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 The purpose of this research is to fulfill the knowledge on the mural painting in 
Wat Nakprok Khet Phasi Charoen Bangkok. Compared were aspects of style and sign, the 
composition, the placing, the structure of color and the meaning related to the context of art 
and the culture of the community around the site of temple. The results of study and analysis 
of the Chinese ritual altar mural paintings are as follows: 
 The aspects of style and sign: Applying the style and sign between Wat Nakprok 
and Wat Rachaorasaramrachawarawiharn. It could divide the periods of the Chinese ritual 
altar mural paintings and using the social base as a determination such as: “The period of 
royal pleasure”. 
 Composition and placement of painting on the windows, collocated by balancing 
the left side and right side is the visual object and felicitous symbol. The paintings show the 
artists’ technique that focusing the perspective vision by color gradient, compositing by 
appropriate spacing, drawing roughly and using foreground drawing. The paintings on all four 
walls are divided to 120 rectangles. The structure of using color; white in background and 
mainly using only black, red and green. For other colors, they are appeared by mixing these 
three main colors. In addition, the artists use the black color for bolding the drawing line. They 
also paint with only one tone; having no color gradient and do not show the shadow in their 
painting. 
 By studying the paintings of the sets of altar table in the chapel of Wat Nakprok, it 
could not find the Dharma puzzle. From the symbols on all sets of altar table, it points to the 
sustainable happiness which is long live, fortune, ascendancy without defining to the Nirvana, 
sacrifice, charity, acts or amelioration at all. 
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ขอบพระคุณเจา้ของหนงัสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมี
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ค  าปรึกษา ช่วยเหลือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งมาก รวมถึงการอยู่เคียงขา้งและให้ทั้งก าลงักายและ
ก าลงัใจเสมอมา 
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มารดา ครู อาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน ใหก้ารแนะน า ใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดียิง่เสมอมา 
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    รูปแบบของเคร่ืองบูชาอยา่งจีนท่ีพบ  104 
   ความหมายของเคร่ืองบูชาแต่ละชนิด  104 
    หมวดรูปบุคคล  105 
    หมวดรูปสัตว ์ท่ีปรากฏในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก  114 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 

 บทท่ี     หนา้ 
    หมวดพรรณไม ้   144 
    หมวดรูปส่ิงของ  164 
   ความสัมพนัธ์ดา้นรูปแบบ และพฒันาการ  209 
    ลายเส้นจิตรกรรมฝาผนงัภาย ในพระอุโบสถวดันาคปรก  212 
    ภาพบนบานหนา้ต่าง  211 
    จิตรกรรมบนฝาผนงัพระอุโบสถวดันาคปรก  223 
   วฒันธรรมการใชสี้ของช่างชาวจีน  256 
   ความหมายของสีต่างๆ ในจิตรกรรมจีน  259 
   การจดัองคป์ระกอบภาพบนบานหนา้ต่าง  261 
   กรรมวธีิในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ 
    วดันาคปรก  262 
 5 การเปรียบเทียบจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  264 
   วดัท่ีใชเ้ทียบเคียง เพื่อเป็นกรณีศึกษา  264 
   รูปแบบงานจิตรกรรม  268 
    จิตรกรรมเคร่ืองเรือน  266 
    จิตรกรรมเคร่ืองตั้ง  269 
    จิตรกรรมเคร่ืองประดบัเรือน ซ่ึงใชจ้ดัวางกบัเคร่ืองเรือน  271 
    จิตรกรรมเคร่ืองประดบัเรือนอ่ืนๆ  274 
   คติความเช่ือในการวาดรูปเคร่ืองบูชา  276 
   จิตรกรรมภาพบุคคล และสัตวบ์นบานประตู หนา้ต่าง  277 
    จิตรกรรมภาพบุคคลแต่งกายธรรมดา  277 
    จิตรกรรมภาพบุคคลแต่งกายในชุดนกัรบ  277 
    ภาพบุคคลทั้งหมดท่ีปรากฏภายในงานจิตรกรรมฝาผนงัวดันาคปรก  278 
   ความหมายของภาพจิตกรรมท่ีปรากฏ  289 
   จิตรกรรมลวดลาย และภาพประดบัอ่ืนๆ  293 
    รูปแบบการประดบั  293 
    ลวดลาย และภาพประดบั  294 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

 บทท่ี     หนา้ 
    ความหมายของภาพจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  298 
   การเปรียบเทียบภาพจิตรกรรมฝาผนงั ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบั

ศิลปะร่วมสมยั  299 
    การเปรียบเทียบกบั เคร่ืองลายคราม  299 
    การเปรียบเทียบงานจิตรกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรกกบัการเคร่ือง

แต่งกายจีน  312 
    ลกัษณะการแต่งกายท่ีพบภาพบุคคลในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดั

นาคปรก  312 
    ทรงผมท่ีพบในงานจิตรกรรมฝาผนงั พระอุโบสถ วดันาคปรก  314 
    การเปรียบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถวดันาคปรกกบั

ตุก๊ตาจีน  317 
 6 บทสรุป    323 
   การก าหนดอายจิุตรกรรม  325 
   อภิปรายผล  327 
 
บรรณานุกรม     329 
 
ภาคผนวก          339 
 
ประวติัผูว้ิจยั    356 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพท่ี     หนา้ 
 1  บริเวณหนา้พระอุโบสถ วดันาคปรก  28 
 2  พระประธานในพระอุโบสถ  31 
 3  พระอุโบสถวดันาคปรก  32 
 4  ลวดลายปูนป้ันบนขอบประตูและหนา้ต่างภายนอกพระอุโบสถ วดันาคปรก  32 
 5  ลวดลายดอกพุดตานหนา้บนั  33 
 6  จิตรกรรมบนเพดาน ภายในพระอุโบสถ  34 
 7  จิตรกรรมฝาผนงั ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก   34 
 8  จิตรกรรมบนฝาผนงั ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก   35 
 9  จิตรกรรมบนฝาผนงั ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  36 
 10  จิตรกรรมบนฝาผนงั ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก   37 
 11  พระวหิาร วดันาคปรก  38 
 12  พระประธานปางนาคปรก ท่ีประดิษฐานภายในพระวหิาร วดันาคปรก  39 
 13  หอระฆงั วดันาคปรก  39 
 14  บรรยากาศชุมชน บริเวณวดันาคปรก   40 
 15  วงจรสี  43 
 16  จิตรกรรมฝาผนงั เร่ืองสามก๊ก ภายในวดับวรนิเวศวิหาร  97 
 17  ทวารบาลบานกลางของพระอุโบสถวดัสุวรรณาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ  98 
 18  การจดัวางเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะท่ีปรากฏจริงๆ ในประเทศจีน สมยัราชวงศชิ์ง  102 
 19  ฮวงซุย้จีนท่ีปรากฏจิตรกรรมเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ในประเทศจีนสมยัปัจจุบนั  102 
 20  ภาพเหล่าเซียนทั้งแปด  105 
 21  ทางเขา้พระอุโบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร  264 
 22  งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร  266 
 23  จิตรกรรมภาพเคร่ืองเรือน ภายในพระอุโบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร  267 
 24  จิตรกรรมภาพเคร่ืองเรือนและเคร่ืองประดบัเรือน ภายในพระอุโบสถ              

วดันาคปรก  269 
 25  ภาพจิตรกรรมแสดงการจดัวางเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ พระวิหาร  
   วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร  270 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 

ภาพท่ี     หนา้ 
 26  ภาพเคร่ืองตั้งเพียงภาพเดียว ท่ีปรากฏโดยมีองคป์ระกอบหลกัครบ พระอุโบสถ 

วดันาคปรก  271 
 27  ภาพจิตรกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชผ้า้ม่านตกแต่ง ภายในพระวหิาร  
   วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร  272 
 28  ภาพกอ้นเมฆ และดวงอาทิตยเ์หนือภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ภายในพระอุโบสถ 

วดันาคปรก  273 
 29  ภาพม่านแหวกท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร  275 
 30  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        278 
 31  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        279 
 32  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        280 
 33  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        281 
 34  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        282 
 35  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        283 
 36  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        284 
 37  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        285 
 38  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                        286 
 39  ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี                         287 
     40 ภาพบนบานประตูพระอุโบสถ วดันาคปรก บานประตูท่ี 1 และ 2  290 
     41 ภาพบนบานประตูพระอุโบสถ วดันาคปรก บานประตูท่ี 3 และ 4  291 
 42  ววิฒันาการของลายประแจจีน (Key-patterns)   296 
 43  การเปรียบเทียบรูปทรงและลวดลาย ของอ่างปลาท่ีปรากฏในพระอุโบสถ 
   วดันาคปรก กบัเคร่ืองลายคราม  301 
 44  การเปรียบเทียบรูปทรงและลวดลาย ของจอกสุราท่ีปรากฏในพระอุโบสถ 
   วดันาคปรก กบัเคร่ืองลายคราม  302 
 45  การเปรียบเทียบรูปทรงของแจกนัท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรก  
   กบัเคร่ืองลายคราม  303 
 46  การเปรียบเทียบลวดลาย ของแจกนัท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบั

เคร่ืองลายคราม  304 
 47  การเปรียบเทียบลวดลาย ของแจกนัท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบั

เคร่ืองลายคราม  305 

   ส
ำนกัหอ
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 ภาพท่ี     หนา้ 
 48  การเปรียบเทียบลวดลายของกาชงชาท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบั

เคร่ืองลายคราม  306 
 49  การเปรียบเทียบลวดลาย ของแจกนัท่ีปรากฏในพระอุโบสถวดันาคปรกกบั

เคร่ืองลายคราม  307 
 50 การเปรียบเทียบลวดลาย ของถว้ยชาท่ีปรากฏในพระอุโบสถวดันาคปรกกบั

เคร่ืองลายคราม  308 
 51  การเปรียบเทียบลวดลายของแจกนัท่ีปรากฏในพระอุโบสถวดันาคปรกกบั

เคร่ืองลายคราม  309 
 52 การเปรียบเทียบรูปทรงของกาน ้าชาท่ีปรากฏในพระอุโบสถวดันาคปรก  
   กบัเคร่ืองป้ันดินเผา  310 
 53  การแต่งกายของภาพบุคคล ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  313 
 54  การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรีจีน

โบราณ  314 
 55  การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรี 
   จีนโบราณ  315 
 56  การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรี 
   จีนโบราณ  316 
 57  การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรี 
   จีนโบราณ  316 
 58  การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  
   กบัตุก๊ตาจีน  317 
 59 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  
   กบัตุก๊ตาจีน  319 
 60 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  
   กบัตุก๊ตาจีน  319 
 61 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
    กบัตุก๊ตาจีน  320 
 62  การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  
   กบัตุก๊ตาจีน  321 
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    ภาพท่ี     หนา้ 
    63  การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  
   กบัตุก๊ตาจีน   322 
    64 ภาพระบุปี ติง เวย่ ท่ีปรากฎบนบานประตู ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก   325 
65   ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดันาคปรก............................................        328

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฒ 

สารบัญภาพประกอบ 
 
แผนผงัท่ี    หนา้ 
 1  แปลนแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของวดันาคปรก   27 
 2  แบบแปลนพระอุโบสถ วดันาคปรก จะท าการแกไ้ขในปลายปี ค.ศ. 2011 เป็น

แบบ 2 ชั้น ยกสูงข้ึน 5 เมตร มีระเบียงโดยรอบ  31 
 3 แผนผงัแสดงต าแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถ วดันาคปรก  33 
 4  แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศตะวนัตก   49 
 5  แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศตะวนัออก  55 
 6  แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศเหนือ  61 
 7  แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศใต ้  72 
 
 
ลายเส้นท่ี    หนา้ 
 1  ลายเส้นสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก ดา้นหนา้และดา้นหลงั  30 
 2  ลายเส้นสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก ดา้นขา้ง  30 
 3  ลายเส้นจิตรกรรรมบนเพดาน ในพระอุโบสถ วดันาคปรก   48 
 4  ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 1-4   50 
 5  ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 5-8   51 
 6  ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 9-12  52 
 7  ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 13-16   53 
 8  ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 17-20   54 
 9  ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 1-4   55 
 10  ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 5-8   56 
 11  ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 9-12   57 
 12  ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 13-16   58 
 13 ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 17-20   59 
 14  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 1-4   62 
 15  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 5-8   63 
 16  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 9-12   64 
 17  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 13-16   65 
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 18  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 17-20   66 
 19  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 21-24   67 
 20  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 25-28   68 
 21  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 29-32   69 
 22  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 33-36   70 
 23  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 37-40   71 
 24  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 1-4   72 
 25  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 5-8   73 
 26  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 9-12   74 
 27  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 13-16   75 
 28  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 17-20   76 
 29  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 21-24   77 
 30  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 25-28   78 
 31  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 29-32   79 
 32  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 33-36   80 
 33  ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 37-40   81 
 34  ลายเส้นกอ้นเมฆและดอกไม ้ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  82 
 35  ลายเส้นสัตวต่์างๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  83 
 36  ลายเส้นหยูอ้ี่ กาและถว้ยชา ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ 
   วดันาคปรก  85 
 37  ลายเส้นแจกนัรูปแบบต่างๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  86 
 38  ลายเส้นแจกนัรูปแบบต่างๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  87 
 39  ลายเส้นของวเิศษต่างๆ เช่น มว้นคมัภีร์ พดั ตะกร้าดอกไม ้ขลุ่ย ดาบ  
   และน ้าเตา้   88 
 40  ลายเส้นอาวธุต่างๆ เช่น หอก ดาบ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ  
   วดันาคปรก   89 
 41  ลายเส้นขนนก ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  90 
 42  ลายเส้นกระถางธูปและเกา้อ้ี ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  91 
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 43  ลายเส้นโตะ๊ลายประแจจีน งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก  92 
 44  ลายเส้นมนุษยท์ั้ง 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก  93 
 45  ลายเส้นมนุษยท์ั้ง 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก  94 
 46  ลายเส้นจิตรกรรมจงหล่ีเฉวยีนในพระอุโบสถวดันาคปรก  107 
 47  ลายเส้นจางเกว๋าะเหล่า จิตรกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรก  108 
 48  ลายเส้นลวีต่งป่ิน จิตรกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรก  109 
 49  เฉา เกว๋าะ จ้ิว หน่ึงในแปดเซียน  110 
 50  ลายเส้นหล่ีเถ่ียโก่ว จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก  111 
 51  ลายเส้นหนัเช่ียงจ่ือ จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก   111 
 52  หลานไฉเหอ หน่ึงในแปดเซียน  112 
 53  ลายเส้นเหอเซียนก ูจิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก   113 
 54  ภาพคา้งคาวภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก  115 
 55  ภาพผเีส้ือภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก  115 
 56  ภาพแมลงปอภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก  116 
 57  ภาพกระต่ายภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก  117 
 58  ภาพนกหวัขวานภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก  118 
 59  ภาพนกกระเรียนภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก  119 
 60  ภาพนกกระสาภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก  120 
 61  ภาพนกแกว้ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก  121 
 62  ภาพสิงโตภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก  123 
 63  ภาพปลาในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  125 
 64  ภาพแมวในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  127 
 65  ภาพคางคก 3 ขาในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  128 
 66  ภาพมา้ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  130 
 67  ภาพหงส์ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก  131 
 68  ภาพเต่าในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  132 
 69  ภาพเป็ดในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  133 
 70  ภาพลิงในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  134 
 71  ภาพมงักรในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  136 
 72  ภาพกวางในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  137 
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 73  ภาพกิเลนในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  139 
 74  ภาพไก่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  140 
 75  ภาพชา้งในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  141 
 76  ภาพหนูในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  142 
 77  ภาพหมีในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  143 
 78  ภาพหอยแมลงภู่ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  143 
 79  ภาพพุดตานหรือดอกโบตัน๋ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  146 
 80  ภาพดอกเบญจมาศ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  147 
 81  ภาพดอกบวั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  149 
 82  ภาพดอกบว๊ย หรือดอกเหมย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   151 
 83  ภาพดอกซ่อนกล่ิน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  151 
 84  ภาพไผ ่ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  152 
 85  ภาพกลว้ยไม ้ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   153 
 86  ภาพไมอ้บเชย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   154 
 87  ภาพส้มมือ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก   155 
 88  ภาพทบัทิม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  156 
 89  ภาพส้ม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   157 
 90  ภาพลูกทอ้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   159 
 91  ภาพสาล่ี ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   160 
 92  ภาพฟักทอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   161 
 93  ภาพลูกพลบัในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   162 
 94  ภาพแตงโม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   163 
 95  ภาพมะเขือยาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   163 
 96  ภาพมีดสั้น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  164 
 97  ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  165 
 98  ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   166 
 99  ภาพดาบในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   167 
 100  ภาพขวาน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   168 
 101  ภาพเสาต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  168 
 102  ภาพแจกนัรูปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  169 
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 103  ภาพแจกนัรูปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   170 
 104  ภาพขวดยานตัถุ ์ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  170 
 105  ภาพหมอ้สามขา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  171  
 106  ภาพสัญลกัษณ์หยนิ-หยาง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   172 
 107  ภาพพระจนัทร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   174 
 108  ภาพดวงดาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   175 
 109  ภาพเมฆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   176 
 110  ภาพพระอาทิตย ์ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   177 
 111  ภาพคล่ืน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  178 
 112  ภาพควนั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   179 
 113  ภูเขาไมท่ี้ปรากฏในงานจิตรกรรม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก   179 
 114  ภาพแวน่ตา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  180 
 115  ภาพกระถางเผาไมห้อม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  180 
 116  ภาพเทียนไข ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  181 
 117  ภาพยูอ่ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  182 
 118  ภาพยูอ่ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  183 
 119  ภาพลบัแล ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  183 
 120  ภาพก๋ีทรงกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  184 
 121  ภาพฆอ้ง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  185 
 122  ภาพกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  186 
 123  ภาพขลุ่ย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  187 
 124  ภาพผผีา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  188 
 125  ภาพซอ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  188 
 126 ภาพแคนจีน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  189 
 127  ภาพโคมไฟ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  190 
 128  ภาพเก๋งจ าลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  191 
 129  ภาพเขม็ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  191 
 130  ภาพกระจก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  193 
 131  ภาพแส้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  193 
 132  ภาพพดั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  194 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ท 

