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ลวดลายกับการกำหนดอายุไหลายคราม

สมัยราชวงศ์หยวนท่ีพบในประเทศไทย

	 ถึง	แม้	เคร่ือง	ถ้วย	ลาย	คราม	สมัย	ราชวงศ์	ท่ี	พบ	ใน	ประเทศไทย	จะ	มี	อยู่	เพียง	ไม่	ก่ี	ใบ	

แต่	เคร่ือง	ถ้วย	เหล่า	น้ี	มี	ความ	สำคัญ	ต่อ	การ	ศึกษา	ด้าน	ประวัติศาสตร์	ประวัติศาสตร์	ศิลปะ	

และ	โบราณคดี	ดัง	น้ัน	การ	กำหนด	อายุ	เคร่ือง	ถ้วย	เหล่า	น้ี	จึง	เป็น	เร่ือง	ท่ี	ไม่	อาจม	อง	ข้าม	ได้

	 นัก	วิชาการ	ได้	กำหนด	อายุ	เครื่อง	ลาย	คราม	จำนวน	หนึ่ง	ซึ่ง	พบ	ที่	วัด	มหาธาตุ	

ป้อม	เพชร	จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	เวียง	ท่า	กาน		จังหวัด	เชียงใหม่	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชัย	

จังหวัด	ลำพูน	และ	วัด	พระ	พาย	หลวง		จังหวัด	สุโขทัย	ไว้	ใน	ช่วง	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	ทั้งนี้							

ผู้	เขียน	ได้	ทำการ	ศึกษา	ลวดลาย	ต่างๆ	บน	เครื่อง	ถ้วย	เหล่า	นั้น	พบ	ว่า	มี	เครื่อง	ถ้วย	ส่วน	

หนึ่ง	สามารถ	กำหนด	อายุ	ไว้	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	 ได้แก่	 เครื่อง	ถ้วย	จาก	ป้อม	เพชร								

เวียง	ท่า	กาน	วัด	พระ	พาย	หลวง	และ	ไห	ทรง	กลม	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย		ส่วน	ไห	จาก	

วัด	มหาธาตุ	 และ	ไห	ทรง	แปด	เหลี่ยม	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	ควร	กำหนด	อายุ	ใน	สมัย	

รา	ชวงศ์ห	มิง



Abstract

MotifStudiesDatingBlue-and-WhiteYuanPorcelain

FoundinThailand 

 Though limited blue-and-white porcelain from the Yuan dynasty has been 

found	in	Thailand,	it	is	still	considered	significant	within	the	fields	of	history,	art	

history	and	archaeology.	Thus,	definitive	porcelain	dating	shouldn’t	be	neglected.

	 Scholars	have	previously	consigned	much	blue-and-white	porcelain	 to	

the Yuan dynasty. Examples are pieces from: Mahathat Temple and Pom Pet in 

Ayutthaya, Vieng Thagan in Chiangmai, Haripunchai Temple in Lampoon, and 

Prapailuang Temple in Sukhothai. After studying the porcelain motifs, the author 

discovered	that	porcelain	from	Pom	Pet,	Vieng	Thagan,	Prapailuang	Temple	and	

the circular piece from Haripunchai Temple can indeed be dated to the Yuan 

dynasty.	However,	the	porcelain	from	Mahathat	temple	and	the	octagonal	piece	

from Haripunchai Temple cannot be earlier than the Ming dynasty.



	 เครื่อง	ถ้วย	จีน	คือ	โบราณ	วัตถุ	จาก	ภายนอก	ที่	พบ	บ่อย	ครั้ง	ใน	แหล่ง	โบราณคดี	

ไทย	 อัน	แสดง	ให้	เห็น	ถึง	การ	ติดต่อ	ระหว่าง	กลุ่ม	คนใน	พื้นที่	ดัง	กล่าว	และ	จีน	ที่	มี	มา	ช้า	

นาน	 อนึ่ง	เนื่องจาก	เครื่อง	ถ้วย	เหล่า	นี้	สามารถ	กำหนด	อายุ	ได้	อย่าง	แน่ชัด	 จึง	ทำให้	นัก	

โบราณคดี	และ	นัก	วิชาการ	ใช้	เป็น	หลัก	ฐาน	ใน	การ	กำหนด	อายุ	ชั้น	ดิน	 และ	โบราณ	สถาน	

หลาย	แหง่		ทัง้นี	้การ	กำหนด	อาย	ุเครือ่ง	ถว้ย	ตอ้ง	พ	ิจาณา	จาก	องค	์ประกอบ	หลาย	ประการ	

อาทิ	 เนื้อ	ดิน	 รูป	ทรง	ภาชนะ	 น้ำ	เคลือบ	 และ	ลวดลาย	 ซึ่ง	อาจ	กล่าว	ได้	ว่าการ	ศึกษา	

ลวดลาย	บน	เครื่อง	ถ้วย	คือ	เครื่อง	มือ	สำคัญ	ที่สุด	อย่าง	หนึ่ง	ที่	ใช้	ใน	การ	บอก	ยุค	สมัย	ของ	

