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เศษกระเบื้องสมัยต้น
ราชวงศ์ชงิ นำ�มาเจียนประดับปูน
ปัน้ วัดมหาธาตุ ปัจจุบนั เก็บรักษา
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
พระนครศรีอยุธยา

เมื่อ พ.ศ. 2187 (ค.ศ.1644) ราชวงศ์หมิงล่มสลาย จักรพรรดิชาว
แมนจูเข้ามามีอำ�นาจปกครองอาณาจักรจีน ในช่วงต้นราชวงศ์ชิง 3 รัชสมัย
คือ คังซี พ.ศ. 2205-2265 (1662-1722) หย่งเจิ้ง พ.ศ. 2266-2278 (17231735) และ เฉียนหลง พ.ศ. 2279-2338 (1736-1795) ช่วงที่อุตสาหกรรม
เครือ่ งกระเบือ้ งจีนคุณภาพดีเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโลก ตรงกับสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชเรื่อยมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช เศษกระเบื้องจีนที่แตกกระจายจมน้ำ�จมดินในกรุงเก่าล้วนเป็น
พยานวัตถุสำ�คัญทางประวัติศาสตร์
บทความนี้ พัฒนาจาก “การค้าเครือ่ งกระเบือ้ งระหว่างจีนสมัยต้นราชวงศ์
ชิง กับกรุงศรีอยุธยาสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง พ.ศ. 2187-2310” ในหนังสือ ใน
ยุคอวสานกรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม รศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ บรรณาธิการ ศิลป
วัฒนธรรม 2558
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1. เครื่องกระเบื้องจีนรัชสมัยคังซี หย่งเจิ้ง และเฉียนหลง

เครื่องกระเบื้อง (Porcelain) หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินสีขาว
เคลือบและเผาให้แกร่งด้วยอุณหภูมิสูง 1280-1400 องศาเซลเซียส ทำ�ให้
คงทนทำ�ความสะอาดง่ายกว่าเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด แหล่งผลิตเครือ่ งกระเบือ้ งจีนทีส่ �ำ คัญอยูท่ เี่ มืองจิง่ เต๋อเจิน้ มณฑลเจียง
ซี ผลิตเครือ่ งกระเบือ้ งให้ราชสำ�นักพระเจ้ากรุงจีนและส่งออกขายต่างแดนได้
รับความนิยมจากชนชัน้ สูงทัว่ โลก ไทยเรียกเครือ่ งกระเบือ้ งทีผ่ ลิตจากจิง่ เต๋อ
เจิ้นว่า “กระเบื้องกังไส” ตามสำ�เนียงที่จีนแต้จิ๋วเรียกมณฑลเจียงซี
นอกจากถ้วยชามเนือ้ กังไส พบเศษกระเบื้องกรุงเก่าจำ�นวนมากเป็น
ภาชนะที่ผลิตจากเตาท้องถิ่นในมณฑลฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน) เตาหลงฉวนใน
มณฑลซีเจียง และจากเตาท้องถิ่นของมณฑลกวางตุ้ง ของเหล่านี้เป็นของ
ชาวบ้านใช้งานคุณภาพด้อยกว่าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น แต่นิยมเพราะ
ราคาไม่แพง ที่กรุงเก่าพบเศษกระเบื้องใช้งานสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์
ชิงราคาถูกกระจายไปทั่ว
เศษกระเบือ้ งส่งออกจากมณฑลฮกเกีย้ นทางใต้ เมือ่ พิจารณาประกอบ
กับชื่อจีนในหนังสือสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ที่แปลโดยใช้
ภาษาฮกเกีย้ นสำ�เนียงเจียงจิว จะเห็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสยาม
กับเครือข่ายสำ�เภาฮกเกี้ยนจากเมืองจางโจว คนไทยเรียกว่าเจียงจิว หรือ
เฉียงจีย (คำ�ให้การขุนหลวงหาวัด) และเมืองท่าในมณฑลฮกเกีย้ นอีกแห่งหนึง่
คือ ฉวนโจวซึ่งอยู่เลยจางโจวขึ้นไปทางเหนือ ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาจีนท้องถิ่นเชื่อว่า ฉวนโจวคือเมืองจะจิ๋วในกลอนสวดสมัยอยุธยาว่า
พวกจีนจะจิว๋ เชิดหุน่ ยักคิว้ เป็นท่าเป็นทาง2 ฉวนโจวเป็นเมืองท่าสำ�คัญมาแต่
โบราณ มาร์โคโปโลเรียกว่าเมืองนี้ว่า ไซตูน

2. การค้าระหว่างจีน กับ สยามสมัยราชวงศ์ปราสาททองและ
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

กรุงศรีอยุธยาติดต่อคบค้ากับจีนในระบบบรรณาการ เช่นเดียวกับที่
รัฐอื่นในเอเชียปฏิบัติ กรุงศรีอยุธยาส่งคณะทูตเดินทางไปจิ้มก้อง3 โดยนำ�
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กลอนสวดสุบินกุมาร
จิ้มก้องเป็นคำ�จากภาษาจีน “จิ้ม” แปลว่า ให้ “ก้อง” แปลว่า ของกำ�นัล
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พระราชสาส์นคำ�หับ (勘合)4 พระราชสาส์นสุพรรณบัฏ และเครื่องราช
บรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีนที่กรุงปักกิ่งผ่านเมืองกว่างเจาในมณฑล
กวางตุ้ง เพื่อนำ�สินค้าจากอยุธยาไปขาย ซื้อสินค้าจีน เช่น แพรไหม ใบชา
เครื่องกระเบื้อง และอื่นๆ ลำ�เลียงกลับ ทุกครั้งที่เดินทางไปเยือนจักรพรรดิ
จีนจะมีพระราชโองการให้พระราชทานของกำ�นัลตอบแทนพระราชไมตรี
เสมอ สินค้าที่เรือบรรณาการบรรทุกจะได้รับการยกเว้น หรือลด อัตราค่า
ธรรมเนียมและภาษี
เครื่องกระเบื้องจีนเป็นสินค้าขายดีประเภทหนึ่งที่เรือต่างชาติต่างซื้อ
กลับประเทศแทบทุกเที่ยว ด้วยใช้เป็น “อับเฉา” ถ่วงเรือให้มีน้ำ�หนักเพียง
พอต้านแรงลมทะเล ถ้วยชามเป็นสินค้าที่ไม่ชำ�รุดเมื่อโดนละอองน้ำ� ดังนั้น
เรือเดินสมุทรแทบทุกลำ�จะบรรจุภาชนะกระเบื้องจีนถูกปูท้องเรือเป็นพื้นชั้น
หนึ่งก่อนบรรจุสินค้าอื่นที่อาจเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำ�ระหว่างเดินทาง
เช่น ชาและแพรไหม การนำ�เข้าถ้วยชามกระเบือ้ งของกรุงศรีอยุธยาเป็นเรือ่ ง
ที่โยงใยอยู่กับวิถีการค้าสำ�เภาระหว่างจีนกับสยาม
การค้าสำ�เภาจีนสมัยราชวงศ์ปราสาททอง
พ.ศ. 2173-2231 (1629-1688)
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 การค้าสำ�เภาระหว่างจีนกับกรุงศรีอยุธยา
มีข้อจำ�กัดหลายประการ เนื่องจากราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ที่ปกครอง
สยาม และราชวงศ์ของจักรพรรดิที่ปกครองจีน ล้วนปราบดาภิเษกขึ้นใหม่
อำ�นาจปกครองยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ กษัตริย์เผ่าแมนจูยกทัพเข้ากรุง
“คำ�หับ” ป้ายสัง่ เคลือ่ นทัพของจีนในสมัยโบราณ คือ เอาไม้ไผ่มาประทับ
ตราหรือเครือ่ งหมายแล้วผ่าออกเป็นสองซีก ซีกหนึง่ ผูอ้ อกคำ�สัง่ ถือไว้ อีกซีกหนึง่ ส่ง
ไปให้ผทู้ จี่ ะรับคำ�สัง่ เมือ่ เวลาออกคำ�สัง่ ผูอ้ อกคำ�สัง่ ก็จะส่งซีกไม้ไผ่ทตี่ นถือไว้ไปให้
ผู้รับคำ�สั่ง ผู้รับคำ�สั่งเมื่อได้รับซีกไม้ไผ่มา ก็จะนำ�ซีกที่ตนถืออยู่มาต่อกันดู ถ้าเข้า
กันพอดี ก็เชื่อได้ว่าเป็นคำ�สั่งที่แท้จริง “...เมื่อเข้าไปจิ้มก้อง กรุงศรีอยุธยาจะกรอก
พระนามพระเจ้าแผ่นดิน นามทูต เครื่องบรรณาการ และวันเดือนปีในคำ�หับ แผ่น
ที่มีอักษรเซี้ยมให้ทูตนำ�ไป เจ้าพนักงานปกครองจะตรวจสอบพระราชสาสน์คำ�หับ
ตลอดจนเลขหมายก่อนว่า ถูกต้องตรงกันกับหลักฐานทีต่ นมีอยู่ จึงจะอนุญาตให้สง่
ไปยังเมืองหลวงได้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ป้องกันพ่อค้าชาวต่างประเทศแอบอ้างเป็นการจิม้ ก้อง
เข้าไปค้าขาย” เฉลิม ยงบุญเกิด
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ปักกิ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2187 (1644) แต่ยังไม่มีอำ�นาจเหนือมณฑลทางใต้ ช่วง
แรกจึงเป็นสงครามไล่ลา่ เจ้านายราชวงศ์หมิง และการปกครองผ่านขุนพลจีน
ที่เข้าสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิราชวงศ์ชิงเพื่อแลกกับอำ�นาจปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมกองเรือที่ค้าขายกับญี่ปุ่น ดัตช์ และเมืองท่าใน
ทะเลจีนใต้ของตระกูลเจิ้ง นำ�โดยเจิ้งจือหลง (Zheng Zhilong)5 เจิ้งเฉิงกง
(Zheng Chenggong หรือที่ชาวตะวันตกเรียกว่า Koxinga) บุตรชาย และ
เจิ้งจิง (Zheng Jing) หลานชาย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2168 (1625) ถึงปี
พ.ศ. 2224 (1681)
ในปี พ.ศ. 2195 (1652) เมื่อเสถียรภาพของรัฐบาลราชวงศ์ชิงมั่นคง
ระดับหนึง่ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงส่งเครือ่ งบรรณาการไปถวายจักรพรรดิ
แมนจูพระองค์แรก แผ่นดินซุน่ จือ้ ทีก่ รุงปักกิง่ เพือ่ ขอพระราชทานคำ�หับใหม่
และได้รบั พระราชทาน เรือบรรณาการของสยามได้รบั อนุญาตให้ซอื้ ขายสินค้า
ที่กว่างเจา6 นับเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากรุงสยามกับ
ราชวงศ์ชงิ เป็นครัง้ แรก อีก 4 ปีตอ่ มา พระเจ้ากรุงจีนก็ประกาศห้ามคนจีนเดิน
ทางไปโพ้นทะเล เพื่อปราบปรามกองกำ�ลังที่ไม่ยอมสยบต่อราชวงศ์ชิง ซึ่งมี
ผลบังคับใช้นานถึง 28 ปี เป็นช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์เกือบตลอดรัชกาล
นโยบายห้ามชาวจีนเดินทางออกทะเล พ.ศ. 2199 (1656) ส่งผลให้
สำ�เภาพ่อค้าเอกชนจีนกลายเป็นพวกนอกกฎหมาย รวมทัง้ เจิง้ เฉิงกง ทีน่ �ำ กอง
เรือขับไล่บริษทั อินเดียตะวันออกของดัตช์ หรือ VOC ออกจากไต้หวันเพือ่ ใช้
เป็นฐานทัพของตน และต่อมา เจิง้ จิง บุตรชายได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครอง
พืน้ ทีบ่ นแผ่นดินใหญ่ระหว่าง พ.ศ. 2217-2223 (1674-1680) ในช่วงเดียวกัน
เมือ่ รัฐบาลแมนจูพยายามลดอิทธิพลของขุนศึกชาวฮัน่ ทีป่ กครองมณฑลทาง
ใต้ ได้เกิดศึกขึ้นในวงกว้างทางภาคใต้ของจีน เรียกรวมว่า ศึกสามอ๋องหรือ
กบฏสามเจ้าศักดินา (ยูนนาน ฮกเกี้ยนและกวางตุ้ง) ในการปราบปรามกลุ่ม
เจิ้งจือหลง เป็นหัวหน้าโจรสลัดที่ร่ำ�รวย ได้รับแต่งตั้งให้แม่ทัพเรือของ
ราชวงศ์หมิง รบชนะกองเรือของดัตช์ปี ค.ศ. 1633 และเป็นฝ่ายต่อต้านราชวงศ์ชิง
อยู่ถึงปี ค.ศ. 1646 ก่อนจะแปรพักตรไปเข้ากับฝ่ายแมนจู และเสียชีวิตที่กรุงปักกิ่ง
ในปี ค.ศ. 1661 อันเนื่องจากบทบาทที่เป็นปรปักษ์กับราชวงศ์ชิง ของ เจิ้งเฉิงกง
บุตรชาย
6
สารสิน วีระผล (2548) น. 30.
5
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“ล้มชิงกูห้ มิง” และกองกำ�ลังทีไ่ ม่ยอมศิโรราบให้กบั อำ�นาจแมนจู รัฐบาลใช้ก�ำ ลัง
ต้อนราษฎรออกจากหมู่บ้านชายฝั่งทะเลเพื่อตัดเสบียงฝ่ายตรงข้าม มณฑล
ริมทะเลทางใต้กลายเป็นแผ่นดินเดือด ประชากรล้มตายเป็นจำ�นวนนับล้าน
ช่วงเวลาดังกล่าว ตำ�ราเครื่องถ้วยสากลเรียกว่า ยุคเปลี่ยนราชวงศ์
(Transitional Period 1620-1684) นับจาก พ.ศ. 2163 (1620) ปีทจี่ กั รพรรดิ
แผ่นดินว่านลีเ่ สด็จสวรรคต บ้านเมืองเริม่ เกิดการจลาจล จนถึงปีทจี่ กั รพรรดิ
คังซียดึ เมืองเอ้หมึงสำ�เร็จ ในช่วงเวลาดังกล่าว พ่อค้าชาวตะวันตกไม่สามารถ
สัง่ ซือ้ เครือ่ งกระเบือ้ งจีนได้สะดวกเช่นเดิม ต้องหันมาพึง่ อิทธิพลของกองเรือ
ตระกูลเจิง้ ให้น�ำ เครือ่ งกระเบือ้ งจีนออกสูต่ ลาดโลก และมีกองเรือส่งสินค้าออก
ไปตามเมืองท่าในทะเลจีนใต้รวมทั้งกรุงศรีอยุธยา เช่น พ.ศ. 2208 (1665)
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ เจิ้งจิงบุตรชายเจิ้งเฉินกง ส่งสำ�เภามาค้าขายที่
อยุธยาถึง 10 ลำ�7
ดังนั้น สมัยราชวงศ์ปราสาททองเป็นยุคที่สำ�เภาสยาม ทั้งกองเรือ
ส่งเครื่องบรรณาการและเรือพ่อค้าสยามที่ส่งไปค้าขายที่มาเก๊า และนางา
ซากิ ปีละ 2-3 ลำ� ทำ�กำ�ไรได้ดี ปราศจากคู่แข่งในช่วงที่รัฐบาลชิงห้ามคนจีน
เดินเรือออกนอกประเทศ ซึ่งประกาศมาแต่ปี พ.ศ. 2199 (1656)
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สยามมีพอ่ ค้าจีนทีป่ ราดเปรือ่ งถวาย
งานอยู่หลายคน บันทึกของจอร์จ ไวต์ (George White) พ่อค้าชาวอังกฤษ
ระบุว่า “ในหมู่พ่อค้า (จีน) ของกษัตริย์ ตำ�แหน่งสูงสุด และมีความสามารถ
ยิง่ คือ ออกพระศรีวพ
ิ จน์”8 เอกสารจีนสมัยเดียวกัน ยืนยันความสามารถของ
ขุนนางกรมท่า ตัวอย่างเช่น การร่างพระราชสาส์นสมเด็จพระนารายณ์แจ้ง
ต่อรัฐบาลแมนจูเรื่องการกักเรือบรรณาการที่ป้อมประตูเสือ (Boca Tigris)
และวิธีปฏิบัติต่อสินค้า “อับเฉา” ของสยามที่ขุนนางกว่างเจากักกันไว้นาน
จนสินค้าเสือ่ มสภาพเสียหาย ส่งผลให้จกั รพรรดิคงั ซี มีพระราชโองการถึงเจ้า
พนักงานนครกว่างเจาว่า แต่นตี้ อ่ ไปเรือของสยามทีม่ ารายงานทีป่ อ้ มประตูเสือ
สามารถแล่นขึ้นไปถึงกว่างเจาได้ทันที และให้ขนสิ่งของที่นำ�มากับเรือขึ้นฝั่ง
เพื่อดำ�เนินธุรกิจที่ถูกต้องได้เลย9
7
8
9

