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
นอกจากนีช้าวจีนท่ีได้อพยพเข้ามาในไทยยงัมีบทบาทในด้านต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมต่อเศรษฐกิจและ
การบํารุงบรูณะประเทศในยคุสมยันีเ้ป็นอย่างมาก อีกทัง้การติดตอ่ค้าขายระหว่างไทย – จีนท่ีมี
การขยายตวัอยา่งมาก ก็เป็นสว่นหนึง่ท่ีกระตุ้นให้เกิดการซือ้สนิค้าจากจีนเข้ามาในไทย กระทัง่เกิด
การรับรูปแบบอิทธิพลทางศิลปะและนํามาปรับเปล่ียนให้เข้ากับศิลปกรรมอย่างไทยทัง้ทางตรง
และทางอ้อมดงัท่ีกลา่วไป 

 
3. อทิธิพลศิลปะจีนที่มีต่องานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

งานศิลปกรรมไทย กล่าวได้ว่า เป็นงานศิลปกรรมท่ีมีการผสมผสานและเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเวลาช้านาน โดยรูปแบบศิลปะในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ช่วงสมยั
แรกยงัคงความเป็นประเพณีนิยมอยู่มาก กระทัง่เกิดการปรับเปล่ียนและปรากฏรูปแบบศิลปะท่ีมี
ส่วนได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเข้ามาอย่างแพร่หลายในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 สําหรับอิทธิพลทาง
รูปแบบศิลปกรรมท่ีมีลกัษณะอย่างจีนนัน้ มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ว่า “ชาวจีนมีบทบาทในด้าน

                                                            
66เร่ืองเดียวกนั, 13. 
67ดรูายละเอียดเพิ่มเติมในเชิงอรรถ Frederick Arthur Neale, Narrative of a 

Residence in Siam at the Capital of the Kingdom of Siam (1850) (Bangkok: White 
Lotus, 1997), 68. 

68ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ศักดิ์ชัย สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ 

(กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 10-11. 
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ศิลปกรรมไทยมาตัง้แต่สมัยสุโขทัยแล้ว”69 ทัง้นีค้งเป็นผลสืบเน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศท่ีมีมานาน 

3.1 จติรกรรม 
 สําหรับด้านจิตรกรรมไทยนัน้ หลกัฐานท่ีค่อนข้างเด่นชัดได้ปรากฏในงานศิลป์ 

อันเช่ือว่าเป็นฝีมือช่างชาวจีนสร้างสรรค์ไว้บนผนังกรุพระปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะ  
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งน่าจะเป็นงานท่ีสร้างขึน้คราวเดียวกับสมัยแรกสร้างวัดใน พ.ศ.1967 
จากนัน้รูปแบบศลิปะจีนยงัคงปรากฏเร่ือยมากระทัง่ถึงสมยัอยธุยาตอนปลาย70 

 สมยักรุงรัตนโกสินทร์พบภาพจิตรกรรมสะท้อนความเป็นจีนเพิ่มขึน้ เช่น ภาพวิถี
ชีวิต หรือ ภาพชาวบ้านต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะของชาวจีนปะปนอยู่ รวมถึงอาคารท่ีอยู่อาศยั เก๋งจีน 
นบัเป็นภาพท่ีพบได้มากขึน้และกลายเป็นสว่นหนึง่ของจิตรกรรมไทย โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 3 
เทคนิควิธีการต่าง ๆ อย่างจีนปรากฏในงานจิตรกรรมยุคนีอ้ย่างชดัเจน เช่น การเปลี่ยนรูปแบบ
สนิเทาจากลวดลายฟันปลา เป็นแถบสีคล้ายโบ เรียกวา่ ลายฮ่อ ตามท่ีพบในศลิปะจีน (ภาพท่ี 1)71  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ลายสนิเทาบนภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัสวุรรณารามฯ บางกอกน้อย 

                                                            
69Silpa Birasri, Thai Architecture and Painting, 4, อ้างถึงใน มลัลิกา เรืองระพี, 

“บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และศลิปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 4 แห่ง
กรุงรัตนโกสนิทร์”, 179. 

70ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิชย์, “อิทธิพลศิลปะจีนในงาน
จิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัยรัชกาลท่ี 3”,15 และ สันติ เล็กสุขุม และกมล ฉายาวัฒนะ, 
จติรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: เจริญวิทย์การพิมพ์, 2524), 8. 

71ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคดิที่ปรับ เปล่ียน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2556), 423. 
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 สืบเน่ืองจากในรัชสมยันีไ้ด้มีการสร้างและสถาปนาวดัขึน้ใหม่เป็นจํานวนมาก 
เม่ือวดัหลายแห่งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบงานศิลปกรรมให้สอดคล้องอย่างพระราชนิยม จึงย่อม
ส่งผลต่องานจิตรกรรมให้มีลกัษณะสมัพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรมเช่นกนั โดยอิทธิพลด้านศิลปะ
จีนท่ีสะท้อนผา่นงานจิตรกรรมในสมยันีส้ามารถพิจารณาได้ 3 กลุม่ใหญ่72 ดงันี ้ 

 กลุม่แรก ปรากฏการใช้เนือ้เร่ืองหรือเร่ืองราวของจีน เช่น วรรณกรรมเร่ือง สามก๊ก 
พบท่ีพระอโุบสถ วดันางนองวรวิหาร จว.กรุงเทพ ฯ  

 กลุ่มต่อมา เป็นกลุ่มท่ีใช้ลวดลายเคร่ืองโต๊ะ เคร่ืองตัง้ และเคร่ืองมงคลจีนในการ
วาดภาพประดบัศาสนสถาน ซึง่กลุ่มนีป้รากฏเกือบทกุวดัท่ีสร้างอย่างพระราชนิยม73 พบว่ามีการ
ใช้เป็นสญัลกัษณ์นยัยะความเป็นสิริมงคลด้านต่าง ๆ เช่น ลายฮกลกซิ่ว ลายดอกโบตัน๋ ลายดอก
พดุตาล ลายค้างคาว หรือลายอาวธุ เป็นต้น ลวดลายเหลา่นีพ้บมากโดยทัว่ไป พร้อมกบัลายเคร่ือง
โต๊ะเคร่ืองตัง้ ซึง่มีนกัวิชาการได้ตัง้ข้อสนันิษฐานถึงการนําลวดลายเคร่ืองโต๊ะเคร่ืองตัง้มาใช้ในการ
จิตรกรรมไทยว่า น่าจะได้รับอิทธิพลจากการจดัเคร่ืองตัง้ตามบ้านเรือนของชาวจีน และอาจเน่ือง
มากจากการท่ีมีช่างชาวจีนรับผิดชอบงานจิตรกรรมจงึได้นําภาพสญัลกัษณ์มงคลท่ีคุ้นเคยมาใช้ใน
งานศลิป์74 จากข้อสนันิษฐานในการค้นคว้าดงักลา่วนี ้นบัเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของ
ปัจจยัแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในงานศิลปกรรมได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกบัการท่ีช่าง
สร้างสรรค์และสอดแทรกลวดลายท่ีคุ้นเคยลงในงานศลิปะ 

 กลุ่มสุดท้าย คือ การใช้ลวดลายประดบัตกแต่งต่าง ๆ อย่างจีน นอกเหนือจาก
จิตรกรรมท่ีเป็นเร่ืองราวและสญัลกัษณ์ลายมงคล พบว่ามีการประดบัลวดลายดอกไม้และใบไม้
อย่างจีนเต็มพืน้ท่ีผนงัเป็นลายเดียวกนัทัง้หมด เรียก ลายดอกลอยก้านแย่ง หรือ ลายแผง75 ท่ีพบ
มากคือ ลายดอกโบตัน๋ อยา่งไรก็ตามพบวา่ ช่วงปลายรัชกาลท่ี 3 เร่ิมปรากฏรูปแบบงานอย่างชาติ

                                                            
72ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคดิที่ปรับเปล่ียน, 456. 
73เร่ืองเดียวกนั, 457. 
74อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิชย์, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมยั

รัชกาลท่ี 3”, 43. 
75ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคดิที่ปรับเปล่ียน, 464. 
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ตะวนัตก หรืองานศิลปะแนวสมจริงผสมผสานมากขึน้76 เม่ือเข้าสูส่มยัรัชกาลท่ี 4 ความนิยมในรูป 
แบบงานศิลปกรรมอย่างตะวนัตกเร่ิมเข้ามาแทนท่ีและเกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบหลายประการ 
ซึง่ตา่งจากงานศลิปะในสมยัรัชกาลท่ี 3 สง่ผลให้งานจิตรกรรมอยา่งศลิปะจีนคอ่ย ๆ ลดบทบาทลง 

3.2 สถาปัตยกรรม 
 งานสถาปัตยกรรมท่ีได้รับรูปแบบจากศิลปะจีนพบว่า ลวดลายปนูปัน้ต่าง ๆ ท่ีใช้

ประดบัสถาปัตยกรรมนัน้ ปรากฏลกัษณะท่ีคล้ายกับลวดลายประดบัอย่างจีนมาตัง้แต่ก่อนสมัย
รัตนโกสินทร์แล้ว แต่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 รูปแบบงานสถาปัตยกรรมมีลกัษณะท่ีคล้ายกบัอาคารอย่าง
จีนชดัเจน และกลา่วได้ว่าเป็นงานท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในสมยันี ้กระทัง่มีการเรียกว่าเป็นงาน
ศลิปะแบบพระราชนิยม ทัง้นีล้กัษณะงานสถาปัตยกรรมในรัชสมยันี ้มิได้มีแตเ่พียงงานพระราชนิยม
เท่านัน้แตย่งัพบวา่มีการบรูณปฏิสงัขรณ์ศาสนสถานสําคญัท่ียงัคงรักษารูปแบบประเพณีดัง้เดมิ หรือ 
แบบประเพณีนิยมเช่นกนั เช่น วดัสวุรรณารามฯ วดัยานนาวา เป็นต้น  (ภาพท่ี 2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 พระอโุบสถ วดัสวุรรณารามฯ บางกอกน้อย 

 กรณีอาคารท่ีคงรูปแบบประเพณีนิยมในรัชสมยันี ้ได้มีนกัวิชาการศึกษาและตัง้
ข้อสงัเกตไว้ กล่าวคือ กลุ่มอาคารท่ียงัคงรักษาแบบประเพณี โดยมากปรากฏกบัอาคารซึ่งมีการ
สร้างมาก่อนสมยัรัชกาลท่ี 3 แล้วอาคารเหลา่นีจ้งึสร้างตามรูปแบบเดมิ77  

                                                            
76สนัต ิเลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 : ความคดิเปล่ียนการแสดงออก

ก็เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 272 - 273. 
77ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 63. 
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 อนึง่ ข้อสนันิษฐานท่ีมาของอาคารแบบเก๋งจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ก่อนท่ีจะเกิดรูป 
แบบอาคารพระราชนิยมมี 2 ข้อสนันิษฐาน คือ 1. พระตําหนกัเก๋งจีน วดัราชสิทธาราม สนันิษฐาน 
ว่าเป็นอาคารท่ีก่อสร้างมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 1 พร้อมกบัพระตําหนกัจนัทน์ โดยรัชกาลท่ี 2 เม่ือ
ครัง้ดํารงพระอิสริยยศเป็น กรมพระราชวงับวรสถานมงคล เพ่ือพระราชทานพระตําหนักจันทน์
ให้แก่พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือคราวผนวชในปี พ.ศ.236778 2. พระตําหนกัปัน้
หย่า วดับวรนิเวศวิหาร เป็นอาคารอย่างตกึฝร่ัง 3 ชัน้ แต่ส่วนหน้าบนัเป็นแบบฝร่ังผสมจีน สร้าง
เม่ือครัง้สมยัรัชการท่ี 3 ทรงรือ้ตําหนกัฝร่ังพืน้ 3 ชัน้จากสวนขวามาสร้างท่ีวดับวรนิเวศวิหาร ปี 
พ.ศ.2379 เพ่ือพระราชทานเป็นท่ีประทบัของเจ้าฟ้ามงกฎุขณะทรงผนวชและทรงเป็นเจ้าอาวาส79 
จากผลการศึกษา ผู้ วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับแนวคิดว่า พระตําหนักตึกปัน้หย่าน่าจะเป็น
ต้นแบบอาคารนอกอย่างโดยนํามาสร้างในวดั เน่ืองจากเป็นอาคารท่ีเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงด้วย
การสร้างเป็นอาคารหลายชัน้ในสมัยรัชกาลท่ี 2 อันสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างอย่างเรือน 
ท่ีอยู่ อาศยัของตกึฝร่ังซึง่เป็นนยัยะการเร่ิมเข้าสูย่คุใหม่แห่งสถาปัตยกรรมไทย80 จึงมีความเป็นไป
ได้วา่ พระตําหนกัปัน้หยา่นีเ้ป็นอาคารต้นแบบอาคารนอกอยา่ง ท่ีนํามาสร้างในวดัตา่ง ๆ ภายหลงั  

 กรณีกลุ่มอาคารก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ใหม่ในรัชสมยันี ้หรือท่ีเรียกว่า งานศิลปะกลุ่ม
พระราชนิยม หรือวดันอกอย่าง81 ทัง้ท่ีสร้างโดยพระมหากษัตริย์และสร้างโดยขุนนาง เป็นกลุ่ม
อาคารวดัท่ีมีพระอโุบสถหรือพระวิหารคล้ายอยา่งรูปแบบของเก๋งจีน มีหน้าบนัก่ออิฐถือปนูประดบั 
ด้วยกระเบือ้งลวดลายอย่างจีน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีประดบัลวดลาย
สญัลกัษณ์มงคลของจีน ลกัษณะคล้ายกบัการประดบัลายมงคลในงานจิตรกรรม ได้แก่ ลายลกูท้อ 

                                                            
78ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคดิที่ปรับ เปล่ียน, 120. 
79เร่ืองเดียวกนั, 122. 
80เร่ืองเดียวกนั, 122 -123. 
81สมเดจ็ฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพได้ประทานความเห็นเก่ียวกบัวดันอกอย่างนีใ้น 

สาส์นสมเด็จว่า ท่านเคยเห็นกลอนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 3 ของพระยาไชยวิชิตร (เผือก) ท่ี
กล่าวถึงรูปแบบของช่อฟ้าใบระกาวดัราชโอรสฯ ซึ่งช่างได้ปรับเปล่ียนให้คงทน นบัเป็นวดัแรกท่ี
สร้างแตกตา่งจากวดัทัว่ไป สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ จึงทรงเรียกว่า “วดันอกอย่าง” ดู
รายละเอียดใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัิวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็, เลม่ 25 (กรุงเทพ: องค์การค้าครุุสภา, 
2505), 2-3, อ้างถึงใน ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 66-67. 
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บสถ วดันางน

บนัพระอโุบส

อรสาราม 

ลุม่ท่ีประดบัเ
ท่ี 4) 

นอง 

สถวดัราชโอร

เฉพาะกระเบื ้

รส หน้าบนัพ

อ้งเคลือบลาย

พระวิหาร วดั

ยดอกไม้ เช่น

25 

ดนางนอง 

น หน้าบนั
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 และประการสดุท้าย คือ กลุม่ประดบัลายดอกไม้ผสมลายพรรณพฤกษาหรือลาย
กระหนกอย่างประเพณี แต่ทําแบบธรรมชาติโดยมีการใช้กระเบือ้งเคลือบแทน เช่น หน้าบนัพระ
อโุบสถ วดัเฉลิมพระเกียรติ ฯ ท่ีนบัว่ามีพฒันาการรูปแบบโดยการใช้ดอกไม้เต็มพืน้ท่ีแทนลาย
มงคล และไมใ่ช่ลายประดบัแบบก้านแยง่ดงัท่ีเคยมีปรากฏ82 (ภาพท่ี 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  5 หน้าบนั พระอโุบสถ วดัเฉลมิพระเกียรต ิ

 
 นอกเหนือจากข้อสงัเกตข้างต้น รูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 

3 สามารถบ่งชีถ้ึงการนําลกัษณะอาคารอย่างจีนเข้ามาประยกุต์ใช้เช่นกนั กล่าวคือ ส่วนหลงัคา  
แตเ่ดิมนัน้อาคารแบบประเพณีสว่นใหญ่โครงหลงัคาเป็นงานไม้มีนํา้หนกัเบา ซึง่ทําให้อาคารแบบ
ประเพณีสามารถสร้างเป็นหลงัคาซ้อนชัน้ได้หลายตบั แตเ่ม่ือรัชกาลท่ี 3 มีพระประสงค์นําลกัษณะ
หลงัคาอยา่งเก๋งจีนท่ีเป็นทรงโรง หรืออาคารทรงหน้าจัว่และใช้วิธีการก่ออิฐถือปนูทัง้หมด จึงสง่ผล
ให้อาคารกลุม่นีไ้มส่ามารถทําหลงัคาซ้อนลดหลัน่กนัหลายตบัได้ดงัเดมิ  

 ด้วยข้อจํากดัทางโครงสร้างท่ีมีนํา้หนกัมากกว่างานไม้ สามารถอธิบายเพิ่มเติม 
ถึงลกัษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างจากอาคารแบบประเพณีได้ กล่าวคือ ไม่มีการ
ประดบัช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ แตมี่การเพิ่มส่วนของโครงสร้างเสาให้มีความแข็งแรงมากขึน้ 
คือ การเพิ่มพาไลและเสาพาไล83 ซึง่ลกัษณะโดยรวมของงานก่อสร้างกลุม่นีจ้ะปรากฏศิลปะอย่าง
จีนเข้ามาผสมโดยเฉพาะการประดบัตกแต่งลวดลายบนหน้าบนั เช่น พระอุโบสถ วดัราชโอรสฯ  
วดักัลยาณมิตรฯ วดัเทพธิดาราม เป็นต้น นอกจากนี ้ช่องประตูหน้าต่างบางแห่งมีการทําเลียน 

                                                            
82ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 92. 
83เร่ืองเดียวกนั, 67. 



 

แบบหน้าต่า
พทุธไสยาสน
วดัราชโอรส 

 
ภาพท่ี 6  ช่อ

หลกัอย่าง พร
ประต ูศาลาร
กระเบือ้งเคลือ
มงคลตามคติ
ประการของ
นอกจากนีพ้บ
จึงมีการตัง้เต
ไทยใช้เอง นบั

                      

รัตนโกสินท

(พระนคร: กร

งอย่างศิลปะ
น์ วดัราชโอรส
เช่นกนั84 (ภา
 
 
 
 
 
 
 

งประตกูลมทั
 
 ทัง้นี ้รูปแ
ระอโุบสถ หรือ
ราย เป็นต้น ก
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หลงัคาอย่าง
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84ไขแสง ศขุะ

ทร์ (กรุงเทพฯ
85สมเด็จฯกร
รมศลิปากร, 2
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มิใช่อาคาร
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ชกาลท่ี 3 
งประเทศ

7) 

ยต้นกรุง

พ์ครัง้ท่ี 5 
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ภาพท่ี 7 สญัลกัษณ์มงคลคตศิลิปะจีน ประดบับนหลงัคาพระวิหารพระนัง่ วดัราชโอรสาราม 

 
 จากการท่ีนํารูปแบบลักษณะอาคารอย่างจีนหลายประการมาใช้แทนท่ีงาน

อาคารแบบประเพณีนัน้ พิจารณาได้ถึงปัจจยัสนบัสนุนเร่ืองความแข็งแรงและคงทน ดงัหลกัฐาน
ปรากฏใน เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ 3 รัชกาล ของพระยาไชยวิชิต (เผือก) ท่ีได้แต่งพรรณนาวดั
ราชโอรสและมีข้อความเก่ียวข้องกับรูปแบบบางประการ ของอาคารประเพณีว่าชํารุดทรุดโทรม
ง่าย ดงันี ้ 

 “อนัวดัวาอาวาสประหลาดสร้าง ยกัย้ายหลายอย่างโบสถ์วิหาร ช่อฟ้าหางหงส์
ทรงบรุาณ ไมท่นทานวา่มกัจะหกัพงั พระอารามนามราชโอรส หน้าบนัชัน้ลดลายฝร่ัง 
กระเบือ้งเคลือบสองสีมีพนงั เป็นอยา่งนอกออกปลัง่ปลาบปลวิ”86  

 
 สําหรับการผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 3 นี ้นอกเหนือจากกลุ่ม

อาคารขนาดใหญ่ เช่น พระวิหารหรือพระอโุบสถแล้ว ยงัพบกลุม่งานศิลปกรรมซึง่มีลกัษณะโดดเดน่
และมีรูปแบบศิลปะท่ีผสมผสานอย่างน่าสนใจ คือ กลุ่มงานซุ้มสีมา โดยรูปแบบระยะแรกของ 
ซุ้มสีมาจะเป็นทรงกบู เช่น วดัสระเกศฯ กระทัง่มีการพฒันาอยา่งเดน่ชดัในสมยัรัชกาลท่ี 3 ทรงสร้าง
ซุ้มสีมาทรงเรือน หรือ ทรงคฤห์ อนัมีการนําศิลปะเข้ามาผสมผสานอย่างเด่นชดัทัง้ศิลปะไทย จีน 
และตะวนัตก87 รวมถึงซุ้มสีมาแบบปราสาทยอดท่ีมีการนําปราสาทมาประดบับนยอดซุ้ม หรือการ
ประดบัยอดซุ้มสีมาด้วยเจดีย์ตา่ง ๆ นี ้แสดงให้เห็นถึงแนวพระราชปณิธานอยา่งใหมข่องพระองค์ใน
                                                            

86พระยาไชยวิชิต (เผือก), ยอพระเกียรต ิ3 รัชกาล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย, 2459)
พิมพ์แจกในงานศพพระนิเวศน์วิสทุธิ (ถึก สาระสดุ) ปีมะโรงอฐัศก 2459), 34. 

87ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 101-103. 
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งานศิลปกรรมท่ีเกิดการผสมผสานทางงานศิลปะมากขึน้ ด้วยวิธีคิดและหลกัฐานทางศิลปกรรม
เหลา่นีอ้าจมีความเช่ือมโยงตอ่รูปแบบ แนวคิดของ ถะ หรือ เจดีย์จีน ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่นกนัดงัท่ี
จะกลา่วในบทถดัไป  (ภาพท่ี 8) 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ซุ้มสีมา วดัสระเกศฯ 
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บทที่ 3 
รูปแบบและหน้าที่ของถะจีน ในสมัยรัชกาลที่ 3 

 
งานศิลปกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 นบัเป็นยคุรุ่งเรืองแห่งศิลปะจีนทัง้งานจิตรกรรมและ

สถาปัตยกรรม หนึ่งในความนิยมท่ีปรากฏการใช้งานอย่างแพร่หลายคือ ประติมากรรมศิลาจีน
อนัมีหน้าท่ีการใช้งานหลากหลายมิต ิซึง่ถะหรือเจดีย์ศลิาจีนก็ได้ปรากฏความนิยมการใช้งานอยา่ง
แพร่หลายในช่วงสมยันี ้กระทัง่เกิดความเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบอย่างเด่นชดั โดยการศึกษาใน
ครัง้นีผู้้วิจยัจะทําการศกึษาถึงแหลง่ท่ีมาของถะ รูปแบบฝีมือช่าง และหน้าท่ีการใช้งานของถะ ทัง้นี ้
วดัท่ีจะใช้ทําการวิจยัครัง้นีมี้ 7 แห่ง ประกอบด้วย วดัสทุศันเทพวราราม วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลา
ราม วัดหนังราชวรวิหาร วัดกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาส วัดราชโอรสาราม และวัดอรุณ
ราชวราราม 

จากการสํารวจพบว่าถะสามารถแบ่งกลุ่มเพ่ือทําการศึกษาเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ  
ถะฝีมือช่างในจีน ถะฝีมือช่างในไทย และถะกลุ่มท่ีไม่สามารถระบุท่ีมา ทัง้นี ้กลุ่มถะวดัสทุศันฯ  
วดัพระเชตพุนฯ วดัหนงัฯ และวดักลัยาฯ (เว้นถะยอดปรางค์) สามารถจดัรวมเป็นกลุ่มเดียวกนัได้
ด้วยรูปแบบ ฝีมือช่าง และลวดลายมีความคล้ายหรือเป็นลกัษณะเดียวกันและยงัเป็นกลุ่มท่ีพบ
ความนิยมการใช้งานมากท่ีสดุ ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงจะขอเรียกถะกลุม่นีว้่า ถะกลุม่รูปแบบท่ีพบมาก
ในสมยั ร.3 สําหรับถะผู้วิจยัทําการศกึษาโดยเปรียบเทียบกบังานศิลปกรรมศิลาทัง้งานช่างจากจีน
และงานช่างในไทยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาหาแห่งท่ีมาและลกัษณะของงานช่างวา่สร้างขึน้ใน
จีนหรือทําขึน้โดยช่างในดินแดนไทย นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัศึกษาถึงความสําคญัในตําแหน่งหน้าท่ี
การใช้งานของถะดงัท่ีปรากฏในช่วงสมยันี ้ 

 
1. การศึกษาแหล่งที่มาของถะศิลาผ่านหลักฐานเอกสาร และงานศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง 

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1 – 3) พบว่า กลุม่งานศิลปกรรมศิลาได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในการนํามาใช้ร่วมกบังานสถาปัตยกรรมไทยสมยัดงักล่าว ทัง้เพ่ือประดบั
ตกแต่งและการใช้เป็นวสัดใุนการก่อสร้างต่าง ๆ เช่น กลุ่มศิลปกรรมศิลาซุ้มสีมา เป็นต้น ความ
นิยมนีป้รากฏชัดเจนอย่างยิ่งสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยในพระราชศรัทธาโดยการนํา
แบบอยา่งศลิปะจีนเข้ามาใช้เม่ือครัง้ก่อสร้างและบรูณปฏิสงัขรณ์พระอารามตา่ง ๆ  
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อย่างไรก็ตาม แม้การใช้งานประติมากรรมศิลาจะปรากฏความนิยมอย่างแพร่หลาย
โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 2 – 3 แตห่ลกัฐานเอกสารท่ีกลา่วถึงถะศิลาโดยตรงนัน้กลบัไม่พบการ
กลา่วถึงอย่างแน่ชดั ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงจําเป็นต้องอาศยัข้อมลูเก่ียวกบังานศิลปกรรมศิลาจีนท่ีได้
มีผู้ ทําการศึกษาไว้แล้วมาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการค้นคว้าเบือ้งต้นครัง้นีไ้ด้ เน่ืองจากถะศิลาท่ี
ทําการศึกษานัน้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปกรรมศิลาอย่างจีนเช่นกัน นอกจากนีผู้้ วิจัยยงัอาศยั
ข้อมูลจากเอกสารร่วมสมัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานประติมากรรมศิลา เพ่ือนํามาช่วยในการ
พิจารณาแหลง่ท่ีมาของศลิาท่ีใช้ในงานศลิปกรรมได้ในระดบัหนึง่  

ทัง้นี ้ศิลาท่ีนํามาใช้ทัง้งานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสมยันี ้สามารถพิจารณา
แหล่งท่ีมาได้ 2 แห่ง คือ ศิลาจากจีน และศิลาในไทย ซึ่งถะท่ีจะใช้ในการศึกษาครัง้นีต้้องมีการ
นํามาตรวจสอบข้อมลูร่วมกบัประเภทของศลิาท่ีปรากฏในไทยตามรายละเอียดท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

1.1 ศิลาจากจีน 
 กลา่วได้วา่ เคร่ืองศลิาเป็นเอกลกัษณ์เชิงศลิปวฒันธรรมอย่างหนึ่งของวฒันธรรม

จีน ท่ีช่างสามารถนําหินมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์อย่างงดงามและเป็นท่ินิยมแพร่หลาย 
สําหรับงานประติมากรรมศิลาของจีนท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปในดินแดนไทยนิยมเรียกว่า “อบัเฉา” ซึง่ตาม
พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง “ของถ่วงเรือกนัเรือโคลง มีหินและทรายเป็นต้น”1  

 ได้มีผู้ศึกษาถึงคําว่าอบัเฉา และได้เสนอว่าน่าจะเป็นคําในภาษาไทย คือ คําว่า 
อบั และ เฉา สืบเน่ืองจากพืน้ท่ีใช้วางอบัเฉานัน้จะติดกับท้องเรือและมีนํา้ขงัตลอดเวลา2 แต่ข้อ 
เสนอนีผู้้ วิจยัพบว่าไม่น่ามีความเป็นไปได้ เน่ืองจากมีผู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและเสนอว่าคําว่า 
อบัเฉา เป็นคําจากภาษาจีนมิใช่คําจากภาษาไทยดงัท่ีเคยเข้าใจกนั3 รวมทัง้แนวคดิเร่ืองอบัเฉาเป็น
                                                            

1ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, เข้าถึงเม่ือ 4 
เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/dictionary/search.php 

2เปรมวดี วิเชียรสรรค์, “อบัเฉา: ประติมากรรมเคร่ืองศิลาของจีนท่ีวดัพระเชตพุนวิมล 
มังคลาราม” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2527), 12 -14. 

3ดท่ีูมาของคําว่า อบัเฉา [ยาชาง (ภาษาจีนกลาง) หรือ เอียบฉึง (ภาษาจีนแต้จ๋ิว)] ใน 
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “ประติมากรรมศิลาจีนกบัความนิยมศิลาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน
สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้านประวัติ- 
ศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2557), 84. 
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ศิลาจีนท่ีถกูนําเข้ามาในไทยในฐานะหลกัเพียงเพ่ือเป็นของกนัเรือโคลง เพราะเป็นสินค้าราคาถกู 
แต่มีนํา้หนกัมากสามารถนํามาใช้ถ่วงเรือได้ เม่ือมาถึงไทยประติมากรรมเหล่านีก้ลายเป็นสิ่งของ
ไม่มีมลูค่า จึงนํามาใช้ประดบังานสถาปัตยกรรมไทย หรือ ตกแต่งสถานท่ีต่าง ๆ เช่น วดั เป็นต้น4 
ข้อเสนอนีก็้ไมน่่าเป็นเหตผุลหลกัของการปรากฏประตมิากรรมศลิาจีนในไทยเช่นกนั  

 อาจารย์อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช ได้ค้นคว้าและเสนอแนวคิดเร่ืองอบัเฉาใหม่ว่า 
ประติมากรรมศิลาจีนท่ีปรากฏในไทยนัน้ ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าท่ีซือ้มาเพ่ือถ่วงเรือสําเภาขากลบั 
ดงัข้อสนันิษฐานสมยัก่อน แต่กลบัเป็นสินค้าท่ีมีราคาสามารถนํากลบัมาเพ่ือเพิ่มรายได้และใช้งาน
ในประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าของสําเภา5 โดยมีประโยชน์ด้านการถ่วงนํา้หนกัเรือเป็นหน้าท่ีรอง
เท่านัน้6 ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นสอดคล้องกบัแนวคิดดงักลา่วนี ้ด้วยการพิจารณาจากหลกัฐานเอกสาร
ปรากฏอนัเป็นปัจจยัสนบัสนนุได้ กลา่วคือ ข้อสนันิษฐานความสําคญัของประติมากรรมศิลาจีนว่า
เป็นสินค้ามีมลูค่านัน้ นกัวิชาการท่านนีไ้ด้ตัง้ข้อสงัเกตจากรายการสัง่ซือ้สินค้าจากจีนในเอกสาร 
จดหมายเหต ุรัชกาลท่ี 3 จ.ศ.1206 (พ.ศ. 2387) เลขท่ี 49 มดัท่ี 53 เก่ียวกบับนัทึกสัง่ซือ้เคร่ืองศิลา
หลายรายการ เช่น ศิลาเหล่ียม ศิลาลูกแก้ว ศิลาแดง กระถางธูปศิลาอย่างจีน เก๋งศิลา เสาศิลา
ปักหลกัแดน เสาศิลาทําสะพาน เป็นต้น หลายรายการมีการระบุไว้แน่ชดัในการจดัหา แต่ก็มีส่วน
หนึง่ท่ีเป็นบนัทกึไว้เพียง “ตามแตจ่ะหาได้” หรือบางรายการพิเศษจะมี “ตวัอยา่ง” ประกอบไปด้วย7  
 
 
 
 
 

                                                            
4เปรมวดี วิเชียรสรรค์, “อบัเฉา: ประติมากรรมเคร่ืองศิลาของจีนท่ีวดัพระเชตพุน

วิมลมงัคลาราม,” 12 –14. 
5อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช ,  “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการประชุม
วิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัตศิาสตร์ศิลปะ 
คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 84. 

6เร่ืองเดียวกนั. 
7“จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387),” เลขท่ี 49 มดัท่ี 53, กองหอสมดุ

แห่งชาต.ิ 
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โดยกลุม่ท่ีไมมี่การระบกุารสัง่ซือ้เป็นพิเศษนัน้ น่าจะเป็นกลุม่งานศลิปกรรมท่ีมีวางขายในจีนอยูแ่ล้ว  
เช่น งานประดบัตกแตง่สถานท่ีตา่ง ๆ ได้แก่ ตุ๊กตาสงิโต เป็นต้น8  

 ประติมากรรมศิลาท่ีระบ ุ“มีตวัอย่างไป” นัน้ พบว่าในบางช่วงได้มีการบนัทึกถึง
การ “ทําให้เท่าอย่าง” กรณีกลุม่ท่ีมีตวัอย่างไปนัน้ น่าจะเป็นกลุม่ประติมากรรมศิลารูปบคุคล เช่น 
ทหาร เทพ ขุนนาง รวมถึงรูปสลกัของเตียง ตัง่ศิลา และสตัว์ประเภทต่าง ๆ เน่ืองจากกลุ่มงาน
ศิลปกรรมเหล่านีม้กัจะพบตามวดั หรือ สสุานเพียงเท่านัน้ ไม่ใช่กลุ่มประติมากรรมท่ีชาวจีนนิยม
นํามาประดบับริเวณท่ีพกัอาศยั จึงมีการสร้างเพียงแค่เฉพาะกลุ่มท่ีใช้งาน มิได้มีการสลกัเผ่ือไว้
จํานวนมากดงัตุ๊กตาสงิโตศลิา9 (ภาพท่ี 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 ตุ๊กตาศลิาทหารประดบัสสุาน สสุานราชวงศ์หมงิ ประเทศจีน 
ท่ีมา: Ancient Chinese Tombs, accessed April 28, 2016, available from http://www.crystalinks. 
com/chinatombs.html 

                                                            
8อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “ประตมิากรรมศลิาจีนกบัความนิยมศลิาในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้น,” สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการด้าน
ประวัตศิาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัตศิาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคด ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 110 - 113. 