เครื่อง	ถ้วย	แต่ละ	ชิ้น

	 *	อาจารย์	ประจำ	ภาค	วิชา	ประวัติศาสตร์	ศิลปะ	คณะ	โบราณคดี	มหาวิทยาลัย	ศิลปากร

ลวดลายกับการกำหนดอายุไหลายคราม

สมัยราชวงศ์หยวนที่พบในประเทศไทย
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	 นกั	วชิาการ	ได	้กำหนด	อาย	ุไห	ลาย	คราม	กลุม่	หนึง่	ที	่พบ	ใน	แหลง่	โบราณคด	ีไทย	

ไว้	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	(พ.ศ.	1823	–	1911)	อัน	ได้แก่	ไห	แปด	เหลี่ยม	จาก	วัด	มหาธาตุ	

และ	ไห	ทรง	กลม	จาก	ป้อม	เพชร	 จังหวัด	พระนครศรีอยุธยา	 (ภาพ	ที่	 1,	 2)	 ไห	ทรง	กลม	

จาก	เวียง	ท่า	กาน	จังหวัด	เชียงใหม่	(ภาพ	ที่	3)	ไห	ทรง	กลม	และ	ทรง	แปด	เหลี่ยม	จาก	วัด	

พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	จังหวัด	ลำพูน	 (ภาพ	ที่	 4,	 5)	 ไห	ทรง	กลม	จาก	กรุ	วัด	พระ	พาย	หลวง	

จังหวัด	สุโขทัย	(ภาพ	ที่	6)1			อย่างไร	ก็ตาม	ถึง	แม้	เคย	มี	การ	กำหนด	อายุ	ไว้	แล้ว	แต่	กลับ	

ไม	่เคย	ม	ีการก	ลา่	วอ	ยา่ง	ชดัเจน	วา่	องค	์ประกอบ	ใด	บา้ง	บน	เครือ่ง	ถว้ย	กลุม่	นี	้ที	่สามารถ	บง่	

ชี้	ยุค	สมัย	ได้	จน	อาจ	ทำให้	เกิด	ข้อ	สงสัย	กับ	ข้อ	สันนิษฐาน	ที่	ผ่าน	มา		ทั้งนี้	ได้	กล่าว	ข้าง	ต้น	

แล้ว	ว่า	การ	ศึกษา	ลวดลาย	คือ	วิธี	การ	สำคัญ	ใน	การ	กำหนด	ยุค	สมัย	ดัง	นั้น	บทความ	นี้	จึง	

ขอ	ใช้	เครื่อง	มือ	ดัง	กล่าว	เพื่อ	กำหนด	อายุ	ไห	ลาย	คราม	กลุ่ม	นี้

 

  1	นอกจาก	นี	้ใน	โบราณ	สถาน	หมายเลข	1	ยงั	คน้	พบ	เศษ	ภาชนะ	ลาย	คราม	อกี	เปน็	จำนวน	มาก	

ซึ่ง	มี	นัก	วิชาการ	ได้	สันนิษฐาน	รูป	ทรง	ของ	ภาชนะ	ลาย	คราม	เหล่า	นี้.	 งาน	วิจัย	ดัง	กล่าว	ดู	ใน	 	 โก	 มู	ไก,	

“การ	ศึกษา	ภาชนะ	ดิน	เผา	ที่	ขุด	พบ	จาก	ภายใน	กรุ	เจดีย์	ราย	ของ	โบราณ	สถาน	ภายใน	พิพิธภัณฑสถาน	

แห่ง	ชาติ	รามคำแหง	จังหวัด	สุโขทัย,”	ดำรงวิชาการ	8,	2	(กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2552)	:	3.

ภาพที่1   ไห แปด เหลี่ยม วัด มหาธาตุ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
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ภาพที่2   ไห ทรง กลม จาก ป้อม เพชร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ที่มา :   ปริวรรต ธร รมา ปรีชา กร, “การ ใช้ เครื่อง ถ้วย จีน และ เครื่อง ถ้วย เวียดนาม ใน การ 

กำหนด อาย ุหลกั ฐาน ทาง โบราณคด ีและ ศลิปะ: กรณ ีศกึษา ลวด ปนู ปัน้ ประดบั บน โบราณ 

สถาน ใน ประเทศไทย ระหว่าง พุทธ ศตวรรษ ที่ 19-24,” ภาพ ที่ 87.

ภาพที่3 ไห ทรง กลม จาก เวียง ท่า กาน จังหวัด 

เชียงใหม่

ที่มา : รศ.ดร.ศักดิ์ ชัย สาย สิงห์

ภาพที่4   ไห ทรง กลม วัด พระ ธาตุ หริ ภุญชั ย 

จังหวัด ลำพูน

ท่ีมา : ณัฏฐ ภัทร จัน ทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจาก

แหล่งโบราณคดีในประเทศไทย,  รูป ท่ี 3.214.
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ลายดอกบัวก้านขด
	 ลาย	ดอกบัว	บน	เครื่อง	ถ้วย	จีน	สามารถ	แบ่ง	ได้	สอง	ประเภท	 ประเภท	แรก	คือ	

เขียน	ภาพ	กอ	บัว	ตาม	แบบ	ธรรมชาติ	แบบ	ที่	สอง	คือ	การ	เขียน	แบบ	ลาย	ดอกบัว	ประดิษฐ์	

โดย	จัด	เป็น	ลาย	ก้าน	ขด	และ	เขียน	ใบไม้	ปลาย	แหลม	ขอบ	หยัก	แทน	ใบ	บัว	แบบ	ธรรมชาติ	

(ภาพ	ที่	7)

ภาพที่7   ภาพ ลาย ดอกบัว บน เครื่อง ลาย คราม สมัย ราชวงศ์ หยวน

ที่มา :   宁志超《中国早期青花瓷史鉴》，图1-148A。

ภาพที่5   ไห ทรง แปด เหลี่ยม  

วัด พระ ธาตุ หริ ภุญชั ย จังหวัด ลำพูน

ที่มา : ณัฏฐ ภัทร จัน ทวิช, เครื่องถ้วยจีนที่พบ

จากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย,

รูป ที่ 3.213.