ลายเส้นท่ี    หนา้ 
 133  ภาพกล่องขนม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  196 
 134  ภาพมว้นกระดาษหรือมว้นคมัภีร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  197 
 135  ภาพเคร่ืองราง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  198 
 136  ภาพเคร่ืองเขียน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  198 
 137  ภาพกล่องหนงัสือ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  199 
 138  ภาพหานกยงู ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  200 
 139  ภาพธนู ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  201 
 140  ภาพตะเกียบ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  203 
 141  ภาพธูป ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  203 
 142  ปมหรือเง่ือนไม่รู้จบ หน่ึงในอษัฎมงคล  204 
 143  ภาพไมเ้กาหลงั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  205 
 144  ภาพระฆงั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  206 
 145  เรือส าเภาท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  207 
 146  ไข่ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  208 
 147  ภาพขวดน ้าเตา้ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  209 
 148  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 1 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  211 
 149  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 1 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  212 
 150  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 2 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  213 
 151  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก   214 
 152  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 3 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก   215 
 153  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 6 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก   216 
 154  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 9 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  217 
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 155  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 4 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  218 
 156  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 7 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  219 
 157  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  220 
 158  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 8 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก   221 
 159  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 6 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก   222 
 160  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 8 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก   223 
 161  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 8 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ  
   วดันาคปรก  224 
 162  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 19  
   (จากหนา้ 75) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก   225 
 163  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก  
   ภาพท่ี 11 (จากหนา้ 50) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก   226 
 164  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 27  
   (จากหนา้ 66) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  227 
 165  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 8  
   (จากหนา้ 61) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  228 
 166  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 4 (จาก

หนา้ 54) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  229 
 167  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 37  
   (จากหนา้ 80) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  230 
 168  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั หนา้พระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 17  
   (จากหนา้ 58) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  231 
 169  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 33  
   (จากหนา้ 68) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  232 
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 170  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 23  
   (จากหนา้ 65) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  233 
 171  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 29  
   (จากหนา้ 67) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  234 
 172  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 21  
   (จากหนา้ 65) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  235 
 173  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 25  
   (จากหนา้ 66) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  236 
 174  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 4  
   (จากหนา้ 54) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  237 
 175  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 15  
   (จากหนา้ 74) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  238 
 176  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 7  
   (จากหนา้ 61) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  239 
 177  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 14  
   (จากหนา้ 74) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  240 
 178  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 4 

(จากหนา้ 48) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  241 
 179 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 31  
   (จากหนา้ 78) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  242 
 180  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก  
   ภาพท่ี 19 (จากหนา้ 52) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  243 
 181  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 18  
   (จากหนา้ 75) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  244 
 182  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 40  
   (จากหนา้ 69) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก   245 
 183  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 36  
   (จากหนา้ 68) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก   246 
 184  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 21  
   (จากหนา้ 65) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก   247 
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  185  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 8  
   (จากหนา้ 72) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  248 
 186  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 15  
   (จากหนา้ 57) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  249 
 187  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 40  
   (จากหนา้ 80) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  250 
 188  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 36  
   (จากหนา้ 79) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  251 
 189  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 4  
   (จากหนา้ 60) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  252 
 190  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 23  
   (จากหนา้ 76) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  253 
 191  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 7  
   (จากหนา้ 72) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  254 
 192  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 16  
   (จากหนา้ 74) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  255 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

จิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้นั้นนบัว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง แต่
เวลาต่อมาก็มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึน ก่อให้เกิดศิลปะรูปแบบ
ใหม่ตามสมัยนิยม โดยเฉพาะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ประเทศไทยไดมี้การติดต่อกบัประเทศจีนอยา่งใกลชิ้ดเพื่อท า
การคา้ขาย จึงส่งผลไปยงังานศิลปกรรมของไทย ท่ีไดรั้บเอาอิทธิพลของศิลปะจีนเขา้มาร่วมดว้ย 

ภาพจิตรกรรมท่ีมีอิทธิพลของจีนในประเทศไทย ท่ีจดัไดว้า่มีลกัษณะโดดเด่นเป็นอยา่ง
มากก็คือ ภาพจิตรกรรมอนัเก่ียวกบัต านาน พงศาวดาร และประวติัศาสตร์ของประเทศจีน อาทิเช่น 
เร่ืองสามก๊ก แปดเซียน และฮก ลก ซ่ิว เป็นต้น ทั้ งยงัมีภาพจิตรกรรมอ่ืนๆท่ีมีความน่าสนใจ
นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมาในขา้งตน้ นัน่ก็คือ ภาพจิตกรรมเคร่ืองโต๊ะหมู่บูชา หรือเรียกว่าภาพ
เคร่ืองตั้ง ภาพเคร่ืองโตะ๊ ภาพมา้หมู่ ภาพโตะ๊เคร่ืองบูชา  ภาพวาดทวยเทพในต านานจีน ผลไม ้สัตว์
มงคล เคร่ืองบูชาต่างๆ ทั้งยงัมีการแสดงแนวปรัชญา ส่ิงท่ีปรากฏในภาพจึงมกัเป็นธรรมชาติท่ีมีป่า 
เขา แม่น ้ า ล าธาร นก ดอกไม ้ใบไม ้เป็นงานจิตรกรรมท่ีน่าสนใจและเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการศึกษา
ศิลปะจีนในประเทศไทย 

“ภาพเคร่ืองตั้งโต๊ะหมู่ บูชาของชาวจีนน้ัน ประกอบไปด้วยหลายอย่าง เช่นแจกัน ดอกไม้ แว่น 
เคร่ืองลายคราม อ่างแก้วใส่ปลา เคร่ืองถ้วยชา ถาดผลไม้ กระจก เป็นต้น นับว่าเป็นประโยชน์มากในการศึกษาถึง

ขนบประเพณีของจีนและเง่ือนง าของศิลปะจีนท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปะไทย สมยัรัตนโกสินทร์” 1 

แหล่งจิตรกรรมฝาผนงัภาพเคร่ืองโตะ๊บูชาท่ีจะท าการศึกษา ไดแ้ก่ พระอุโบสถ วดันาค
ปรก ซ่ึงเป็นวดัราษฎร์ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงมีลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมผสมผสานระหวา่งไทย และจีน หลงัคาเป็น แบบจีนแต่มุงกระเบ้ืองสีแบบไทย 

ตามประวติัเล่าสืบกนัวา่ สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว มีพ่อคา้เรือส าเภา
ชาวจีน ช่ือวา่ พระบริบูรณ์ธนากร (เจา้สัวพุก แซ่ตนั) เดินทางมาประกอบการคา้ขายท่ีพระนคร ฝ่ัง
ธนบุรี ย่านตลาดพลู ไดต้ั้งรากปักฐานเป็นครอบครัวกบัภรรยาคนไทย เจา้สัวพุก เป็นผูมี้ศรัทธา 

                                                                    
1น. ณ ปากน ้ า ,ครูคงแป๊ะและครูทองอยู่ : สองจิตรกรเอกแห่งยุคทองของศิลปะจิตรกรรม

รัตนโกสินทร์.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2530),217. 
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เล่ือมใสในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอท่ีจะเก้ือกูลประโยชน์แก่คนอ่ืน จึงไดคิ้ดริเร่ิมก่อสร้างวดั
ข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม กิจกรรม และศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา อีกประการ
หน่ึง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณชาวไทยท่ีท าให้การค้าขายของตนเติบโตก้าวหน้า การก่อสร้าง
เร่ิมแรก ได้สร้างโบสถ์ข้ึนก่อน พร้อมกบัเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเคร่ืองบูชาของชาวจีน
โบราณต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง และสร้างวิหารมีลกัษณะทรงไทยเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยา 
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัลายไทยเล่าเร่ืองราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ และเร่ืองราวการชนะมาร
ของพระพุทธเจา้ คร้ันแลว้ไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชยัมาจากเมืองสุโขทยั มาประดิษฐานไว้
ในวิหารพระประธานองคป์ระดิษฐานท่ีวิหารนั้นมีพญานาค 7 เศียรแผ่พงัพาน เป็นรูปปูนป้ัน องค์
พระเป็นพระปางมารวิชยัสัมฤทธ์ิ ชาวบา้นจึงไดเ้รียกวา่ “วดันาคปรก” ตามลกัษณะพระพุทธรูปท่ี
ถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัน้ี 

ดา้นในซุ้มประตูเขียนรูปทวารบาลแบบจีนดว้ยฝีมือละเอียดประณีต ส่วนผนงัในพระ
อุโบสถเขียนเป็นลวดลายเคร่ืองบูชาแบบจีน บางช่วงมีความหมายเก่ียวกบัการให้พรของ ฮก ลก ซ่ิว 
ตามคติของจีน รวมไปถึงสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ในจิตรกรรมภาพเคร่ืองโต๊ะหมู่บูชา ประกอบไป
ดว้ยรูปภาพ ลวดลายท่ีแสดงถึงสวสัดีมงคล เห็นถึงรูปแบบโดยรวม ดา้นสัญลกัษณ์ การออกแบบ 
และวสัดุท่ีอยู่ในภาพ เป็นรูปแบบจิตรกรรมท่ีควรได้รับการศึกษาอย่างชัดเจน เก่ียวกับท่ีมา 
แหล่งขอ้มูลท่ีศิลปินใช้เขียนภาพส่ือท่ีศิลปินใช้น าเสนอ รวมไปถึงความเป็นมาคติความเช่ือ และ
สภาพสังคมในยคุนั้น เป็นจิตรกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแรงบนัดาลใจจากศิลปะจีนอยา่งเด่นชดั ถือวา่
เป็นแบบ “พระราชนิยม” การใช้ช่ือเรียกดงักล่าวเน่ืองจากศิลปะในแนวจีนเป็นพระราชนิยมของ
รัชกาลท่ี 32 นอกจากน้ียงัเรียกจิตรกรรมแบบดงักล่าวไดว้่า “แบบนอกอย่าง”3 ดว้ย เพราะต่างจาก
จิตรกรรมไทยประเพณีท่ีมีมาแต่เดิม  

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ะก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ
วดันาคปรกไดดี้ยิง่ข้ึนอีกระดบัหน่ึง เพราะภาพจิตรกรรมเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรม 
และเพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรักษศิ์ลปกรรมของชาติต่อไปในอนาคต 

 
 
 
                                                                    

2 สนัติ  เลก็สุขมุ, ประวติัศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบบัยอ่) (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพเ์มืองโบราณ, 2544), 
195. 

3 จี. วลิเล่ียม สกินเนอร์, สงัคมจีนในประเทศไทย: ประวติัศาสตร์เชิงวเิคราะห์, แปลโดย ชาญวทิย ์
เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศ์าสตร์, 2529), 23. 
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จุดมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัของวดันาคปรก ในประเด็นเร่ืองรูปแบบของสัญลกัษณ์ 

องคป์ระกอบ การจดัวาง 
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างทางทศันศิลป์ ในเร่ืองของสี เทคนิควิธีท่ีศิลปินใช้ในการ

ระบายสี 
3. ศึกษาเพื่อเขา้ใจมูลเหตุของความนิยมในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยท่ีน าเสนอ

เร่ืองราว..และ ลวดลายแบบจีนในสมยัสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
 
ประโยชน์ของกำรศึกษำ 

1. การศึกษาคน้ควา้น้ีจะท าให้ทราบถึงลกัษณะเฉพาะของผลงานจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรกทั้งหมด ในประเด็นรูปแบบสัญลกัษณ์ องค์ประกอบ การจดัวาง 
โครงสร้างของสีตลอดจนความหมาย 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานอนัจะช่วยให้เขา้ถึงงานจิตรกรรมฝาผนงัของไทย ในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมจีน 

3. เพิ่มพูนองค์ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะเด่นและลกัษณะร่วมทางรูปแบบศิลปกรรม
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัของวดันาคปรก 

4. เรียนรู้ถึงศิลปกรรมท่ีเป็นพฒันาการของประวติัศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 
5. สามารถค้นหาองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับความเป็นมาของศิลปกรรมภายในพระ

อุโบสถวดั นาคปรก 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การวจิยัเร่ืองจิตรกรรมฝาผนงัท่ีปรากฏในพระอุโบสถวดันาคปรกทั้งหมด โดยไม่รวม

ลายปูน ป้ันหรืองานประติมากรรม  กรณีศึกษาศิลปกรรมจะด าเนินการวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ ท่ีจะใช้วิธีศึกษาและหลกัการวิเคราะห์ของสาขาทฤษฎีศิลป์ และทศันศิลป์เป็นแนว
ศึกษาหลกั โดยท าการถอดลายเส้นเพื่อเป็นตวัอย่างทั้งหมด 50 ภาพ จากภาพทั้งหมด 110 ภาพ 
การศึกษาจะเนน้ถึงการสังเคราะห์ท่ีมาแนวคิด ลกัษณะของแนวคิด รูปลกัษณ์ของศิลปกรรมในส่วน
ของภาพจิตรกรรมของพระอุโบสถวดันาคปรก และพฒันาการทางรูปแบบศิลปะท่ีปรากฏอนั
เก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของวงการศิลปะในช่วงรัชสมยัรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
ศึกษาและเปรียบเทียบภาพจิตรกรรม กบัของวดัแห่งอ่ืนๆ อาทิเช่น วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร ท่ี
สร้างข้ึนในสมยัเดียวกนั เพื่อสามารถสรุปถึงลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมในวดันาคปรก และ
ลกัษณะร่วมทางรูปแบบศิลปะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
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ข้อจ ำกดัทำงกำรศึกษำ 
  1. ภายในพระอุโบสถวดันาคปรก จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ มี
การขึงสายสิญจน์ภายในพระอุโบสถ รวมทั้งมีการซ่อมแซมใหม่ทั้งหมด โดยไม่ไดอิ้งตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแต่ดั้งเดิม รวมทั้งมีการใช้สีทาทบัภาพจิตรกรรมบนบานประตู ท าให้ยากต่อการ
ถ่ายภาพ และบดบงัภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
  2. ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดันาคปรกไม่มีการล าดบัภาพอยา่งแน่นอน หรือ
เป็นแบบแผน ดงันั้นการล าดบัภาพในแผนผงังานจิตรกรรมฝาผนังแต่ละด้าน ขา้พเจา้ได้ท าการ
จดัระบบเรียบเรียงข้ึนเอง เพื่อใหง่้ายต่อการศึกษา 
  3. ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ ในการระบุชนิดหรือช่ือของรูปลายเส้นต่างๆ 
อาทิเช่น ภาพสัตว ์ภาพดอกไม ้ภาพผลไม ้และส่ิงของ เป็นความคิดเห็นของขา้พเจา้เอง 
   
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ภาพเคร่ืองโตะ๊บูชา  หมายถึง ภาพเคร่ืองตั้งหรือเคร่ืองหมายมงคลท่ีถูกแสดงดว้ยภาพ
คน สัตว ์และ ส่ิงของ ประเภทต่างๆ น ามาจดัวางบนเคร่ืองเรือนหลากหลายรูปแบบ เพื่อสักการบูชา
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและพระพุทธเจา้ ตามความเช่ือในวฒันธรรมจีน 

สัญลกัษณ์ หมายถึง รูปภาพหรือลายสวสัดีมงคลตามคติความเช่ือของจีน ท่ีนกัปราชญ์
ชาวจีนได ้ผกูลายข้ึน ซ่ึงปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัภาพเคร่ืองโตะ๊บูชา 

