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1 บทความนี ้พฒันาจาก “การคา้เครือ่งกระเบ้ืองระหวา่งจนีสมยัต้นราชวงศ์
ชิง กับกรุงศรีอยุธยาสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง พ.ศ. 2187-2310” ในหนังสือ ใน
ยุคอวสานกรุงศรีฯ ไม่เคยเสื่อม รศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ บรรณาธิการ ศิลป
วัฒนธรรม 2558

เศษกระเบื้องสมัยต้น
ราชวงศ์ชิง นำามาเจยีนประดบัปนู
ปัน้วดัมหาธาต ุปจัจบุนัเกบ็รกัษา
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา 
พระนครศรีอยุธยา

เมื่อ พ.ศ. 2187 (ค.ศ.1644) ราชวงศ์หมิงล่มสลาย จักรพรรดิชาว
แมนจูเข้ามามีอำานาจปกครองอาณาจักรจีน ในช่วงต้นราชวงศ์ชิง 3 รัชสมัย 
คือ คังซี พ.ศ. 2205-2265 (1662-1722) หย่งเจิ้ง พ.ศ. 2266-2278 (1723-
1735) และ เฉียนหลง พ.ศ. 2279-2338 (1736-1795) ช่วงที่อุตสาหกรรม
เคร่ืองกระเบ้ืองจนีคณุภาพดเีปน็ทีต่อ้งการของตลาดโลก ตรงกบัสมยัสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราชเรื่อยมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช เศษกระเบื้องจีนที่แตกกระจายจมน้ำาจมดินในกรุงเก่าล้วนเป็น
พยานวัตถุสำาคัญทางประวัติศาสตร์ 

ความรู้จากเศษกระเบื้องจีน1
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1. เครื่องกระเบื้องจีนรัชสมัยคังซี หย่งเจิ้ง และเฉียนหลง 
เครื่องกระเบื้อง (Porcelain) หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินสีขาว 

เคลือบและเผาให้แกร่งด้วยอุณหภูมิสูง 1280-1400 องศาเซลเซียส ทำาให้
คงทนทำาความสะอาดง่ายกว่าเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด แหลง่ผลติเครือ่งกระเบือ้งจนีทีส่ำาคญัอยูท่ีเ่มอืงจิง่เตอ๋เจิน้ มณฑลเจยีง
ซ ีผลติเครือ่งกระเบือ้งใหร้าชสำานกัพระเจา้กรงุจนีและสง่ออกขายตา่งแดนได้
รบัความนยิมจากชนชัน้สงูทัว่โลก ไทยเรยีกเครือ่งกระเบือ้งทีผ่ลติจากจิง่เตอ๋
เจิ้นว่า “กระเบื้องกังไส” ตามสำาเนียงที่จีนแต้จิ๋วเรียกมณฑลเจียงซี 

นอกจากถว้ยชามเนือ้กังไส พบเศษกระเบื้องกรงุเก่าจำานวนมากเปน็
ภาชนะที่ผลิตจากเตาท้องถิ่นในมณฑลฮกเกี้ยน (ฝูเจี้ยน) เตาหลงฉวนใน
มณฑลซีเจียง และจากเตาท้องถิ่นของมณฑลกวางตุ้ง ของเหล่านี้เป็นของ
ชาวบ้านใช้งานคุณภาพด้อยกว่าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น แต่นิยมเพราะ
ราคาไม่แพง ที่กรุงเก่าพบเศษกระเบื้องใช้งานสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์
ชิงราคาถูกกระจายไปทั่ว

เศษกระเบือ้งสง่ออกจากมณฑลฮกเกีย้นทางใต ้เมือ่พจิารณาประกอบ
กับชื่อจีนในหนังสือสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ที่แปลโดยใช้ 
ภาษาฮกเกีย้นสำาเนยีงเจยีงจวิ จะเหน็ความสัมพนัธท์างการคา้ระหวา่งสยาม
กับเครือข่ายสำาเภาฮกเกี้ยนจากเมืองจางโจว คนไทยเรียกว่าเจียงจิว หรือ 
เฉยีงจยี (คำาใหก้ารขนุหลวงหาวัด) และเมอืงท่าในมณฑลฮกเกีย้นอกีแหง่หนึง่ 
คือ ฉวนโจวซึ่งอยู่เลยจางโจวขึ้นไปทางเหนือ ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญ
ภาษาจีนท้องถิ่นเชื่อว่า ฉวนโจวคือเมืองจะจิ๋วในกลอนสวดสมัยอยุธยาว่า 
พวกจนีจะจิว๋เชดิหุน่ยกัคิว้เปน็ทา่เปน็ทาง2 ฉวนโจวเปน็เมอืงทา่สำาคญัมาแต่
โบราณ มาร์โคโปโลเรียกว่าเมืองนี้ว่า ไซตูน

2. การค้าระหว่างจีน กับ สยามสมัยราชวงศ์ปราสาททองและ
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง 

กรุงศรีอยุธยาติดต่อคบค้ากับจีนในระบบบรรณาการ เช่นเดียวกับที่ 
รัฐอื่นในเอเชียปฏิบัติ กรุงศรีอยุธยาส่งคณะทูตเดินทางไปจิ้มก้อง3 โดยนำา 

2 กลอนสวดสุบินกุมาร 
3 จิ้มก้องเป็นคำาจากภาษาจีน “จิ้ม” แปลว่า ให้ “ก้อง” แปลว่า ของกำานัล
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พระราชสาส์นคำาหับ (勘合)4 พระราชสาส์นสุพรรณบัฏ และเครื่องราช
บรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีนที่กรุงปักกิ่งผ่านเมืองกว่างเจาในมณฑล
กวางตุ้ง เพื่อนำาสินค้าจากอยุธยาไปขาย ซื้อสินค้าจีน เช่น แพรไหม ใบชา 
เครื่องกระเบื้อง และอื่นๆ ลำาเลียงกลับ ทุกครั้งที่เดินทางไปเยือนจักรพรรดิ
จีนจะมีพระราชโองการให้พระราชทานของกำานัลตอบแทนพระราชไมตรี
เสมอ สินค้าที่เรือบรรณาการบรรทุกจะได้รับการยกเว้น หรือลด อัตราค่า
ธรรมเนียมและภาษี 

เครื่องกระเบื้องจีนเป็นสินค้าขายดีประเภทหนึ่งที่เรือต่างชาติต่างซื้อ
กลับประเทศแทบทุกเที่ยว ด้วยใช้เป็น “อับเฉา” ถ่วงเรือให้มีน้ำาหนักเพียง
พอต้านแรงลมทะเล ถ้วยชามเป็นสินค้าที่ไม่ชำารุดเมื่อโดนละอองน้ำา ดังนั้น
เรือเดินสมุทรแทบทุกลำาจะบรรจุภาชนะกระเบื้องจีนถูกปูท้องเรือเป็นพ้ืนชั้น
หนึ่งก่อนบรรจุสินค้าอื่นที่อาจเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำาระหว่างเดินทาง 
เช่น ชาและแพรไหม การนำาเขา้ถว้ยชามกระเบือ้งของกรงุศรอียธุยาเปน็เรือ่ง
ที่โยงใยอยู่กับวิถีการค้าสำาเภาระหว่างจีนกับสยาม 

การค้าสำาเภาจีนสมัยราชวงศ์ปราสาททอง 
พ.ศ. 2173-2231 (1629-1688)
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 การค้าสำาเภาระหว่างจีนกับกรุงศรีอยุธยา

มีข้อจำากัดหลายประการ เน่ืองจากราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ท่ีปกครอง
สยาม และราชวงศ์ของจักรพรรดิที่ปกครองจีน ล้วนปราบดาภิเษกขึ้นใหม่ 
อำานาจปกครองยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ กษัตริย์เผ่าแมนจูยกทัพเข้ากรุง

4 “คำาหบั” ปา้ยสัง่เคลือ่นทพัของจนีในสมยัโบราณ คอื เอาไมไ้ผม่าประทบั
ตราหรอืเครือ่งหมายแลว้ผา่ออกเปน็สองซกี ซกีหนึง่ผูอ้อกคำาสัง่ถอืไว ้อกีซกีหนึง่สง่
ไปให้ผูท้ีจ่ะรบัคำาสัง่ เมือ่เวลาออกคำาสัง่ ผูอ้อกคำาสัง่กจ็ะสง่ซกีไม้ไผท่ีต่นถือไว้ไปให้
ผู้รับคำาสั่ง ผู้รับคำาสั่งเมื่อได้รับซีกไม้ไผ่มา ก็จะนำาซีกที่ตนถืออยู่มาต่อกันดู ถ้าเข้า
กันพอดี ก็เชื่อได้ว่าเป็นคำาสั่งที่แท้จริง “...เมื่อเข้าไปจิ้มก้อง กรุงศรีอยุธยาจะกรอก
พระนามพระเจ้าแผ่นดิน นามทูต เครื่องบรรณาการ และวันเดือนปีในคำาหับ แผ่น
ที่มีอักษรเซี้ยมให้ทูตนำาไป เจ้าพนักงานปกครองจะตรวจสอบพระราชสาสน์คำาหับ 
ตลอดจนเลขหมายก่อนวา่ ถูกตอ้งตรงกันกับหลกัฐานท่ีตนมอียู่ จงึจะอนญุาตใหส้ง่
ไปยงัเมอืงหลวงได ้ทัง้นีก้เ็พือ่ปอ้งกนัพอ่คา้ชาวตา่งประเทศแอบอา้งเปน็การจิม้กอ้ง
เข้าไปค้าขาย” เฉลิม ยงบุญเกิด
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ปักกิ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2187 (1644) แต่ยังไม่มีอำานาจเหนือมณฑลทางใต้ ช่วง
แรกจงึเปน็สงครามไลล่า่เจา้นายราชวงศห์มงิ และการปกครองผา่นขนุพลจนี
ท่ีเข้าสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิราชวงศ์ชิงเพื่อแลกกับอำานาจปกครองท้องถิ่น 
รัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมกองเรือที่ค้าขายกับญี่ปุ่น ดัตช์ และเมืองท่าใน
ทะเลจีนใต้ของตระกูลเจิ้ง นำาโดยเจิ้งจือหลง (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
ระดบัหนึง่ สมเดจ็พระเจา้ปราสาททองจงึสง่เครือ่งบรรณาการไปถวายจกัรพรรดิ
แมนจพูระองคแ์รก แผน่ดนิซุน่จือ้ ทีก่รงุปกักิง่ เพือ่ขอพระราชทานคำาหบัใหม่
และไดร้บัพระราชทาน เรอืบรรณาการของสยามได้รับอนญุาตใหซ้ือ้ขายสนิคา้
ที่กว่างเจา6 นับเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากรุงสยามกับ
ราชวงศช์งิเปน็ครัง้แรก อกี 4 ปตีอ่มา พระเจา้กรงุจนีกป็ระกาศหา้มคนจนีเดนิ
ทางไปโพ้นทะเล เพื่อปราบปรามกองกำาลังที่ไม่ยอมสยบต่อราชวงศ์ชิง ซึ่งมี
ผลบงัคบัใชน้านถงึ 28 ปี เป็นชว่งสมยัสมเดจ็พระนารายณเ์กอืบตลอดรชักาล 

นโยบายห้ามชาวจีนเดินทางออกทะเล พ.ศ. 2199 (1656) ส่งผลให้
สำาเภาพอ่คา้เอกชนจนีกลายเป็นพวกนอกกฎหมาย รวมทัง้ เจิง้เฉงิกง ทีน่ำากอง
เรอืขบัไลบ่รษัิทอนิเดยีตะวนัออกของดตัช ์หรอื VOC ออกจากไตห้วนัเพือ่ใช้
เปน็ฐานทพัของตน และตอ่มา เจิง้จงิ บตุรชายไดข้ยายอทิธพิลเขา้ครอบครอง
พ้ืนทีบ่นแผ่นดนิใหญร่ะหวา่ง พ.ศ. 2217-2223 (1674-1680) ในชว่งเดยีวกนั 
เมือ่รฐับาลแมนจูพยายามลดอทิธพิลของขุนศกึชาวฮัน่ทีป่กครองมณฑลทาง
ใต้ ได้เกิดศึกขึ้นในวงกว้างทางภาคใต้ของจีน เรียกรวมว่า ศึกสามอ๋องหรือ 
กบฏสามเจ้าศักดินา (ยูนนาน ฮกเกี้ยนและกวางตุ้ง) ในการปราบปรามกลุ่ม 

5 เจิ้งจือหลง เป็นหัวหน้าโจรสลัดที่ร่ำารวย ได้รับแต่งตั้งให้แม่ทัพเรือของ 
ราชวงศ์หมิง รบชนะกองเรือของดัตช์ปี ค.ศ. 1633 และเป็นฝ่ายต่อต้านราชวงศ์ชิง 
อยู่ถึงปี ค.ศ. 1646 ก่อนจะแปรพักตรไปเข้ากับฝ่ายแมนจู และเสียชีวิตที่กรุงปักกิ่ง 
ในปี ค.ศ. 1661 อันเน่ืองจากบทบาทท่ีเป็นปรปักษ์กับราชวงศ์ชิง ของ เจ้ิงเฉิงกง  
บุตรชาย

6 สารสิน วีระผล (2548) น. 30.
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“ลม้ชงิกู้หมงิ” และกองกำาลงัทีไ่มย่อมศโิรราบใหก้บัอำานาจแมนจ ูรฐับาลใชก้ำาลงั
ต้อนราษฎรออกจากหมู่บ้านชายฝั่งทะเลเพื่อตัดเสบียงฝ่ายตรงข้าม มณฑล
ริมทะเลทางใต้กลายเป็นแผ่นดินเดือด ประชากรล้มตายเป็นจำานวนนับล้าน

ช่วงเวลาดังกล่าว ตำาราเครื่องถ้วยสากลเรียกว่า ยุคเปลี่ยนราชวงศ์ 
(Transitional Period 1620-1684) นบัจาก พ.ศ. 2163 (1620) ปีทีจ่กัรพรรดิ
แผน่ดนิวา่นลีเ่สดจ็สวรรคต บา้นเมอืงเริม่เกดิการจลาจล จนถงึปีทีจ่กัรพรรดิ 
คงัซียดึเมอืงเอห้มงึสำาเรจ็ ในชว่งเวลาดังกลา่ว พอ่คา้ชาวตะวนัตกไมส่ามารถ
สัง่ซือ้เครือ่งกระเบือ้งจนีไดส้ะดวกเชน่เดมิ ตอ้งหนัมาพึง่อทิธพิลของกองเรอื
ตระกลูเจิง้ใหน้ำาเครือ่งกระเบือ้งจนีออกสูต่ลาดโลก และมกีองเรอืสง่สนิคา้ออก
ไปตามเมืองท่าในทะเลจีนใต้รวมทั้งกรุงศรีอยุธยา เช่น พ.ศ. 2208 (1665) 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์ เจิ้งจิงบุตรชายเจิ้งเฉินกง ส่งสำาเภามาค้าขายท่ี
อยุธยาถึง 10 ลำา7 