ภาพที่6   ไห ทรง กลม  วัด พระ พาย หลวง 

จังหวัด สุโขทัย

ที่มา : รศ.ดร.ศักดิ์ ชัย สาย สิงห์
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	 สำหรับ	ใบไม้	ประกอบ	ลาย	ดอกบัว	ก้าน	ขด	แบบ	ประดิษฐ์	 โคน	ใบ	เขียน	เป็น	รูป	

โค้ง	คล้าย	ตัว	อักษร	ซี	หัน	หลัง	ชน	กัน	 เหนือ	ขึ้น	ไป	ขีด	แฉก	ปลาย	แหลม	ข้าง	ละ	หนึ่ง	ถึง	สอง	

แฉก	 ถัด	ขึ้น	ไป	เป็น	ปลาย	ใบ	 การ	เขียน	ลักษณะ	ใบ	ประกอบ	ดัง	กล่าว	นิยม	มาก	ใน	สมัย	

ราชวงศ์	หยวน	(ภาพ	ที่	7)	และ	ยัง	ปรากฏ	อยู่	บ้าง	ใน	สมัย	รา	ชวงศ์ห	มิง	ตอน	ต้น	คือ	ราว	รัช	

สมัย	ของ	จักรพรรดิ	หย่ง	เล่อ	(พ.ศ.	1368	–	1968)	(ภาพ	ที่	8)	ลักษณะ	ลาย	แบบ	นี้	ได้	พบ	

ที่	ไห	กลม	จาก	กรุ	วัด	พระ	พาย	หลวง	(ภาพ	ท่ี	6)	และ	จาก	เวียง	ท่า	กาน	(ภาพ	ท่ี	9)		ดัง	น้ัน	

จาก	การ	พิจารณา	ลาย	ใบไม้	ท่ี	พบ	อาจ	กำหนด	เคร่ือง	ถ้วย	ท้ัง	สอง	ใบ	ไว้	ใน	ช่วง	ราชวงศ์	หยวน	

–			รา	ชวงศ์ห	มิง	ตอน	ต้น

ภาพที่8  ลาย กลีบ บัว บน เครื่อง ถ้วย สมัย รา ชวงศ์ห มิง

ที่มา :   宁志超《中国早期青花瓷史鉴》，图2-55A。

ภาพที่9   ลาย ใบไม้ บน เครื่อง ถ้วย ลาย คราม จาก เวียง ท่า กาน

ที่มา :  รศ.ศักดิ์ ชัย สาย สิงห์



 124 ดำรงวิชาการ

ลายดอกโบตั๋น
	 ลาย	ดอก	โบตั๋น	เป็น	ที่	นิยม	ใน	งาน	ประดับ	ประเภท	ต่างๆ	ของ	จีน	เช่น	ลาย	ผ้า	ปัก	

งาน	ประดับ	สถาปัตยกรรม	 สำหรับ	ไห	ลาย	คราม	ที่	ปรากฏ	ลาย	ดอก	โบตั๋น	ได้แก่	ไห	ทรง	

กลม	จาก	เวียง	ท่า	กาน	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	และ	วัด	พระ	พาย	หลวง	(ภาพ	ที่	3,	4,	6)

	 เอกลกัษณ	์ดอก	โบตัน๋	ใน	สมยั	ราชวงศ	์หยวน	คอื	การ	วาด	กลบี	ซอ้น	ขึน้	ไป	หลายๆ	

ชั้น	 แต่ละ	กลีบ	มี	การ	เขียน	เส้น	ขนาน	ที่	โคน	กลีบ	เพื่อ	แสดง	ความ	มี	มิติ2	 นอกจาก	นี้	ใบไม้	

ที่	ประกอบ	ตัว	ดอก	นั้น	มัก	มี	ขนาด	ใหญ่	 (ภาพ	ที่	 10)	 ถึง	แม้ว่า	การ	เขียน	ภาพ	ดอก	โบตั๋น	

ซ้อน	ขึ้น	ไป	หลาย	กลีบ	ยัง	ปรากฏ	ใน	สมัย	รา	ชวงศ์ห	มิง	 แต่	การ	ขีด	เส้น	ขนาน	ที่	โคน	กลีบ													

ก็	ไม่	ปรากฏ	ใน	สมัย	ดัง	กล่าว	อีก	ท้ัง	ตัว	ดอก	และ	ใบไม้	ประกอบ	ก็	มี	ขนาด	เล็ก	ลง	ด้วย(ภาพ	

ที่	11)	สำหรับ	ลาย	ดอก	โบตั๋น	ที่	พบ	บน	ไห	ทรง	กลม	จาก	เวียง	ท่า	กาน	และ	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	

ภญุช	ัยม	ีการ	เขยีน	กลบี	ดอก	ซอ้น	กนั	หลาย	ชัน้	ขดี	เสน้	ขนาน	ที	่โคน	กลบี	และ	ใบไม	้ม	ีขนาด	

ใหญ	่อนั	แสดง	ให	้เหน็	ถงึ	ลกัษณะ	ของ	เครือ่ง	ถว้ย	ใน	สมยั	ราชวงศ	์หยวน	อยา่ง	ชดัเจน	(ภาพ	

ที่	3,	4)

ภาพที่10   ลาย ดอก โบตัน๋ จาก เครือ่ง ลาย คราม 

สมัย ราชวงศ์ หยวน

ที่มา : John Alexander Pope, ChinesePor-

celainsFromtheArdebilShrine,  Pl.26. 