รูปแบบ หมายถึง ลกัษณะรูปร่างของสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏบนจิตรกรรมเคร่ืองโตะ๊บูชา 
ผูว้จิยัจะแบ่งรูปแบบของสัญลกัษณ์ออกเป็น 8 รูปแบบ 

1.  รูปมนุษย ์
2.  รูปสัตว ์
3.  รูปดาว 
4.  ดอกไม ้
5.  ผลไม ้
6.  ลวดลาย 
7. อกัษรภาษาจีน 
8.  ส่ิงของต่างๆ เช่น เคร่ืองใช ้เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
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ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

1. ในส่วนของประวติัวดันาคปรก คน้ควา้จากเอกสาร ซ่ึงไดมี้บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน
แล้วในหนังสือ ประกอบกับวิธีศึกษาโดยการค้นคว้าประวติั จากหนังสือเอกสารอ่ืนๆ เช่น 
พงศาวดาร หนงัสือพระราชนิพนธ์ หนงัสือทางวชิาการ วารสาร วทิยานิพนธ์ เป็นตน้ 

2. ศึกษาเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์โดยทัว่ไปของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เพื่อให้ทราบถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วฒันธรรมท่ีอาจจะเป็นตวัแปรทางสังคมท่ีส่งผลต่องานศิลปกรรมของวดันาคปรก 

3. ในส่วนของการศึกษาลกัษณะศิลปกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรกโดยสังเขปนั้น 
ท าการวิจยัภาคสนาม (Field Research) คือการบนัทึกภาพและหาขอ้เท็จจริงจากแหล่งขอ้มูล เพื่อ
น ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ทางเอกสารท่ีกล่าวมาในก่อนหน้าน้ี เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารอีกขั้นหน่ึง 

4. ส่วนของการศึกษาภาพจิตรกรรม ศึกษาโดยการตีความและถอดภาพส่วนต่างๆ  
น าผลมาวิเคราะห์ถึงคตินิยม ลกัษณะสัญลกัษณ์และองค์ประกอบทางศิลปะ โดยเปรียบเทียบกบั
จิตรกรรมในวดัต่างๆ ซ่ึงมีประวติัการก่อสร้างร่วมสมยักนั 

5. ขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยน าเอาผลการวิจยัแบบพรรณนา (Description Research) 
มาสู่รูปแบบการวเิคราะห์ (Analytical Research) 

6. ขั้นตอนการอภิปรายผล 
7. ขั้นตอนการเรียบเรียงและการน าเสนอรายงานวิจยัประกอบดว้ย ส่วนของเน้ือหา 

ภาคผนวก ภาพประกอบ แผนผงั และลายเส้นประกอบ 
8. จดัท าเอกสารตน้ฉบบัเป็นรูปเล่ม เพื่อด าเนินการจดัพิมพเ์พื่อเผยแพร่การวจิยั 
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บทที ่2 
ควำมสัมพนัธ์ไทย-จีน และอทิธิพลจีนในงำนศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 
ควำมสัมพนัธ์ไทย-จีน 

ประเทศไทยไดติ้ดต่อ และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศจีนมาชา้นาน นบัตั้งแต่สมยั
กรุงสุโขทยัเป็นตน้มา1 ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยเฉพาะสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลา้นภาลยั และในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว ประเทศไทยไดมี้การติดต่อกบั
ประเทศจีนอย่างใกล้ชิด แต่การติดต่อก็ เป็นไปเพื่อการค้า เสียส่วนใหญ่  เหตุผลเพราะ
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั เม่ือคร้ังยงัทรงด ารงพระอิสริยยศเป็นพระเจา้ลูกยาเธอ กรม
หม่ืนเจษฎาบดินทร์ พระองค์ทรงบงัคบับญัชากรม ทรงช านาญในการแต่งส าเภาไปค้าขายกับ
ประเทศจีนเป็นอยา่งมาก จนพระบรมชนกนาถเรียกพระนามวา่ “เจา้สัว” คร้ันเม่ือพระองคเ์สด็จข้ึน
ครองราชยแ์ลว้ ก็ยงัคงติดต่อคา้ขายกบัประเทศจีนเร่ือยมา การท่ีศิลปกรรมหรือวฒันธรรมจีนเขา้มา
สู่ภูมิภาค อนัเป็นดินแดนของประเทศไทยก็มิใช่เร่ืองแปลก และมิใช่ส่ิงท่ีเพิ่งเกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะชาว
จีนไดเ้ดินทางเขา้มายงัดินแดนสยามประเทศตั้งแต่สมยัทวารวดี ในราวพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ดว้ย
เร่ืองการคา้เป็นส่วนส าคญั2  

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฎว่าชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้ ง
ภูมิล าเนาในเมืองไทยมากข้ึน วอลเตอร์ เอฟ เวลลา (Walter F. Wella) ไดอ้า้งไวใ้นหนงัสือเร่ือง 
“Siam Under Rama III”3 ท่ีเขาประพนัธ์ข้ึนมีความตอนหน่ึงวา่.  

“.....ประมาณว่าในตอนปลายสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั มีชาวจีน
อพยพมาสู่กรุงสยามปีละ 7,000 คน และในตอนปลายพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเพิ่มข้ึน
ถึงปีละ 15,000 คน ฉะนั้นถา้หากวา่การประมาณตามตวัเลขน้ีถูกตอ้ง จะมีชาวจีนถึง 250,000 คน
อพยพเขา้มาในกรุงสยาม ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั อยา่งไรก็ตาม ตวัเลข 

                                                                    
1 กรรณิการ์  ตนัประเสริฐ, รายงานการวจิยัสนองพระราชประสงคเ์ร่ืองนครศรีธรรมราช (กรุงเทพ: 

สภามหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2540), 94. 
2 ไขแสง  ศุขะวฒันะ, วดัพทุธศาสนาท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2526), 1. 
3 Constance M. Wilson, “State and Society in the reign of Mongkut, 1851 -1868: Thailand  on the 

Eve of  Modernization,” (Ph.D. Thesis Cornell Universtiy, 1970).  
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น้ีเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น แต่แน่นอนท่ีสุดก็ คือ ชนกลุ่มนอ้ยไดเ้ติบใหญ่ข้ึนมาอยา่งรวดเร็วใน
รัชกาลน้ี.....”4  

ชาวจีนไดรั้บความไวว้างใจจากคนไทยโดยทัว่ไปนบัตั้งแต่สามญัชนข้ึนไปจนถึงองค์
พระมหากษตัริย ์5 ทั้งน้ี เพราะชาวจีนไม่วา่จะไปอยูใ่นประเทศใดก็สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพ
การในประเทศนั้นๆไดโ้ดยง่ายและยิ่งชาวจีนเป็นชาวตะวนัออกดว้ยกนักบัคนไทย อีกทั้งศาสนา
ความเช่ือตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนสองชาติน้ีมีห่างไกลกนั ฉะนั้นการก่อให้เกิด
ความสนิทสนมกบัคนไทย คนจีนยอ่มสามารถท าไดดี้กวา่ชาติอ่ืนๆ ในสมยักรุงศรีอยุธยา ปรากฏวา่
มีกฎหมายหา้มสตรีไทยแต่งงานกบัชาวต่างดา้ว แต่ชาวจีนก็ไดรั้บการยกเวน้ในเร่ืองน้ี6 กฎขอ้บงัคบั
อีกอยา่งก็คือ ชนต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาพ านกัยงักรุงศรีอยุธยา โดยทัว่ๆไปแลว้จะถูกก าหนดให้อยู่
กบัเป็นหมู่เป็นพวกภายนอกก าแพงพระนคร มีแต่ชาวจีนเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตให้ตั้งบา้นเรือนอยู่
ในก าแพงพระนครได้7  

ในสมยักรุงธนบุรีความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวไทยกบัชาวจีน ยิ่งแนบแน่นข้ึนทั้งน้ีเพราะ
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีทรงมีเช้ือสายจีน ชาวจีนในสมยันั้นไดถ้วายพระนามพระองคท์่านวา่ “เจ้ิง
เจา” แซ่แต ้ ในพระราชพงศาวดารไดร้ะบุไวว้า่  การท่ีสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีทรงกูอิ้สระภาพได้
อยา่งรวดเร็ว ก็พราะไดรั้บความร่วมมือจากชาวจีนท่ีอยูใ่นเมืองไทยขณะนั้น8  

เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกข้ึนครองราชย์
ในปี ค.ศ. 1782 พระองคท์รงมีพระราชด าริท่ีจะยา้ยเมืองหลวง จากกรุงธนบุรีมาตั้งท่ีฝ่ังตรงขา้ม9

ดา้นฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา ท่ีทรงเลือกสร้างพระบรมราชวงันั้น เป็นย่านชุมชนชาวจีน
พระองคจึ์งโปรดเกลา้ฯ ใหช้าวจีนเหล่านั้นยา้ยบา้นเรือนไปตั้งยา้ยสถานท่ีแห่งใหม่ ตั้งแต่บริเวณ 

                                                                    
4 วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, แผน่ดินระนัง่เกลา้, 50-51. 
5 Harley F. Mac Nair, The Chinese Abroad Their Position and Protection: A Study in International 

Law and Relation (Shanghai: Commercial Press, 1926), 3. 
6  เดอ ลาลูแบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบบัสมบูรณ์ ราชอาณาจกัรสยาม, แปลโดย สันติ โกมลบุตร 

(พระนคร: กา้วหนา้, 2510), 227. 
7 วลิเล่ียม จี สกินเนอร์, สงัคมจีนในประเทศไทย: ประวติัศาสตร์เชิงวเิคราะห์, 18. 
8 กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจ าของกรมหลวงนรินทรเทวี พ.ศ.2381-2310, พิมพ์

พร้อมกบัฉบบัเพ่ิมเติม เฉพาะตอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พ.ศ. 2310-2365 (พระนคร : องคก์าร
คา้ของคุรุสภา, 2516), 146. 

9 เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่ม
ท่ี 1 (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2504), 18. 
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คลองสามปล้ืมไปจนถึงคลองวดัส าเพง็  

สมยัพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นช่วงท่ีก าลงัสร้างบา้นเมืองให้เป็นปึกแผ่น 
จึงมีความตอ้งการชนชั้นน า ท่ีมีความช านาญเป็นพิเศษบางอยา่ง เช่นการแพทยท่ี์กา้วหนา้ของจีน ท า
ให้เรือส าเภาหลวงท่ีไปคา้ขายท่ีเมืองจีน บางคร้ังก็บรรทุกชาวจีนกลบัมาเมืองไทยแทนสินคา้ บาง
เท่ียวบรรทุกถึงล าละ 1,200 คน10  

ชาวจีนท่ีหลัง่ไหลมาเป็นจ านวนมากในยุคน้ี เม่ือมาถึงก็ประกอบอาชีพท าให้มีฐานะมี
หนา้มีตาในสังคมอยา่งรวดเร็ว กลุ่มท่ีถือวา่มีฐานะสูงสุดคือพ่อคา้ นายอากร รองลงมาคือกลุ่มโรงสี 
โรงเล่ือย ต ่าลงมาคือกรรมกร และต ่าสุด คือพอ่คา้หาบเร่ คนงานทางการเกษตร ช่างตดัผม นกัแสดง 
และคนลากรถ11 

สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวจีนได้อพยพเข้ามาตั้งภูมิล าเนาใน
ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน และเป็นอีกช่วงหน่ึงท่ีคนจีนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมกลุ่มหน่ึงซ่ึงใกลชิ้ดตั้งแต่ราชส านกั ขุนนาง รวมถึงบุคคลทัว่ไปในพระนคร 
และรอบๆพระนคร  
 ชาวจีนท่ีเขา้มาสู่เมืองไทยนั้น นอกจากจะมีอาชีพในดา้นการคา้ส าเภาแลว้ ยงัประกอบ
อาชีพต่างๆ เช่น ถ้าเป็นคนจนก็มกัจะสมคัรเป็นแรงงานแทนไพร่ คือเป็นกรรมกรรับจา้งท างาน
โยธา เช่น ขุดคลอง ท างานก่อสร้าง หรือไม่ก็ไปตั้งภูมิล าเนาตามชานพระนครและในชนบท ท าไร่ 
ท าสวน และเล้ียงสัตว ์ส าหรับผูที้มีฝีมือการช่างก็จะมีอาชีพเป็นช่างแขนงต่างๆ เช่น ช่างต่อเรือ 
ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างปูน ในสมยันั้นประเทศไทยตอ้งอาศยัช่างจีน เพราะงานช่างในบางแขนงโดย
เฉพาะท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ช่างจีนจะมีความช านาญมากกวา่ช่างไทย ส าหรับคนจีนท่ีมีทุนทรัพย ์ก็จะยึด
อาชีพเป็นพ่อคา้ขายปลีกและขายส่งภายในประเทศ ส่วนผูท่ี้มีฐานะดีข้ึนไปอีกก็มกัจะรับเป็นเจา้
ภาษีนายอากรท าการผกูขาดเก็บภาษีอากรใหรั้ฐบาล 

 ฐานะของคนจีนโดยทัว่ไปในประเทศไทยในสมยันั้น จะได้รับการปฎิบติัจากไทย
เหมือนคนไทยโดยทัว่ไป ถา้พิจารณาในแง่การเมืองแลว้ ยงัมีสิทธิบางอยา่งดีกวา่คนไทยสามญัเสีย
อีก ชาวจีนมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได ้และไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรับราชการทหาร12 และยิ่งไปกวา่นั้น 

                                                                    
10เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เล่มท่ี 1 , 

16. 
11 วราภรณ์  ทินานนท,์ “การคา้ส าเภาของไทยสมยัรัตนโกสินทร์,” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

แผนกวชิาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2522), 41. 
12 หม่อมราชวงศ ์แสงโสม เกษมศรี,ประวติัศาสตร์สมยักรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1 ถึง รัชกาลท่ี 3, 

241.  
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คนจีนยงัไดรั้บการยกเวน้จากการเกณฑ์แรงงาน แต่ตอ้งเสียส่วยเป็นรายบุคคล เป็นภาษีผกูป้ีขอ้มือ
จีน เป็นเงินเพียงเล็กนอ้ย 6 สลึงต่อ 3 ปี13 จึงไม่น่าประหลาดใจท่ีชาวจีนพากนัตั้งหนา้ตั้งตาสร้าง
ฐานะจนร ่ ารวยไปตามๆกนั แต่ก็มีส่วนดีก็คือ ชาวจีนท่ีร ่ ารวยมีฐานะมัน่คงจะมีจิตศรัทธาบริจาคเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศล เช่นในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ก็บริจาคสร้างวดัตามอย่าง
เจา้นายและขนุนางไทยผูมี้ทรัพย ์

หากมองความสัมพนัธ์ไทย-จีนท่ียาวไกล เราสามารถเรียนรู้ไดจ้ากสายตาท่ีเป็นกลาง
ของชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาเยือนประเทศไทยในอดีต ฟาน ฟลีต (Van Vliet) และ เดอ ลาลูแบร์( De 
La Loubère) ในตอนตน้และตอนปลายของคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ไดบ้นัทึกไวว้า่ ชาวสยามนิยมจีน
และชอบท าอะไรเลียนแบบจีน จนถึงสมยัตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 จอห์น ครอเฝิด (Johm Crawfurd) 
ก็ยงัไดรั้บความประทบัใจและรายงานไวเ้ช่นนั้น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจีนท่ีเขา้มาในประเทศ
ไทยและการยอมรับในขนบธรรมเนียมวฒันธรรม ความเช่ือ14 

 ชาวจีนท่ีเขา้มาอาศยัในประเทศไทย สามารถแบ่งตามภาษาพดูของชาวจีนดว้ยกนัได ้6 
ภาษาดงัน้ี 

1. จีนกวางตุง้ (Cantonese) เป็นประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลในกวางตุง้ ซ่ึงมีเมือง
กวางโจวเป็นเมืองเอก ในเขตปากน ้ าไข่มุกและบางส่วนในตะวนัออกเฉียงใตใ้นมณฑลกวางสี 
ส่วนมากเป็นผูมี้ประสบการณ์ทั้งการคา้และจากแหล่งอุตสาหกรรม จึงมีความช านาญในดา้นการคา้
และงานช่าง เช่น งานเคร่ืองจกัรกล โรงสีขา้ว โรงเล่ือย และงานเหมืองแร่ 

2. จีนแตจ๋ิ้ว (Ch’ao-chou) เป็นชาวจีนท่ีอยู่ตามทอ้งถ่ินในเขตเมืองซัวเถา (Shantou) 
ในมณฑลกวางตุง้ ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเรียกว่า เซา หรือเขตจงัหวดั
แตจ๋ิ้ว เขตดงักล่าว มีทั้งแหล่งเกษตรกรรมและตลาดการคา้ จีนแตจ๋ิ้วจึงมีความช านาญพิเศษในดา้น
ดงักล่าว 