ดังนั้น สมัยราชวงศ์ปราสาททองเป็นยุคที่สำาเภาสยาม ทั้งกองเรือ
ส่งเคร่ืองบรรณาการและเรือพ่อค้าสยามที่ส่งไปค้าขายท่ีมาเก๊า และนางา
ซากิ ปีละ 2-3 ลำา ทำากำาไรได้ดี ปราศจากคู่แข่งในช่วงที่รัฐบาลชิงห้ามคนจีน 
เดินเรือออกนอกประเทศ ซึ่งประกาศมาแต่ปี พ.ศ. 2199 (1656) 

สมยัสมเดจ็พระนารายณม์หาราช สยามมพีอ่ค้าจนีทีป่ราดเปรือ่งถวาย
งานอยู่หลายคน บันทึกของจอร์จ ไวต์ (George White) พ่อค้าชาวอังกฤษ 
ระบุว่า “ในหมู่พ่อค้า (จีน) ของกษัตริย์ ตำาแหน่งสูงสุด และมีความสามารถ
ยิง่คือ ออกพระศรวีพิจน”์8 เอกสารจนีสมยัเดยีวกนั ยนืยนัความสามารถของ
ขุนนางกรมท่า ตัวอย่างเช่น การร่างพระราชสาส์นสมเด็จพระนารายณ์แจ้ง
ต่อรัฐบาลแมนจูเรื่องการกักเรือบรรณาการที่ป้อมประตูเสือ (Boca Tigris) 
และวิธีปฏิบัติต่อสินค้า “อับเฉา” ของสยามที่ขุนนางกว่างเจากักกันไว้นาน
จนสินค้าเส่ือมสภาพเสยีหาย สง่ผลใหจ้กัรพรรดคิงัซ ีมพีระราชโองการถงึเจา้
พนกังานนครกว่างเจาว่า แต่นีต่้อไปเรอืของสยามท่ีมารายงานทีป่อ้มประตเูสอื
สามารถแล่นขึ้นไปถึงกว่างเจาได้ทันที และให้ขนสิ่งของที่นำามากับเรือขึ้นฝั่ง
เพื่อดำาเนินธุรกิจที่ถูกต้องได้เลย9

7 สารสิน วีระผล (2548) น. 44.
8 สารสิน วีระผล (2548) น. 40.
9 สารสิน วีระผล (2548) น. 36-37.
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ต่อมา เมื่อรัฐบาลแมนจูสามารถปราบปรามกลุ่มต่อต้านราชวงศ์ชิง
สำาเร็จ ดินแดนจีนทางใต้เริ่มมีเสถียรภาพ รัฐบาลได้ยกเลิกคำาส่ังห้ามมิให้
เอกชนเดินทางออกต่างแดน เปิดเมืองท่าในมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และ
เจยีงหนาน อนญุาตใหพ้อ่คา้จนีออกไปคา้ขายในป ีพ.ศ. 2227 (1684)10 สำาเภา
ฮกเกี้ยนพากันหลั่งไหลออกสู่เมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจาก
พืน้ทีข่องมณฑลฮกเกีย้นเปน็เทอืกเขา มทีีร่าบเพาะปลกูไดเ้พยีงหนึง่ในสาม
ของพื้นที่ ชาวฮกเกี้ยนส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพทางทะเล เครือข่ายสำาเภาของ
พอ่คา้ฮกเกีย้นทำาใหเ้มอืงเอห้มงึในจางโจว (คนไทยเรยีกเจยีงจิว๋) กลายเปน็
เมืองท่าที่มั่งคั่งในสมัยต้นราชวงศ์ชิง 

ตามรายงานของบาทหลวงนิโคลัส แชรแวส (Nicolas Gervaise) 
ชาวฝรั่งเศส พบว่า พ.ศ. 2228 (1685)ปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์ หลัง
จากรัฐบาลจีนเปิดให้พ่อค้าเดินทางออกมาค้าขายทางทะเล กรุงศรีอยุธยา
มีสำาเภาจีนมาเยือนถึง 15-20 ลำา11 จากเดิมที่เคยมีสำาเภานอกกฎหมายมา
แวะเฉลี่ยปีละ 7-8 ลำา12 

เครื่องกระเบื้องจีนดีๆ ท่ีนำาเข้ามาสมัยราชวงศ์ปราสาททองมีมาก 
ดังปรากฏอยู่ในเอกสารของบาทหลวงตาชาร์ด (Guy Tachard) บรรยาย
บ้านที่เตรียมไว้รับรองราชทูตฝรั่งเศสปี พ.ศ. 2228 (1685) ว่า “...เป็นบ้าน
ที่กว้างขวางที่สุดในเมือง เป็นของขุนนางสายเปอร์เซีย ตกแต่งอย่างวิจิตร... 
...ไมว่า่จะมองไปทางไหนกพ็บแตเ่ครือ่งกระเบือ้งจนีชัน้เยีย่ม ขนาดเล็กใหญ่
หลากหลายวางประดับไว้เป็นกลุ่มๆ ดูงดงามสบายตายิ่งนัก...”13 และเมื่อ
เอกอคัรราชทตูฝรัง่เศส เชอวาลเิอร ์เดอ โชมองต ์(Chevalier de Chaumont) 
เดินทางกลับกรุงปารีส สมเด็จพระนารายณ์พระราชทานเครื่องกระเบื้องจีน 
ตอบแทนพระราชไมตรีพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ถึง 1,500-1,550 ชิ้น ซึ่งล้วนเป็น
ของมีค่าที่งดงามทั้งสิ้น14 

10 Cushman (1993): 128.
11 Gervaise (1998): 49.
12 สืบแสง (2525) น. 139.
13 Tachard (1999): 148.
14 The Chevalier de Chaumont, Michael Smithies translation (1997): 

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

สำาเภาบรรณาการไปถวายพระเจา้กรงุจนีทีท่ำามาอยา่งต่อเน่ืองในสมัยราชวงศ์
ปราสาททองขาดช่วงไปตลอดรัชกาล15 การที่สยามไม่ส่งบรรณาการจนล่วง
เข้ารัชกาลสมเด็จพระเจ้าเสือดูจะขัดกับข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าการค้า
ต่างประเทศของสยามยุคนี้เป็นการค้ากับจีนเป็นหลัก อะไรเป็นเหตุให้สยาม
ขาดส่งบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีนนานถึง 24 ปี ในช่วงต้นราชวงศ์
บ้านพลูหลวง

ในสมยัสมเดจ็พระเพทราชา กรงุศรอียธุยาไมไ่ดข้าดผูม้คีวามรูค้วาม
สามารถ ขุนนางผูดู้แลงานพระคลงั เชน่ ออกญาโกษา (ปาน) เปน็ผูท้ีคุ่น้เคย
กบังานตดิตอ่กบัตา่งชาต ิหลงัจากออกญาโกษา (ปาน) ถงึแกอ่นจิกรรม งาน
กรมทา่อยูใ่นการดแูลของออกญาสมบัตธิิบาล ขนุนางจนีคนโปรด16 ซึง่เดมิเปน็

15 สืบแสง พรหมบุญ (2525) น. 68. 
16 ออกญาสมบัติธิบาลในแผ่นดินพระเพทราชา เดิมเป็นจีนช่วยราชการ

เจา้พระยาวชิาเยนทร์ในงานกรมทา่ หลังเปล่ียนแผน่ดินถูกจำาคุก แตด่ว้ยความชว่ย
เหลือจากพระมารดาของสมเด็จพระเจ้าเสือจึงพ้นโทษออกมารับราชการอีกครั้งใน
ตำาแหน่งที่มิได้ใหญ่โตนัก เริ่มเข้ามามีบทบาทหลังจากนำาหลักฐานเก่ียวกับกบฏที่
นครราชสีมาขึ้นกราบทูล จึงกลายเป็นขุนนางคนโปรด ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
ออกญาสมบัติธิบาล เจ้ากรมพระคลังในขวา ออกญาสมบัติธิบาลเป็นผู้ที่พระเพท
ราชาไว้วางพระราชหฤทัย ทรงฝากให้ดูแลเจ้าพระขวัญ อันเป็นเหตุให้ถูกประหาร
ในแผ่นดินพระเจ้าเสือ
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ลูกน้องเก่าของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์17 มีความชำานาญงานกรมท่าเป็นทุนอยู่ 
ผูด้ำารงตำาแหนง่พระยายมราชในสมยัพระเพทราชากเ็ปน็จนีทีม่กีารศกึษาดี18 
และชุมชนจีนในพระนครศรีอยุธยามีมากกว่า 3,000 คน19 ดังนั้นการที่สยาม
ขาดส่งบรรณาการมิได้มาจากการขาดแคลนบุคลากร

อนึ่ง การเปล่ียนราชวงศ์นับเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อต้องชี้แจงกับราช
สำานักที่เคร่งครัดในจารีตเช่นราชสำานักของพระเจ้ากรุงจีน (ดังในสมัยต่อมา 
พระเจ้ากรุงธนบุรีใช้เวลานานถึง 14 ปี กว่าจะเป็นที่ยอมรับ) สมเด็จพระเพท
ราชาในฐานะเป็นพระชามาดาของสมเด็จพระนารายณ์อาจเป็นเรื่องที่ช้ีแจง
ความสืบเนื่องได้ แต่เรื่องนี้จะเป็นประเด็นหรือไม่ ที่ทำาให้กรุงศรีอยุธยาขาด
ส่งบรรณาการตลอดรัชกาลจำาต้องพิจารณาหลักฐานเพิ่มเติม

การหยดุสง่บรรณาการในชว่งนี ้อาจเนือ่งมาจากทีเ่อกชนจนีแหก่นัออก
มาทำาการคา้จำานวนมาก จนเปน็เหตใุหใ้นรชักาลนี ้สยามเปลีย่นวธิคีา้ขายกบั
จนี จากเดมิท่ีเคยแตง่สำาเภาสยามไปถวายบรรณาการเพือ่ประโยชนท์างการ
คา้ มาเปน็การคา้ขายกับสำาเภาของชาวจีนทีม่าเยือนสยามเพิม่ขึน้ ทำาใหส้นิคา้
พระคลงัขายดโีดยไมต่อ้งแตง่เรอืออกไปขายตา่งประเทศ ชว่งนีก้รงุศรอียุธยา
สามารถสัง่ซือ้สนิค้าจนีได้สะดวกอกีทัง้ยงัเรยีกเกบ็ภาษไีดเ้ปน็กอบเปน็กำา โดย
ไมต่อ้งสง่เรอืไปเมอืงจนี ซึง่เสีย่งภยัทางทะเลและยุง่ยากในการบรหิารจัดการ

การท่ีสมเด็จพระเพทราชามิได้แต่งสำาเภาส่งบรรณาการไปค้าขาย
เมอืงจนี ดจูะเปน็แนวทางเดียวกับทิศทางการคา้ยคุน้ัน ซ่ึงเมอืงทา่ในทะเลจนี
ตา่งกไ็ด้ประโยชนจ์ากการบกุตลาดของสำาเภาเอกชนจนี ปถีดัมา พ.ศ. 2232 
(1689) กรรมการของห้างดัตช์ที่ปัตตาเวีย (Hoge Regering) ก็ได้งดส่งเรือ
ของหา้ง VOC จากปตัตาเวยีไปเมอืงจนี หนัมาซือ้และส่ังสินคา้กบัสำาเภาจนี
ที่มุ่งมาเยือนปัตตาเวียแทน เพราะสามารถขนส่งสินค้าได้ในราคาถูกกว่า20 

การเปิดให้พ่อค้าในมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยน และเจียงหนาน ออก
ค้าขายทางทะเล นับจากปี พ.ศ. 2227 (1684) ทำาให้สินค้าจีนหลั่งไหลออกสู่
ตลาดโลก โดยเฉพาะทีเ่มอืงปตัตาเวยี ตวัเลขเครือ่งกระเบือ้งทีเ่รอืสำาเภาจนีสง่

17 na Pombejra (1994): 4.
18 Kaempfer (1998): 38.
19 สารสิน วีระผล (2548) น. 46.
20 Jörg (1982): 18-19
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ไปขายปตัตาเวยีเมือ่ พ.ศ. 2237 (1694) มีจำานวนมากถงึ 2,000,000 ชิน้ และ
สินค้าส่วนหนึ่งประมาณ 1,200,000 ชิ้น ได้กระจายขายต่อไปในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่ง 400,000 ชิ้น ขายให้ห้าง VOC นำาไปยุโรป และอีก
ประมาณ 400,000 ชิ้น เอกชนและลูกเรือ VOC ซื้อไปขายต่อในยุโรป ช่วงนี้
ปัตตาเวยีมีร้านคา้เครือ่งกระเบือ้งจนีประมาณสามสบิรา้น21 ชาวยโุรปสามารถ
สั่งทำาเครื่องกระเบื้องวาดลายตามแบบที่ตนประสงค์ ทั้งประเภทตราประจำา
ตระกูลและลายอื่นๆ ปัจจุบันที่หอจดหมายเหตุกรุงจาการ์ตามีสัญญาของลูก
เรอืหา้ง VOC ชาวเยอรมันวา่จา้งนายเรอืสำาเภาจนีใหไ้ปส่ังทำาขวดกระเบ้ือง
เขยีนลายพระราชลัญจกรของพระเจ้าเฟเดริกค์ ที ่1 แหง่ปรสัเซยี (Frederick 
I of Prussia 1701-1713) สัญญาลงนาม พ.ศ. 2249 (1706) เก็บรักษาอยู่22 

เครื่องกระเบื้องสมัยคังซีที่พบมากในสยาม คือชามที่ผลิตสำาหรับส่ง
ออก ลักษณะคล้ายกับที่สำาเภาจีนนำาไปขายเมืองปัตตาเวีย บางส่วนอาจส่ง
ไปปัตตาเวียก่อนแบ่งมาขายสยาม ตัวอย่างเช่น จานชามลายครามลายเด็ก
กับใบบัว พบทั้งในพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี และพบเครื่องกระเบื้องลาย
นี้ในซากเรือ-วังเตา ซึ่งเป็นสำาเภาจีนที่กำาลังมุ่งสู่ปัตตาเวีย แต่ล่มเสียก่อน
นอกชายฝั่งเวียดนามในสมัยพระเพทราชา23

 
สมเด็จพระเจ้าเสือ 
พ.ศ. 2246-2251 (1703-1709)
เอกสารของอาร์นอรต์ เกลอร์ (Arnort Cleur) ระบุเรื่องที่ได้ข่าว

จากขุนนางไทยว่า หลังจากสมเด็จพระเจ้าเสือขึ้นครองราชย์ ออกญาสมบัติ
ธิบาลผู้ดูแลงานพระคลังปลายแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชาและเป็นพวกเจ้า
พระขวัญถูกจับกุม ริบราชบาตร และประหารด้วยปืน งานกรมท่าไปตกอยู่
ในความรับผิดชอบของจีนอีกคนหนึ่ง24 ที่โปรดให้ดำารงตำาแหน่งออกพระ
สมบัติธิบาล25 รวมทั้งพระราชทานทรัพย์สินซึ่งยึดจากออกญาสมบัติธิบาลที่

21 Jörg (1993): 197.
22 Jörg (1993): 201.
23 Vang Tau Shipwreck ล่มช่วง 1690s.
24 na Pombejra (1994): 5.
25 ตำาแหน่งสมบัติธิบาลเป็นเจ้ากรมพระคลังในขวา
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ถูกประหารให้ครอบครอง26 
พระเจ้าเสือทรงคุ้นเคยกับเรื่องการค้า ทรงแต่งสำาเภาไปค้าขายต่าง