ภาพที่11   ลาย ดอก โบตั๋น บน เครื่อง ถ้วย สมัย 

พระเจ้า หง อู่รา ชวงศ์ห มิง

ที่มา :  高阿申《明洪武青花瓷的呈色研
究》，图9.

 2 John Carswell, BlueandWhite:ChinesePorcelainAroundtheWorld,	(London:	British		

Museum	Press,	2000)			,	P.39.	
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	 ส่วน	ลาย	ดอก	โบตั๋น	บน	เครื่อง	ถ้วย	จาก	กรุ	วัด	พระ	พาย	หลวง	นั้น	(ภาพ	ที่	6)	ถึง	

แม้	บน	กลีบ	ดอก	ไม่มี	การ	ขีด	เส้น	ขนาน	ที่	โคน	กลีบ	 แต่	อาจ	สังเกต	ได้	ว่า	บาง	ครั้ง	ลาย	ดอก	

โบตัน๋	สมยั	ราชวงศ์	หยวน	ก	็ไม	่ปรากฏ	เสน้	ขนาน	ดงั	กลา่ว3	นอกจาก	นี	้การ	เขยีน	กลบี	ดอก	

และ	ใบ	ขนาด	ใหญ	่ยงั	บง่	บอก	ถงึ	ลกัษณะ	ของ	ราชวงศ	์หยวน	อนัต	รง	ขา้ม	กบั	การ	เขยีน	กลบี	

ดอก	โบตั๋น	และ	ใบ	ของ	ช่าง	ใน	สมัย	รา	ชวงศ์ห	มิง	ที่	มี	ขนาด	เล็ก	เพรียว	

ลายกลีบบัว
	 ช่าง	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	นิยม	เขียน	ลาย	กลีบ	บัว	ที่	บริเวณ	เชิง	ไหล่	และ	ฝา	ของ	

ภาชนะ	ท้ังน้ี	ไห	จาก	วัด	มหาธาตุ	(ภาพ	ท่ี	1)	เวียง	ท่า	กาน	(ภาพ	ท่ี	3)	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	

(ภาพ	ที่	4,	5)	และ	วัด	พระ	พาย	หลวง	(ภาพ	ที่	6)	มี	การ	ประดับ	ลวดลาย	ดัง	กล่าว

	 ลักษณะ	เด่น	ของ	ลาย	กลีบ	บัว	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	คือ	 กลีบ	มี	เค้าโครง	ทรง	

สีเ่หลีย่ม	ปลาย	กลบี	ไม	่โคง้	มน	แตล่ะ	กลบี	ม	ีการ	เวน้	ชอ่งไฟ4	นอกจาก	นี	้ชา่ง	นยิม	เขยีน	เสน้	

นอน	รอบ	ภาชนะ	เหนือ	ลาย	กลีบ	บัว	เชิง	เพื่อ	คั่น	ลาย	ดัง	กล่าว	และ	ลวดลาย	ด้าน	บน	(ภาพ	

ที	่12)	การ	เขยีน	ลาย	กลบี	บวั	เชน่	นี	้ยงั	สบื	เนือ่ง	มา	ถงึ	สมยั	รา	ชวงศห์	มงิ	ทัง้นี	้อาจ	สงัเกต	ได	้

วา่	ลาย	กลบี	บวั	จาก	ไห	ทรง	กลม	จาก	เวยีง	ทา่	กาน	(ภาพ	ที	่3)	วดั	พระ	ธาต	ุหร	ิภญุช	ัย	(ภาพ	

ที่	4)	วัด	พระ	พาย	หลวง	(ภาพ	ที่	6)	มี	ลักษณะ	ร่วม	กัน	คือ	กลีบ	บัว	มี	เค้าโครง	ทรง	เหลี่ยม	

แตล่ะ	กลบี	ม	ีการ	เวน้	ชอ่งไฟ	อยา่ง	ชดัเจน	อกี	ทัง้	ยงั	ม	ีเขยีน	แถบ	ลาย	เสน้	นอน	คัน่	ลาย	กลบี	

บัว	เชิง	เพื่อ	คั่น	ลาย	ด้าน	ล่าง	และ	ด้าน	บน	 ดัง	นั้น	จึง	อาจ	กำหนด	อายุ	เครื่อง	ถ้วย	ทั้ง	สาม	ใบ	

ใน	ช่วง	ราชวงศ์	หยวน	-	ห	มิง

 3ดู 	ตัวอย่าง	ใน	 	 宁志超《中国早期青花瓷史鉴》，上海三联书店，2008年，                        
图1-155A、图1-156b。
 4 董淑军《漫话洪武青花瓷》，《收藏家》，2007年，第12期，第63页。
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	 อาจ	สงัเกต	ได	้วา่	ชา่ง	จนี	นยิม	เขยีน	ลวดลาย	ไว	้ภายใน	กลบี	บวั	ดว้ย	โดย	อาจ	เขยีน	