สารสิน วีระผล (2548) น. 44.
สารสิน วีระผล (2548) น. 40.
สารสิน วีระผล (2548) น. 36-37.
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ต่อมา เมื่อรัฐบาลแมนจูสามารถปราบปรามกลุ่มต่อต้านราชวงศ์ชิง
สำ�เร็จ ดินแดนจีนทางใต้เริ่มมีเสถียรภาพ รัฐบาลได้ยกเลิกคำ�สั่งห้ามมิให้
เอกชนเดินทางออกต่างแดน เปิดเมืองท่าในมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และ
เจียงหนาน อนุญาตให้พอ่ ค้าจีนออกไปค้าขายในปี พ.ศ. 2227 (1684)10 สำ�เภา
ฮกเกี้ยนพากันหลั่งไหลออกสู่เมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก
พืน้ ทีข่ องมณฑลฮกเกีย้ นเป็นเทือกเขา มีทรี่ าบเพาะปลูกได้เพียงหนึง่ ในสาม
ของพื้นที่ ชาวฮกเกี้ยนส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพทางทะเล เครือข่ายสำ�เภาของ
พ่อค้าฮกเกีย้ นทำ�ให้เมืองเอ้หมึงในจางโจว (คนไทยเรียกเจียงจิว๋ ) กลายเป็น
เมืองท่าที่มั่งคั่งในสมัยต้นราชวงศ์ชิง
ตามรายงานของบาทหลวงนิโคลัส แชรแวส (Nicolas Gervaise)
ชาวฝรั่งเศส พบว่า พ.ศ. 2228 (1685)ปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ หลัง
จากรัฐบาลจีนเปิดให้พ่อค้าเดินทางออกมาค้าขายทางทะเล กรุงศรีอยุธยา
มีสำ�เภาจีนมาเยือนถึง 15-20 ลำ�11 จากเดิมที่เคยมีสำ�เภานอกกฎหมายมา
แวะเฉลี่ยปีละ 7-8 ลำ�12
เครื่องกระเบื้องจีนดีๆ ที่นำ�เข้ามาสมัยราชวงศ์ปราสาททองมีมาก
ดังปรากฏอยู่ในเอกสารของบาทหลวงตาชาร์ด (Guy Tachard) บรรยาย
บ้านที่เตรียมไว้รับรองราชทูตฝรั่งเศสปี พ.ศ. 2228 (1685) ว่า “...เป็นบ้าน
ที่กว้างขวางที่สุดในเมือง เป็นของขุนนางสายเปอร์เซีย ตกแต่งอย่างวิจิตร...
...ไม่วา่ จะมองไปทางไหนก็พบแต่เครือ่ งกระเบือ้ งจีนชัน้ เยีย่ ม ขนาดเล็กใหญ่
หลากหลายวางประดับไว้เป็นกลุ่มๆ ดูงดงามสบายตายิ่งนัก...”13 และเมื่อ
เอกอัครราชทูตฝรัง่ เศส เชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont)
เดินทางกลับกรุงปารีส สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานเครื่องกระเบื้องจีน
ตอบแทนพระราชไมตรีพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ถึง 1,500-1,550 ชิ้น ซึ่งล้วนเป็น
ของมีค่าที่งดงามทั้งสิ้น14
Cushman (1993): 128.
Gervaise (1998): 49.
12
สืบแสง (2525) น. 139.
13
Tachard (1999): 148.
14
The Chevalier de Chaumont, Michael Smithies translation (1997):
10
11

140.
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ปัจจุบัน กรุงศรีอยุธยายังคงมีเศษกระเบื้องประดับปูนปั้นหลงเหลือ
อยู่ คือ เศษกระเบื้องสมัยคังซีเจียนเป็นเกล็ดพญานาคเลื้อยลงจากฐาน
พระปรางค์วัดพุทไธศวรรย์ อายุของกระเบื้องชี้แนะว่า พระปรางค์วัดพุทไธ
ศวรรย์สร้างหรือบูรณะครั้งใหญ่ปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ถึงช่วงต้น
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง และ พบเศษกระเบื้องเจียนตกแต่งประตูวัดมหาธาตุ
รวมทั้งมีเศษกระเบื้องประดับปูนปั้นรูปหนุมานซึ่งเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์
เจ้าสามพระยา ลักษณะของเศษกระเบื้องตกแต่งส่วนใหญ่เป็นลายคราม มี
เศษกระเบื้องเคลือบสีเพียงเล็กน้อย
สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง
พ.ศ. 2231-2310 (1688-1767)
ในยุคสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231-2246 (1688-1703) การแต่ง
สำ�เภาบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีนทีท่ �ำ มาอย่างต่อเนือ่ งในสมัยราชวงศ์
ปราสาททองขาดช่วงไปตลอดรัชกาล15 การที่สยามไม่ส่งบรรณาการจนล่วง
เข้ารัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือดูจะขัดกับข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าการค้า
ต่างประเทศของสยามยุคนี้เป็นการค้ากับจีนเป็นหลัก อะไรเป็นเหตุให้สยาม
ขาดส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีนนานถึง 24 ปี ในช่วงต้นราชวงศ์
บ้านพลูหลวง
ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา กรุงศรีอยุธยาไม่ได้ขาดผูม้ คี วามรูค้ วาม
สามารถ ขุนนางผูด้ แู ลงานพระคลัง เช่น ออกญาโกษา (ปาน) เป็นผูท้ คี่ นุ้ เคย
กับงานติดต่อกับต่างชาติ หลังจากออกญาโกษา (ปาน) ถึงแก่อนิจกรรม งาน
กรมท่าอยูใ่ นการดูแลของออกญาสมบัตธิ บิ าล ขุนนางจีนคนโปรด16 ซึง่ เดิมเป็น
สืบแสง พรหมบุญ (2525) น. 68.
ออกญาสมบัติธิบาลในแผ่นดินพระเพทราชา เดิมเป็นจีนช่วยราชการ
เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ในงานกรมท่า หลังเปลีย่ นแผ่นดินถูกจำ�คุก แต่ดว้ ยความช่วย
เหลือจากพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าเสือจึงพ้นโทษออกมารับราชการอีกครั้งใน
ตำ�แหน่งที่มิได้ใหญ่โตนัก เริ่มเข้ามามีบทบาทหลังจากนำ�หลักฐานเกี่ยวกับกบฏที่
นครราชสีมาขึ้นกราบทูล จึงกลายเป็นขุนนางคนโปรด ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
ออกญาสมบัติธิบาล เจ้ากรมพระคลังในขวา ออกญาสมบัติธิบาลเป็นผู้ที่พระเพท
ราชาไว้วางพระราชหฤทัย ทรงฝากให้ดูแลเจ้าพระขวัญ อันเป็นเหตุให้ถูกประหาร
ในแผ่นดินพระเจ้าเสือ
15
16
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ลูกน้องเก่าของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์17 มีความชำ�นาญงานกรมท่าเป็นทุนอยู่
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งพระยายมราชในสมัยพระเพทราชาก็เป็นจีนทีม่ กี ารศึกษาดี18
และชุมชนจีนในพระนครศรีอยุธยามีมากกว่า 3,000 คน19 ดังนั้นการที่สยาม
ขาดส่งบรรณาการมิได้มาจากการขาดแคลนบุคลากร
อนึ่ง การเปลี่ยนราชวงศ์นับเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อต้องชี้แจงกับราช
สำ�นักที่เคร่งครัดในจารีตเช่นราชสำ�นักของพระเจ้ากรุงจีน (ดังในสมัยต่อมา
พระเจ้ากรุงธนบุรีใช้เวลานานถึง 14 ปี กว่าจะเป็นที่ยอมรับ) สมเด็จพระเพท
ราชาในฐานะเป็นพระชามาดาของสมเด็จพระนารายณ์อาจเป็นเรื่องที่ชี้แจง
ความสืบเนื่องได้ แต่เรื่องนี้จะเป็นประเด็นหรือไม่ ที่ทำ�ให้กรุงศรีอยุธยาขาด
ส่งบรรณาการตลอดรัชกาลจำ�ต้องพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม
การหยุดส่งบรรณาการในช่วงนี้ อาจเนือ่ งมาจากทีเ่ อกชนจีนแห่กนั ออก
มาทำ�การค้าจำ�นวนมาก จนเป็นเหตุให้ในรัชกาลนี้ สยามเปลีย่ นวิธคี า้ ขายกับ
จีน จากเดิมทีเ่ คยแต่งสำ�เภาสยามไปถวายบรรณาการเพือ่ ประโยชน์ทางการ
ค้า มาเป็นการค้าขายกับสำ�เภาของชาวจีนทีม่ าเยือนสยามเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้สนิ ค้า
พระคลังขายดีโดยไม่ตอ้ งแต่งเรือออกไปขายต่างประเทศ ช่วงนีก้ รุงศรีอยุธยา
สามารถสัง่ ซือ้ สินค้าจีนได้สะดวกอีกทัง้ ยังเรียกเก็บภาษีได้เป็นกอบเป็นกำ� โดย
ไม่ตอ้ งส่งเรือไปเมืองจีน ซึง่ เสีย่ งภัยทางทะเลและยุง่ ยากในการบริหารจัดการ
การที่สมเด็จพระเพทราชามิได้แต่งสำ�เภาส่งบรรณาการไปค้าขาย
เมืองจีน ดูจะเป็นแนวทางเดียวกับทิศทางการค้ายุคนัน้ ซึง่ เมืองท่าในทะเลจีน
ต่างก็ได้ประโยชน์จากการบุกตลาดของสำ�เภาเอกชนจีน ปีถดั มา พ.ศ. 2232
(1689) กรรมการของห้างดัตช์ที่ปัตตาเวีย (Hoge Regering) ก็ได้งดส่งเรือ
ของห้าง VOC จากปัตตาเวียไปเมืองจีน หันมาซือ้ และสัง่ สินค้ากับสำ�เภาจีน
ที่มุ่งมาเยือนปัตตาเวียแทน เพราะสามารถขนส่งสินค้าได้ในราคาถูกกว่า20
การเปิดให้พ่อค้าในมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และเจียงหนาน ออก
ค้าขายทางทะเล นับจากปี พ.ศ. 2227 (1684) ทำ�ให้สินค้าจีนหลั่งไหลออกสู่
ตลาดโลก โดยเฉพาะทีเ่ มืองปัตตาเวีย ตัวเลขเครือ่ งกระเบือ้ งทีเ่ รือสำ�เภาจีนส่ง
na Pombejra (1994): 4.
Kaempfer (1998): 38.
19
สารสิน วีระผล (2548) น. 46.
20
Jörg (1982): 18-19
17
18
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ไปขายปัตตาเวียเมือ่ พ.ศ. 2237 (1694) มีจ�ำ นวนมากถึง 2,000,000 ชิน้ และ
สินค้าส่วนหนึ่งประมาณ 1,200,000 ชิ้น ได้กระจายขายต่อไปในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่ง 400,000 ชิ้น ขายให้ห้าง VOC นำ�ไปยุโรป และอีก
ประมาณ 400,000 ชิ้น เอกชนและลูกเรือ VOC ซื้อไปขายต่อในยุโรป ช่วงนี้
ปัตตาเวียมีรา้ นค้าเครือ่ งกระเบือ้ งจีนประมาณสามสิบร้าน21 ชาวยุโรปสามารถ
สั่งทำ�เครื่องกระเบื้องวาดลายตามแบบที่ตนประสงค์ ทั้งประเภทตราประจำ�
ตระกูลและลายอื่นๆ ปัจจุบันที่หอจดหมายเหตุกรุงจาการ์ตามีสัญญาของลูก
เรือห้าง VOC ชาวเยอรมันว่าจ้างนายเรือสำ�เภาจีนให้ไปสัง่ ทำ�ขวดกระเบือ้ ง
เขียนลายพระราชลัญจกรของพระเจ้าเฟเดริกค์ ที่ 1 แห่งปรัสเซีย (Frederick
I of Prussia 1701-1713) สัญญาลงนาม พ.ศ. 2249 (1706) เก็บรักษาอยู22่
เครื่องกระเบื้องสมัยคังซีที่พบมากในสยาม คือชามที่ผลิตสำ�หรับส่ง
ออก ลักษณะคล้ายกับที่สำ�เภาจีนนำ�ไปขายเมืองปัตตาเวีย บางส่วนอาจส่ง
ไปปัตตาเวียก่อนแบ่งมาขายสยาม ตัวอย่างเช่น จานชามลายครามลายเด็ก
กับใบบัว พบทั้งในพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี และพบเครื่องกระเบื้องลาย
นี้ในซากเรือ-วังเตา ซึ่งเป็นสำ�เภาจีนที่กำ�ลังมุ่งสู่ปัตตาเวีย แต่ล่มเสียก่อน
นอกชายฝั่งเวียดนามในสมัยพระเพทราชา23
สมเด็จพระเจ้าเสือ
พ.ศ. 2246-2251 (1703-1709)
เอกสารของอาร์นอรต์ เกลอร์ (Arnort Cleur) ระบุเรื่องที่ได้ข่าว
จากขุนนางไทยว่า หลังจากสมเด็จพระเจ้าเสือขึ้นครองราชย์ ออกญาสมบัติ
ธิบาลผู้ดูแลงานพระคลังปลายแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาและเป็นพวกเจ้า
พระขวัญถูกจับกุม ริบราชบาตร และประหารด้วยปืน งานกรมท่าไปตกอยู่
ในความรับผิดชอบของจีนอีกคนหนึ่ง24 ที่โปรดให้ดำ�รงตำ�แหน่งออกพระ
สมบัติธิบาล25 รวมทั้งพระราชทานทรัพย์สินซึ่งยึดจากออกญาสมบัติธิบาลที่
Jörg (1993): 197.
Jörg (1993): 201.
23
Vang Tau Shipwreck ล่มช่วง 1690s.
24
na Pombejra (1994): 5.
25
ตำ�แหน่งสมบัติธิบาลเป็นเจ้ากรมพระคลังในขวา
21