9เร่ืองเดียวกนั. 
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 ดงันัน้ จึงต้องมีการส่งแบบไปให้ ซึ่งประติมากรรมกลุ่มท่ีมีการส่งแบบไปให้นี ้
สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ถึงการหาซือ้ตามแบบ และการให้ช่างจีนสลกัศิลาจากจีนตามแบบ
วาดของช่างไทยท่ีส่งไป ดงัหลกัฐานปรากฏประติมากรรมศิลาจากจีน อนัมีรูป แบบศิลปะไทยแต่
ระเบียบลกัษณะผิดสดัสว่นจากฝีมือช่างไทย เช่น ตุ๊กตาศลิาหญิงแตง่กายชดุไทย ตวักินนร เป็นต้น 
(ภาพท่ี 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ตุ๊กตาศลิาหญิงแตง่กายชดุไทย วดัเทพธิดาราม 

 
 กล่าวได้ว่า ประติมากรรมศิลาจากจีนนัน้มิใช่สิ่งของท่ีนํามาใช้ถ่วงเรือเพราะมี

ราคาถูกดัง่ท่ีเคยเข้าใจ แต่ประติมากรรมศิลาจีนหรืออบัเฉาท่ีปรากฏเหล่านี ้น่าจะเป็นสินค้ามี
ราคา อนัสามารถนํากลบัมาสร้างประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนีย้งัพบว่า ศิลาท่ีนําเข้ามาใน
ไทยบางกลุ่ม พบหลกัฐานการระบุรายละเอียดในการสัง่ซือ้ไปด้วย ซึง่เป็นข้อมลูท่ีสามารถนํามา
ช่วยพิจารณาในการศกึษาถึงท่ีมาของถะท่ีนําเข้ามาจากจีนได้เช่นกนั 

 อนึ่ง จากการศึกษาพบว่า ในยุคสมัยนีป้รากฏความนิยมในการใช้เคร่ืองศิลา 
รวมทัง้มีการสัง่นําเข้าหินจากจีนเข้ามาในดินแดนไทยอย่างชดัเจน ซึง่ศิลาท่ีปรากฏนีส้ามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ศิลาท่ีนําเข้ามาในรูปแบบของงานศิลปกรรมต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าวราย 
ละเอียดข้างต้น และอีกประเภท คือ ศิลาท่ีนําเข้ามาในฐานะวสัดใุนการสร้างงานศิลปกรรมโดย
ช่างฝีมือในไทย  
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 สําหรับศิลาจากจีนท่ีนําเข้ามาในฐานะวสัดุงานศิลปะ นอกเหนือจากหลกัฐาน
การสัง่ซือ้เคร่ืองศิลาในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ.1206 (พ.ศ. 2538) เลขท่ี 49 มดัท่ี 53 ดงัท่ีมี
การกล่าวถึงการสัง่ซือ้ศิลาต่าง ๆ แล้ว ยงัพบว่าศิลาจีนในทศันคติของชาวสยามสมยันีส้ะท้อนถึง
การเป็นวสัดชุัน้ดี เน่ืองจากมีการสัง่นําเข้าศิลามาจากจีนแล้วจึงสลกัเป็นงานประติมากรรมภาย 
หลงัในดินแดนสยาม ดงัจารึกท่ีปรากฏบนพระพทุธบาทศิลา วดัอรุณฯ ได้กล่าวถึง การนําหินมา
จากเมืองกวางตุ้งเพ่ือนํามาสร้างพระพทุธบาทจําลอง ความวา่ 

 “ศภุะมศัะดพุระพทุธศกัระราช อติกันตานิ ท่ีล่วงลบัไปแล้วนัน้ได้สองพนั
สามร้อยหกสิบส่ีพระวะษา สปัะสงัวชัะเร ข้าพเจ้านายอ้าวศรัทธาอุสาหะส้างพระ
พทุธิบาทจําลองด้วยสินลามาแต่ ณ เมืองกวางตุ้งเพ่ือจะให้เปนประโยชนแกเทพา
มะนุษยครุธนาคมาสการะบูชา กว่าพระสาศนาของพระพุทธิเจ้าจะบูรรณะถ้วน 
ห้าพนัพระวษากุศลอนันี ้ขอจงเปนปจยัยแก่ข้าพเจ้าให้สําเรทแกพระโพธิญาณใน
อนาคตการเถิด”10 

 
 นอกจากนีย้ังพบหลักฐานสนับสนุนการใช้หินจากจีนมาเป็นวัสดุท่ีใช้ในงาน

สถาปัตยกรรมของศาสนสถานเช่นกนั ได้แก่ วดัพระเชตพุนฯ พบว่ามีการกล่าวถึงการใช้ศิลาจาก
เมืองเล่ียงโผ (หนิงโป)11 วา่ใช้ปรูอบวดัด้วยเช่นกนั ดงันี ้

 “รอบวดัสามถ่ินสิน้ สลิา ลาดแฮ 
 ชาตเิล่ียงโผลานสถาน ทัว่ไซ้ 
 ปลกูพรรณพฤกษายา เยียวโรค รงบัเฮย 
 ตา่งตา่งเหลา่ไหล้ไว้ แวดราย”12 

                                                            
10ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ศานติ ภักดีคํา, “พระพุทธบาทศิลาจีนในวัดอรุณฯ จาก

เมืองกวางตุ้ง: พระพทุธบาทศิลาจีนท่ีถกูลืม?,” ศิลปวัฒนธรรม 32, 4 (กมุภาพนัธ์ 2554): 101 – 
107, และ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้น,” ใน สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการประชุมวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปีภาค วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคด ีมหาวิยาลัยศิลปากร, 116. 

11คําวา่ เล่ียงโผ พบวา่มีนกัวิชาการใช้วา่ เลียงโผ หมายถึง หนิงโป เช่นเดียวกนั 
12สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส, โคลงดัน้เร่ืองปฏิสังขรณ์วัด

พระเชตุพน (กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2547), 95. 
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 ข้อความดงักล่าว เป็นนัยสะท้อนถึงความสําคญัของศิลาจากจีนว่าเป็นสิ่งของ 
ชัน้ดี เน่ืองจากในการสร้างพระอารามหรือสร้างงานศลิปกรรมในพทุธศาสนาตา่ง ๆ นัน้ ย่อมมีวตัถ ุ
ประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างกศุลแก่ผู้สร้าง และเพ่ือให้เป็นพทุธบชูา จึงย่อมมีการเลือกวสัดท่ีุมีคณุคา่ 
มาใช้ตามวตัถปุระสงค์ดงักล่าว เช่นเดียวกบัพระพทุธบาทศิลา วดัอรุณฯ ท่ีมีการนําหินจากเมือง
กวางตุ้งเข้ามาเพ่ือสร้างพระพทุธบาทจําลอง  

 อีกทัง้ยงัพบข้อสนับสนุนว่า เคร่ืองศิลาจากจีนนัน้เป็นสินค้าชัน้ดีท่ีได้รับความ
นิยมในหมู่ชนชัน้สูงว่าเป็นสิ่งของมีราคาด้วย โดยได้สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมเร่ืองขุนช้าง
ขนุแผน พระราชนิพนธ์สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศกัดพิลเสพ ในสมยัรัชกาลท่ี 2 ซึง่ได้บรรยายถึง
บ้านของขนุช้างไว้วา่ 

 “เหย้าเรือนเหมือนขนุนางมนัช่างทํา ตรงรางนํา้นัน้วางอา่งเลียงโผ 
 มนัได้มาแตไ่หนใบโตโต โยโสสงุสงิหยิ่งเหลือตวั”13 
 
 ทัง้นี ้มีผู้ ทําการศึกษาเสนอไว้ว่าอ่างเลียงโผในบทละครนี ้น่าจะเป็นเคร่ืองศิลา 

มิใช่เคร่ืองกระเบือ้งเคลือบ เน่ืองจากเมืองหนิงโปเป็นแหล่งท่ีมีช่ือเสียงด้านเคร่ืองศิลามากกว่า14 
ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับหลกัฐานงานศิลาท่ีปรากฏการใช้งานในวดัพระเชตุพนฯ ว่าเป็นศิลาท่ีมา
จากเมืองเลียงโผ (หนิงโป) ด้วยเช่นกนั 

 อนึ่ง สําหรับประเภทของศิลาจีนท่ีปรากฏในไทย แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ศิลา
จากเจ้อเจียง กลุม่ศลิาฝเูจีย้น (หรือฮกเกีย้นในภาษาแต้จ๋ิว) และกลุม่อ่ืน ๆ15 โดยทัง้หมดนีพ้ิจารณา
จากฝีมือ รูปทรง และลวดลาย กลา่วคือ  

 
 

  

                                                            
13พระบวรราชนิพนธ์, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรม

ศลิปากร, 2525), 275. 
14ดรูายละเอียด อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “ประติมากรรมศิลาจีนกบัความนิยมศิลาใน

สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น”, ใน สรรพศาสตร์ประวัตศิาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการ
ประชุมวิชาการด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัตศิาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 115. 

15เร่ืองเดียวกนั, 86 – 107. 
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ภาพท่ี 11 ตุ๊กตาสตรีศลิากลุม่เจ้อเจียง วดัอรุณฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ร่องรอยท่ีช่างทิง้ความคมของเคร่ืองมือ 
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 (ภาพท่ี 11) (ภาพท่ี 12) กลุม่ศิลาจากเจ้อเจียง เป็นกลุม่งานศิลปกรรมท่ีพบมาก
ท่ีสุดในไทย ลกัษณะรูปแบบร่วมท่ีปรากฏในจีนและในไทย ดงันี ้ด้านรูปแบบฝีมือช่างมีการทิง้
ความคมของเคร่ืองมือ การเน้นการแกะสลักลวดลาย และการสร้างลวดลายคมชัด16 รวมทัง้
ระเบียบลวดลายประดบับนประติมากรรมเหล่านีย้งัคล้ายกบังานศิลปะในจีน เช่น ลายดอกกลม
ใบไม้แหลม ลายวงกลมคล้ายเหรียญประดบัริบบิน้ทัง้ 4 ด้าน เป็นต้น  (ภาพท่ี 13-16)   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 13  ลายดอกกลมใบไม้แหลม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 14 ลายดอกกลมใบไม้แหลมบนฐานถะ 

                                                            
16เร่ืองเดียวกนั, 86. 
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ภาพท่ี 15 ตุ๊กตาศลิาเจ้อเจียง วดัพระเชตพุนฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  ลายวงกลมคล้ายเหรียญประดบัริบบิน้ ทัง้ 4 ด้าน 
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 อีกทัง้ยงัพบ วสัดท่ีุใช้สร้างประติมากรรมเป็นเนือ้หินใกล้เคียงหรือแบบเดียวกัน
กบัท่ีพบในมณฑลเจ้อเจียง กล่าวคือ เนือ้หินเป็นหินอคันีสีเขียวอมเทา และมีจุดดําขนาดเล็กทัว่
เนือ้หิน17 ซึ่งลกัษณะดงัท่ีกล่าวมานี ้สามารถนํามาประกอบการวิเคราะห์รูปแบบงานศิลปกรรม
ของถะในไทยได้อย่างดี โดยหลกัฐานช่วยสนบัสนุนถึงข้อสงัเกตหินจากเจ้อเจียง คือ บนัทึกการ
สัง่ซือ้ในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) เลขท่ี 49 มดัท่ี 53 กลา่วถึง การสัง่ซือ้ 
“เกงศิลาไหญวดัเชตพุน เกง 1 ด้านตว่นัออก”18 อนัเป็นเก๋งจีนท่ีพบทางด้านทิศตะวนัออก ของวดั
พระเชตพุนและยงัมีลกัษณะตรงกบัข้อสงัเกตชนิดหินจากมณฑลเจ้อเจียงด้วย (ภาพท่ี 17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 เก๋งจีน วดัพระเชตพุนฯ  
 
 นอกจากนีย้ังพบหลักฐานสนับสนุนว่า ศิลาจีนมีลักษณะเป็นศิลาเขียวดัง

ข้อสงัเกตข้างต้น กลา่วคือ ในประชมุจารึกวดัพระเชตพุนฯ ได้กลา่วถึงประติมากรรมศิลาจีนท่ีสว่น
หนึ่งมาจากการรือ้สวนขวา และกล่าวถึงลกัษณะของศิลาว่าเป็นศิลาเขียว ดงันี ้“...รูปตุ๊กตาจีน

                                                            
17เร่ืองเดียวกนั. 
18จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387), เลขท่ี 49, มดัท่ี 53, กองหอสมดุ

แห่งชาต.ิ 
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และรูปสตัว์จตบุาทต่าง  ๆ รายอยู่ทัว่ไปทัง้บนและล่างภูเขา ทําด้วยกระเบือ้งถ้วยบ้าง สลกัด้วย
ศลิาเขียวบ้าง...”19 ซึง่จากการลงพืน้ท่ีสํารวจเขามอวดัพระเชตพุนฯ พบวา่ ตุ๊กตาศลิาท่ีประดบัตาม
เขาต่าง ๆ นัน้มีลักษณะเนือ้หินอย่างหินจากเจ้อเจียง คือ เป็นศิลาเขียวอมเทามีจุดดําแทรก 
หลกัฐานท่ีสําคญัคือ ตุ๊กตาสลกัจากศิลาตรงเขามอหน้าพระวิหารทิศตะวนัออก ซึง่มีการกล่าว ถึง
ในประชุมจารึกวดัพระเชตพุนฯ เช่นกนั ความว่า “...ภเูขาทางวิหารด้านตะวนัออกตุ๊กตาชายชาว 
มงักลา่นกัเลงสรุา 2 คน...”20 จากการตรวจสอบพบว่า ตุ๊กตาทัง้สองมีเนือ้หินอย่างกลุม่ศิลาจากจีน 
อนัสามารถนํามาช่วยพิจารณาข้อสงัเกตเก่ียวกบัศลิาเขียวได้อีกประการหนึง่ (ภาพท่ี 18-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 18  เขามอหน้าพระวิหารทิศตะวนัออก วดัพระเชตพุนฯ 

 
 
 
 
 

                                                            
19กรมศลิปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: ศวิพร, 2517), 33-34. 
20เร่ืองเดียวกนั, 34. 
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ภาพท่ี 19 ตุ๊กตาศิลาเขียวชาวมงักล่านกัเลงสรุา 2 คน เขามอหน้าพระวิหารทิศตะวนัออก วดั

พระเชตพุนฯ 
 
 กลุ่มต่อมาคือ กลุ่มศิลาจากฝูเจีย้น (ฮกเกีย้น) กลุ่มนีป้รากฏหลกัฐานน้อยกว่ากลุ่ม

ศลิาจากเจ้อเจียง มีรูปแบบงานศิลปะท่ีสําคญั คือ ลวดลายประดบัไม่มีความคมของเคร่ืองมืออย่างของ
เจ้อเจียง แตมี่การเก็บเกลาเหล่ียมให้ดโูค้งมน และลกัษณะวสัด ุ(เนือ้หิน) เป็นหินอคันีสีดําเทามีจดุขาว
แทรก โดยมากพบจากประตมิากรรมสงิโตและรูปบคุคลแตก็่ยงัพบน้อยกวา่กลุม่แรก (ภาพท่ี 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 20  ตุ๊กตาสงิโตศลิาฝเูจีย้น  วดัราชโอรสฯ 
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 สําหรับกลุ่มสดุท้าย หรือ กลุ่มอ่ืน ๆ เป็นกลุม่ท่ีพบว่ามีจํานวนน้อยมาก บางสว่น
ไมส่ามารถระบท่ีุมาได้ และบางสว่นพบวา่เป็นงานแกะสลกัโดยช่างฝีมือไทย21 

 จากข้อมลูเบือ้งต้นของลกัษณะศิลาท่ีนําเข้าจากจีนดงัท่ีกล่าวนี ้สามารถใช้เป็น
สว่นช่วยพิจารณาในการตรวจสอบแหลง่ผลติของถะท่ีปรากฏในไทยตอ่ไป 

1.2 ศิลาในไทย 
 งานประติมากรรมศิลาในไทยสมยัแผ่นดินรัชกาลท่ี 3 กล่าวได้ว่า เป็นงานช่างท่ี

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนํามาใช้ร่วมกบัศิลปกรรมไทย ซึง่จากการตรวจสอบพบว่า
เคร่ืองศลิาท่ีใช้ในไทยนัน้มิได้มีเพียงท่ีนําเข้าจากจีนสว่นเดียว บางสว่นพบว่าเป็นศิลาในไทยและมี
ช่างในไทยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 สําหรับหลกัฐานงานศิลาจีนท่ีใช้ในการประดับตกแต่ง จะแสดงถึงความนิยม 
ในวัฒนธรรมจีนท่ีมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยสมัยนีแ้ล้ว ยังพบข้อสังเกตท่ีน่าสนใจอันมี 
นยัถึงความสําคญัของงานศิลปะจากศิลาอีกประการหนึ่ง กล่าวคือ พบว่ามีการกล่าวถึงกรมช่าง
ศิลา ในพระราชพงศาวดาร รัชกาลท่ี 4 ความว่า “...ในกรมช่างศิลา ทรงใหม่ ขุนประดิษฐศิลา
นายกอง...”22 อนัเป็นไปได้ว่าคงมีการตัง้กรมนีข้ึน้มาแล้วตัง้แต่แผ่นดินรัชกาลท่ี 3 ก็เป็นได้ เน่ือง 
จากความสําคญัของงานศลิาท่ีมีการผลติผลงานขึน้มามากในแผน่ดินรัชกาลท่ี 3 เช่น งานสร้างซุ้ม
สีมาศิลา วดัสทุศันฯ วดัพระเชตพุนฯ วดันางนอง รวมถึงงานศิลาอ่ืน ๆ เป็นต้น อนัแสดงถึงความ
จําเป็นท่ีจะต้องมีการใช้ช่างศิลาจํานวนมากในรัชสมยันี ้จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการตัง้กรม
ช่างศลิามาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3 แล้ว แตเ่พิ่งปรากฏหลกัฐานในสมยัรัชกาลท่ี 4 

 จากหลักฐานดังกล่าวนี  ้พิจารณาได้ถึงความนิยมในงานศิลปกรรมจากหิน  
ว่า ในช่วงสมยันัน้ย่อมมีความต้องการงานด้านนีเ้ป็นพิเศษ เน่ืองจากการตัง้กรมใดขึน้มานัน้ นบั 
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสําคญักิจการด้านนัน้ ๆ เพ่ือรองรับภาระงานท่ีมากขึน้เม่ือภาระงาน
มากขึน้ย่อมส่งผลให้มีจํานวนช่างมากขึน้ตามลําดบั จึงเกิดการตัง้กรมแต่ละกรมขึน้มาดงัเช่น  
กรมช่างศลิา  

                                                            
21อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช ,  “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการ
ประชุมวิชาการด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัตศิาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 85 – 86. 

22เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 2 (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2555), 1933.  



44 
 

 เม่ือนําข้อมูลเก่ียวกับการมีกรมช่างศิลาแล้วมาพิจารณาร่วมกับงานศิลปกรรม
ศิลาในสมยันีพ้บความสอดคล้องว่า ประติมากรรมศิลาหลายแห่งเป็นงานท่ีสร้างขึน้ในดินแดน
สยามและอาจทําขึน้จากกรมช่างศิลา โดยเฉพาะหลกัฐานจากโคลงดัน้ปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุนฯ
ท่ีได้กล่าวถึงการปฏิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ว่าวสัดหิุนท่ีนํามาใช้นัน้มาจากแหล่งหินในสยาม
จากหลายแห่ง เช่น สโุขทยั ลพบุรี ชลบุรี สีชงั เป็นต้น23 อนัเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีแหล่ง 
ตัดหินท่ีสามารถนํามาใช้ในงานศิลปกรรมของตนเองได้เช่นกัน ดังงานศิลปกรรมส่วนหนึ่งซึ่ง
ปรากฏเป็นงานสลกัศลิาจากหินในไทยเอง 

 สําหรับรูปแบบศิลปะท่ีพบ กล่าวได้ว่า มีลกัษณะการเลียนแบบอย่างศิลปกรรม
จีน แต่ลกัษณะบางประการมีความผิดเพีย้นไปจากงานประติมากรรมท่ีนําเข้าจากจีน เช่น ตุ๊กตา
ศลิาจีน หน้าพระวิหารหลวงวดัสทุศัน์ฯ ท่ีมีร่องรอยการนําศลิาแยกสว่นมาประกอบกนั รวมทัง้ฝีมือ
การสลกัของช่างท่ีขาดความคมชดัอย่างงานช่างฝีมือจีน24 ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้นเก่ียวกบัลกัษณะ
ศลิาท่ีนําเข้าจากจีน รวมถึงประตมิากรรมศลิารูปมารแบกถะ ล้อมรอบพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
อันมีหลักฐานเป็นเคร่ืองศิลาจากไทยและแกะสลักโดยช่างจีน ปรากฏในเอกสารโคลงดัน้
ปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุนฯ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 วา่เป็นหินจากเขาสําเภา จงัหวดัลพบรีุ ดงันี ้

 “บํานาญท่านจ่ายจ้าง เจ๊กกระทํา จีนแฮ 
 แปรเปล่ียนมารแบกทรง ทรวดเยือ้ง 
 หินเข้าช่ือสําเภา พืน้ฉลกั รูปฤา 
 ถะละแปดรูปเพืย้นเบือ้ง แบบบรรพ์”25  
 
 นอกจากนี ้ยังพบซุ้มสีมาวัดพระเชตุพนฯ อันเป็นซุ้มประดบัภาพทิวทัศน์แบบ 

จีน ได้ปรากฏในโคลงดัน้ปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุนฯ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่นกนัว่า ซุ้มสีมาเป็นหิน
จากเมืองชลบรีุ26 เม่ือพิจารณาหลกัฐานเอกสารร่วมกบัรูปแบบงานศิลปะพบว่าทัง้สองศิลปกรรมนี ้

                                                            
23วดัพระเชตพุน, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2544), 303 – 

381. 
24ดรูายละเอียดในคําบรรยายภาพ อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “เร่ืองของศลิปะจีนในวดัสุ

ทศันเทพวราราม,” ใน สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม: ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระ

นคร, 168. 
25วดัพระเชตพุน, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: ศวิพร, 2517), 250. 
26เร่ืองเดียวกนั, 230.  
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แม้จะพยายามทํารูปแบบอย่างศิลปะจีน แต่พบความแตกต่างในชิน้งานทัง้เนือ้วสัดแุละฝีมือการ
สลกัลวดลายของช่างท่ีมีความไม่สมส่วนและลกัษณะการแกะสลกัลายท่ีไม่คมชดั ดคูล้ายกบัการ
เกลาโครงเพ่ือให้เกิดลวดลายเท่านัน้ อีกทัง้ หากนําเนือ้ของศิลาท่ีปรากฏหลกัฐานเอกสารว่าเป็น
หินในไทยมาเปรียบเทียบกบัเนือ้หินจากจีนด้วยการสงัเกตจากสายตาพบว่า หินท่ีทําในไทย เช่น 
ซุ้มสีมาหินแกรนิต วดัพระเชตพุนฯ หรือ วดัสทุศันฯนัน้ จะมีสีออกนํา้ตาล  

 งานศิลปกรรมศิลาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีปรากฏนัน้พบว่า สามารถ
พิจารณาแหลง่ท่ีมาได้ 2 แห่งหลกั คือ เคร่ืองศลิานําเข้าจากจีน และ เคร่ืองศิลาในไทย ทัง้นี ้รูปแบบ 
ศลิปะและลกัษณะฝีมือช่างสลกับนหินท่ีมาจากจีนนัน้จะพบความคมชดัและระเบียบท่ีใกล้เคียงกบั
งานศิลปกรรมในจีน ท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น แต่งานศิลปกรรมศิลาท่ีทําขึน้ในไทยนอกจากหลกัฐาน
ด้านเอกสารแล้ว ฝีมือของช่างในไทยยงัมีความแตกต่างกบัฝีมือช่างจีนอาจเน่ืองด้วยเหตผุลความ
ไมคุ่้นชินในการสร้างระเบียบรูปแบบงานศลิปะลกัษณะนีเ้ท่าท่ีควรก็เป็นได้ 

 
2. รูปแบบของถะจีนสมัยรัชกาลที่ 3 

ถะเป็นช่ือเรียกเจดีย์ท่ีมีรูปแบบศิลปะจีน มีนกัวิชาการเสนอคําจํากัดความไว้ว่า ถะ
เป็นช่ือเรียกเฉพาะสําหรับเจดีย์ทางพุทธศาสนาเท่านัน้27 โดยลกัษณะแนวคิดและรูปแบบแต่
แรกเร่ิมได้มาจากรูปแบบของสถปูในศิลปะอินเดีย28 แล้วเกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบกระทัง่กลาย 
เป็นลกัษณะอยา่งสถาปัตยกรรมจีน อนัน่าจะเข้ามาพร้อมกบัการรับศาสนาพทุธตัง้แตส่มยัราชวงศ์
ฮั่น29 แต่เดิมนัน้เจดีย์จีนก่อนท่ีจะเป็นคําว่า ถะ ชาวจีนเรียกสถูปว่า ฟูถู (Futu) เม่ือมีการแปล
เอกสาร หรือ คมัภีร์ตา่ง ๆ จากสนัสกฤตสูภ่าษาจีนจึงเกิด ‘คํายืม’ (Loanword) ขึน้ โดยคํานีใ้ช้ส่ือ
ถึง พระพทุธเจ้า30 และให้ความหมายถึงเจดีย์เช่นกนั 

 
 

                                                            
27Laurence G. Liu, Chinese Architecture (London: Academy Editions, 1989), 56. 
28Ibid. 
29Ibid, 55.  
30Feng Zhiwei, “Aspects of Foreign Words / Loanwords in the Words’ 

Language: The Multi – Faceted Nature of Language Policies that Aim to Standardize and 
Revive Language,” (in Processings for 11th International Symposium of NIJLA, Tokyo, 
March, 2004), 205. 
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2.1 ความเป็นมาของคาํว่าถะจีน  
 คําว่าถะเป็นคําท่ีสืบเน่ืองมาจากคําท่ีใช้เรียกสถูปของศาสนาพุทธในจีน โดย 

พบว่ามีการใช้อยู่หลายคํา แต่ท่ีนีจ้ะขอกล่าวถึงคําว่าถะเพียงเท่านัน้ กล่าวคือ เป็นคําท่ีมาจากชน
ชาติหวู (Hu) หมายถึง อาคารสงู หรือ อาคารซ้อนชัน้ โดยมีคําว่าพระพทุธรูป (Buddha Stupa) ใน
ภาษาสนัสกฤตเป็นรากศพัท์ท่ีแท้จริง เม่ือเวลาผ่านไปจึงเกิดการกร่อนเสียงจากคําว่า สถปู (Stupa) 
เป็น ถปู (Tupa) กระทัง่กลายเป็นคําว่า ถะ (Ta) ดงัปรากฏในปัจจบุนั31 อย่างไรก็ตามพบว่า นกัวิชา 
การตา่งชาตหิลายท่านไมเ่รียกเจดีย์จีนวา่ ถะ (Ta) เสมอไป แตอ่าจจะมีการใช้คําว่าเจดีย์ (Pagoda) 
ซึง่เป็นคําท่ีใช้เรียกเจดีย์ทัว่ไปแทนคําวา่ถะ32   

 ในแผ่นดินจีนสมัยก่อนนัน้ ถะมีความสําคัญโดยใช้เป็นอาคารจุดศูนย์กลาง
ของศาสนสถาน แตภ่ายหลงัถะถกูลดความสําคญัลงจากศนูย์กลางศาสนสถานเป็นอาคารบนเนิน
สงู เพ่ือใช้เป็นจดุสงัเกตแก่เหลา่นกัแสวงบญุให้เห็นวดันัน้ ๆ ได้จากระยะไกล คล้ายกบัประภาคาร
ท่ีนําผู้คนสูจ่ดุหมาย33  

 สําหรับถะจีนท่ีพบในไทยกล่าวได้ว่า เกือบทัง้หมดเป็นงานศิลปกรรมท่ีสร้างจาก
ศิลาเป็นสําคญั สอดคล้องกับความนิยมในการใช้งานศิลปะจากหินสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
โดยเฉพาะในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั อนัเป็นช่วงแห่งการนําประติมากรรม
ศลิาเข้ามาใช้ในงานศลิปะไทยอยา่งแพร่หลาย ดงัหลกัฐานทัง้ในเอกสารและงานศิลปกรรมท่ียงัคง
สืบเน่ืองมาถึงปัจจบุนั 

 ถะหรือเจดีย์รูปแบบศิลปะจีนได้ปรากฏความนิยมมากในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั จากหลกัฐานท่ีพบถะมีการใช้ในตําแหน่งและหน้าท่ีแตกต่างกัน ลกัษณะ
รูปแบบท่ีพบในไทยโดยทัว่ไปจะยงัคงคล้ายกบังานศลิปกรรมอยา่งจีน อยา่งไรก็ตามจากการศกึษา
พบว่า มีกลุ่มถะหรือเจดีย์จีนท่ีมีรูปแบบผสมผสานน่าสนใจด้วยเช่นกัน และเม่ือพิจารณาจาก
รูปแบบ ลวดลาย และลกัษณะของเนือ้ศิลาสามารถจดัประเภทของถะออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  
1. ถะฝีมือช่างในจีน 2. ถะฝีมือช่างในไทย และ 3. ถะกลุม่ไมส่ามารถระบท่ีุมาได้ 

2.2 ถะฝีมือช่างในจีน 
 รูปแบบพืน้ฐานของเจดีย์จีนท่ีปรากฏโดยมากในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นอนัเป็น

รูปแบบถะฝีมือช่างจากจีนซึง่สามารถแบง่ออกเป็นกลุม่ย่อยได้อีก 2 กลุม่คือ ถะจีนกลุ่มรูปแบบท่ี

                                                            
31Ibid. 
32Ibid. 
33Laurence G. Liu, Chinese Architecture, 56. 
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พบโดยมากในสมัยรัชกาลท่ี 3 และกลุ่มอ่ืน ๆ สําหรับรูปแบบถะกลุ่มท่ีพบโดยมากนัน้ มีองค์ 
ประกอบร่วมท่ีคล้ายกนัดงันี ้ 

 สว่นฐาน ฐานเหล่ียมในผงั 8 เหล่ียม34 โดยมากมกัจะอยู่ในผงั 8 เหล่ียม สว่นสงู
ของฐานสมัพนัธ์กบัสว่นสงูของเรือนธาตชุัน้แรก อาจพบการทําขาสงิห์ในถะจีนท่ีมีขนาดไมใ่หญ่นกั
เพ่ือรองรับเรือนธาต ุ 

 สว่นเรือนธาต ุประกอบด้วยเรือนธาตใุนผงัเหล่ียม มกัจะพบเป็นผงั 8 เหล่ียม ตัง้
ซ้อนลดหลัน่กันหลายชัน้แต่ละชัน้ของเรือนธาตมีุการทําหลงัคาอย่างเก๋งจีน คือ ลกัษณะการทํา
หลงัคาให้มีรูปแบบลาดลงและมีความโค้งคล้ายท้องเรือ แตส่ว่นปลายในแตล่ะมมุจะงอนขึน้ 

 ส่วนยอด โดยมากพบการประดับส่วนยอดด้วยลักษณะคล้ายปล้องไฉน หรือ 
คล้ายนํา้เต้าจีน กลา่วคือ เป็นการนําลกูแก้วกลมซ้อนกนั 2 ลกู เพ่ือรองรับสว่นปลียอด (ภาพท่ี 21-25)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 21  ถะจีนรอบพระวหิาร วดัสทุศันฯ 

                                                            
34สําหรับผงัของถะนี ้ได้มีนกัวิชาการเสนอไว้ว่ามีบางส่วนอยู่ในผงั 4 เหล่ียม แต่จาก

การลงพืน้ท่ีศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจยัยงัไม่พบถะในผงั 4 เหล่ียม ดขู้อมลูเพิ่มเติมในศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 
“สถาปัตยกรรมม” สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม: ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระ

นคร, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้, 2550), 68. 
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ภาพท่ี 22 ถะจีนรอบกําแพงพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 23  ถะจีน วดัอนงฯ 
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ภาพท่ี 24 ถะจีน วดัหนงัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 25 ถะบริวารเจดีย์คูฯ่ วดักลัยาฯ 
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 ลกัษณะทางศิลปกรรมดงักล่าวนี ้พบว่ามีแบบอย่างท่ีใกล้เคียงกบัรูปแบบศิลปะ
จีนอยูม่ากและหลายองค์น่าจะเป็นสนิค้านําเข้ามาจากจีนด้วย ดงัปรากฏใน จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 
3 จ.ศ. 1206 ท่ีมีการกลา่วถึง การสัง่สําเภาท่ีไปค้าขายในจีน ให้ซือ้งานแกะ สลกัหินจากจีนหลาย
รายการ เช่น สงิโต โค กระบือ พลสงิห์ ถะ เก๋ง เข้ามาเพ่ือใช้ประดบัวดัสําคญั35 (ภาพท่ี 26) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 26  ถะจีนสมยัราชวงศ์ซง่ใต้เมืองหางโจว  ประเทศจีน 
ท่ีมา: Chinese Pagoda, accessed  February 10, 2016,  available from https://en.wikipedia. org/wiki/ 
Chinese_pagoda 

 
 สําหรับถะท่ียงัมีความใกล้เคียงกับงานศิลปกรรมในจีนท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้

ประกอบ ด้วย ถะจีน ล้อมรอบพระวิหารหลวง วดัสทุศันฯ ถะจีน รอบลานระเบียงพระอโุบสถ วดั
พระเชตพุนฯ ถะจีนวดัอนงคงคาราม ถะวดัหนงั และถะวดักลัยาฯ (กลุ่มเจดีย์บริวารเจดีย์คู่หน้า
พระวิหาร) เป็นต้น  

 2.2.1 ถะจีนกลุ่มรูปแบบที่พบโดยมากในสมัยรัชกาลที่ 3 
  เม่ือนํารูปแบบถะกลุ่มวดัสทุศันฯ วดัพระเชตพุนฯ วดัหนงั และวดักลัยาฯ 

กลุม่เจดีย์บริวารเจดีย์คูฯ่ มาตรวจสอบ พบว่า ประติมากรรมกลุม่นีมี้ลกัษณะร่วมกนัสนันิษฐานได้
ว่าน่าจะมาจากแหล่งผลิตเดียวกนั กล่าวคือ การทําโครงสร้างอาคารจําลองซ้อนชัน้ ลดหลัน่กนั 6 