ประเทศเป็นประจำามาแต่สมัยพระเพทราชา ทั้งฝั่งโจฬมณฑล ญี่ปุ่นและ
ปตัตาเวยี ออกพระสมบตัธิบิาลคนใหมเ่ปน็คนเกง่จงึก้าวหนา้ในหนา้ทีร่าชการ 
และคงเปน็คนเดยีวกบัออกญาสมบตัธิบิาลในเวลาหกปตีอ่มา ท่ีเอกสาร VOC 
ระบวุา่ออกญาสมบัติธิบาล รักษาการตำาแหน่งพระคลงั สง่เรอืสลปุพรอ้มสาสน์
ไปปตัตาเวยี พ.ศ. 2252 (1709)27 และจดัแตง่บรรณาการไปถวายพระเจา้กรงุ
จีนเมื่อ พ.ศ. 2251 (1708) หลังจากว่างเว้นไปประมาณ 24 ปี 

สมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ 
พ.ศ. 2251-2275 (1709-1733)
ออกญาสมบัติธิบาลผู้ดูแลการค้าสำาเภาหลวง มีบทบาทเพ่ิมข้ึนใน 

แผ่นดินพระเจ้าท้ายสระในฐานะโกษาจีนขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2254 
โปรดให้โกษาจีนเป็นแม่ทัพเรือเกณฑ์ไพร่หลวง 10,000 คน ยกไปตีกรุง
กัมพูชาทางทะเล กองทัพเรืออยุธยาถูกญวนตีแตกพ่ายที่ปากน้ำาพุทไธมาศ 
การแตกทัพครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าท้ายสระทรงพระกรุณาลงโทษเพียงสถาน
เบา คือ ปรับเป็นปืน ลูกกระสุนและดินประสิวเท่านั้น28 

เนือ่งจากโกษาจนีเป็นผูท้รงอทิธพิลทางเศรษฐกจิในแผน่ดินพระเจ้าทา้ย
สระ จงึมเีรือ่งราวปรากฏอยูใ่นเอกสารฝรัง่หลายฉบบั ดร. ธรีวตั ณ ปอ้มเพชร 
นกัประวตัศิาสตรท์ีค่น้ควา้ขอ้มลูจากหอจดหมายเหตุของ VOC รวบรวมเรือ่ง
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) โจฬมณฑลระบวุา่ พระยาโกษาจนีมญีาตเิปน็ขนุนางเมอืงเอห้มงึ30 

26 na Pombejra (2002).
27 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.
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คุน้เคยกบัเครอืขา่ยสำาเภาฮกเกีย้น บาทหลวงฝรัง่เศสหลยุส ์เดอ ซสิ (Louis 
de Cicé) ที่พำานักในพระนครศรีอยุธยา ตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อปี พ.ศ. 2257 
(1714) ว่า พระยาโกษาจีนที่พระมหากษัตริย์ทรงพระเมตตาเป็นคนสุภาพ รู้
ความบงัควรไมบ่งัควร แตด่จูะเช่ือใจจีนท่ีคบคา้ดว้ย และชอบแต่งต้ังจนีพวก
พ้องเป็นขุนนาง โดยเฉพาะตำาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการค้า ทำาให้พ่อค้าจีน
เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในสยาม31

แต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เป็นจุดอ่อนของโกษาจีน เช่น นายสำาเภาที่
นำาเรือไปนางาซากิขโมย ทา-ป้าย32 ของสยามไปถึงสองครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 
2260 (1717) และปี พ.ศ. 2264 (1721) อีกไม่กี่ปีถัดมา จีนนายสำาเภาอีก
คนหนึ่งก็ได้เชิดเรือและสินค้าของวังหน้า (พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ที่ส่งไป
ปัตตาเวียเมื่อ พ.ศ. 2269-2270 (1726-1727)33 

การอนญุาตให้ชาวจีนเดนิทางออกนอกประเทศ สง่ผลใหม้คีนจนีเพิม่
มาสมทบกับพวกเดิมที่หนีมาลี้ภัยการเมืองในยุคเปลี่ยนราชวงศ์ จีนใหม่ได้
รับการเกื้อหนุนจากชุมชนจีนที่ตั้งรกรากอยู่เดิม เปิดโอกาสให้ทำางานและ
เข้าประมูลเป็นเจ้าภาษี ทั้งในกรุงศรีอยุธยาและนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
แหล่งดีบุกที่สำาคัญ

ในชว่งตน้ราชวงศบ์า้นพลหูลวง การดืม่ชาเริม่ตดิตลาดในยโุรป และเมือ่
ชนชัน้กลางชาวตะวนัตกดืม่ชาเปน็สว่นหนึง่ของชวีติประจำาวนั ใบชากลายเปน็
สนิคา้สง่ออกอนัดบัหน่ึงของจนี34 ดบีกุซ่ึงใช้สำาหรบักรถุ้ำาบรรจใุบชากพ็ลอยขาย
ดไีปดว้ย จนีตอ้งการดบีกุมากมาย อกีสว่นหนึง่ใชท้ำากระดาษเงนิกระดาษทอง
สำาหรับไหว้บรรพชนและเทพยดา เอกสารดตัชร์ะบวุา่โกษาจนีแตง่ตัง้จนีเมอืง
นครเป็นเจ้าภาษีคุมการผลิตดีบุกที่เขาแดง สามารถส่งส่วยดีบุกเข้าคลังเพิ่ม
ขึน้เกือบสามเทา่ตวั และใหจ้นีอกีคนเปน็เจ้าภาษทีี ่“Dinlemo” ในตำาแหนง่
ออกหลวงชยัภกัด ีหา้ง VOC ซึง่มสีทิธซิือ้ดบีกุผกูขาดทีเ่มอืงนครศรธีรรมราช

31 na Pombejra (1994): 8.
32 อักขราภิธานศรับท์ สมัยรัชกาลที่ 5 อธิบายป้าย ดังนี้ ทา, ป้าย, คือ 

หนงัสอืจนีตตีราหมายเมอืง กำาหนดวา่จะไปเขา้เมอืงนัน้ๆ มสีำารบัสำาเภาทกุลำา เรยีก
ว่าป้ายตามภาษาจีนนั้น

33 Na Pombejra (1994): 10.
34 Howard & Ayers (1981): 18.
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มาแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ไม่สามารถซื้อหาสินค้าได้ตามต้องการ อิแมล 
ครสิตอิอ็ง กอ็กซ์ (Imel Christiaen Cox) รายงานวา่มเีหตมุาจากการขยาย
อิทธิพลจีนในสยาม35 ปี พ.ศ. 2260 (1717) จักรพรรดิคังซีมีพระราชโองการ
ประกาศหา้มสำาเภาจีนของมณฑลกวางตุง้ ฮกเกีย้นและเจอ้เจยีง เดนิทางออก
ไปค้าขายต่างประเทศอีกครั้ง ส่งผลให้สำาเภาจีนที่ขนส่งสินค้ามาสยามกลาย
เปน็พวกนอกกฎหมาย (อกีครัง้) จะถกูลงโทษเมือ่กลบัไปขึน้ทา่ทีเ่มอืงจนี แต่
ในครัง้นีท้างการมไิดห้า้มปรามเดด็ขาดเชน่ชว่งเปลีย่นราชวงศ ์คอืยงัเดนิเรอื
ค้าขายภายในประเทศได ้และผอ่นผนัใหเ้ดนิทางไปญีปุ่น่ รวิกวิ และเวียดนาม
ในปีถัดมา ส่วนเรือต่างชาติยังเข้าไปค้าขายที่เมืองท่าของจีนได้ตามปกติ36 

เมื่อสำาเภาจีนถูกห้ามเดินทางออกสู่ทะเลจีนใต้ การขนส่งสินค้าโดย
สำาเภาสยามได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และในช่วงนี้เรือของพระเจ้ากรุงสยาม
ก็เดินทางไปถวายบรรณาการถี่ขึ้น 

หากวิเคราะห์การย้ายถิ่นเข้ามาตั้งรกรากของจีนในสยาม อาจพบว่า
สัมพันธ์กับเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศจีน เช่นในช่วงเปล่ียนราชวงศ์ 
มีกลุ่มชาวจีนฮั่นท่ีภักดีต่อราชวงศ์หมิงจำานวนหนึ่งย้ายมาพำานักในสยาม37 
และในครั้งน้ีก็เช่นกัน เมื่อมีคำาสั่งห้ามชาวจีนออกนอกประเทศ จีนฮกเก้ียน
ทีป่ระกอบอาชพีทางทะเลหลายคนกย็า้ยเขา้มาทำางานเดนิเรอืใหพ้ระเจา้กรงุ
สยาม เพราะฝ่ายไทยจะปกป้องพวกเขา เช่น มีพระราชสาส์นขอละเว้นโทษ
ให้กับลูกเรือจีนที่ทำางานในเรือของพระเจ้ากรุงสยามท่ีไปถวายบรรณาการ 
เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานจีนจับคนเรือลงโทษ และด้วยเหตุนี้โกษาจีนผู้ดูแลงาน
กรมทา่ จงึถอืเปน็นายผูม้พีระคณุของชาวสำาเภา และบญุคณุบารมทีีว่า่นีก้น็า่
จะมีผลไปถึงการก่อกบฏนายก่าย สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งจะได้กล่าว
ถึงในรัชกาลถัดไป

35 na Pombejra (1998): 118.
36 NG (1983): 57.
37 ค.ศ. 1660 ทายาทราชวงศห์มงิองคส์ดุทา้ยลีภั้ยการเมืองไปพม่า หลีตนีกวั 

ขุนนางเก่าราชวงศ์หมิงหลบมาอยู่เชียงแสน และเอกสารจีนระบุว่าขุนนางเก่าช่ือ  
กงักวัไท ้ลีภ้ยัเขา้มาอยูอ่ยธุยา ภายหลงัไดแ้ตง่งานกบัเจา้นายไทยในราชวงศอ์ยธุยา 
นอกจากนี้ เอกสารไทยระบุว่า บรรพบุรุษของเจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน ก็หลบภัยเข้ามา
อาศัยอยู่บริเวณคลองถนนตาล ในช่วงเดียวกันนี้
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ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. 2265 (1722) ปีสุดท้ายของ
แผน่ดนิคงัซ ีประเทศจีนเดือดรอ้นขาดแคลนข้าวส่งผลใหข้า้วราคาแพง สยาม
ส่งคณะทูตบรรณาการไปกราบทูลให้ทรงทราบ เรื่องข้าวราคาถูกของสยาม 
องค์จักรพรรดิจึงทรงอนุญาตให้สำาเภาสยามขนข้าว 300,000 หาบ ไปขายที่
กวางตุ้ง เอ้หมึงและหนิงโป โดยไม่ต้องเสียภาษีใดๆ เป็นกรณีพิเศษ38 

นอกจากโกษาจีน ยังมีจีนพ่อค้าที่ร่ำารวยมีชื่อระบุอยู่ในเอกสารอื่น
อีกหลายคน ได้แก่ เฉินเจาควา Chen Zhaokua 陳昭誇 (จีนแซ่ตั้ง เกิดที่
เอห้มงึแลว้ยา้ยมาอยูส่ยามไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ปน็หลวงจนีจลุสีมทุร
ภกัด)ี39 พระยาเลา่ยา Phya Lauja (ซึง่หลกัฐานดตัชร์ะบวุา่เปน็พอ่คา้เอกชน
คนสำาคัญที่ร่ำารวยมากในสยาม)40 และหลวงศรีสมบัติ-อ๋องเฮงฉ่วน Wang 
Xingquan 王興全

41 (จีนเอ้หมึง ซึ่งต่อมาว่าที่พระคลัง) ดูแล้วกรุงศรีอยุธยา
น่าจะเปน็เมอืงทา่ทีม่ัง่คัง่ในรชักาลสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ เพราะมสีนิคา้
ตรงกับความต้องการของตลาดจีนเวลานั้น 

พ.ศ. 2265 (1722) จกัรพรรดคิงัซเีสดจ็สวรรคต ในรชัสมยัตอ่มา เมือ่
สยามสง่เครือ่งบรรณาการไปถวาย พ.ศ. 2267 (1724) ไดม้พีระราชโองการให้
พระราชทานของตอบแทนแกก่รงุศรอียธุยาเพิม่ขึน้ คอืนอกจากผา้ลายมงักร
และผ้าต่วนแล้ว ยังพระราชทานหยกและเครื่องกระเบื้องหลวง เป็นพระราช
ไมตรีเพ่ิมเติมกลับมาอีกด้วย42 เครื่องกระเบื้องหลวงของราชวงศ์ชิงถือเป็น
ศิลปวัตถุชั้นสูง สงวนไว้พระราชทานในโอกาสอันทรงเกียรติ เช่นตอบแทน
พระราชไมตรีของพระประมขุทีส่ำาคญั หรอืพระราชทานเปน็รางวัลเกยีรติยศ
กับขุนนางเมื่อชนะศึกสงคราม เน่ืองจากกรุงศรีอยุธยาส่งข้าวที่มีเหลือเฟือ
ไปขายในมณฑลฮกเกี้ยนยามขาดแคลนเป็นประจำา ในปี พ.ศ. 2272 (1729) 
เมื่อคณะทูตสยามเดินทางไปถวายบรรณาการที่กรุงปักกิ่ง ก็ได้พระราชทาน
เครือ่งกระเบือ้งหลวงตอบแทนพระราชไมตรีมาถวายพระเจา้กรงุสยามเชน่กนั 

ยุคนี้ สยามสั่งทำาเครื่องกระเบื้องลายครามและเครื่องเบญจรงค์เขียน

38 Cushman (1993): 129.
39 สารสิน วีระผล (2548) น. 61.
40 na Pombejra (1994): 9.
41 ก.ศ.ร. กุหลาบ น. 280.
42 ถ่องแท้ น. 247.
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43 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 ให้จำาไว้ ณ คุก

ลายไทยจำานวนมาก และเครือ่งเบญจรงค์สนีุม่นวลประเภท “เฟิน่ฉา่ย” เอกสาร
ตะวันตกเรียกเครื่องกระเบื้องเคลือบสีนุ่มนวลเหล่านี้ว่าแฟมิลโรส Famille 
Rose ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันว่าในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ กรุง
ศรีอยุธยามีความมั่งค่ังและชุมชนจีนในอยุธยาร่ำารวย โกษาจีน (และ/หรือ 
ผูส้บืทอดตำาแหนง่) เปน็ผูมี้ความสามารถ มีเรอืไปคา้ขายและถวายบรรณาการ
สม่ำาเสมอตลอดรัชกาล