22
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ถูกประหารให้ครอบครอง26
พระเจ้าเสือทรงคุ้นเคยกับเรื่องการค้า ทรงแต่งสำ�เภาไปค้าขายต่าง
ประเทศเป็นประจำ�มาแต่สมัยพระเพทราชา ทั้งฝั่งโจฬมณฑล ญี่ปุ่นและ
ปัตตาเวีย ออกพระสมบัตธิ บิ าลคนใหม่เป็นคนเก่งจึงก้าวหน้าในหน้าทีร่ าชการ
และคงเป็นคนเดียวกับออกญาสมบัตธิ บิ าลในเวลาหกปีตอ่ มา ทีเ่ อกสาร VOC
ระบุวา่ ออกญาสมบัตธิ บิ าล รักษาการตำ�แหน่งพระคลัง ส่งเรือสลุปพร้อมสาส์น
ไปปัตตาเวีย พ.ศ. 2252 (1709)27 และจัดแต่งบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุง
จีนเมื่อ พ.ศ. 2251 (1708) หลังจากว่างเว้นไปประมาณ 24 ปี
สมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
พ.ศ. 2251-2275 (1709-1733)
ออกญาสมบัติธิบาลผู้ดูแลการค้าสำ�เภาหลวง มีบทบาทเพิ่มขึ้นใน
แผ่นดินพระเจ้าท้ายสระในฐานะโกษาจีนขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2254
โปรดให้โกษาจีนเป็นแม่ทัพเรือเกณฑ์ไพร่หลวง 10,000 คน ยกไปตีกรุง
กัมพูชาทางทะเล กองทัพเรืออยุธยาถูกญวนตีแตกพ่ายที่ปากน้ำ�พุทไธมาศ
การแตกทัพครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าท้ายสระทรงพระกรุณาลงโทษเพียงสถาน
เบา คือ ปรับเป็นปืน ลูกกระสุนและดินประสิวเท่านั้น28
เนือ่ งจากโกษาจีนเป็นผูท้ รงอิทธิพลทางเศรษฐกิจในแผ่นดินพระเจ้าท้าย
สระ จึงมีเรือ่ งราวปรากฏอยูใ่ นเอกสารฝรัง่ หลายฉบับ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร
นักประวัตศิ าสตร์ทคี่ น้ คว้าข้อมูลจากหอจดหมายเหตุของ VOC รวบรวมเรือ่ ง
ราวไว้ในบทความ Princes, Pretenders, and the Chinese PhraKhlang:
An Analysis of the Dutch Evidence Concerning Siamese Court
Politics, 1699-173429
เอกสารของอังกฤษที่ป้อมเซนต์ จอร์จ (St.George) ในเมืองมัดราส
(Madras) โจฬมณฑลระบุวา่ พระยาโกษาจีนมีญาติเป็นขุนนางเมืองเอ้หมึง30
na Pombejra (2002).
naPombejra (1994): 5.
28
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ
29
On the Eighteenth Century as a Category of Asian History Van
Leur in Retrospect, Edited by Leonard Blussé and Femme Gaastra (1998)
30
na Pombejra (1994): 8.
26
27
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คุน้ เคยกับเครือข่ายสำ�เภาฮกเกีย้ น บาทหลวงฝรัง่ เศสหลุยส์ เดอ ซิส (Louis
de Cicé) ที่พำ�นักในพระนครศรีอยุธยา ตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อปี พ.ศ. 2257
(1714) ว่า พระยาโกษาจีนที่พระมหากษัตริย์ทรงพระเมตตาเป็นคนสุภาพ รู้
ความบังควรไม่บงั ควร แต่ดจู ะเชือ่ ใจจีนทีค่ บค้าด้วย และชอบแต่งตัง้ จีนพวก
พ้องเป็นขุนนาง โดยเฉพาะตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับการค้า ทำ�ให้พ่อค้าจีน
เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในสยาม31
แต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อนของโกษาจีน เช่น นายสำ�เภาที่
นำ�เรือไปนางาซากิขโมย ทา-ป้าย32 ของสยามไปถึงสองครั้ง คือ ในปี พ.ศ.
2260 (1717) และปี พ.ศ. 2264 (1721) อีกไม่กี่ปีถัดมา จีนนายสำ�เภาอีก
คนหนึ่งก็ได้เชิดเรือและสินค้าของวังหน้า (พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ที่ส่งไป
ปัตตาเวียเมื่อ พ.ศ. 2269-2270 (1726-1727)33
การอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศ ส่งผลให้มคี นจีนเพิม่
มาสมทบกับพวกเดิมที่หนีมาลี้ภัยการเมืองในยุคเปลี่ยนราชวงศ์ จีนใหม่ได้
รับการเกื้อหนุนจากชุมชนจีนที่ตั้งรกรากอยู่เดิม เปิดโอกาสให้ทำ�งานและ
เข้าประมูลเป็นเจ้าภาษี ทั้งในกรุงศรีอยุธยาและนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
แหล่งดีบุกที่สำ�คัญ
ในช่วงต้นราชวงศ์บา้ นพลูหลวง การดืม่ ชาเริม่ ติดตลาดในยุโรป และเมือ่
ชนชัน้ กลางชาวตะวันตกดืม่ ชาเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจำ�วัน ใบชากลายเป็น
สินค้าส่งออกอันดับหนึง่ ของจีน34 ดีบกุ ซึง่ ใช้ส�ำ หรับกรุถ�้ำ บรรจุใบชาก็พลอยขาย
ดีไปด้วย จีนต้องการดีบกุ มากมาย อีกส่วนหนึง่ ใช้ท�ำ กระดาษเงินกระดาษทอง
สำ�หรับไหว้บรรพชนและเทพยดา เอกสารดัตช์ระบุวา่ โกษาจีนแต่งตัง้ จีนเมือง
นครเป็นเจ้าภาษีคุมการผลิตดีบุกที่เขาแดง สามารถส่งส่วยดีบุกเข้าคลังเพิ่ม
ขึน้ เกือบสามเท่าตัว และให้จนี อีกคนเป็นเจ้าภาษีที่ “Dinlemo” ในตำ�แหน่ง
ออกหลวงชัยภักดี ห้าง VOC ซึง่ มีสทิ ธิซอื้ ดีบกุ ผูกขาดทีเ่ มืองนครศรีธรรมราช
na Pombejra (1994): 8.
อักขราภิธานศรับท์ สมัยรัชกาลที่ 5 อธิบายป้าย ดังนี้ ทา, ป้าย, คือ
หนังสือจีนตีตราหมายเมือง กำ�หนดว่าจะไปเข้าเมืองนัน้ ๆ มีส�ำ รับสำ�เภาทุกลำ� เรียก
ว่าป้ายตามภาษาจีนนั้น
33
Na Pombejra (1994): 10.
34
Howard & Ayers (1981): 18.
31