3. จีนไหหล า (Hainannese) เป็นจีนส่วนใหญ่ของเกาะไหหล า (Hainan) ในเขตตอน
ใตข้องมณฑลกวางตุง้ เป็นจีนท่ีมีประสบการณ์ การท าน ้าตาลมะพร้าวและอยูใ่นแหล่งอุตสาหกรรม
ต่อเรือท่ีส าคญั มีความช านาญงานในการต่อเรือและงานช่างท่ีใชฝี้มือประณีต 
  4. จีนแคะ (Hakka) เป็นชาวฮัน่ท่ีอพยพหนีสงครามการบุกรุกของพวกมองโกล มา 
จากทางตอนเหนือ ท่ีถูกเรียกวา่ แคะ เพราะเป็นผูท่ี้เขา้มาใหม่หรือเป็นแขก (แคะ=แขก) มีอยูม่ากทั้ง
รอยต่อระหวา่งพรหมแดนมณฑลกวางตุง้และมณฑลฮกเก้ียน และในเขตมณฑลกวางสี เป็นชาวจีน

                                                                    
13 วอลเตอร์ เอฟ. เวลลา, แผน่ดินพระนัง่เกลา้, 40. 
14 ประพฤทธ์ิ  ศกลุรัตนเมธี, ความสมัพนัธ์ของไทย-จีน, 33. 
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อยู่ในเขตทุรกนัดารแห้งแลง้ มกัอยู่ตามเทือกเขา ส่วนใหญ่จึงเร่ร่อนออกไปประกอบอาชีพรับจา้ง
นอกถ่ินฐานเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างทางรถไฟเป็นอยา่งมาก ในสมยัราชวงศชิ์งตอนปลาย 
 5. จีนฮกเก้ียน (Fukienese) เป็นชาวจีนท่ีอยูท่างภาคใตข้องมณฑลฟูเข้ียน มีเขตกาวฉี
หรือเมืองเซียะเหมิน (Xiamen) และเมืองฟูโจว (Fuzhou) เป็นศูนยก์ลาง เป็นมณฑลท่ีอุดมไปดว้ยแร่
ชนิดต่างๆ จึงมกัเป็นชาวจีนท่ีมีประสบการณ์ในการท าเหมืองแร่มาก 
 6. จีนกลุ่มอ่ืนๆ เช่น จีนท่ีมาจากมณฑลยูนานและไตห้วนั เซ่ียงไฮ ้และเมืองนิงโป
บา้ง แต่มีจ านวนนอ้ยไดแ้ก่ จีนฮ่อ หรือเป็นจีนคา้ คาราวานตามเส้นทางขุนเขาแถบมณฑลยนูนาน
และมณฑลกวงลี และจีนหยา่ ซ่ึงหมายถึงจีนท่ีนิยมในวฒันธรรมตะวนัตก ซ่ึงชาวจีนทัว่ไปจะถือวา่
จีนหยา่เป็นพวกท่ีท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติภูมิแห่งความเป็นจีน15 
 ในด้านเศรษฐกิจในช่วงรัตนโกสินทร์ รัฐมีความจ าเป็นในการหารายไดเ้ป็นจ านวน
มาก เพื่อใชใ้นการเร่งบ ารุง และด าเนินกิจการภายในบา้นเมือง16 ในขณะเดียวกนันั้น ทอ้งพระคลงั
สินคา้เตม็ไปดว้ยสินคา้ ในรูปของภาษี เคร่ืองบรรณาการ และผลผลิตท่ีไดจ้ากไพร่ในอาณาจกัร ซ่ึง
จ าเป็นจะต้องระบายออก 17 ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการค้ากับ
ต่างประเทศมากยิง่ข้ึน18 
 ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ การคา้กบัประเทศจีนท าให้ประเทศไทยสามารถปัญหาขา้งตน้ได ้โดย
ปัจจยัแรกคือ จีนมีบทบาทดา้นเศรษฐกิจในไทยเด่นชดักว่าชาติอ่ืนๆ ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 
1719 นอกจากน้ีสินคา้ไทยยงัเป็นท่ีตอ้งการ และมีราคาสูงในประเทศจีน เห็นไดจ้ากการบนัทึกของ
กุตสลาฟ (Gutzlaff)20 อีกทั้งไทยยงัไดรั้บสิทธิพิเศษต่างๆในการคา้กบัจีนภายใตร้ะบบบรรณาการ 
ซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้กบัรัฐบาลเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกนัสินคา้ท่ีน าเขา้จากประเทศจีนยงัเป็นท่ี
                                                                    

15 วนิยั  ผูน้ าผล, ศิลปวฒันธรรมไทย-จีนศึกษา, 42-43. 
16 มลัลิกา  เรืองระพี, “บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 

1 ถึงรัชกาลท่ี4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์  บณัฑิต
วทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2518), 19-21. 

17มลัลิกา  เรืองระพ,ี “บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลท่ี4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์,”, 22. 

18มลัลิกา  เรืองระพ,ี “บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลท่ี4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์,”, 19. 

19 Sarasin Viraphoi, Tribute and Profit: Sino-Siamese Trade 1652-1853 (London : Harvard 
University Press, 1977), 7-15, 160. 

20 Charies Gutzlaff, The Journal of two Voyages along the Coast of China in 1831 & 1832 (New 
York : John P. Harven, 1833), 110. 
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ตอ้งการของคนจีน และคนทุกชนชั้นในประเทศไทย และยงัเป็นสินคา้ออกของไทยไปสู่ประเทศ
อ่ืนๆในเอเชียดว้ย21  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว นโยบายการค้ากับต่างประเทศของรัฐบาลไทยในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ จึงเนน้การคา้กบัจีนเป็นหลกั โดยหลกัฐานท่ีมาสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าวคือ ปริมาณ
สินคา้ท่ีไทยน าไปขายในประเทศจีนมีมากกวา่สินคา้ท่ีน าไปขายในประเทศอ่ืนๆ เป็นพิเศษ และอาจ
สังเกตไดจ้ากหลกัฐานเอกสาร ซ่ึงกล่าวถึงชนชั้นน า ไดแ้ก่ กษตัริย ์พระบรมวงศานุวงษ ์และขุนนาง
ไดแ้ต่งส าเภาไปคา้ขายกบัจีนจ านวนมาก 22  

 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงไทยและประเทศต่ำงๆ 

ทางดา้นการเมืองในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว ประเทศไทยไดมี้การ
ติดต่อกบัชาติอ่ืนๆ ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มประเทศเพื่อนบา้น และกลุ่มประเทศ
แถบยโุรป 

ส าหรับกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น ไทยได้ให้ความส าคญัในแต่ละประเทศแตกต่างกนั
ออกไป โดยเขมร ลาว และรัฐแถบมลาย ูถือเป็นรัฐบรรณาการ หรือประเทศราชของไทย 23 และใน
ทางตรงข้ามกันไทยกลับเห็นพม่าเป็นศัตรูท่ีส าคัญ 24 และส าหรับญวนนั้ น ถึงแม้ว่าไทยมี
ความสัมพนัธ์ทางดา้นการฑูตอยู่บา้ง แต่ส่วนใหญ่แลว้ ไทยท าศึกกบัญวนเพื่อครอบครองดินแดน
ของเขมรและลาวดว้ยเช่นกนั  

ส่วนกลุ่มประเทศในแถบตะวนัตก ไดเ้ร่ิมเขา้มาติดต่อสัมพนัธ์ทางการฑูตกบัไทยใน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์ หลงัจากขาดช่วงไปตั้งแต่ตอนปลายสมยักรุงศรีอยุธยา25 แต่ก็อาจจะกล่าวได้
วา่ ไทยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการติดต่อทางการฑูตกบัประเทศใดๆ ในยโุรปมากนกั และยงัดูถูก 
คณะฑูตชาวตะวนัตกดว้ย ดงัท่ีปรากฎในบนัทึกของนกัเขียนชาวตะวนัตกหลายท่าน26  
                                                                    

21 เจนิเฟอร์ เวยน์ คุชแมน, การคา้ทางเรือส าเภา จีน-สยาม ยคุตน้รัตนโกสินทร์, 62. 
22 เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ีหนึง รัชกาลท่ีสอง ฉบบัห้องสมุด

แห่งชาติ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพค์ลงัวทิยา, 2505), 222. 
23 Walter F. Vella, Siam Under Rama III ( New York: J.J. Augustin Incorporated Publisher,1957), 

78. 
24 บงัอร  ปิยะพนัธ์ุ, กรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,์ 2523), 176. 
25 แถมสุข  นุ่มนนท์, การฑูตไทยสมยักรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไ์ทยวฒันาพาณิช, 

2528), 1. 
26 วไิลเลขา  ถาวรชนสาร, ชนชั้นน าไทยกบัการรับวฒันธรรมตะวนัตก (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2554), 

24. 
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โปรตุเกสเป็นชาติตะวนัตกชาติแรกท่ีเขา้มาติดต่อกบัประเทศไทย ในสมยัพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั แต่ก็มิไดมี้การท าสนธิสัญญา
สัมพนัธไมตรีแต่อยา่งใด ส่วนประเทศองักฤษไดเ้ขา้มาติดต่อกบัไทยในปลายสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อขอท าสนธิสัญญา แต่ทรงปฏิเสธ เพราะเกรงว่าอังกฤษจะเข้า
แทรกแซงทางการเมืองในประเทศ 27 ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยอมท า
สนธิสัญญาสัมพนัธไมตรีกบัองักฤษในปี ค.ศ.1826 กระนั้นในความเป็นจริงแลว้ พระองค์มิได้มี
ความประสงคท่ี์จะท าสนธิสัญญาดงักล่าว28  

ดา้นเศรษฐกิจ ถึงแมป้ระเทศไทยไดติ้ดต่อการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้นอนัไดแ้ก่ เขมร 
ญวน และหมู่เกาะในบริเวณคาบสมุทรมลายู29 และประเทศอาณานิคมขององักฤษ แต่อาจกล่าวได้
วา่ ปริมาณการคา้กบัประเทศแถบน้ียงัเทียบกบัการคา้ในประเทศจีนไม่ได้30  

หลักฐานเด่นชัดเก่ียวกับชาติตะวนัตกท่ีเข้ามาท าการค้าขายกับไทย ปรากฏใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั โดยองักฤษไดส่้งทูตเขา้มาเพื่อขอท าสนธิสัญญา31 แต่ไทย
ไม่ยอมท าสนธิสัญญาเพราะเกรงวา่ อาจมีผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝง อีกทั้งไทยไม่มีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือสินคา้จากพ่อคา้ชาวตะวนัตกโดยตรง เพราะสามารถจดัซ้ือได้จากแหล่งอ่ืน32 
ถึงแมว้า่ในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ไทยไดท้  าสนธิสัญญาเบอร์นี ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง
กับการพาณิชย์ด้วย แต่ก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ไทยก็พยายามกีดกันชาวตะวนัตกทางด้านการค้า
ทางออ้มอยูดี่33 ซ่ึงแตกต่างกบัจีนท่ีไทยให้อภิสิทธ์ิทางการคา้อยูเ่สมอ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั สถานการณ์ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากชาติตะวนัตกโดยเฉพาะองักฤษ เร่ิม
เข้ามามีอ านาจคุกคามหลายประเทศในเอเชีย เหตุดังกล่าวท าให้ขุนนางและชนชั้นน าในไทย
ตดัสินใจท าสนธิสัญญาเบอร์นี ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ และต่อมาไดท้  าสนธิสัญญาในลกัษณะเดียวกนักบั

                                                                    
27 Walter F. Vella, Siam under Rama III (New York : J.J. Augustin Incorporated Publisher, 1957), 

115. 
28 เจา้พระยาทิพากรวงศ,์ พระราชพงศาวดาร กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้

เจา้อยูห่วั พ.ศ. 2367-2394 (พระนคร: โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2481), 29-30. 
29 นนัทนชั  ชีวรติธรรม, ผลกระทบของสนธิสญัญาเบอร์นนี พ.ศ. 2369, 41. 
30 นนัทนชั  ชีวรติธรรม, ผลกระทบของสนธิสญัญาเบอร์นนี พ.ศ. 2369, 41.. 
31 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, พระราชพงศวดารกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระ

พทุธเลิศหลา้นภาลยั (กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2505), 145-156. 
32 J.H. Moor, Notices of the Indian Archipelago, and Adjacent Countries (Singapore : n.p., 1837), 

236.  
33 J.H. Moor, Notices of the Indian Archipelago, and Adjacent Countries, 165. 
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สหรัฐอเมริกา34 หลงัจากการท าการคา้กบัตะวนัตก การคา้ระหว่างไทย และจีนยงัด าเนินไปอย่าง
ปกติในสองทศวรรษแรกของรัชกาลน้ี แต่ผลจากสนธิสัญญา ท าให้การคา้ระหวา่งไทยกบัตะวนัตก
ขยายตวัอย่างช้าๆ ในเวลาต่อมา อนัต่างจากการคา้ส าเภาระหว่างไทยกบัจีนซ่ึงเร่ิมลดลงเร่ือยๆ 
โดยเฉพาะเม่ือเกิดกรณีพิพาทระหวา่งจีนกบัองักฤษตั้งแต่ปี ค.ศ. 1838-183935  

จากการท่ีจีนพ่ายแพต่้อองักฤษน าไปสู่การท าสนธิสัญญานานกิง ในปีค.ศ.1842 ส่งผล
ต่อความสัมพนัธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจกบัไทยเป็นอยา่งมาก ในดา้นทางการเมืองความพ่ายแพ้
ดงักล่าว ท าใหไ้ทยตระหนกัถึงอ านาจชาติตะวนัตกอยา่งองักฤษมากยิง่ข้ึน 

ในด้านเศรษฐกิจนั้น ผลจากสถานการณ์ภายในประเทศจีนท่ีไม่สงบ ท าให้ไทยไม่
สามารถขายสินค้าได้ และผลจากสนธิสัญญานานกิง ท าให้ไทยลดบทบาทในการเป็นตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้ของจีน ท าใหไ้ทยไดรั้บผลก าไรจากการคา้กบัจีนนอ้ยลง36 ดงันั้นไทยจึงท าการคา้กบั
จีนลดลงดว้ย ขอ้ยืนยนัเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว ไดป้รากฏในจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั วา่ดว้ยเร่ืองเรือบรรทุกสินคา้ของไทยท่ีเขา้ไปคา้ขายในจีนลดจ านวนลดลง37 และ
ผลท่ีตามมาคือไทยจ าเป็นต้องพัฒนาการค้ากับตะวันตกเพื่อรักษาระดับรายได้ของรัฐไว้38 

สถานการณ์ดงักล่าวท าให้พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั หยุดส่งคณะฑูตในตอนปลายสมยั
ของพระองค์ และส่งไปอีกเพียงชุดเดียวเท่านั้นในปี ค.ศ.1848 และท าให้ไทยมีนโยบายท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางการฑูต และเปิดประเทศเพื่อท าการติดต่อคา้ขายกบัประเทศในยุโรปอยา่งจริงจงั
ในสมยัรัชกาลต่อไป39  

 
บทบำทของคนจีนในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

                                                                    
34 แถมสุข  นุ่นสุข, การฑูตไทยสมยัรัตนโกสินทร์,1. 
35เร่ืองเดียวกนั, 175. 
36 แถมสุข  นุ่นสุข, การฑูตไทยสมยัรัตนโกสินทร์,175. 
37 อดิศร  หมวกพิมาย, “กรมท่ากบัระบบเศรษฐกิจไทย: วเิคราะห์โครงสร้างและการเปล่ียนแปลง 

ตั้งแต่สมยัธนบุรีถึงการท าสนธิสญัญาเบาวร่ิง พ.ศ.2310-2398 ” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิา
ประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2531), 220. 