เปน็	ลาย	เมฆ	พนัธุ	์พฤกษา	หรอื	สญัลกัษณ	์มงคล	ทัง้นี	้สำหรบั	การ	เขยีน	สญัลกัษณ	์มงคล	

ใน	ลาย	กลีบ	บัว	นั้น	 อาจ	พอ	สันนิษฐาน	ถึง	ช่วง	เวลา	ที่	เริ่ม	ความ	นิยม	ได้	 เนื่องจาก	เครื่อง	

ถ้วย	ที่	มี	การ	ประดับ	กลีบ	บัว	ลักษณะ	ดัง	กล่าว	หลาย	ใบ	ปรากฏ	จารึก	บอก	ปี	ที่	ผลิต	ด้วย	

โดย	จารึก	ที่	พบ	อยู่	ใน	ช่วง	ปลาย	พุทธ	ศตวรรษ	ที่	 195	 ดัง	นั้น	อาจ	พอ	สันนิษฐาน	ได้	ว่า	ไห	

ทรง	กลม	จาก	เวียง	ท่า	กาน	(ภาพ	ที่	3)	และ	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	(ภาพ	ที่	4)	ไม่	เก่า	

ไป	กว่า	ช่วง	เวลา	ดัง	กล่าว	ด้วย

	 ลาย	กลีบ	บัว	บน	ไห	แปด	เหลี่ยม	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	 (ภาพ	ที่	 5)	 และ	วัด	

มหาธาตุ	พระนครศรีอยุธยา	 (ภาพ	ที่	 1)	 มี	ลักษณะ	ต่าง	ไป	จาก	ไห	ทั้ง	สาม	ใบ	ที่	กล่าว	มา	

ข้าง	ต้น	โดย	ไห	ทั้ง	สอง	ไม่มี	เส้น	แบ่ง	ระหว่าง	ลาย	กลีบ	บัว	ที่	เชิง	ภาชนะ	และ	ลวดลาย	ทาง	

ดา้น	บน	นอกจาก	นี	้เปน็	ที	่นา่	สงัเกต	วา่	ลาย	กลบี	บวั	เชงิ	บน	ไห	จาก	กร	ุวดั	มหาธาต	ุไมม่	ีการ	

เวน้	ชอ่งไฟ	การ	จดั	องค	์ประกอบ	ลวดลาย	ที	่กลา่ว	มา	ขา้ง	ตน้	นี	้เพิง่	ปรากฏ	เปน็	ครัง้	แรก	ใน	

สมัย	รา	ชวงศ์ห	มิง	(ภาพ	ที่	11)	

	 สำหรับ	ไห	ทรง	แปด	เหลี่ยม	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	นั้น	 อาจ	สังเกต	ได้	ว่าที่	

คอ	ภาชนะ	มี	ลักษณะ	เป็นก	ลีบ	บัว	ยาว	แล้ว	ช่าง	ทำ	ลวด	บัว	แบ่ง	กลีบ	บัว	ออก	เป็น	สอง	ส่วน	

(ภาพ	ท่ี	5)	การ	แบ่ง	กลีบ	บัว	ลักษณะ	ดัง	กล่าว	เร่ิม	นิยม	ใน	สมัย	จักรพรรดิ	หง	อู่	สมัย	รา	ชวงศ์	

ห	มิง	(ภาพ	ที่	13)

 5	เชน่	เครือ่ง	ลาย	คราม	บาง	ชิน้	ม	ีจารกึ	วา่	สรา้ง	ใน	ปพี.ศ.	1889	宁志超《中国早期青花瓷史
鉴》， 图1-162A。

ภาพที่12  ลาย กลีบ บัว บน ไห ลาย คราม สมัย ราชวงศ์ หยวน

ที่มา :  宁志超《中国早期青花瓷史鉴》，图1-162A。
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สัญลักษณ์มงคล8ประการ
	 ลาย	กลีบ	บัว	บน	ไห	ทั้ง	สอง	ใบ	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	(ภาพ	ที่	4,	5)	และ	จาก	

เวยีง	ทา่	กาน	(ภาพ	ที	่3)	เขยีน	ภาพ	สญัลกัษณ์	มงคล	อยู่	ภายใน	ลาย	กลบี	บวั	แต่	เนือ่งจาก	

ไห	ทั้ง	สอง	ใบ	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	หาย	ไป	เมื่อ	พ.ศ.	25086		จึง	ไม่	สามารถ	กล่าว	ถึง	

ใน	ราย	ละเอยีด	ได	้ดงั	นัน้	จะ	กลา่ว	ถงึ	แต	่ไห	จาก	เวยีง	ทา่	กาน	เทา่นัน้	ทัง้นี	้สญัลกัษณ	์มงคล	

ปรากฏ	ใน	ลาย	กลีบ	บัว	ที่	เชิง	และ	คอ	ภาชนะ	โดย	มี	ทั้งหมด	7	แบบ	ได้แก่	กระจก	นอ	แรด	

ไข่มุก	เห็ด	หลิงจือ	ม้วน	หนังสือ	แท่ง	เงิน	และ	หอย	สังข์	(ภาพ	ที่	14)