32
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มาแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ไม่สามารถซื้อหาสินค้าได้ตามต้องการ อิแมล
คริสติออ็ ง ก็อกซ์ (Imel Christiaen Cox) รายงานว่ามีเหตุมาจากการขยาย
อิทธิพลจีนในสยาม35 ปี พ.ศ. 2260 (1717) จักรพรรดิคังซีมีพระราชโองการ
ประกาศห้ามสำ�เภาจีนของมณฑลกวางตุง้ ฮกเกีย้ นและเจ้อเจียง เดินทางออก
ไปค้าขายต่างประเทศอีกครั้ง ส่งผลให้สำ�เภาจีนที่ขนส่งสินค้ามาสยามกลาย
เป็นพวกนอกกฎหมาย (อีกครัง้ ) จะถูกลงโทษเมือ่ กลับไปขึน้ ท่าทีเ่ มืองจีน แต่
ในครัง้ นีท้ างการมิได้หา้ มปรามเด็ดขาดเช่นช่วงเปลีย่ นราชวงศ์ คือยังเดินเรือ
ค้าขายภายในประเทศได้ และผ่อนผันให้เดินทางไปญีป่ นุ่ ริวกิว และเวียดนาม
ในปีถัดมา ส่วนเรือต่างชาติยังเข้าไปค้าขายที่เมืองท่าของจีนได้ตามปกติ36
เมื่อสำ�เภาจีนถูกห้ามเดินทางออกสู่ทะเลจีนใต้ การขนส่งสินค้าโดย
สำ�เภาสยามได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และในช่วงนี้เรือของพระเจ้ากรุงสยาม
ก็เดินทางไปถวายบรรณาการถี่ขึ้น
หากวิเคราะห์การย้ายถิ่นเข้ามาตั้งรกรากของจีนในสยาม อาจพบว่า
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศจีน เช่นในช่วงเปลี่ยนราชวงศ์
มีกลุ่มชาวจีนฮั่นที่ภักดีต่อราชวงศ์หมิงจำ�นวนหนึ่งย้ายมาพำ�นักในสยาม37
และในครั้งนี้ก็เช่นกัน เมื่อมีคำ�สั่งห้ามชาวจีนออกนอกประเทศ จีนฮกเกี้ยน
ทีป่ ระกอบอาชีพทางทะเลหลายคนก็ยา้ ยเข้ามาทำ�งานเดินเรือให้พระเจ้ากรุง
สยาม เพราะฝ่ายไทยจะปกป้องพวกเขา เช่น มีพระราชสาส์นขอละเว้นโทษ
ให้กับลูกเรือจีนที่ทำ�งานในเรือของพระเจ้ากรุงสยามที่ไปถวายบรรณาการ
เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานจีนจับคนเรือลงโทษ และด้วยเหตุนี้โกษาจีนผู้ดูแลงาน
กรมท่า จึงถือเป็นนายผูม้ พ
ี ระคุณของชาวสำ�เภา และบุญคุณบารมีทวี่ า่ นีก้ น็ า่
จะมีผลไปถึงการก่อกบฏนายก่าย สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งจะได้กล่าว
ถึงในรัชกาลถัดไป
na Pombejra (1998): 118.
NG (1983): 57.
37
ค.ศ. 1660 ทายาทราชวงศ์หมิงองค์สดุ ท้ายลีภ้ ยั การเมืองไปพม่า หลีตนี กัว
ขุนนางเก่าราชวงศ์หมิงหลบมาอยู่เชียงแสน และเอกสารจีนระบุว่าขุนนางเก่าชื่อ
กังกัวไท้ ลีภ้ ยั เข้ามาอยูอ่ ยุธยา ภายหลังได้แต่งงานกับเจ้านายไทยในราชวงศ์อยุธยา
นอกจากนี้ เอกสารไทยระบุว่า บรรพบุรุษของเจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน ก็หลบภัยเข้ามา
อาศัยอยู่บริเวณคลองถนนตาล ในช่วงเดียวกันนี้
35
36
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ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. 2265 (1722) ปีสุดท้ายของ
แผ่นดินคังซี ประเทศจีนเดือดร้อนขาดแคลนข้าวส่งผลให้ขา้ วราคาแพง สยาม
ส่งคณะทูตบรรณาการไปกราบทูลให้ทรงทราบ เรื่องข้าวราคาถูกของสยาม
องค์จักรพรรดิจึงทรงอนุญาตให้สำ�เภาสยามขนข้าว 300,000 หาบ ไปขายที่
กวางตุ้ง เอ้หมึงและหนิงโป โดยไม่ต้องเสียภาษีใดๆ เป็นกรณีพิเศษ38
นอกจากโกษาจีน ยังมีจีนพ่อค้าที่ร่ำ�รวยมีชื่อระบุอยู่ในเอกสารอื่น
อีกหลายคน ได้แก่ เฉินเจาควา Chen Zhaokua 陳昭誇 (จีนแซ่ตั้ง เกิดที่
เอ้หมึงแล้วย้ายมาอยูส่ ยามได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นหลวงจีนจุลสี มุทร
ภักดี)39 พระยาเล่ายา Phya Lauja (ซึง่ หลักฐานดัตช์ระบุวา่ เป็นพ่อค้าเอกชน
คนสำ�คัญที่ร่ำ�รวยมากในสยาม)40 และหลวงศรีสมบัติ-อ๋องเฮงฉ่วน Wang
Xingquan 王興全41 (จีนเอ้หมึง ซึ่งต่อมาว่าที่พระคลัง) ดูแล้วกรุงศรีอยุธยา
น่าจะเป็นเมืองท่าทีม่ งั่ คัง่ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระ เพราะมีสนิ ค้า
ตรงกับความต้องการของตลาดจีนเวลานั้น
พ.ศ. 2265 (1722) จักรพรรดิคงั ซีเสด็จสวรรคต ในรัชสมัยต่อมา เมือ่
สยามส่งเครือ่ งบรรณาการไปถวาย พ.ศ. 2267 (1724) ได้มพ
ี ระราชโองการให้
พระราชทานของตอบแทนแก่กรุงศรีอยุธยาเพิม่ ขึน้ คือนอกจากผ้าลายมังกร
และผ้าต่วนแล้ว ยังพระราชทานหยกและเครื่องกระเบื้องหลวง เป็นพระราช
ไมตรีเพิ่มเติมกลับมาอีกด้วย42 เครื่องกระเบื้องหลวงของราชวงศ์ชิงถือเป็น
ศิลปวัตถุชั้นสูง สงวนไว้พระราชทานในโอกาสอันทรงเกียรติ เช่นตอบแทน
พระราชไมตรีของพระประมุขทีส่ ำ�คัญ หรือพระราชทานเป็นรางวัลเกียรติยศ
กับขุนนางเมื่อชนะศึกสงคราม เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาส่งข้าวที่มีเหลือเฟือ
ไปขายในมณฑลฮกเกี้ยนยามขาดแคลนเป็นประจำ� ในปี พ.ศ. 2272 (1729)
เมื่อคณะทูตสยามเดินทางไปถวายบรรณาการที่กรุงปักกิ่ง ก็ได้พระราชทาน
เครือ่ งกระเบือ้ งหลวงตอบแทนพระราชไมตรีมาถวายพระเจ้ากรุงสยามเช่นกัน
ยุคนี้ สยามสั่งทำ�เครื่องกระเบื้องลายครามและเครื่องเบญจรงค์เขียน
Cushman (1993): 129.
สารสิน วีระผล (2548) น. 61.
40
na Pombejra (1994): 9.
41
ก.ศ.ร. กุหลาบ น. 280.
42
ถ่องแท้ น. 247.
38
39
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ลายไทยจำ�นวนมาก และเครือ่ งเบญจรงค์สนี มุ่ นวลประเภท “เฟิน่ ฉ่าย” เอกสาร
ตะวันตกเรียกเครื่องกระเบื้องเคลือบสีนุ่มนวลเหล่านี้ว่าแฟมิลโรส Famille
Rose ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ กรุง
ศรีอยุธยามีความมั่งคั่งและชุมชนจีนในอยุธยาร่ำ�รวย โกษาจีน (และ/หรือ
ผูส้ บื ทอดตำ�แหน่ง) เป็นผูม้ คี วามสามารถ มีเรือไปค้าขายและถวายบรรณาการ
สม่ำ�เสมอตลอดรัชกาล
น่าเสียดายที่ชื่อแซ่ของพระยาโกษาจีนที่คุมการค้าถวายงานสมเด็จ
พระเจ้าท้ายสระได้สญ
ู ไป เหตุหนึง่ น่าจะเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแผ่นดิน คือ
เมือ่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระทรงพระประชวรใกล้สวรรคต พระราชทานราช
สมบัตแิ ก่เจ้าฟ้าอภัย พระยาโกษาจีนร่วมสนับสนุน ดังนัน้ เมือ่ ฝ่ายเจ้าฟ้าอภัย
เพลีย่ งพล้�ำ พระยาโกษาจีนจึงหนีภยั การเมืองออกบวช43 และถูกทหารมุสลิม
สามสิบคนตามไปจับ44 ต่อมาถูกสังหารในผ้าเหลือง45 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศแต่งตั้งให้เจ้าพระยาชำ�นาญบริรักษ์ (อู่) ลูกหลานตระกูลพราหมณ์
ขึ้นเป็นโกษาธิบดีว่าการกรมท่า แต่เรื่องนี้ดูเหมือนยังไม่จบลงเพียงนั้น
ปีกว่าถัดมา พ.ศ. 2277 (1734) ชุมชนจีนในพระนครศรีอยุธยาก็
ลุกฮือขึน้ มายกพวกบุกวังหลวง โดยคาดหวังว่าจะเปลีย่ นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่
ปกครองประเทศ การกบฏต้องมีเหตุ อะไรเป็นสาเหตุให้คนจีนในกรุงศรีอยุธยา
ไม่พอใจถึงขั้นรวมตัวกันยกพวกบุกวังหลวงมิได้ระบุไว้ในพงศาวดาร แต่มี
ความเป็นไปได้ว่าพวกกบฏเป็นกลุ่มลูกน้องเก่าของพระยาโกษาจีนที่เสีย
ประโยชน์จากการเปลีย่ นแผ่นดินอยากล้างแค้นให้เจ้านายและเพือ่ นพ้องทีถ่ กู
สังหาร เหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่า กบฏนายก่าย46 ตามชื่อย่านชุมชนจีนกลาง
เมืองที่ใหญ่ที่สุดสมัยนั้น
พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ ระบุว่า เสม พิชัยราชา พูน ยมราช หนี
ไปบวช จับมาได้...สังข์ ราชาบริบาล หนีไปบวชเป็นเถร จับได้... เสม พิชัยราชา
พูน ยมราช นั้น แขกจามแทงเสียนอกประตูวัดฝาง สังข์ ราชาบริบาล สึกออกเอา
ไปล้างเสีย ณ ตะแลงแกง นั้น
44
na Pombejra (1998): 121.
45
na Pombejra (1998): 121.
46
พงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ ระบุว่า จับได้ 281 คน...ที่เป็นต้นเหตุ 10
คน ให้ประหารชีวิตเสีย ที่ปลายเหตุนั้น ให้จำ�ไว้ ณ คุก
43
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ทั้งนี้ถาวร สิขโกศลวิเคราะห์ว่า “นายก่าย” หรือ “ในไก่” เป็นภาษา
ฮกเกี้ยน แปลตรงตัวว่าตลาดถนนใน หมายถึงตลาดใหญ่ในกำ�แพงเมือง ที่
เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีชุมชนฮกเกี้ยนขนาดใหญ่อาศัยอยู่ ตลาดใหญ่ใน
เมืองก็เรียกว่าตลาดนายก่ายเช่นกัน (ดูพงศาวดารกรุงธนบุรีตอนไฟไหม้
ตลาดเมืองนครศรีธรรมราช) การเรียกชื่อถิ่นเลียนภาษาของชุมชนบริเวณ
นั้นเป็นเรื่องปกติในภาษาไทย เช่นที่ชาวกรุงเทพฯ เรียกส่วนหนึ่งของตลาด
น้อยว่าเชียงกง
สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
ผูด้ แู ลงานพระคลังในระหว่าง 26 ปีทสี่ มเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศครอง
ราชย์ตามหลักฐานมีอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ เจ้าพระยาชำ�นาญบริรักษ์ (อู่)
เจ้าพระยาพระคลัง (ฉิม)47 ซึง่ เกีย่ วดองกับเจ้าพระยาชำ�นาญบริรกั ษ์48 และออก
พระโชฎึกราชเศรษฐี (อ๋องเฮงฉ่วน 王興全 Wang Xingquan) ว่าทีพ
่ ระคลัง
เรื่องราวของอ๋องเฮงฉ่วนค่อนข้างจะสับสน จึงขอนำ�เสนอบริบท
ประกอบเรื่องของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่ระบุไว้ใน มหามุขมาตยานุกูลวงศ์ ดังนี้
อ๋องเฮงฉ่วนเป็นพ่อค้าฮกเกี้ยนที่เดินทางมาอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ท้ายสระ นำ�สินค้าเข้ามาขายแลกของป่าไปขายเมืองจีน สินค้าประเภท ฝาง
ไม้แดง ไม้แก่น เขา หนัง งาช้าง นรมาด49 กำ�มะยาน ครั่ง รง เร่ว กระวาน
ดีบุก เนื้อแห้ง ปลาแห้ง ข้าว เกลือ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
ขุนท่องสื่อ ล่ามของคณะทูตสยามไปเมืองจีน และก่อนสิ้นแผ่นดินเป็นหลวง
ศรีสมบัติ เมื่อเกิดเหตุจลาจล จีนนายก่ายกำ�เริบยกพวกบุกวังหลวงปี พ.ศ.
2277 (1734) หลวงศรีสมบัติ (อ๋องเฮงฉ่วน) มีลูกน้องมาก จึงยกเข้าไปปราบ
บางตำ�นานระบุวา่ เจ้าพระยาพระคลัง (ฉิม) เป็นพระคลังแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าท้ายสระ ดูประวัติเจ้าพระยามหินทรศักดิธำ�รง (เพ็ง) ต้นสกุล เพ็ญกุล
48
มหามุขมาตยานุกูลวงศ์ระบุข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง หน้า 176 ระบุว่าพระ
ยาเทพวรชุน บุตรพระยาพระคลัง (ฉิม) สมรสกับบุตรสาวเจ้าพระยาชำ�นาญบริรกั ษ์
ส่วนหน้า 215 ระบุวา่ เจ้าพระยาพระคลัง (ฉิม) เป็นบุตรเขยเจ้าพระยาชำ�นาญบริรกั ษ์
กรณีแรกจะสอดคล้องกับประวัติ เจ้าพระยามหินทรศักดิธำ�รง ที่ระบุว่า เจ้าพระยา
พระคลัง (ฉิม) อยู่งานพระคลังในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
49
นรมาด คือ นอแรด
47
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ปรามจีนตัว้ เฮีย ฆ่าตายบ้างแลจับเป็นได้กม็ ากมายหลายร้อยคน ทีจ่ บั เป็นได้
โปรดเกล้าฯ ให้...ประหารชีวิตเสีย 53 คน...ลงโทษจำ�คุก 164 คน...ที่เหลือ
700 คนนัน้ โปรดเกล้าฯ ให้ตดั ผมเปียเป็นไทย ยกโทษให้เป็นไพร่หลวงทัง้ สิน้
แต่ให้สกั หน้าว่าไพร่หลวงจาม รักษาโรงเรือรบทะเลปากคลองตะเคียน...ด้วย
ความดีความชอบครั้งนี้ อ๋องเฮงฉ่วน ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นออกพระโชฎึก
ราชเศรษฐีและอีกหลายปีตอ่ มาเมือ่ ตำ�แหน่งพระคลังว่างลงให้ออกพระโชฎึก
ราชเศรษฐี (อ๋องเฮงฉ่วน) ว่าทีเ่ จ้าพะญาพระคลังเสนาบดีทจี่ ตั รุ สดมภ์
กรมพระคลัง ด้วยในเวลานั้นไม่มีตัวเจ้าพะญาพระคลัง จึ่งเรียกว่าดั่งนี้ “เจ้า
คุณพระคลังจีน” ด้วยท่านผู้นี้หาได้ตัดผมเปียไม่
อ๋องเฮงฉ่วน ก่อนเข้ามาเมืองไทยมีครอบครัวอยู่ทกี่ วางหนำ� อนึ่งมีผู้
เสนอความเห็นในกระทูข้ อง ม.ล. ชัยนิมติ ร นวรัตน50 ในเว็บไซต์เรือนไทยว่า
เมืองกวางหนำ�นี้น่าจะเป็น กว๋างนาม–กวางหนำ� ในเวียดนาม ซึ่งมีเมืองท่า
สำ�คัญในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 คือเมืองโห่ยอาน (ฮอยอัน) เมืองโห่ยอาน
นี้เป็นเมืองท่าที่สำ�คัญมากแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมัยนั้นฮอยอันในกวางหนำ�เป็นเมืองท่าที่มีพ่อค้าจีนไปตั้งถิ่นฐาน
ทำ�การค้า ช่วงปลายรัชศกคังซีมีพระราชโองการอีกครั้งประกาศห้ามสำ�เภา
จีนของมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยนและเจ้อเจียง เดินทางออกไปค้าขายต่าง
ประเทศช่วงหลังราว พ.ศ. 2260 (1717) ต่อมามีการผ่อนผันให้สำ�เภาจีนเดิน
ทางไปเวียดนามได้ในปีถดั มา51 สำ�เภาฮกเกีย้ นทีล่ อบทำ�การค้ากับสยามหรือ
ปัตตาเวีย ต้องเดินเรือไปแวะเวียดนามหรือมาเก๊าก่อน52 เป็นเหตุให้เมืองท่า
ในเวียดนามมีสำ�เภาจีนไปลงหลักปักฐานในช่วงที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้
คือ พ.ศ. 2261– 2270 (1718-1727) ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระพอดี
ดังนัน้ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ แม้จนี พ่อค้าในกลุม่ พระ
ยาโกษาจีนสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ จะมีอันเป็นไปในช่วงเปลี่ยน
แผ่นดิน แต่ก็มีพ่อค้าจีนกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่แทบจะทันทีมิได้ขาดช่วงไป
การพึง่ คนจีนช่วยทำ�การค้าระหว่างประเทศของพระคลังยังคงปฏิบตั สิ บื เนือ่ ง
สืบเชื้อสายมาจากเจ้าคุณพระคลังจีน (อ๋องเฮงฉ่วน)
Cushman (1993): 129.
52
NG (1983): 57.1
50
51
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มาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขึ้นครองราชย์ก่อนแผ่นดินเฉียนหลง
3 ปี สยามได้รับพระราชทานเครื่องกระเบื้องหลวงหลายครั้งด้วยจักรพรรดิ
เฉียนหลงทรงโปรดงานเครื่องกระเบื้อง เอกสารจีนระบุเครื่องกระเบื้องที่
พระราชทานพระเจ้ากรุงสยามในปีต่างๆ ดังนี้
พ.ศ. 2292 (1749) เครื่องกระเบื้องหลวง 146 ชิ้น
พ.ศ. 2296 (1753) เครื่องกระเบื้องหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ
ฝ้าหลางฉ่าย 6 ชิ้น
พ.ศ. 2300 (1757) เครื่องกระเบื้องหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ
ฝ้าหลางฉ่าย 13 ชิ้น
ต่อมาในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ รายการเครื่องกระเบื้องที่ได้รับ
พระราชทาน คือ
พ.ศ. 2305 (1762) เครื่องกระเบื้องหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ
ฝ้าหลางฉ่าย 13 ชิ้น
พ.ศ. 2309 (1766) เครื่องกระเบื้องหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ
ฝ้าหลางฉ่าย 13 ชิ้น53
น่าเสียดาย ทีข่ องมีคา่ มากมายสูญหายไปครัง้ เสียกรุง เครือ่ งกระเบือ้ ง
หลวงจากราชสำ�นักจีนอันงามวิจิตรนับร้อยชิ้นได้อันตรธานไปจากพระบรม
มหาราชวังจนหมดสิ้น ปัจจุบันไม่มีเลยสักชิ้นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของ
ที่คณะทูตสยามได้รับพระราชทานจากพระเจ้ากรุงจีน

3. พัฒนาการในอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องต้นราชวงศ์ชิง
แผ่นดินคังซี พ.ศ. 2205–2265 (1662-1722)
แผ่นดินคังซียาวนานถึงหกสิบเอ็ดปี จักรพรรดิพระองค์นคี้ รองราชย์ตรง
กับรัชกาลพระมหากษัตริย์สยามสี่พระองค์ คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเจ้าเสือ และเสด็จสวรรคตในแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าท้ายสระ
ดู ถ่องแท้ รจนาสันต์ และ อุดม ประมวลวิทยา “ประวัติศาสตร์การทูต
ระหว่างไทย-จีน” ประวัติการต่อสู้ของบรรพบุรุษไทย (กรุงเทพฯ 2506)
53