38 นนัทนชั  ชีวรติธรรม, ผลกระทบของสนธิสญัญาเบอร์นนี พ.ศ. 2369, 175. 
39 เหตุการแกส้นธิสญัญาการคา้ และเจริญสมัพนัธไมตรีกบัชาติตะวนัตกสมยัรัชกาลท่ี 4 ดูใน 

แอบ็บ็อต โลว ์มอฟแฟ็ท, แผน่ดินพระจอมเกลา้ (กรุงเทพฯ : สมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2520), 57, 62 
และ 81. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

ชาวจีนนั้นได้อพยพเข้ามาในดินแดนไทยก่อนสมยักรุงรัตนโกสินทร์40ดังนั้นจาก
หลกัฐานดงักล่าวขา้งตน้ การศึกษาสืบเน่ืองของการอพยพคนจีนเขา้มาสู่ไทย และบทบาทของคน
จีนเม่ือเทียบกบัชาติอ่ืนๆ ในระยะเวลาเดียวกนัจึงเป็นเร่ืองส าคญัดว้ยเช่นกนั  

ในดา้นเศรษฐกิจ สมยัพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจา้อยู่หัว ปรากฏอย่างเด่นชัด เม่ือเปรียบเทียบกบัชาติอ่ืนๆโดยเป็นผลมาจาก นโยบายการ
ติดต่อสัมพนัธ์โดยเฉพาะในด้านการค้ากับชาวจีนเป็นหลัก ท าให้ผู ้ปกครองประเทศให้การ
สนบัสนุนการอพยพเขา้มาของคนจีนอีกดว้ย41 เพราะคนจีนเหล่าน้ีมีบทบาทในการช่วยเหลือดา้น
การค้าของภาครัฐ นับตั้งแต่ เป็นกะลาสีเรือ และพ่อคา้ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของรัฐ กษตัริย ์
เจ้านาย และขุนนาง42 ในการค้าส าเภาระหว่างไทยกับจีน นอกจากน้ียงัเป็นนายภาษีอากร และ
ผกูขาดการคา้บางอยา่งดว้ย43 การมีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ ท าให้คนจีนเหล่าน้ีไดรั้บต าแหน่งทาง
ราชกาลส าคญัๆ เป็นจ านวนมาก44  

นอกจากน้ีคนจีนยงัมีส่วนในการคา้ระดบัเอกชนดว้ย เพราะคนจีนไม่ตอ้งเป็นไพร่หรือ
ทาส ซ่ึงต่างจากคนไทยและชนกลุ่มน้อยชาติอ่ืนๆ 45 และยงัไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกบัราษฎรไทยซ่ึง
ต่างจากพ่อคา้ชาวตะวนัตก46 ท าให้ชาวจีนบางกลุ่มสามารถด าเนินกิจการต่างๆ ในไทยได้อย่าง
อิสระ  

                                                                    
40 คณะกรรมการช าระประวติัศาสตร์ไทย และจดัพิมพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี, 

ค าใหก้ารขนุหลวงวดัประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2534), 3-6. 

41 George Finlayson, The Mission to Siam and Hue the Capital of Cochin China in the years 1821-
1822 (London Murray, 1826), XVI. 

42 มลัลิกา เรืองระพ,ี บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลท่ี4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, 35-36. 

43 มลัลิกา เรืองระพ,ี บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลท่ี4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, 44. 

44มลัลิกา เรืองระพ,ี บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลท่ี4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, 77. 

45มลัลิกา เรืองระพ,ี บทบาทของชาวจีนในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และศิลปกรรมไทย สมยัรัชกาลท่ี 1 
ถึงรัชกาลท่ี4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์, 46. 

46 Walter F. Vella, Siam Under RamaIII, 113. 
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ทั้งยงัมีบทบาทในดา้นแรงงาน และช่างฝีมือในการก่อสร้าง และบูรณะซ่อมแซมอาคาร
ส าคญั รวมไปถึงวดัวาอารามต่างๆ 47 ได้อย่างอิสระ ซ่ึงรวมไปถึงงานเขียนภาพจิตรกรรมภายใน
อาคารเหล่านั้น บทบาทดงักล่าวเร่ิมปรากฏเด่นชดัในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เพราะการใช้
แรงงานจากไพร่ลดลง และมีการหันมาจ้างแรงงานชาวจีน48 และชาวจีนเหล่านั้ นยงัได้รับ
บรรดาศกัด์ิเช่นเดียวกับช่างไทยด้วย ตวัอย่างเช่น ครูคงแป๊ะได้รับบรรดาศกัด์ิเป็นหลวงเสนีย์
บริรักษ ์เป็นตน้ ชาวจีนท่ีเขา้รับราชการเป็นขุนนางในกรมกองต่างๆ ของไทย ชาวจีนเหล่าน้ีไดรั้บ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ซ่ึงในบางกรณีมีฐานะเทียบเท่ากบัชนชั้นปกครองของไทย และเป็น
อีกวธีิหน่ึงในการควบคุมชาวจีน โดยท่ีทางการไทยจะแต่งตั้งชาวจีนท่ีมีช่ือเสียง ความสามารถ และ
เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวจีนทัว่ไป เขา้มาท าหน้าท่ีควบคุมดูแลชาวจีนให้อยูร่วมกนัอยา่งสงบสุข 
และมิให้ก่อความวุน่วายข้ึนในสังคม นอกจากความมัน่คงทางเศรษฐกิจพบวา่ชาวจีนตอ้งการการ
ยอมรับทางสังคมดว้ย โดยการแต่งงานกบัชาวไทย ซ่ึงจะท าให้ชาวจีนกลายเป็นสมาชิกของไทยไป
โดยปริยาย แต่ในบางคร้ังก็พบวา่ชาวจีนไดก่้อความวุน่วายในสังคมไทย เช่น การก่อตั้งสมาคมลบั
อั้งยี ่การลกัลอบการคา้ฝ่ิน ฯลฯ เป็นตน้ แต่ทางการไทยก็สามารถแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีได้49  

ดา้นพ่อคา้ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ไดน้ ามาซ่ึงความคิด วิถีชีวิต ศิลปะและ
ความรู้ดา้นต่างๆ ท่ีช่วยเพิ่มสีสันและพลงัความต่ืนตวัให้กบัสังคมไทย ชาวจีนโพน้ทะเลเหล่าน้ีเป็น
คนขยนัและยึดมัน่อยู่กบัปณิธานความตั้งใจในการเร่ิมตน้ และพฒันาธุรกิจของตนเองให้เฟ่ืองฟู
เสมอ ในสมยัพระมหากษตัริยรั์ชกาลท่ี 1-4 แห่งราชวงศ์จกัรี ไดพ้ระราชทานประโยชน์โภชผล 
พร้อมนโยบายพิเศษท่ีเอ้ือแก่พ่อคา้ชาวจีนเป็นอยา่งมาก คนไทยก็มิไดต่้อตา้นชาวจีน กลบัให้สิทธ์ิ
เท่าเทียมกบัคนไทยดว้ยกนั ในการท าอาชีพคา้ขาย เกษตรกรรม ต่อเรือและการเดินเรือดว้ยซ ้ า เหนือ
ส่ิงอ่ืนใดคือ พ่อคา้ชาวจีนไดรั้บสิทธิพิเศษในการเดินทางเขา้ออกประเทศไทยอย่างเสรี อนัเป็น
อภิสิทธ์ิท่ีพอ่คา้จากชาติอ่ืนไม่ไดรั้บเลย 

ส าหรับผูอ้พยพชาวจีน เสน่ห์ของประเทศไทยไม่ไดอ้ยูท่ี่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพ
ความเป็นอยู่ จิตใจ วิถีชีวิต ศาสนา วฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนัเท่านั้น แต่อยูท่ี่คนไทยปฏิบติัต่อเขา
                                                                    

47 พระยาไชยวชิิต, ยอพระเกียรติ 3 รัชกาล (พระนคร: โรงพิมพไ์ทย, พิมพใ์นงานศพพระนิเวศน์
วสุิทธ์ (ถึก สารสุต), พฤษภาคม 2459), 14-15. 

48 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ ปากไก่และใบเรือ: วา่ดว้ยการศึกษาประวติัศาสตร์ – วรรณกรรมตน้
รัตนโกสินทร์   

( กรุงเทพฯ : แพรวส านกัพิมพ,์ 2538), 106-107. 
49 ศุภวรรณ  ชวรัตนวงศ,์ บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายถึงสมยั

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ .2172-2394 (กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธ์ สาขาวชิา
อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540), 1. 
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ดว้ยความอบอุ่น และมีน ้าใสใจจริงต่อกนั พระมหากษตัริยไ์ทยทุกพระองคท์รงปฏิบติัต่อชาวจีนไม่
ต่างกบัท่ีทรงปฏิบติัต่อชนชาวไทย ดว้ยกนัเลย 
 
ควำมเช่ือของชำวจีน 

ในการศึกษาเร่ืองราวของศิลปกรรมภายในวดั จ าเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของ
มนุษย ์ซ่ึงสัมพนัธ์กบัศิลปกรรมนั้นๆ ซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะตอ้งศึกษาเร่ืองราวความเช่ือท่ีมีความ
เก่ียวพนักบัศาสนา ส่ิงต่างๆท่ีมีรากฐานมาจากความอยูร่อดของสังคมและการด ารงชีวติ 

ชาวจีนเป็นชาติท่ีมีอารยธรรม และวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เป็นชนชาติท่ีมี
ความเช่ือ ปรัชญา และถ่อยค าสั่งสอนท่ีมากมาย ไม่ว่าคนจีนจะอยู่ในเมืองจีนหรืออพยพไปตั้ง
รกรากถ่ินฐานในประเทศใดก็ตาม ขนบธรรมเนียม ประเพณีความเช่ือต่างๆ ท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกนั
มาตั้งแต่บรรพบุรุษอยา่งไม่ขาดสาย 

ชาวจีนเป็นชนชาติท่ีถูกปลูกฝังให้ยึดมัน่ในความเช่ือต่างๆ ในต านานเร่ืองราวของจิต
วิญญาณ และเร่ืองพื้นบา้นปรัมปราตามประเพณีท่ีสืบต่อกนัมาหลายพนัปี บางเร่ืองก็เป็นเร่ืองท่ี
ความรู้ของตะวนัตกไม่อาจจะอธิบายได้ บา้งก็คิดว่าเป็นเร่ืองโชคลาง ความงมงาย แต่ความเช่ือ
บางส่วนคนจีนก็ไดพ้ิสูจน์จนเห็นจริงแลว้ตามหลกัวิทยาศาสตร์ และมีความเช่ือถือได ้แต่ก็ยงัมีอีก
หลายส่วนยงัตอ้งรอการพิสูจน์50 ความเช่ือของชาวจีนนั้น บ่อยคร้ังเราก็พบวา่ชาวจีนเองก็ไม่เขา้ใจ
ลึกซ้ึงถึงท่ีมาวา่ท าไมตนเองถึงปฏิบติัตามประเพณีจนเป็นนิสัยท่ีสืบทอดกนัมานานหลายศตวรรษ 
โดยท่ีพวกเขาพยายามรักษาจารีตประเพณีของตน มากกวา่การเรียนรู้ถึงเหตุผลท่ีจะน ามาอธิบายถึง
ประเพณีของตน  

ในด้านความเช่ือทางศาสนาของชาวจีนในประเทศไทย บทบาทของศาสนาท่ีมีต่อ
ชุมชนชาวจีนมีลกัษณะกวา้งขวางและลุ่มลึก อุปมาไดว้่าชาวจีนโพน้ทะเลเป็นเสมือนทะเลใหญ่ท่ี
รวมเอากระแสน ้ าจากสายธารหลายสายเขา้ดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ เต๋า ขงจ๋ือ เทววิทยา
โบราณ การถือผีและโชคลาง ลว้นผสมผสานกลายเป็นศาสนาของชาวจีน โดยไม่รู้สึกวา่ความเช่ือ
เหล่านั้นจะขดัแยง้กนั หรือเป็นการละเมิดบทบญัญติัของศาสนาหน่ึงศาสนาใด ชาวจีนมีความเช่ือ
เร่ืองการบนบานขอพรจากเทวดาหรือเซียน ตามแบบลทัธิเต๋าใหป้ระสบผลส าเร็จ มีความสุขในชีวิต
และการงาน พร้อมกบัการสวดออ้นวอนขอความคุม้ครองจากเจา้แม่กวนอิมในศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน และการขอให้คนเข้าทรงเพื่อพยากรณ์ดวงชะตา ความเช่ือเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นถึง
ความเช่ือแบบพหุนิยมทางศาสนาของชาวจีน 

                                                                    
50 ฟรีน่า บรูมฟิลด,์ ความเช่ือชาวจีน, แปลโดย หยกแดง (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพย์นิหยาง, 2533), 9-
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หากไม่นบัค าสอนของขงจ๊ือและปรัชญาของลทัธิเต๋านั้น จะเห็นไดช้ดัวา่ ความเช่ือทาง
ศาสนาของคนจีนหลกัๆนัน่คือ 

1. เก่ียวขอ้งกบัความมานะพยายามท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวติ 

2. แสดงความเคารพนบัถือต่อผูท่ี้วายชนมไ์ปแลว้หรือดวงวญิญาณต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน 

3. พยายามแสวงหาความรู้ท่ีเร้นลบัเก่ียวกบัอนาคต 
จากความเช่ือเหล่าน้ีท่ีประสานให้ชุมชนชาวจีนเป็นกลุ่มเป็นกอ้น แมก้ระทัง่คนจีนท่ี

อพยพอยูใ่นประเทศแถบตะวนัตก51  
ส าหรับการตกแต่งบา้นของชาวจีน ต่างนิยมตกแต่งด้วยเคร่ืองหมายมงคลตามแบบ

ความเช่ือ ในประเทศจีน ถึงแมจ้ะไม่ปรากฎหลกัฐานเก่ียวกบัส่ิงของท่ีก าหนดให้ส่ือถึงความเช่ือ
เร่ืองความเป็นศิริมงคลมาแต่โบราณ แต่มีหลกัฐานปรากฎระบุไวอ้ยา่งแน่ชดัวา่ ส่ิงของแต่ละอยา่งมี
ความหมายมงคลมาตั้งแต่เม่ือใด ตวัอยา่งเช่น ผลไม ้มกัไดรั้บความส าคญั เหตุเพราะว่า ผลไมบ้าง
ชนิด เป็นผลไมจ้ากต่างแดนท่ีถูกน าเขา้มาเพื่อการคา้ขาย หรือเป็นส่ิงของหายาก จึงเป็นท่ีน่าสังเกต
วา่ ความส าคญัของส่ิงเหล่านั้นเร่ิมจากความแปลกแตกต่างและหายาก หรือเพราะมีช่ือท่ีเป็นมงคล52  

เก่ียวกบัความนิยมในการน าเคร่ืองหมายมงคลมาตกแต่งบา้นเรือนนั้น ปรากฏให้เห็น
ในห้าราชวงศ ์(ค.ศ.907-960) โดยเฉพาะในราชวงศ์หมิง การตกแต่งบา้นดว้ยสัญลกัษณ์มงคลจะมี
มากเกินควร โดยสะทอ้นให้เห็นจากหนงัสือ Xian qing ou qi ของ Li Yu ท่ีไดท้  าการบนัทึกไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ประมาณปี ค.ศ.1610-1690 มีการกล่าวเชิญชวนให้ประชาชน ปรับเปล่ียนรสนิยม
ในการตกแต่งบา้น โดยสร้างทฤษฏีข้ึนมาว่า ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการแต่งห้องโถงคือ การเขียนภาพ
ขนาดใหญ่แขวนไวเ้หนือโตะ๊ และจะเป็นการไร้รสนิยมอยา่งยิ่งหากจดัวางส่ิงของมากมาย ไม่วา่จะ
เป็นปะการัง เคร่ืองเงินเคร่ืองทอง หางนกยงู เพราะเช่ือวา่แค่วางหินหายาก เคร่ืองส าริดโบราณ หรือ
แจกนัดออกไม ้โดยจดัใหมี้ความกลมกลืนกนัระหวา่งส่ิงของและความเช่ือก็เพียงพอแลว้ 

นอกจากคติความเช่ือเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี ในการใชชี้วิตท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ 
ชาวจีนยงัมีความเช่ือและคติเก่ียวกบังานจิตรกรรมดว้ย มีบนัทึกการจ าแนกผลงานของจิตรกร หรือ
บญัญติั 6 ประการ บนัทึกโดยเซียโห หรือ เซ่ียเหอ (Hsieh Ho) ในทางประวติัศาสตร์ศิลปะถือไดว้า่
เป็นหลกัฐานทางทฤษฎีสุนทรียศาสตร์แรกสุดของศิลปะจีน เป็นบนัทึกท่ีให้ขอ้มูลบางประการใน
การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมท่ีเกิดข้ึนก่อนหน้าและในขณะท่ีผูบ้นัทึกยงัมี

                                                                    
51ฟรีน่า บรูมฟิลด,์ ความเช่ือชาวจีน,12. 
52 วไิลรัตน์  ยงัรอด, “ภาพ “เคร่ืองตั้ง” จิตรกรรมพทุธบูชาในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้

เจา้อยูห่วั,” เมืองโบราณ 22, 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2539) : 81-88. 
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ชีวิตอยู่ แมว้่าหลังจากนั้น การสร้างงานจะคล่ีคลายพฒันาจากเดิมไปมาก แต่แกนหลกัส าคญัก็
ยงัคงดด ารงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ส่วนสาระส าคญัของบญัญติั 6 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ผลงานจิตรกรรมท่ีดีตอ้ง “ปลุกเร้ากระตุน้วิญญาณ” จิตรกรตอ้งสามารถถ่ายทอด 
“วิญญาณแห่งชีวิต” ลงไปในงานนั้นๆ ให้ผลงานแสดงการปลุกเร้ากระตุ้นวิญญาณและแสดง
วิญญาณแห่งชีวิตต่อผูช้มได้ ซ่ึงคล้ายกับศิลปะตะวนัตกท่ีเน้นเร่ือง Expression การแสดงพลัง
อารมณ์ ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรม เป็นไปตามผลสรุปของลทัธิเต๋าและหลกัจริยธรรมของ
ขงจ๊ืออยา่งเด่นชดั 