	 สญัลกัษณ	์เหลา่	นี	้อยู	่ใน	กลุม่	ที	่เรยีก	วา่	สญัลกัษณ	์มงคล	แปด	ประการ	ซึง่	ใน	ภาษา	

จีน	เรียก	ว่า	ปา เป่า หรือ ปา จี๋ เสียง	(八宝/八吉祥)	ซึ่ง	มี	ทั้งหมด	สาม	กลุ่ม	กลุ่ม	แรก	มา	

จาก	สัญลักษณ์	พระพุทธ	ศาสนา	ได้แก่	ธรรมจักร	หอย	สังข์	ร่ม	ฉัตร	ดอกบัว	ปลา	แจกัน	

และ	ปม	เชอืก7	กลุ่ม	ท่ี	สอง	มา	จาก	ส่ิงของ	ประจำ	กาย	ของ	เทพ	ท้ัง	แปด	หรือ	ปา เซียน（八仙）
ใน	ลัทธิ	เต๋า	ได้แก่	กลอง	ดาบ	กระเช้า	ดอกไม้	น้ำ	เต้า	พัด	ขลุ่ย	แผ่น	หยิน	หยาง	ดอกบัว	8		

และ	กลุ่ม	สุดท้าย	ประกอบ	ด้วย	ภาพ	ของ	มี	ค่า	ซึ่ง	มี	หลาย	ประเภท	อาทิ	 เงิน	โบราณ	 เมฆ	

มงคล	ใบ	กล้วย		ภา	ชนะ	เจ๋ว	ไข่มุก	นอ	แรด	เงิน	โบราณ	หนังสือ	ม้วน	ภาพ	ใบไม้	แดง	

แท่ง	เงิน	 ซึ่ง	กลุ่ม	หลัง	นี้	ไม่	มีกฏ	เกณฑ์	ที่	แน่นอน	ขึ้น	อยู่	กับ	ช่าง	เลือกสรร	และ	นำ	มา	จัด	

รวม	กัน9

ภาพที่13  ลาย บัว บน เชิง ภาชนะ สมัย พระเจ้า หง อู่ รา ชวงศ์ห มิง

ที่มา :  高阿申《明洪武青花瓷的呈色研究》，图6.

 6ณัฏฐ	ภัทร	จัน	ทวิช,	เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย,	(กรุงเทพฯ:	
กรม	ศิลปากร,	2537)
 7古亭书屋《中国吉祥图案》，台北：众文图书，第254页。
 8同上，第255页。C.A.S. Williams, ChineseSymbolismandArtMotifs,	 (Singapore:	 Tuttle						

Publishing,	2006),	169.

 9 同上，第255页。
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	 ช่าง	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	นิยม	ประดับ	สัญลักษณ์	มงคล	แปด	ประการ	ไว้	ใน	ช่อง	

กลีบ	บัว	 โดย	ไม่	มีกฏ	เกณฑ์	ที่	ตายตัว	 ทั้งนี้	มัก	นำ	ภาพ	หอย	สังข์	ซึ่ง	มา	จาก	สัญลักษณ์	ใน	

พระพุทธ	ศาสนา	มา	ประดับ	ร่วม	กับ	สัญลักษณ์	มงคล	แปด	ประการ	กลุ่ม	อื่นๆ	 นอกจาก	นี้	

อาจ	สังเกต	ได้	ว่า	รูป	ทรง	ของ	สัญลักษณ์	มงคล	เหล่า	นี้	มัก	ใช้	เส้น	และ	รูป	ทรง	ที่	ไม่	ประณีต	

(ภาพ	ที่	15)	ลักษณะ	เช่น	นี้	ปรากฏ	บน	เครื่อง	ถ้วย	จาก	เวียง	ท่า	กาน	ด้วย	(ภาพ	ที่	14)

ภาพท่ี14   ลาย สัญลักษณ์ มงคล ใน กลีบ บัว จาก เคร่ือง ลาย คราม เวียง ท่า กาน

ที่มา :  รศ.ดร.ศักดิ ชัย สาย สิงห์

ภาพที่15  เครื่อง ลาย คราม สมัย ราชวงศ์ หยวน

ที่มา :  John Carswell, Blue and White , Fig.8a.)



ลวดลาย กับ การ กำหนด อายุ ไห ลาย คราม สมัย ราชวงศ์ หยวน ท่ี พบ ใน ประเทศไทย    129

ภาพปลา
	 ไห	ลาย	คราม	ที	่พบ	บรเิวณ	ปอ้ม	เพชร	(ภาพ	ที	่2)	จงัหวดั	พระนครศรอียธุยา	เปน็	

ไห	ลาย	คราม	เพียง	ใบ	เดียว	ที่	ปรากฏ	การ	เขียน	ลาย	ปลา	ท่ามกลาง	พืช	น้ำ	 ทั้งนี้	การ	เขียน	

ภาพ	ปลา	ประดับ	เครื่อง	ถ้วย	ใน	ลักษณะ	ดัง	กล่าว	มี	มา	ก่อน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	แล้ว10

	 ถงึ	แม	้ภาพ	ปลา	วา่ย	ทา่มกลาง	พชื	นำ้	จะ	นยิม	ตอ่	มา	ใน	สมยั	หลงั	แต	่เหน็	ได	้วา่การ	