18 | ความรู้จากเศษกระเบื้องจีน

จักรพรรดิแผ่นดินคังซีเมื่อพระชนมายุ 24 พรรษา มีพระบัญชาให้
กอบกู้อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง ณ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ศูนย์กลางผลิตเครื่อง
กระเบือ้ งจีนทีเ่ สียหายย่อยยับระหว่างสงครามล้มล้างราชวงศ์หมิง ซ่อมสร้าง
เตาผลิตเครือ่ งกระเบือ้ งหลวงใหม่ บำ�รุงและพัฒนาช่างฝีมอื เปิดเส้นทางขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ไปยังเมืองท่าปากแม่น้ำ�แยงซีผา่ นเมืองนานกิง และเส้นทางบกผ่าน
เมืองหนานชางไปกวางเจา โดยขนข้ามทะเลสาบผอหยาง (Poyang Lake)
และหาบผ่านช่องเขาเหมยหลิ่ง (Meiling Pass)54 ในรัชกาลนี้อุตสาหกรรม
ผลิตเครือ่ งปัน้ ทีเ่ มืองจิง่ เต๋อเจิน้ ได้ฟนื้ ตัวกลับมาผลิตเครือ่ งกระเบือ้ งคุณภาพ
ดีที่งดงามประทับใจชาวโลกอีกครั้ง
จักรพรรดิพระองค์นี้ทรงสนพระทัยการเรียนรู้ ดังปรากฏใน “บันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดำ�รัส T’ing-shün ko-yen” ความว่า คนย่อม
ไม่เห็นคุณค่าของคนอืน่ หากหมกมุน่ อยูก่ บั ความสามารถของตน55 ทรงโปรด
ให้จา้ งทีป่ รึกษาฝรัง่ เข้ามาถวายงานหลายคน หมอสอนศาสนาและบาทหลวง
สังกัดคณะเยซูอติ เข้าวังไปสอนวิทยาการหลายแขนง ทัง้ ดาราศาสตร์ เรขาคณิต
กฎหมาย ดนตรี รวมทั้งสร้างห้องทดลองเคมีในพระราชวังหลวง ในบรรดา
สิ่งของเครื่องบรรณาการที่คณะทูตานุทูตนำ�มาถวายจากยุโรป ทรงชื่นชม
งานโลหะเคลือบสีลงยา (cloisonné enamel) แบบยุโรปที่เคลือบสีนุ่มนวล
อ่อนช้อยและการวาดภาพแบบมีมิติ ต่างจากวิธีวาดภาพพู่กันจีน โปรดให้
บาทหลวงเยซูอติ หาช่างผูช้ �ำ นาญการและนำ�สีเคลือบจากยุโรปเข้ามาทดลองวาด
ภาพแบบฝรัง่ ประดับเครือ่ งกระเบือ้ ง56 จีนเรียกเครือ่ งกระเบือ้ งเคลือบตกแต่ง
ด้วยสีที่นำ�เข้าจากตะวันตกว่า “ฝ้าหลางฉ่าย” (琺瑯彩 falangcai) แปลว่า
Harrisson, Barbara (1995): 47
Spence, Jonathan D (1988): 65
56
Fang, Lili (2005): 105
57
การเขียนสีประดับเครื่องกระเบื้องจีนมีมานานแล้ว สมัยหมิงใช้เทคนิค
เรียกว่า “วู่ฉ่าย” (wucai) สีที่ใช้มี 5 สี ได้แก่ แดง เหลือง เขียวอ่อน เขียวแก่ และ
สีม่วงอมดำ� และในสมัยคังซีได้พัฒนาสีเคลือบเพิ่มขึ้นอีกสองสี คือ ดำ�และน้ำ�เงิน
สีที่จีนใช้อยู่มีลักษณะเป็นแม่สีจัดจ้าน และเป็นสีใสมองผ่านไปเห็นเนื้อกระเบื้อง
เหมาะกับภาพเขียนแบบหมึกจีน หรือภาพสองมิติ นักสะสมฝรัง่ เรียกเครือ่ งกระเบือ้ ง
สี “วู่ฉ่าย” ที่ใช้สีเขียวเป็นหลักว่า famille verte สี “วู่ฉ่าย” ที่ใช้สีเหลืองเป็นพื้น
ว่า famille jaune และสี “วู่ฉ่าย” ที่ใช้สีดำ�เป็นพื้นว่า famille noire
54

55
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เครื่องเคลือบสีเทศ57
บาทหลวง ฌอง แบบติสต์ (Jean-Baptiste Gravereau) ผูเ้ ชีย่ วชาญ
งานเคลือบสีลงยา ชาวฝรัง่ เศส เดินทางมาถึงเมืองจีน พ.ศ. 2262 (1719) เพือ่
ร่วมงานกับศิลปินเยซูอติ ทีถ่ วายงานในกรุงปักกิง่ อยูก่ อ่ นแล้ว เช่น Giuseppe
Castiglione และ Matteo Ripa58 การทดลองใช้สนี �ำ เข้าจากยุโรปเคลือบบน
หุน่ กระเบือ้ งทีส่ ง่ มาจากเมืองจิง่ เต๋อเจิน้ และด้วยอิทธิพลของบาทหลวงเยซูอติ
ทีเ่ ข้าไปวาดภาพถวาย เครือ่ งกระเบือ้ งเคลือบสียคุ นีม้ กั เป็นลายพรรณพฤกษา
แบบตะวันตก สีที่ใช้เป็นสีนุ่ม ผสมสีขาวขุ่นเป็นพื้น ทำ�ให้ช่างสามารถเกลี่ย
โทนสีหนักเบามีมติ ิ เรียกว่า famille rose เพราะมีสชี มพูออ่ นอมขาวเป็นสีเด่น
แผ่นดินหย่งเจิ้ง พ.ศ. 2266–2278 (1723-1735)
จักรพรรดิแผ่นดินหย่งเจิ้งทรงรักงานศิลปะ โปรดให้ศิลปินเยซูอิต
จิเซปเป คาสติลิโอเน (Giuseppe Castiglione) ชาวอิตาเลียน วาดภาพ
เครือ่ งกระเบือ้ งหลวงชิน้ โปรดทัง้ ประเภทโบราณวัตถุและงานร่วมสมัย59 สมัย
นี้นอกจากสีลงยา 9 สีที่นำ�เข้าจากต่างประเทศแล้ว ช่างวังหลวงกรุงปักกิ่ง
ประสบความสำ�เร็จในการผลิตสีสำ�หรับเคลือบกระเบื้องเพิ่มอีก 9 สี60 นัก
วิชาการจีนเรียกเครือ่ งกระเบือ้ งสีนมุ่ นวลเหล่านีโ้ ดยรวมว่า “เฟิน่ ฉ่าย” (粉彩
fencai) ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องกระเบื้องสีเทศ หรือ “ฝ้าหลางฉ่าย” (琺瑯彩
falangcai) ยุคก่อนหน้าด้วย
งานศิลปะเครือ่ งกระเบือ้ งและภาพเขียนในรัชกาลนีเ้ ป็นงานทีง่ ามอ่อน
ช้อย และด้วยพระราชนิยมชืน่ ชอบเครือ่ งถ้วยขององค์จกั รพรรดิ เมือ่ สยามส่ง
เครื่องบรรณาการไปถวายในปี พ.ศ. 2267 (1724) อันเป็นปีที่ 2 แห่งรัชกาล
ก็ได้มพ
ี ระราชโองการให้พระราชทานของตอบแทนแก่กรุงศรีอยุธยาเพิม่ เติม
คือ นอกจากผ้าต่วนลายมังกรและผ้าต่างๆ ตามจารีตเดิมแล้ว ได้พระราชทาน
หยกและเครือ่ งกระเบือ้ งหลวงเป็นพระราชไมตรีเพิม่ เติมกลับมาด้วย จากนัน้
มาเครือ่ งกระเบือ้ งหลวงก็รวมอยูใ่ นรายการสิง่ ของทีพ่ ระเจ้ากรุงจีนพระราชทาน
Scott, Rosemary E. (1993): 237-239
Krahl, Reginal (2005)
60
Fang, Lili (2005): 108
58
59

20 | ความรู้จากเศษกระเบื้องจีน

ตอบแทนพระราชไมตรีพระเจ้ากรุงสยามแทบทุกครา
ในรัชสมัยหย่งเจิ้ง พ่อค้าชาวฝรั่งเศส ดัตช์ เดนมาร์ก และสวีเดน ได้
รับอนุญาตให้เข้าไปตั้งสำ�นักงานที่ท่าน้ำ�เมืองกว่างเจา ต่อจากชาวอังกฤษ
ที่เข้ามาเป็นชาติแรกในแผ่นดินก่อน บริเวณท่าน้ำ�เมืองกว่างเจาที่ห้างฝรั่ง
ตั้งเรียงกันอยู่เรียกว่าเขตสิบสามห้าง
แผ่นดินเฉียนหลง พ.ศ. 2279–2338 (1736-1795)
จักรพรรดิแผ่นดินเฉียนหลงเป็นประมุขทีเ่ ข้มแข็ง ทรงขยายอาณาเขต
ออกนอกกำ�แพงเมืองจีนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ จากดินแดนซินเจียง
(Xinjiang) จรดคาซัคสถาน ปราบทิเบต เนปาลและดินแดนกุรข่า นอกจาก
นีป้ ระวัตศิ าสตร์จนี จารึกพระนามไว้ในฐานะนักสะสมโบราณวัตถุ ทรงรวบรวม
ซือ้ หาโบราณวัตถุจนี ซึง่ กระจัดกระจายอยู่ มารักษาไว้ในวังหลวงเพือ่ อนุรกั ษ์
ศิลปะ เครื่องกระเบื้องหลวงต้นราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นของที่ผลิตในสอง
รัชสมัยคังซีกบั เฉียนหลง ด้วยทัง้ สองพระองค์มรี ะยะเวลาครองราชย์ยาวนาน
ในรัชศกเฉียนหลงช่างฝีมือเตาเอกชนก็ได้ปรับแต่งสีสันของภาชนะ
ให้เหมาะกับยุคสมัย เมื่อชาวโลกหันมานิยมภาพสีอ่อนหวานถ้วยชามยุคนี้
มักเขียนประดับด้วยภาพสีนุ่ม หรือ famille rose แต่ช่างเอกชนมีข้อจำ�กัด
เรือ่ งทุน ไม่สามารถซือ้ สีเคลือบจากยุโรปราคาแพงต้องหาทางเลือกอืน่ ในการ
ผลิต นักวิชาการเชือ่ ว่าช่างเอกชนเริม่ ผลิตเครือ่ งเคลือบสีนมุ่ จำ�หน่ายประมาณ
ปี พ.ศ. 2263-2268 (1720-1725) ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
ต่อมา ผูด้ ยี โุ รปนิยมใช้จานชามจีนเขียนตราประจำ�ตระกูล (Armorial
Ware) ห้างตะวันตกสั่งทำ�จานชามนับล้านชิ้นจากเมืองจีน ปัญหาคือรัฐบาล
จีนจำ�กัดขอบเขตพ่อค้าต่างชาติไว้ทกี่ วางตุง้ เรียกว่าระบบกวางตุง้ ช่วง พ.ศ.
2300-2385 (Canton System 1757-1842) ซึ่งชาวตะวันตกสามารถเข้าไป
พำ�นักได้เพียงช่วงฤดูส�ำ เภาเท่านัน้ ห้ามเดินทางไปเมืองอืน่ กวางตุง้ จึงกลาย
เป็นประตูแคบๆ ที่จีนค้าขายกับโลกภายนอก โรงเขียนลายสีตกแต่งภาชนะ
Scott, Rosemary E. (1993): 237-239
Krahl, Reginal (2005)
60
Fang, Lili (2005): 108
58
59
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ตามแบบของชาวต่างประเทศผุดขึน้ มารับงานในกวางตุง้ เพือ่ ความสะดวกใน
การติดต่อกับผูซ้ อื้ โรงงานเขียนลายเคลือบสีเหล่านีต้ งั้ อยูท่ างฝัง่ ใต้ของแม่น�้ำ
ไข่มุก (Zhujiang River)
พ่อค้าชาวตะวันตกที่ไปตรวจงานเขียนลายเคลือบสีเมื่อปีที่ 34 ของ
รัชศกเฉียนหลง (1769) บันทึกว่า “โรงงานกว้างใหญ่ มีช่างฝีมือนั่งเขียน
ภาพประมาณ 300 คน แต่ละคนเขียนภาพเฉพาะอย่าง บ้างก็เป็นคนแก่ บ้าง
ก็เป็นเด็ก เริ่มหัดเขียนกันตั้งแต่อายุประมาณ 6-7 ขวบ น่าประหลาดใจว่า
แถวนี้มีโรงงานเคลือบสีกระเบื้องอยู่อย่างน้อย 100 กว่าโรง” จีนเรียกเครื่อง
กระเบือ้ งเหล่านีว้ า่ “กว่างฉ่าย” Guangcai61 เมือ่ กาลเวลาล่วงไปงานเคลือบ
สีนมุ่ นวลแบบ “เฟิน่ ฉ่าย” ของเอกชนฝีมอื งามขึน้ เนือ้ สีเนียนเรียบไปกับเนือ้
กระเบือ้ ง ลักษณะเป็นปืน้ นูนออกมาแบบสีน�้ำ มันหมดไป แต่ทงั้ นีค้ ณ
ุ ภาพของ
เครื่องกระเบื้องส่งออกก็ยังต่ำ�กว่าเครื่องกระเบื้องหลวงมาก
ในกรุงศรีอยุธยา เครือ่ งกระเบือ้ งจีนทีส่ ยามสัง่ ซือ้ เข้ามามีเป็นจำ�นวน
มาก ของทีเ่ หลือมาถึงเวลานี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หนึง่ เครือ่ งกระเบือ้ ง
แบบไทยที่กรุงศรีอยุธยาสั่งผลิตจากเมืองจีน และสอง ภาชนะสำ�หรับใช้สอย
ที่พ่อค้านำ�เข้ามาในเชิงพาณิชย์ มีขายทั่วไปในท้องตลาดและละแวกที่จีน
เข้าไปตั้งร้านค้า จากเศษกระเบื้องที่พบแตกกระจายอยู่ในกรุงศรีอยุธยา
เครือ่ งกระเบือ้ งใช้สอยทัว่ ไปมีมากมายกว่าประเภทแบบไทยสัง่ ผลิตหลายเท่า

4. เครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” แบบไทย
ในสมัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวง

เมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจเครื่อง
ถ้วยที่ขุดได้ในกรุงเก่า ทรงอธิบายรูปทรงเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ซึ่ง
หมายถึงเครือ่ งกระเบือ้ งจีนผลิตตามแบบไทยส่งไปสัง่ ทำ�จากเมืองจีนในสมัย
กรุงเก่า ทีพ
่ ระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) รวบรวมไว้ ณ อยุธยา
พิพิธภัณฑ์วังจันทรเกษม ว่า ...สิ่งของที่ไทยให้อย่างสั่งออกไปทำ�เมืองจีน
ในครั้งกรุงเก่าพบมากแต่ 3 อย่าง คือ ชาม จานเชิง โถ บางทีจะมีถ้วยและ
กระโถนอีก 2 อย่าง ด้วยเป็นของที่ไทยเราใช้ใส่น้ำ�พริก น้ำ�ปลา และใส่ยามา
61
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แต่โบราณ กระโถนนั้นก็สำ�หรับบ้วนน้ำ�หมาก...
ชามไทยสัง่ ครัง้ กรุงเก่าว่าโดยรูปทรงเห็นมีแต่ทรงบัว...และทรงมะนาว
ตัด ทรงเหล่านี้เป็นชามจีนทั้งนั้น รู้ว่าของสั่งแต่ด้วยเขียนลายไทย และถ้ามี
ฝาไม่ว่ารูปใดๆ เป็นชามไทยสั่งให้ทำ�ทั้งนั้น ด้วยชามจีนเขาไม่ใช้ฝา...
จานเชิงว่าโดยรูปเป็นของไทยแท้ สั่งเข้ามาใช้จัดสำ�รับเลี้ยงอาหาร
อย่างไทย จานเชิงขนาดใหญ่สำ�หรับใช้ใส่ยำ�และผักปลา และใส่ข้าวสุกซึ่ง
แบ่งมาจากชามใหญ่เมื่อเวลาจะกิน จานเชิงอย่างเล็กสำ�หรับใส่กับข้าว ของ
หวาน จัดตั้งบนโต๊ะเท้าเชิง...
โถนัน้ มีหลายขนาด ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ทีไ่ ด้พบประมาณ 5 กำ� รองลงมา
ขนาดกลางอีกขนาดหนึง่ สำ�หรับใส่ของกินและอบเครือ่ งหอม รองลงมาเป็นโถ
แกงโถน้�ำ เชือ่ มตัง้ บนสำ�รับ เล็กทีส่ ดุ เป็นโถปริกสำ�หรับตัง้ เครือ่ งแป้ง กระบวน
โถทำ�หลายรูป โถขนาดใหญ่และขนาดรองมักทำ�เป็นรูปแตงจุกป้าน โถแกงโถ
น้�ำ เชือ่ มทำ�เป็นทรงรูปแตงบ้าง เป็นทรงโกศบ้าง แต่ฝามักทำ�เป็นยอดทรงมัน
โถปริกเครือ่ งแป้งมักทำ�เป็นรูปลูกแก้วกลมบ้าง เป็นเฟืองบ้าง เวลาเอามาจัด
ขึ้นเครื่องแป้งทำ�ปริกทองติดฝาเป็นยอดทรงมันจึงเรียกกันว่าโถปริก...
หากแยกแยะเครือ่ งกระเบือ้ งลายไทยทีพ่ บ สามารถแบ่งได้สองประเภท
คือ เครื่องลายครามลายไทยและเครื่องเบญจรงค์ลายไทย
เครื่องลายคราม (blue-and-white) ลายไทย ในสมัยอยุธยาการสั่ง
ทำ�เครือ่ งลายครามตามแบบของชาวต่างชาติใช้เวลานาน ด้วยต้องนำ�แบบไป
ทำ�ที่จิ่งเต๋อเจิ้นซึ่งอยู่ห่างจากทะเล การเดินทางกว่าจะส่งแบบไปโรงงานและ
นำ�สินค้ากลับมาขึ้นเรือที่กว่างเจาใช้เวลาแรมเดือน ไม่ทันฤดูเรือออก ต้องมี
ตัวแทนรับสินค้าเพือ่ รอเรือเทีย่ วหน้าปีถดั ไป พ่อค้าต่างชาติสามารถสัง่ เครือ่ ง
กระเบื้องลายครามประเภท “ให้อย่าง” (made to order) ผ่านนายห้างจีน
(Hong Merchants) ที่ติดต่อค้าขายอยู่ เรือลำ�ใดที่ต้องทำ�ธุระให้เสร็จใน
ฤดูการเดียวก็ต้องซื้อสินค้าสำ�เร็จรูปที่มีขายอยู่ที่ท่าน้ำ�เมืองกว่างเจา62 ทั้งนี้
เพราะเครื่องกระเบื้องเป็นสินค้าอันดับแรกที่ต้องลำ�เลียงบรรจุไว้ใต้ท้องเรือ
ก่อนนำ�สินค้าอื่นขึ้น
เครื่องกระเบื้องลายครามจีนเขียนลายไทย จึงเป็นพยานวัตถุยืนยัน
62
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ว่าเครือข่ายการค้าระหว่างจีนกับสยาม มีลักษณะเป็นเครือข่ายเดินเรือที่ต่อ
เนื่องเป็นประจำ� เพราะเครื่องลายครามลายไทยเป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อสั่งทำ�
ข้ามฤดูการเดินเรือ ส่วนเรือทีน่ �ำ เข้าเครือ่ งลายครามลายไทยเหล่านีเ้ ป็นสำ�เภา
สยามหรือสำ�เภาจีนไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่ไม่พบบันทึกสั่งซื้อสั่งทำ�สินค้า
ประเภทนี้อยู่ในรายการสินค้าของกำ�ปั่นฝรั่ง
เครือ่ งเบญจรงค์ “ให้อย่าง” สมัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์
บ้านพลูหลวง คนไทยเรียกเครือ่ งกระเบือ้ งเขียนสีลงยาเหนือเคลือบลายไทย
ว่าเครื่องเบญจรงค์ เดิมทีเครื่องเบญจรงค์สมัยอยุธยามิได้ผลิตในสยาม หาก
สั่งทำ�มาจากเมืองจีน
“เบญจรงค์” แปลมาจากคำ�จีนว่า “วู่ฉ่าย” (wucai) หมายถึงเครื่อง
กระเบื้องเคลือบ 5 สี ได้แก่ สีแดง เหลือง เขียวอ่อน เขียวแก่ และสีม่วงอม
ดำ�โดยบางทีมสี คี รามเขียนเป็นลายกำ�กับอยูใ่ ต้เคลือบ “วูฉ่ า่ ย” เป็นกรรมวิธี
เขียนสีประดับเครือ่ งกระเบือ้ งจีนทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยราชวงศ์หมิง และได้พฒ
ั นา
เป็นเลิศในแผ่นดินคังซี ลักษณะสีเคลือบเป็นสีใส ฝรัง่ เรียกการเคลือบแบบนีท้ ี่
มีสเี ขียวเป็นสีโด่ดเด่นว่า famille verte แม้ค�ำ ว่าเบญจรงค์ มีทมี่ าจาก“วูฉ่ า่ ย”
แต่เบญจรงค์ส่วนใหญ่มิได้เคลือบสีด้วยวิธีนี้ หากเคลือบด้วยเทคนิคสีนุ่ม
ยุคหลังที่เรียกว่า “เฟินฉ่าย” famille rose อันเป็นเทคนิคการเคลือบสีสมัย
ราชวงศ์ชิง
ในสงครามชิงพื้นที่ทางใต้ระหว่างรัฐบาลราชวงศ์ชิงและกองกำ�ลัง
ท้องถิ่นที่ใช้คำ�ขวัญ “ล้มชิง-กู้หมิง” อุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก ยุติการผลิตไประหว่าง พ.ศ. 2218-2222 (1675-1679)
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ สถานการณ์เช่นนี้ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการสั่งทำ�
เครื่องกระเบื้องตามแบบต่างชาติ และแม้ฝ่ายดัตช์เองก็พบอุปสรรคเช่นกัน
(ดู Jörg, Christiaan J.A., “Chinese Porcelain for the Dutch in the
Seventeenth Century: Trading Networks and Private Enterprise”)
ต่อมา เครื่องกระเบื้องหลวงของราชวงศ์ชิง ที่จักรพรรดิแผ่นดินหย่ง
เจิง้ และเฉียนหลงพระราชทานให้คณะทูตสยามนำ�กลับพระนครศรีอยุธยา ส่ง
ผลต่อรูปแบบของเครือ่ งถ้วยทีส่ ยามสัง่ ซือ้ จากจีน ดูเหมือนว่าราชสำ�นักสยาม
นับจากราชวงศ์บ้านพลูหลวง ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว จะโปรดปรานเครื่องกระเบื้องเขียนลายสี จึงสั่งทำ�เบญจรงค์มากกว่า
เครื่องกระเบื้องลายครามลายไทย

24 | ความรู้จากเศษกระเบื้องจีน

ดังนั้นเครื่องกระเบื้องที่มีสีชมพูอมขาว และสีอ่อนอื่นๆ ที่ผสมสีขาว
ลักษณะสีทึบไม่โปรงแสง เป็นเครื่องกระเบื้องที่ผลิตหลังจาก พ.ศ. 2263
(1720) เป็นต้นมา เครือ่ งเบญจรงค์สว่ นใหญ่มสี ชี มพูอมขาวแบบ “เฟิน่ ฉ่าย”
(famille rose) ประกอบ ทำ�ให้มองออกว่าเป็นของปลายแผ่นดินพระเจ้า
ท้ายสระลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และไม่เก่ากว่านั้น
ทัง้ นี้ เครือ่ งเบญจรงค์สมัยอยุธยาบางใบมีลกั ษณะการเขียนสีคล้ายคลึง
กับของที่สำ�เภาจีนส่งไปขายปัตตาเวียกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งชี้ให้เห็น
ความเกี่ยวโยงระหว่างสำ�เภาที่ค้าขายระหว่างสยามกับปัตตาเวีย
เครือ่ งกระเบือ้ งทีส่ ยามสัง่ ทำ�จากจีนในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ดูจะยืนยัน
ว่าเศรษฐกิจการค้าสมัยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท้ายสระและสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
บรมโกศมัง่ คัง่ คงเป็นเพราะมีก�ำ ไรเป็นกอบเป็นกำ�จากการค้าข้าวให้จนี กอปร
กับองค์ประกอบสำ�คัญอื่น เช่น การมีเครือข่ายการเดินเรือทะเลที่สามารถสั่ง
ทำ�กระเบื้องแบบไทยได้สะดวก และอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องในสมัยต้น
ราชวงศ์ชิงได้พัฒนาจนสามารถตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
นานาชาติได้ดีกว่าสมัยราชวงศ์หมิง เป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาสมัยราชวงศ์
บ้านพลูหลวง มีเครื่องกระเบื้องลายไทยที่ตกแต่งด้วยสีสันแปลกใหม่ ผลิต
ตามกรรมวิธีที่ทันสมัยในยุคนั้น และกระเบื้องเหล่านี้ก็เป็นพยานวัตถุที่ยัง
อยู่สืบมาถึงทุกวันนี้
อนึง่ เครือ่ งกระเบือ้ งอยุธยา ยังคงคัดลอกทำ�ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ดังตำ�นานเครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้น ระบุว่า มาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงทำ�นุบ�ำ รุงช่างไทย ทีท่ รุดโทรม
มาแต่ครัง้ เสียกรุง... ...ถ้วยชามทีส่ งั่ ไปทำ�เมืองจีน จึงได้ให้ชา่ งหลวงเขียนลาย
ตัวอย่างขึ้นใหม่แต่ดำ�เนินตามตัวอย่างที่ดีครั้งกรุงเก่าเป็นพื้น...
วิธีสั่งซื้อสั่งทำ�และเรือที่นำ�เข้าเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” สมัย
ปลายอยุธยา
ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมื่อเรือเดินทางไปถึงกวางตุ้ง พ่อค้าต่างชาติ
สามารถสั่งซื้อเครื่องกระเบื้องได้สองช่องทาง คือ ผ่านห้างที่เป็นสมาชิก
องค์กรการค้าของจีน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำ�การค้ากับฝรั่ง เรียกว่า กง
หัง (Co Hong) หรือซื้อผ่านร้านขายเครื่องกระเบื้องที่ตั้งเรียงรายรวมกัน
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อยู่หน้ากำ�แพงเมืองกวางตุ้ง63 การทำ�เครื่องลายครามตามแบบต่างชาติหรือ
ปั้นตามแบบต่างชาติต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือน64 เนื่องจากต้องส่งแบบ
ไปปั้นถึงเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น
การสั่งซื้อเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ผ่านสำ�เภาสยาม ไม่มีเอกสาร
ชั้นต้นให้ตรวจสอบว่าจีนปฏิบัติกับเรือสยามเช่นเดียวกับเรือของชาติตะวัน
ตกหรือไม่ หากใช้กฎเดียวกัน การสั่งเครื่องกระเบื้องของสยามก็คงทำ�นอง
เดียวกับเรือฝรั่ง คือ ซื้อผ่านกงหัง (หรือนายห้าง) ที่คุมการค้ากับสยามและ
ซื้อจากร้านค้ากระเบื้องเมืองกวางเจา อย่างไรก็ตาม สำ�เภาสยามมีลูกเรือ
ส่วนใหญ่ที่เป็นจีน คงได้เปรียบชาติตะวันตกตรงที่ไม่ถูกกักบริเวณเคร่งครัด
เช่นที่จีนปฏิบัติกับฝรั่ง
การสั่งซื้อเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ผ่านสำ�เภาจีน เครือข่ายสำ�เภา
จีนมีศักยภาพในการสั่งเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ดีที่สุด เพราะมีเครือข่าย
พ่อค้าภายในประเทศที่สามารถเจรจากันได้คล่องตัว ปี พ.ศ. 2276 (ค.ศ.
1733) ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ นาย Wybrand Blom บันทึก
ว่ากรุงศรีอยุธยามีส�ำ เภาจีนมาเยือนเฉลีย่ ปีละ 18 ลำ�65 ประกอบกับมีหลักฐาน
ว่าส่วนหนึง่ ของเครือ่ งฝรัง่ กังไสเขียนตราประจำ�ตระกูลของยุโรป (Armorial
Ware) สามารถสั่งซื้อผ่านพ่อค้าสำ�เภาจีนที่ปัตตาเวีย66 ดังนั้นมีความเป็น
ไปได้ว่า ชาวสยามสั่งทำ�ถ้วยชามให้อย่างกับพ่อค้าจีนที่เดินทางมาค้าขาย
กับสยามเป็นประจำ�

5. ถ้วยชามในตลาดและร้านค้า สมัยปลายอยุธยา

การนำ�เข้าถ้วยชามกระเบื้องจีน มีทั้งเนื้อหนาคุณภาพต่ำ�สำ�หรับชาว
บ้านใช้งาน เรือ่ ยไปถึงของดีสขี าวเนือ้ เนียนแบบทีจ่ นี ส่งไปยุโรป ภาชนะทีพ
่ บ
ส่วนใหญ่ลกั ษณะหนาบึกบึนมุง่ เอาความคงทน ต้นทุนต่�ำ ราคาถูก ส่วนใหญ่
เป็นชามลายครามเขียนลายจีน สิ่งของเหล่านี้พบแตกหักอยู่ตามพื้นดินและ
จมน้ำ�อยู่ในกรุงเก่าเป็นจำ�นวนมากที่สุด
Jörg (1982): 113.
Jörg (1982): 126.
65
na Pombejra (1998): 119.
66
Jörg (1993): 201.
63

64
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ถ้วยชามจีนผลิตในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่พบในสยาม มีลักษณะและ
รูปทรงคล้ายคลึงกับทีพ
่ บในปัตตาเวีย และเมืองอืน่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ลวดลายของเครื่องกระเบื้องใช้งานมักเขียนลายเหมือนๆ กัน ซ้ำ�ไปซ้ำ�มา
ต่อเนื่องนานนับร้อยปี เช่น ลายดอกโบตั๋น ดอกบัว ลายพรรณพฤกษา ลาย
เห็ดหลินจือ ลายนิมิตมงคล และลายอักษรจีน
ถ้วยชามจีนพบมากในบริเวณทีช่ มุ ชนจีนตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ ทัง้ ในและนอก
เกาะเมือง บริเวณตลาด ละแวกร้านค้า ท่าเรือพาณิชย์ และงมได้จากบริเวณ
บางกะจะ-ป้อมเพชร ซึ่งเป็นบริเวณที่สายน้ำ�ไหลมาบรรจบกัน
สมัยอยุธยาตลาดร้านค้าจะคึกคักขึ้นในฤดูสำ�เภา เมื่อลมนำ�เรือชาติ
ต่างๆ เข้ามาเยือน สำ�เภาจากเมืองจีนจะมาถึงทุกต้นปี ก่อนตรุษจีน ตามคำ�
พรรณนา ว่า “ครั้นถึงระดูลมสำ�เภาพัดเข้ามาในกรุง เป็นมรสุมเทศกาลพวก
ลูกค้าพานิช สำ�เภาจีนแลลูกค้าแขกสลุป ลูกค้าฝรั่งกำ�ปั่น ลูกค้าแขกกุศราช
และพวกลูกค้าแขกสุรัด แขกชวา มาลายู แขกเทศ ฝรั่งเศส ฝรั่งโลสง โปรตุ
เกศ วิลันดา อิศปันยอน อังกฤษ แลฝรั่งดำ� ฝรั่งเมืองลังกุนี แขกเกาะ เป็น
พ่อค้าพานิชคุมสำ�เภา สลุป กำ�ปั่น แล่นเข้ามาทอดสมออยู่ท้ายคู ขนสินค้า
ขึน้ มาไว้บนตึกห้างในกำ�แพงพระนครกรุงศรีอยุทธยา ตามทีข่ องตนซือ้ แลเช่า
ต่างๆ กัน เปิดร้าน ห้าง ตึก ขายของตามเพศ ตามภาษา67
ตัวตลาดใหญ่ที่พ่อค้าจีนตั้งร้าน ปักหลักค้าขายเป็นปึกแผ่น อยู่ใน
กำ�แพงเมืองทางทิศใต้ของพระนคร มุมที่แม่น้ำ�เจ้าพระยาไหลลงมาบรรจบ
กับแม่น�้ำ ป่าสัก ตลาดนีม้ ถี นนอิฐสามสายพาดผ่าน ตัง้ อยูร่ ะหว่างคลองประตู
จีนและคลองนายก่าย ถนนอิฐช่วงนี้ในแผนที่พระนครศรีอยุธยา เขียนสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ เรียก ‘ถนนตลาดจีน’ ส่วนในแผนที่ของนายจอนด์ แอนดรู
พ.ศ. 2314 (1771) เรียก ‘ถนนจีน’ (China Street) เอกสารทัว่ ไปเรียกบริเวณ
นี้ว่าตลาดจีนย่านนายก่าย
ส่วนที่เป็น ‘ตลาดใหญ่’ (น่าจะมีลักษณะคล้ายกับบริเวณสำ�เพ็งของ
กรุงเทพฯ) เริ่มจากคลองประตูจีนไปถึงคลองในไก่ (นายไก่, นายก่าย) มี
ตึกกว้านร้านจีนตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวง จีนไทยนั่งร้านขายของ สรรพ
สิ่งของเครื่องสำ�เภา เครื่องทองเหลืองทองขาว กระเบื้อง ถ้วย โถ ชาม แพร
สีต่างอย่างจีน แลไหมสีต่างๆ เครื่องมือเหล็กแลสรรพเครื่องมาแต่เมืองจีน
67