น่าเสียดายท่ีช่ือแซ่ของพระยาโกษาจีนท่ีคุมการค้าถวายงานสมเด็จ
พระเจา้ทา้ยสระไดส้ญูไป เหตหุนึง่นา่จะเปน็ผลมาจากการเปลีย่นแผ่นดิน คือ
เมือ่สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทา้ยสระทรงพระประชวรใกล้สวรรคต พระราชทานราช
สมบติัแกเ่จา้ฟา้อภยั พระยาโกษาจนีรว่มสนบัสนนุ ดงันัน้เมือ่ฝา่ยเจา้ฟา้อภยั
เพลีย่งพล้ำา พระยาโกษาจนีจงึหนภัียการเมืองออกบวช43 และถกูทหารมสุลมิ
สามสิบคนตามไปจับ44 ต่อมาถูกสังหารในผ้าเหลือง45 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศแต่งตั้งให้เจ้าพระยาชำานาญบริรักษ์ (อู่) ลูกหลานตระกูลพราหมณ์ 
ขึ้นเป็นโกษาธิบดีว่าการกรมท่า แต่เรื่องนี้ดูเหมือนยังไม่จบลงเพียงนั้น

ปีกว่าถัดมา พ.ศ. 2277 (1734) ชุมชนจีนในพระนครศรีอยุธยาก็
ลกุฮอืขึน้มายกพวกบกุวังหลวง โดยคาดหวังว่าจะเปล่ียนเจา้ฟ้าเจา้แผน่ดนิที่
ปกครองประเทศ การกบฏตอ้งมเีหต ุอะไรเป็นสาเหตใุหค้นจนีในกรงุศรอียธุยา
ไม่พอใจถึงขั้นรวมตัวกันยกพวกบุกวังหลวงมิได้ระบุไว้ในพงศาวดาร แต่มี
ความเป็นไปได้ว่าพวกกบฏเป็นกลุ่มลูกน้องเก่าของพระยาโกษาจีนที่เสีย
ประโยชนจ์ากการเปลีย่นแผน่ดนิอยากลา้งแคน้ใหเ้จา้นายและเพือ่นพอ้งทีถ่กู
สังหาร เหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่า กบฏนายก่าย46 ตามชื่อย่านชุมชนจีนกลาง
เมืองที่ใหญ่ที่สุดสมัยนั้น 
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ทั้งนี้ถาวร สิขโกศลวิเคราะห์ว่า “นายก่าย” หรือ “ในไก่” เป็นภาษา
ฮกเกี้ยน แปลตรงตัวว่าตลาดถนนใน หมายถึงตลาดใหญ่ในกำาแพงเมือง ที่
เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งมีชุมชนฮกเกี้ยนขนาดใหญ่อาศัยอยู่ ตลาดใหญ่ใน
เมืองก็เรียกว่าตลาดนายก่ายเช่นกัน (ดูพงศาวดารกรุงธนบุรีตอนไฟไหม้
ตลาดเมืองนครศรีธรรมราช) การเรียกชื่อถิ่นเลียนภาษาของชุมชนบริเวณ
นั้นเป็นเรื่องปกติในภาษาไทย เช่นที่ชาวกรุงเทพฯ เรียกส่วนหนึ่งของตลาด
น้อยว่าเชียงกง

สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ถึงสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
ผูด้แูลงานพระคลงัในระหวา่ง 26 ปทีีส่มเดจ็พระเจา้อยูห่วับรมโกศครอง

ราชย์ตามหลักฐานมีอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ เจ้าพระยาชำานาญบริรักษ์ (อู่) 
เจา้พระยาพระคลงั (ฉมิ)47 ซึง่เกีย่วดองกบัเจา้พระยาชำานาญบรริกัษ์48 และออก
พระโชฎกึราชเศรษฐ ี(ออ๋งเฮงฉว่น 王興全 Wang Xingquan) วา่ทีพ่ระคลงั 

เรื่องราวของอ๋องเฮงฉ่วนค่อนข้างจะสับสน จึงขอนำาเสนอบริบท
ประกอบเรื่องของ ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่ระบุไว้ใน มหามุขมาตยานุกูลวงศ์ ดังนี้ 
อ๋องเฮงฉ่วนเป็นพ่อค้าฮกเกี้ยนที่เดินทางมาอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า
ท้ายสระ นำาสินค้าเข้ามาขายแลกของป่าไปขายเมืองจีน สินค้าประเภท ฝาง 
ไม้แดง ไม้แก่น เขา หนัง งาช้าง นรมาด49 กำามะยาน ครั่ง รง เร่ว กระวาน 
ดีบุก เนื้อแห้ง ปลาแห้ง ข้าว เกลือ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
ขุนท่องสื่อ ล่ามของคณะทูตสยามไปเมืองจีน และก่อนสิ้นแผ่นดินเป็นหลวง
ศรีสมบัติ เมื่อเกิดเหตุจลาจล จีนนายก่ายกำาเริบยกพวกบุกวังหลวงปี พ.ศ. 
2277 (1734) หลวงศรีสมบัติ (อ๋องเฮงฉ่วน) มีลูกน้องมาก จึงยกเข้าไปปราบ

47 บางตำานานระบวุา่ เจา้พระยาพระคลงั (ฉมิ) เปน็พระคลงัแผน่ดนิสมเดจ็
พระเจ้าท้ายสระ ดูประวัติเจ้าพระยามหินทรศักดิธำารง (เพ็ง) ต้นสกุล เพ็ญกุล 

48 มหามุขมาตยานุกูลวงศ์ระบุข้อมูลที่ขัดแย้งกันเอง หน้า 176 ระบุว่าพระ
ยาเทพวรชนุ บตุรพระยาพระคลงั (ฉมิ) สมรสกบับตุรสาวเจา้พระยาชำานาญบริรักษ ์
สว่นหนา้ 215 ระบวุา่เจา้พระยาพระคลงั (ฉมิ) เปน็บตุรเขยเจ้าพระยาชำานาญบรริกัษ์ 
กรณีแรกจะสอดคล้องกับประวัติ เจ้าพระยามหินทรศักดิธำารง ที่ระบุว่า เจ้าพระยา
พระคลัง (ฉิม) อยู่งานพระคลังในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

49 นรมาด คือ นอแรด
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ปรามจนีตัว้เฮยี ฆา่ตายบา้งแลจบัเปน็ไดก้ม็ากมายหลายร้อยคน ทีจ่บัเปน็ได้
โปรดเกล้าฯ ให้...ประหารชีวิตเสีย 53 คน...ลงโทษจำาคุก 164 คน...ที่เหลือ 
700 คนนัน้โปรดเกลา้ฯ ใหตั้ดผมเปยีเปน็ไทย ยกโทษใหเ้ปน็ไพรห่ลวงทัง้สิน้ 
แต่ใหส้กัหน้าวา่ไพรห่ลวงจาม รกัษาโรงเรอืรบทะเลปากคลองตะเคยีน...ดว้ย
ความดีความชอบครั้งนี้ อ๋องเฮงฉ่วน ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นออกพระโชฎึก 
ราชเศรษฐแีละอกีหลายปตีอ่มาเม่ือตำาแหนง่พระคลงัวา่งลงใหอ้อกพระโชฎกึ 

ราชเศรษฐ ี(ออ๋งเฮงฉว่น) วา่ทีเ่จา้พะญาพระคลงัเสนาบดทีีจ่ตัรุสดมภ ์
กรมพระคลัง ด้วยในเวลานั้นไม่มีตัวเจ้าพะญาพระคลัง จึ่งเรียกว่าดั่งนี้ “เจ้า
คุณพระคลังจีน” ด้วยท่านผู้นี้หาได้ตัดผมเปียไม่ 

อ๋องเฮงฉ่วน ก่อนเข้ามาเมืองไทยมีครอบครัวอยู่ทีก่วางหนำา อนึ่งมีผู้
เสนอความเหน็ในกระทูข้อง ม.ล. ชัยนมิติร นวรตัน50 ในเวบ็ไซตเ์รือนไทยวา่ 
เมืองกวางหนำานี้น่าจะเป็น กว๋างนาม–กวางหนำา ในเวียดนาม ซึ่งมีเมืองท่า
สำาคญัในยคุครสิตศ์ตวรรษที ่16-18 คอืเมอืงโหย่อาน (ฮอยอนั) เมอืงโหย่อาน
นี้เป็นเมืองท่าที่สำาคัญมากแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สมัยนั้นฮอยอันในกวางหนำาเป็นเมืองท่าที่มีพ่อค้าจีนไปตั้งถิ่นฐาน
ทำาการค้า ช่วงปลายรัชศกคังซีมีพระราชโองการอีกคร้ังประกาศห้ามสำาเภา
จีนของมณฑลกวางตุ้ง ฮกเกี้ยนและเจ้อเจียง เดินทางออกไปค้าขายต่าง
ประเทศช่วงหลังราว พ.ศ. 2260 (1717) ต่อมามีการผ่อนผันให้สำาเภาจีนเดิน
ทางไปเวยีดนามไดใ้นปถีดัมา51 สำาเภาฮกเกีย้นทีล่อบทำาการคา้กบัสยามหรอื
ปัตตาเวีย ต้องเดินเรือไปแวะเวียดนามหรือมาเก๊าก่อน52 เป็นเหตุให้เมืองท่า
ในเวียดนามมีสำาเภาจีนไปลงหลักปักฐานในช่วงท่ีประกาศนี้มีผลบังคับใช้ 
คือ พ.ศ. 2261– 2270 (1718-1727) ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระพอดี 

ดงันัน้ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกศ แมจ้นีพอ่คา้ในกลุ่มพระ
ยาโกษาจีนสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ จะมีอันเป็นไปในช่วงเปลี่ยน
แผ่นดิน แต่ก็มีพ่อค้าจีนกลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่แทบจะทันทีมิได้ขาดช่วงไป 
การพึง่คนจนีช่วยทำาการคา้ระหวา่งประเทศของพระคลงัยังคงปฏบิติัสบืเนือ่ง

50 สืบเชื้อสายมาจากเจ้าคุณพระคลังจีน (อ๋องเฮงฉ่วน)
51 Cushman (1993): 129.
52 NG (1983): 57.1
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มาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขึ้นครองราชย์ก่อนแผ่นดินเฉียนหลง 

3 ปี สยามได้รับพระราชทานเครื่องกระเบื้องหลวงหลายครั้งด้วยจักรพรรดิ
เฉียนหลงทรงโปรดงานเครื่องกระเบื้อง เอกสารจีนระบุเคร่ืองกระเบ้ืองท่ี
พระราชทานพระเจ้ากรุงสยามในปีต่างๆ ดังนี้ 

พ.ศ. 2292 (1749) เครื่องกระเบื้องหลวง 146 ชิ้น 
พ.ศ. 2296 (1753) เคร่ืองกระเบ้ืองหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ 

ฝ้าหลางฉ่าย 6 ชิ้น 
พ.ศ. 2300 (1757) เคร่ืองกระเบ้ืองหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ 

ฝ้าหลางฉ่าย 13 ชิ้น
ต่อมาในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ รายการเคร่ืองกระเบื้องที่ได้รับ

พระราชทาน คือ
พ.ศ. 2305 (1762) เคร่ืองกระเบ้ืองหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ 

ฝ้าหลางฉ่าย 13 ชิ้น
พ.ศ. 2309 (1766) เคร่ืองกระเบ้ืองหลวง 140 ชิ้น เครื่องเคลือบ 

ฝ้าหลางฉ่าย 13 ชิ้น53 
นา่เสยีดาย ทีข่องมคีา่มากมายสญูหายไปครัง้เสยีกรงุ เครือ่งกระเบือ้ง

หลวงจากราชสำานักจีนอันงามวิจิตรนับร้อยช้ินได้อันตรธานไปจากพระบรม
มหาราชวังจนหมดสิ้น ปัจจุบันไม่มีเลยสักชิ้นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นของ
ที่คณะทูตสยามได้รับพระราชทานจากพระเจ้ากรุงจีน

3. พัฒนาการในอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องต้นราชวงศ์ชิง

แผ่นดินคังซี พ.ศ. 2205–2265 (1662-1722)
แผน่ดนิคงัซยีาวนานถงึหกสบิเอด็ป ีจกัรพรรดพิระองคน้ี์ครองราชยต์รง

กับรัชกาลพระมหากษัตริย์สยามสี่พระองค์ คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จพระเจ้าเสือ และเสด็จสวรรคตในแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าท้ายสระ 

53 ดู ถ่องแท้ รจนาสันต์ และ อุดม ประมวลวิทยา “ประวัติศาสตร์การทูต
ระหว่างไทย-จีน” ประวัติการต่อสู้ของบรรพบุรุษไทย (กรุงเทพฯ 2506)
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จักรพรรดิแผ่นดินคังซีเม่ือพระชนมายุ 24 พรรษา มีพระบัญชาให้
กอบกู้อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง ณ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ศูนย์กลางผลิตเครื่อง
กระเบือ้งจนีทีเ่สยีหายยอ่ยยบัระหวา่งสงครามลม้ลา้งราชวงศ์หมิง ซ่อมสรา้ง
เตาผลติเครือ่งกระเบือ้งหลวงใหม ่บำารงุและพัฒนาชา่งฝมีอื เปดิเสน้ทางขนสง่
ผลติภณัฑไ์ปยงัเมืองท่าปากแม่น้ำาแยงซผ่ีานเมืองนานกิง และเสน้ทางบกผา่น
เมืองหนานชางไปกวางเจา โดยขนข้ามทะเลสาบผอหยาง (Poyang Lake) 
และหาบผ่านช่องเขาเหมยหลิ่ง (Meiling Pass)54 ในรัชกาลนี้อุตสาหกรรม
ผลติเครือ่งปัน้ทีเ่มอืงจิง่เตอ๋เจิน้ไดฟ้ืน้ตวักลบัมาผลติเครือ่งกระเบือ้งคณุภาพ
ดีที่งดงามประทับใจชาวโลกอีกครั้ง

จักรพรรดิพระองค์นี้ทรงสนพระทัยการเรียนรู้ ดังปรากฏใน “บันทึก
พระบรมราโชวาทและพระราชดำารสั T’ing-shün ko-yen” ความวา่ คนยอ่ม
ไมเ่หน็คณุคา่ของคนอืน่ หากหมกมุน่อยูกั่บความสามารถของตน55 ทรงโปรด
ใหจ้้างทีป่รกึษาฝรัง่เขา้มาถวายงานหลายคน หมอสอนศาสนาและบาทหลวง
สงักดัคณะเยซอูติเข้าวงัไปสอนวทิยาการหลายแขนง ทัง้ดาราศาสตร ์เรขาคณติ 
กฎหมาย ดนตรี รวมทั้งสร้างห้องทดลองเคมีในพระราชวังหลวง ในบรรดา
สิ่งของเครื่องบรรณาการที่คณะทูตานุทูตนำามาถวายจากยุโรป ทรงชื่นชม
งานโลหะเคลือบสีลงยา (cloisonné enamel) แบบยุโรปที่เคลือบสีนุ่มนวล
อ่อนช้อยและการวาดภาพแบบมีมิติ ต่างจากวิธีวาดภาพพู่กันจีน โปรดให้
บาทหลวงเยซอูติหาชา่งผูช้ำานาญการและนำาสเีคลอืบจากยโุรปเขา้มาทดลองวาด
ภาพแบบฝร่ังประดบัเครือ่งกระเบือ้ง56 จนีเรยีกเครือ่งกระเบือ้งเคลอืบตกแตง่
ด้วยสีที่นำาเข้าจากตะวันตกว่า “ฝ้าหลางฉ่าย” (琺瑯彩 falangcai) แปลว่า