                                                            
35“จดหมายเหต ุร.3 จ.ศ. 1206,” เลขท่ี 49, มดัท่ี 53, กองหอสมดุแห่งชาต.ิ  
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ชัน้ ในผงั 8 เหล่ียม โดยแตล่ะด้านมีการเจาะช่องเรือนธาตโุปร่ง นอกจากนีส้ว่นฐานของถะยงัพบ
การทําลวดลายด้วยลายดอกไม้ใบแหลม และมีร่องรอยของการทิง้ความคมของเคร่ืองมือ
เช่นเดียวกบังานประติมากรรมศิลากลุ่มเจ้อเจียง รวมทัง้ลกัษณะการทําหลงัคาอย่างหลงัคาลาด
โดยจะทําหลงัคาให้มีความโค้งเล็กน้อยคล้ายท้องเรือแล้วจึงยกมมุในแต่ละมมุและส่วนล่างของ
หลงัคาในแตล่ะด้านจะพบการทําสว่นคํา้ยนัหลงัคาคล้ายคนัทวย (ภาพท่ี 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 27  คนัทวยถะกลุม่ วดัสทุศันฯ 

   อนัน่าจะเกิดจากการเลียนแบบหลงัคาอาคารในสถาปัตยกรรมจีน ซึง่ยงั
ไมพ่บความนิยมการทําคนัทวยในถะกลุม่อ่ืนท่ีศกึษา จงึมีความเป็นไปได้วา่ลกัษณะการทําคนัทวย
ในประตมิากรรมศลิา เช่น ถะกลุม่ท่ีพบโดยมากนี ้อาจเป็นรูปแบบงานช่างอยา่งหนึง่ของศลิปกรรม
ศลิาจากเจ้อเจียงดงัปรากฏเช่นเดียวกบั เก๋งจีนจําลอง หรือ ซุ้มประตจีูน เป็นต้น  

 นอกจากนี ้ลกัษณะของเนือ้ศิลาของถะกลุ่มนีมี้ลกัษณะหินแบบเดียวกับ
ศิลาเจ้อเจียง หรือ หินสีเขียวอมเทามีจุดดําด้วยเช่นกัน ทัง้นี ้เม่ือนําประติมากรรมดงักล่าวนีไ้ป
เปรียบเทียบกับรูปแบบของถะในจีนสงัเกตได้ว่า มีรูปแบบท่ีคล้ายกันกับลักษณะของถะเมือง 
หางโจว มณฑลเจ้อเจียงด้วย คือ รักษาระเบียบอาคารเรือนชัน้ซ้อนลดหลัน่กนั และการทําหลงัคา
ลาดยกมมุอนัเป็นการจําลองจากอาคารจริง (ภาพท่ี 28) 
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ภาพท่ี 28 ถะจีนสมยัราชวงศ์ซง่เหนือ เมืองหางโจว ประเทศจีน 
ท่ีมา: Lingyinsi Temple – Twin Stone Pagodas, accessed  February 10, 2016, available 
from http://en.lingyinsi.org/list_225.html 
 

 อีกทัง้ยงัพบว่า ประติมากรรมถะกลุ่มนี ้และเก๋งศิลานีมี้ความสมัพนัธ์กัน
อีกประการ กลา่วคือ ลวดลายท่ีปรากฏพบความคมของเคร่ืองมือช่าง ตามแบบงานศิลปกรรมศิลา
จากเจ้อเจียง นอกจากนีถ้ะจีนกลุ่มนีย้งัพบความสมัพนัธ์กบังานช่างจากเจ้อเจียงอีกประเด็น คือ 
การทําลวดลายดอกกลมใบไม้สามเหล่ียมแหลม บนส่วนฐานของถะกลุ่มวดัสทุศันฯ ซึ่งลวดลาย
เช่นนีพ้บอยู่โดยทัว่ไปในกลุ่มศิลปกรรมศิลามณฑลเจ้อเจียง36 หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏลวดลาย
เช่นนีใ้นไทย พบเป็นลวดลายประดบัต่าง ๆ เช่น ลายบนผ้าตุ๊กตาสตรีศิลาจีน วดัอรุณฯ หรือ ลาย
บนหมวกนกัปราชญ์จีน วดัราชโอรสฯ เป็นต้น (ภาพท่ี 29- 31) 

 
 
 
 
 

                                                            
36เร่ืองเดียวกนั, 91. 
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ภาพท่ี 29  ตุ๊กตาสตรีศลิาจีน วดัอรุณฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 30 ลวดลายดอกกลมใบไม้สามเหลี่ยมแหลมบนผ้าตุ๊กตาสตรีศลิา 
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ภาพท่ี 31 ลายบนหมวกนกัปราชญ์จีน  วดัราชโอรสฯ 

 
 อนึ่ง ถะจีนรอบลานระหว่างระเบียง 2 ชัน้ วดัพระเชตพุนฯ แม้สว่นของถะ

นัน้จะมีรูปแบบและลกัษณะอยา่งถะจีนแท้ (ถะจีนนําเข้า) ทกุประการ แตก่ลบัปรากฏหลกัฐานการ
ทํามารแบกอย่างคติการสร้างเจดีย์ไทยซึง่สลกัโดยช่างจีนแตใ่ช้หินจากเขาสําเภา37 เม่ือสงัเกตจะ
พบวา่เนือ้ศลิาของถะจะมีสีเขียวจดุดํา มีความแตกตา่งกบัสว่นเนือ้ศิลามารแบกและสว่นท่ีย่ืนออก
จากฐานถะเพ่ือให้มารแบกด้วยเนือ้หินส่วนนีเ้ป็นหินสีนํา้ตาล อนัแสดงถึงนยัยะการปรับเปล่ียน
รูปแบบของถะจีนให้มีความเก่ียวข้องกบัคตแิละการใช้อยา่งไทยได้ (ภาพท่ี 32) 

 
 
 
 
 

                                                            
37วดัพระเชตพุน, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 250. 
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ภาพท่ี 32 มารแบกถะ วดัพระเชตพุนฯ 

 
 อย่างไรก็ตาม แม้ถะจีนกลุ่มนีจ้ะมีลกัษณะเดียวกับถะจากจีน สิ่งหนึ่งท่ี

เป็นข้อสงัเกตถึงความแตกต่างบางประการของถะในไทยกบัถะในจีนนัน้ คือ จํานวนของชัน้ซ้อน 
จากการสงัเกตเบือ้งต้น พบวา่ ถะในจีนนัน้โดยมากนิยมจํานวนชัน้ซ้อนเรือนธาตเุป็นเลขค่ี เช่น 3 5 
7 9 เป็นต้น มีบางส่วนท่ีซ้อนชัน้เป็นเลขคูแ่ตพ่บไม่มาก แตถ่ะจีนท่ีปรากฏในไทยนัน้ กรณีของถะ
จีนกลุ่มรูปแบบท่ีพบโดยมากจะมีชัน้ซ้อน 6 ชัน้ ซึง่ไม่พบความนิยมในจีนเท่าใดนกัจึงไม่น่าจะมี
การสร้างเพ่ือขายอยู่ก่อนแล้ว ทัง้นี ้การปรากฏถะชัน้ซ้อน 6 ชัน้เกิดจากความตัง้ใจของฝ่ายไทย
เพ่ือให้สอดคล้องแนวความคิดเร่ืองสวรรค์ 6 ชัน้ ตามคติไตรภูมิ สามารถนํามาพิจารณาร่วมกับ
รูปแบบของปรางค์ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึง่จะมีการซ้อนชัน้ของปราสาท 6 ชัน้เสมอ อนัเป็น
การแสดงสญัลกัษณ์ของชัน้สวรรค์38 เช่น อษัฎามหาเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระปรางค์
ประจํามมุพระอโุบสถ วดัพระเชตพุน เป็นต้น (ภาพท่ี 33 -36)   

 
 
 
 
 

                                                            
38ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 164. 
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ภาพท่ี 33 อษัฎามหาเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 34   ชัน้ซ้อนยอดปรางค์ 6 ชัน้ อษัฎามหาเจดีย์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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ภาพท่ี 35  ปรางค์ประจํามมุพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 36  ชัน้ซ้อนยอดปรางค์ 6 ชัน้ ปรางค์ประจํามมุพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ 
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 โดยมีข้อสนันิษฐานเก่ียวกับจํานวนชัน้ซ้อนของถะกลุ่มท่ีพบโดยมาก 2 
ประการ ดงันี ้1. การจงใจถอดประกอบถะให้เหลือ 6 ชัน้ และ 2. การระบรุายละเอียดในรายการ
สัง่ซือ้  

 ประการแรก การประกอบถะให้เหลือเพียง 6 ชัน้ ในไทย กลา่วคือ แตเ่ดิม
ถะท่ีนําเข้ามาจากจีนอาจมีจํานวนชัน้ซ้อนเป็นจํานวนค่ีอย่างความนิยมในจีน แล้วจึงนํามา
ปรับเปลี่ยนถอดชัน้ซ้อนออกเพ่ือให้เหลือ 6 ชัน้ตามคติไตรภมูิ เม่ือทําการพิจารณาองค์ประกอบ
รูปแบบของประติมากรรมแล้ว พบว่า มีความสมส่วนของชัน้ทัง้ 6 ชัน้อนัมีการซ้อนลดหลัน่อย่าง
สัมพันธ์กันตัง้แต่ส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุ และส่วนยอด จึงมีความเป็นไปได้น้อยในกรณีข้อ
สนันิษฐานประการนี ้ 

 ประการท่ีสอง การระบรุายละเอียดในรายการสัง่ซือ้ จากหลกัฐานเอกสาร
จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387) เลขท่ี 49 มดัท่ี 53 ข้อมลูบนัทึกรายการสัง่ซือ้
สินค้าจากจีนกลา่วถึงสินค้าบางสว่น “มีตวัอย่างไป และ ทําให้เท่าอย่าง”39 ซึง่ถะจีนกลุม่นีมี้ความ
เป็นไปได้ว่าอาจอยู่ในกรณีการระบรูุปแบบประติมากรรมเพ่ือสัง่ทําเฉพาะ คล้ายกบัประติมากรรม
ศิลาอาคารจําลอง เคร่ืองเรือนจําลอง40 ก็เป็นได้ โดยอาจให้ช่างในไทยทําแบบจําลองหรือระบุ
ความต้องการขึน้แล้วส่งให้ช่างในจีนทําตามแบบ เช่นเดียวกับเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ท่ีมีลวดลาย
อย่างไทย แต่เช่ือว่ามีการสัง่ทําจากจีนมาตัง้แต่สมยัอยุธยา41 หรือหลกัฐานการสัง่ให้จีนทําตาม
แบบ สมยัรัชกาลท่ี 4 ในตํานานเร่ืองเคร่ืองโต๊ะและถ้วยปัน้ พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพฯ ความว่า “ถึงรัชกาลท่ี 4 การสัง่ของเมืองจีนต้องเปล่ียนวิธี ด้วยมีเหตรุาชทูตไทย
ออกไปเมืองจีน เม่ือปีชวด พ.ศ. 2395 ไปถกูผู้ ร้ายปล้น ตัง้แตน่ัน้ก็มิได้มีราชทตูไปเมืองจีนอีก การ
สัง่ให้ไปทําของท่ีเมืองจีน จึงต้องให้พวกนายห้างในกรุงเทพฯรับธุระสัง่ไม่ได้ส่งช่างไทยออกไป

                                                            
39“จดหมายเหต ุร.3 จ.ศ. 1206,” เลขท่ี 49, มดัท่ี 53, กองหอสมดุแห่งชาต.ิ 
40อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช,  “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัย

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น,” ใน สรรพศาสตร์ประวัตศิาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการประชุม
วิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
คณะโบราณคด ีมหาวิยาลัยศิลปากร, 111. 

41เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์และลายนํา้ทอง (กรุงเทพฯ: คต,ิ 2554), 29. 
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ภาพท่ี 38  ถะประดบัเขามอ วดัพระเชตพุนฯ 
 
 สืบเน่ืองประเด็นความสอดคล้องหลกัฐานการส่งแบบอย่างจากไทยให้ 

กบัช่างในจีนสร้างศิลปกรรมตามแบบนัน้ นบัเป็นสิ่งช่วยสนบัสนนุความเป็นไปได้ว่าถะกลุ่มท่ีพบ
โดย มากในสมยัรัชกาลท่ี 3 น่าจะมีการระบุรูปแบบดงักล่าว อีกทัง้ สมัพนัธ์กบัรูปแบบของถะจีน
ยอดปรางค์ วดักลัยาฯ อนัอาจมีตวัอย่างไปโดยการสร้างแบบจําลอง หรือ วาดภาพตวัอย่างส่งให้ 
จากการตรวจสอบรูปแบบพบว่า ลกัษณะโดยรวมของถะองค์นีมี้ความเก่ียวข้องกบัศิลปกรรมศิลา
เจ้อเจียงเช่นเดียวกบัถะจีนกลุม่ท่ีพบโดยมาก โดยเฉพาะเนือ้ศิลาเป็นหินอคันีสีเขียวอมเทามีจดุดํา 
แตล่ะด้านของเรือนธาตทุกุชัน้มีการเจาะช่องเรือนธาตโุปร่ง และมีการทําคนัทวยเช่นเดียวกบักลุ่ม
ถะท่ีพบโดยมาก แต่สิ่งท่ีแตกต่างจากรูปแบบถะองค์อ่ืน ๆ คือ ส่วนยอดทําเป็นปรางค์แบบไทย
แทนท่ีการใช้ลกัษณะของลกูแก้วกลมซ้อนกนั (ภาพท่ี 39) 
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ภาพท่ี 39  ยอดปรางค์ของถะ วดักลัยาฯ 

 
 สันนิษฐานว่าการทํายอดแบบใหม่นีน้่าจะเป็นการผสมผสานคติการ

ประดบัยอดซุ้มสีมาด้วยเจดีย์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึง่น่าจะมีการออก แบบจากช่างไทยแล้วสง่ให้ช่าง
ท่ีจีนสลกัก็เป็นได้ เน่ืองจากองค์ประกอบของถะยอดปรางค์นี ้มีฝีมืออย่างช่างจีนหลายประการ
นอกเหนือจากปัจจยัข้างต้น พบว่า ส่วนฐานทัง้ 8 ด้าน มีการสลกัลวดลายพนัธุ์ไม้ต่าง ๆ ไว้ เช่น 
ลายดอกบวั ลายดอกโบตัน๋ เป็นต้น หากสงัเกตจะพบร่องรอยความคมของเคร่ืองมือบนลวดลายนี ้
เช่นเดียวกบัลกัษณะงานศลิปกรรมศลิาเจ้อเจียง  

 สําหรับส่วนยอดปรางค์นัน้มีรูปแบบการสร้างคล้ายกับยอดซุ้มสีมา วัด
พิชยญาติฯ ทัง้เนือ้หินท่ีนํามาสร้างก็เป็นหินชนิดเดียวกัน แต่ส่วนท่ีต่างกันคือ ลกัษณะของยอด
ปรางค์ของซุ้มสีมาวดัพิชยญาติฯ เป็นแท่งตรงสงูเพรียวอย่างท่อนแสม ดงัท่ีสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรม
พระยานริศรานวุดัติวงศ์ ประทานพระวินิจฉยัให้แก่ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพเก่ียวกบั
พระปรางค์สมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น43 (ภาพท่ี 40-41)   

                                                            
43สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, 

สาส์นสมเดจ็, เลม่ 6 (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2504), 6. 
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ภาพท่ี 40 ซุ้มสีมา วดัพิชยญาตฯิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 41 ยอดซุ้มสีมา วดัพชิยญาตฯิ 
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 ยอดซุ้มสีมาดงักล่าวนบัว่า มีความคล้ายกับงานสถาปัตยกรรมเจดีย์ทรง
ปรางค์สมยันี ้เช่น พระปรางค์กลุม่อษัฎามหาเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระปรางค์ วดัหนงั
ราชวรวิหาร  พระปรางค์ประจํามมุพระอโุบสถ วดัราชโอรสฯ เป็นต้น (ภาพท่ี 42 - 43)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 42 พระปรางค์ วดัหนงัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 43 พระปรางค์ประจํามมุพระอโุบสถ วดัราชโอรสฯ 
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 สําหรับลวดลายประดับบนซุ้มสีมา วัดพิชญาติฯ กล่าวได้ว่ามีลักษณะ
คมชดั มีการทิง้รอยคมของเคร่ืองมือช่างเช่นเดียวกบังานศลิปกรรมศลิาเจ้อเจียง แตย่อดปรางค์บน
ถะ วดักัลยาฯ มีลกัษณะท่ีต่างออกไป คือ คอดช่วงล่างแล้วผายออกด้านบน มีขนาดเล็กไม่สม
สดัส่วนกับถะเท่าท่ีควร อาจเน่ืองมาจากผลของการสอบเข้าขององค์ถะท่ีความสงูยงัไม่สมส่วน
เท่าท่ีควรก็เป็นได้  

 อนึ่ง ลวดลายสลกัรอบฐานถะจีนท่ีปรากฏนัน้ สงัเกตได้ว่ามีการใช้ลาย
มงคลอยา่งคตนิิยมของชาวจีน ทัง้ภาพเคร่ืองตัง้และภาพทิวทศัน์ พนัธุ์ไม้ตา่ง ๆ ซึง่ภาพสญัลกัษณ์
มงคลท่ีพบบนฐานถะศิลาวดักลัยาฯ และวดัอนงฯ โดยเฉพาะถะยอดปรางค์พบการใช้ลายพนัธุ์ไม้
มงคลคล้ายกบักลุม่พนัธุ์ไม้ประจําฤดกูาล (Flowers of Four Season) ตามคติจีนประกอบด้วย 
ดอกโบตัน๋ ดอกบวั ดอกเบญจมาศ และดอกเหมย มาประดบัด้วยซึง่ลวดลายดงักลา่วนี ้บางภาพ
ได้มีรูปแบบศิลปะบางประการร่วมกนัระหว่างถะยอดปรางค์ วดักลัยาฯ และถะวดัอนงคฯ แต่สิ่งท่ี
น่าสังเกตประการหนึ่งคือไม่พบลายดอกเหมยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มดอกไม้ประจําฤดูกาล ดัง
รายละเอียดท่ีจะกลา่วตอ่ไป  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 44 ลายดอกโบตัน๋บนฐานถะยอดปรางค์ 
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  (ภาพท่ี 44) ภาพสลกัลายดอกโบตัน๋ ดอกไม้ประจําฤดใูบไม้ผลิอนัมีช่ือเสียง
ว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้44 และเป็นสญัลกัษณ์แห่งความมัง่คัง่ เจริญด้วยยศฐาบรรดาศกัดิ4์5 พบทัง้
ฐานถะยอดปรางค์ วดักลัยาฯ และฐานถะ วดัอนงคฯ สําหรับงานศิลปกรรมท่ีปรากฏนัน้เป็นลกัษณะ
ของภาพทิวทัศน์มีต้นดอกโบตัน๋ขึน้บนโขดหินเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งดอกโบตัน๋นีเ้ป็นดอกไม้ท่ีมี
ความนิยมในการใช้แพร่หลายในงานศิลปะจีน ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจประการหนึ่งคือ ลกัษณะการทํา
ลวดลายตกแตง่ประตมิากรรมภาพดอกโบตัน๋ของช่างจีนท่ีสลกัออกมานัน้ มีความสอดคล้องกนัอยา่ง
น่าสนใจ โดยรูปแบบท่ีพบเกือบทัง้หมดสงัเกตได้ว่า ช่างจะทําดอกโบตัน๋มีกลีบส่วนฐานดอกจํานวน  
3 กลีบ46 และสว่นกลีบดอก 5 กลีบ โดยผู้วิจยัจะขอเรียกโบตัน๋กลุม่นีว้า่โบตัน๋ 8 กลีบ (ภาพท่ี 45) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 45 ลายดอกโบตัน๋บนฐานถะ  วดัอนงคฯ 

                                                            
44Eva Strober, Symbols on Chinese Porcelain: 10,000 Times Happiness, 

trans. Els Struiving (Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers; Leeuwarden: Keramiekmuseum 
Princessehof, 2011), 110. 

45Ibid. 
46การทํากลีบส่วนฐานดอก 3 กลีบนีย้งัได้ปรากฏในดอกพดุตาลกลุ่มศิลาเจ้อเจียง

ด้วยเช่นกนั 
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 จากการสํารวจรูปแบบศิลปะดังกล่าวนี  ้มิได้ปรากฏเฉพาะบนถะเพียง
เท่านัน้ แต่ยงัพบในงานประติมากรรมอ่ืน ๆ ของกลุ่มศิลาจากเจ้อเจียงด้วย เช่น ลายดอกโบตัน๋ 8 
กลีบบนลายตุ๊กตาขุนนางจีนศิลา วดัพระเชตพุนฯ วดัราชโอรสฯ  ลายบนเสาศิลาจําลอง วดัราช
โอรสฯ ลายโบตัน๋ 8 กลีบบนซุ้มประตจีูน วดัพระเชตพุนฯ เป็นต้น (ภาพท่ี 46-51) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 46  ตุ๊กตาศลิาจีน  วดัพระเชตพุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 47 ลายหมวกตุ๊กตาศลิาจีน วดัพระเชตพุนฯ 
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ภาพท่ี  48 ตุ๊กตาศลิาจีน  วดัราชโอรสฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 49 ลายผ้าตุ๊กตาศลิาจีน  วดัราชโอรสฯ 
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ภาพท่ี 50 ลายโบตัน๋เสาศลิาจําลอง วดัราชโอรสฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51 ลายโบตัน๋บนซุ้มประตจีูน วดัพระเชตพุนฯ 

 

 ด้วยหลกัฐานปรากฏนี ้ผู้วิจยัจงึตัง้ข้อสงัเกตได้ว่า ภาพสลกัโบตัน๋ 8 กลีบนี ้
น่าจะเป็นรูปแบบงานช่างเฉพาะในกลุ่มประติมากรรมศิลาเจ้อเจียงก็เป็นได้ เน่ืองจากเม่ือทําการ
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ตรวจสอบเพิ่มเตมิ ผู้วิจยัยงัไมพ่บการสร้างโบตัน๋ 8 กลีบดงักลา่วนีใ้นกลุม่งานช่างศลิากลุม่อ่ืน ๆ ท่ี
ปรากฏในไทย จงึมีความเป็นไปได้ว่าการสร้างโบตัน๋เช่นนีเ้ป็นลกัษณะเฉพาะของงานช่างเจ้อเจียง
อีกประการก็เป็นได้  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 52 ลายดอกบวับนฐานถะยอดปรางค์ 

 
 (ภาพท่ี 52)   สําหรับภาพสลกัลายดอกบวับานพบบนถะยอดปรางค์ วดั

กลัยาฯ สื่อถึงกิจการเจริญรุ่งเรืองและใช้อวยพรขนุนางได้47 และดอกบวัยงัเป็นสญัลกัษณ์แทนฤดู
ร้อนด้วยเช่นกนั48 สิง่ท่ีน่าสนใจจากฝีมือช่างในการสลกัลายนีพ้บวา่ ช่างเจ้อเจียงสามารถสลกัลาย
กลีบบัวแต่ละกลีบได้สัดส่วนขนาดสัมพันธ์กัน กลีบบัวโค้งสอบเข้าส่วนปลายแหลมคล้าย 
กลีบธรรมชาต ิตา่งจากฝีมือช่างในไทยเช่นงานสลกัซุ้มสีมาศิลา วดัพระเชตพุนฯ วดัสทุศันฯ (ภาพ
ท่ี 53- 56) 

 
 

                                                            
47ศานติ ภกัดีคํา, สิริมงคลวัดโพธ์ิ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 

2548), 122. 
48Eva Strober, Symbols on Chinese Porcelain: 10,000 Times Happiness, 

trans. Els Struiving, 116. 
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ภาพท่ี 53  ซุ้มสีมา วดัพระเชตพุนฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 54 ลายบวัซุ้มสีมา วดัพระเชตพุนฯ 
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ภาพท่ี 55 ซุ้มสีมา วดัสทุศันฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56 ลายบวัซุ้มสีมา วดัสทุศันฯ 
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  เม่ือนําดอกบวัทัง้สองแห่งมาพิจารณารูปแบบพบว่า กลีบบวัของงานช่าง
ไทยมีลกัษณะของสามเหล่ียมท่ือ ๆ ไม่โค้งมน ตา่งจากช่างเจ้อเจียงท่ีประดิษฐ์กลีบบวัให้โคนสอบ 
ปลายแหลม รวมทัง้ขนาดของแตล่ะกลีบไมส่มัพนัธ์กนักนัเทา่ท่ีควร อนัน่าจะเกิดจากความชํานาญ
ในรูปแบบการสลกัท่ีแตกต่างกนัของช่าง โดยรูปบวัจากเจ้อเจียงนัน้จะดแูล้วให้ความสมจริงและ
สมสว่นมากกวา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 57 ลายเบญจมาศฐานถะยอดปรางค์  วดักลัยาฯ 

 
 (ภาพท่ี 57) ในสว่นของฐานถะยอดปรางค์ วดักลัยาฯ ยงัพบภาพสลกัดอก

เบญจมาศ ตวัแทนของฤดใูบไม้ร่วง49 ซึง่เป็นไม้มงคลท่ีชาวจีนใช้ส่ือถึงความยัง่ยืน50 รูปแบบฝีมือ
ช่างท่ีสลกัลวดลายนีส้ามารถสลกัออกมาได้อย่างชัดเจนมีการเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ใบไม้มี
ความพลิว้ไหว ก่ิงของต้นอ่อนโค้งไม่แข็งท่ือ ลกัษณะกลีบดอกเบญจมาศเรียวแหลมมีลายเส้นผ่า
กึ่งกลางแต่ละกลีบเม่ือนํารูปแบบเปรียบเทียบกบั ภาพสลกัหินอ่อนประดบัพนกัมขุโถงพระวิหาร
พระพุทธไสยาสน์วัดพระเชตุพนฯ พบว่า มีลกัษณะคล้ายกันอย่างมาก แต่ช่างท่ีสลกัภาพดอก
เบญจมาศท่ีฐานถะสามารถเก็บรายละเอียดได้ใกล้เคียงกบัธรรมชาติมากกว่า โดยสงัเกตจากใบ

                                                            
49Ibid, 124. 
50ศานต ิภกัดีคํา, สิริมงคลวัดโพธ์ิ, 122. 
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และกลีบท่ีแสดงถึงการพยายามเลียนแบบธรรมชาติให้มีความโค้งงอ หรือพบัคล้ายกบัถกูกระแส
ลม ในขณะท่ีภาพสลกัหินอ่อนนัน้จะดแูล้วให้ความรู้สกึถึงความจงใจให้เป็นดอกไม้ประดบัตา่งกบั
ลายท่ีปรากฏบนถะท่ีแสดงออกมาในลกัษณะของภาพทิวทศัน์ (ภาพท่ี 58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 58 ลายดอกเบญจมาศประดบัพนกัมขุโถงพระวหิารพระพทุธไสยาส วดัพระเชตพุน 
ท่ีมา: ศานต ิภกัดีคํา, สิริมงคลวัดโพธ์ิ (กรุงเทพฯ:  อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิช่ิง, 2549), 138. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 59 ลายดอกมงคลฐานถะยอดปรางค์  วดักลัยาฯ 
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 (ภาพท่ี 59)  กรณีภาพสลกัศิลาฐานถะยอดปรางค์ท่ีมีผู้กลา่วว่า หมายถึง 
ดอกเหมยหรือดอกบ๊วยอนัเป็นตวัแทนของฤดหูนาว51และใช้ในสญัลกัษณ์แห่งความสขุ52 พบว่าไม่
น่าจะเป็นภาพดอกเหมยแต่อาจเป็นไม้ชนิดอ่ืนมากกว่า เน่ืองจากเม่ือตรวจสอบกับภาพสลัก 
อ่ืน ๆ พบว่า ดอกเหมยโดยมากช่างจะสลกัออกมาเป็นแต่ละดอกอย่างชดัเจน แม้ว่าบางภาพจะ
สลักเป็นช่อช่างก็ยังคงแสดงให้เห็นดอกเหมยท่ีเป็นดอกเด่ียวอยู่ แต่ภาพท่ีปรากฏนีก้ลับเป็น
ลกัษณะของดอกท่ีมีกลีบซ้อนหลายชัน้ในช่อเดียวกัน อีกทัง้ประเด็นลกัษณะทางธรรมชาติอีก
ประการหนึ่งคือ ต้นเหมยจะนิยมถูกกล่าวถึงว่าเป็นไม้ท่ีออกดอกในช่วงหน้าหนาวอนัมีหิมะปก
คลมุนบัเป็นช่วงแห่งการผลดัใบ53 จากการสงัเกตพบว่าลกัษณะทางธรรมชาติดงักล่าว สอดคล้อง
กบังานศิลปกรรมโดยมากท่ีช่างถ่ายทอดต้นเหมยออกมาในลกัษณะต้นเหมยท่ีมีดอกสะพร่ังแต ่
ไร้ใบ ภาพสลกันีจ้งึไมน่่าหมายถึงภาพต้นเหมย (ภาพท่ี 60)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  60  ลวดลายดอกเหมย 
ท่ีมา:  อีนเตงิกัว๋, มิ่งไม้มาลีจีน: เทพประจาํดอกไม้และดอกไม้ประจาํฤดูกาลของจีน, แปลโดย 
พรพรรณ จนัทโรนานนท์ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2539), 24. 

                                                            
51Eva Strober, Symbols on Chinese Porcelain: 10,000 Times Happiness, 

trans. Els Struiving, 130. 
52ศานต ิภกัดีคํา, สิริมงคลวัดโพธ์ิ, 121. 
53Eva Strober, Symbols on Chinese Porcelain: 10,000 Times Happiness, 

trans. Els Struiving, 130. 
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 ทัง้นีเ้ม่ือทําการเปรียบเทียบรูปแบบกบัพนัธุ์ไม้มงคลของชาวจีนแล้ว จาก
หลกัฐานท่ีพบสนันิษฐานได้ว่า ภาพสลกันีอ้าจเป็นภาพต้นกุ้ยฮวาหรือหอมหม่ืนลี ้เน่ืองจากพบว่า
ลกัษณะของต้นและกลีบดอกในภาพสลกันัน้มีความคล้ายกนั กล่าวคือ จํานวนกลีบส่ีกลีบ แต่ละ
ก้านจะมีดอกท่ีออกรวมกันเป็นพุ่มซึ่งช่างน่าจะถ่ายทอดด้วยการสลกักลีบซ้อนกันหลาย ๆ กลีบ
เพ่ือให้ดเูหมือนเช่นช่ออย่างธรรมชาติก็เป็นได้ สําหรับดอกกุ้ยฮวาชาวจีนใช้แทนสญัลกัษณ์ของ
ความพร่ังพร้อมไปด้วยสมบตัิ54 (ภาพท่ี 61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 61  ดอกกุ้ยฮวาหรือหอมหม่ืนลี ้

 
 ตามท่ีได้กล่าวข้างต้นว่า ถะยอดปรางค์มีการใช้ลายประดับคล้ายกลุ่ม

ดอกไม้ประจําฤดกูาล (Flowers of Four Seasons) เข้ามาตกแตง่สว่นฐานนัน้ปรากฏว่า ไม่พบ
ลวดลายท่ีน่าจะเป็นดอกเหมยอนัเป็นตวัแทนของฤดหูนาว จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการสร้างถะยอดปรางค์องค์นี  ้มิได้จํากัดแต่แรกแล้วว่าจะต้องใช้กลุ่มดอกไม้ใดเป็นพิเศษ 
เพียงแตใ่ห้ความสําคญัในการนําความหมายของความเป็นมงคลในเร่ืองเดียวกนัมาใช้ ซึง่คอ่นข้าง
เก่ียวเน่ืองกนักบัความเจริญรุ่งเรืองและความร่ํารวยตามท่ีกลา่วไว้ข้างต้นก็เป็นได้  

 

                                                            
54พรพรรณ จนัทโรนานนท์, ฮก ลก ซิ่ว โชคลาภอายุยืน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 

21. 
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 นอกจากนี ้พบถะบางสว่นท่ีใช้ในฐานะประดบัตกแตง่นัน้ ยงัคงลกัษณะการ
ซ้อนชัน้ท่ีเป็นเลขค่ีเช่นเดียวกบัความนิยมในจีน เช่น ถะประดบัเขามอ วดัพระเชตพุนฯ ถะจีนวดัอนง
คงคาราม เป็นต้น จากการตรวจสอบกล่าวได้ว่า เจดีย์จีนศิลากลุ่มนีเ้ป็นประติมากรรมท่ีพบได้น้อย 
แตเ่ป็นกลุม่รูปแบบท่ีคงลกัษณะคตนิิยมอยา่งจีนโดยแท้คือ รูป แบบการทําประตมิากรรมและจํานวน
ชัน้ซ้อนเป็นจํานวนค่ีมิใช่ซ้อนกนั 6 ชัน้ดงักลุม่ท่ีพบโดยมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 อาจเน่ืองมาจากเป็น
กลุ่มเจดีย์ท่ีมาจากการซือ้ของกลุ่มผู้ มีฐานะทัง้กษัตริย์และเหล่าชนชัน้สงู คหบดีท่ีสามารถนําเข้า
สนิค้าจากจีนได้ด้วยกลุม่บคุคลเหลา่นีก้ลา่วได้วา่เป็นกลุม่ท่ีมีเรือสําเภาเป็นของตนเอง  

 เม่ือพิจารณาข้อมลูประวตัิความเป็นมาของวดัมาประกอบการวิเคราะห์
พบว่า ถะท่ีมีจํานวนชัน้ซ้อนจํานวนค่ีอย่างจีนนิยม โดยมากมกัจะพบในวดัสร้างโดยชนชัน้สงูแล้ว
จงึถวายเป็นพระอารามหลวงภายหลงั เช่น วดัอนงคงคาราม เป็นวดัท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดย
ท่านผู้หญิงน้อยในสมเด็จเจ้าพระบรมมหาพิชยัญาติ (ทดั บุนนาค) เม่ือสร้างเสร็จจึงได้ถวายเป็น
พระอารามหลวงในรัชสมยัเดียวกนั55 รวมถึงอาจเช่ือมโยงกบัหลกัฐานว่าเหลา่ชนชัน้สงูหลายท่าน
มีเรือสําเภาของตนเอง อนัอาจเป็นข้อสนบัสนนุว่ากลุ่มถะเหล่านีน้่าจะสัง่ซือ้เข้ามาโดยเรือสําเภา
เอกชน มิใช่รายการสัง่ซือ้สินค้าของคณะทูตฝ่ายไทย ดงัหลกัฐานเร่ืองเรือสินค้าของชนชัน้สงูท่ีมี
มาแล้วตัง้แต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์เก่ียวกบัเรือสําเภารูปเรือตัว้กัง๋อย่างจีน มกัเป็นของเจ้านายใน
พระราชวงศ์หรือเป็นของข้าราชการชัน้สงูท่ีนําออกไปยงัจีน56  