วินัย พงศ์ศรีเพียร (2551), มรดกฯ เล่ม 2.
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มีครบ มีของรัปทานเปนอาหาร แลผลไม้มาแต่เมืองจีนวางรายในร้านขายที่
ท้องตลาดมีของสดขายเช้าเย็น สุกร เปด ไก่ ปลาทเล แลปลาน้ำ�จืดปูหอย
ต่างๆ หลายอย่างพรรณ เปนตลาดใหญ่ยวดยิ่งในกรุง ชื่อตลาดใหญ่ท้าย
พระนคร อยู่ย่านในไก่68
ต่อเนือ่ งกับตลาดใหญ่ คือตลาดน้อยย่านสามม้า มีบริเวณจากวัดท่าม้า
เรือ่ ยไปตามคลองในไก่ไปทางแม่น�้ำ ป่าสัก จีนตัง้ โรงทำ�เครือ่ งจังอับแลขนมแห้ง
จีนต่างๆ หลายชนิดหลายอย่าง แลช่างจีนทำ�โต๊ะเตียงตู้เก้าอีน้ ้อยใหญ่ต่างๆ
ขาย ต่อไปช่างจีนทำ�ถังไม้ใส่ปลอกไม้แลปลอกเหล็ก ถังใหญ่น้อยหลายชนิด
ขายชาวพระนคร...และแลทำ�สรรพเครื่องเหล็กต่างๆ ขาย แลรับจ้างตีเหล็ก
รูปพรรณ์ตามใจชาวเมืองมาจ้าง แลมีตลาดขายของสดเช้าเย็นในท้ายตลาด
ตัง้ แต่หวั โรงเหล็กต่อไปจนถึงประตูชอ่ งกุดท่าเรือจ้างข้ามไปวัดพระนางเชิง69
ย่านสามม้า และย่านนายก่ายนีเ้ ป็นบริเวณทีค่ กึ คัก กำ�แพงปากคลอง
นายก่ายมีประตูชอ่ งกุดถึง 5 ช่อง เทียบกับกำ�แพงพระนครบริเวณอืน่ ทีม่ ปี ระตู
ช่องกุดเพียง 1 - 2 ช่อง เท่านัน้ อนึง่ แผนทีพ
่ ระนครเขียนสมัยต้นรัตนโกสินทร์
ทีป่ ากคลองประตูจนี มีทา่ พระยาราชวังสันตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่น�้ำ เจ้าพระยา ซึง่ อาจ
จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐที่ควบคุมการเดินเรือทะเลในพระนครและ
การเดินเรือสำ�เภาหลวง70
บรรยากาศของตลาดใหญ่ทา้ ยพระนครทีเ่ ป็นถนนตลาดจีนนัน้ ในสมัย
พระเพทราชา บริเวณนีเ้ ป็นถิน่ ทีอ่ ยูข่ องผูม้ ที รัพย์และพ่อค้าพานิชนานาชาติที่
ประกอบกิจการค้าขาย ดังบรรยายไว้ในหนังสือของเคมพ์เฟอร์ (Kaempfer)
ว่า “เมือ่ เข้าประตูเมือง ถนนแรกทีท่ อดไปทางทิศตะวันตก ขนานไปกับกำ�แพง
เมืองมีบ้านที่ดีที่สุด (ของพระนคร) เรียงรายอยู่ หลายบ้านเคยเป็นที่พำ�นัก
ของพ่อค้าอังกฤษ ดัชท์ และฝรั่งเศส รวมทั้งบ้านฟอลคอนก็อยู่บนถนนเส้น
นี้... ...มีตึกเล็กๆ สองชั้น นับร้อยหลัง ของลูกค้าจีนและแขก”71
วินัย พงศ์ศรีเพียร (2551) น. 81.
วินัย พงศ์ศรีเพียร (2551) น. 145.
70
พระยาราชวังสันเป็นแม่กองกำ�กับดูแลเรือรบทะเลใหญ่นอ้ ย รวมทัง้ อูเ่ รือ
ใหญ่ท้ายสำ�เภา 30 ลำ� ตั้งอยู่ใต้ปากคลองตะเคียน ส่วนเรือรบน้ำ�จืดพระยามหา
อำ�มาตย์ได้ว่ากล่าวดูแล
71
Kaempfer (1998): 44.
68
69
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โดยปกติเมื่อกำ�ปั่นหรือสำ�เภามาถึง ก็มักเข้าจอดทอดสมอในบริเวณ
ไม่ไกลจากห้างของตนนัก บริเวณทีเ่ ป็นห้างการค้าบรรยากาศคึกคัก มีตลาด
ขายของอำ�นวยความสะดวกกับลูกเรือเดินทะเลในบริเวณใกล้เคียง ตลาดที่
เข้าเกณฑ์นี้บรรยายไว้ในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง คือ
ตลาดท่าเรือจ้างวัดนางชี น่าบ้านโปรตุเกต 1 ตลาดหลังตึกห้างวิลันดา แถว
วัดหมู 1 ตลาดวัดสิงห น่าตึกยี่ปุ่น 1 ตลาดบ้านจีน ปากคลองขุนละครชัย...1
ตลาดวัดท่าราบ น่าบ้านเจ้าสัวซี มีตกึ แถวยาว 16 ห้องสองชัน้ ชัน้ ล่างตัง้ ร้าน
ขายของ ชั้นบนคนอยู่ หัวตลาดนี้มีโรงตีเหลก แลโรงเยบรองท้าว ทำ�ยาแดง
สูบกล้องขาย ตลาด 172 (วัดท่าราบอยู่ถัดวัดพุทไธศวรรย์ไปทางคลองคูจาม)
เจ้าสัวซีผู้นี้ อาจเป็นเจ้าสัวซี แซ่อ๋อง บุตรชายคนที่ 3 ของอ๋องเฮงฉ่วน ซึ่ง
ก.ศ.ร. กุหลาบระบุวา่ เมือ่ กรุงแตกเจ้าสัวซีพาครอบครัวหนีไปทางนครราชสีมา
วิธีนำ�เครื่องกระเบื้องเข้าไปขายให้ชาววังคือ หลังจากสำ�เภานำ�ถ้วย
โถ ชาม ชา ขนม แพรไหมหลากสี และสินค้าอื่นจากเมืองจีนมาถึง แม่ค้า
จากตลาดใหญ่ทา้ ยพระนครจะขนเข้าไปขายให้ชาววังหลวง ดังบรรยายไว้ใน
เอกสารว่าด้วยบริเวณใกล้เคียงพระตำ�หนักโคหาสวรรค์ ทีป่ ระทับในพระราชวัง
หลวงของพระพันวษา พระอัครมเหสีสมเด็จพระนารายณ์ ซึง่ พระตำ�หนักนีใ้ น
รัชกาลต่อๆ มาใช้เป็นพระคลังในว่า พระคลังข้างในท้าวทรงกันดานได้รกั ษา
มีกำ�แพงล้อม มีปตูสวรรค์ภิรมย์ออกไปท้องสนามจันทน์ หัวเลี้ยวท้องสนาม
จันทน์มาถนนริมกำ�แพงล้อมตึกห้าห้อง สำ�หรับนางวิเศศต้นแต่งเครื่องพระ
สุพัณภาชหุงพระกระยาเสวยเครื่องต้น แลถนนนี้ผู้หญิงชาวบ้านในไก่เข้ามา
นั่งร้านขายเครื่องสำ�เภาจีน73
การนำ�สินค้าสำ�เภาเข้าวัง อีกช่องทางหนึ่ง คือ ผ่านหน่วยงานพระ
คลัง ซึ่งมีออกญาโกษาธิบดีดูแล นำ�สินค้าขึ้นถวายพระมหากษัตริย์และพระ
มเหสีฝ่ายใน แม้ไม่พบเอกสารใดระบุขั้นตอน แต่มีพาดพิงถึงในเรื่องอื่น เช่น
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. 2257 (1714) บาทหลวง Louis de
Cicé ระบุว่า
พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ (สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ) ยังทรงพระเยาว์
และรักสนุก มักทิง้ ภาระในการบริหารราชการแผ่นดินให้ออกญาพระคลังเป็น
72
73

วินัย พงศ์ศรีเพียร (2551) เล่ม 1 น. 85.
โบราณราชธานินทร์ (2550) น. 70.
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ผู้ดูแล ขุนนางท่านนี้รู้เรื่องนอกในราชสำ�นักเป็นอย่างดี และทำ�ทุกอย่างเพื่อ
ขยายอิทธิพลของตน จึงอาจเป็นศัตรูทนี่ า่ เกรงขาม ชอบส่งหญิงชาวจีนเข้าไป
เป็นนางใน รับใช้พระสนมและเจ้านายฝ่ายหญิงอยู่เป็นนิจ74
โดยปกติแล้ว ข้าราชบริพารฝ่ายในเป็นผูถ้ วาย หรือนำ�สินค้าเข้ามาให้
เลือก ทั้งแพรไหม เครื่องแก้ว กระปุก โถ ถ้วยชาม โถปริกสำ�หรับใส่เครื่อง
แป้ง ตลอดจนสินค้ามีคา่ อืน่ จากต่างแดน ออกญาสมบัตธิ บิ าลซึง่ ดูแลงานพระ
คลังจึงมีคนเข้านอกออกในรับใช้เจ้านายฝ่ายหญิงอยูเ่ ป็นนิจ และเครือ่ งถ้วยที่
นำ�เข้าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ดูจะยืนยันว่า การค้าระหว่างไทยกับ
จีนคึกคักในรัชกาลนี้ มีสนิ ค้าหลากหลายนำ�เข้าไปให้เลือก และผูใ้ หญ่ฝา่ ยใน
สามารถสั่งถ้วย โถ จาน ชาม ได้ตามแบบที่ต้องการทั้งรูปทรงและลวดลาย
ความหลากหลายของเครือ่ งกระเบือ้ งจีนทีน่ �ำ เข้ามาสูพ่ ระนครศรีอยุธยา
เป็นพยานวัตถุที่ยืนยันถึงเครือข่ายการค้าสำ�เภาระหว่างสยามกับจีนที่มั่งคั่ง
มีเรือเดินสมุทรเดินทางติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งสมัยราชวงศ์ปราสาททอง
และสมัยราชวงศ์บา้ นพลูหลวง สามารถสัง่ ซือ้ สัง่ ทำ�เครือ่ งลายครามลาย เครือ่ ง
เบญจรงค์งามๆ นอกจากนี้ ยังมีถว้ ยชามนานัปประเภทสำ�หรับใช้งานทุกระดับ
ชั้น เป็นสินค้านำ�สู่สยามในเชิงพาณิชย์

6. บทสรุป

เครื่องกระเบื้องสมัยต้นราชวงศ์ชิงที่พบในสยามสะท้อนให้เห็นความ
เชือ่ มโยงของสังคมและการเมืองในประเทศจีนซึง่ เป็นทัง้ แหล่งผลิตและส่งออก
เครือ่ งกระเบือ้ ง กับกรุงศรีอยุธยาดินแดนปลายทางทีส่ งั่ ซือ้ สัง่ ผลิตสิง่ ของเหล่า
นี้ ดูจากโบราณวัตถุพบว่า การเปลี่ยนราชวงศ์ การประกาศเปิด/ปิดเมืองท่า
หรือเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตสินค้า มีผลต่อสินค้าที่นำ�เข้าในอีกสังคมหนึ่งที่
อยูห่ า่ งไกล ในโลกการค้าทีไ่ ร้พรมแดนและไม่เคยหยุดนิง่ และสะท้อนให้เห็น
สังคมการค้าสมัยราชวงศ์บา้ นพลูหลวงทีม่ งั่ คัง่ อีกทัง้ ชุมชนจีนในกรุงศรีอยุธยา
ที่ขยายตัวเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศจีน
การเปลีย่ นราชวงศ์และนโยบายห้ามคนจีนออกค้าขายในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ในสมัยต่างๆ ส่งผลต่อการค้าของสยามประเทศโดยเฉพาะนโยบาย
การส่งสำ�เภาสยามไปส่งบรรณาการถวายพระเจ้ากรุงจีน คือสยามจะจัดส่ง
74