2.  บทเรียนเก่ียวกบัการใช้พู่กนั ในทางจิตรกรรมจีนถือว่าส าคญัมาก จดัความส าคญัอยู่
ในอนัดบัแรกๆ ของการสร้างสรรค ์การมองจิตรกรรม ซ่ึงต่างกบัตะวนัตกท่ีให้การจดัองคป์ระกอบ เป็น
หัวใจส าคญัของการสร้างงงาน กลวิธีการใช้พู่กนัของจีนจึงมีความหลากหลาย บา้งก็ก้าวร้าวรุนแรง
หยาบกระดา้งเพื่อให้ไดค้วามรู้สึกแข็งราวกบัเหล็กดดั หรือบางก็ดูอ่อนนุ่มละเอียดอ่อน ราวกบัเส้นใย
ไหมท่ีตวัไหมชกัใยในฤดูใบไมผ้ลิ หรือจิตรกรบางคนรู้จกั และเขา้ใจลดทอนเส้นให้เหลือน้อยลง จน
เสมือนสร้างดว้ยทองค า บางเส้นอาจแตกพร่างคลา้ยกบัหยาดฝนท่ีโปรยปราย 

3.  แสดงความสัตยซ่ื์อต่อเน้ือหาท่ีมีรูปร่างเร่ืองราวต่างๆ การตีความเป็นไปทั้งใน
รูปธรรมในแง่ท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีประจกัษ์อย่างตรงๆ ซ่ึงมีทรรศนะตรงกบัศิลปะตะวนัตกในลทัธิสัจ
นิยม (Realism) หรือตีความในแง่นามธรรม แสดงความจริงอยา่งตรงกบัส่ิงท่ีเป็นจริงของสรรพส่ิง
ทั้งหลาย เป็นความจริงแทท่ี้ซ่อนเร้นอยูภ่ายใน มิใช่เพียงประจกัษแ์ก่ตาเท่านั้น 

4.  ระบายสีให้ตรงกบัส่ิงท่ีวาด จากขอ้ความน้ีตีความได ้2 นยั คือ ในสมยัก่อนหน้า
และสมยัท่ีเซียโห หรือ เซ่ียเหอ (Hsieh Ho) มีชีวิตอยูน่ั้น การวาดระบายสีหลากหลายสีเป็นท่ีนิยม 
แต่เม่ือเวลาผา่นไป การใชสี้หลากหลายสีก็เส่ือมความนิยมลง จิตรกรจีนจ านวนมากนิยมใชสี้นอ้ยสี 
หนัมาสนใจการใชเ้ส้นและค่าต่างแสงเงา (Chiaroscuro) แทน ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนมากในสมยัราชวงศซ่์งใต ้

5.  เตรียมวางแผนใหดี้ก่อนลงมือวาด อาจตรงกบัทฤษฎีศิลป์ของชาวตะวนัตกในเร่ือง
การจดัองคป์ระกอบภาพ ซ่ึงกลวิธีการสร้างงานของจิตรกรจีนกบัจิตรกรตะวนัตกแตกต่างกนัมาก 
ของชาวตะวนัตกจะใช้สีฝุ่ นและสีน ้ ามนัเป็นหลกั การร่าง แต่งหรือแกไ้ข ท าไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
ส่วนของจีนใช้สีน ้ าหรือสีหมึก ดงันั้นก่อนลงมือวาดภาพ จิตรกรจ าเป็นตอ้งเขา้ใจกระบวนการ
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงข้ึนสุดทา้ย จะละหรือขา้มขั้นตอนไม่ได้ เพราะเม่ือแตม้พู่กนัแต่ละคร้ัง ย่อมมี
ความสมบูรณ์ในตวัเอง อาจแต่งเติมเพิ่มได ้แต่เปล่ียนแปลงลบทิ้ง หรือยกัยา้ยถ่ายเทย่อมกระท า
ไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีฝีมือท่ีแม่นย  าเท่ียงตรงและ “คล้าย” กับส่ิงท่ีวาด ไม่ใช่ “เหมือน” ส่ิงท่ีวาด 
จินตนาการภาพผลงานขั้นส าเร็จก่อนลงมือวาด ไม่ใช่วาดไปคิดไป ดงัท่ีจิตรกรในแนวตะวนัตก
นิยมท ากนั 
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6.  เคารพอดีต บญัญติัขอ้น้ีให้เห็นถึงอิทธิพลหลกัจริยธรรมของขงจ้ือในแง่การให้การ
เคารพบรรพชนอย่างชดัแจง้ ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาและลอกเลียนของจิตรกรเอกในอดีตจึงปรากฎตลอด
มาในประวติัศาสตร์ศิลปะจีน ไม่เฉพาะจิตรกรรมเท่านั้น หากเป็นทั้งหมดในงานศิลปะทุกสาขา ผลงาน
ท่ีไม่คงทนสูญหาย หรือถูกท าลายไป ลว้นปรากฏหลกัฐานจากผลงานท่ีลอกเลียนไวจ้ากชนรุ่นหลงั จุด
ดอ้ยคือ เกิดความคิดสร้างสรรคน์อ้ย เช่ืองชา้ ซ่ึงตรงขา้มกบัทรรศนะของตะวนัตกอยา่งส้ินเชิง53  
ควำมเป็นมำของภำพวถิีชีวติทีม่ีภำพคนจีนในจิตรกรรมฝำผนัง 

คนจีนไดเ้ขา้มามีบทบาทในวถีิชีวติของคนไทยตั้งแต่สมยัโบราณ ท าให้วิถีชีวิตของคน
จีนมีการถ่ายอิทธิพลทั้งทางด้านความคิด การปฏิบติั และความเป็นอยู่ การอยู่อาศยัร่วมกนักับ
สังคมไทย คนจีนจึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมดว้ย เม่ือมีคนจีนอาศยัอยู ่โดยทัว่ไปช่างเขียนจึงน าส่ิงท่ี
คุน้ตามาใส่ไวใ้นภาพดว้ย ภาพท่ีแสดงถึงชาวจีนช่างเขียนภาพสะทอ้นเอกลกัษณ์ออกมาให้เห็นได้
อยา่งชดัเจน เพราะคนจีนสมยันั้น ยงัมีเอกลกัษณ์การแต่งกายเป็นแบบประจ าชาติของตนเองอยู ่

 
1. ภำพชีวติคนจีนและอทิธิพลศิลปะจีนในจิตรกรรมฝำผนังในสมัยกรุงศรีอยุธยำ 

ในประเด็นหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงแนวคิด เทคนิค และภาพวิถีชีวิตจากจิตรกรรมรวมกนั
ไปดว้ยเหตุท่ีภาพจิตรกรรมฝาผนงัในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนตน้ และสมยักรุงศรีอยุธยาตอนกลาง 
ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  และ
สมยักรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี  3 (ค.ศ.1488) ถึงรัชกาล
สมเด็จพระอาทิตยว์งศ์ (ค.ศ. 1629)54 เหลือหลกัฐานอยู่น้อย จิตรกรรมฝาผนังสมยักรุงศรีอยุธยา
ตอนตน้และตอนกลางท่ีปรากฏอิทธิพลศิลปะจีน และภาพวถีิชีวติจีนในช่วงสมยัน้ีมีหลงเหลืออยูไ่ม่
มากดว้ยเหตุท่ีจิตรกรรมฝาผนงัมกัไม่คงทนถาวร เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีร้อนช้ืนของภูมิภาคแถบน้ี
รวมถึงน ้ าฝนท่ีร่ัวซึมผ่านหลงัคา ผูศึ้กษาจึงตอ้งพิจารณาวิเคราะห์และตีความอย่างระมดัระวงัใน
การศึกษา  

ภาพวิถีชีวิตท่ีไม่ใช่เน้ือหาหลกัของภาพท่ีช่างตั้งใจเขียนข้ึน เป็นเพียงเร่ืองราวท่ีช่าง
สอดแทรกเอาไว ้จึงตอ้งเป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีเหลือจากองคป์ระกอบหลกัของภาพนั้นๆ ดงัไดก้ล่ามา
ในขา้งตน้ การศึกษาน้ีจึงมีขอ้จ ากดัในดา้นขอ้มูลท่ีหลงเหลือนอ้ย ความไม่ชดัเจนสมบูรณ์ของภาพท่ี
เหลืออยู ่การซ่อมแซม และหลกัฐานท่ีถูกท าลายไปจึงขอกล่าวเท่าท่ีส ารวจพบดงัน้ี 

                                                                    
53 ก าจร  สุนพงษศ์รี, ศิลปวฒันธรรมไทย-จีนศึกษา (กรุงเทพฯ :ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2532), 195-196. 
54 ก าหนดสมยัโดยยดึตาม หม่อมเจา้ สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย,พิมพค์ร้ังท่ี 10 

(กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2538), 35. 
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ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในกรุใตเ้รือนธาตุของปรางคป์ระธาน ดา้นทิศตะวนัออกและ
ทิศใตว้ดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีปรากฏภาพเขียนท่ีมีลกัษณะเร่ืองราวแบบจีน และ
อิทธิพลจีนปรากฏอยู่ดว้ย55 มีภาพนกัรบหรือขุนนางผูใ้หญ่ปรากฏให้เห็น ลกัษณะเคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองประดบัแบบจีน ฝีมือทางการเขียน แสดงให้เห็นถึงความช านาญในการใชเ้ส้น การใชสี้ แบบ
เอกณรงค ์สีท่ีใชแ้ยกไดเ้ป็นสามสี คือขาวหรือเทาเป็นพื้นของภาพ ส่วนใบหนา้และเคร่ืองแต่งกาย
ใชสี้แดงคล ้าโดยมีเส้นสีด ามีน ้าหนกัอ่อน แก่เพื่อเนน้ความเขม้ในสีหนา้ แสดงให้เห็นถึงพลงัอ านาจ 
โดยเช่ือวา่ศิลปินท่ีเขียนภาพถา้หากไม่ใช่ชาวจีน ก็เป็นช่างฝีมือเยี่ยมท่ีรับอิทธิพลจีน และมีความรู้
เก่ียวกบัท่าทางนาฏลกัษณ์ และการแต่งกายแบบชาวจีน และมีภาพเทวดาเหาะปรากฏร่วมดว้ย แม้
ภาพจะเขียนแนวจิตรกรรมไทย แต่ก็สะทอ้นอิทธิพลศิลปะจีนดว้ย เช่นลกัษณะมงกุฎของเทวดา
เหล่านั้น การเขียนดวงดาว การเขียนดอกไมแ้ละลวดลายประกอบ การใชสี้เป็นเส้นสีด า แดงบนพื้น  

จากตวัอย่างท่ียกมาดงักล่าว ถึงแมไ้ม่ใช่เป็นภาพวิถีชีวิตของคนจีน แต่ก็ช้ีให้เห็นถึง
อิทธิพลทางช่างท่ีรับแนวทางศิลปะ และเทคนิคของจีน รวมถึงคติความเช่ือ แนวคิดบางอยา่งมา  ไม่
วา่ภาพดงักล่าว จะเขียนโดยคนไทยหรือคนจีน แต่ถือวา่ไดรั้บการยอมรับให้สร้างผลงานในท่ีส าคญั
แสดงถึงบทบาทของคนจีนเร่ิมไดรั้บความส าคญัและยอมรับในระดบัราชส านกั 

สมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจา้ปราสาททอง(ค.ศ. 1630-1655)
ถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทศัน์ (ค.ศ. 1758-1767) จิตรกรรมฝาผนังในราชธานีแทบไม่เหลือ
เช่นเดียวกนั ส่วนใหญ่ท่ีเหลืออยู ่ไดถู้กต่อเติมดดัแปลงจนไม่เหลือเคา้โครงเดิม หรือมีการปะปนจน
แยกแยะไดไ้ม่ชดัเจน ท่ีปรากฏใหเ้ห็นจากสถานท่ีหน่ึง ท่ีสามารถศึกษาไดบ้า้ง คือต าหนกัพระพุทธ
โฆษาจารย ์วดัพุทไธสวรรยบ์นผนังทิศตะวนัตกริมผนังทางทิศเหนือเขียนภาพชาดก เร่ือง เตมีย์
กุมาร ถดัมาเป็นเร่ืองพระมหาชนก และเร่ืองสุวรรณสาม ส่วนท่ีเหลือถูกลบเลือนมาก เร่ืองสุดทา้ย
คือพระเวสสันดรผนงัดา้นทิศตะวนัออกและปรากฏเป็นเป็นฉากส าคญั คือพระพุทธโฆษาจารย ์ข้ึน
ส าเภาไปลงักา และการนมสัการรอยพระพุทธบาท ผนังด้านทิศเหนือเขียนภาพพระเวสสันดอน
เสด็จอยู่ป่าหิมพานต์ท่ีเชิงเขาพระสุเมรุ มีสระอโนดาต สัตวหิ์มพานต์ เหนือข้ึนไปเป็นเขาสัตตบริ
ภณัฑ ์ตามเร่ืองในไตรภูมิในแต่ละฉากมองเห็นเคา้การเขียนอยา่งจีน เทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม
มีลกัษณะแบบโขดหินเป็นการตกแต่ง เป็นโขดเต้ียๆ การเขียนรูปทรงเหมือนในงานจิตรกรรมจีน 
ภาพสถาปัตยกรรมมีขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัภาพบุคคล การสร้างระยะด้วยขนาดเป็นการล าดับ
ความลึก โดยขนาดใหญ่จะอยูใ่กล ้ของเล็กอยูไ่กลจนกระทัง่กลายเป็นจุดสุดสายตาอยูท่ี่เส้นขอบฟ้า

                                                                    
55สนัติ  เลก็สุขมุ และ กมล  ฉายาวฒันะ, จิตรกรรมฝาผนงัสมยักรุงศรีอยธุยา (กรุงเทพฯ : เจริญวทิย์

การพิมพ,์ 2524), 33-43.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21 

 

หรือเส้นระดบัตา การเกล่ียเส้นให้เกิดน ้ าหนกั เช่น ของไกลมีน ้ าหนกัจางลง ของใกลมี้ลกัษณะท่ี
เด่นชดั การใช้แสงเงาในวตัถุ โขดหินมีการท าให้โขดหินเต้ีย ๆ เหมือนโขดหินประดิษฐ์ ตน้ไมดู้
เป็นไมท่ี้ตกแต่ง เช่ือวา่อิทธิพลศิลปะจีนท่ีเขา้มามีบทบาทต่อช่างเขียนภาพของไทย 

วดัใหม่ประชุมพล มีภาพเขียนบนผนังวิหาร  เหลืออยู่เพียงผนังด้านขวาของพระ
ประธาน และดา้นทิศตะวนัตก ซ่ึงอยู่ดา้นหลงัพระประธาน เขียนภาพเร่ืองราวเก่ียวกบัอดีตพุทธ 
ผนงัระดบัช่องหนา้ต่าง มีภาพตน้ไมก้บัสัตวต่์าง ตามแบบจีน อาจเป็นเร่ืองมงคลของจีน ดา้นบนสุด
มีภาพช่อดอกไมค้ลา้ยลายดอกไมข้องจีน 

เน่ืองจากจิตรกรรมฝาผนงัในราชธานีหลงเหลืออยูน่อ้ย จึงใชต้วัอยา่งงานนอกราชธานี 
ประกอบการวิเคราะห์ อิทธิพลจีนท่ีปรากฏ เป็นผลสะท้อนระหว่างช่าง และวิถีชีวิตคนจีน
โดยทั่วไป ท่ีร่วมสมัยกับกรุงศรีอยุธยาท่ีมีเหลือให้ศึกษา ภาพวิถีชีวิตท่ีสอดแทรกอยู่ในภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั การเขียนภาพเร่ืองชาดก และพุทธประวติั เท่าท่ีสังเกตพบมีทั้งเทคนิควิธีการเขียน
ภาพ และภาพวถีิชีวติของคนจีน ท าใหม้องเห็นความสัมพนัธ์ และอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยใน
ดา้นใดบา้ง 
 
อทิธิพลจีนในงำนจิตรกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

อิทธิพลจีนในจิตรกรรมไทยปรากฏหลกัฐาน ก่อนจะมีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยมีหลกัฐานท่ีเด่นชดัคือ งานจิตรกรรมภายในกรุปรางค์ประธาน วดัราชบูรณะซ่ึงสร้างข้ึนใน
สมยักรุงศรีอยธุยาตอนตน้56  

แต่ไม่นบัรวมผนงักรุงชั้นบนดา้นตะวนัออก ของปรางคว์ดัราชบูรณะซ่ึงเขียนภาพขุน
นาง และตวัอกัษรจีน ก็อาจกล่าวไดว้า่ ภาพ หรือลวดลายแบบจีนมกัปรากฎในฐานะส่วนประกอบ
ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีเสมอๆ57 ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพสิงโตจีน ซ่ีงแทรกอยูใ่นฉากมารผจญ
ภายในพระอุโบสถ วดัเกาะแกว้สุธาราม  

การท่ีรูปแบบภาพเขียนจีนปรากฎในงานจิตรกรรมไทยมาโดยตลอดแสดงให้เห็นว่า
ช่างไทยอาจไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานศิลปกรรมจีน อีกทั้งอาจสันนิษฐานไดว้า่ ช่างจีนอพยพเขา้
มาสมยันั้น และมีบทบาทในการเขียนภาพจิตรกรรมในศาสนสถานของไทย รวมถึงถ่ายทอดเทคนิค
บางอยา่งใหก้บัช่างเขียนของไทยดว้ย 

                                                                    
56 พระปรางคอ์งคด์งักล่าวสร้างในรัชสมยัเจา้สามพระยา พ.ศ.1967, กรมศิลปากร, “พงศาวดารกรุง

เก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ,” ใน ค าใหก้ารของชาวกรุงเก่า ค  าใหก้ารขนุหลวงหาวดั และพงศาวดาร กรุงเก่า
ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพค์ลงัวทิยา, 2515), 446. 