 สําหรับรูปแบบท่ีปรากฏนัน้พบว่า เป็นกลุ่มถะท่ีไม่เจาะซุ้มเรือนธาตโุปร่ง
อย่างถะกลุ่มท่ีพบโดยมาก มีเพียงการฉลลุวดลายแต่ละด้านทัง้ 8 ด้าน ส่วนฐานมีการสลกัลวด 
ลายอย่างจีนเช่นเดียวกบัถะกลุม่ท่ีพบโดยมาก แตแ่ตกตา่งกนัท่ีลายละเอียด องค์หนึ่งเปลี่ยนจาก
ลายดอกกลมใบไม้แหลมเป็นลวดลายอย่างเคร่ืองโต๊ะเคร่ืองมงคลจีน และอีกองค์เป็นลวดลาย
พนัธุ์ไม้คล้ายกบัลวดลายส่วนฐานของถะยอดปรางค์ วดักลัยาฯ อนัอาจเป็นนยัสําคญัท่ีแสดงถึง
การมาจากแหลง่ผลติเดียวกนั (ภาพท่ี 62 - 63)   

 
 
 

                                                            
55กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: กองพทุธ

ศาสนสถาน, 2525), 181. 
56แชน ปัจจุสานนท์, ประวัติการทหารเรือไทย (พระนคร: โรงพิมพ์กรมสารบรรณ

ทหารเรือ, 2509), 45. 
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ภาพท่ี 62  ถะคูป่ระจําด้านหน้าพระอโุบสถ วดัอนงคฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 63 ลายเคร่ืองตัง้ฐานถะ วดัอนงคฯ 

 

 ทัง้นีด้้วยฝีมือการทําลวดลายดงักล่าวสามารถสงัเกตได้ถึงร่องรอยความ
คมของเคร่ืองมือท่ีช่างทิง้ร่องรอยไว้ อีกทัง้เนือ้หินมีสีเขียวอมเทาจุดดําเช่นเดียว กับลักษณะ
ศลิปกรรมจากเจ้อเจียง จงึมีความเป็นไปได้วา่ด้วยรูปแบบสลกัฝีมือช่าง และเนือ้ศลิาท่ีไมป่รากฏใน
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พืน้ท่ีไทย สนันิษฐานได้ว่าถะจีนวดัอนงคงคารามนีนํ้าเข้าจากแหล่งผลิตมณฑลเจ้อเจียงเช่นเดียวกนั 
แตเ่ป็นรูปแบบท่ีไมนิ่ยมในดินแดนไทยอย่างกลุม่ถะท่ีพบโดยมาก อาจด้วยเหตผุลของการเป็นสินค้าท่ี
สัง่ซือ้โดยชนชัน้สงูเอง มิใช่สนิค้าสัง่ซือ้ของคณะทตูก็เป็นได้ 

2.3 ถะฝีมือช่างในไทย  
 สืบเน่ืองจากการจดักลุ่มโดยพิจารณารูปแบบ ฝีมือช่าง ลวดลาย และลกัษณะ

ศิลาเป็นปัจจยัประกอบทําให้สนันิษฐานได้ว่า ถะจีนท่ีพบนัน้น่าจะมาจากแหล่งผลิตหลกัท่ีแน่ชดั  
คือ ส่วนหนึ่งเป็นสินค้านําเข้าจากจีนดงัท่ีกล่าวไปข้างต้น และอีกกลุ่มท่ีกําลงัจะทําการศึกษานี ้
สนันิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นงานศิลปกรรมท่ีสร้างขึน้โดยช่างฝีมือในไทย ซึง่ถะจีนกลุม่ท่ีสนันิษฐาน
ว่าสร้างในไทยนัน้ นอกจากข้อพิจารณาข้างต้นแล้ว ผู้ วิจัยยังได้ทําการตรวจสอบกับหลักฐาน
ศลิปกรรมศลิาในไทยประเภทอ่ืน ๆ เช่นกนั หลกัฐานท่ีนา่สนใจประการหนึง่คือ การตัง้กรมช่างศลิา
ว่าน่าจะมีมาแล้วตัง้แต่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงัท่ีกล่าวไปในหวัข้อศิลาในไทย ด้วยเหตนีุจ้ึงมีความ
เป็นไปได้ว่าถะจีนบางแห่งท่ีพบในสมยันีแ้ม้จะมีรูปแบบโดยรวมดคูล้ายกับถะรูปแบบอย่างงาน
ช่างจีน แต่เม่ือพิจารณารายละเอียดแล้วพบความแตกต่างทางลกัษณะศิลปกรรมอย่างจีนหลาย
ประการ ได้แก่ ถะจีน วดัราชโอรสฯ และถะประจํามุม พระอุโบสถ วดัอรุณฯ อนัมีรูปแบบศิลปะ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมไทยและอิทธิพลถะในศลิปะจีนอย่างชดัเจน ซึง่กรณีของถะองค์นี ้
นบัเป็นพฒันาการด้านรูปแบบของถะโดยแท้จริง 

 2.3.1 วัดราชโอรสารามกับการรักษารูปแบบถะอย่างจีน 
 (ภาพท่ี 64- 65)   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 64  ถะหน้ากําแพงพระอโุบสถ วดัราชโอรสฯ 
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ภาพท่ี 65 ถะหินออ่น  วดัราชโอรสฯ 

 
 วดัราชโอรสเป็นพระอารามหลวงชัน้เอก มีมาแตส่มยัอยธุยาและได้รับการ

บรูณปฏิสงัขรณ์ใหม่เกือบทัง้พระอารามในสมยัรัชกาลท่ี 2 โดยรัชกาลท่ี 3 ครัง้ดํารงพระยศเป็น
กรมหม่ืนเจษฎาบดนิทร์เป็นแมก่องในการก่อสร้าง57 

 สถาปัตยกรรมถะศิลาท่ีปรากฏวดัราชโอรสฯนี ้มีทัง้หมด 5 องค์ ประกอบ 
ด้วยถะแกรนิตหน้ากําแพงแก้วพระอโุบสถ 4 องค์ และถะหินออ่นด้านหลงัพระอโุบสถอีก 1 องค์ ซึง่
ถะทัง้หมดท่ีปรากฏนีมี้รูปแบบการสร้างโดยภาพรวมอย่างอิทธิพลศิลปะจีน แต่เม่ือพิจารณา
รายละเอียดแล้วพบว่าลกัษณะหลายประการมีความแตกต่างจากงานช่างฝีมือในจีนอย่างชดัเจน 
อนัน่าจะเกิดจากการสร้างในดนิแดนไทยมากกวา่โดยผู้วิจยัใช้การตรวจสอบจากรูปแบบศิลปกรรม 
ลวดลาย และเนือ้ศลิา 

 กลุม่ถะจีนศิลา วดัราชโอรสฯท่ีปรากฏมีลกัษณะรูปแบบอย่างองค์ประกอบ 
ของถะอย่างจีนมาก กล่าวคือ ส่วนฐานสูงสัมพันธ์กับเรือนธาตุชัน้แรก ตัวเรือนธาตุอยู่ในผัง 8 
เหล่ียม ซ้อนลดหลัน่กนั 3 ชัน้ ต่อด้วยส่วนยอดท่ีมีการทําเป็นทรงระฆงั จากท่ีกล่าวนีมี้ความใกล้ 
เคียงกับถะอย่างงานช่างจีนมาก แต่เม่ือพิจารณาโดยละเอียดแล้วพบว่า รูปแบบและสดัส่วนของ 
ถะทัง้ 4 องค์นีแ้ตกตา่งไปจากงานฝีมือช่างจีนหลายประการ  

                                                            
57กองพทุธศาสนสถาน, ประวัตวัิดทั่วราชอาณาจักร, เลม่ 1, 72 - 73. 
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ภาพท่ี 66 สว่นฐานของถะ วดัราชโอรสฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 67  ลวดลายฐานสงิห์ของถะ วดัราชโอรสฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 68  ฐานสงิห์ถะศลิากลุม่  วดัสทุศันฯ 
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ภาพท่ี 69 ลวดลายฐานสงิห์ถะศลิากลุม่  วดัสทุศันฯ 

 
 (ภาพท่ี 66- 69) ประการแรกด้านรูปแบบศิลปกรรม สว่นฐาน มีการทําฐานใน

ผงั 4 เหล่ียม และท่ีฐานนีไ้ด้สลกัลวดลายอย่างฐานสิงห์ท่ีท้องไม้ด้วย ซึง่เป็นการทําลวดลายฐานสิงห์
คล้ายเป็นโครงเท่านัน้ ไม่ชดัเจนและไม่เป็นระเบียบเท่าท่ีควร ต่างจากลายฐานสิงห์ท่ีสลกับนฐานถะ
ศิลากลุ่มท่ีพบโดยมากในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีลวดลายชดัเจนและดเูป็นระเบียบแบบแผน เช่นเดียวกบั
ลวดลายเหรียญอีแปะและพนัธุ์ไม้บนเรือนธาตดุแูล้วไม่ชดัเจนอนัอาจเกิดจากความไม่ถนดัของช่างท่ี
สร้าง (ภาพท่ี 70)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 70  ลวดลายอีแปะและพนัธุ์ไม้บนเรือนธาตถุะ วดัราชโอรสฯ 
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 ทัง้ยงัสอดคล้องกบัการทํายอดทรงระฆงัท่ีดแูล้วไม่สมสว่นกบัเจดีย์ทัง้ 4 องค์ 
และประติมากรรมบุคคลท่ีสลักบนระฆังนีก็้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นประติมากรรมท่ี
กลา่วถึงใครเช่นกนั หรืออาจเป็นรูปสลกัของพระพทุธเจ้า แตห่ากสงัเกตจะพบว่าบริเวณช่วงลําตวัของ
ภาพบคุคลนีมี้การสลกัลวดลายคล้ายสายสงัวาลอย่างเหล่าเทวดา จึงไม่อาจระบแุน่ชดัได้ว่าเป็นภาพ
สลกัแสดงถึงใคร ด้วยฝีมือช่างท่ีน่าจะยงัไม่ชํานาญมากนกัซึ่งรูปแบบปรากฏเช่นนีไ้ม่น่าจะเกิดจาก
ฝีมือการทําของช่างซึง่ไมเ่ช่ียวชาญงานศลิาในไทย (ภาพท่ี 71-72) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 71  ฐานบวัรองรับองค์ระฆงัในผงักลมของถะ วดัราชโอรสฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  72  ภาพประตมิากรรมบคุคลบนองค์ระฆงัถะ  วดัราชโอรสฯ 
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 สิง่ท่ีน่าสนใจประการหนึ่งคือ การทําบวัคว่ํา บวัหงายรองรับองค์ระฆงัดงัท่ี
นิยมในงานสถาปัตยกรรมไทยพบว่ามีการทําท่ีเป็นระเบียบแบบแผนดีดูแล้วคล้ายกับฐานบัว
รองรับองค์ระฆงัในผงักลมของถะ วดัอรุณฯ อนัเป็นการสร้างโดยช่างฝีมือในไทย (ภาพท่ี 73) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  73 ฐานบวัรองรับองค์ระฆงัในผงักลมของถะ วดัอรุณฯ 

 
 อีกทัง้ ลกัษณะการทําหลงัคาลาดโค้งยกมมุของถะกลุม่นี ้สงัเกตได้ว่าช่าง

ไม่มีความชํานาญในการทําหลงัคาอย่างเก๋งจีนเท่าท่ีควร ช่างทําเพียงแค่หลงัคาเหยียดตรงแล้ว
สลกัส่วนมมุของหลงัคาให้ดสูงูขึน้เท่านัน้ มิได้ปรากฏการทําหลงัคาให้มีความโค้งเล็กน้อยอย่าง
ท้องเรือ (ภาพท่ี 74)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 74 สว่นเรือนธาตแุละรูปแบบหลงัคาถะจีน  วดัราชโอรสฯ 
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 นอกจากนีเ้นือ้หินท่ีใช้สร้างถะทัง้ 4 องค์นี ้เป็นหินอคันีประเภทหินแกรนิตเนือ้
คอ่นข้างหยาบคล้ายกบัเนือ้หินกลุม่ซุ้มสีมาท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่น ซุ้มสีมา วดัพระเชตพุน เป็น
ต้น ซึง่รูปแบบถะลกัษณะดงักลา่วนีพ้บว่ามีการสร้างรูปแบบเดียวกนันีม้าก่อนถะแกรนิตวดัราชโอรสฯ
แล้ว คือ ถะ วดัสวุรรณคีรี จ.สงขลา และถะจีนหน้าพระวิหาร วดัมชัฌิมาวาสจ.สงขลา58 (ภาพท่ี 75)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 75 ถะจีน วดัมชัฌิมาวาส จ.สงขลา 
ท่ีมา: (ภาพจาก ร.ต.หญิง ศภุธิดา  ดําช)ู 

 
 

                                                            
58ถะทัง้ 2 องค์นีมี้รูปแบบคล้ายกนั โดยหลกัฐานสําคญัคือ ถะแกรนิต วดัสวุรรณคีรี มีคํา

จารึกทัง้ภาษาจีนและภาษาไทยในชัน้ท่ี 3 ของเจดีย์ศิลาถึงผู้ ท่ีสร้างอุทิศถวายในปี พ.ศ.2341 คือ 
ผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลา ซึง่เป็นคนเดียวกนักบัท่ีสร้างถะทัง้ 2 แห่งนี ้ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน พชร 
เงินอร่าม, “เจดีย์เมืองสงขลาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1-รัชกาลท่ี 5)” (ศิลปะ-ศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2556), 23 – 24. 
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 หากพิจารณาลักษณะการสลักลวดลายบนถะแล้วจะพบว่ามีการทํา
ลวดลายเช่นเดียวกบัถะแกรนิตวดัราชโอรสารามเช่นกนั คือ การทําเป็นเค้าโครงเลือนรางและรูป
ประติมากรรมบุคคลดแูล้วไม่สมส่วนเท่าท่ีควร รวมถึงฐานสิงห์ท่ีไม่เป็นระเบียบชดัเจนคล้ายกับ
งานท่ีปรากฏบนถะหน้ากําแพงแก้ว วดัราชโอรสฯ (ภาพท่ี 76-77) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 76  ภาพสลกับคุคลบนเรือนธาต ุถะจีน วดัมชัฌิมาวาส จ.สงขลา 
ท่ีมา: (ภาพจาก ร.ต.หญิง ศภุธิดา  ดําช)ู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 77  ลวดลายสว่นฐานถะจีน วดัมชัฌิมาวาส  
ท่ีมา: (ภาพจาก ร.ต.หญิง ศภุธิดา  ดําช)ู 
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ภาพท่ี 79  วั
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มาปิดทบั
นว่าน่าจะ
ระอโุบสถ 
การก่อทึบ

ปัตยกรรม
บยีบคล้าย
ากจีนเดิน
ไปได้ตาม
  

ปะ คณะ



 

รัตนโกสินทร์
ปรางค์แต่ยงั
เกล้าเจ้าอยูห่ั

ระเบียบแบบ
ประการของถ
อิทธิพลทางศิ

 
 
ภาพท่ี 80 ถะ

ทราบว่าในส
สถาปัตยกรร
สถาปัตยกรร
เห็นถึงความ

                      

 (ภ
ร์ พระบาทสม
ไม่ทนัสําเร็จดี
หวัโปรดเกล้าฯ
 ถ
บแผนโดยรวม
ถะไว้ซึง่การเป
ศลิปะจาก การ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะประจํามมุพ

 
 จ
สมัยนีไ้ด้เกิด
รมไทยแล้ว ซึง่
รมท่ีปรากฏนัน้
ตัง้ใจในการส

                      
63ดรูายละเอีย

ภาพท่ี 79) วดั
มเด็จพระพทุธ
ดี เน่ืองจากสิ ้
ฯให้สร้างและ
ะหรือเจดีย์จีน
ของถะ อย่าง
ลี่ยนแปลงด้า
รปรับให้เข้ากบั

ระอโุบสถ วดั

ากรูปแบบข
การผสมผสา
งสอดคล้องกบั
นเป็นงานผสม
สร้างอาคารอย

                

ยดใน ศกัดิช์ยั

ดัอรุณราชวรา
ธเลิศหล้านภา
น้รัชกาลท่ี 2 
บรูณปฏิสงัขร
น ประจํามมุพ
งไรก็ตาม สถ
านรูปแบบท่ีปร
บรูปแบบศลิป

ดอรุณฯ 

องถะประจํา
านและแลกเ
บรูปแบบเจดีย
มผสานทางศิ
ย่างถะจีน อนั

ยั สายสงิห์, ง

าราม หรือ วดั
าลยั โปรดเกล
 ต่อมาในปี พ
รณ์ทัว่ทัง้พระ
พระอโุบสถ วดั
าปัตยกรรมดั
รากฏ น่าจะม
กรรมโดยรอบ

ามุมพระอุโบ
เปล่ียนรูปแบ
ย์ประจํามมุพ
ลปะ โดยลกัษ
นเป็นงานศิลป

งานช่าง สมัย

ดแจ้ง สร้างแต
ล้าฯให้สร้างท
พ.ศ. 2393 พ
ะอารามจนแล้
ดอรุณฯนัน้มีรูป
ดังกล่าวนี ้ยังค
าจากการแลก
และความนิยม

บสถ วัดอรุณ
บบทางศิลปก
พระอโุบสถ วดั
ษณะสําคญัข
ปกรรมท่ีได้รับ

ยพระน่ังเกล้

ตส่มยัอยธุยา
ทัง้พระอาราม
พระบาทสมเด็
ล้วเสร็จ63  
ปแบบท่ีแตกต
คงลกัษณะสํ
กเปล่ียนและผ
มในสมยันี ้(ภ

ณฯ ท่ีปรากฏน
กรรมของถะ ี
ดอรุณฯ พบว่
ของเจดีย์ยงัคง
บความนิยมใ

ล้าฯ, 16 – 18
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 เม่ือสมยั
มและพระ
ด็จพระนัง่

ตา่งไปจาก
าคญับาง
ผสมผสาน
ภาพท่ี 80) 

นัน้ ทําให้ 
จีนให้กับ
า รูปแบบ
งแสดงให้
นแผ่นดิน

8. 
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รัชกาลท่ี 3 กลา่วคือ ส่วนของเรือนธาตยุงัคงรักษาลกัษณะเดน่ของถะจีนไว้ ด้วยการทําเป็นอาคาร
ในผงัแปดเหล่ียม และมีการเจาะซุ้มแต่ละด้านเพ่ือประดบัตุ๊กตาศิลาจีนทัง้ 8 ด้าน มีสว่นฐานยกสงู
เล็กน้อย เหนือเรือนธาตุเป็นบวัคว่ํา-บวัหงายในผังกลม มีการสลกัลายกลีบบวั รองรับส่วนยอด
คล้ายปล้องไฉน และปลีอยา่งเจดีย์ทรงระฆงั  

 กล่าวได้ว่า รูปแบบของถะจีนประจํามมุพระอโุบสถ วดัอรุณฯ เป็นรูปแบบ
ท่ีผิดไปจากระเบียบลกัษณะของถะจีนโดยทัว่ไป ซึ่งน่าจะเกิดขึน้จากพฒันาการทางรูปแบบท่ีนํา
ลกัษณะงานสถาปัตยกรรมอย่างไทยเข้าไปผสมกบัรูปแบบโดยดัง้เดิมของถะจีน กระทัง่ได้รูปแบบ
ท่ีดแูล้วคล้ายกบัเจดีย์อย่างไทย สว่นหนึ่งน่าจะเน่ืองมาจากพระราชนิยมในศิลปะจีนของรัชกาลท่ี 
3 ผนวกกับการปรับให้เข้ากับรูปแบบอาคารอย่างประเพณีนิยม64 ของวดัอรุณฯ ซึ่งเช่ือมโยงกับ
ข้อสงัเกตท่ีมีการเสนอไว้ได้ว่า วดัในกลุ่มท่ีมีการก่อสร้างมาแต่รัชกาลก่อน (ก่อนรัชกาลท่ี 3) และ
ยงัไมแ่ล้วเสร็จ ยงัเป็นวดัท่ีมีการก่อสร้างแบบประเพณีนิยม ดงันัน้เม่ือรัชกาลท่ี 3 ทรงสถาปนาตอ่ก็
จะสร้างตามแบบประเพณีนิยม ซึง่เป็นการปรับรูปแบบถะให้สอดคล้องกบังานศิลปกรรมโดยรวม
แบบศลิปกรรมไทยของวดั 

 เม่ือพิจารณารูปแบบของถะจีน วดัอรุณฯนัน้ พบว่า การผสมผสานรูปแบบ
ศิลปะท่ีเกิดขึน้น่าจะเป็นการนําแนวคิดการทําซุ้มสีมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 เข้ามาผนวก อนัเป็นการ
นํารูปแบบซุ้มสีมาแตเ่พิ่มสว่นยอดบนหลงัคาขึน้ในรูปแบบแตกตา่งกนั เช่น ซุ้มสีมาทรงกบู ซุ้มสีมา
ทรงทรงปราสาทยอด อย่างซุ้มสีมาวดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ซุ้มสีมากลุ่มอาคารหรือทรง
เรือน หรือทรงคฤห์65 เป็นต้น (ภาพท่ี 81) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
64เร่ืองเดียวกนั, 287. 
65รายละเอียดเร่ืองซุ้มสีมาสมยัรัชกาลท่ี 3 ใน ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระ

น่ังเกล้าฯ, 99 – 121. 
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ภาพท่ี 81 ซุ้มสีมา วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 อนึง่ ถะจีนวดัอรุณฯ เกิดจากการนํารูปแบบทรงอาคาร (ถะ) มาผสมผสาน

กบัรูปแบบบางประการของสถาปัตยกรรมไทย คือ  
 ส่วนฐานและเรือนธาตุ  
 ยงัคงเป็นเรือนธาตใุนผงัแปดเหล่ียมแตไ่ม่มีการซ้อนชัน้ของเรือนธาตอุย่าง

ท่ีพบในรูปแบบของถะจีนทัว่ไป ต่อเน่ืองขึน้ไปเหนือส่วนของเรือนธาต ุเป็นบวัคว่ํา-บวัหงายในผงั
กลม และมีการสลกัลายกลีบบวั ดแูล้วคล้ายกบัฐานบวัท่ีรองรับองค์ระฆงั การทําลกัษณะชดุบวัใน
ผงักลมเหนือเรือนธาตนีุ ้ยงัพบท่ี ถะจีน วดัราชโอรสฯ เช่นกนั โดยการทําฐานบวัใช้เป็นสว่นรองรับ
ยอดองค์ระฆงัอีกทีหนึ่ง จึงมีความเป็นไปได้ว่าเรือนธาตขุองถะวดัอรุณฯ อาจมีความเก่ียวข้องกบั
รูปแบบบางประการกบัถะท่ีวดัราชโอรสฯ  

 ส่วนยอด 
 มีลกัษณะเป็นวงแหวนซ้อนกนัเป็นชัน้ ๆ ลดหลัน่กนั คล้ายมาลยัเถา66 ต่อ

ด้วยปลี ซึง่ส่วนยอดนีเ้องท่ีมีรูปแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทย จึงสามารถพิจารณาความเป็นไปได้
ของท่ีมาสว่นยอด แบง่เป็น 2 ประการ ดงันี ้

                                                            
66ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “สถาปัตยกรรม,” ใน สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม: 

ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้, 2550), 82. 
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 ประการแรก ส่วนวงแหวนท่ีซ้อนกันเป็นชัน้ ๆ แล้วต่อด้วยปลีอาจเป็นการ
นําสว่นยอดของเจดีย์ทรงระฆงั คือ ปล้องไฉนและปลีเข้ามาใช้ แทนท่ีการซ้อนชัน้ของเรือนธาตอุย่าง
รูปแบบถะจีน และเพ่ือปรับให้มีลักษณะอาคารอย่างไทย อย่างไรก็ตาม เน่ืองด้วยในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1-รัชกาลท่ี 3) ไม่ปรากฏความนิยมในการสร้างเจดีย์ทรงระฆงัมาก
นกั จงึทําให้เกิดข้อสนันิษฐานตอ่มา 

 ประการท่ีสอง ส่วนยอดของถะวัดอรุณฯ น่าจะเป็นการนํารูปแบบยอด 
ซุ้มประตู ยอดซุ้มสีมาท่ีเป็นทรงมงกุฎหรือพระเกีย้ว แล้วปรับให้เรียบง่ายขึน้ เช่น ยอดซุ้มสีมา  
วัดสระเกศฯ ยอดซุ้ มสีมาวัดสุทัศนฯ เป็นต้น ทัง้นีซุ้้ มสีมา วัดสุทัศนฯ ได้ปรากฏหลักฐานใน
จดหมายเหต ุรัชกาลท่ี 3 ว่ามีการเรียกลกัษณะซุ้มสีมานีว้่า เจดีย์67 นบัเป็นข้อมลูท่ีมีส่วนช่วยใน
การพิจารณาเร่ืองยอดของถะจีนซึง่ปรับให้มีลกัษณะอย่างเจดีย์ไทย ว่าอาจมีรูปแบบจากลกัษณะ
ของยอดซุ้มประต ูหรือ สีมาทรงพระเกีย้วได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้ข้อสนันิษฐานอย่างหลงัน่าจะมีความ
เป็นไปได้มากกวา่ประการแรก 

 สืบเน่ืองจากรูปแบบท่ีปรากฏจึงทําให้เกิดข้อสนันิษฐานว่า ถะจีนประจํามมุ
พระอโุบสถ วดัอรุณฯนัน้ น่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ในไทย โดยพิจารณาได้ 2 แนวทาง 
คือ จากงานศลิปกรรมดงัท่ีกลา่วไปข้างต้น และจากลกัษณะของศิลา สําหรับศิลาท่ีนํามาสร้างเจดีย์
ประจํามมุวดัอรุณฯ จากการตรวจสอบเบือ้งต้น พบว่า ถะจีนวดัอรุณฯทัง้ 4 องค์ ประกอบ ด้วยหิน 2 
ส่วน คือ ส่วนเรือนธาตุและส่วนยอด กล่าวคือ ศิลาของเรือนธาตุมีลักษณะเดียวกับหินแกรนิต
เช่นเดียวกบัซุ้มสีมาวดัสทุศันฯ และซุ้มสีมาวดัพระเชตพุนฯ โดย ซุ้มสีมาประดบัภาพทิวทศัน์แบบจีน 
วดัพระเชตพุนฯ ได้ปรากฏหลกัฐานการก่อสร้างใน โคลงดัน้ปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุนฯ สมยัรัชกาล
ท่ี 3 วา่ ซุ้มสีมาเป็นหินจากเมืองชลบรีุ68  

 
 
 
 
 

                                                            
67“หมายรับสัง่รัชกาลท่ี 3 เร่ืองหมายกําหนดการ จ.ศ. 1206 เร่ืองปฐมสมโพธ์ิ 

สําเนาม”เอกสารหอสมดุแห่งชาติ, เลขท่ี 6ม ตู้  ชัน้ 1/1, มดัท่ี 3, อ้างถึงใน ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 
สถาปัตยกรรม, 82-83. 

68วดัเชตพุนฯ, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 230. 
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ภาพท่ี 82  รอ

หากพิจารณ
ใช้วิธีการสลั
แต่ละชัน้เป็น
ศิลาดงักล่าว
แยกสว่นมาป
กล่าวคือ ถะ
เรือนธาตแุต่
วิหารวดัสทุศั
ข้อสงัเกตเพิ่ม
เขียว มีจดุดํา
วดัพระเชตพุ

                      

วัดสุทัศนเท

นคร), 168. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยตอ่ศลิาขอ
 
 (ภ
าเปรียบเทียบ
กัจากศิลาก้อ
นการกลกัศิล
วนีส้อดคล้อง
ประกอบกนั69

ะจีนรูปแบบก
ละชัน้เป็นกา
ศนฯ หรือ ยอ
มเติมเร่ืองเนื ้
า ซึง่เป็นศิลา
นฯ เน่ืองจาก

                      
69ดรูายละเอี
ทพวราราม (

องสว่นยอดขอ

ภาพท่ี 82) สํ
บฝีมือช่างจาก
อนเดียวกนั แ
าแยกชิน้กนัก
งกบักลุ่มตุ๊กต
9 อนัแตกตา่งจ
กลุ่มวดัสุทัศน์
ารสลกัโดยใช้
ดของถะประ
นอ้ศิลาท่ีมาจา
พบมากท่ีมณ
กพบจดหมาย

                

ยดในคําบรร
(สองศตวรรษ

องถะ  วดัอรุณ

สําหรับส่วนย
กกลุม่ศิลาท่ีน
แต่ศิลาส่วนย
ก่อน แล้วจึงน
ตาศิลาจีน หน้
จากฝีมือช่าง
น์ฯ แม้จะเป็น
ช้หินชิน้เดียว 
ะจํามมุ วดัอรุ
ากจีนด้วยว่า
ณฑลเจ้อเจียง
ยเหต ุรัชกาลที

รยายภาพ อชิ
ษวดัสทุศันเท

ณฯ 

ยอดนัน้น่าจะ
นําเข้าจากจีน
อดของ ถะ ป
นํามาประกอ
น้าพระวิหารว
ดงัปรากฏใน
นถะท่ีสามาร
 ไม่ปรากฏรอ
รณฯ นอกจาก
า กลุ่มศิลาจีน
ง โดยการนํา
ท่ี 3 กลา่วถึงก

ชิรัชญ์ ไชยพจ
พวราราม: 

ะเป็นงานท่ีส ้
น พบว่า วิธีกา
ประจํามมุวดัอ
อบเข้าด้วยกนั
วดัสทุศันฯ ท่ี
นถะจีนกลุม่ท่ีน
ถถอดประกอ
อยต่ออย่างตุ๊
กนีมี้นกัวิชาก
นท่ีพบมากใน
ไปเทียบกบัเก
การสัง่ซือ้ ว่า

จน์พานิช, เรื

ศนูย์กลางจกั

ร้างขึน้ในไท
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ใกล้เคียงกบัท่ีมณฑลเจ้อเจียงมาก จึงได้ใช้เก๋งจีนหลงันีเ้ป็นหลกัในการเปรียบเทียบตรวจสอบกบั
กลุม่ศลิาจีนในไทยขัน้เบือ้งต้นได้70  

 เม่ือนําข้อมลูเบือ้งต้นของเนือ้ศิลาจีนมาเปรียบเทียบกบัสว่นเรือนธาตแุละ
สว่นยอดนัน้ พบวา่ มีเนือ้ศลิาแตกตา่งจากศลิาจีนอย่างเห็นได้ชดั แตก่ลบัมีความใกล้เคียงกบังาน
สถาปัตยกรรมศิลาท่ีมีหลกัฐานการสร้างว่าเป็นหินในไทย ซึง่เป็นปัจจยัสนบัสนนุอีกประการเก่ียว 
กับเรือนธาตุของถะนัน้ น่าจะทําในไทยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ลักษณะศิลปกรรมศิลา 
เจ้อเจียงกลบัไปปรากฏท่ีตุ๊กตาประดบัในซุ้มเรือนธาตทุัง้ 8 ด้าน คือการเป็นหินสีเขียวอมเทา มีจดุ
ดํา รวมถึงลวดลายผ้าบนตุ๊กตาสตรีจีนท่ีเป็นลายดอกกลมแซมใบไม้สามเหล่ียมแหลม ซึง่เป็นงาน
ช่างฝีมือเจ้อเจียงเช่นกนั71 พิจารณาได้วา่ ตุ๊กตาศลิาในซุ้มเรือนธาตนุัน้น่าจะเป็นสนิค้า ท่ีนําเข้าจาก
จีน เพ่ือใช้ในเร่ืองการประดบัตกแต่งเท่านัน้ มิใช่รูปปัน้โป๊ยเซียน เพราะไม่พบลกัษณะท่ีแสดงถึง
สญัลกัษณ์ของโป๊ยเซียน ทัง้นี ้ลกัษณะงานช่างอย่างเจ้อเจียง คือ ลกัษณะเนือ้ศิลาเขียวจดุดําและ
ลายดอกกลมแซมใบไม้สามเหล่ียม ได้ปรากฏบนถะจีนกลุม่รูปแบบ วดัพระเชตพุน วดัสทุศัน์ และ
วัดหนังด้วย ซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับสินค้านําเข้า ดังปรากฏในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3  
ด้วยปัจจยัสนบัสนุนด้านรูปแบบและชนิดของหินนบัเป็นสิ่งท่ีช่วยแสดงความแตกต่างระหว่างถะ
จากจีนกบัถะท่ีสร้างในไทย  

 ประเดน็ท่ีน่าสนใจอีกประการวา่เจดีย์ประจํามมุพระอโุบสถวดัอรุณฯน่าจะ
สร้างในไทย สอดคล้องกับการปรากฏหลกัฐานของกรมช่างศิลาในสมัยรัชกาลท่ี 3 อันเป็นนัย 
สําคญัของความนิยมงานศิลปกรรมจากหินในยคุสมยันัน้ ว่าจะต้องเกิดขึน้อย่างแพร่หลายจึงต้อง
มีการจดัตัง้กรมช่างศิลาขึน้เพ่ือรองรับงานการสร้างงานศิลปกรรมศิลา อนัเป็นข้อสงัเกตประการ
หนึง่ได้วา่ ถะประจํามมุพระอโุบสถวดัอรุณฯ น่าจะสร้างขึน้ในไทยและมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็น
งานช่างท่ีเก่ียวข้องกบักรมช่างศลิานี ้ด้วยรูปแบบและเนือ้หินรวมทัง้ฝีมือช่างท่ีผิดจากระเบียบแบบ
แผนของถะจีนทั่วไป และไม่น่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะส่งศิลาจากไทยไปให้ช่างในจีนสลักแล้ว
ส่งกลบัมา เน่ืองจากเป็นกรณีท่ีแตกต่างกนัด้วยคณุภาพของศิลาท่ีนํามาใช้สร้าง ดงัหลกัฐานการ
พบจารึกบนพระพทุธบาท วดัอรุณฯ อนัเป็นนยัว่าศิลาจีนเป็นศิลาชัน้ดี ซึง่อาจเป็นการนําหินจาก