54 Harrisson, Barbara (1995): 47
55 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
สีม่วงอมดำา และในสมัยคังซีได้พัฒนาสีเคลือบเพิ่มขึ้นอีกสองสี คือ ดำาและน้ำาเงิน 
สีที่จีนใช้อยู่มีลักษณะเป็นแม่สีจัดจ้าน และเป็นสีใสมองผ่านไปเห็นเนื้อกระเบื้อง 
เหมาะกบัภาพเขยีนแบบหมกึจีน หรอืภาพสองมติ ินกัสะสมฝรัง่เรยีกเครือ่งกระเบือ้ง
สี “วู่ฉ่าย” ที่ใช้สีเขียวเป็นหลักว่า famille verte สี “วู่ฉ่าย” ที่ใช้สีเหลืองเป็นพื้น
ว่า famille jaune และสี “วู่ฉ่าย” ที่ใช้สีดำาเป็นพื้นว่า famille noire 
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เครื่องเคลือบสีเทศ57 
บาทหลวง ฌอง แบบตสิต ์(Jean-Baptiste Gravereau) ผูเ้ชีย่วชาญ

งานเคลอืบสลีงยา ชาวฝร่ังเศส เดนิทางมาถงึเมอืงจนี พ.ศ. 2262 (1719) เพือ่
รว่มงานกบัศลิปนิเยซอูติทีถ่วายงานในกรงุปกักิง่อยู่กอ่นแล้ว เช่น Giuseppe 
Castiglione และ Matteo Ripa58 การทดลองใชส้นีำาเขา้จากยุโรปเคลอืบบน
หุน่กระเบือ้งทีส่ง่มาจากเมอืงจิง่เตอ๋เจิน้ และดว้ยอทิธพิลของบาทหลวงเยซอูติ
ทีเ่ขา้ไปวาดภาพถวาย เคร่ืองกระเบือ้งเคลือบสยีคุนีมั้กเป็นลายพรรณพฤกษา
แบบตะวันตก สีที่ใช้เป็นสีนุ่ม ผสมสีขาวขุ่นเป็นพื้น ทำาให้ช่างสามารถเกลี่ย
โทนสหีนกัเบามมีติ ิเรยีกวา่ famille rose เพราะมสีชีมพอูอ่นอมขาวเปน็สเีดน่ 

แผ่นดินหย่งเจิ้ง พ.ศ. 2266–2278 (1723-1735)
จักรพรรดิแผ่นดินหย่งเจ้ิงทรงรักงานศิลปะ โปรดให้ศิลปินเยซูอิต 

จิเซปเป คาสติลิโอเน (Giuseppe Castiglione) ชาวอิตาเลียน วาดภาพ
เคร่ืองกระเบ้ืองหลวงชิน้โปรดท้ังประเภทโบราณวตัถแุละงานรว่มสมยั59 สมยั
น้ีนอกจากสีลงยา 9 สีที่นำาเข้าจากต่างประเทศแล้ว ช่างวังหลวงกรุงปักกิ่ง
ประสบความสำาเร็จในการผลิตสีสำาหรับเคลือบกระเบื้องเพ่ิมอีก 9 สี60 นัก
วชิาการจนีเรยีกเครือ่งกระเบือ้งสีนุ่มนวลเหลา่น้ีโดยรวมวา่ “เฟิน่ฉา่ย” (粉彩 
fencai) ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องกระเบื้องสีเทศ หรือ “ฝ้าหลางฉ่าย” (琺瑯彩 

falangcai) ยุคก่อนหน้าด้วย
งานศลิปะเครือ่งกระเบือ้งและภาพเขยีนในรชักาลนีเ้ป็นงานท่ีงามออ่น

ชอ้ย และดว้ยพระราชนยิมชืน่ชอบเครือ่งถว้ยขององคจ์กัรพรรด ิเม่ือสยามส่ง
เครื่องบรรณาการไปถวายในปี พ.ศ. 2267 (1724) อันเป็นปีที่ 2 แห่งรัชกาล 
กไ็ดม้พีระราชโองการใหพ้ระราชทานของตอบแทนแกก่รงุศรอียธุยาเพิม่เตมิ 
คอื นอกจากผา้ตว่นลายมังกรและผา้ตา่งๆ ตามจารตีเดมิแลว้ ไดพ้ระราชทาน
หยกและเครือ่งกระเบือ้งหลวงเปน็พระราชไมตรเีพิม่เตมิกลบัมาดว้ย จากนัน้
มาเครือ่งกระเบือ้งหลวงกร็วมอยูใ่นรายการสิง่ของทีพ่ระเจา้กรงุจนีพระราชทาน

58 Scott, Rosemary E. (1993): 237-239
59 Krahl, Reginal (2005)
60 Fang, Lili (2005): 108
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ตอบแทนพระราชไมตรีพระเจ้ากรุงสยามแทบทุกครา
ในรัชสมัยหย่งเจิ้ง พ่อค้าชาวฝรั่งเศส ดัตช์ เดนมาร์ก และสวีเดน ได้

รับอนุญาตให้เข้าไปตั้งสำานักงานที่ท่าน้ำาเมืองกว่างเจา ต่อจากชาวอังกฤษ 
ที่เข้ามาเป็นชาติแรกในแผ่นดินก่อน บริเวณท่าน้ำาเมืองกว่างเจาที่ห้างฝรั่ง 
ตั้งเรียงกันอยู่เรียกว่าเขตสิบสามห้าง 

แผ่นดินเฉียนหลง พ.ศ. 2279–2338 (1736-1795)
จกัรพรรดแิผน่ดนิเฉยีนหลงเปน็ประมขุทีเ่ขม้แขง็ ทรงขยายอาณาเขต

ออกนอกกำาแพงเมืองจีนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ จากดินแดนซินเจียง 
(Xinjiang) จรดคาซัคสถาน ปราบทิเบต เนปาลและดินแดนกุรข่า นอกจาก
น้ีประวตัศิาสตรจ์นีจารกึพระนามไวใ้นฐานะนกัสะสมโบราณวตัถ ุทรงรวบรวม
ซือ้หาโบราณวตัถจุนีซึง่กระจดักระจายอยู ่มารกัษาไวใ้นวงัหลวงเพือ่อนรุกัษ์
ศิลปะ เครื่องกระเบื้องหลวงต้นราชวงศ์ชิงส่วนใหญ่เป็นของที่ผลิตในสอง 
รชัสมยัคงัซกีบัเฉยีนหลง ดว้ยทัง้สองพระองคม์รีะยะเวลาครองราชยย์าวนาน

ในรัชศกเฉียนหลงช่างฝีมือเตาเอกชนก็ได้ปรับแต่งสีสันของภาชนะ
ให้เหมาะกับยุคสมัย เมื่อชาวโลกหันมานิยมภาพสีอ่อนหวานถ้วยชามยุคนี้
มักเขียนประดับด้วยภาพสีนุ่ม หรือ famille rose แต่ช่างเอกชนมีข้อจำากัด
เรือ่งทนุ ไมส่ามารถซือ้สเีคลอืบจากยโุรปราคาแพงตอ้งหาทางเลอืกอืน่ในการ
ผลติ นกัวชิาการเชือ่วา่ชา่งเอกชนเริม่ผลิตเครือ่งเคลอืบสนีุม่จำาหนา่ยประมาณ
ปี พ.ศ. 2263-2268 (1720-1725) ตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ 

ตอ่มา ผูด้ยีโุรปนยิมใช้จานชามจีนเขยีนตราประจำาตระกลู (Armorial 
Ware) ห้างตะวันตกสั่งทำาจานชามนับล้านชิ้นจากเมืองจีน ปัญหาคือรัฐบาล
จนีจำากดัขอบเขตพอ่คา้ตา่งชาตไิวท้ีก่วางตุง้ เรยีกวา่ระบบกวางตุง้ ช่วง พ.ศ.
2300-2385 (Canton System 1757-1842) ซึ่งชาวตะวันตกสามารถเข้าไป
พำานกัไดเ้พยีงช่วงฤดสูำาเภาเทา่นัน้หา้มเดินทางไปเมอืงอืน่ กวางตุง้จงึกลาย
เป็นประตูแคบๆ ที่จีนค้าขายกับโลกภายนอก โรงเขียนลายสีตกแต่งภาชนะ

58 Scott, Rosemary E. (1993): 237-239
59 Krahl, Reginal (2005)
60 Fang, Lili (2005): 108
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ตามแบบของชาวตา่งประเทศผดุขึน้มารบังานในกวางตุง้ เพือ่ความสะดวกใน
การตดิตอ่กบัผูซ้ื้อ โรงงานเขียนลายเคลือบสเีหล่านีต้ัง้อยูท่างฝัง่ใตข้องแมน่้ำา
ไข่มุก (Zhujiang River)

พ่อค้าชาวตะวันตกที่ไปตรวจงานเขียนลายเคลือบสีเมื่อปีที่ 34 ของ 
รัชศกเฉียนหลง (1769) บันทึกว่า “โรงงานกว้างใหญ่ มีช่างฝีมือนั่งเขียน 
ภาพประมาณ 300 คน แตล่ะคนเขยีนภาพเฉพาะอย่าง บา้งกเ็ปน็คนแก ่บา้ง
ก็เป็นเด็ก เริ่มหัดเขียนกันตั้งแต่อายุประมาณ 6-7 ขวบ น่าประหลาดใจว่า
แถวนี้มีโรงงานเคลือบสีกระเบื้องอยู่อย่างน้อย 100 กว่าโรง” จีนเรียกเครื่อง
กระเบ้ืองเหลา่นีว้า่ “กวา่งฉา่ย” Guangcai61 เมือ่กาลเวลาลว่งไปงานเคลอืบ
สนีุม่นวลแบบ “เฟิน่ฉา่ย” ของเอกชนฝมีอืงามขึน้ เน้ือสีเนียนเรียบไปกับเน้ือ
กระเบือ้ง ลกัษณะเปน็ปืน้นนูออกมาแบบสนี้ำามนัหมดไป แตท่ัง้นีค้ณุภาพของ
เครื่องกระเบื้องส่งออกก็ยังต่ำากว่าเครื่องกระเบื้องหลวงมาก

ในกรงุศรอียธุยา เครือ่งกระเบือ้งจนีทีส่ยามสัง่ซ้ือเขา้มามีเปน็จำานวน
มาก ของทีเ่หลอืมาถงึเวลานี ้แบง่ไดเ้ปน็ 2 ประเภท คอื หนึง่ เครือ่งกระเบือ้ง
แบบไทยที่กรุงศรีอยุธยาสั่งผลิตจากเมืองจีน และสอง ภาชนะสำาหรับใช้สอย
ที่พ่อค้านำาเข้ามาในเชิงพาณิชย์ มีขายท่ัวไปในท้องตลาดและละแวกที่จีน
เข้าไปตั้งร้านค้า จากเศษกระเบื้องที่พบแตกกระจายอยู่ในกรุงศรีอยุธยา 
เครือ่งกระเบือ้งใชส้อยทัว่ไปมมีากมายกวา่ประเภทแบบไทยสัง่ผลติหลายเทา่ 

4. เครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” แบบไทย
ในสมัยราชวงศ์ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลูหลวง 

เม่ือคร้ังสมเด็จฯ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ เสด็จไปตรวจเครื่อง
ถ้วยที่ขุดได้ในกรุงเก่า ทรงอธิบายรูปทรงเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ซึ่ง
หมายถงึเครือ่งกระเบ้ืองจนีผลติตามแบบไทยส่งไปสัง่ทำาจากเมอืงจนีในสมยั
กรงุเกา่ ทีพ่ระยาโบราณราชธานินทร ์(พร เดชะคปุต)์ รวบรวมไว ้ณ อยธุยา 
พิพิธภัณฑ์วังจันทรเกษม ว่า ...สิ่งของที่ไทยให้อย่างสั่งออกไปทำาเมืองจีน
ในครั้งกรุงเก่าพบมากแต่ 3 อย่าง คือ ชาม จานเชิง โถ บางทีจะมีถ้วยและ
กระโถนอีก 2 อย่าง ด้วยเป็นของที่ไทยเราใช้ใส่น้ำาพริก น้ำาปลา และใส่ยามา

61 Fang, Lili (2005): 120\
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แต่โบราณ กระโถนนั้นก็สำาหรับบ้วนน้ำาหมาก... 
ชามไทยสัง่ครัง้กรงุเกา่วา่โดยรปูทรงเหน็มแีตท่รงบัว...และทรงมะนาว

ตัด ทรงเหล่านี้เป็นชามจีนทั้งนั้น รู้ว่าของสั่งแต่ด้วยเขียนลายไทย และถ้ามี
ฝาไม่ว่ารูปใดๆ เป็นชามไทยสั่งให้ทำาทั้งนั้น ด้วยชามจีนเขาไม่ใช้ฝา... 

จานเชิงว่าโดยรูปเป็นของไทยแท้ สั่งเข้ามาใช้จัดสำารับเลี้ยงอาหาร
อย่างไทย จานเชิงขนาดใหญ่สำาหรับใช้ใส่ยำาและผักปลา และใส่ข้าวสุกซึ่ง
แบ่งมาจากชามใหญ่เมื่อเวลาจะกิน จานเชิงอย่างเล็กสำาหรับใส่กับข้าว ของ
หวาน จัดตั้งบนโต๊ะเท้าเชิง... 

โถนัน้มหีลายขนาด ขนาดใหญท่ีส่ดุทีไ่ดพ้บประมาณ 5 กำา รองลงมา
ขนาดกลางอกีขนาดหนึง่สำาหรบัใสข่องกนิและอบเคร่ืองหอม รองลงมาเป็นโถ
แกงโถน้ำาเชือ่มต้ังบนสำารับ เลก็ท่ีสุดเป็นโถปริกสำาหรบัตัง้เครือ่งแปง้ กระบวน
โถทำาหลายรปู โถขนาดใหญแ่ละขนาดรองมกัทำาเปน็รูปแตงจุกป้าน โถแกงโถ
น้ำาเชือ่มทำาเปน็ทรงรปูแตงบา้ง เปน็ทรงโกศบา้ง แตฝ่ามักทำาเป็นยอดทรงมัน 
โถปริกเคร่ืองแปง้มกัทำาเปน็รปูลกูแกว้กลมบ้าง เปน็เฟอืงบา้ง เวลาเอามาจดั
ขึ้นเครื่องแป้งทำาปริกทองติดฝาเป็นยอดทรงมันจึงเรียกกันว่าโถปริก...