57 สนัติ  เลก็สุขมุ และกมล  ฉายาวฒันะ, จิตรกรรมฝาผนงัสมยักรุงศรีอยธุยา, 8. 
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งานจิตรกรรมในสมยัพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภายในพระอุโบสถ และ
พระวิหารไม่ปรากฎหลกัฐานมากนักแต่ยงัพอมีให้ศึกษาได้บา้ง รูปแบบศิลปะจีนในงาน
จิตรกรรมไทยสมยัน้ียงัอยู ่ในแนวทางเดียวกบัสมยักรุงศรีอยุธยา คือการน ามาใช้เป็นลาย
ประกอบ หรือภาพแทรก 58  

ในสมยัพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นช่วงระยะเวลาห่างจากสมยักรุงศรีอยธุยา  
ไม่นานนกั การด าเนินวิถีชีวิตยงัเป็นแบบดั้งเดิม เหมือนสมยักรุงศรีอยุธยา การเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนงัยงัสืบทอดมาจากช่างท่ีหลงเหลือ อิทธิพลจิตรกรรม และภาพวิถีชีวิตของคนจีน เร่ิมปรากฏ
เด่นชดัข้ึนในสมยัน้ีเช่นภาพจิตรกรรมในหอไตรวดัระฆงัโฆษิตาราม ท่ีเขียนโดยพระอาจารยน์าค 
แมว้า่บางทีอาจดูเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตวัของช่าง แต่ก็มองเห็นอิทธิพลทางจิตรกรรมของ
ศิลปะจีนอยู่มีการเขียนภาพโขดหิน เป็นแบบประดิษฐ์เหมือนโขดหินในสวน และภาพตน้ไม ้มี
ปรากฏภาพคนจีนไวห้างเปียยาวในร่างของกินนร และมีกินนรตวัน้อย เป็นเด็กจีน อาจจะเป็น
อารมณ์ขันของช่าง จะเห็นได้ว่าช่างเขียนไทยมีมุมมองใหม่ๆ ต่อคนจีนและการสร้างสรรค์
จิตรกรรมไทย 

จิตรกรรมฝาผนงัวดัดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร ปรากฏเทคนิคการเขียนภาพเป็นแบบ
จีนการเขียนโขดหิน และตน้ไม ้ภาพพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหวา่งเจา้ชายสิทธตัถะ และพระนาง
พิมพา จะเห็นหนุ่มชาวจีนท่ีไดอ้ยู่เป็นคู่ สายไทยจะเห็นว่าคนจีนเขา้มา มีการยอมรับในครอบครัว
ไทย และเช่ือว่าสามีชาวจีน เม่ือแต่งงานอยู่กินกันก็จะถ่ายทอดวิถีชีวิตบางอย่างสู่ภรรยาไทย  
ค่านิยมการแต่งงานกบัสามีชาวจีน เพราะช่ืนชมวา่มีความขยนัในการท ามาหากิน 

ในสมยัพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะเห็นไดว้่าช่างเร่ิมแทรกภาพวาดชาวจีน
มากข้ึน จนถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของงานจิตรกรรมในสังคม แต่มกัพบปัญหาเช่นเดียวกนั
กบัในสมยักรุงศรีอยุธยา คือหลกัฐานถูกท าลายหรือลบเลือนไป จึงไม่สามารถสรุปหรือช้ีชัดได ้ 
เพียงแต่กล่าววา่ ช่างเขียนไดรั้บแนวคิดและเทคนิคเขียนภาพของคนจีนมาปรับใช ้

สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว เป็นช่วงท่ีเร่ิมมีการจา้งชาวจีน แทนการ
เกณฑไ์พร่ ท าใหเ้กิดการนิยมอยา่งใหม่คือ นอกจากเขียนภาพหรือลวดลายจีนในฐานะส่วนประกอบ
แทรกในจิตรกรรมไทยประเพณีแล้ว ยงัพบว่า พระอุโบสถและพระวิหารบางแห่งมีการเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั เร่ืองราวอยา่งจีน  อนัไดแ้ก่ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊แบบจีน และภาพสามก๊ก59  

                                                                    
58 สนัติ  เลก็สุขมุ, “จิตรกรรมไทยสมยัสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั: ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็

เปล่ียนตาม,” รายงานผลการวจิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2544, 33. 
59 เพญ็สุภา  สุคตะ, การศึกษาภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถวดันางนองวรวหิาร, 185. 
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จากหลกัฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์ท าให้เช่ือว่า วดัแห่งแรกท่ีมีการเขียนภาพใน
ลกัษณะน้ี คือ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร อนัเป็นวดัท่ีอยูใ่นความอุปถมัภโ์ดยตรงของกรมหม่ืน
เจษฎาบดินทร์ ซ่ึงต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วันัน่เอง ซ่ึงในพระอุโบสถแห่งน้ี
เขียนภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊แบบจีนบนฝาผนงั60 งานจิตรกรรมท่ีวดัแห่งน้ีไดแ้สดงถึงพระราชนิยม
ในศิลปะจีนของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ซ่ึงมีตัง่แต่ด ารงพระยศเป็นกรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร์เจษฎาบดินทร์ ซ่ึงยงัเป็นตน้แบบ รวมทั้งใหแ้นวคิดในการเขียนงานจิตรกรรมใหแ้ก่วดัอีก 
หลายแห่งท่ีสร้างในสมยัของพระองคด์ว้ย  

ดงันั้นจึงพอจะสรุปไดว้า่ ระยะเวลาท่ีชนชาติต่างๆ เร่ิมเขา้มาติดต่อกบัไทยอนัน าไปสู่
สภาพสังคมท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมในพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไทยไดต้ระหนกัถึง
ความส าคญัของจีน ทั้งดา้นการเมือง และเศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของคนจีนในเมืองไทยมากท่ีสุด 
ก่อนท่ีจะลดลงไปในรัชกาลถดัมา ขอ้มูลดงักล่าวถือว่าเป็นขอ้สังเกต ซ่ึงจะน ามาวิเคราะห์ถึงมูล
เหตุการเขียนจิตรกรรมแบบนอกอยา่ง 

ส าหรับศิลปะในวฒันธรรมจีนมีหลายรูปแบบ แพร่หลายเข้ามาในรูปของเคร่ือง
บรรณาการ สินคา้ และผูกพนัอยู่กบังานช่างต่างๆ ของไทย ท่ีใช้ประดับตกแต่งภายในวดัและ
พระบรมมหาราชวงั โดยผสมกลมกลืนอยูก่บัศิลปะไทยอยา่งแนบเนียน ส่วนของศิลปะจีนท่ีมีความ
เด่นชดัเหลือปรากฏให้เห็น คือภาพจิตรกรรมฝาผนงั เช่น ภาพอาคาร บา้นเรือนแบบจีน ภาพเคร่ือง
ตั้งเคร่ืองโตะ๊ เคร่ืองบูชาอนัเป็นมงคลแบบจีน61  

ความผกูพนัดงักล่าวคือ รสนิยมอนัมีประเด็นของเช้ือสายเครือญาติอยูด่ว้ย บทบาทของ
ชาวจีนในฐานะขนุนางระดบัสูง ลว้นมีส่วนตามเสด็จพระราชกุศลดว้ยการสร้างปฏิสังขรณ์วดั งาน
ช่างในพระราชนิยมในศิลปะจีนมีหลกัฐานเหลืออยูม่าก เช่น พระท่ีนัง่เก๋งจีน ปรากฎใน กลอนเพลง
ยาวสรรเสริญพระเกียรติฯ นายมี มหาดเล็ก62 (บุตรพระโหราธิบดี) เป็นผูแ้ต่งเฉลิมพระเกียรติยศ 
ทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ตวัอยา่งตอนท่ีวา่ดว้ยพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเอาพระทยัใส่ในงานการช่างอยา่งลึกซ้ึง และไดก้ล่าวถึง “เก๋งจีน” ไวด้งัน้ี  

 
                                                                    

60 ดูผลการศึกษาหลกัฐานเอกสารประวติัศาสตร์เก่ียวกบังานจิตรกรรมวดันาคปรก ในบทท่ี 3 ของ
งานวจิยัน้ี. 

61 ศิลปะจีนอนัเป็นงานตกแต่งผนังได้แก่ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ได้แก่ เก๋งจีน เป็นตน้ มีอยู่ใน

พระบรมมหาราชวงั  (ดูใน หม่อมราชวงศ์ แน่งน้อย ศักด์ิศรี, ไขแสง ศุขะวฒันะ, ผุสดี ทิพทัส,มรดก
สถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์, เล่ม 1, 2531). 

62 นายมี  มหาดเลก็, พระนิพนธ์อธิบายของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2530, 14-15. 
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“....ล้วนยกัอย่างย่ิงยงทรงประดิษฐ์ 
    ผู้ใดใครได้เห็นเขม้นพิศ 
    ให้ต้องติดตามชมนิยมยล 
    พระวงศ์วงัท้ังหลายมาถ่ายอย่าง 
    เลียนไปสร้างตั้งแต่ทุกแห่งหน 
    ท้ังขนุนางสร้างเลียนเจียนทุกคน 
    ท่ัวต าบลหน้าหลงัส้ินท้ังปวง 
    ออกอัดแอแซ่เซ็งท้ังเก๋งตึก....”63 

ภาพตึกเก๋งหรือเก๋งจีนจะพบเสมอในจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนข้ึนในพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏในฉากชีวิตประจ าวนัของตวัละครในเร่ืองปรัมปราคติ ทางด้าน
สถาปัตยกรรม เช่น อุโบสถ วิหาร ท่ีก่อสร้างหลงัคาแบบเก๋งจีนก็มี เก๋งจีนจ าลองมีท่ีสร้างดว้ยหิน
หรือท่ีเรียกวา่ “ถะ” รวมทั้งงานสลกัหินรูปขนุนาง ขนุศึกจีนทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่  มีทั้งสั่งจากจีน 
และฝีมือช่างจีนในไทย เพื่อใชป้ระดบัประดาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวงั และวดัต่างๆ 
 
วดันำคปรก 

ลกัษณะพื้นท่ี แต่เดิมเป็นสวน มีล าคลองไหลผ่านทั้งหน้าวดัหลงัวดัการคมนาคม ใน
อดีตใชเ้รือในการเดินทาง ปัจจุบนัล าคลองบางส่วนไดถู้กถมท าเป็นถนนทางสัญจรของประชาชนท่ี
อยูล่ะแวกใกลว้ดั สภาพชุมชนปัจจุบนัไดก้ลายเป็นตึกรามบา้นช่อง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ตของว ั

วดันาคปรกมีฐานะเป็นวดัราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขท่ี 342 ถนน
เทอดไท 49 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท่ีดินท่ีตั้งวดัมี 12 ไร่ 1 งาน 
42 ตารางวา โฉนดเลขท่ี 25043 อาณาเขต ทิศเหนือติดกนัคลองวดันาคปรก ดา้นทิศตะวนัออกติด
กบัวดันางชี ทิศใตติ้ดกบัคลองบางหวา้ และดา้นทิศตะวนัตกติดกบัโรงเรียนวดันาคปรก 

ตามประวติัเล่าสืบกนัวา่ สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว มีพ่อคา้เรือส าเภา
ชาวจีน ช่ือ พระบริบูรณ์ธนากร (เจา้สัวพุก แซ่ตนั) เดินทางมาประกอบการคา้ขายท่ีพระนคร ฝ่ัง
ธนบุรี ย่านตลาดพลู ไดต้ั้งรากปักฐานเป็นครอบครัวกบัภรรยาคนไทย เจา้สัวพุก เป็นผูมี้ศรัทธา
เล่ือมใสยิง่ในพระพุทธศาสนา มีฐานะดีพอท่ีจะเก้ือกลูประโยชน์แก่คนอ่ืน จึงไดคิ้ดริเร่ิมก่อสร้างวดั
ข้ึน เพื่อใช้เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรม กิจกรรม และศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา อีกประการ
หน่ึง เพื่อเป็นการตอบแทนคุณชาวไทยท่ีท าให้การค้าขายของตนเติบโตก้าวหน้า การก่อสร้าง
เร่ิมแรกได้สร้างโบสถ์ข้ึนก่อน พร้อมกบัเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเคร่ืองบูชาของชาวจีน

                                                                    
63 เร่ืองเดียวกนั. 
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โบราณต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง และสร้างวิหารมีลกัษณะทรงไทยเป็นอนุสรณ์แก่ภรรยา 
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัลายไทยเล่าเร่ืองราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ และเร่ืองราวการชนะมาร
ของพระพุทธเจา้ คร้ันแลว้ไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชยัมาจากเมืองสุโขทยั มาประดิษฐานไว้
ในวิหารพระประธานองคป์ระดิษฐานท่ีวิหารนั้นมีพญานาค 7 เศียรแผ่พงัพาน เป็นรูปปูนป้ัน องค์
พระเป็นพระปางมารวิชยัสัมฤทธ์ิ ชาวบา้นจึงไดเ้รียกวา่ “วดันาคปรก” ตามลกัษณะพระพุทธรูปท่ี
ถือวา่ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัน้ี การพระราชทานวิสุงคามสีมา ไดรั้บพระราชทานมาแต่เดิมประมาณ พ.ศ. 
2291 เขตวสุิงคามสีมา กวา้ง 48.60 เมตร ยาว 50.70 เมตร 

ประวติัความเป็นมา ตามพุทธประวติั ในคืนวนัเพญ็วิสาขมาส (ข้ึน 15 ค ่า เดือน 6) นบั
ยอ้นหลงัไปก่อนปีพุทธศกัราชประมาณ 125 ปีองคส์มเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้ ทรงละ
การทรมานกาย หนัมาบ าเพญ็เพียรทางจิต ในปฐมยามทรงท าลายกิเลสอยา่งหยาบลงได ้ในมชัฌิม
ยามทรงท าลายกิเลสอย่างกลาง และในปัจฉิมยามทรงไดท้รงท าลายความมืดคือ อวิชชา อนัเป็น
กิเลสอย่างละเอียดลงได ้ตรัสรู้เป็นพระสัพพญัญูพร้อมทั้งอรุณข้ึนในเวลาเช้า ต่อแต่นั้นพระองค์
ทรงประทบัเสวยวมุิตติสุข ณ สถานท่ี 7 แห่ง สถานท่ีละ 1 สัปดาห์ รวมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ โดยเร่ิม
จากตน้พระศรีมหาโพธ์ิก่อน คร้ันพระองคเ์สด็จประทบัเสวยวิมุติสุข ณ ร่มไมอ้ชปาลนิโครธส้ิน 7 
วนัแลว้ พระองคก์็เสด็จไปประทบันัง่เสวยวิมุติสุขยงัร่มไมจิ้ก อนัมีช่ือวา่ มุจลินท ์ ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศ
อาคเนยข์องตน้พระศรีมหาโพธ์ิ แต่บงัเอิญไดเ้กิดมีฝนตกพร าๆอยูไ่ม่ขาดสายตลอด 7 วนั พญานาค
มุจลินทผ์ูเ้ป็นราชาแห่งนาคไดอ้อกจากนาคพิภพ ท าขนดลอ้มพระวรกาย 7 ชั้น แลว้แผพ่งัพานใหญ่
ปกคลุมเบ้ืองบนเหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผูมี้พระภาคเจา้ ดว้ยความประสงคมิ์ให้ฝนและลม
หนาวสาดตอ้งพระวรกาย ทั้งป้องกนัเหลือบยุง บุง้ ร่าน ร้ิน และสัตวเ์ล้ือยคลานทั้งมวล คร้ันฝน
หยุดตกแลว้ พญามุจลินทน์าคราชจึงคลายขนดจากท่ีลอ้มพระวรกายพระพุทธเจา้  จ าแลงภาพเป็น
มาณพนอ้ยยื่นท าอญัชลีถวายนมสัการพระพุทธองคใ์นท่ีเฉพาะพระพกัตร์  ล าดบันั้นพระผูมี้พระ
ภาคเจา้ไดท้รงเปล่งอุทาน ความว่า ความสงดัเป็นสุขของบุคคลท่ีมีธรรมอันไดส้ดบัแลว้ รู้เห็น
สังขารทั้งปวงตามเป็นจริงอยา่งไร ความเป็นคนไม่เบียดเบียน คือความส ารวมในสัตวท์ั้งหลาย และ
เป็นคนปราศจากความก าหนดั คือความกา้วล่วงกามทั้งปวงเสียไดเ้ป็นสุขในโลก น าออกเสียง
ซ่ีงอสัมินามะ คือความถือตวัตนให้หมดไดน่ี้เป็นสุขอยา่งยิ่ง จากพระพุทธจริยาท่ีเสด็จประทบันัง่
เสวยวิมุติสุข ภายในวงขนดของพญามุจลินท์นาคราชน้ีเอง จึงเป็นท่ีมาแห่งการสร้างพระพุทธรูป
ปางน้ีข้ึนมาเรียกว่า พระปางนาคปรก ให้เราไดเ้คารพกราบไหวม้าจนทุกวนัน้ี พระพุทธรูปประจ า
เกิด ของคนเกิดวนัเสาร์ อน่ึงพระปางนาคปรกน้ีเป็นพระพุทธรูปประจ าวนัเกิด ของคนท่ีเกิด วนั
เสาร์ คนท่ีเกิดวนัน้ีจึงนิยมหามากราบไหวบู้ชาเพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตแก่ตนเองและครอบครัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดงันั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตขอเชิญสาธุชนมากราบไหวข้อพร หลวงพ่อนาคปรก ซ่ึง
ประดิษฐานอยูใ่นวหิาร ขา้งพระอุโบสถของวดันาคปรก 
 