                                                            
70เร่ืองเดียวกนั, 167. 
71อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช ,  “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการ
ประชุมวิชาการด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัตศิาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 86.  
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กวางตุ้ งมาสลกัเป็นพระพุทธบาทโดยช่างฝีมือในไทย72 จึงเป็นข้อมูลสนับสนุนถึงกรณีว่า ไม่มี
ความจําเป็นท่ีไทยสง่ศลิาในให้ช่างในจีนสลกัในกรณีของ ถะจีนประจํามมุดงักลา่วนี ้(ภาพท่ี 83) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 83  พระพทุธบาท วดัอรุณฯ 
ท่ีมา: (ภาพจาก ร.อ.เอกนยั  ภวูงัหม้อ) 

 
 นอกเหนือจากการนําถะจีนมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีลกัษณะอย่างเจดีย์

ไทยดงั ถะประจํามุมพระอุโบสถ วัดอรุณฯแล้ว ยงัพบว่าสถาปัตยกรรมไทยเองก็ได้นําระเบียบ
สําคญัของ ถะ หรือ เจดีย์จีนมาปรับใช้กบังานสถาปัตยกรรมไทยด้วย คือ เป็นอาคารท่ีมีส่วนฐาน
สงู และอยู่ในผงั 8 เหล่ียม มีการเจาะช่องหรือทําลวดลายคล้ายช่องประต ูหรือ หน้าตา่งในแตล่ะ
ด้าน ซึ่งเอกลกัษณ์ของถะนีไ้ด้ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมไทยบางแห่งเช่นกนั เช่น พระปรางค์
ประจํามมุกําแพงรอบพระอุโบสถวดัเทพธิดาราม โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมปรากฏว่าน่าจะมี
สว่นได้รับอิทธิพลจากถะหรือเจดีย์จีน กลา่วคือ สว่นของฐานมีการยกสงูขึน้อย่างมากจนเกือบเท่า

                                                            
72เร่ืองเดียวกนั, 116. 
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 (ภาพท่ี 86) บริเวณสําคญัของวดัประยรุฯ ท่ีประดิษฐานถะศิลาภายในเขามอ ติด
กบักําแพงวดัด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออก พบว่า มีถะประดบัเขามอจํานวน 3 องค์ ของวดั
ประยรุฯ นัน้ มีรูปแบบท่ีแตกตา่งอยา่งมากจากกลุม่ถะท่ีพบทัง้หมดหลายประการ กลา่วคือ  

 ประการแรกชนิดของหิน จากการสงัเกตเบือ้งต้น เนือ้หินท่ีพบประกอบด้วยหิน 2 
ส่วน คือ ส่วนของเรือนธาตุเป็นหินอัคนีสีนํา้ตาลขาวมีจุดดําแทรกเนือ้หินไม่หยาบมาก ดูด้วย
สายตาแล้วเนือ้หินคล้ายหินอคันีเจ้อเจียงแต่มีสีท่ีแตกต่างออกไป ส่วนศิลาท่ีใช้คัน่เรือนธาต ุคือ 
ส่วนฐาน หลงัคา และส่วนยอด พบว่าเป็นหินอีกชนิดหนึ่งมีลกัษณะสีดําอมเทามีจุดขาวแทรก 
คล้ายกับศิลาจากมณฑลฝูเจีย้น เช่น ตุ๊ กตาสิงโต  วัดราชโอรสฯ ดังท่ีอธิบายในลักษณะ
ประติมากรรมศิลากลุ่มฝเูจีย้น การผสมผสานหิน 2 ส่วน แต่ใช้ร่วมงานประติมากรรมเดียวกัน
เช่นนี ้ได้ปรากฏมาก่อนแล้วในซุ้มประตจีูนหน้าพระวิหารพระโลกนาถ วดัพระเชตพุนฯ ซึง่เป็นซุ้ม
ประตจีูนสร้างโดยการผสมผสานวสัดอุยา่งชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 87 ซุ้มประตจีูน วดัพระเชตพุนฯ 
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ภาพท่ี 88 ซุ้มประตจีูน วดัพระเชตพุนฯ 
ท่ีมา:  (ภาพจาก ร.อ.เอกนยั  ภวูงัหม้อ) 

 
 (ภาพท่ี 87 - 88) กล่าวคือ สว่นของโครงสร้างซุ้มประตเูป็นหินแกรนิตออกสีแดง 

มีจุดดําแทรก แต่หินท่ีนํามาแกะสลกัลวดลายมงคลประดบัซุ้มประตนูัน้ เป็นหินเขียวจุดดําอย่าง 
เจ้อเจียง จึงอาจเป็นข้อสนันิษฐานได้ว่า การใช้ศิลา 2 ชนิด มาสร้างงานศิลปกรรมเช่นนีน้่าจะเป็น
เทคนิคของช่างจีนอีกวิธีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม พบว่า ศิลปกรรมศิลาโดยช่างไทยเอง ก็ได้ปรากฏการ
ใช้หินต่างแหล่งในการสร้างเช่นกัน เช่น ถะประจํามมุพระอุโบสถ วดัอรุณฯ หรือ ตุ๊กตามารแบก
ประกอบถะ วดัพระเชตพุนฯ เป็นต้น จึงยงัไม่อาจหาข้อสรุปท่ีแน่ชดัได้ว่าถะประดบัเขามอแห่งนี ้
เป็นงานช่างฝีมือจากแหลง่ผลติในไทยหรือนําเข้ามาจากจีน (ภาพท่ี 89-90) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ภาพท่ี 89  ถ

ภาพท่ี 90  ส่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะจีน วดัประย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนเรือนธาตแุ

ยรุฯ 

และสว่นคัน่เรืรือนธาตถุะจีนน วดัประยรุฯฯ 
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 นอกจากนี ้ลวดลายและรูปแบบของถะประดบัเขามอแห่งนีมี้ความใกล้เคียงกบั
รูปแบบศิลปกรรมศิลาในจีนทางใต้ด้วย เช่น ถะในมณฑลกว่างตง หรือ กวางตุ้ง  กล่าวคือการทํา
วงแหวนแทนหลังคาโค้งบางชัน้ และสลักรูปประติมากรรมบุคคลโดยรอบเรือนธาตุ จากการ
พิจารณารูปแบบของลวดลายประติมากรรมท่ีสลกับนเรือนธาตขุองถะบนทางเดินรอบสระนัน้ มี
ความสมสว่น ลวดลายชดัเจนคล้ายกบัถะทางตอนใต้ในจีนอยา่งมาก (ภาพท่ี 91)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 91  วดัไคหยวน เมืองเฉาโจว มณฑลกวา่งตง 
ท่ีมา: (ภาพจาก อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช) 

 
 แตส่ิง่ท่ีแตกตา่งคือ ถะองค์ท่ีอยูก่ลางสระ มีการสลกัรูปประติมากรรมบคุคลเพียง

ด้านหน้าและด้านข้างมีการทําโครงลวดลายพนัธุ์พฤกษาอย่างเลือนราง แตป่ลอ่ยสว่นหลงัเปลือย
เปลา่ (ภาพท่ี 92) 
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ภาพท่ี  92 ถะองค์กลางสระ (สลกัลวกลายเฉพาะด้านหน้า)  วดัประยรุฯ 

 
 พิจารณาได้ว่ามีลกัษณะฝีมือการสร้างท่ีแตกต่างจากช่างจีน เน่ืองจากไม่พบว่า

ประตมิากรรมบคุคลศลิาในจีนมีการปลอ่ยให้ด้านหลงัเปลือยเปลา่ ด้วยงานช่างจากจีนนัน้จะสลกั
ลายละเอียดทัง้หมด75 ซึ่งน่าจะนําข้อมูลลักษณะการสลักนีม้าเปรียบเทียบเบือ้งต้นกับงาน
ประติมากรรมอาคารจําลองได้เช่นกัน ทัง้ยงัพบว่าส่วนของท่ีคัน่เรือนธาตทุัง้หมดมีการสลกัโดย
แยกชิน้สว่นหินแตล่ะช่วงแล้วคอ่ยนํามาประกอบเข้ากนัทีหลงัลกัษณะเดียวกบัตุ๊กตาศิลาช่างฝีมือ
ไทย วดัสทุศันฯ หรือ ยอดถะวดัอรุณฯ เป็นต้น  

 ด้วยลักษณะหลายประการท่ีแตกต่างจากถะจีนในการศึกษาข้อมูลวิจัยครัง้นี ้
รวมถึงหลกัฐานท่ีจํากดัทําให้ยงัไม่สามารถสรุปแน่ชดัได้ว่าถะกลุ่มนีมี้ท่ีมาจากแหล่งผลิตใด อาจ
เป็นถะท่ีนําเข้าจากจีน เน่ืองด้วยรูปแบบและลวดลาย หรืออาจเป็นการสัง่ซือ้ศิลาชัน้ดีจากจีนดงั
หลกัฐานปรากฏเก่ียวกบัการสัง่ซือ้ศิลาเปล่าในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 376 แล้วคอ่ยนํามาสลกัโดย

                                                            
75อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “เร่ืองของศิลปะจีนในวดัสทุศันเทพวราราม,” ใน สองศตวรรษ

วัดสุทศันเทพวราราม: ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พริน้ตงิ), 167. 
76“จดหมายเหต ุร.3 จ.ศ. 1206,” เลขท่ี 49, มดัท่ี 53, กองหอสมดุแห่งชาต.ิ  
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ช่างฝีมือในไทยภายหลงัอย่างพระพุทธบาทศิลา วัดอรุณฯ77 ด้วยเหตุผลด้านฝีมือช่างและการ
ผสมผสานวัสดุท่ีแตกต่างกัน จากท่ีกล่าวข้างต้น ถะจีนวัดประยุรฯนี  ้นับว่ามีรูปแบบปรากฏท่ี
น่าสนใจและไมพ่บเท่าใดนกั จงึสมควรท่ีจะมีการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิตอ่ไป 

 
3. ความหมายของถะในบริบทของงานพุทธศิลป์สมัยรัชกาลที่ 3 

สําหรับแนวความคิดและการแสดงสญัลกัษณ์ของการใช้ถะจีนฐานะต่าง ๆ ในสมยั
รัตนโกสนิทร์ตอนต้น นอกเหนือจากการใช้เพ่ือประดบัตกแตง่ การใช้ในฐานะเจดีย์ราย อีกทัง้ถะใน
ตําแหน่งของเจดีย์บริวารล้อมรอบอาคาร และเจดีย์บริวารประจํามมุ สําหรับหน้าท่ีของถะในฐานะ
เจดีย์บริวารล้อมรอบอาคารสําคญั มีผู้ศึกษาและเสนอแนวคิดไว้ 2 แนวทาง โดยพิจารณาจาก
ตําแหน่งท่ีตัง้ของถะจํานวน 28 องค์ รอบพระวิหารหลวง วดัสทุศันฯ และถะระหว่างลานระเบียง
พระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ อีกทัง้ในการนีผู้้วจิยัได้เสนอแนวคดิเพิ่มเตมิในสว่นของตําแหน่งหน้าท่ี
ถะประจํามุมพระอุโบสถ วดัอรุณฯ รวมทัง้การใช้ถะในบริบทอ่ืน ๆ โดยใช้เป็นเจดีย์ประดบัหน้า
สถาปัตยกรรมสําคญั และถะประดบัเขามอด้วย 

3.1 ถะจาํนวน 28 องค์ รอบพระวิหารหลวง วัดสุทศันฯ 
 แนวความคิดการใช้ถะจีนฐานะตา่ง ๆ ได้มีผู้ศกึษาและเสนอแนวคิดไว้ 2 แนวทาง 

พิจารณาจากตําแหน่งท่ีตัง้ของถะจํานวน 28 องค์ รอบพระวิหารหลวง วดัสทุศันฯ ดงันี ้
 ประการแรก ถะ ในความหมายของอากาสฏัฐวิมาน คือ วิมานของเทวดาท่ีลอย

อยู่ในอากาศ ของกามภมูิเทวโลกทัง้ 6 ชัน้ โดยพิจารณาข้อมลูร่วมกบัหน้าบนัพระวิหารหลวง วดั 
สทุศันฯ รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั หมายถึง สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์บนยอดเขาพระสเุมรุ และการ
ตัง้บนฐานสงูอนัเป็นลกัษณะของภเูขา โดยนกัวิชาการท่านนีไ้ด้ตัง้ข้อสงัเกตเช่ือมโยงกบัจิตรกรรม
บนคอสองในพระวิหารท่ีเป็นภาพอากาสฏัฐวิมาน 28 หลงั ว่าน่าจะเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้อง
กนักบัถะในความหมายวิมานเทวดา ซึ่งถะในสญัลกัษณ์ของวิมานเทวดานีย้งัได้มีการนําแนวคิด 
นีเ้ช่ือมโยงกบันยัสําคญัของถะท่ีวดัพระเชตพุนฯ อนัแสดงถึงเขตสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ซึง่ได้เช่ือมโยง

                                                            
77ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลพระพุทธบาทศิลาใน อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช , 

“ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน สรรพศาสตร์
ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครง การประชุมวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
เน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 116, และ ศานติ ภกัดีคํา, “พระพทุธบาทศิลาจีนในวดัอรุณฯ จากเมืองกวางตุ้ง: พระ
พทุธบาทศลิาจีนท่ีถกูลืม?,” ศิลปวัฒนธรรม 32, 4 (กมุภาพนัธ์, 2554): 101-107. 
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กับข้อมูลว่าแต่เดิมนัน้พืน้ท่ีระหว่างถะท่ีวดัพระเชตุพนฯ เคยมีกระถางต้นตาลตัง้อยู่ ซึ่งผู้ เสนอ
แนวคิดตีความร่วมกบัคติไตรภมูิท่ีต้นตาลนัน้เป็นเคร่ืองหมายการกําหนดขอบเขตของสวรรค์ชัน้
ดาวดงึส์78  

 สําหรับความหมายของการเป็นอาคารเทวดานัน้ ผู้วิจยัมีความเห็นว่าอาจเป็นไป
ได้ในกรณีการตีความสญัลกัษณ์ ถะรอบลานระหว่างระเบียง วดัพระเชตุพนฯ เน่ืองจากความ
สอดคล้องของรูปแบบตําแหน่งท่ีวางล้อมโดยรอบ และการเช่ือมโยงเร่ืองกระถางต้นตาลอนัเป็น
สัญลักษณ์เขตแดนของสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ แต่ไม่น่าใช้ในความหมายของการเป็นสัญลักษณ์ 
อากาสฏัฐวิมานด้วยเหตผุลดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป  

 ข้อสันนิษฐานของนักวิชาการอีกท่าน คือ ถะรอบพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์ฯ 
จํานวน 28 องค์ แทนความหมายของพระอดีตพทุธเจ้า79 เน่ืองจากพบหลกัฐานงานก่อสร้างสมยั
รัชกาลท่ี 3 อนัเป็นงานศลิปกรรมร่วมสมยักนั พบวา่ หลกัฐานด้านศิลปกรรมและเอกสาร หลายวดั
นิยมสร้างเจดีย์บริวารล้อมรอบพระวิหารหรือพระอโุบสถ ซึง่บางวดั เช่น วดัราชคฤห์ มีจํานวน 28 
องค์ และมีเอกสารกลา่ววา่เป็นเจดีย์ของพระอดีตพทุธเจ้าด้วย80 จากข้อสนันิษฐานผู้วิจยัเช่ือวา่ ถะ
รอบวิหารหลวง วดัสทุศันฯนัน้ น่าจะใช้ในความหมายพระอดีตพุทธเจ้าเช่นเดียว กบัวดัราชคฤห์ 
ทัง้จากหลกัฐานงานก่อสร้างเปรียบเทียบและการพบเอกสารของวดัราชคฤห์ จึงทําให้พิจารณาว่า 
น่าจะใช้ในความหมายของพระอดีตพทุธเจ้า 28 พระองค์ (ภาพท่ี 93) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
78เสมอชยั พลูสวุรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 

19 ถึง 24 (กรุงเทพฯ : คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2535), 158 – 
159.  

79ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “สถาปัตยกรรม,” ใน สองศตวรรษวัดสุทัศนเทพวราราม: 

ศูนย์กลางจักรวาล ศูนย์กลางพระนคร, 68. 
80เร่ืองเดียวกนั. 
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นัยสําคญัของประติมากรรมศิลาจีนนี ้ซึ่งถะรอบพระวิหารก็น่าจะใช้ในคติเดียว กัน คือ การแทน
ความหมายหรือส่ือถึงคตเิพ่ือใช้กลา่วถึงพระพทุธเจ้า หรือ พทุธประวตัเิช่นเดียวกนัก็เป็นได้ 

 อนึ่ง ข้อสงัเกตหนึ่งท่ีได้จากแนวความคิดทัง้ 2 ประการข้างต้น คือ การให้ความ 
หมายของถะทัง้ในเชิงสญัลกัษณ์อาคารของเทวดา และการแทนความหมายของพระอดีตพทุธเจ้า
โดยผา่นรูปแบบอาคารซ้อนชัน้ อนัแสดงถึงฐานนัดรสงู ซึง่หากวิเคราะห์จากรูปแบบกลา่วได้ว่า ถะ
จีนเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งในการส่ือถึงอาคารทรงปราสาท นับเป็นปัจจัยท่ีสามารถพิจารณาได้ว่า 
ในช่วงสมยันีม้ิได้ยึดติดในรูปแบบศิลปะว่าจะต้องมีระเบียบแบบแผนอย่างศิลปะไทยเท่านัน้ แต่
สามารถใช้งานศิลปกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือแทนความหมายในพุทธประวตัิหรือคติอย่างไทย อนั
อาจเน่ืองมาจากการเพิ่มความสําคญัด้านแนวความคิดและคติในการสร้างสิ่งต่าง ๆ มากขึน้กว่า
แต่เดิมท่ีเน้นเร่ืองตําแหน่งและรูปแบบงานศิลปะมากกว่าเร่ืองของแนวความคิดโดยรวม การ
ปรากฏงานศิลปกรรมนี ้สอดคล้องกบัลกัษณะงานศิลปะและพระราชศรัทธาในรัชสมยัของรัชกาล
ท่ี 3 ซึง่มีการสร้างสรรค์ การใช้งานศิลปกรรมรูปแบบใหม่ ๆ มากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงบนัดาล
ใจจากศลิปะจีน 

3.2 ถะในลานระหว่างระเบียงพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ 
 สืบเน่ืองจากแนวความคดิของนกัวิชาการท่านหนึ่งในประเด็นถะจีนล้อมรอบพระ

วิหาร วัดสุทัศนฯ น่าจะใช้ในความหมายของอากาสัฏฐวิมานเช่นเดียวกับถะจีนลานระหว่าง
ระเบียงพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ กลา่วคือ นกัวิชาการท่านนีไ้ด้ศกึษาความหมายของบริบทถะ
จีนร่วมกบัสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ภายในวดัพระเชตพุนฯ ว่าใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ของจกัรวาลวิทยา
โดยกําหนดให้พระอุโบสถเป็นเขาพระสุเมรุ ดังภาพจิตรกรรมบนคอสองท่ีมีการวาดภาพพระ
อาทิตย์และพระจนัทร์ และให้ถะหมายถึง อากาสฏัฐวิมาน83 รวมถึงการใช้ถะในเชิงสญัลกัษณ์ของ
ไตรภมูิเช่นกัน อนัประกอบด้วย ส่วนมารแบกแสดงถึงอบายภูมิ ส่วนฐานสิงห์แสดงถึงมนุษยภูมิ 
และส่วนเรือนธาตแุสดงถึงเทวภมูิ84 อีกทัง้ยงัเช่ือมโยงกบัข้อมลูว่าแต่เดิมนัน้พบว่ามีการปลกูต้น
ตาลในกระถางมงักรรอบพระอโุบสถเช่นกนั ดงัปรากฏในโคลงดัน้ปฏิสงัขรณ์วดัพระเชตพุนฯวา่ “...
หวา่งถะปลกุตาลมีมกรอา่ง รองเอย...”85 ซึง่ต้นตาลนัน้มีนยัแห่งการเป็นเคร่ืองหมายแสดงขอบเขต

                                                            
83เสมอชยั พลูสวุรรณ, สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรมไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 

19 ถงึ 24, 158 – 159.  
84เร่ืองเดียวกนั. 
85กรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โคลงดัน้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน (กรุงเทพฯ: 

กองทนุสมเดจ็พระสงัฆราช 17 วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม, 2533), 29. 
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ของสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์86 กลา่วได้ว่า แนวความคิดนีมี้ความเป็นไปได้โดยใช้ในความหมายของการ
เป็นขอบเขตสวรรค์ด้วยการเช่ือมโยงกบัตําแหน่งท่ีตัง้และมีการปลกูต้นตาลระหว่างถะอนัอาจเป็น
ความหมายส่ือถึงเขตดนิแดนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ตามข้อสนันิษฐานก็เป็นได้  

 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยัมีความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับถะในลานระหว่างระเบียงฯ มี
ความเป็นไปได้ว่า อาจใช้หมายถึงพระอดีตพทุธเจ้าได้อีกนยัหนึ่ง กล่าวคือ รัชสมยันีพ้บหลกัฐาน
งานศิลปกรรมหลายแห่งท่ีมีการให้ความสําคญักับระบบสญัลกัษณ์เพ่ือส่ือความหมายโดยรวม 
มิใช่การสร้างแบบใดแบบหนึง่เฉพาะเจาะจง เช่น วดัอรุณฯ ท่ีมีผู้ศกึษาค้นคว้าและได้เสนอแนวคิด
ว่า พระปรางค์ประธานนอกจากจะใช้แทนสญัลกัษณ์เขาพระสเุมรุตามคติไตรภมูิแล้วยงัสามารถ
นํารูปแบบปรากฏแต่ละส่วนไปเช่ือมโยงและตีความตามตําราว่าพระปรางค์ประธานฯ นีใ้ช้ใน
ความหมายของสมมตเิทวราช อนัแสดงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ผู้ เป็นพระมหาจกัรพรรดิ
ศูนย์กลางของโลก87 ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ข้อสงัเกตว่า การสร้างงานศิลปกรรมนีมี้ความหมาย
ก่อสร้างโดยรวมเป็นสัญลักษณ์ มิจําเป็นจะต้องตีความหมายเฉพาะอย่างเจาะจงตามตํารา 
เน่ืองจากวตัถปุระสงค์เดิมของการสร้างเจดีย์คือเป็นตวัแทนของพระพทุธเจ้า แตอ่าจมีการประดบั
ตกแตง่เพิ่มเตมิเพ่ือรูปธรรมชดัเจนมากขึน้88  

จากประเด็นการศึกษาของวดัอรุณฯดงักล่าว มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของผู้วิจยั
กรณีการใช้ถะ ส่ือความหมายถึงการเป็นตวัแทนของพระอดีตพทุธเจ้าได้ กลา่วคือ หน้าท่ีของเจดีย์
แต่เดิมนัน้เพ่ือใช้เป็นตวัแทนของพระพทุธเจ้า89 ซึง่ถะจีนก็จดัว่าเป็นเจดีย์รูปแบบหนึ่งเช่นกนั ดงัท่ี
กล่าวข้างต้นในประเด็นของการเป็นอาคารชัน้ซ้อน อนัเป็นเคร่ืองหมายแสดงฐานนัดรสงูตามคติ
งานสถาปัตยกรรมพทุธศาสนา  

 นอกจากนีรู้ปแบบปรากฏของถะจีน วดัพระเชตพุนฯ ยงัช่วยสนบัสนนุข้อเสนอว่า 
ถะเป็นเจดีย์รูปแบบหนึ่งในทศันะของไทยเช่นกนัโดยพิจารณาจากหลกัฐานการสร้างมารแบกถะ 

                                                            
86ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน พระยาธรรมปรีชา (แก้ว), ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา เล่ม 3 

(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2535). 
87กิตติพงษ์ บุญเกิด, “การศึกษาคติภูมิจักรวาลในงานสถาปัตยกรรมในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั: กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมพระอารามหลวงในเขตกรุงเทพ 
ทหานคร” (รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2543), 35 – 39, อ้างถึงใน ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 151 – 154. 

88ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 152. 
89เร่ืองเดียวกนั. 
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ซึ่งมารแบกถะนีไ้ด้มีการปรับรูปแบบศิลปะให้มีลกัษณะอย่างตุ๊กตาจีนเพ่ือสมัพนัธ์กบัรูปแบบถะ 
การทําพลแบกนีพ้บการใช้งานในเจดีย์มาตัง้แต่ก่อนสมยัรัตนโกสินทร์แล้ว โดยมากพบการใช้กบั
เจดีย์ต่าง ๆ เช่น พลแบกปนูปัน้ ประดบัปีกด้านใต้ของปรางค์ประธาน วดัราชบูรณะ สมยัอยธุยา
ตอนต้น หรือ เจดีย์ทองคู่ หน้าปราสาทพระเทพบิดร วดัพระศรีรัตนศาสดาราม สมยัรัตนโกสินทร์ 
เป็นต้น (ภาพท่ี 94- 96)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 94 พลแบก วดัราชบรูณะสมยัอยธุยา 
ท่ีมา:  (ภาพจาก กีรต ิ ศภุมานพ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 95 พลแบกเจดีย์ทอง  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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ภาพท่ี  96 พลแบกเจดีย์ทอง  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 ถะวดัพระเชตพุนฯ พบหลกัฐานบนัทึกการสร้างพลแบกหรือมารแบกให้สร้างขึน้

เพิ่มเติมเพ่ือนํามาประดบัถะจีนทัง้ 20 องค์ รอบลานระหว่างพระระเบียง พระอโุบสถ โดยใช้วสัดุ
และช่างฝีมือในไทย อนัเป็นข้อสนบัสนนุข้อสนันิษฐานว่าถะจีนก็คือเจดีย์รูปแบบหนึ่งของไทย ซึ่ง
เจดีย์นีเ้องก็ใช้การก่อสร้างในเชิงสญัลกัษณ์ของพระพทุธเจ้าอนัสามารถแสดงนยัของการใช้งานใน
ฐานะอดีตพทุธเจ้าได้เช่นกนั  

 สําหรับจํานวนของถะท่ีมีเพียง 20 องค์ ไม่สมัพันธ์กับคตินิยมชุดอดีตพุทธใน 
สมยันี ้ท่ีเช่ือว่ามีจํานวน 24 หรือ 28 องค์อนัสืบทอดคตินิยมมาแต่สมยัอยธุยา90 มีความเป็นไปได้ว่า
อาจเก่ียวข้องกบัข้อจํากดัของพืน้ท่ีและความสมดลุทางทศันศิลป์ แตใ่นความหมายหลกัแล้วมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบักรณีพระปรางค์วดัอรุณฯ คือการใช้สญัลกัษณ์ด้วยการก่อสร้างโดยรวมนัน่เอง ซึง่ในกรณี
ถะนีอ้าจหมายถึงพระอดีตพทุธเช่นเดียวกบัถะท่ีล้อมรอบพระวิหาร วดัสทุศันฯ ก็เป็นได้  

3.3 ถะประจาํมุมพระอุโบสถ วัดอรุณฯ 
 ถะหรือเจดีย์จีนส่วนมากปรากฏในฐานะเจดีย์บริวารใช้ล้อมรอบอาคารสําคญั 

คล้ายกบัการสร้างพระระเบียงล้อมรอบพระวิหาร หรือ พระอโุบสถ เช่น ถะจีนรอบพระวิหารหลวง 
วดัสทุศันฯ หรือ ถะรอบลานระเบียง วดัพระเชตพุนฯ แตย่งัไม่เคยปรากฏการใช้ถะในตําแหน่งของ

                                                            
90สนัต ิเลก็สขุมุ, คุยกับงานช่างไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 78 – 79. 
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7)   

ทรงปรางค์ห
ะท่ีเกิดการผส
ช้โครงสร้างห
ารใช้งานท่ีใด
นยอดอย่างป
สีมาหลงันีใ้น

ารของงานช
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ดีย์ประจํา
รรมหลกัท่ี
เจดีย์ทรง
ค์ประธาน 

หรือเจดีย์
สมผสาน
หลกัอย่าง
ดมาก่อน  
ปล้องไฉน
นจดหมาย

ช่าง และ
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เหตรัุชกาลท่ี 3 โดยเรียกซุ้มสีมารูปแบบดงักล่าวนีว้่า เจดีย์93 จากหลกัฐานดงักล่าวนบัเป็นข้อ 
สนบัสนุนถึงทศันของรัชกาลท่ี 3 ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมลกัษณะนีน้บัเป็นเจดีย์ประเภทหนึ่ง 
สอดคล้องกบัรูปแบบของถะประจํามมุพระอโุบสถ วดัอรุณฯ ท่ีมีส่วนยอดอย่างปล้องไฉนว่าใช้ใน
ความหมายของเจดีย์ประจํามมุเช่นเดียวกนั เพียงแตเ่ปล่ียนจากรูปแบบเจดีย์ไทยไปสูรู่ปแบบเจดีย์
อยา่งศลิปะจีน  

 การปรากฏหลกัฐานด้านงานศิลปกรรมนี ้สามารถพิจารณาได้ถึงอิทธิพลความ
นิยมศลิปะจีนท่ีเพิ่มขึน้อยา่งแพร่หลายในดนิแดนไทยช่วงสมยันี ้ดงัพบหลกัฐานการติดตอ่ระหว่าง
ไทยและจีน โดยเฉพาะความต้องการสินค้านําเข้าจากจีนว่ามีการสัง่ซือ้ทัง้เคร่ืองอุปโภค บริโภค 
และสินค้าฟุ่ มเฟือย94 อนัแสดงนยัยะถึงการให้ความสําคญักับสินค้านําเข้าจากจีนว่า มิใช่เพียง
สิ่งของจําเป็นในชีวิตประจําวันจะเป็นท่ีต้องการเพียงเท่านัน้ แต่สินค้าฟุ่ มเฟือยต่าง ๆ ก็เป็นท่ี
ต้องการของผู้คนเช่นกัน ทําให้ทราบถึงความนิยมท่ีมีอย่างมากต่อสินค้าจากจีน ซึ่งถะจีนก็เป็น
หนึง่ในสนิค้าท่ีปรากฏหลกัฐานการสัง่ซือ้ดงัท่ีกลา่วไปแล้ว  

 นอกจากนี ้การนําถะจีนมาใช้ในตําแหน่งเจดีย์ประจํามมุพระอโุบสถ ยงัเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มระดบัความสําคญัของถะท่ีมีต่องานศิลปกรรมไทยให้มีบทบาทหน้าท่ี 
เดน่ชดัขึน้ จากเดมิท่ีใช้เพียงเจดีย์บริวารล้อมรอบอาคาร หรือการประดบัตกแตง่ในฐานะเจดีย์ราย
เพียงเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม แม้รูปแบบสิ่งก่อสร้างท่ีใช้จะมีการปรับเปล่ียนไป โดยการใช้ถะจีน
แทนท่ีปรางค์หรือเจดีย์ทรงเคร่ือง แต่สิ่งหนึ่งท่ีน่าจะยังคงไว้คือ แนวความคิดของการแสดง
สญัลกัษณ์เขาพระสเุมรุ อนัเป็นคติการสร้างท่ีนิยมปรากฏกบัปรางค์ ซึง่สืบทอดมาจากวฒันธรรม
เขมร แต่เม่ือใช้ในไทยซึง่เป็นเมืองแห่งพทุธศาสนาได้นํามาปรับเพ่ือใช้ในวฒันธรรมพทุธศาสนาท่ี
เก่ียวข้องกบัคติภมูิจกัรวาล95 เช่น พระปรางค์วดัอรุณฯ สามารถพิจารณาได้ว่า การปรากฏของถะ
จีน ประจํามมุพระอโุบสถ วดัอรุณฯนัน้ ยงัมีคติท่ียงัเก่ียวข้องกบัการเป็นสญัลกัษณ์ของมหาทวีป
ทัง้ 4 เช่นเดียวกบัคติท่ีปรากฏในปรางค์ประธานและปรางค์บริวารประจํามมุทัง้ 4 แม้จะนําไปใช้

                                                            
93“หมายรับสัง่รัชกาลท่ี 3 เร่ืองหมายกําหนดการ จ.ศ. 1206 เร่ืองปฐมสมโพธ์ิ สําเนา,”

เอกสารหอสมดุแห่งชาต ิเลขท่ี 6 ตู้ ชัน้ 1/1 มดัท่ี 3. 
94เจนิเฟอร์ เวย์น คชุแมน, การค้าทางเรือสําเภา จีน – สยาม ยุคต้นรัตนโกสินทร์, 

แปลโดย ช่ืนจิตต์ อําไพพรรณ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2528), 62. 
95ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 186. 
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กบัพระอโุบสถแล้วก็ยงัแทนความหมายของสวรรค์ได้เช่นกนั96 โดยเป็นการใช้ในเชิงสญัลกัษณ์ซึง่
สอดคล้องกบัระเบียบแบบแผนของรูปแบบการก่อสร้างโดยรวมดงัปรากฏ97 ถะประจํามมุทัง้ 4 นี ้
จงึน่าจะเป็นการแสดงสญัลกัษณ์ของทวีปทัง้ 4 นัน่เอง 

 จากหลกัฐานงานศิลปะท่ีพบนี ้ทําให้ทราบถึงความนิยมท่ีปรับเปล่ียนไปอย่าง
ชดัเจนเก่ียวกับอิทธิพลด้านงานศิลปะอย่างจีน ท่ีส่วนหนึ่งมีปัจจยัมาจากความสมัพนัธ์ระหว่าง
ดินแดนไทยและจีน ว่ามีการนําศิลปะจีนเข้าไปผสมผสานกบังานศิลปะไทยอย่างแพร่หลาย หรือ
การเป็นศิลปะแบบพระราชนิยม เช่น การนําเจดีย์จีนมาไว้ในตําแหน่งเจดีย์ประจํามมุพระอโุบสถ 
แทนท่ีเจดีย์ทรงเคร่ือง หรือ ทรงปรางค์  

3.4 ถะในบริบทอ่ืน ๆ  
 จากการศึกษาตําแหน่งหน้าท่ีการใช้งานของถะข้างต้น พบว่า ถะท่ีปรากฏใน

ทศันคติของคนไทยในสมยัดงักล่าวนี ้ยงัแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดว่า ถะมีการใช้ในฐานะของ
เจดีย์รูปแบบหนึ่ง ซึง่นอกจากจะใช้ในฐานะเจดีย์บริวารล้อมรอบอาคาร เช่น ถะวดัสทุศัน์ และถะ
รอบลานระหว่างระเบียง วดัพระเชตพุนฯ หรือการใช้ในฐานะเจดีย์ประจํามมุของวดัอรุณฯแล้ว ยงั
พบลกัษณะการใช้ถะในตําแหน่งเจดีย์คู่ ด้านหน้าหรือด้านท้ายพระอโุบสถหรือวิหาร อย่างผงัวดั
สมยัอยธุยาตอนปลายด้วยเช่นกนั ได้แก่ ถะวดักลัยาฯ วดัอนงค์ฯ วดัราชโอรสฯ วดัหนงัฯ รวมถึง 
การใช้ถะในสว่นการประดบัตกแตง่ เช่น ถะประจําเขามอ วดัพระเชตพุนฯ วดัประยรุฯ เป็นต้น 