หากแยกแยะเครือ่งกระเบ้ืองลายไทยทีพ่บ สามารถแบง่ไดส้องประเภท
คือ เครื่องลายครามลายไทยและเครื่องเบญจรงค์ลายไทย 

เครื่องลายคราม (blue-and-white) ลายไทย ในสมัยอยุธยาการสั่ง
ทำาเครือ่งลายครามตามแบบของชาวตา่งชาตใิชเ้วลานาน ด้วยต้องนำาแบบไป
ทำาที่จิ่งเต๋อเจิ้นซึ่งอยู่ห่างจากทะเล การเดินทางกว่าจะส่งแบบไปโรงงานและ
นำาสินค้ากลับมาขึ้นเรือที่กว่างเจาใช้เวลาแรมเดือน ไม่ทันฤดูเรือออก ต้องมี
ตวัแทนรบัสนิค้าเพือ่รอเรอืเทีย่วหนา้ปถีดัไป พอ่คา้ต่างชาตสิามารถส่ังเครือ่ง
กระเบื้องลายครามประเภท “ให้อย่าง” (made to order) ผ่านนายห้างจีน 
(Hong Merchants) ที่ติดต่อค้าขายอยู่ เรือลำาใดที่ต้องทำาธุระให้เสร็จใน
ฤดูการเดียวก็ต้องซื้อสินค้าสำาเร็จรูปที่มีขายอยู่ที่ท่าน้ำาเมืองกว่างเจา62 ทั้งนี้
เพราะเครื่องกระเบื้องเป็นสินค้าอันดับแรกที่ต้องลำาเลียงบรรจุไว้ใต้ท้องเรือ
ก่อนนำาสินค้าอื่นขึ้น

เครื่องกระเบื้องลายครามจีนเขียนลายไทย จึงเป็นพยานวัตถุยืนยัน

62 Jörg (1982): 97
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ว่าเครือข่ายการค้าระหว่างจีนกับสยาม มีลักษณะเป็นเครือข่ายเดินเรือที่ต่อ
เนื่องเป็นประจำา เพราะเครื่องลายครามลายไทยเป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อสั่งทำา
ขา้มฤดกูารเดนิเรอื สว่นเรอืทีน่ำาเขา้เครือ่งลายครามลายไทยเหลา่นีเ้ปน็สำาเภา
สยามหรือสำาเภาจีนไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่ไม่พบบันทึกสั่งซื้อสั่งทำาสินค้า
ประเภทนี้อยู่ในรายการสินค้าของกำาปั่นฝรั่ง

เครือ่งเบญจรงค์ “ใหอ้ยา่ง” สมยัราชวงศป์ราสาททองและราชวงศ์
บา้นพลหูลวง คนไทยเรยีกเครือ่งกระเบือ้งเขยีนสลีงยาเหนือเคลือบลายไทย
ว่าเครื่องเบญจรงค์ เดิมทีเครื่องเบญจรงค์สมัยอยุธยามิได้ผลิตในสยาม หาก
สั่งทำามาจากเมืองจีน 

“เบญจรงค์” แปลมาจากคำาจีนว่า “วู่ฉ่าย” (wucai) หมายถึงเครื่อง
กระเบื้องเคลือบ 5 สี ได้แก่ สีแดง เหลือง เขียวอ่อน เขียวแก่ และสีม่วงอม
ดำาโดยบางทมีสีีครามเขยีนเปน็ลายกำากบัอยูใ่ต้เคลอืบ “วูฉ่า่ย” เปน็กรรมวธิี
เขียนสปีระดบัเครือ่งกระเบือ้งจนีทีม่มีาตัง้แตส่มยัราชวงศห์มิง และไดพ้ฒันา
เปน็เลศิในแผน่ดนิคังซี ลักษณะสีเคลือบเป็นสีใส ฝรัง่เรยีกการเคลอืบแบบนีท้ี่
มสีเีขยีวเปน็สโีดด่เด่นว่า famille verte แมค้ำาว่าเบญจรงค ์มทีีม่าจาก“วูฉ่า่ย”  
แต่เบญจรงค์ส่วนใหญ่มิได้เคลือบสีด้วยวิธีนี้ หากเคลือบด้วยเทคนิคสีนุ่ม 
ยุคหลังที่เรียกว่า “เฟินฉ่าย” famille rose อันเป็นเทคนิคการเคลือบสีสมัย
ราชวงศ์ชิง 

ในสงครามชิงพื้นที่ทางใต้ระหว่างรัฐบาลราชวงศ์ชิงและกองกำาลัง
ท้องถิ่นที่ใช้คำาขวัญ “ล้มชิง-กู้หมิง” อุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องได้รับความ
เสียหายอย่างหนัก ยุติการผลิตไประหว่าง พ.ศ. 2218-2222 (1675-1679) 
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ สถานการณ์เช่นนี้ไม่เอื้ออำานวยต่อการสั่งทำา
เครื่องกระเบื้องตามแบบต่างชาติ และแม้ฝ่ายดัตช์เองก็พบอุปสรรคเช่นกัน 
(ดู Jörg, Christiaan J.A., “Chinese Porcelain for the Dutch in the 
Seventeenth Century: Trading Networks and Private Enterprise”)

ต่อมา เครื่องกระเบื้องหลวงของราชวงศ์ชิง ที่จักรพรรดิแผ่นดินหย่ง
เจิง้และเฉยีนหลงพระราชทานใหค้ณะทตูสยามนำากลบัพระนครศรอียธุยา สง่
ผลตอ่รปูแบบของเครือ่งถว้ยทีส่ยามสัง่ซือ้จากจนี ดูเหมอืนว่าราชสำานักสยาม
นับจากราชวงศ์บ้านพลูหลวง ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า 
อยู่หัว จะโปรดปรานเครื่องกระเบื้องเขียนลายสี จึงสั่งทำาเบญจรงค์มากกว่า
เครื่องกระเบื้องลายครามลายไทย 
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ดังนั้นเครื่องกระเบื้องที่มีสีชมพูอมขาว และสีอ่อนอื่นๆ ที่ผสมสีขาว 
ลักษณะสีทึบไม่โปรงแสง เป็นเครื่องกระเบ้ืองที่ผลิตหลังจาก พ.ศ. 2263 
(1720) เปน็ตน้มา เครือ่งเบญจรงคส์ว่นใหญม่สีชีมพอูมขาวแบบ “เฟิน่ฉา่ย” 
(famille rose) ประกอบ ทำาให้มองออกว่าเป็นของปลายแผ่นดินพระเจ้า
ท้ายสระลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และไม่เก่ากว่านั้น

ทัง้น้ี เครือ่งเบญจรงคส์มยัอยธุยาบางใบมลีกัษณะการเขยีนสคีลา้ยคลงึ
กับของที่สำาเภาจีนส่งไปขายปัตตาเวียกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งชี้ให้เห็น
ความเกี่ยวโยงระหว่างสำาเภาที่ค้าขายระหว่างสยามกับปัตตาเวีย 

เครือ่งกระเบือ้งทีส่ยามสัง่ทำาจากจนีในครสิตศ์ตวรรษที ่18 ดจูะยนืยนั
วา่เศรษฐกจิการคา้สมัยสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วท้ายสระและสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั
บรมโกศม่ังคัง่ คงเปน็เพราะมกีำาไรเปน็กอบเปน็กำาจากการคา้ข้าวให้จนี กอปร
กับองค์ประกอบสำาคัญอื่น เช่น การมีเครือข่ายการเดินเรือทะเลที่สามารถสั่ง
ทำากระเบื้องแบบไทยได้สะดวก และอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องในสมัยต้น
ราชวงศ์ชิงได้พัฒนาจนสามารถตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้า
นานาชาติได้ดีกว่าสมัยราชวงศ์หมิง เป็นเหตุให้กรุงศรีอยุธยาสมัยราชวงศ์
บ้านพลูหลวง มีเครื่องกระเบื้องลายไทยที่ตกแต่งด้วยสีสันแปลกใหม่ ผลิต
ตามกรรมวิธีที่ทันสมัยในยุคนั้น และกระเบ้ืองเหล่านี้ก็เป็นพยานวัตถุที่ยัง
อยู่สืบมาถึงทุกวันนี้

อนึง่เครือ่งกระเบือ้งอยุธยา ยังคงคัดลอกทำาต่อมาในสมยัรตันโกสนิทร์
ตอนต้น ดังตำานานเครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้น ระบุว่า มาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกทรงทำานบุำารงุชา่งไทย ทีท่รดุโทรม
มาแต่ครัง้เสยีกรงุ... ...ถว้ยชามทีส่ัง่ไปทำาเมอืงจนี จงึไดใ้หช้า่งหลวงเขยีนลาย
ตัวอย่างขึ้นใหม่แต่ดำาเนินตามตัวอย่างที่ดีครั้งกรุงเก่าเป็นพื้น...

วิธีสั่งซื้อสั่งทำาและเรือที่นำาเข้าเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” สมัย
ปลายอยุธยา 

ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมื่อเรือเดินทางไปถึงกวางตุ้ง พ่อค้าต่างชาติ
สามารถสั่งซื้อเครื่องกระเบื้องได้สองช่องทาง คือ ผ่านห้างท่ีเป็นสมาชิก
องค์กรการค้าของจีน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำาการค้ากับฝรั่ง เรียกว่า กง
หัง (Co Hong) หรือซื้อผ่านร้านขายเครื่องกระเบื้องที่ตั้งเรียงรายรวมกัน



พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร | 25

อยู่หน้ากำาแพงเมืองกวางตุ้ง63 การทำาเครื่องลายครามตามแบบต่างชาติหรือ
ปั้นตามแบบต่างชาติต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามเดือน64 เนื่องจากต้องส่งแบบ
ไปปั้นถึงเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น 

การสั่งซื้อเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ผ่านสำาเภาสยาม ไม่มีเอกสาร
ชั้นต้นให้ตรวจสอบว่าจีนปฏิบัติกับเรือสยามเช่นเดียวกับเรือของชาติตะวัน
ตกหรือไม่ หากใช้กฎเดียวกัน การสั่งเครื่องกระเบื้องของสยามก็คงทำานอง
เดียวกับเรือฝรั่ง คือ ซื้อผ่านกงหัง (หรือนายห้าง) ที่คุมการค้ากับสยามและ
ซื้อจากร้านค้ากระเบื้องเมืองกวางเจา อย่างไรก็ตาม สำาเภาสยามมีลูกเรือ
ส่วนใหญ่ที่เป็นจีน คงได้เปรียบชาติตะวันตกตรงที่ไม่ถูกกักบริเวณเคร่งครัด
เช่นที่จีนปฏิบัติกับฝรั่ง

การสั่งซื้อเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ผ่านสำาเภาจีน เครือข่ายสำาเภา
จีนมีศักยภาพในการสั่งเครื่องกระเบื้อง “ให้อย่าง” ดีที่สุด เพราะมีเครือข่าย
พ่อค้าภายในประเทศที่สามารถเจรจากันได้คล่องตัว ปี พ.ศ. 2276 (ค.ศ. 
1733) ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ นาย Wybrand Blom บันทึก
วา่กรงุศรอียธุยามสีำาเภาจนีมาเยอืนเฉลีย่ปลีะ 18 ลำา65 ประกอบกบัมหีลกัฐาน
ว่าสว่นหนึง่ของเครือ่งฝรัง่กังไสเขยีนตราประจำาตระกลูของยโุรป (Armorial 
Ware) สามารถส่ังซื้อผ่านพ่อค้าสำาเภาจีนที่ปัตตาเวีย66 ดังนั้นมีความเป็น
ไปได้ว่า ชาวสยามสั่งทำาถ้วยชามให้อย่างกับพ่อค้าจีนที่เดินทางมาค้าขาย
กับสยามเป็นประจำา

5. ถ้วยชามในตลาดและร้านค้า สมัยปลายอยุธยา
การนำาเข้าถ้วยชามกระเบื้องจีน มีทั้งเนื้อหนาคุณภาพต่ำาสำาหรับชาว

บา้นใชง้าน เรือ่ยไปถงึของดสีขีาวเนือ้เนยีนแบบทีจ่นีสง่ไปยโุรป ภาชนะทีพ่บ
สว่นใหญล่กัษณะหนาบึกบึนมุ่งเอาความคงทน ตน้ทนุต่ำา ราคาถกู สว่นใหญ่
เป็นชามลายครามเขียนลายจีน สิ่งของเหล่านี้พบแตกหักอยู่ตามพื้นดินและ
จมน้ำาอยู่ในกรุงเก่าเป็นจำานวนมากที่สุด

63 Jörg (1982): 113.
64 Jörg (1982): 126.
65 na Pombejra (1998): 119.
66 Jörg (1993): 201.
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ถ้วยชามจีนผลิตในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่พบในสยาม มีลักษณะและ
รปูทรงคลา้ยคลงึกบัทีพ่บในปตัตาเวยี และเมอืงอืน่ๆ ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ ลวดลายของเครื่องกระเบื้องใช้งานมักเขียนลายเหมือนๆ กัน ซ้ำาไปซ้ำามา 
ต่อเนื่องนานนับร้อยปี เช่น ลายดอกโบตั๋น ดอกบัว ลายพรรณพฤกษา ลาย
เห็ดหลินจือ ลายนิมิตมงคล และลายอักษรจีน

ถว้ยชามจนีพบมากในบรเิวณทีช่มุชนจนีตัง้ถิน่ฐานอยู ่ทัง้ในและนอก
เกาะเมือง บริเวณตลาด ละแวกร้านค้า ท่าเรือพาณิชย์ และงมได้จากบริเวณ
บางกะจะ-ป้อมเพชร ซึ่งเป็นบริเวณที่สายน้ำาไหลมาบรรจบกัน 

สมัยอยุธยาตลาดร้านค้าจะคึกคักข้ึนในฤดูสำาเภา เมื่อลมนำาเรือชาติ
ต่างๆ เข้ามาเยือน สำาเภาจากเมืองจีนจะมาถึงทุกต้นปี ก่อนตรุษจีน ตามคำา
พรรณนา ว่า “ครั้นถึงระดูลมสำาเภาพัดเข้ามาในกรุง เป็นมรสุมเทศกาลพวก
ลูกค้าพานิช สำาเภาจีนแลลูกค้าแขกสลุป ลูกค้าฝรั่งกำาปั่น ลูกค้าแขกกุศราช 
และพวกลูกค้าแขกสุรัด แขกชวา มาลายู แขกเทศ ฝรั่งเศส ฝรั่งโลสง โปรตุ
เกศ วิลันดา อิศปันยอน อังกฤษ แลฝรั่งดำา ฝรั่งเมืองลังกุนี แขกเกาะ เป็น
พ่อค้าพานิชคุมสำาเภา สลุป กำาปั่น แล่นเข้ามาทอดสมออยู่ท้ายคู ขนสินค้า
ขึน้มาไวบ้นตกึหา้งในกำาแพงพระนครกรงุศรอียทุธยา ตามทีข่องตนซือ้แลเชา่
ต่างๆ กัน เปิดร้าน ห้าง ตึก ขายของตามเพศ ตามภาษา67

ตัวตลาดใหญ่ที่พ่อค้าจีนตั้งร้าน ปักหลักค้าขายเป็นปึกแผ่น อยู่ใน
กำาแพงเมืองทางทิศใต้ของพระนคร มุมที่แม่น้ำาเจ้าพระยาไหลลงมาบรรจบ
กบัแมน้่ำาปา่สกั ตลาดนีม้ถีนนอฐิสามสายพาดผา่น ตัง้อยูร่ะหวา่งคลองประตู
จีนและคลองนายก่าย ถนนอิฐช่วงนี้ในแผนที่พระนครศรีอยุธยา เขียนสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ เรียก ‘ถนนตลาดจีน’ ส่วนในแผนที่ของนายจอนด์ แอนดรู 
พ.ศ. 2314 (1771) เรยีก ‘ถนนจนี’ (China Street) เอกสารทัว่ไปเรยีกบรเิวณ
นี้ว่าตลาดจีนย่านนายก่าย