จัด	วาง	องค์	ประกอบ	ภาพ	มี	ความ	แตก	ต่าง	กัน	 ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	นั้น	ภาพ	ปลา	นิยม	

จัด	วาง	องค์	ประกอบ	ภาพ	เต็ม	พื้นที่	 (ภาพ	ที่	 16)	 แต่	ใน	สมัย	รา	ชวงศ์ห	มิง	นั้น	แต่ละ	องค์	

ประกอบ	เชน่	ปลา	และ	พชื	นำ้	ม	ีขนาด	เลก็	ลง	เปน็	อยา่ง	มาก	มาก	(ภาพ	ที	่17)	ทัง้นี้	สำหรบั	

ไห	ที่	ได้	จาก	ป้อม	เพชร	นั้น	ภาพ	ปลา	และ	พืช	น้ำ	มี	ขนาด	ใหญ่	ทำให้	เต็ม	พื้นที่	ภาชนะ	ซึ่ง	

แสดง	ให้	เห็น	ว่า	ไห	ลาย	คราม	ชิ้น	นี้	น่า	จะ	ทำ	ขึ้น	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน

ภาพที่16   ภาพ ปลา บน เครื่อง ถ้วย สมัย 

ราชวงศ์ หยวน

ที่มา :   李春芳《中国纹饰》，第381页。

ภาพที่17   ภาพ ปลา บน เครื่อง ถ้วย สมัย 

รา ชวงศ์ห มิง

ที่มา :  李春芳《中国纹饰》，第385页。

 10	ดู	ตัวอย่าง	ภาพ	ปลา	ว่าย	น้ำ	บน	เครื่อง	ถ้วย	สมัย	ราชวงศ์	ถัง	ใน 李春芳《中国纹饰》，台
北：北南天书局发行，1987年，第376页。
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สรุป

	 จาก	การ	ศึกษา	ลวดลาย	บาง	ประเภท	ที่	ปรากฏ	บน	เครื่อง	ลาย	คราม	ใน	สมัย	

ราชวงศ	์หยวน	ทำให	้สามารถ	ได	้ขอ้	สรปุ	เกีย่ว	กบั	ไห	ลาย	คราม	กลุม่	ที	่นกั	วชิาการ	กำหนด	

อายุ	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	ได้	ดังนี้

 ไห	แปด	เหลี่ยม	จาก	วัด	มหาธาตุ	 (ภาพ	ที่	 1)	 แต่	เดิม	นัก	วิชาการ	กำหนด	อายุ	

เครื่อง	ถ้วย	ดัง	กล่าว	ไว้	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	 แต่	จาก	การ	ศึกษา	ใหม่	พบ	ว่า	 เครื่อง	ถ้วย	

จาก	วดั	มหาธาต	ุม	ีลกัษณะ	บาง	ประการ	ที	่ปรากฏ	ใน	เครือ่ง	ถว้ย	สมยั	รา	ชวงศห์	มงิ	คอื	ไมม่	ี

การ	เขียน	เส้น	กั้น	ระหว่าง	แถว	กลีบ	บัว	ที่	เชิง	ภาชนะ	และ	ลาย	ด้าน	บน	ซึ่ง	ปรากฏ	ครั้ง	แรก	

ใน	สมยั	จกั	พร	รด	ิหง	อู	่จกัรพรรด	ิพระองค	์แรก	ของ	รา	ชวงศห์	มงิ	การ	กำหนด	อาย	ุเชน่	นี	้ไม	่

ขดั	กบั	หลกั	ฐาน	เอกสาร	ที	่กลา่ว	ถงึ	การ	สรา้ง	ปรางค	์ใน	ปพี.ศ.191711	ซึง่	ป	ีดงั	กลา่ว	นัน้	เปน็	

ปี	ที่	หก	ของ	รา	ชวงศ์ห	มิง

 ไห	ทรง	กลม	จาก	ป้อม	เพชร	 (ภาพ	ที่	 2)	 ลวดลาย	ที่	ใช้	กำหนด	อายุ	ได้	คือ	ภาพ	

ปลา	ที	่ปรากฏ	บน	กลาง	ภาชนะ	ซึง่	การ	จดั	วาง	ลาย	ที	่คอ่น	ขา้ง	เตม็	แนน่	พืน้ที	่ทำให	้สามารถ	

กำหนด	อายุ	เครื่อง	ถ้วย	ไว้	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน

 ไห	ทรง	กลม	จาก	เวียง	ท่า	กาน	 (ภาพ	ที่	 3)	 ลาย	ใบไม้	ประกอบ	ลาย	ดอกบัว	ก้าน	

ขด	แสดง	ให้	เห็น	ว่า	เครื่อง	ถ้วย	ชิ้น	นี้	น่า	จะ	มีอายุ	อยู่	ใน	ช่วง	ราชวงศ์	หยวน	-	ห	มิง	ตอน	ต้น	

อย่างไร	ก็ตาม	ลักษณะ	หลาย	ประการ	ชี้	ให้	เห็น	ว่า	ไห	ลาย	คราม	จาก	เวียง	ท่า	กาน	ควร	ทำ	

ขึ้น	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	คือ	 การ	วาด	ดอก	โบตั๋น	ที่	มี	การ	ขีด	เส้น	ขนาน	ที่	โคน	กลีบ	 ดอก	