 3.4.1 ถะประดับหน้าสถาปัตยกรรมสําคัญ: พระวิหาร พระอุโบสถ และ
ปรางค์ 

 จากการลงพืน้ท่ีสํารวจข้อมูลพบว่า มีถะบางส่วนปรากฏการใช้งานใน
ตําแหน่งเดียวกบัเจดีย์คูป่ระจําหน้าพระอโุบสถ หรือพระวิหารเช่นเดียวลกัษณะของผงัวดัซึง่เป็นท่ี
นิยมสืบมาแต่ในสมยัอยธุยาตอนปลายท่ีให้ความสําคญักบัพระอโุบสถ ซึง่ใช้เป็นประธานของวดั 
โดยลดรูปแบบเจดีย์ให้ใขนาดเลก็ลงแล้วนํามาประกอบอยูด้่านหน้าหรือด้านหลงัพระอโุบสถ98 เช่น 
วดับรมพทุธาราม วดัพญาแมน เป็นต้น (ภาพท่ี 98-99)  

                                                            
96ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์:พัฒนาการของงานช่าง และ

แนวคดิที่ปรับเปล่ียน, 49. 
97ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 151. 
98สนัติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ : เมือง

โบราณ, 2544), 50, และ ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์:พัฒนาการของงาน

ช่าง และแนวคดิที่ปรับเปล่ียน, 66 - 67. 
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ภาพท่ี 98  แผนผงั วดับรมพทุธาราม อยธุยายคุปลาย จ.พระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา: สนัติ เล็กสขุมุ,  ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2549), 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 99 แผนผงั วดัพญาแมน อยธุยายคุปลาย จ.พระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา: สนัติ เล็กสขุุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2549), 50. 
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 ซึ่งรูปแนวคิดดังกล่าวนีไ้ด้สืบเน่ืองมาในสมัยรัตนโกสินทร์เช่นกัน แม้
รูปแบบผงัวดัจะเปลี่ยนแปลงไปจากสมยัอยธุยาแตย่งัพบการนําเจดีย์มาใช้ในตําแหน่งของเจดีย์คู่
ประจําหน้าสถาปัตยกรรมสําคญัตา่ง ๆ อยูบ้่าง เช่น เจดีย์ทองคูใ่นวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ซึง่แต่
เดิมเป็นเจดีย์คู่ประดิษฐานหน้าพระอุโบสถ และได้มีการชะลอองค์พระเจดีย์มายังด้านหน้า
ปราสาทพระเทพบดิรในสมยัรัชกาลท่ี 499 (ภาพท่ี 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  100  แผนผงั วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
ท่ีมา:  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, เข้าถึงเม่ือ 5 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://image. 
slidesharecdn.com/1-110925043735-phpapp02/95slide4234-11-728jpg?cb=1316925550  

 
 หลกัฐานศิลปกรรมท่ีสําคญัอนัแสดงให้เห็นว่าถะจีนได้มีการนํามาใช้ใน

ตําแหน่งของเจดีย์คูห่น้าสถาปัตยกรรมสําคญัเช่นเดียวกบัเจดีย์อย่างศิลปกรรมไทยนัน้ ได้แก่ ถะคู่
บนกําแพงหน้าพระอโุบสถ วดัอนงคฯ ถะหน้าพระวิหาร วดักลัยาฯ100 ถะแกรนิตหน้ากําแพงพระ

                                                            
99ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์:พัฒนาการของงานช่าง และ

แนวคดิที่ปรับเปล่ียน, 66 - 67. 
100ภายนอกนอกกําแพงด้านหน้าพระวิหาร มีเจดีย์คู่ประดิษฐานประกอบด้วย ถะจีน

ทางด้านซ้ายของพระวิหาร คูก่บัเจดีย์ทรงเคร่ืองศลิาทางด้านขวาของพระวิหาร 
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อโุบสถ และถะหินอ่อนด้านหลงัพระอโุบสถ วดัราชโอรสฯ และถะคู่ด้านหน้าพระปรางค์ วดัหนงั 
(ภาพท่ี 101- 102)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 101  ถะประจําด้านหน้าพระอโุบสถวดัราชโอรสฯ 
ท่ีมา: พระประธาน-พระคู่บ้านคู่เมือง 77 จังหวัด 11, เข้าถึงเม่ือ 15 เมษายน 2559, เข้าถงึได้

จาก http://www.dhammajak.net/board/files/100_1392.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 102  ถะประจําด้านหน้าพระปรางค์ วดัหนงั 
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 กล่าวได้ว่าการใช้งานถะในตําแหน่งเจดีย์หน้าสถาปัตยกรรมสําคญัดัง
ปรากฏนี ้มีความสอดคล้องกบัศิลปกรรมสืบทอดแต่สมยัอยุธยาตอนปลายดงักล่าว อนัเป็นสิ่งท่ี
ช่วยสนบัสนุนประเด็นข้อสนันิษฐานว่า ถะจีนนบัเป็นเจดีย์รูปแบบหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้แทนท่ี
ตําแหน่งของเจดีย์รูปแบบศลิปะไทยได้อีกประการหนึง่  

 3.4.2 ถะประดบัเขามอ 
 สําหรับความนิยมในการจัดสวนอย่างจีนพร้อมกับการสร้างเขามอหรือ 

การทําภเูขาจําลองในสมยัรัตนโกสินทร์นี ้น่าจะสืบเน่ืองมาเม่ือครัง้คณะทูตไทยกลบัจากจีนและ 
ได้ถวายคําแนะนําตอ่พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 ว่า ไทยควรมีสวนเช่น
ชาวจีนเพ่ือให้สมพระเกียรติ เน่ืองจากบริเวณบ้านของเหล่าผู้ มีฐานนัดรศกัดิ์ และคหบดีมีการจดั
สวนอยา่งสวยงามทกุหลงั101  

 ทัง้นี ้แนวความคิดในการสร้างสวนของชาวจีนมีสว่นมาจากความต้องการ
ในการจําลองธรรมชาติรอบตวัมาไว้ในท่ีพกัอาศยั102 ทัง้ยงัมีผู้ เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการจดัสวน
อย่างจีนนัน้ มีการสอดแทรกสิ่งอปุมาเปรียบเทียบต่าง ๆ โดยผ่านงานสถาปัตยกรรมภายในสวน
เช่นกัน103 จากข้อมูลเบือ้งต้นสามารถพิจารณาได้ถึงแนวความคิดในการจัดสวนอย่างจีนซึ่งไม่
เพียงแต่สะท้อนถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น การสร้างเขามอ เพียงเท่านัน้ แต่แนวคิดท่ี
สอดแทรกในการจดัสวนอีกประการคือ การจําลองสภาพแวดล้อมอนัมีนยัแสดงถึงฐานะเศรษฐกิจ
และสงัคมของเจ้าของสวนด้วยเช่นกนั ดงัปรากฏว่าสวนของชาวจีนนัน้สามารถพบในท่ีอาศยัของ
ชนชัน้สงู คหบดี และนกัปราชญ์104 ซึง่หลายแห่งพบว่ามีการสร้างหรือนําถะเข้ามาประดบัตกแต่ง
ภายในสวน อนัเป็นอีกหนึ่งอิทธิพลท่ีมีต่อการจดัสวนของชาวจีนโดยมีแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับเขา
พระสเุมรุ และยงัใช้เพ่ือเป็นสถานท่ีบําเพ็ญของนกับวชอนัมีการสร้างสวนให้คล้ายกบัศาสนสถาน

                                                            
101เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 1, 520 - 521. 
102Maggie Keswick, The Chinese Garden : History, Art & Architecture, 2nd 

ed. (New York : Rizzoli, 1978), 30 -31. 
103Ibid, 118. 
104Lou Qingxi, Chinese Gardens : Cultural China Series, trans. Zhang Lei 

and Yu Hong [ electronic version], 2-3, accessed August 18, 2003, available from 
https://www.scribd.com/doc /8158312 
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ภายในภเูขาเช่นกนั105 ด้วยการนําแนวคิดของพทุธศาสนามาใช้ร่วม จึงทําให้พบสถาปัตยกรรมท่ีมี
ความเก่ียวข้องกบัรูปแบบของสถปู ถะดงัท่ีกล่าวถึงการจําลองสิ่งรอบตวัมาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การแต่งสวนเพ่ือใช้เชิงสัญลักษณ์ของศาสนสถานอัน อีกทัง้ถะยังน่าจะใช้ในความหมายของ
อาคารซ้อนชัน้เช่นกนั (ภาพท่ี 103) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 103 สวนหยอ่มทะเลสาบไท่ (T’ai) ประเทศจีน 
ท่ีมา: Maggie Keswick, The Chinese Garden : History, Art & Architecture, 2nd ed. (New 
York : Rizzoli, 1978), 55. 

 
 เม่ือนําข้อมลูข้างต้นมาพิจารณาร่วมกบัถะประดบัเขามอท่ีปรากฏในไทย 

เช่น ถะประดบัเขามอ วดัพระเชตพุนฯ และวดัประยรุฯ นัน้ สามารถสนันิษฐานถึงนยัแห่งการใช้
งานซึง่มีการสร้างเขามอเฉพาะเหล่าชนชัน้สงู อนัอาจเป็นการแสดงความหมายถึง อาคารจําลอง
อนัเป็นสิ่งสะท้อนฐานนัดรศกัดิ์ของเหล่าชนชัน้สงู หรือกลุ่มคหบดีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงอาจเป็นการ
ใช้งานโดยอิงกับอิทธิพลทางศาสนาเช่นเดียวกับสวนของชาวจีนท่ีมีการนําสถาปัตยกรรมใน
ศาสนาพุทธ เช่น สถูป มาจําลองเป็นสญัลกัษณ์แห่งสถานท่ีมงคลดงัปรากฏการใช้งานของถะ
ประดบัเขามอตามพระอารามตา่ง ๆ ก็เป็นได้ 

                                                            
105Maggie Keswick, The Chinese Garden : History, Art & Architecture, 80. 
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 จากท่ีกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า ถะประดบัเขามอนัน้อาจมิได้ใช้แค่เพียง
ในหน้าท่ีเพ่ือการประดับตกแต่งเพียงเท่านัน้ แต่ยังอาจมีนัยแฝงแห่งสัญลักษณ์ในการแสดง
ฐานนัดรสงูของผู้ นํามาใช้งานด้วย รวมทัง้ยงัมีความเป็นไปได้วา่ใช้เป็นเคร่ืองหมายแสดงความเป็น
มงคลคล้ายกบัการตกแตง่สวนของชาวจีนให้ใกล้เคียงกบัศาสนสถานท่ามกลางภเูขาดงัท่ีกลา่วไป 

 
4. สรุป 

จากการศึกษาถะ หรือ เจดีย์จีนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพาะช่วงแผ่นดิน
รัชกาลท่ี 3 ดงัปรากฏท่ีวดัสทุศันฯ วดัพระเชตพุน วดัหนงั วดักลัยาณมิตร วดัอนงคฯ วดัประยรุฯ 
วดัราชโอรส และวดัอรุณฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

ถะจีนท่ีปรากฏในสมยันีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ถะทีมีลกัษณะฝีมือช่าง
จากจีน ถะท่ีน่าจะสร้างโดยฝีมือช่างในไทย และถะกลุม่ไม่สามารถระบท่ีุมาได้ ประการแรก ถะท่ีมี
ลกัษณะฝีมือช่างจากจีน พบว่ามีรูปแบบ ลวดลาย ฝีมือช่าง และเนือ้หินคล้ายกับงานศิลปกรรม
ศิลากลุ่มเจ้อเจียงท่ีพบร่วมสมัยเดียวกัน เพียงแต่ถะจีนกลุ่มวัดสุทัศนฯ มีความแตกต่างจาก
ลักษณะนิยมของถะในจีนเก่ียวกับจํานวนชัน้ซ้อนอันมีชัน้ซ้อน 6 ชัน้ทุกองค์ นับว่ามีความ
สอดคล้องกบัลกัษณะชัน้ซ้อน 6 ชัน้ของปรางค์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ตามคตไิตรภมูิ 

ประการท่ีสอง ถะท่ีน่าจะสร้างโดยฝีมือช่างในไทยสามารถพิจารณาได้ 2 แห่ง คือ  
1. ถะหินแกรนิตและถะหินอ่อน วดัราชโอรสฯ และ 2. ถะประจํามมุพระอโุบสถ วดัอรุณฯ สําหรับ
วดัราชโอรสฯ กลา่วได้ว่า รูปแบบโดยรวมมีการพยายามเลียนแบบองค์ประกอบของถะอย่างจีนไว้
คอ่นข้างครบถ้วน แต่ด้วยเนือ้วสัด ุลวดลาย รวมถึงฝีมือช่างท่ีขาดความสมส่วน อนัเกิดจากความ
ไม่ชํานาญของช่างซึ่งไม่เคยปรากฏในงานประติมากรรมศิลานําเข้าจากจีนจึงทําให้สนันิษฐาน 
ได้ว่าน่าจะเป็นงานช่างโดยฝีมือช่างในไทยทํา ต่อมาถะประจํามุมพระอุโบสถวดัอรุณฯ นบัเป็น
พฒันาการทางรูปแบบศิลปะผสมผสานอย่างชดัเจน ด้วยการนําเอกลกัษณ์ของถะมาทําเป็นส่วน
ฐานและเรือนธาตุ แล้วนําลักษณะยอดอย่างเจดีย์ไทยมาประกอบ ซึ่งน่าจะเกิดจากการนํา
แนวความคดิการสร้างซุ้มสีมาสมยันีเ้ข้ามาประยกุต์ใช้เข้าด้วยกนัดงัหลกัฐานปรากฏ  

ประการสุดท้ายคือ กลุ่มถะจีนท่ียังไม่สามารถระบุท่ีมาได้อย่างชัดเจน คือ ถะจีน
ประดบัเขามอวดัประยรุฯ ด้วยลกัษณะรูปแบบคล้ายกบัถะทางตอนใต้ของจีน แต่วสัดท่ีุนํามาใช้
กลบัทําจากศิลาท่ีแตกต่างกนั 2 ชนิด และเป็นลกัษณะวิธีการสร้างผลงานศิลปะท่ียงัไม่ปรากฏใน
ประติมากรรมนําเข้าจากจีน อีกทัง้ยงัพบว่าถะแห่งนีม้ิได้สลกัขึน้จากหินก้อนเดียวแตเ่ป็นการสลกั
แยกชิน้แล้วคอ่ยนํามาประกอบภายหลงัอยา่งฝีมือช่างไทย สว่นลวดลายประดบันัน้มีความสมสว่น
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เพียงพอท่ีจะเช่ือได้ว่าเป็นงานช่างฝีมือจากจีน ด้วยปัจจัยดังกล่าว จึงทําให้ยังไม่สามารถหา
ข้อสรุปท่ีแน่ชดัได้ถึงแหลง่ผลติถะวดัแห่งนี ้สมควรให้มีการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเตมิตอ่ไป 

กรณีหน้าท่ีและความหมายประเด็นหลกัของถะ หรือเจดีย์จีนท่ีมีการใช้อย่างแพร่ 
หลายในสมยัรัชกาลท่ี 3 นี ้กลา่วได้ว่า แตเ่ดิมมีผู้ เสนอแนวความคิดไว้ 2 โดยใช้ข้อมลูจากถะจีน
จํานวน 28 องค์วดัสทุศันฯ ว่าอาจเป็นสญัลกัษณ์แทนอากาสฏัฐวิมาน หรือ อาจเป็นสญัลกัษณ์
แทนพระอดีตพทุธเจ้า ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นว่าน่าจะใช้แทนในความหมายของสญัลกัษณ์แทนอดีต
พทุธเจ้ามากกว่า ด้วยเหตผุลเก่ียวกบัการใช้ประติมากรรมศิลามาประกอบการเล่าเร่ืองส่วนของ 
สตัตมหาสถานท่ีปรากฏภายในบริเวณวดัสทุศันฯเช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตามจากหลกัฐานข้อมลูท่ี
พบนีส้ามารถพิจารณาได้ว่า ถะ หรือเจดีย์จีนก็คืออาคารทรงปราสาทรูปแบบหนึ่ง ซึง่แสดงนยัยะ
ของความเป็นฐานนัดรสงูเช่นเดียวกบัอาคารชัน้ซ้อนนัน่เอง 

การปรากฏหลกัฐานถะในฐานะเจดีย์บริวารประจํามมุ วดัอรุณฯ จากรูปแบบแสดงถึง
การผสมผสานความเป็นสถาปัตยกรรมไทยอย่างมากแล้ว อนัน่าจะเกิดการแลกเปล่ียนแนวคิดคติ
การสร้างส่วนหนึ่งมาจากสถาปัตยกรรมกลุ่มสีมาในสมยันีด้งัท่ีกล่าวข้างต้น นอกจากนี ้การใช้ถะ
ในตําแหน่งเจดีย์ประจํามุม ยังสะท้อนถึงการยกฐานะของถะจีนให้มีความสําคัญมากขึน้ อัน
เน่ืองจากความนิยมในงานศิลปกรรมจีนท่ีมีความแพร่หลายและส่งอิทธิผลต่องานศิลปกรรมไทย 
ซึง่ความนิยมงานศลิปกรรมอย่างจีนทัง้หมดนีน้อกจากพระราชศรัทธาของรัชกาลท่ี 3 แล้ว น่าจะมี
ปัจจยัสําคญัส่วนหนึ่งมาจากความสมัพนัธ์อนัดีงามระหว่างไทย และจีนตลอดรัชสมยัพระบาท 
สมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั 

นอกจากนีย้งัพบการใช้งานถะในตําแหน่งบริบทอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนนุข้อสนันิษฐานว่า ถะ
จีนในมมุมองของคนไทยนัน้ เป็นเจดีย์รูปแบบหนึ่งท่ีสามารถใช้แทนเจดีย์รูปแบบศิลปะไทยได้ ดงั
พบตําแหน่งการนําถะมาไว้ในฐานะเจดีย์คูป่ระจําพระอโุบสถ พระวิหาร รวมถึงพระปรางค์ด้วย อีก
ทัง้ ถะท่ีพบในเขามอนัน้นอกจากใช้เพ่ือประดบัตกแต่งแล้ว ยงัสนันิษฐานได้ว่าเป็นการใช้ในเชิง
สญัลกัษณ์แสดงความเป็นฐานันดรสูง รวมถึงแสดงนยัแห่งความเป็นมงคลของศาสนสถานอนั
สอดคล้องกบัคตกิารจดัสวนของชาวจีนบางประการเช่นกนั 
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บทที่ 4 
ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมและการลดบทบาทความสาํคัญของถะ 

 
ถะเป็นงานศิลปกรรมศิลาท่ีปรากฏการใช้งานอย่างเด่นชัดในสมัยรัชกาลท่ี 3 จาก

การศึกษาทําให้ทราบว่าถะในทัศนคติของชาวไทยนับเป็นเจดีย์รูปแบบหนึ่ง จึงทําให้มีการวาง 
ในตําแหน่งเจดีย์ต่าง ๆ กล่าวคือ รัชสมัยนีไ้ด้เกิดความนิยมในการนําศิลปกรรมศิลามาใช้
ผสมผสานกบังานศิลปกรรมไทยอย่างยิ่ง ซึ่งนบัเป็นการสะท้อนอีกมมุถึงความนิยมในงานศิลปะ
จีน เน่ืองจากงานศิลปกรรมศิลานีก้ล่าวได้ว่าเป็น งานศิลปะแบบเฉพาะของชาวจีนท่ีสามารถ
สร้างสรรค์ได้อย่างงดงามและได้เกิดการแลกเปล่ียนทางศิลปวฒันธรรมระหว่างไทย – จีน อย่าง
แพร่หลายในแผ่นดินรัชกาลท่ี 3 แตเ่ม่ือเข้าสูแ่ผ่นดินรัชกาลท่ี 4 กลบัไม่ปรากฏการใช้งานของถะ
อีก แตย่งัคงมีการนําศลิามาใช้ในงานสถาปัตยกรรมบางแห่งอยู ่อนัเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ
นิยมในงานศิลป กรรมศิลาท่ีมีมาแต่สมยัแผ่นดินก่อน ซึ่งปรากฏณ์การหายไปของถะและความ
นิยมในศิลปวัฒนธรรมจีนท่ีลดลงในสมัยรัชกาลท่ี 4 นี ้น่าจะมีความสมัพันธ์กันดงัท่ีจะทํา 
การศกึษาตอ่ไป  

อนึ่ง จากการศกึษาถะ หรือ เจดีย์ศิลาจีนสมยัรัชกาลท่ี 3 พบว่าเป็นงานศิลปกรรม
อย่างจีนรูปแบบใหม่ท่ีได้รับความนิยมในการใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างชดัเจน ทัง้การใช้งานเพ่ือ
ประดบัตกแต่งและใช้แสดงสัญลกัษณ์หรือส่ือความหมายตามคติความเช่ือของไทย มีทัง้ถะท่ี
นําเข้าและสร้างขึน้ในไทย ซึ่งความนิยมในการใช้ถะนีมี้ปัจจยัมากจากพระราชนิยมในศิลปะจีน
สมยัรัชกาลท่ี 3 อนัปรากฏการใช้งานศลิปกรรมจีนโดยเฉพาะงานประตมิากรรมอยา่งแพร่หลายทัง้
วดัท่ีทรงสถาปนา หรือทรงบูรณปฏิสงัขรณ์ต่อเน่ืองจากรัชกาลก่อน รวมถึงวดัท่ีสร้างขึน้โดยชน
ชัน้สงูสมยันีก็้มีการนําศิลปะอย่างจีนเข้ามาใช้หลายแห่งเช่นกนั ซึง่เกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่าง
ไทย – จีน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ดงักลา่วไว้ในบทท่ี 2 คติและพระราชศรัทธา
ปณิธานอยา่งใหมข่องรัชกาลท่ี 3 ซึง่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างจีนตามสมยันิยมหรือ
การทําตามอย่างพระมหากษัตริย์ในกลุ่มชนชัน้สงูเช่นกนั เน่ืองด้วยเป็นรัชกาลท่ีมีพระราชศรัทธา
มั่นในงานพระศาสนาดังปรากฏในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติ ของนายมี มหาดเล็ก 
ความวา่ 
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 “ทลูเร่ืองอ่ืนมิได้ช่ืนเหมือนเร่ืองวดั เวียนแตต่รัสถามไตใ่ห้ใฝ่ฝัน 
ถึงวดันัน้วดันีเ้ป็นนิรันตร์ ถึงเร่ืองปัน้เขียนถากสลกักลงึ 
วดัโน้นแล้ววดันีย้งัรับสัง่เร่ง เตือนตําเบงทําไปให้ขําขงึ 
พวกนายด้านนายงานเร่งการตะบงึ ให้ทัว่ถึงถ้วนวดัจงัหวดัราย”1  
 
ในรัชสมยันีไ้ด้เกิดคตแิละแนวพระราชศรัทธาอยา่งใหมข่องรัชกาลท่ี 3 ซึง่มิใช่เพียงแค่

ความนิยมในศลิปะจีนแตเ่พียงเท่านัน้ แตท่่านยงัทรงมีทศันคตอิยา่งสมยัใหมด้่วยโดยได้แสดงออก
ผ่านรูปแบบงานศิลปกรรมต่าง ๆ กล่าวคือ ประการแรกมีนกัวิจยัได้ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบังานศิลป์
ของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัว่า ส่วนหนึ่งเป็นงานท่ีให้ความสําคญักับความหมาย
และองค์ประกอบโดยรวมเพ่ือให้เห็นถึงสญัลักษณ์อย่างรูปธรรมมากขึน้ แต่ยังคงรักษาหน้าท่ี
แท้จริงไว้ มิได้จํากัดเร่ืองรูปแบบว่าต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านัน้2 เช่น การประดบักินรี
และกระบี่แบกบนปรางค์ประธาน วดัอรุณฯ3 หรือ การสร้างอษัฎามหาเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดา
รามใช้แทนสญัลกัษณ์ของบคุคลสําคญั และพระธรรมในพทุธศาสนา4 อีกทัง้ อาจกลา่วได้ว่า การ
นําถะมาใช้ในงานศิลปกรรมไทยท่ีปรากฏมีความเก่ียวข้องกบัแนวคิดดงักลา่วนี ้ด้วยการเป็นเรือน
ชัน้ซ้อนท่ีแสดงถึงอาคารฐานนัดรชนิดหนึง่ก็เป็นได้ หรือ การเกิดรูปแบบศลิปะผสมผสานอย่างการ
สร้างซุ้มสีมาทรงปราสาทยอด สามารถมีส่วนยอดเป็นเจดีย์แบบต่าง ๆ ได้ หรือ การสร้างซุ้มสีมา
อย่างใหม่มีช่ือเรียกว่า ซุ้มสีมาทรงเกีย้ว ส่วนเรือนของสีมากลุ่มนีจ้ะมีการตกแต่งทัง้ลวดลายจีน
และตะวนัตก5 อนัเป็นการแสดงถึงพฒันาการด้านรูปแบบศิลปะท่ีเกิดจากแนวความคิดและพระ
ราชศรัทธาท่ีเปล่ียนไปของรัชกาลท่ี 3  

                                                            
1นายมี มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระน่ัง

เกล้าเจ้าอยู่หวั, เข้าถึงเม่ือ 5 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.reurnthai.com/wiki/เพลง
ยาวสรรเสริญพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั 

2ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ (กรุงเทพฯ:  มติชน, 2551),151- 
152. 

3เร่ืองเดียวกนั, 142 - 154. 
4“หมายรับสัง่ ร. 3 จ.ศ. 1196 เร่ืองบนัจพุระปรางค์ 8 องค์,” เลขท่ี 1, ตู้ 118 ชัน้ 1/1, 

มดัท่ี 1, หอสมดุแห่งชาต.ิ 
5ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่าง สมัยพระน่ังเกล้าฯ, 298 – 299. 
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สําหรับแนวพระราชศรัทธาท่ีเปล่ียนไปนัน้ ยงัพบวา่ในรัชสมยันีง้านศลิปกรรมอ่ืน ๆ ได้
เน้นความสําคญัของสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้เช่นกนั กล่าวคือ การสร้างสถาปัตยกรรมทัง้เพ่ือเป็น
วตัถสุถานและเพ่ือการประกอบเร่ืองราวในคราวเดียวกนั เช่น การสร้างเรือสําเภา วดัยานนาวา ดงั
มีพระราชประสงค์ให้ชนรุ่นหลงัได้รู้จกัเรือสําเภาและยงัได้เช่ือมโยงกบัเร่ืองราวพระเวสสนัดรชาดก6 
อนัมีนยัแห่งการสร้างความดีเพ่ือให้หลดุพ้นวฏัสงสาร นอกจากนีย้งัพบการสร้างประตมิากรรมท่ีให้
ความสําคญักบัความเป็นรูปธรรมเช่นกนั เช่น พระพทุธเสรฏฐมนีุ พระประธานในศาลาการเปรียญ 
วดัสทุศันฯ ซึง่เป็นพระพทุธรูปท่ีรัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯ ให้หลอ่ด้วยทองเหลืองจากกลกัฝ่ินเม่ือครัง้
ปราบปรามฝ่ินครัง้ใหญ่ พ.ศ. 23827 เพ่ือใช้เป็นกศุโลบายโดยใช้พระพทุธศาสนาเป็นท่ียึดเหน่ียว
แก่ผู้ เสพติด อนัมีนยัแฝงแห่งการตัง้ตนอยู่ในศีลธรรม และพงึระลกึว่าให้เกรงกลวัตอ่สิ่งมวัเมาโดย
อาศยัศรัทธาเข้าช่วยนัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเข้าสู่แผ่นดินรัชกาลท่ี 4 ความนิยมในศิลปะจีนเส่ือมถอยลงไป 
พระองค์ท่านกลบัไปให้ความสําคญักบัศลิปะแบบประเพณีตามเดมิ อีกทัง้ พบวา่มีงานศลิปะอยา่ง
ตะวันตกเข้ามาแทนท่ีอิทธิพลศิลปะจีนด้วยปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เร่ิมมีการ
เปล่ียนไปโดยเฉพาะด้านการเมืองซึ่งเป็นยคุแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตก นอกจากนี ้
ความนิยมในศิลปะอย่างตะวนัตกยงัเกิดจากแนวคิดและมมุมองท่ีแตกตา่งไปจากเดิมของรัชกาล 
ท่ี 4 งานศิลปกรรมยคุสมยันีจ้ึงมีความสมจริงแนวสจันิยมมากขึน้ และมีแรงบนัดาลใจการสร้าง
อยา่งงานศลิปะตะวนัตกหลายแห่งแทนท่ีศลิปะจีน  

ข้อสงัเกตประการหนึ่งจากแรงบนัดาลใจในการสร้างงานศิลปะทัง้ 2 รัชสมยันัน้ 
นอกจากเหตผุลด้านพระราชนิยมสว่นพระองค์ กลา่วได้ว่า มีนยัแฝงถึงความสําคญัของต่างชาติท่ี
มีการติดต่อกับไทยซึ่งส่งผลต่อคติ แนวคิดและความเคล่ือนไหวของประเทศในแต่ละยุคสมัย  
โดยสะท้อนผ่านงานศิลปกรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลและนํามาใช้สร้างสรรค์ทัง้ศิลปะจีน และศิลปะ
ตะวนัตก ซึง่ในบทนีผู้้วิจยัจะนําเสนอ 3 ประเด็น คือ 1. ยคุรุ่งเรืองในศิลปกรรมจีน สมยัรัชกาลท่ี 3 
ประเด็นตอ่มา 2. มลูเหตกุารนิยมศิลาในไทย และ 3. การเข้าสู่ยคุศิลปะตะวนัตกนิยม และการ
หายไปของถะ 

 

                                                            
6กรมศิลปากร, ตาํนานวัตถุสถานซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

สถาปนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กฤษณปกรณ์, 2512), 46. 
7ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปสําคัญและพุทธศิลป์ในดินแดนไทย (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2554), 341. 
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1. ยุครุ่งเรืองในงานศิลปกรรมจีน สมัยรัชกาลที่ 3 
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั นบัเป็นยคุรุ่งเรืองแห่งงานศิลปะจีน

ทัง้ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม โดยการนํารูปแบบหรืองานศิลปกรรมจีนเข้า
มาปรับใช้ในงานศลิปะไทยอยา่งแพร่หลาย ดงัเรียกวา่ ศิลปะแบบพระราชนิยมซึง่งานศิลปะกลุม่นี ้
พบว่ามีการปรับเปลี่ยนลกัษณะจากงานแบบประเพณีเดิมสู่รูปแบบงานศิลปะอย่างจีน ส่วนมาก
จะปรากฏอย่างชัดเจนในงานสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมในวัดท่ีสถาปนาใหม่ หรือ บูรณปฏิ 
สงัขรณ์โดยรัชกาลท่ี 3 หรือกลุ่มชนชัน้สงูสร้างในรัชสมยันี ้เช่น วดัเทพธิดาราม วดัราชโอรสฯ วดั
เฉลิมพระเกียรติฯ วดัพิชยญาติฯ (สร้างถวาย) เป็นต้น แม้ยคุสมยันีจ้ะนิยมสร้างงานศิลปะท่ีได้ 
รับแรงบนัดาลใจจากศิลปะจีนแต่ก็พบว่ายงัคงมีการสร้างงานศิลปะแบบประเพณีนิยมอยู่เช่นกนั 
โดยปรากฏในกลุ่มวดัท่ีสร้างมาก่อนแผ่นดินรัชกาลท่ี 3 และยงัไม่แล้วเสร็จจึงมีการสถาปนาตาม
แบบเดิม8 เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสระเกศฯ เป็นต้น 
รวมถึง อาคารท่ีสถาปนาใหม่แต่มีพืน้ท่ีอยู่ในวัดเดิมท่ีเป็นแบบประเพณีนิยมก็จะมีรูปแบบ
ประเพณีนิยมตามสถาปัตยกรรมโดยรวมนัน้9 เช่น พระอโุบสถ วดัสทัศันฯ วิหารพระพทุธไสยาสน์ 
วดัพระเชตพุนฯ เป็นต้น 

จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า นอกจากอิทธิพลรูปแบบศิลปะจีนจะปรากฏในงาน
สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมแล้ว ยงัพบหลกัฐานงานประติมากรรมซึง่พบทัง้งานศิลปกรรมนําเข้า
จากจีนและสร้างขึน้ในไทยโดยรับแรงบนัดาลใจจากศิลปะจีนได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน เช่น 
ประติมากรรมมารแบกถะ วดัพระเชตพุนฯ ตุ๊กตาทหารศิลา ตุ๊กตาสิงโตศิลา เป็นต้น สําหรับงาน
ประติมากรรมนี ้กลา่วได้ว่า นิยมในการนํามาใช้งานอย่างแพร่หลายและไม่จํากดัโดยเฉพาะใช้ใน
งานประดบัตกแตง่ ดงัพบการใช้ทัง้วดัรูปแบบประเพณีนิยม และ วดัรูปแบบพระราชนิยม 

สําหรับงานศิลปกรรมจีนนัน้ พบว่ามีความนิยมมาตัง้แต่ก่อนรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัแล้ว ดงัท่ีได้กล่าวในบทท่ี 3 ว่าอิทธิพลและความนิยมในงานศิลปะจีนเร่ิม
ปรากฏชดัเจนในสมยัรัชกาลท่ี 2 เม่ือครัง้ท่ีท่านทรงรับสัง่ให้สร้างสวนขวาขึน้บริเวณพระบรมมหา 
ราชวงั อนัเกิดจากปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างไทย – จีน ผ่านการติดต่อค้าขายเป็นสําคญั 
ด้วยในระยะแรกตัง้กรุงรัตนโกสินทร์นัน้ ยงัเป็นช่วงท่ีจําเป็นต้องใช้งบประมาณในการสร้างและ
บรูณะประเทศซึง่การค้าทางเรือสําเภาโดยแฝงอยู่กบัระบบบรรณาการ นบัเป็นทางมาของรายได้
อย่างดีดงัหลกัฐานความถ่ีในการส่งคณะทตูบรรณาการท่ีมีมากตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 1 หรือ บนัทึก

                                                            
8ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้า, 287. 
9เร่ืองเดียวกนั. 
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ในพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 2 เร่ือง รายได้จํานวนมากของไทยต้องพึง่สําเภา มิฉะนัน้เงินไม่พอ
จ่าย ดงัท่ีกลา่วรายละเอียดไว้ในบทท่ี 2 จากความสมัพนัธ์ทางระบบการค้าอนัมีระยะเวลาตอ่เน่ือง
ยาวนานและเพิ่มระดบัความสําคญัช่วงตัง้กรุงดงักลา่วนี ้พิจารณาได้ว่าเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้เกิด
การสง่ผ่านและการรับอิทธิพลศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานกบังานศิลปกรรมไทย ทัง้ในสมยัแผ่นดิน
รัชกาลท่ี 2 นีย้ังมีผู้ ทําการศึกษาไว้ว่า พบการจัดอาคารตามแบบจีนซึ่งเร่ิมนิยมมาตัง้แต่สมัย
ดงักล่าวนี ้กระทัง่ความนิยมนีไ้ด้แสดงผ่านงานจิตรกรรมในสมยัต่อมา ดงัภาพการตัง้โต๊ะเคร่ือง
มงคล ได้แก่ พระอโุบสถ วดัราชโอรสฯ เป็นต้น10 นบัเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในงาน
ศิลปะจีนท่ีได้เข้ามามีบทบาทต่อทศันของชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มชนชัน้ท่ีมีฐานันดรสูงอนัอาจ
กลา่วได้วา่เป็นรสนิยมตามสมยัของชนชัน้สงูท่ีสง่ผลตอ่งานศลิปกรรมไทยได้อีกประการหนึง่  

นอกจากนีก้ารปรากฏความนิยมอิทธิพลศลิปะจีนท่ีแฝงมากบัความสมัพนัธ์ในรูปแบบ
บรรณาการอีกประการคือ มมุมองของผู้คนในสมยันัน้ถึงการให้ความสําคญักับจีนในฐานะเป็น
ชาติมหาอํานาจ โดยเฉพาะในกลุม่ชนชัน้สงูและเหลา่คหบดีของไทย ดงักรณีการสง่ราชทตูเพ่ือขอ
พระราชทานตราตัง้จากจักรพรรดิจีนให้รับรองการเป็นพระมหากษัตริย์11 หรือเหตุการณ์ท่ีคณะ
ราชทตูไทยได้กราบทลูขอจกัรพรรดจีิน บงัคบัพมา่ให้คืนมะริด เมาะตะมะ และทวายให้แก่ไทย เม่ือ
ครัง้คณะราชทตูไทยได้เดนิทางร่วมถวายพระพรจกัรพรรดเิฉียน-หลง12 ทัง้สองเหตกุารณ์นีแ้สดงให้
เห็นถึงทศันคติของฝ่ายไทยท่ีมีต่อดินแดนจีนในฐานะชาติยิ่งใหญ่ สามารถให้ความช่วยเหลือฝ่าย
ไทยได้ จึงเป็นธรรมดาท่ีชนชัน้นําจะเลือกรับและแสดงออกต่อสภาวะแวดล้อมโดยรอบอนัได้รับ 
 

 

                                                            
10อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอย่างสมัย

รัชกาลท่ี 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 43 – 45, และ ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปสําคัญและพุทธ

ศิลป์ในดนิแดนไทย, 457 – 462. 
11คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยเก่ียวกับจีนในเอกสารภาษาจีน สํานัก

นายกรัฐมนตรี, ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน พ.ศ. 1825 – 2395 แปลจาก

เอกสารทางราชการของจีน, 41, 48 และ 51 อ้างถึงใน อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะ
จีนในงานจิตรกรรมแบบนอกอยา่งสมยัรัชกาลท่ี 3,” 8. 