ส่วนที่เป็น ‘ตลาดใหญ่’ (น่าจะมีลักษณะคล้ายกับบริเวณสำาเพ็งของ
กรุงเทพฯ) เริ่มจากคลองประตูจีนไปถึงคลองในไก่ (นายไก่, นายก่าย) มี
ตึกกว้านร้านจีนตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวง จีนไทยนั่งร้านขายของ สรรพ
สิ่งของเครื่องสำาเภา 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 แลปลาน้ำาจืดปูหอย
ต่างๆ หลายอย่างพรรณ เปนตลาดใหญ่ยวดยิ่งในกรุง ชื่อตลาดใหญ่ท้าย
พระนคร อยู่ย่านในไก่68

ต่อเนือ่งกบัตลาดใหญ ่คอืตลาดนอ้ยยา่นสามมา้ มบีรเิวณจากวดัทา่มา้
เรือ่ยไปตามคลองในไกไ่ปทางแมน่้ำาปา่สกั จนีตัง้โรงทำาเครือ่งจงัอบัแลขนมแหง้
จีนต่างๆ หลายชนิดหลายอยา่ง แลช่างจีนทำาโต๊ะเตยีงตู้เกา้อีน้้อยใหญ่ต่างๆ 
ขาย ต่อไปช่างจีนทำาถังไม้ใส่ปลอกไม้แลปลอกเหล็ก ถังใหญ่น้อยหลายชนิด
ขายชาวพระนคร...และแลทำาสรรพเครื่องเหล็กต่างๆ ขาย แลรับจ้างตีเหล็ก
รูปพรรณ์ตามใจชาวเมืองมาจ้าง แลมีตลาดขายของสดเช้าเย็นในท้ายตลาด 
ตัง้แตห่วัโรงเหลก็ต่อไปจนถงึประตูช่องกดุทา่เรอืจา้งขา้มไปวดัพระนางเชงิ69

ยา่นสามมา้ และยา่นนายกา่ยนีเ้ปน็บรเิวณทีค่กึคกั กำาแพงปากคลอง
นายก่ายมปีระตชูอ่งกดุถงึ 5 ชอ่ง เทยีบกบักำาแพงพระนครบริเวณอืน่ทีมี่ประตู
ชอ่งกดุเพยีง 1 - 2 ชอ่ง เทา่นัน้ อนึง่แผนทีพ่ระนครเขียนสมัยต้นรตันโกสินทร ์
ทีป่ากคลองประตจูนีมทีา่พระยาราชวงัสนัตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่้ำาเจา้พระยา ซึง่อาจ
จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐที่ควบคุมการเดินเรือทะเลในพระนครและ
การเดินเรือสำาเภาหลวง70 

บรรยากาศของตลาดใหญ่ทา้ยพระนครทีเ่ปน็ถนนตลาดจนีนัน้ ในสมยั
พระเพทราชา บรเิวณนีเ้ปน็ถิน่ทีอ่ยูข่องผูม้ทีรพัยแ์ละพ่อค้าพานชินานาชาตทิี่
ประกอบกจิการคา้ขาย ดังบรรยายไวใ้นหนงัสือของเคมพเ์ฟอร ์(Kaempfer) 
ว่า “เม่ือเขา้ประตเูมอืง ถนนแรกทีท่อดไปทางทศิตะวนัตก ขนานไปกบักำาแพง
เมืองมีบ้านที่ดีที่สุด (ของพระนคร) เรียงรายอยู่ หลายบ้านเคยเป็นที่พำานัก
ของพ่อค้าอังกฤษ ดัชท์ และฝรั่งเศส รวมทั้งบ้านฟอลคอนก็อยู่บนถนนเส้น
นี้... ...มีตึกเล็กๆ สองชั้น นับร้อยหลัง ของลูกค้าจีนและแขก”71 

68 วินัย พงศ์ศรีเพียร (2551) น. 81.
69 วินัย พงศ์ศรีเพียร (2551) น. 145.
70 พระยาราชวงัสนัเปน็แมก่องกำากบัดแูลเรอืรบทะเลใหญน่อ้ย รวมทัง้อูเ่รอื

ใหญ่ท้ายสำาเภา 30 ลำา ตั้งอยู่ใต้ปากคลองตะเคียน ส่วนเรือรบน้ำาจืดพระยามหา
อำามาตย์ได้ว่ากล่าวดูแล

71 Kaempfer (1998): 44.
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โดยปกติเมื่อกำาปั่นหรือสำาเภามาถึง ก็มักเข้าจอดทอดสมอในบริเวณ
ไมไ่กลจากหา้งของตนนกั บรเิวณทีเ่ปน็หา้งการคา้บรรยากาศคกึคกั มีตลาด
ขายของอำานวยความสะดวกกับลูกเรือเดินทะเลในบริเวณใกล้เคียง ตลาดที่
เข้าเกณฑ์นี้บรรยายไว้ในพรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง คือ 
ตลาดท่าเรือจ้างวัดนางชี น่าบ้านโปรตุเกต 1 ตลาดหลังตึกห้างวิลันดา แถว
วัดหมู 1 ตลาดวัดสิงห น่าตึกยี่ปุ่น 1 ตลาดบ้านจีน ปากคลองขุนละครชัย...1 
ตลาดวดัทา่ราบ นา่บา้นเจา้สวัซ ีมตีกึแถวยาว 16 หอ้งสองชัน้ ชัน้ลา่งตัง้รา้น
ขายของ ชั้นบนคนอยู่ หัวตลาดนี้มีโรงตีเหลก แลโรงเยบรองท้าว ทำายาแดง
สูบกล้องขาย ตลาด 172 (วัดท่าราบอยู่ถัดวัดพุทไธศวรรย์ไปทางคลองคูจาม) 
เจ้าสัวซีผู้นี้ อาจเป็นเจ้าสัวซี แซ่อ๋อง บุตรชายคนที่ 3 ของอ๋องเฮงฉ่วน ซึ่ง 
ก.ศ.ร. กหุลาบระบวุา่ เมือ่กรงุแตกเจา้สวัซพีาครอบครวัหนไีปทางนครราชสมีา

วิธีนำาเครื่องกระเบื้องเข้าไปขายให้ชาววังคือ หลังจากสำาเภานำาถ้วย 
โถ ชาม ชา ขนม แพรไหมหลากสี และสินค้าอื่นจากเมืองจีนมาถึง แม่ค้า
จากตลาดใหญท่า้ยพระนครจะขนเขา้ไปขายใหช้าววงัหลวง ดงับรรยายไวใ้น
เอกสารว่าดว้ยบรเิวณใกลเ้คยีงพระตำาหนกัโคหาสวรรค ์ทีป่ระทบัในพระราชวงั
หลวงของพระพนัวษา พระอคัรมเหสสีมเดจ็พระนารายณ ์ซึง่พระตำาหนกันีใ้น
รชักาลตอ่ๆ มาใช้เป็นพระคลังในว่า พระคลังข้างในทา้วทรงกนัดานไดร้กัษา 
มีกำาแพงล้อม มีปตูสวรรค์ภิรมย์ออกไปท้องสนามจันทน์ หัวเลี้ยวท้องสนาม
จันทน์มาถนนริมกำาแพงล้อมตึกห้าห้อง สำาหรับนางวิเศศต้นแต่งเครื่องพระ
สุพัณภาชหุงพระกระยาเสวยเครื่องต้น แลถนนนี้ผู้หญิงชาวบ้านในไก่เข้ามา
นั่งร้านขายเครื่องสำาเภาจีน73 

การนำาสินค้าสำาเภาเข้าวัง อีกช่องทางหนึ่ง คือ ผ่านหน่วยงานพระ
คลัง ซึ่งมีออกญาโกษาธิบดีดูแล นำาสินค้าขึ้นถวายพระมหากษัตริย์และพระ
มเหสีฝ่ายใน แม้ไม่พบเอกสารใดระบุขั้นตอน แต่มีพาดพิงถึงในเรื่องอื่น เช่น 
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พ.ศ. 2257 (1714) บาทหลวง Louis de 
Cicé ระบุว่า

พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ (สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ) ยังทรงพระเยาว์
และรกัสนกุ มกัท้ิงภาระในการบรหิารราชการแผน่ดนิใหอ้อกญาพระคลงัเปน็

72 วินัย พงศ์ศรีเพียร (2551) เล่ม 1 น. 85.
73 โบราณราชธานินทร์ (2550) น. 70.
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ผู้ดูแล ขุนนางท่านนี้รู้เรื่องนอกในราชสำานักเป็นอย่างดี และทำาทุกอย่างเพื่อ
ขยายอทิธพิลของตน จงึอาจเปน็ศตัรทูีน่า่เกรงขาม ชอบสง่หญงิชาวจนีเขา้ไป
เป็นนางใน รับใช้พระสนมและเจ้านายฝ่ายหญิงอยู่เป็นนิจ74 

โดยปกตแิลว้ ขา้ราชบรพิารฝา่ยในเปน็ผูถ้วาย หรอืนำาสนิคา้เขา้มาให้
เลือก ทั้งแพรไหม เครื่องแก้ว กระปุก โถ ถ้วยชาม โถปริกสำาหรับใส่เครื่อง
แปง้ ตลอดจนสินคา้มคีา่อืน่จากตา่งแดน ออกญาสมบตัธิบิาลซึง่ดแูลงานพระ
คลังจงึมคีนเขา้นอกออกในรบัใชเ้จา้นายฝา่ยหญงิอยูเ่ปน็นจิ และเครือ่งถว้ยที่
นำาเขา้ในรชัสมยัสมเด็จพระเจา้ทา้ยสระ ดูจะยืนยันวา่ การคา้ระหวา่งไทยกบั
จนีคกึคกัในรัชกาลนี ้มสีนิคา้หลากหลายนำาเขา้ไปใหเ้ลือก และผูใ้หญฝ่า่ยใน
สามารถสั่งถ้วย โถ จาน ชาม ได้ตามแบบที่ต้องการทั้งรูปทรงและลวดลาย

ความหลากหลายของเครือ่งกระเบือ้งจนีทีน่ำาเขา้มาสูพ่ระนครศรอียธุยา 
เป็นพยานวัตถุที่ยืนยันถึงเครือข่ายการค้าสำาเภาระหว่างสยามกับจีนที่มั่งคั่ง 
มีเรือเดินสมุทรเดินทางติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งสมัยราชวงศ์ปราสาททอง 
และสมยัราชวงศบ์า้นพลูหลวง สามารถส่ังซือ้ส่ังทำาเคร่ืองลายครามลาย เคร่ือง
เบญจรงค์งามๆ นอกจากนี ้ยงัมถีว้ยชามนานปัประเภทสำาหรับใชง้านทกุระดบั
ชั้น เป็นสินค้านำาสู่สยามในเชิงพาณิชย์

6. บทสรุป
เครื่องกระเบื้องสมัยต้นราชวงศ์ชิงที่พบในสยามสะท้อนให้เห็นความ

เช่ือมโยงของสังคมและการเมอืงในประเทศจนีซึง่เปน็ท้ังแหลง่ผลติและสง่ออก
เครือ่งกระเบือ้ง กบักรงุศรอียธุยาดนิแดนปลายทางทีส่ัง่ซือ้สัง่ผลติสิง่ของเหลา่
นี้ ดูจากโบราณวัตถุพบว่า การเปลี่ยนราชวงศ์ การประกาศเปิด/ปิดเมืองท่า 
หรือเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตสินค้า มีผลต่อสินค้าที่นำาเข้าในอีกสังคมหนึ่งที่
อยูห่า่งไกล ในโลกการคา้ทีไ่รพ้รมแดนและไมเ่คยหยดุนิง่ และสะทอ้นใหเ้หน็
สงัคมการค้าสมัยราชวงศบ์า้นพลหูลวงทีม่ัง่คัง่อกีทัง้ชมุชนจนีในกรงุศรอียธุยา
ที่ขยายตัวเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศจีน

การเปลีย่นราชวงศ์และนโยบายห้ามคนจนีออกคา้ขายในเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใตใ้นสมยัต่างๆ สง่ผลต่อการคา้ของสยามประเทศโดยเฉพาะนโยบาย
การส่งสำาเภาสยามไปส่งบรรณาการถวายพระเจ้ากรุงจีน คือสยามจะจัดส่ง

74 Na Pombejra (1994): 14.
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กองเรอืไปถวายบรรณาการเพือ่นำาสนิคา้ไปขายบอ่ยในยามทีจ่นีปดิหา้มมใิห้
เอกชนคนจีนเดินทางออกมาค้าขายโพ้นทะเล แต่ในทางกลับกันเมื่อรัฐบาล
จีนอนุญาตให้พ่อค้าออกเรือมาค้าขายโพ้นทะเล สยามก็จะละเลยการถวาย
บรรณาการเช่นในยุคสมเด็จพระเพทราชา

จากเทคนิคการผลิตถว้ยชามกระเบือ้งของจนีทีพ่ฒันาขึน้เรือ่ยๆ ทำาให้
พอกำาหนดได้ว่าเครื่องเบญจรงค์ส่วนใหญ่นำาเข้ามาสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้าย
สระถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จำานวนเครื่องเบญจรงค์ที่นำาเข้าสมัยสมเด็จพระเจ้า
ท้ายสระและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแสดงให้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยา
มั่งคั่ง มีชุมชนจีนที่คล่องตัวทางการค้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งข้าวไป
ขายมณฑลฮกเกีย้นและมณฑลกวางตุ้งท่ีขาดแคลนขา้วอยา่งหนกั สว่นหนึง่
เปน็ผลจากการเปดิเมอืงทา่ใหพ้อ่คา้จนีบกุตลาดตา่งแดน และทีส่ำาคญั อยูใ่น
ยุคที่อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจีนได้รับการพัฒนา จนสามารถผลิตสินค้า
สนองต่อรสนิยมของลูกค้าในตลาดโลกได้ดีขึ้นกว่าเดิม ลักษณะการเคลือบ
สีเบญจรงค์สมัยปลายอยุธยามีความใกล้เคียงกับภาชนะกระเบื้องเคลือบสีท่ี
จีนส่งไปขายปัตตาเวีย มีความเป็นไปได้ว่ามาจากแหล่งผลิต หรือเครือข่าย 
การค้าสำาเภาจีนที่เกี่ยวข้องกัน

อทิธพิลทางการคา้ของกลุม่พอ่คา้ฮกเกีย้นในกรงุศรอียธุยาสมยัราชวงศ์
บ้านพลูหลวงต่อเนื่องมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เห็นได้จากสินค้านำาเข้า 
เช่นถ้วยชามใช้งานจากจางโจวในมณฑลฮกเกี้ยน สินค้าส่งออกเช่นข้าวและ
ดบีกุทีส่ยามนำาไปขายเมอืงเอห้มงึชว่งท่ีจนีขาดแคลนขา้ว ตลอดจนชือ่ตลาด
ใหญ่ท้ายพระนครที่คนจีนเรียกว่าตลาดนายก่าย เป็นภาษาฮกเกี้ยน อีกทั้ง
เอกสารอังกฤษระบุว่าออกญาพระคลังจีนที่ดูแลกรมท่าในสมัยราชวงศ์บ้าน
พลูหลวงมีญาติอยู่เมืองเอ้หมึง 