และ	ใบ	มี	ขนาด	ใหญ่	 การ	เขียน	ลาย	เครื่อง	มงคล	ด้วย	เส้น	และ	รูป	ทรง	ที่	ไม่	ประณีต	 และ	

การ	ใช้	หอย	สังข์	แทรก	เข้าไป	ใน	กลุ่ม	สัญลักษณ์	มงคล	ลักษณะ	เหล่า	นี้	ไม่	นิยม	ทำ	ใน	สมัย	

รา	ชวงศ์ห	มิง

 ไห	ทรง	กลม	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	(ภาพ	ที่	4)	เรา	อาจ	กำหนด	อายุ	ไห	ทรง	

กลม	ใบ	น้ี	ใน	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	ได้	ด้วย	เหตุผล	เดียว	กับ	การ	กำหนด	อายุ	เคร่ือง	ลาย	คราม	จาก	

เวียง	ท่า	กาน	คือ	ลักษณะ	การ	เขียน	ลาย	ดอก	โบต๋ัน	อัน	ประกอบ	ด้วย	เส้น	ขนาน	ท่ี	โคน	กลีบ	และ	

การ	เขียน	ตัว	ดอก	และ	ใบ	ขนาด	ใหญ่	จน	ทำให้	ดู	พ้ืนท่ี	เต็ม	แน่น	

 11กรม	ศิลปากร,	 “พงศาวดาร	กรุง	เก่า	ฉบับ	หลวง	ประเสริฐ	อักษร	นิ	ติ์,”คำให้การของชาว

กรงุเกา่คำใหก้ารขนุหลวงหาวดัและพงศาวดารเกา่ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิต์ิ,	(กรงุเทพฯ:	

สำนัก	พิมพ์	คลัง	วิทยา,	2515),	หน้า	444.	
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 ไห	ทรง	แปด	เหลี่ยม	จาก	วัด	พระ	ธาตุ	หริ	ภุญชั	ย	 (ภาพ	ที่	 5)	 ลวดลาย	ที่	น่า	สนใจ	

คือ	ลาย	กลีบ	บัว	เชิง	ภาชนะ	ที่	ปลาย	มน	และ	ไม่มี	เส้น	แบ่ง	ลาย	กลีบ	บัว	 และ	ลวดลาย	ด้าน	

บน	 ส่วน	ลาย	กลีบ	บัว	ที่	คอ	ภาชนะ	ยาว	และ	มี	ลวด	บัว	คาด	 ลักษณะ	ลวดลาย	และ	การ	จัด	

องค	์ประกอบ	เชน่	นี	้เริม่	ปรากฏ	ใน	สมยั	รา	ชวงศห์	มงิ	ดงั	นัน้	จงึ	สนันษิฐาน	ได	้วา่	เครือ่ง	ถว้ย	

ชิ้น	นี้	น่า	จะ	เก่า	ไป	ไม่	ถึง	ราชวงศ์	หยวน	ดัง	ที่	เคย	กำหนด	อายุ	กัน

 ไห	ทรง	กลม	จาก	วดั	พระ	พาย	หลวง	(ภาพ	ที	่6)	ลวดลาย	ที	่ชว่ย	กำหนด	อาย	ุเครือ่ง	

ถ้วย	ชิ้น	นี้	คือ	 ลาย	ดอก	โบตั๋น	ก้าน	ขด	ซึ่ง	ตัว	ดอก	 และ	ใบ	มี	ขนาด	ใหญ่	เต็ม	พื้นที่	 อัน	เป็น	

ลักษณะ	เด่น	ของ	สมัย	ราชวงศ์	หยวน	 เพราะ	ใน	รา	ชวงศ์ห	มิง	นั้น	 ลาย	ดอก	กล่าว	มี	ขนาด	

เล็ก	เพรียว

	 การ	ศกึษา	ขา้ง	ตน้	แสดง	ให	้เหน็	วา่		การ	ศกึษา	ลวดลาย	เพือ่	กำหนด	อาย	ุสมยั	ของ	

เครือ่ง	ถว้ย	เปน็	เรือ่ง	ที	่คอ่น	ขา้ง	ละเอยีด	ออ่น	เพราะ	ลวดลาย	บน	เครือ่ง	ถว้ย	จนี	ม	ีพฒันาการ	

อยู่	ตลอด	เวลา	 ถึง	แม้	ลาย	บาง	ประการ	เป็น	ที่	นิยม	ติดต่อ	กัน	มา	หลาย	ยุค	 แต่	ช่าง	มี	การ	

เปลี่ยนแปลง	ราย	ละเอียด	บาง	อย่าง	จน	กลาย	เป็น	ลักษณะ	เด่น	ของ	ยุค	สมัย	 ซึ่ง	สามารถ	

เป็น	เครื่อง	มือ	สำคัญ	ที่	ช่วย	ให้	นัก	วิชาการ	ได้	ใช้	ใน	การ	กำหนด	อายุ	เครื่อง	ถ้วย	เหล่า	นี้	ได้	

อย่าง	ชัดเจน	 ใน	อนาคต	จึง	เป็น	ที่	น่า	สนใจ	ใน	การ	ศึกษา	ลวดลาย	บน	เครื่อง	ถ้วย	จีน	ที่	พบ	

ใน	ประเทศไทย	เพื่อ	จะ	นำ	ไป	สู่	การ	กำหนด	อายุ	ที่	แน่ชัด	ยิ่ง	ขึ้น
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