12สืบแสง พรหมบญุ, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย, แปล
โดย กาญจนี ละอองศรี (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2525), 148. 
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การยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงามในแต่ละยคุสมยัซึ่งช่วงเวลาดงักล่าวนีก็้คือ อิทธิพลจากจีนท่ีแผ่ขยาย 
เข้ามาในดนิแดนไทยนัน่เอง  

นอกจากเหตผุลด้านความสมัพนัธ์ในรูปแบบบรรณาการท่ีส่งผลให้สมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้นนิยมศิลปะจีนแล้ว พบว่า ปัจจยัภายในยงัมีผลต่อความนิยมในศิลปะจีนเช่นกนั กล่าวคือ 
ประการแรก การอพยพเข้ามาอาศยัของชาวจีนรวมถึงช่างชาวจีนในสยาม ดงับนัทึกของจอห์น 
ครอว์ฟอร์ด ท่ีกลา่วถึงผู้อพยพชาวจีนท่ีมากบัเรือสําเภาจํานวนมากในแตล่ะปี13 เป็นการสะท้อนถึง
นยัแห่งการนําเข้าของวฒันธรรมภมูิลําเนาของผู้คนกลุ่มนีย้่อมต้องติดตวัเข้ามาในดินแดนสยาม 
และเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมจีนบริเวณชุมชนใหม่ของตนอย่างเด่นชดั เน่ืองจากในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวนีพ้บว่า มีชาวจีนอาศยัในดินแดนสยามเป็นจํานวนมากและส่วนมากได้รวม 
กลุ่มอาศยัพืน้ท่ีเดียวกัน ตามเหตุการณ์เม่ือครัง้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ว่า มีการให้ย้ายท่ีอยู่
อาศยัของชาวจีนให้พืน้ท่ีตัง้แตค่ลองวดัสามปลืม้ถึงคลองวดัสามเพ็ง14 ซึง่บริเวณดงักลา่วนีย้่อมมี
การสร้างบ้านเรือนรวมถึงสร้างงานศิลปะแบบจีนอย่างแพร่หลายดงัปรากฏในปัจจบุนั อีกทัง้ ด้วย
ปัจจยัผู้อพยพจํานวนหนึ่งเป็นช่างมาแตเ่ดิมฝ่ายสยามจึงได้มีการจ้างช่างจีนกลุม่นีเ้พ่ือสร้างสรรค์
ศลิปกรรมไทยดงัท่ีกลา่วไว้ในบทท่ี 2  

อนึ่ง เม่ือชาวจีนท่ีอพยพได้นําวฒันธรรมจีนเข้ามาชนชัน้สงูในไทยก็ให้ความสนใจกบั
ศิลปะต่าง ๆ เหล่านัน้ ซึ่งหนึ่งในวฒันธรรมท่ีชาวจีนอพยพได้นําเข้ามาคือ นวนิยายพงศาวดาร15 
ซึ่งความนิยมในงานศิลปะจีนสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ ก็ได้ปรากฏผ่านงานวรรณกรรมด้วย
เช่นกนั เช่น วรรณกรรมเร่ืองสามก๊ก ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายดงัท่ีมีผู้ศกึษาไว้ว่าเป็นงาน
แปลท่ีมีการคดัลอกในสมดุไทยจํานวนมาก16 อีกทัง้นิยายเร่ืองสามก๊กนี ้ยงัได้ปรากฎในบทพระราช

                                                            
13John Crawfurd, Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin 

China (London: Oxford University Press, 1967), 412. 
14เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 1, 44. 
15นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและ

ประวัตศิาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ (นนทบรีุ : ฟ้าเดียวกนั, 2555), 100. 
16ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคํา, สามก๊ก : ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก (กรุงเทพฯ:  

มตชิน, 2549), 5.  
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นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 เก่ียวกบัตําราพิชยัสงครามด้วย
เช่นกนั17 ความวา่ 

 “เม่ือนัน้ ไวยทตัหนุหนัไมท่นัตรึก 
อวดรู้อวกหลกัฮกึฮกั ข้าเคยพบรบศกึมาหลายยก 
จะเข้าออกยอกย้อนผอ่นปรน เลห์่กลเรานีอ้ยา่วิตก 
ทัง้พิชยัสงครามสามก๊ก ได้เรียนไว้ในเอกสารพดั...”18 
 
จากหลกัฐานข้างต้น นบัเป็นการเน้นยํา้ให้เห็นถึงความสําคญัและความแพร่หลายใน

วรรณกรรมจีนท่ีมีบทบาทต่องานศิลปกรรมไทยท่ีสามารถนํามาใช้แต่งร่วมกบัวรรณกรรมไทย อนั
สนันิษฐานได้ว่า เร่ืองสามก๊กนีเ้ป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายตัง้แต่ชนชัน้สงูถึงชนชัน้สามญัได้อีกนยั
หนึ่ง นอกจากนี ้ยงัพบหลกัฐานสนบัสนุนความนิยมในศิลปกรรมจีนผ่านงานวรรณกรรมเร่ืองขนุ
ช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศกัดิพลเสพ ในสมยัรัชกาลท่ี 2 ซึ่งได้
บรรยายถึงบ้านของขุนช้างอันมีนัยของความนิยมในสินค้าจีน ว่าเป็นสินค้าของคหบดีอันเป็น
สนิค้าตา่งชาตมีิราคา ดงันี ้

 “เหย้าเรือนเหมือนขนุนางมนัช่างทํา ตรงรางนํา้นัน้วางอา่งเลียงโผ 
มนัได้มาแตไ่หนใบโตโต โยโสสงุสงิหยิ่งเหลือตวั”19 
 
ประการตอ่มา ด้วยระยะเวลาท่ีล่วงเลยมาตัง้แตค่รัง้ตัง้กรุงรัตนโกสินทร์ กระทัง่สมยั

แผ่นดินรัชกาลท่ี 3 งานศิลปะศาสนสถานตา่ง ๆ ย่อมชํารุดเสียหาย ต้องได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์ 
ผนวกกบัรัชสมยันีเ้ป็นสมยัท่ีพระมหากษัตริย์มีพระราชศรัทธาในพทุธศาสนาได้สถาปนาวดัใหมข่ึน้
หลายแห่งย่อมต้องใช้ช่างฝีมือจํานวนมากแต่ช่างฝีมือไทยแบบประเพณีนิยมมีอยู่น้อย20 สืบเน่ือง
จากปัจจยัการอพยพเข้ามาของช่างจีนอย่างแพร่หลายสมยันีร้วมทัง้ความนิยมในศิลปะจีนแตเ่ดิม
ของรัชกาลท่ี 3 จึงทําให้จ้างช่างชาวจีนมาสร้างงานศิลปะไทยและเป็นเหตหุนึ่งอนัส่งผลให้เกิด

                                                            
17เร่ืองเดียวกนั, 6. 
18กรมศลิปากร, บทละครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร

, 2530), 452.  
19พระบวรราชนิพนธ์, เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรม

ศลิปากร, 2547), 275. 
20ศกัดิช์ยั สายสงิห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้า, 291. 
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รูปแบบงานศิลปกรรมอย่างจีนท่ีหลากหลาย รวมถึงลกัษณะโครงสร้างอาคารและวสัดกุ่อสร้างท่ี
ทําจากอิฐปูนอย่างจีนนัน้มีความแข็งแรงคงทนกว่าอาคารแบบประเพณีสร้างจากไม้ก็เป็นข้อ 
สนบัสนนุหนึง่ท่ีนิยมเทคนิคการก่อสร้างอยา่งจีน21  

ความนิยมศิลาในไทย 
สมยักรุงรัตนโกสินทร์พบความนิยมในการใช้ประติมากรรมศิลาอย่างแพร่หลายตัง้แต่

พระมหากษัตริย์ กระทัง่ข้าราชบริพาร ขนุนาง และคหบดีในยคุสมยันัน้ โดยจุดเร่ิมต้นของความ
นิยมในการใช้ศลิาจีนประดบัตกแตง่มีความเก่ียวข้องกบัการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหวา่งสยาม – 
จีน โดยไทยได้นํารูปแบบงานศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะจีนเข้ามาใช้ กล่าวคือ 
วฒันธรรมการใช้หินสร้างงานศิลปกรรม จากการค้นคว้าพบว่า ศิลาได้รับความนิยมอย่างมากใน
การนํามาใช้สร้างสรรค์งานศลิปะของชาวจีน โดยเฉพาะในการสร้างสวนหย่อม ซึง่สิ่งสําคญัในการ
จดัสวนของชาวจีนนัน้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั คือ บอ่นํา้ การจดัวางศิลาและการสร้าง
ภเูขาจําลอง การใช้อาคาร และพนัธุ์ไม้ตา่ง ๆ22  

จากการตรวจสอบข้อมูลเอกสารเบือ้งต้นทําให้ทราบว่า สวนของชาวจีนท่ีนิยมนัน้
โดยมากใช้หินเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างคล้ายกับเขาตามธรรมชาติ ซึ่งวัสดุและงาน
ศิลปกรรมท่ีใช้ในการประดบัตกแต่งสวนเหลา่นีก็้นิยมสร้างจากศิลาด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้สวนในเมือง
ต้องห้าม ประเทศจีนนัน้ ได้พบหลกัฐานว่าตลอดสมยัราชวงศ์หมิง จกัรพรรดิจีนได้ส่งทูตเพ่ือไป 
หาศิลาชัน้ดีจากสวนแห่งสโูจว (Suzhou) มาประดบัตกแต่งสวนเช่นกนั23 ทัง้ยงัมีการนําศิลาจาก
ธรรมชาตท่ีิประดบัตกแตง่สวนใช้แสดงนยัแห่งแกนกลางของโลก อนัส่ือถึงองค์จกัรพรรดิผู้รายล้อม
ด้วยอํานาจ24 โดยใช้ลักษณะของหินท่ีคล้ายกับเสาวางบนฐานประติมากรรมศิลาอีกชัน้หนึ่ง 
นบัเป็นข้อมลูท่ีแสดงถึงความสําคญัของการใช้ศิลาในทศันของชาวจีนท่ีมีมาเป็นระยะเวลานาน 
จากความนิยมในการใช้ศิลาตกแต่งสวนอย่างแพร่หลายของจีนนีเ้อง น่าจะมีส่วนสําคญัในการ
สร้างประติมากรรมศิลาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องด้านทัศนศิลป์ ดังเช่นฐานวางศิลาจาก

                                                            
21หม่อมราชวงศ์ แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2537), 121. 
22Yoshikawa Isao, Chinese Gardens (Tokyo: Graphic-sha, 1990), 113. 
23Pierre and Susanne Rambach, Gardens of Longevity in China and Japan : 

the art of the stone raisers (New York: Rizzoli, 1987), 18. 
24Ibid, 36.  
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ธรรมชาติโดยมากจะสลกัขึน้จากหินเป็นวตัถุดิบสําคญั ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงงานประติมากรรม 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องยอ่มนิยมนําเคร่ืองศลิามาประดบัตกแตง่เพ่ือเกิดความสมดลุทางศลิปะเช่นกนั  
(ภาพท่ี 104)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 104  ศลิาประดบัสวนในพระราชวงัต้องห้าม ประเทศจีน 
ท่ีมา: Pierre and Susanne Rambach, Gardens of Longevity in China and Japan : the art 

of the stone raisers (New York : Rizzoli, 1987), 18. 

 
จากข้อมลูดงักล่าว สามารถพิจารณาได้ถึงความสําคญัในการนําศิลามาเป็นวตัถดุิบ

สําคญัในการสร้างงานศิลปะของชาวจีน โดยเฉพาะใช้ในการประดบัตกแตง่สวนทัง้หินท่ีมีรูปแบบ 
อย่างธรรมชาติไร้การขดัเกลา และหินท่ีนํามาสลกัเป็นเคร่ืองศิลาอนัเป็นต้นกําเนิดทางวฒันธรรม
จีนได้ประการหนึ่ง25 ซึง่ถะจีนก็เป็นหนึ่งในงานประติมากรรมศิลาท่ีได้รับความนิยมในการนํามาใช้
ประดบัตกแตง่สวนของชาวจีนด้วยเช่นกนั อีกทัง้ยงัพบวา่ถะจีนท่ีใช้ในงานลกัษณะดงักลา่วนีเ้กือบ
ทัง้หมดทําขึน้จากศิลาเช่นกนัอนัแสดงให้เห็นถึงความนิยมท่ีมีอยู่ในจีนต่อการใช้ถะศิลา เช่น ถะ
สวนลีหหยวน มณฑลเจียงส ูหรือ ถะสวน Xilengyin – she มณฑลเจ้อเจียง เป็นต้น (ภาพท่ี 105-
106)   

 
                                                            

25Ibid, 12.  
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ภาพท่ี 105  ถะศลิา สวนลีหยวน มณฑลเจียงส ูประเทศจีน 
ท่ีมา: Yoshikawa Isao, Chinese Gardens (Tokyo : Graphic-sha, 1990), 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 106  ถะศลิาสวน Xilengyin – she มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน 
ท่ีมา: Yoshikawa Isao, Chinese Gardens (Tokyo: Graphic-sha, 1990), 99. 
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เม่ือไทยได้นํางานศิลปกรรมอย่างจีนมาปรับใช้กระทั่งเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ วฒันธรรมการใช้ศิลาเป็นวตัถดุิบในการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยเช่นกนั 
หลกัฐานในไทยแสดงให้เห็นวา่ เคร่ืองศลิามีการใช้ประดบัตกแตง่จํานวนมากโดยเฉพาะวดัในสมยั
รัชกาลท่ี 2 – 3 เช่น ประติมากรรมศิลาจีน วดัราชโอรสฯ วดัพระเชตพุนฯ วดัสทุศันฯ วดัอรุณฯ  
เป็นต้น ซึง่ความแพร่หลายในการนําเคร่ืองศิลามาใช้ในการประดบัตกแต่งนี ้สนันิษฐานได้ว่าชาว
ไทยสมยันีเ้ข้าใจได้วา่วฒันธรรมทางศลิปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของชาวจีน คือ งานจากศิลา
ซึ่งอาจกล่าวได้อีกนยัหนึ่งว่า การนําเคร่ืองศิลาเข้ามาใช้อย่างแพร่หลายเป็นการแสดงให้เห็นถึง
การยอมรับในชนชาตจีินท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัไทยในยคุสมยันี ้ 

นอกจากนี ้ความนิยมศิลาท่ีพบยังน่าจะมีสาเหตุสืบเน่ืองจากการสร้างสวนขวาใน
พืน้ท่ีพระบรมราชวงั สมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 เม่ือครัง้คณะทูต
ฝ่ายไทยเดินทางติดต่อเคร่ืองราชบรรณาการกบัฝ่ายจีนแล้วพบว่า ในประเทศจีนนัน้ บริเวณบ้าน
ของเหล่าผู้ มีฐานนัดรศกัดิ์ และคหบดีมีการจดัสวนอย่างสวยงามทกุหลงั เม่ือกลบัมาไทยคณะทตู
จงึได้ถวายคําแนะนําตอ่รัชกาลท่ี 2 วา่ สยามควรมีสวนเช่นกนัเพ่ือให้สมพระเกียรติ ดงันี ้“สืบเน่ือง
จากคณะทูตท่ีไปจิม้ก้องกลบัมากราบทูล พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัว่า ท่ีประเทศ
จีนนัน้ เหลา่คหบดีจะมีการทําสวนประกวดกนัอยา่งแพร่หลาย ทัง้ขดุสระ สร้างภเูขา ปลกูพรรณไม้
ตา่ง ๆ เป็นท่ีร่ืนรมย์”26 ด้วยเหตนีุรั้ชกาลท่ี 2 จึงมีพระราชดําริและทรงรับสัง่ให้สร้างสวนอย่างจีน
ขึน้ โดยโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ เป็นแม่กองให้ทําสระและเก๋งบริเวณ
พระราชวงัฝ่ายตะวนัออก27 ตอ่มาสถานท่ีแห่งนีมี้ช่ือรียกวา่ สวนขวา เน่ืองจากอยู่ด้านขวาของพระ
ราชมณเทียร  

จากหลกัฐานการสร้างสวนขวานี ้พบว่า มีการใช้สินค้าฟุ่ มเฟือยจากจีนเป็นเคร่ืองใช้
ในการประดบัตกแตง่สวนของแตล่ะคนในคราวประกวดการจดัสวน ดงัปรากกฏ “แลท่ีเก๋งท่ีแพนัน้ 
ท่านผู้ เจ้าของท่ีตกแตง่ประกวดประขนักนัยิ่งนกั ไม่ได้คิดว่าสิ่งของราคาจะถกูจะแพง สดุแต่จะให้
ชนะกนัถ่ายเดียว แต่ได้โคมหม้อคู่หนึ่งราคาถึงสิบสองตําลึงก็ยงัซือ้แต่ง...”28 อนันบัเป็นข้อมลูท่ี
ช่วยสนับสนุนความนิยมในการใช้สินค้าจากจีนท่ีมีอย่างแพร่หลาย ทัง้สินค้าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และสนิค้าฟุ่ มเฟือย ในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นดงัท่ีกลา่วถึงในบทท่ี 2 

                                                            
26เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บนุนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล

ที่ 1-4, เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2555), 520 - 521. 
27เร่ืองเดียวกนั. 
28เร่ืองเดียวกนั, 527. 
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อนึ่ง การจัดสวนของชาวจีนนัน้ พบในบริเวณท่ีพกัอาศยัของชนชัน้สูง คหบดี และ
นกัปราชญ์ ลกัษณะของสวนเหล่านีจ้ะมีส่วนเช่ือมระหว่างสวนหย่อมกบัท่ีพกัอาศยั ภายในสวน
ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรม เช่ม เก๋ง ภูเขาจําลอง (เขามอ) สระนํา้ รวมถึงพืชพรรณต่าง ๆ โดยมี
แนวคดิในการจดัสวนให้ใกล้เคียงกบัธรรมชาติมากท่ีสดุ เปรียบได้กบัการนําธรรมชาติ หรือ ป่าเขา
เข้ามาภายในเมืองหลวง29 สวนของชาวจีนสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลกั คือ สวนใน
พระราชวงั สวนของเหล่าคหบดี และสวนในวดั เช่นเดียวกบัท่ีพบในประเทศไทยสมยัแรกท่ีมีการ
สร้างสวนดงักลา่ว สําหรับสวนชาวจีนนัน้ ลกัษณะการตกแตง่สวนอาจมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัแตมี่
คติแนวคิดท่ีร่วมกันคือ การเน้นยํา้สมัพนัธภาพระหว่างธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์ ซึ่ง
น่าจะเกิดขึน้ตัง้แต่สมยัแรกเร่ิมการสร้างสถานท่ีเลีย้งและฝึกสตัว์ป่าต่าง ๆ อนัใกล้เคียงกับสวน
มากในสมยัราชวงศ์ชาง (Shang) เพ่ือรองรับการล่าสตัว์ของพระเจ้าจกัรพรรดิ รวมทัง้ใช้เป็น
สถานท่ีในการสวดภาวนาต่อเทพเทวดาด้วย30 จากหน้าท่ีหลกัทัง้ 2 ประการนีน้่าจะเป็นอิทธิพล
แนวคดิแก่การสร้างสวนของชาวจีนให้ใกล้เคียงกบัธรรมชาตมิากท่ีสดุสืบเน่ืองตอ่มาถึงปัจจบุนั  

ทัง้นี ้สมยัหลงัชาวจีนเร่ิมมีการใช้สวนในหน้าท่ีต่าง ๆ มากขึน้นอกเหนือจากการเป็น
สถานท่ีในการลา่สตัว์ของพระเจ้าจกัรพรรดิ หรือ เพ่ือสวดภาวนา31 จึงได้ปรากฏการนําสิ่งปลกูสร้าง
ต่าง ๆ เข้ามาประดบัภายในสวนเพ่ือใช้ในประโยชน์ด้านต่าง ๆ เช่น เก๋งจีน ศาลาริมนํา้ สะพาน ดงั
พบอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั แตย่งัคงรักษาสิ่งสําคญัไว้คือแนวความคิดการทําสวนท่ีใกล้เคียงกบั
ธรรมชาติ หรือ การสร้างธรรมชาติจําลอง ซึ่งตลอดช่วงสมยัราชวงศ์หมิงนัน้นบัเป็นยุคแห่งความ
เฟ่ืองฟู เจริญรุ่งเรืองแห่งการทําสวนจีนอย่างมาก32 และยงัคงสืบต่อเน่ืองความนิยมในการจดัสวน
มาถึงปัจจุบนั โดยลกัษณะการทําสวนเลียนแบบธรรมชาตินี ้ได้นํามาใช้ในดินแดนไทยเม่ือครัง้เกิด
กระแสความนิยมในการสร้างและประดบัตกแต่งสวนอย่างศิลปะจีนเช่นกนั เช่น เขามอวดัประยรุฯ 

                                                            
29Lou Qingxi, Chinese Gardens : Cultural China Series, trans. Zhang Lei and 

Yu Hong [ electronic version], 2-3, accessed August 18, 2003, available from 
https://www.scribd.com/doc /8158312 

30Ibid, 7 – 8. 
31Ibid. 
32The Metropolitan Museum of Art, New York, Nature within Walls: The 

Chinese Garden Court at the Metropolitan Museum of Art, accessed August 18, 2013, 
available from https://www.scribd.com/doc/6795410/Chinese-Garden 
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โดยสิง่ท่ีนําเข้ามาพร้อมกบัการจดัสวนเลียนแบบธรรมชาตนีิ ้คือ งานศิลปกรรมจีนตา่ง ๆ โดยเฉพาะ
ศลิปกรรมจากศลิาอนัเป็นงานศลิปกรรมนิยมในรัชสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นอยา่งยิ่ง 

จากหลกัฐานปรากฏเร่ืองความนิยมในการจดัสวนประกวดแข่งขนัในพระบรมราชวงั
ฝ่ังตะวันออก หรือ สวนขวานี ้นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนความนิยมในการใช้ศิลปกรรมจีน
อย่างแพร่หลายมากย่ิงขึน้นอกเหนือจากปัจจยัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้ในบนัทึกการสร้างสวนขวา จะมิได้ระบุชดัเจนว่าตุ๊กตาท่ีใช้ประดบัสวนขวานัน้เป็นเคร่ืองศิลา
หรือไม่ แต่สามารถสนันิษฐานได้ว่า ประติมากรรมท่ีใช้ประดบัตกแต่งนัน้มีส่วนท่ีเป็นเคร่ืองศิลา
และน่าจะเป็นมลูเหตคุวามนิยมในเคร่ืองศลิาในไทยเช่นกนั ซึง่ในจารึกวดัพระเชตพุนฯ ได้กลา่วถึง 
สมัยแผ่นดินรัชกาลท่ี 3 ท่ีทรงรับสั่งให้รือ้สวนขวาในพระบรมราชวัง33 โดยประติมากรรมศิลา
เหล่านัน้มิได้ถูกทําลายลง หากแต่นํามาใช้ประโยชน์ด้านงานประดบัตกแต่งพระอารามหลวง 
ต่าง ๆ เป็นต้น อนัเป็นปัจจยัส่งเสริมการใช้ศิลาจีนให้แพร่หลายยิ่งขึน้โดยเฉพาะในศาสนาสถาน 
อาทิ วดัพระเชตพุน ซึ่งพบหลกัฐานได้กล่าวถึงตุ๊กตาศิลาจีนท่ีประดบันัน้ ส่วนหนึ่งได้มาจากพระ
บรมราชวงัเม่ือครัง้ท่ีมีการรือ้สวนขวาความวา่  

“โปรดให้รือ้เขาซึ่งสมเด็จพระชนกนาถโปรดให้สร้างไว้ในพระราชอทุยานในพระบรม 
มหาราชวงัชลอมาทัง้แท่งใหญ่ ๆ ...มาก่อเป็นภเูขาไว้ตามลานรอบบริเวณกําแพง...มีทัง้พระสถปู
และเสาโคมอย่างจีน รูปตุ๊กตาจีนและรูปสตัว์จตบุาทต่าง ๆ รายอยู่ทัว่ไปทัง้บนและล่างภเูขา ทํา
ด้วยกระเบือ้งถ้วยบ้าง สลกัด้วยศิลาเขียวบ้าง...”34 จากข้อความดงักล่าวทําให้ทราบว่า นอกจาก
เคร่ืองกระเบือ้งเคลือบแล้ว ยงัมีการใช้เคร่ืองศิลาประดบัตกแต่งสวนขวาเช่นกนั และสิ่งท่ีสามารถ
นํามาสนบัสนนุข้อสนันิษฐานของผู้วิจยัเก่ียวกบัมลูเหตคุวามนิยมเคร่ืองศิลาท่ีน่าจะมีส่วนมาจาก
การสร้างสวนขวาอีกประการ คือ การพบเคร่ืองศิลาท่ีมีการประดบัตกแต่งอย่างมากในช่วงสมยันี ้
ดงัท่ีกล่าวไปข้างต้น นอกจากนี ้ข้อสงัเกตอีกประการหนึ่งจากข้อความจารึกนี ้ทําให้ทราบว่าศิลา
อย่างจีนมีลกัษณะเป็นศิลาเขียว ดงัท่ีกล่าวรายละเอียดจากการสํารวจไว้แล้วในบทท่ี 3 อนั
สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีได้มีผู้ ทําการศกึษาไว้ซึง่ช่วยสนบัสนนุข้อเสนอดงักลา่วนีไ้ด้อยา่งดี  

  

                                                            
33กรมศลิปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ (กรุงเทพฯ : ศวิพร, 2517), 33 – 34. 
34เร่ืองเดียวกนั. 
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นอกจากนี ้ยงัพบข้อสนบัสนุนความนิยมในการใช้ศิลาจีนสมยันีอี้กประการหนึ่ง คือ 
ศิลาจีนเป็นศิลาชัน้ดี35 กล่าวคือ บริเวณวดัอรุณฯ พบจารึกบนพระพทุธบาท เก่ียวข้องกบัการซือ้
ศลิาจากกวางตุ้งเข้ามาเพ่ือทําพระพทุธบาท36 ความวา่ “…ข้าพเจ้านายอ้าวศรัทธาอสุาหะส้างพระ
พทุธิบาทจําลองด้วยสนิลามาแต ่ณ เมืองกวางตุ้งเพ่ือจะให้เปนประโยชนแกเทพามะนษุยครุธนาค
มาสการะบชูา …” 

จากข้อความจารึกดงักลา่ว นบัเป็นข้อสนบัสนนุว่าศิลาจีนเป็นศิลาชัน้ดี จึงเป็นปัจจยั
ประการหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของศิลาจากจีนท่ีชนชัน้นําในไทยสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นนิยมนําเข้ามาใช้ในงานศิลปกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกนั อนัอาจเป็นนยัสําคญัถึงการเป็นแหล่ง
ศิลาชัน้ดี รวมถึงการเป็นแหล่งผลิตงานศิลปะสลกัจากศิลาท่ีขึน้ช่ือและเป็นท่ียอมรับต่อทศันของ
ชาวไทยในสมัยดังกล่าวนี  ้เช่นเดียวกับถะท่ีพบทัง้ในไทยและจีนเกือบทัง้หมดก็เป็นงาน
ประติมากรรมศิลาซึง่น่าจะมีความสําคญัด้านความนิยมในการใช้ศิลาท่ีมีมาตัง้แต่ในจีนและเม่ือ
เข้ามาในดนิแดนไทย จงึได้นิยมถะศลิาอยา่งท่ีพบโดยทัว่ไปในสวนจีนดงัท่ีกลา่วไปข้างต้น  

นอกจากนี ้ความนิยมในศลิาจีนยงัสอดคล้องกบัหลกัฐานรายการสนิค้านําเข้าจากจีน
ในจดหมายเหต ุรัชกาลท่ี 3 จ.ศ.1206 (พ.ศ. 2387) เลขท่ี 49 มดัท่ี 53 ท่ีมีการกลา่วถึงสินค้าบาง
รายการวา่ให้หาซือ้ “ตามแตจ่ะหาได้” หรือบางรายการพิเศษจะมี “ตวัอยา่ง”37 ดงัท่ีกลา่วไว้ในบทท่ี 
3 โดยเฉพาะกลุ่มตุ๊กตาสิงโตศิลาท่ีน่าจะมีการตัง้วางขายในจีนอยู่แล้ว38 ซึง่รายการท่ีเป็นสินค้า
ตามแตจ่ะหาได้นัน้สนันิษฐานได้วา่ เคร่ืองศลิาเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในสมยันีส้ามารถท่ีจะนําเข้ามา
ใช้ร่วมกับงานศิลปกรรมไทยได้อย่างเป็นท่ียอมรับดงัท่ีพบว่าจํานวนของเคร่ืองศิลาจีนในสมัย

                                                            
35อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช ,  “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการ
ประชุมวิชาการด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัตศิาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 110 – 113. 