Na Pombejra (1994): 14.
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กองเรือไปถวายบรรณาการเพือ่ นำ�สินค้าไปขายบ่อยในยามทีจ่ นี ปิดห้ามมิให้
เอกชนคนจีนเดินทางออกมาค้าขายโพ้นทะเล แต่ในทางกลับกันเมื่อรัฐบาล
จีนอนุญาตให้พ่อค้าออกเรือมาค้าขายโพ้นทะเล สยามก็จะละเลยการถวาย
บรรณาการเช่นในยุคสมเด็จพระเพทราชา
จากเทคนิคการผลิตถ้วยชามกระเบือ้ งของจีนทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ เรือ่ ยๆ ทำ�ให้
พอกำ�หนดได้ว่าเครื่องเบญจรงค์ส่วนใหญ่นำ�เข้ามาสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้าย
สระถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จำ�นวนเครื่องเบญจรงค์ที่นำ�เข้าสมัยสมเด็จพระเจ้า
ท้ายสระและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแสดงให้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยา
มั่งคั่ง มีชุมชนจีนที่คล่องตัวทางการค้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งข้าวไป
ขายมณฑลฮกเกีย้ นและมณฑลกวางตุง้ ทีข่ าดแคลนข้าวอย่างหนัก ส่วนหนึง่
เป็นผลจากการเปิดเมืองท่าให้พอ่ ค้าจีนบุกตลาดต่างแดน และทีส่ �ำ คัญ อยูใ่ น
ยุคที่อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจีนได้รับการพัฒนา จนสามารถผลิตสินค้า
สนองต่อรสนิยมของลูกค้าในตลาดโลกได้ดีขึ้นกว่าเดิม ลักษณะการเคลือบ
สีเบญจรงค์สมัยปลายอยุธยามีความใกล้เคียงกับภาชนะกระเบื้องเคลือบสีที่
จีนส่งไปขายปัตตาเวีย มีความเป็นไปได้ว่ามาจากแหล่งผลิต หรือเครือข่าย
การค้าสำ�เภาจีนที่เกี่ยวข้องกัน
อิทธิพลทางการค้าของกลุม่ พ่อค้าฮกเกีย้ นในกรุงศรีอยุธยาสมัยราชวงศ์
บ้านพลูหลวงต่อเนื่องมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เห็นได้จากสินค้านำ�เข้า
เช่นถ้วยชามใช้งานจากจางโจวในมณฑลฮกเกี้ยน สินค้าส่งออกเช่นข้าวและ
ดีบกุ ทีส่ ยามนำ�ไปขายเมืองเอ้หมึงช่วงทีจ่ นี ขาดแคลนข้าว ตลอดจนชือ่ ตลาด
ใหญ่ท้ายพระนครที่คนจีนเรียกว่าตลาดนายก่าย เป็นภาษาฮกเกี้ยน อีกทั้ง
เอกสารอังกฤษระบุว่าออกญาพระคลังจีนที่ดูแลกรมท่าในสมัยราชวงศ์บ้าน
พลูหลวงมีญาติอยู่เมืองเอ้หมึง
บทความนีป้ รับปรุงแก้ไขจาก “การค้าเครือ่ งกระเบือ้ งระหว่างจีนสมัย
ต้นราชวงศ์ชงิ กับกรุงศรีอยุธยาสมัยราชวงศ์บา้ นพลูหลวง พ.ศ. 2187-2310”
ในหนังสือ ในยุคอวสานกรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม รศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
บรรณาธิการ ศิลปวัฒนธรรม 2558
ผู้เขียนขอขอบคุณ ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรา
นนท์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวัต ณ ป้อมเพชร นายเศรษฐพงษ์ จงสงวน
ดร. ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และศาสตราจารย์ ดร. แถมสุข นุ่มนนท์ สำ�หรับ
คำ�แนะนำ�ในการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ นายไพรินทร์ แก่นแก้ว ผู้ถ่ายภาพ
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ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณ คุณประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร และ คุณชาญชัย สุพานิชวร
ภาชน์ ทีอ่ นุญาตให้ถา่ ยภาพเครือ่ งเบญจรงค์และเศษชิน้ ส่วนเครือ่ งกระเบือ้ ง
จีนพบในสยามเพือ่ นำ�มาเขียนบทความชิน้ นี้ ความทุม่ เทในการสะสมโบราณ
วัตถุอย่างต่อเนื่องมานานนับสิบปีของทั้งสองท่าน
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(บน) บันไดพญานาค วัดพุทไธศวรรย์ เกล็ดประดับกระเบื้องลายคราม
สมัยคังซี พ.ศ. 2205-2265
(ล่าง) จานชามลายเด็กกับใบบัวรัชศกคังซี พบทั่วไปในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รวมทั้งที่ลพบุรีและพระนครศรีอยุธยา ของ คุณประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร
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(บน) จานกระเบื้องเคลือบสีนุ่ม Fencai รัชสมัยหย่งเจิ้ง พ.ศ. 2266–2278
(1723-1735) ภาพจากพิพิธภัณฑ์ Victoria & Albert ประเทศอังกฤษ
(ล่าง) จานกระเบื้องเคลือบสีนุ่ม Fencai รัชสมัยเฉียนหลง พ.ศ. 2279
–2338 (1736-1795) ภาพจากพิพิธภัณฑ์ Victoria & Albert ประเทศอังกฤษ
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(บนซ้าย) โถลายคราม
ให้อย่างสมัยอยุธยา ลักษณะ
ยอดหัวเม็ดรูปทรงเดียวกับเสา
หัวเม็ดที่กำ�แพงวัดท่า กรุงเก่า
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เรี ย กวั ด ท่ า การ้ อ ง
(บนขวา)
(ซ้าย) ถ้ำ�ชาเขียนลาย
ก้านขด พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติพระนคร พระยาดำ�รงธรรม
สาร (สร่าง วิเศษศิริ) มอบให้
พ.ศ. 2484
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(บนซ้าย) จานเคลือบเขียว
เตาหลงเฉวียน มณฑลเจ้อเจียง สมัย
ราชวงศ์หยวน ครึ่งหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 19 กับชิ้นส่วนจานลายคราม เตาผิง
เหอ มณฑลฝูเจี้ยนสมัยราชวงศ์หมิง
ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 22
(บนขวา) ซ้ายชามญี่ปุ่น เตา
อาริตะ สมัยเอโดะ พุทธศตวรรษที่ 22
ใบขวา ชามลายคราม เตาจิ่งเต๋อเจิ้น
สมัยราชวงศ์หมิง พุทธศตวรรษที่ 21
(ซ้าย) ชามลายครามจากเตา
อันซี มณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงส์หมิง
พุทธศตวรรษที่ 21
(ล่างซ้าย) ชิ้นส่วนลายคราม เตาเต๋อฮั๋ว มณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงศ์ชิง
พุทธศตวรรษที่ 23 ครึ่งหลัง
(ล่างขวา) ชิ้นส่วนลายครามใบหน้าจากเตาเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน สมัย
ราชวงศ์ชิง พุทธศตวรรษที่ 23 ครึ่งหลัง /สองใบหลัง จากเตาอันซี และเตาเต๋อฮั่ว
มณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงศ์ชิงพุทธศตวรรษที่ 24-25 ตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ ชี้
ให้เห็นว่ากรุงเก่ามีชาวบ้านอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
ผูเ้ ขียนขอบคุณ ดร. ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผูอ้ �ำ นวยการพิพธิ ภัณฑ์เครือ่ ง
ถ้วยเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ผู้วิเคราะห์แหล่งเตาเผาและยุคสมัย
กับ คุณชาญชัย สุพานิชวรภาชน์ ผู้สะสมเศษกระเบื้องพบในกรุงเก่า ที่
อนุญาตให้ถ่ายภาพเพื่อประกอบบทความชิ้นนี้
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(บน) โถสีนุ่มที่สำ�เภาจีน
นำ � เข้ า มาขายช่ ว งราชวงศ์ บ้ า น
พลูหลวง สีหวานนวลของเครื่อง
กระเบื้อง แบบ “เฟิ่นฉ่าย” หรือ
Famille Rose นิยมกันในสมัยต้น
ราชวงศ์ชิง (ของสะสม คุณประไพ
สิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร)
(ล่างซ้าย) จานเคลือบสีนมุ่
แบบ “เฟิน่ ฉ่าย” สมัยคริสต์ศตวรรษ
ที่ 18 ส่งไปทีป่ ตั ตาเวีย ภายในเคลือบ
สีทำ�นองเดียวกับเบญจรงค์สมัย
อยุธยา พบที่อินโดนีเซีย ภาพจาก
หนังสือของ Barbara Harrisson
(ล่างขวา) ชามและโถสมัย
อยุธยา

จานให้อย่าง (ภาพบน) ลายก้านขดช่อหางโต ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร ของหลวงพระราชทานในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั 2471
(ล่างซ้าย) ลายก้านขดช่อหางโตนี้ เป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย พบบน
จิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั ไชยวัฒนาราม ประตูศาลาการเปรียญสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือทีว่ ดั
ใหญ่สวุ รรณารามจังหวัดเพชรบุรี และปูนปัน้ สมัยอยุธยาทีว่ ดั บ้านป่า จังหวัดอ่างทอง
(ล่างขวา) ก้านขดช่อหางโต เป็นลายเด่นของกรุงศรีอยุธยา พบผ้าลายให้
อย่างสั่งทำ�จากอินเดียสมัยสมเด็จพระนารายณ์ จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เอเชียซิวิไล
เซชั่นของสิงคโปร์
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(บนซ้าย) ถ้วยเบญจรงค์ลายเทพนมนรสิงห์ สมัยอยุธยา ของสะสมเอกชน
ภาพจากหนังสือ เบญจรงค์และเครื่องกระเบื้องลายไทย จัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ 2555
(บนขวา) เครื่องเบญจรงค์สมัยปลายอยุธยา นิยมลายพรรณพฤกษาที่
ปูลายแน่นภาชนะ คล้ายห่อหุ้มด้วยผ้าลายสีอ่อนหวาน (ของสะสม คุณประไพ
สิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร)
(ล่าง) ถ้วยเบญจรงค์ ลายกนกเปลวพุม่ ข้าวบิณฑ์พนื้ เขียว ขนาบลายกระจัง
หน้ากระดานพื้นแดง ด้านในเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์กนกเปลวพื้นเหลือง ขนาบ
ลายหน้ากระจังพื้นแดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ของหลวงพระราชทาน
ยืมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2470 ภาพจากหนังสือ
เบญจรงค์และเครื่องกระเบื้องลายไทย จัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ 2555
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เอกสารแนบท้าย 1 : ตารางเทียบรัชสมัยไทยและจีน
ไทย

จีน

ราชวงศ์ปราสาททอง
ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1912)
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
แผ่นดินซุ่นจื้อ
		 พ.ศ. 2173-2198 (ค.ศ. 1629-1655) 		 พ.ศ. 2187-2204 (ค.ศ. 1644-1661)
เจ้าฟ้าชัย พ.ศ. 2198-2199 (ค.ศ. 1656)
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
		 พ.ศ. 2199 (ค.ศ. 1656)
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
แผ่นดินคังซี
พ.ศ. 2199-2231 (ค.ศ. 1656-1688)
		 พ.ศ. 2205-2265 (ค.ศ. 1662-1722)
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
สมเด็จพระเพทราชา
		 พ.ศ. 2231-2246 (ค.ศ. 1688-1703)
สมเด็จพระเจ้าเสือ
		 พ.ศ. 2246-2251 (ค.ศ. 1703-1709)
สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
		 พ.ศ. 2251-2275 (ค.ศ. 1709-1733)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
		 พ.ศ. 2275-2301 (ค.ศ. 1733-1758)
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
		 พ.ศ. 2301 (ค.ศ. 1758)
สมเด็จพระเอกทัศน์
		 พ.ศ. 2301-2310 (ค.ศ. 1758-1767)

แผ่นดินหย่งเจิ้ง
		 พ.ศ. 2266-2278 (ค.ศ. 1723-1735)
แผ่นดินเฉียนหลง
		 พ.ศ. 2279-2338 (ค.ศ. 1736-1795)
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เอกสารแนบท้าย 2 : ตารางเทียบรัชสมัยไทยและจีน
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ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ดำ�เนินงานมาครบรอบ 30 ปี ด้วยเงินทุน
จดทะเบียนเริม่ แรก 30 ล้านบาท ซึง่ มูลนิธฯิ ได้น�ำ เงินดอกผลมาดำ�เนินกิจกรรม
ภายใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ โดยร่วมมือกับผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ด้วย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฯ ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน
การศึกษา คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเติบโต
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศของเราให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
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5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำ�นักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำ�ริ และโครงการคำ�พ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. โครงการต้นน้ำ�ต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2560
นางเพ็ชรี
นายเกริกเกียรติ
นายพนัส
นายธเนศ
นายรังสรรค์
นายวิทยา
นางสาวศรีประภา
นายประจักษ์
นางสาวอุบลรัตน์
นายบดินทร์
นายปกป้อง
นายอัครพงษ์
นายชาญวิทย์
นายธำ�รงศักดิ์

สุมิตร
พิพัฒน์เสรีธรรม
ทัศนียานนท์
อาภรณ์สุวรรณ
ธนะพรพันธุ์
สุจริตธนารักษ์
เพชรมีศรี
ก้องกีรติ
ศิริยุวศักดิ์
อัศวาณิชย์
จันวิทย์
ค่ำ�คูณ
เกษตรศิริ
เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำ�แถลง
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำ�เนินงาน โครงการตำ�ราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำ�เนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำ�ราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า
คุณภาพหนังสือตำ�ราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำ�หน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำ�เนินงานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำ�หนดนโยบายสร้างตำ�รา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำ�รานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำ�ราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ

ตำ�ราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำ�ราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำ�ราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรองตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำ�ราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายเจตนารมณ์และนโยบายได้ครบทุกประเภท และมีเนื้อหาครอบคลุม
สาขาวิชาต่างๆ ถึง 8 สาขาดังต่อไปนี้คือ (1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (2) สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (5) สาขา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (6) สาขาวิชาปรัชญา (7) สาขาวิชาจิตวิทยา
(8) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำ�ราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้น
ดำ�เนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำ�ราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำ�ไร
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำ�ราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยินดีน้อมรับคำ�
แนะนำ�และคำ�วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำ�อยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำ�ราสาขาวิชาต่างๆ
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธยา - สถาปนากรุงธนบุรี 2310-2560
250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya
and the Rise of Thonburi 1767-2017
ศุกร์/Fr. 15 กันยายน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok
07.30-08.30
08.30-08.45
		
		
08.45-09.30
09.30-10.00
10.00-12.30
		

12.30-13.30
13.30-15.30
		
		
		

ลงทะเบียน / Registration
พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
ศ.เกียรติคณ
ุ เพ็ชรี สุมติ ร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธโิ ครงการตำ�ราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ / Welcoming
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวเปิดงาน /
Opening
มอบของทีร่ ะลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Photos
ปาฐกถานำ�โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ Keynote: Nidhi Eoseewong
พัก-อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
อภิปราย / Panel “เสียกรุงศรีอยุธยา สถาปนากรุงธนบุร”ี Fall of AyutthayaRise of Thonburi
คริส เบเกอร์  Chris Baker
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  Charnvit Kasetsiri
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร  Pimpraphai Bisalputra
ภาวรรณ เรืองศิลป์  Bhavan Ruangsilpa
ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  Thamrongsak Phetlertanan
อดิศักดิ์ ศรีสม  Adisak Srisom  ดำ�เนินรายการ
อาหารกลางวัน / Lunch
แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 (หอประชุม) : เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา :
ว่าด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�นาย กับการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเมือง
แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
ขับเสภาเพลงยาว โดย บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์  Chusak Pattrakulvanit
กฤษฏิ์ เลกะกุล  Great Lekakul
อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ  Akkharaphong Khamkhun  ดำ�เนินรายการ

		
		

		

		
		

15.30-16.00

ห้องที่ 2 / Room 2 : พระเจ้าอุทุมพร กับชาวอโยธยาในพม่า
King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
ทิน มอง จี  Tin Maung Kyi
ดำ�รง ใคร่ครวญ  Damrong Khraikruan (เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
ลลิตา หาญวงษ์  Lalita Hanwongs
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์  Patipat Pumpongpaet
สมฤทธิ์ ลือชัย  Somrit Luechai  ดำ�เนินรายการ
ห้องที่ 3 / Room 3 : อวสานพระเจ้าตาก The End of King Taksin
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