บทความนีป้รบัปรงุแกไ้ขจาก “การคา้เครือ่งกระเบ้ืองระหวา่งจีนสมัย
ตน้ราชวงศช์งิ กบักรงุศรอียธุยาสมยัราชวงศบ์า้นพลหูลวง 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 สำาหรับ
คำาแนะนำาในการปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับ นายไพรินทร์ แก่นแก้ว ผู้ถ่ายภาพ 
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ทา้ยสดุนี ้ขอขอบคณุ คณุประไพสทิธิ ์ตณัฑเ์กยรู และ คุณชาญชัย สพุานชิวร
ภาชน ์ทีอ่นญุาตให้ถา่ยภาพเครือ่งเบญจรงคแ์ละเศษชิน้สว่นเครือ่งกระเบือ้ง
จนีพบในสยามเพือ่นำามาเขยีนบทความชิน้นี ้ความทุม่เทในการสะสมโบราณ
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



34 | ความรู้จากเศษกระเบื้องจีน

(บนซ้าย) โถลายคราม
ให้อย่างสมัยอยุธยา ลักษณะ
ยอดหัวเม็ดรูปทรงเดียวกับเสา
หัวเม็ดที่กำาแพงวัดท่า กรุงเก่า 
ซึ่งปัจจุบันเรียกวัดท่าการ้อง 
(บนขวา)

(ซ้าย) ถ้ำาชาเขียนลาย
ก้านขด พิพิธภัณฑสถานแห่ง
ชาติพระนคร พระยาดำารงธรรม
สาร (สร่าง วิเศษศิริ) มอบให้ 
พ.ศ. 2484
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(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

ผู้เขยีนขอบคณุ ดร. ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผูอ้ำานวยการพพิธิภณัฑเ์ครือ่ง
ถ้วยเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ผู้วิเคราะห์แหล่งเตาเผาและยุคสมัย 

กับ คุณชาญชัย สุพานิชวรภาชน์ ผู้สะสมเศษกระเบื้องพบในกรุงเก่า ที่
อนุญาตให้ถ่ายภาพเพื่อประกอบบทความชิ้นนี้

(บนซ้าย) จานเคลือบเขียว 
เตาหลงเฉวียน มณฑลเจ้อเจียง สมัย
ราชวงศ์หยวน คร่ึงหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 19 กับชิ้นส่วนจานลายคราม เตาผิง
เหอ มณฑลฝูเจ้ียนสมัยราชวงศ์หมิง
ครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 22

(บนขวา) ซ้ายชามญ่ีปุ่น เตา
อาริตะ สมัยเอโดะ พุทธศตวรรษที่ 22 
ใบขวา ชามลายคราม เตาจิ่งเต๋อเจิ้น 
สมัยราชวงศ์หมิง พุทธศตวรรษที่ 21

(ซ้าย) ชามลายครามจากเตา
อันซี มณฑลฝูเจี้ยน สมัยราชวงส์หมิง 
พุทธศตวรรษที่ 21
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(บน) โถสีนุ่มที่สำาเภาจีน
นำาเข้ามาขายช่วงราชวงศ์บ้าน
พลูหลวง สีหวานนวลของเครื่อง
กระเบื้อง แบบ “เฟิ่นฉ่าย” หรือ 
Famille Rose นิยมกันในสมัยต้น
ราชวงศ์ชิง (ของสะสม คุณประไพ
สิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร)

(ลา่งซ้าย) จานเคลอืบสนุ่ีม
แบบ “เฟิน่ฉา่ย” สมยัครสิตศ์ตวรรษ
ที ่18 สง่ไปทีป่ตัตาเวยี ภายในเคลอืบ
สีทำานองเดียวกับเบญจรงค์สมัย
อยุธยา พบที่อินโดนีเซีย ภาพจาก
หนังสือของ Barbara Harrisson

(ล่างขวา) ชามและโถสมยั
อยุธยา



จานให้อย่าง (ภาพบน) ลายก้านขดช่อหางโต ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร ของหลวงพระราชทานในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 2471 

(ล่างซ้าย) ลายก้านขดช่อหางโตน้ี เป็นศิลปะอยุธยาตอนปลาย พบบน
จติรกรรมฝาผนงัทีว่ดัไชยวฒันาราม ประตศูาลาการเปรยีญสมัยสมเด็จพระเจา้เสอืทีว่ดั
ใหญส่วุรรณารามจงัหวดัเพชรบรุ ีและปนูปัน้สมยัอยธุยาทีว่ดับา้นปา่ จงัหวดัอา่งทอง

(ล่างขวา) ก้านขดช่อหางโต เป็นลายเด่นของกรุงศรีอยุธยา พบผ้าลายให้
อย่างสั่งทำาจากอินเดียสมัยสมเด็จพระนารายณ์ จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เอเชียซิวิไล
เซชั่นของสิงคโปร์



38 | ความรู้จากเศษกระเบื้องจีน

(บนซา้ย) ถว้ยเบญจรงคล์ายเทพนมนรสงิห ์สมยัอยธุยา ของสะสมเอกชน 
ภาพจากหนังสือ เบญจรงค์และเครื่องกระเบื้องลายไทย จัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ 2555

(บนขวา) เครื่องเบญจรงค์สมัยปลายอยุธยา นิยมลายพรรณพฤกษาที่
ปูลายแน่นภาชนะ คล้ายห่อหุ้มด้วยผ้าลายสีอ่อนหวาน (ของสะสม คุณประไพ
สิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร)

(ล่าง) ถว้ยเบญจรงค ์ลายกนกเปลวพุม่ขา้วบณิฑพ้ื์นเขยีว ขนาบลายกระจงั
หน้ากระดานพ้ืนแดง ด้านในเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์กนกเปลวพื้นเหลือง ขนาบ
ลายหน้ากระจังพื้นแดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ของหลวงพระราชทาน
ยืมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2470 ภาพจากหนังสือ 
เบญจรงค์และเคร่ืองกระเบื้องลายไทย จัดพิมพ์โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ 2555  
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เอกสารแนบท้าย 1 : ตารางเทียบรัชสมัยไทยและจีน

ไทย

ราชวงศ์ปราสาททอง
 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
  พ.ศ. 2173-2198 (ค.ศ. 1629-1655)
 เจ้าฟ้าชัย พ.ศ. 2198-2199 (ค.ศ. 1656)
 สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 
  พ.ศ. 2199 (ค.ศ. 1656)
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 พ.ศ. 2199-2231 (ค.ศ. 1656-1688)

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)

จีน
 
ราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1912)
 แผ่นดินซุ่นจื้อ 
  พ.ศ. 2187-2204 (ค.ศ. 1644-1661)

 แผ่นดินคังซี 
  พ.ศ. 2205-2265 (ค.ศ. 1662-1722)

 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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(Toyota Thailand Foundation - TTF)

ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ดำาเนินงานมาครบรอบ 30 ปี ด้วยเงินทุน
จดทะเบยีนเริม่แรก 30 ลา้นบาท ซึง่มลูนธิฯิ ไดน้ำาเงนิดอกผลมาดำาเนนิกจิกรรม 
ภายใตว้ตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิการศกึษาพฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้กจิกรรมสาธารณประโยชนด์า้นอืน่ๆ โดยรว่มมอืกบัผูท้รงคณุวฒุจิาก
หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ด้วย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฯ ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน
การศกึษา คณุภาพชวีติ และสิง่แวดลอ้ม ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ขีึน้ และเตบิโต
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศของเราให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป



รายนามคณะกรรมการ
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
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รองประธาน
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กิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

ด้านการศึกษา
 1. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ มูลนิธิป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
 2. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
 3. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้และการมอบทุนการศึกษาเด็กขาดแคลน
ในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 4. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคอีสาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 5. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
 6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. โครงการรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)
 9. โครงการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์

ด้านคุณภาพชีวิต
 1. การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 
กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน
 2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
 3. โครงการสานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
 4. โครงการบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำานักงาน



บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
 6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำาริ และโครงการคำาพ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. โครงการต้นน้ำาต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำาคุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย



รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปี 2560

นางเพ็ชรี สุมิตร ประธานและผู้จัดการ
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รองประธานกรรมการ
นายพนัส ทัศนียานนท์ ที่ปรึกษา
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ กรรมการ
นายรังสรรค์   ธนะพรพันธุ์ กรรมการ
นายวิทยา   สุจริตธนารักษ์ กรรมการ
นางสาวศรีประภา  เพชรมีศรี กรรมการ
นายประจักษ์ ก้องกีรติ กรรมการ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ กรรมการ
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์ กรรมการ
นายปกป้อง จันวิทย์    กรรมการ
นายอัครพงษ์  ค่ำาคูณ  กรรมการ
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ กรรมการและเลขานุการ
นายธำารงศักดิ ์ เพชรเลิศอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



คำาแถลง
มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 โครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหารการ
ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำาเนินงาน โครงการตำาราฯ มีฐานะเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ เมื่อ
ต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำาราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์จาก
มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำาเนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำาราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า 
คุณภาพหนังสือตำาราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
 พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำาราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำาหน้าที่เป็น
ที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้ผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้สอน 
ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำาเนินงานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ มุ่ง
ขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้างยิ่งๆ 
ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำาหนดนโยบายสร้างตำารา การเขียน การแปลและ
การใช้ตำารานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันพึงปรารถนา 
ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำาราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้จัด
พิมพ์หนังสือตำาราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง 
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ 



ตำาราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำาราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำาราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรอง-
ตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำาราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
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 มูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำาราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำาลังอยู่ในขั้น
ดำาเนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำาราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได ้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
 ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำาไร 
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำาราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
 คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำาราฯ ยินดีน้อมรับคำา
แนะนำาและคำาวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำาราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำาอยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำาราสาขาวิชาต่างๆ 
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ

มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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กำ�หนดก�รสัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี 2560 Annual Seminar 2017
250 ปีเสียกรุงศรีอยุธย� - สถ�ปน�กรุงธนบุรี 2310-2560

250 Anniversary of the Fall of Ayutthaya 
and the Rise of Thonburi 1767-2017

ศุกร์/Fr. 15 กันย�ยน/September 2560/2017
ณ หอประชุม ศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Thonburi/Bangkok

07.30-08.30	 ลงทะเบียน	/	Registration
08.30-08.45	 พิธีเปิดการสัมมนา	/	Opening	Ceremony
  ศ.เกยีรตคิณุ เพช็ร ีสมุติร	ราชบณัฑติ	ประธานมลูนธิโิครงการตำาราสงัคมศาสตร์
	 	 และมนุษยศาสตร์	กล่าวต้อนรับ	/	Welcoming
  คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย	 กล่าวเปิดงาน	 /	
	 	 Opening
	 	 มอบของทีร่ะลกึ	และถา่ยภาพหมู	่/	Souvenirs	Exchange	and	Group	Photos
08.45-09.30		 ปาฐกถานำาโดย	นิธิ เอียวศรีวงศ	์Keynote:	Nidhi	Eoseewong
09.30-10.00		 พัก-อาหารว่าง	/	Tea	and	Coffee	Break	
10.00-12.30		 อภปิราย	/	Panel	“เสยีกรงุศรอียธุย� สถ�ปน�กรงุธนบรุ”ี Fall of Ayutthaya-
  Rise of Thonburi
	 	 	 คริส	เบเกอร์		Chris	Baker	
	 	 	 ชาญวิทย์	เกษตรศิริ		Charnvit	Kasetsiri
	 	 	 พิมพ์ประไพ	พิศาลบุตร		Pimpraphai	Bisalputra
	 	 	 ภาวรรณ	เรืองศิลป์		Bhavan	Ruangsilpa
	 	 	 ธำารงศักดิ์	เพชรเลิศอนันต์		Thamrongsak	Phetlertanan
	 	 	 อดิศักดิ์	ศรีสม		Adisak	Srisom		ดำ�เนินร�ยก�ร
12.30-13.30	 อาหารกลางวัน	/	Lunch	
13.30-15.30		 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ	/	Panels	
  ห้องที่ 1 / Room 1	 (หอประชุม)	 :	 เพลงย�วพย�กรณ์กรุงศรีอยุธย� : 
  ว่�ด้วยวรรณกรรมคำ�ทำ�น�ย กับก�รเปลี่ยนผ่�นท�งสังคมและก�รเมือง 
  แห่งยุคสมัย Prophetic Lament for Sri Ayutthaya
	 	 ขับเสภาเพลงยาว	โดย	บ้านดนตรีไทยอาจารย์แตง
	 	 	 ชูศักดิ์	ภัทรกุลวณิชย์		Chusak	Pattrakulvanit
	 	 	 กฤษฏิ์	เลกะกุล		Great	Lekakul
	 	 	 อัครพงษ์	ค่ำาคูณ		Akkharaphong	Khamkhun		ดำ�เนินร�ยก�ร



  ห้องที่ 2 / Room 2	:	พระเจ้�อุทุมพร กับช�วอโยธย�ในพม่�
  King Uthhumpon and the Yodaya in Myanmar
	 	 	 ทิน	มอง	จี		Tin	Maung	Kyi
	 	 	 ดำารง	ใคร่ครวญ		Damrong	Khraikruan	(เอกอัครราชทูตมาเลเซีย)
	 	 	 ลลิตา	หาญวงษ์		Lalita	Hanwongs
	 	 	 ปฏิพัฒน์	พุ่มพงษ์แพทย์		Patipat	Pumpongpaet
	 	 	 สมฤทธิ์	ลือชัย		Somrit	Luechai		ดำ�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 3 / Room 3	:	อวส�นพระเจ้�ต�ก The End of King Taksin
	 	 	 ภิกษุณีธัมมนันทา	Dhammananda	Bhikkhuni
	 	 	 ปฐมพงษ์	สุขเล็ก		Phathompong	Suklek
	 	 	 สุเจน	กรรพฤทธิ์		Sujane	Kanparit
	 	 	 ปรามินทร์	เครือทอง		Poraminthra	Krouethong
	 	 	 อพิสิทธิ์	ธีระจารุวรรณ		Apisit	Teerajaruwun		ดำ�เนินร�ยก�ร
  ห้องที่ 4 / Room 4	:	เศรษฐกิจและสังคมสย�มจ�กอยุธย�ถึงกรุงธนบุรี
  Siam’s Economy and Society from Ayuthaya to Thonburi
	 	 	 ผาสุก	พงษ์ไพจิตร		Pasuk	Phongpaichit
	 	 	 อชิรัชญ์	ไชยพจน์พานิช		Achirat	Chaiyapotpanit
	 	 	 กำาพล	จำาปาพันธ์		Kampol	Champaphan
	 	 	 ศิริพจน์	เหล่ามานะเจริญ		Siripoj	Laomanacharoen
	 	 	 นิธินันท์	ยอแสงรัตน์		Nitinan	Yorsaengrat		ดำ�เนินร�ยก�ร
15.30-16.00		 ปัจฉิมกถาโดย	วีระ ธีระภัทร�นนท	์	Veera	Dhirapathanon

พิธีกรประจำาตลอดงาน		 สมฤทธิ์	ลือชัย	

หมายเหตุ	 ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับของอุษาคเนย์
	 	 ผู้จัดฯ	มีรางวัลมอบให้สำาหรับผู้แต่งกายงาม