36เร่ืองเดียวกนั, 116. 
37“จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1206 (พ.ศ. 2387),” เลขท่ี 49, มดัท่ี 53, กองหอสมดุ

แห่งชาต.ิ 
38อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช ,  “ประติมากรรมศิลาจีนกับความนิยมศิลาในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน สรรพศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลป์: เอกสารประกอบโครงการ
ประชุมวิชาการด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะเน่ืองในโอกาสครบ 40 ปี ภาควิชาประวัตศิาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 110 - 113. 
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รัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ โดยเฉพาะพระอารามต่าง ๆ จะมีการประดบัตกแต่งด้วยเคร่ืองศิลาจีน
อยา่งเห็นได้ชดันัน่เอง 

  
2. การเข้าสู่ยุคศิลปะตะวันตกนิยม และการหายไปของถะ 

จากการศกึษาค้นคว้ากลา่วได้วา่ สมยัแผน่ดนิพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั เป็นยคุแห่งความ
เจริญรุ่งเรืองในกาก่อสร้างและบูรณปฏิสงัขรณ์พระอารามต่าง ๆ ตลอดรัชสมยัของท่าน ซึ่งงาน
ศลิปะท่ีปรากฏนัน้มีความนิยมในการใช้ศลิปกรรมจีนผสมผสานกบังานช่างไทยได้อย่างลงตวั และ
มีลกัษณะเฉพาะท่ีโดดเด่นกระทัง่มีการเรียกว่าเป็นศิลปะแบบพระราชนิยม ทัง้นีเ้ม่ือเข้าสู่รัชสมยั
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รูปแบบงานศลิปกรรมตา่ง ๆ ท่ีเคยนิยมในสมยัรัชกาลก่อน
หน้าได้ลดลงไปและเกิดการเปล่ียนแปลงแนวพระราชนิยมในการสร้างสรรค์งานศลิป์รวมถึงลดการ
ใช้ศลิปกรรมอยา่งจีนท่ีเคยนิยมอยา่งสงูสดุเม่ือครัง้แผน่ดนิรัชกาลท่ี 3 ซึง่การเปล่ียนแปลงดงักลา่ว
นีมี้ปัจจัยด้านการเมืองและสงัคมเข้ามาเก่ียวข้อง ด้วยเป็นสมยัแห่งการล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวนัตกดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

2.1 ร่องรอยความนิยมศิลปกรรมจีน สมัยรัชกาลที่ 4 
 กล่าวได้ว่า ศิลปกรรมศิลาเปรียบเสมือนวฒันธรรมทางศิลปะของชาวจีนอย่าง

หนึ่ง เน่ืองจากเป็นงานศิลปะท่ีโดดเด่นและได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งงาน
ประติมากรรมศิลาท่ีพบในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นนัน้ โดยมากเป็นสินค้านําเข้าจากจีน ซึง่ความ 
สมัพนัธ์การค้าระหว่างไทย – จีน นีเ้ป็นปัจจยัหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมแก่กนั 
กระทัง่เป็นกระแสนิยมในงานศลิปะและวฒันธรรมจีน เช่น การเขียนภาพจิตรกรรมด้วยภาพเคร่ือง
ตัง้ท่ีจําลองมาจากวิถีชีวิตชาวจีน39 หรือ การนําศิลปะจีนมาประดบัตกแต่งร่วมกบังานศิลปะไทย 
รวมทัง้แนวความคดิในการจดัสวนอยา่งจีนท่ีสอดแทรกดงัปรากฏบริเวณพระอารามตา่ง ๆ  

 แม้พระราชศรัทธาของรัชกาลท่ี 4 จะไม่นิยมในการใช้ศิลปะจีนดงัสมยัก่อนหน้า 
แตย่งัพบร่องรอยแนวพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3 บางประการท่ีได้สืบทอดมาถึงแผ่นดินพระบาท 

                                                            
39มีผู้ ทําการศกึษาเก่ียวกบัภาพจิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีสะท้อนแนวคิดและวิถีชีวิต

ชาวจีน ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “อิทธิพลศิลปะจีนในงานจิตรกรรมแบบ
นอกอย่างสมัยรัชกาลท่ี 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2547) 



 

สมเด็จพระจ
ประการหนึง่
แผ่นดินต่อม
ก่อสร้าง ซึง่ห
วดัราชประดิ
ราชประเพณี

ภาพท่ี 107  

พระบาทสม

                      

รัชกาลที่ 1-

แนวคดิที่ปรั

จอมเกล้าฯ ก
ของงานศลิป
มา รวมทัง้พบ
หลกัฐานสําคั
ษฐฯ อนัมีนา

ณี41 (ภาพท่ี 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระเจดีย์ประ

 
 สําหรับรู
เด็จพระจอม

                      
40เจ้าพระยา
4, เลม่ 2, 19
41ศกัดิ์ชยั สา
รับเปล่ียน, 1

กล่าวคือ ยัง
ปะจากหินท่ีครั
บว่ามีงานสถา
ญัในการนําศิ
ามว่า ปาสาณ
07) 

ะธาน หรือ ปา

รูปแบบปาสา
เกล้าฯ โดยมี

                

ทิพากรวงศ์ 
933. 
ายสิงห์, พุทธ
106. 

พบว่าเป็นส
รัง้หนึง่เคยนิย
าปัตยกรรมที
ศิลามาใช้ในง
ณเจดีย์ ซึง่เป็

าสาณเจดีย์  

าณเจดีย์เป็น
มีลกัษณะสําค

(ขํา บุนนาค

ธศิลป์สมัยรั

มัยท่ียังมีกร
ยมอยา่งมากใ
ท่ีใช้ศิลาอย่าง
งานสถาปัตย
นวดัท่ีรัชกาล

 วดัราชประดิ

นเจดีย์หินอ่อน
คญัคือ มาลยั

), พระราชพ

รัตนโกสินทร์

มช่างศิลาอย
ในสมยัรัชกาล
งงานศิลปกร
ยกรรมสมยันีคื้
ลท่ี 4 ทรงสถ

ษฐฯ 

นทรงระฆงัอ
ยเถา 3 ชัน้แ

พงศาวดาร 

ร์: พัฒนาก

ยู่40 อันเป็นนั
ลท่ี 3 ได้สืบท
รรมจีนเป็นวสั
คื้อ พระเจดีย
ถาปนาขึน้ตา

ย่างพระราช
และมีบวัลกูแ

กรุงรัตนโ

การของงาน

134 

นัยสําคัญ
ทอดมาถึง
สดใุนการ
ย์ประธาน 
มโบราณ

นิยมของ
แก้วอกไก่

โกสินทร์ 

นช่างและ



135 
 

รองรับองค์ระฆงั บลัลงัก์ส่ีเหล่ียม ส่วนก้านฉัตรมีการประดบัเสาหาร ต่อด้วยปล้องไฉนและปลี42 
แม้รูปแบบเจดีย์ประธาน วดัราชประดิษฐฯ จะมีรูปแบบศิลปะต่างจากความนิยมในสมยัแผ่นดิน
ก่อนหน้า ท่ีนิยมสร้างเจดีย์ทรงปรางค์ หรือ เจดีย์ทรงเคร่ืองก็ตาม แตส่ิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงกระแส
นิยมศิลปะจีนในสมยัรัชกาลท่ี 3 ได้ส่งผ่านมาแก่แผน่ดินนีคื้อ ความนิยมใช้ศิลาในงานศิลปกรรม
ตา่ง ๆ อย่างแพร่หลายซึง่ลกัษณะการใช้วสัดอุย่างงานช่างจีนนีม้ิได้ปรากฏแตเ่พียงเจดีย์ประธาน 
วดัราชประดษิฐฯ เพียงเท่านัน้  

 จากการศกึษายงัพบว่า ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 4 ท่านยงัทรงมีการนําศิลปกรรมจีน
เข้ามาใช้ในงานช่างสมยัท่านมิได้ยกเลิกการสร้างงานศิลปะอย่างจีนไปเสียทีเดียว ดงัหลกัฐาน 
การสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ อนัเป็นพระราชมณเฑียรแบบตะวนัตกของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าฯ เพ่ือใช้ในการรับพระราชอาคนัตกุะโดยใช้รูปแบบศิลปะยโุรปเป็นแบบอย่างในการสร้าง อีก
ทัง้ยงัมีวตัถปุระสงค์ด้านการใช้แสดงงานศลิปกรรมตะวนัตกท่ีพระองค์ได้รับการถวายจากคณะทตู
สมยันัน้ ดงับนัทกึของ สมเดจ็ฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ ความวา่  

 “...ในปัจจุบนัแผ่นดินนีไ้ด้มีทางพระราชไมตรีกับพระมหานครใหญ่ ๆ ใน
แผน่ดนิยโุรปและทวีปอเมริกา ล้วนบรรดาซึง่เป็นประเทศไม่ขึน้แตเ่มืองอ่ืนใดหลาย
พระนคร มีสิ่งของเคร่ืองมงคลราชบรรณาการมากมายเจริญทางพระราชไมตรีล้วน
ดี ๆ หลายอย่างต่าง ๆ ของจําพวกนีจ้ะทรงพระราชศรัทธาถวายบูชาพระรัตนตรัย
ในพระอารามหลวงเสียก็หาควรไม่ เพราะทูตท่ีมาแต่เมืองเจ้าของเคร่ืองราช
บรรณาการเหลา่นัน้ก็เข้ามาเนือง ๆ แล้วถามวา่เคร่ืองราชบรรณาการเหลา่นัน้ยงัคง
เก็บไว้เป็นท่ีระลึกถึงทางพระราชไมตรีสืบไปหรือไม่ ครัน้เม่ือจะประดบัประดาใน
พระท่ีนัง่สร้างอย่างสยามโบราณ ก็ดพูานขดัพระเนตรเป็นท่ียิม้เย้ยของแขกเมือง
ท่ีมาแต่ประเทศยุโรปจะพึงว่าได้ว่าของสําหรับใช้อย่างหนึ่งเอามาใช้อย่างอ่ืนไป 
เพราะฉะนัน้จึงโปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ โดยแบบอย่างท่ีละม้ายคล้าย
กบัราชนิเวศน์ซึง่มีในมหานครข้างโยรปิยปถพี เพ่ือจะต้องท่วงทีกบัสิ่งเคร่ืองประดบั
ประดาท่ีได้มาแตโ่ยรปิยมหานครตา่ง ๆ ...”43  

 

                                                            
42เร่ืองเดียวกนั. 
43สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 14 ภาคที่ 25 

(กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 2507), 260. 
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 แม้รูปแบบและจุดประสงค์การสร้างอภิเนาว์นิเวศน์นีส้่วนหนึ่งสืบเน่ืองมาจาก
กิจการด้านการต่างประเทศ แต่กลับพบว่า ภายในบริเวณเดียวกันส่วนพืน้ท่ีพระพุทธนิเวศน์ 
พระองค์ท่านทรงโปรดฯให้สร้างอาคารอย่างเก๋งจีนเช่นกนั กล่าวคือ พบเก๋งจีนแฝดลกัษณะจีนแท้ 
อนัน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กบัประเทศจีนมาแต่แผ่นดินก่อน44 โดยสร้างขึน้ท่ี
ด้านสกดัของพระพทุธรัตนสถานข้างละ 1 หลงั45 นบัเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยความสําคญั
ของงานศลิปกรรมจีนท่ีมีสืบเน่ืองมาระยะหนึง่โดยเฉพาะในรัชสมยัรัชกาลท่ี 3  

 จากกรณีหลกัฐานงานศิลปกรรมสมยัรัชกาลท่ี 4 อนัแสดงให้เห็นถึงร่องรอย
ความสําคญังานศิลปกรรมจีนท่ีมีในไทยดงัท่ีพบการนําศิลามาสร้างเจดีย์คล้ายกบังานศิลปกรรม
ศิลาจากจีนต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาคารศิลาจําลอง เป็นต้น รวมถึงงานสถาปัตยกรรมท่ียงัมีรูปแบบ
ศิลปะจีนดงัท่ีกล่าวไป นบัเป็นสิ่งช่วยยืนยนัความนิยมศิลปะจีนท่ีมีมาตลอดระยะเวลาแห่งความ
รุ่งเรืองด้านการตา่งประเทศและการค้าระหว่างไทย – จีน และได้สง่ผ่านวฒันธรรมบางสว่นมาถึง
รัชกาลท่ี 4ก่อนวฒันธรรมศลิปะตะวนัตกนิยมจะเข้ามาแทนท่ีความนิยมในศลิปะจีน  

2.2 พระราชนิยมที่เปล่ียนไปสมัยรัชกาลที่ 4 
 เม่ือเข้าสู่สมยัแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ สถานการณ์บ้านเมืองมี

ความเปล่ียนแปลงไปจากแผ่นดินก่อนอย่างเด่นชดั กล่าวคือ เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของ
ชาติตะวันตกอนัได้แก่ อังกฤษและฝร่ังเศส ท่ีได้แผ่ขยายเข้ามาในเอเชียอย่างกว้างขวางซึ่งเร่ิม
ปรากฏอิทธิพลต่อประเทศไทยมาตัง้แต่สมยัแผ่นดินรัชกาลท่ี 3 โดยเฉพาะในช่วงท้ายรัชกาลอนั
ปรากฏในพระกระแสปัจฉิมพระราชดําริท่ีแสดงถึงพระราชหฤทยัห่วงใยตอ่ความมัน่คงของประเทศ 
รวมถึงทรงห่วงใยพระอารามตา่ง ๆ ท่ีท่านได้ทรงบรูณปฏิสงัขรณ์ไว้ ความวา่  

 “...การตอ่ไปภายหน้าเห็นแตเ่อ็งท่ีจะรับราชการเป็นอธิบดีผู้ ใหญ่ตอ่ไป การ
ศกึสงครามข้างญวณข้างพมา่ก็เห็นจะไมมี่แล้ว จะมีอยู่ก็เห็นแตข้่างพวกฝร่ังให้ระวงั
ให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาท่ีดีควรจะเรียนร่ําเอาไว้ก็เอาอย่าง
เขา แตอ่ยา่ให้นบัถือเล่ือมใสไปทีเดียว ทกุวนันีค้ิดสละห่วงใยได้หมด อาลยัอยู่แตว่ดั
วา สร้างไว้ใหญ่โตหลายวดั ท่ียงัค้างอยู่ก็มี ถ้าชํารุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทํานุ
บํารุง เงินในพระคลงัท่ีเหลือจบัจ่ายใช้การแผ่นดินมีอยู่ 4 หม่ืนชัง่ ขอสกัหม่ืน 1 เถิด 

                                                            
44หม่อมราชวงศ์ แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาว์นิเวศน์ : พระราชนิเวศน์ใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), 83. 
45เร่ืองเดียวกนั, 88. 
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ถ้าผู้ ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้ว ให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนีใ้ห้ช่วยทํานุบํารุงวัดท่ี
ชํารุดและการวดัท่ียงัค้างอยูน่ัน้เสียให้แล้วด้วย”46 

 
 การเข้ามาของชาติตะวนัตกส่งผลให้ยุคสมยัรัชกาลท่ี 4 ต้องมีการปรับปรุง

เปล่ียนแปลงประเทศและทศันคติต่าง ๆ หลายมิติเพ่ือให้ทนัต่อโลกภายนอก เช่น การศึกษาและ
วิทยาการสมยัใหม่ กล่าวคือ เม่ือครัง้ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯยงัทรงผนวชก่อนขึน้ครอง 
ราชย์ ท่านทรงได้ศึกษาตําราสมยัใหม่ต่าง ๆ ทัง้ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น จากบาทหลวงและครูชาวต่างชาติ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยต้อง
เก่ียวข้องกับต่างชาติมากขึน้47 ซึ่งการติดต่อแลกเปล่ียนแนวความคิดกับกลุ่มชาวตะวันตกนี ้
นบัเป็นจดุเร่ิมต้นตอ่ทศันคตท่ีิเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ และมีความเป็นลกัษณะอย่างตะวนัตกมาก
ขึน้โดยแสดงผ่านงานศิลปกรรมไทยในรัชสมยันี ้เช่น งานจิตรกรรม กล่าวคือ ในรัชสมยัพะบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ปรากฏเทคนิคการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในวัดท่ีทรงสถาปนาขึน้ใหม ่ 
ในรัชสมัยนี  ้โดยให้ความสําคัญกับเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้จริงในพุทธศาสนา เช่น การสังคายนา
พระไตรปิฎก ภาพกิจวตัรของพระสงฆ์ ภาพปริศนาธรรม หรือท่ีเรียกกนัว่างานจิตรกรรมแบบสจัจ
นิยม48 เช่น ภาพปริศนาธรรมรูปสําเภาใหญ่ มีความหมายถึง พระพทุธเจ้าเปรียบดงันายเรือสําเภา 
พระธรรมเปรียบดงัสําเภา พระสงฆ์พร้อมด้วยคณุสมบตัิถึงฝ่ังนัน้ด้วยพระธรรมซึ่งก็คือสําเภา49 
(ภาพท่ี 108)  

 
 
 
 

                                                            
46เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่ 1-4, เลม่ 2, 1415. 
47หม่อมราชวงศ์ แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาว์นิเวศน์ : พระราชนิเวศน์ใน

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, 25 – 30. 
48ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์:พัฒนาการของงานช่าง และ

แนวคดิที่ปรับ เปล่ียน, 468. 
49สํานักราชเลขาธิการ, , ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ

พิมพ์, 2528), 29. 
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ภาพท่ี 108  ภาพจิตรกรรมปริศนาธรรมพระอโุบสถ วดับวรฯ 
ท่ีมา: สํานกัราชเลขาธิการ, ศิลปกรรมวัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2528), 29. 

 
 ทัง้นีจ้ากการสํารวจพบว่าวดัท่ีสร้างในสมยัแผ่นดินรัชกาลท่ี 4 ยงัมีการใช้เคร่ือง

ศิลาจีน หรือ งานศิลปกรรมตกแต่งตา่ง ๆ อย่างจีน เช่น วดับวรฯ วดัโสมนสัฯ เป็นต้น แตส่งัเกตได้
วา่มีจํานวนลดลงมากอยา่งชดัเจน  

 อนึ่ง พระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 มิได้มีเพียงรูปแบบอย่างตะวนัตกนิยม แต่ยงั
พบหลกัฐานสถาปัตยกรรมว่ากลบัมานิยมอาคารแบบประเพณีดงัเดิม กล่าวคือ สร้างอาคารท่ีมี
หลงัคาเป็นเคร่ืองไม้ มีช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ ซึง่เป็นการปรับรูปแบบจากอาคารแบบพระราช
นิยมสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีลกัษณะการสร้างคล้ายอาคารอย่างเก๋งจีน มาสูรู่ปแบบประเพณีนิยมอีก
ครัง้ โดยเฉพาะหลกัฐานการสร้างเจดีย์ท่ีมีความนิยมแตกต่างจากในสมยัรัชกาลก่อนหน้าอย่าง
ชดัเจนคือ สมยัรัชกาลท่ี 4 นิยมการสร้างเจดีย์ทรงระฆงัซึง่นบัเป็นการเปล่ียนแปลงด้วยพระราช
นิยมสว่นพระองค์ค่อนข้างให้ความสําคญักบัรูปแบบประเพณีนิยม ต่างจากงานพระราชนิยมสมยั
รัชกาลท่ี 3 ท่ีจะมีการผสมผสานรูปแบบศลิปะจีนบางประการเข้ากบังานศลิปกรรมไทย 
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ภาพท่ี 109 พระศรีรัตนเจดีย์  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

 
 (ภาพท่ี 109) สําหรับเจดีย์ทรงระฆงัสมยัรัชกาลท่ี 4 รูปแบบท่ีปรากฏโดยมาก

นิยมแบบเจดีย์ทรงระฆงัสมยัอยธุยา เช่น พระศรีรัตนเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พบหลกัฐาน
ในการก่อสร้างว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯให้ช่างไปถ่ายแบบมาจากพระเจดีย์ 
วดัพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยธุยา50 หรืองานสถาปัตยกรรมท่ีทรงสร้างตอ่จากรัชกาลท่ี 3 ก็
มีการใช้เจดีย์ทรงระฆังเข้าแทนท่ีเจดีย์ทรงปรางค์ หรือเจดีย์ทรงเคร่ืองอันเป็นรูปแบบท่ีพบได้
โดยมากสมยัแผน่ดนิพระนัง่เกล้าฯ ซึง่พระราชนิยมสว่นพระองค์ดงักลา่วนี ้แสดงให้เห็นถึงพระราช
ศรัทธาปณิธานตอ่งานพทุธศิลป์ของทัง้สองพระองค์ท่ีแตกตา่งกนัอย่างมาก โดยเฉพาะเม่ือรัชกาล
ท่ี 4 ท่านทรงหนักลบัไปสร้างงานศิลปกรรมแบบประเพณีอีกครัง้ นบัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้
รูปแบบศลิปะจีนเลือนหายไป (ภาพท่ี 110) 
 
 
 
 

                                                            
50สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานพระพุทธเจดย์ี, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (พระนคร: 

องค์การค้าครุุสภา, 2518), 190. 
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ภาพท่ี 110  พระเจดีย์ วดัพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา: วัดพระศรีสรรเพชญ์ (พระนครศรีอยุธยา), เข้าถึงเม่ือ 5 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://donmueangairportthai.com/uploads/profiles/0000000003/filemanager/images/ 1(6).jpg  
 
3. สรุป 

ความนิยมในศิลปกรรมจีนนัน้มีความรุ่งเรืองอย่างมากในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าฯ มีปัจจยัมาจากเหตผุลด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศท่ีมีการติดต่อค้าขายและ
อยู่ในระบบเกือ้กูลกนัเป็นอย่างดี อนัเป็นนยัแห่งความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนต่อทศันชาวไทยใน
สมยันี ้รวมถึงพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3 ท่ีทรงโปรดในงานศิลปะจีนและได้นํารูปแบบศิลปกรรม
ต่าง ๆ เข้ามาใช้งานร่วมกับงานศิลปกรรมในไทยโดยการผสมผสานกันอย่างลงตัวทัง้งาน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและงานประดบัตกแตง่ก็ล้วนแทรกด้วยรูปแบบของศิลปะจีนไว้ ทัง้ยงัพบ
หลักฐานการสัง่ซือ้สินค้าจากจีนเพ่ือนํามาประดับตกแต่งในไทยเช่นกัน สําหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ี
สนบัสนนุความนิยมในงานศลิปะจีนนัน้คงเป็นผลมาจากสภาพสงัคมในสมยันีมี้ชาวจีนท่ีอพยพมา
อยูใ่นไทยจํานวนมาก และหลายแห่งท่ีมีการบรูณปฏิสงัขรณ์ต้องใช้ช่างชาวจีนเข้ามาในการทํางาน 
ลกัษณะงานช่างตา่ง ๆ จงึแฝงรูปแบบจีนไว้ 

เม่ือเข้าสู่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ งานศิลปะอย่างจีนเร่ิมลดความนิยม
อย่างชดัเจน อาจเน่ืองมาจากการติดตอ่ท่ีลดลง จึงเป็นผลให้ความนิยมวฒันธรรมจีนน้อยลงตาม
เช่นกัน ซึ่งศิลปกรรมศิลากล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสญัลกัษณ์แห่งวัฒนธรรมจีน ด้วยปัจจัย
ดงักล่าวย่อมกระทบต่อความแพร่หลายในการนําศิลปะอย่างจีนมาใช้งานด้วยเช่นกัน อย่างไรก็
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ตามยงัพบร่องรอยความเฟ่ืองฟขูองงานศิลปกรรมจีนบางประการท่ียงัคงหลงเหลือมาในรัชสมยันี ้
เช่น หลกัฐานการมีกรมช่างศิลา หรือเจดีย์ประธานศิลา เป็นต้น แต่ไม่ปรากฏพระราชนิยมในงาน
ศลิปะจีนดงัรัชกาลก่อนแล้ว 

อนึง่ เน่ืองจากสถานการณ์บ้านเมืองเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม กลา่วคือ แผ่นดิน
รัชกาลท่ี 4 เป็นช่วงท่ีอิทธิพลชาตติะวนัตกแผข่ยายเข้ามาในภมูิภาคเอเชียเป็นวงกว้างแทนท่ีจีนซึง่
เคยเป็นชาตมิหาอํานาจในแถบนีม้าก่อน ทําให้เกิดผลกระทบตอ่ความมัน่คงและความเป็นอยู่ของ
สยามหลายประการ ซึง่เป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีทําให้ท่านทรงศกึษาภาษา แนวคิด วิทยาการสมยัใหม่
ตา่ง ๆ ของชาติยโุรปในสมยันัน้ เพ่ือพฒันาชาติให้มีความเท่าทนัต่างชาติไม่ให้ตกเป็นอาณานิคม 
ซึง่แนวพระราชนิยมท่ีเปล่ียนไปดงักลา่วนีไ้ด้แสดงออกมาผ่านงานศิลปกรรมตา่ง ๆ เช่น ความเป็น
สจัจนิยมในงานศิลปกรรม อาทิ ภาพจิตรกรรมเก่ียวกับจริยวตัรสงฆ์ ปฏิมากรรมพระพุทธรูปไร้
อษุณีษะ เป็นต้น รวมถึงงานสถาปัตยกรรมท่ีมีการใช้รูปแบบอาคารอย่างยโุรปเพ่ือเป็นท่ีประทบั
และรับพระราชอาคนัตกุะ ดงัพระอภิเนาว์นิเวศน์ท่ีได้กล่าวไป รวมถึงพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 4 
ท่ีหนักลบัไปนิยมงานสถาปัตยกรรมอยา่งแบบประเพณีนิยม ยอ่มเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้อิทธิพล
รูปแบบศิลปกรรมจีนถกูลดบทบาทความสําคญัและมีศิลปะแบบตะวนัตกผสมผสานกบัแบบไทย
ประเพณีเข้ามาแทนท่ีความนิยมในศลิปะจีนนัน่เอง 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

  
ถะ หรือเจดีย์จีนศิลาท่ีปรากฏความนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้

สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความสมัพนัธ์ทัง้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของชนชาติจีนท่ีได้สง่
อิทธิพล ความนิยมสูง่านศลิปกรรมไทยในรัชสมยันี ้ดงัปรากฏหลกัฐานความนิยมในงานศลิปกรรม
ศลิาจีนท่ีพบอยา่งแพร่หลาย รวมถึงบางรายการมีการระบสุัง่ซือ้เป็นพเิศษ ซึง่ถะจีนก็พบความนิยม
ในการใช้งานช่วงเวลานีเ้ช่นกนั 

จากการศึกษาค้นคว้าทําให้ทราบว่ารูปแบบของถะจีนในไทยมีทัง้งานช่างฝีมือในจีน
และงานท่ีสร้างขึน้มาใหม่โดยช่างฝีมือในดินแดนไทย ทัง้นี ้การพบความนิยมในการนําถะมาใช้ทัง้
ในด้านงานประดบัตกแต่งและใช้เพ่ือแทนสญัลกัษณ์ความเช่ือตามคติไทยในยคุนีน้ัน้ นอกจากจะ
เป็นการแสดงถึงความสําคญัของอิทธิพลจีนท่ีมีอํานาจแผ่ลงมายงัภูมิภาคนี ้ยงัสะท้อนถึงสงัคม 
ไทยท่ีมีชาวจีนเข้ามาอาศยัเป็นจํานวนมาก กระทัง่งานฝีมือต่าง ๆ ก็จะมีชาวจีนเป็นหนึ่งในช่างผู้
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมและได้สอดแทรกรูปแบบศิลปะของชนชาติตนไว้เช่นกนั อีกทัง้ ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าฯ ท่านมีพระราชปณิธานในการบูรณปฏิสงัขรณ์และสร้างวดัวาอาราม
ให้ทัว่ทัง้เมือง และยงัได้ทรงโปรดศิลปะจีนเป็นพิเศษ จึงได้มีพระราชศรัทธาสร้างงานศิลปะรูปแบบ
ศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะไทย และศิลปะจีนได้อย่างลงตวั รวมถึงยุคสมยันีเ้ป็นช่วงแห่งการ
สร้างงานโดยใช้ระบบสญัลกัษณ์ความหมายโดยรวม จึงทําให้พบงานศิลปะอย่างใหม่ขึน้ในสมยันี ้
เช่น การใช้ลงิแบก ปรางค์ประธาน วดัอรุณฯ หรือการนําถะจีนเข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในงานพทุธสถาน 

สําหรับถะหรือเจดีย์ศิลาจีนท่ีพบ กล่าวได้ว่า ในทศันคติของชาวสยามได้พิจารณาว่า 
ถะก็คือเจดีย์หรืออาคารชัน้ซ้อน อนัเป็นสญัลกัษณ์แทนพระพทุธเจ้ารูปแบบหนึ่ง ตวัอย่างท่ีเห็นได้
ชดัเจน คือ ถะจีนรอบลานระหวา่งระเบียงพระอโุบสถ วดัพระเชตพุนฯ ตามหลกัฐานปรากฏการสัง่
สร้างพลแบกขึน้มารองรับสว่นองค์ถะทัง้ 20 องค์ ดงัท่ีกลา่วไว้ในบทท่ี 2 ทัง้ยงัใช้ในความหมาย
ของอดีตพุทธ รวมถึงประเด็นท่ีมีผู้ เสนอประเด็นเก่ียวกับการเป็นอากาสัฏฐวิมานด้วยเช่นกัน 
นอกจากนีย้งัพบว่า ในช่วงเวลาดงักล่าวถะได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีลกัษณะอย่างงาน
ศิลปะไทยมากขึน้และนําถะไปใช้ในฐานะเจดีย์บริวารประจํามมุแทนท่ีเจดีย์ทรงปรางค์หรือทรง 
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เคร่ือง โดยเป็นสญัลกัษณ์ของทวีปทัง้ 4 อนัเป็นการเน้นยํา้ความสําคญัและความนิยมในงาน
ศลิปะจีนท่ีมีอยา่งมาก 

จากหลกัฐานท่ีพบทัง้ด้านเอกสาร และงานศิลปกรรมท่ีทําการศึกษาในครัง้นี ้พบว่า
แหล่งผลิตถะมี 3 แห่งเป็นหลกั คือ ถะฝีมือช่างในจีน ถะฝีมือช่างในไทย และถะกลุ่มไม่สามารถ
ระบท่ีุมาได้ โดยรูปแบบของถะฝีมือช่างในจีนท่ีพบโดยมาก (กลุม่ถะวดัสทุศันฯ) น่าจะเป็นหนึ่งใน
งานนําเข้าท่ีมีการระบุรูปแบบเป็นกรณีพิเศษ มีจํานวนชัน้ซ้อน 6 ชัน้อนัสอดคล้องกบัคติสวรรค์ 
และสว่นหนึง่คงเกิดจากการออกแบบจากไทยแล้วสง่ให้ช่างฝีมือในจีนทําขึน้ตามรูปแบบ 

สําหรับกลุม่ถะโดยงานช่างฝีมือในไทย พบรูปแบบและลกัษณะท่ีแตกตา่งออกไป เช่น 
ถะศิลาหน้ากําแพงพระอโุบสถ วดัราชโอรสฯ ซึง่ได้พบรูปแบบงานศิลปกรรมท่ีคล้ายกนันีส้ร้างแต่
สมยัรัชกาลท่ี 1 คือ ถะวดัมชัฌิมาวาส จ.สงขลา อนัอาจมีสว่นเก่ียวข้องในการส่งรูปแบบลกัษณะ
ให้แก่กันและนับเป็นข้อสงัเกตได้ประการหนึ่งถึงการนํางานศิลปะจีนมาเป็นแรงบนัดาลใจและ
สอดแทรกในงานศิลปะไทยของชนเชือ้สายจีน รวมถึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าความนิยมในศิลปะ
จีนนัน้เร่ิมเกิดขึน้ตัง้แต่สมยัต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว นอกจากนีย้งัพบการเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจ
ยิ่ง คือ การนํารูปแบบของถะไปผสมผสานร่วมกบัลกัษณะงานสถาปัตยกรรมไทย เช่น พระปรางค์
ประจํามมุ วดัเทพธิดาราม หรือ ถะประจํามมุพระอโุบสถ วดัอรุณฯ เป็นต้น จากอิทธิพลรูปแบบ
ทางศิลปกรรมท่ีมีการผสมผสานอย่างสงัเกตได้นัน้ นบัเป็นการสะท้อนถึงการปรับเปล่ียนไปจาก
กรอบแนวประเพณีเดิม อนัเป็นจุดเร่ิมต้นของงานศิลปกรรมผสมผสานระหว่างวฒันธรรม โดยใช้
เอกลกัษณ์งานศลิปกรรมจีนเป็นสว่นสําคญัในการสร้างอยา่งเดน่ชดัและเป็นท่ีนิยมตลอดรัชสมยันี ้

สุดท้าย ถะกลุ่มไม่สามารถระบุท่ีมาได้ พบว่าถะประดับเขามอ วัดประยุรฯนัน้ มี
ลกัษณะเนือ้หิน รูปแบบ และฝีมือช่างท่ียงัไม่สามารถระบไุด้อย่างแน่ชดัว่าเป็นงานช่างท่ีสร้างจาก
แหลง่ผลติใด เน่ืองจากมีความใกล้เคียงทัง้งานช่างจากจีนและรูปแบบบางประการยงัคล้ายงานช่าง
ในไทยเช่นกนั จงึสมควรท่ีจะมีการศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป 

กล่าวได้ว่า ปัจจัยสนับสนุนความนิยมในงานศิลปกรรมจีนนัน้ นอกจากเหตุผลด้าน
ความสมัพนัธ์ทางการค้าในรูปแบบบรรณาการอนันํามาซึง่ผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแล้ว 
ด้านการเมืองก็มีส่วนสําคญั เน่ืองจากเป็นช่วงสมยัแห่งการอพยพย้ายถ่ินของชาวจีนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ิน
ฐานในดินแดนสยามสืบเน่ืองมาตัง้แต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อนัเป็นหนึ่งในแรงงานสําคญัของไทยใน
สมยันีโ้ดยเฉพาะแรงงานช่างฝีมือท่ีมีส่วนในการนําลกัษณะงานศิลปะจีนเข้ามาผสมผสานเช่นกนั 
นอกจากนีปั้จจยัท่ีสนบัสนนุงานศิลปกรรมจีนให้เกิดกระแสนิยมอย่างแพร่หลายในสมยัรัชกาลท่ี 3 
คือ พระราชนิยมของพระองค์เองท่ีมีตอ่งานศลิปะจีน ดงัจะเห็นได้จากหลกัฐานการสร้างวดัราชโอรส
เม่ือครัง้ท่ีท่านยงัไม่ขึน้ครองราชย์ แต่ท่านก็ได้สร้างทัง้งานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมอย่างจีนใน
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การสร้างคราวนี ้นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะนอกอย่าง กล่าวได้ว่า เป็นการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีเปล่ียนแปลงไปจากกรอบแนวความคิดเดิม และเม่ือท่านได้ขึน้ครองราชย์แนว
พระราชนิยมนีก็้ได้เป็นต้นแบบในการสร้างงานศลิปกรรมให้แก่เหลา่ชนชัน้สงูสมยันัน้ด้วยเช่นกนั จึง
ได้เกิดเป็นช่วงสมยัแห่งยคุรุ่งเรืองในงานศลิปกรรมจีนดงัท่ีเสนอไป  

อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวนัตกทําให้บ้านเมือง
เปล่ียนแปลงไป จากเดิมจีนท่ีครัง้หนึ่งเคยย่ิงใหญ่ก็ลดบทบาทลง ซึง่งานศิลปกรรมในไทยก็ได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนีด้้วย อีกทัง้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ท่านได้หนั
กลบัไปนิยมงานแบบอย่างประเพณีนิยมและศิลปะตะวนัตกในบางสว่นทําให้งานศิลปกรรมจีนลด
ความสําคัญลง แต่ลักษณะบางประการของงานฝีมือช่างจีนก็ยังหลงเหลืออยู่บ้าง อันเป็นนัย
สะท้อนถึงความนิยมท่ีมีสืบเน่ืองมาระยะหนึง่  

จากการปรากฏหลกัฐานการเกิดพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 พิจารณาได้ว่า เป็น
จุดเร่ิมต้นของการนําศิลปะต่างชาติเข้ามาใช้ร่วมกับงานศิลปะไทยอย่างเด่นชัดและกว้างขวาง
กระทัง่เป็นท่ีนิยม ซึง่ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ก็เกิดกระบวนการนีเ้ช่นกนัแต่เพียงเปล่ียนศิลปะท่ีแต่ละ
พระองค์ทรงโปรดนัน่เอง 
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