1.  สถำนะผู้สร้ำง 

วดัแห่งน้ีไม่ปรากฏในหลกัฐานเอกสารชั้นตน้ จึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ อาจเป็นเพียงขุน
นาง หรือคหบดี ท่ีไม่มีบทบาทมากนกัมาสร้างวดัดงักล่าว เน่ืองจากไม่เคยปรากฏช่ือวดันาคปรกใน
หลกัฐานเอกสารอ่ืนๆ ส าหรับช่วงท่ีมีการสร้างวดัแห่งน้ี ในเอกสารกรมศาสนากล่าววา่ วดัแห่งน้ี
สร้างข้ึนตั้ งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา64 แต่จากรูปแบบเสารองรับหลังคาโบสถ์ท่ีไม่มีบัวหัว                
เสา65และซุ้มเสมาอยา่งเทศ ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นของงานศิลปกรรมสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั และยงัปรากฏต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 66  

ส าหรับวดันาคปรกนั้นงานจิตรกรรมในอุโบสถ สามารถก าหนดอายุได้อย่างแน่ชัด 
เพราะมีการปากฎตวัอกัษรจีนบนบานประตูดา้นหนา้ทางขวาของพระประธาน ในขอ้ความไดร้ะบุ
ถึงปีท่ีเขียนภาพ อ่านไดค้วามวา่ ปีติง เวย่ 

การศึกษาหลกัฐานเอกสารต่างๆ มีปรากฏแน่ชดัว่าวดันาคปรกนั้นบูรณะโดยขุนนาง
และคหบดี และส าหรับภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถนั้นอาจก าหนดอายุไดต้ามขอ้ความภาษาจีนท่ี
ปรากฎคือ ช่วงปลายสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

                                                                    
64 กรมศาสนา, ประวติัวดัทัว่ราชอาณาจกัร, เล่ม 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2526), 126. 
65 สมใจ  น่ิมเล็ก, “สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว” 

(สารนิพนธ์หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง สถาปัตยกรรมไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2516), 90. 
66 สมคิด  จิระทศันกุล, “พระอุโบสถและพระวิหารในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2533), 345. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผงัท่ี 1 แปลนแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของวดันาคปรก  
ท่ีมา : ไขแสง  ศุขะวฒันะ, วดัพุทธศาสนาท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนในสมยัรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2526). 
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ภายในพระอุโบสถ ตรงประตูเขียนรูปทวารบาลแบบจีนดว้ยฝีมือละเอียดประณีต ส่วน
ฝาผนงั เขียนเป็นลวดลายเคร่ืองบูชาแบบจีน บางช่วงมีความหมายเก่ียวกบัการให้พรของ ฮก ลก ซ่ิว 
ตามคติของจีน รวมไปถึงสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ในจิตรกรรมภาพเคร่ืองโต๊ะหมู่บูชา ประกอบไป
ดว้ยรูปภาพ ลวดลายท่ีแสดงถึงสวสัดีมงคล เห็นถึงรูปแบบโดยรวม ดา้นสัญลกัษณ์ การออกแบบ 
และวสัดุท่ีอยู่ในภาพ เป็นรูปแบบจิตรกรรมท่ีควรได้รับการศึกษาอย่างละเอียด เก่ียวกับ ท่ีมา 
แหล่งขอ้มูลท่ีศิลปินใช้เขียนภาพ ส่ือท่ีศิลปินใช้น าเสนอ รวมไปถึงความเป็นมาคติความเช่ือ และ
สภาพสังคมในยคุนั้น เป็นจิตรกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงแรงบนัดาลใจจากศิลปะจีนอยา่งเด่นชดั ถือวา่
เป็นแบบ “พระราชนิยม” การใชช่ื้อเรียกดงักล่าวเน่ืองจากศิลปะในแนวจีนเป็นพระราชนิยมของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
 
2. ควำมสัมพนัธ์ของสังคมและชุมชนบริเวณวดันำคปรก 

วดันาคปรกเป็นวดัท่ีสร้างโดยพ่อค้าเรือส าเภาจีน ผูมี้ฐานะดี ท่ีมีความเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการตอบแทนคุณชาวไทย ท่ีท าใหก้ารคา้ขายของตนเติบโตกา้วหนา้และไดเ้ขียน
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของพระอุโบสถเป็นเคร่ืองบูชาของจีนโบราณต่างๆ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง 

ชุมชนรอบบริเวณวดัเป็นยา่นตลาดพลู ซ่ึงเป็นยา่นเก่าแก่ของชาวจีนมาแต่โบราณ ชาว
จีนท่ีเ ล่ือมใสในพระพุทธศาสนาได้ให้การสนับสนุนเก้ือกูลว ัดมาโดยตลอด เห็นได้จาก
สถาปัตยกรรมจีน ท่ีปรากฎให้เห็นอยูร่อบบริเวณวดั เช่นศาลาจีน สวนหยอ่มแบบจีน ซ่ึงประชาชน
ร่วมกนับริจาคทุนทรัพยใ์นการสร้าง และทางวดัก็ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนวดันาคปรกข้ึนมา เพื่อให้เป็น
แหล่งการศึกษาส าหรับเยาวชนในชุมชน 

 

ภาพท่ี 1 บริเวณหนา้พระอุโบสถ วดันาคปรก 



29 

 

3. พระอุโบสถ 
เขตพุทธาวาสของวดันาคปรก ไดจ้ดัวางผงัดงัน้ี คือ ก าหนดให้ตวัพระอุโบสถมีพระ

วิหารขนาบขา้ง เป็นการจดัผงัอาคารให้เป็นจุดท่ีเด่นท่ีสุด67 ซ่ึงแตกต่างจากวดันางนองซ่ึงสร้างใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เหมือนกนั ตรงท่ีวดันางนองก าหนดให้ตวัพระอุโบสถอยู่
ตรงกลาง มีพระวิหารเป็นปีกสองขา้ง แต่พระวิหารมิไดข้นาบพระอุโบสถ มีการตั้งเยื้องเหล่ือมล ้ า
หนา้ออกมา  

ตวัพระอุโบสถของวดันาคปรก (ภาพท่ี 1) เป็นแบบท่ีนิยมสร้างในสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั คือ มีมุขดา้นหน้าและดา้นหลงั ดา้นขา้งเป็นระเบียงแบบมีพาไลรอบ บนัได
ทางข้ึนระเบียงอยู่ตรงช่วงเสาท่ี 2 ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ส่วนมุขมีบนัไดข้ึนทางดา้นขา้ง 2 ฝ่ัง 
ตวัโบสถมี์เพียงหอ้งเดียว มีประตูทางเขา้ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ดา้นละ 2 ประต ู

พระอุโบสถสร้างโดยการก่ออิฐถือปูน หลงัคาสองชั้น มุงกระเบ้ืองเคลือบ หน้าบนัมี
ช่อฟ้า ใบระกา กรอบหนา้บนัฝังกระเบ้ืองเครือบ ลวดลายหนา้บนัเป็นลายดอกพุดตาน บางแห่งลาย
ลบเลือนไปมากและบางแห่งแผน่ไมห้ลุดไปบา้ง ซุม้ประตูหนา้ต่างประดบัลายธรรมจกัร บานประตู
ภายนอกทาทบัดว้ยสีแดงสด พระอุโบสถมีระเบียงยกพื้นลอ้มรอบเสาใหญ่ทรงส่ีเหล่ียม ตอนบน
ปลายเสาสอบเข้า ลูกกรงระเบียงฉลุลายในกรอบส่ีเหล่ียมเคลือบสี มีบนัไดเล็กทางดา้นหน้า ตีน
บนัไดตั้งรูปสิงห์โตแบบจีน ทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา 
 
4. สถำปัตยกรรมพระอุโบสถ วดันำคปรก 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม (ลายเส้นท่ี 1) (ลายเส้นท่ี 2) มีการใช้แบบอย่าง จาก
สถาปัตยกรรมจีน ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ ฐานและเสา มีการใช้ฐานเขียง มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัฐาน
แบบสถาปัตยกรรมจีนมากท่ีสุด รวมทั้งการใชเ้สาส่ีเหล่ียมมีการลบมุม 

หลงัคา มีการปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงสภาพการใช้งานและความคงทนถาวรของวตัถุ 
จึงเปล่ียนเป็นหลังคาเลียนแบบจีน และมีช่อฟ้า หางหงส์ประดับ เหมือนสถาปัตยกรรมแบบ
ประเพณีนิยมอนัเป็นคตินิยมดั้งเดิมท่ีมีมาแต่สมยักรุงศรีอยุธยาและสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มี
การใชก้ระเบ้ืองปรุเคลือบแบบจีนท่ีพบมีดว้ยกนัหลายรูปแบบดว้ยกนั ในสมยัแรกก็คงมีการน าเขา้
มาจากประเทศจีน ลวดลายท่ีหน้าบนัพระอุโบสถ เป็นลายดอกพุดตานหรือดอกโบตัน๋ (ภาพท่ี 5) 
ภายในพระอุโบสถ ไดอ้ญัเชิญพระพุทธรูปปางมารวชิยัมาประดิษฐานจากเมืองสุโขทยั (ภาพท่ี 2) 

                                                                    
67 ไขแสง  ศุขะวฒันะ, วดัพทุธศาสนาท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะจีนในสมยักรุงรัตนโกสินทร์, 42. 
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ลายเส้นท่ี 1 ลายเส้นสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก ดา้นหนา้และดา้นหลงั 

 

ลายเส้นท่ี 2 ลายเส้นสถาปัตยกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก ดา้นขา้ง 
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แต่ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2011 ทางวดันาคปรกไดมี้การบูรณะพระอุโบสถใหม่ (ภาพท่ี 2) 
โดยมีการปรับเปล่ียนในส่วนของฐาน และหลงัคา ในส่วนของฐานมีการยกให้สูงข้ึน 5 เมตร และมี
การสร้างระเบียงโดยรอบ มีบนัไดทางข้ึนเฉพาะดา้นหนา้ ทั้งสองฝ่ังซา้ยขวา 

ในส่วนของหลงัคา จากเดิมท่ีซ้อนกนัสามชั้น ก็ลดให้เหลือเพียงสองชั้น และท าการ
เปล่ียนกระเบ้ืองเคลือบบนหลงัคาทั้งหมด และมีการปรับเปล่ียนภาพหนา้บนั 

 

แผนผงัท่ี 2 แบบแปลนพระอุโบสถ วดันาคปรก จะท าการแกไ้ขในปลายปี ค.ศ. 2011 เป็นแบบ 2 
ชั้น ยกสูงข้ึน 5 เมตร มีระเบียงโดยรอบ 

 

 

ภาพท่ี 2 พระประธานในพระอุโบสถ 
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ภาพท่ี 3 พระอุโบสถวดันาคปรก 

 

ภาพท่ี 4 ลวดลายปูนป้ันบนขอบประตูและหนา้ต่างภายนอกพระอุโบสถ วดันาคปรก 
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แผนผงัท่ี 3 แผนผงัแสดงต าแหน่งภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

 

ภาพท่ี 5 ลวดลายดอกพุดตานหนา้บนั 
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ภาพท่ี 6 จิตรกรรมบนเพดาน ภายในพระอุโบสถ 
 
5. ภำพจิตรกรรมฝำผนังเป็นเคร่ืองบูชำของชำวจีนโบรำณต่ำงๆ ภำยในพระอุโบสถวดันำคปรก 
 

 

ภาพท่ี 7 จิตรกรรมฝาผนงัดา้นทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 



35 

 

 

ภาพท่ี 7 จิตรกรรมฝาผนงัดา้นทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก (ต่อ) 

 
 

ภาพท่ี 8 จิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นทิศใต ้ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 



36 

 

 

ภาพท่ี 8 จิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นทิศใต ้ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก (ต่อ) 
 

 
 
ภาพท่ี 9 จิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นทิศตะวนัออก ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
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ภาพท่ี 9 จิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นทิศเหนือ ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก (ต่อ) 
 

 
 
ภาพท่ี 10 จิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นทิศตะวนัออก ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก  
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ภาพท่ี 10 จิตรกรรมบนฝาผนงัดา้นทิศตะวนัตก ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก (ต่อ) 
 

 

ภาพท่ี 11 พระวหิาร วดันาคปรก 
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ภาพท่ี 12 พระประธานปางนาคปรก ท่ีประดิษฐานภายในพระวหิาร วดันาคปรก 
 

 

ภาพท่ี 13 หอระฆงั วดันาคปรก 
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บริเวณชุมชนใกลก้บัวดันาคปรก แต่เดิมเป็นสวน มีแม่น ้ าล าคลองไหลผา่น ทั้งหนา้วดั
และหลงัวดั การคมนาคมในอดีตใชเ้รือในการเดินทางไปมาหาสู่กนั ปัจจุบนัล าคลองบางส่วนไดถู้ก
ถมท าเป็นถนนทางสัญจรของประชาชนท่ีอยูล่ะแวกใกลว้ดั สภาพชมชนปัจจุบนัไดก้ลายเป็นตึกท่ี
อยูอ่าศยั  เป็นชุมชนขนาดใหญ่ (ภาพท่ี 14) 
 

 

ภาพท่ี 14 บรรยากาศชุมชน บริเวณวดันาคปรก 
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บทที ่3 
จิตรกรรมภำยในพระอุโบสถ วดันำคปรก 

 
ภาพจิตรกรรมเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊บนช่องหนา้ต่าง ภายในพระอุโบสถวดันาคปรกมีให้ศึกษา

จ านวน 10 ภาพ และบนฝาผนงับนบานหนา้ต่างทั้ง 4 ผนงัรอบพระอุโบสถอีก จ านวนทั้งหมด 110 ภาพ 
 

รูปแบบกำรเขียนภำพ 
รูปแบบในการเขียนภาพในพระอุโบสถ วดันาคปรก เป็นแบบประเพณี ท่ีมีแบบแผน

สืบทอดกนัมา ตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ แสดงภาพ
แบบสองมิติ เป็นรูปแบบก่ึงสัญลกัษณ์ ตวัภาพมีขนาดใกลเ้คียงกนั ทั้งใกลแ้ละไกล ไม่แสดงแสงเงา 
ไม่มีเงาตกทอด ไม่ใชเ้ร่ืองจุดรวมสายตาในการวาดภาพ ในส่วนของภาพบุคลมีการเลียนแบบนาฎ
ลกัษณ์ แบบท่าทางคนธรรมดา และอิทธิพลการเขียนภาพแบบจีนเขา้มาปะปนดว้ย 

รูปแบบของตวัโต๊ะ ท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมวดันาคปรก จะเป็นลวดลายประแจจีน 
ขดม้วน ในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป มีทั้ งในแบบแนวตั้ งและแนวนอน ซ่ึงชาวจีนเช่ือว่า
ลวดลายประแจจีนน้ีเป็นลวดลายมงคล มีความหมายคล้ายกบัเง่ือนมงคล คือ การไม่มีจุดเร่ิมตน้ 
และส้ินสุด เป็นเง่ือนท่ีมีลกัษณะเช่ือมต่อกนัตลอด ส าหรับในทางศาสนา เง่ือนมงคล หรือเง่ือน
อนนัตภาคย ์(The Endless Knot) จึงเป็นสัญลกัษณ์ของความรู้แจง้อนัไม่มีท่ีส้ินสุดของพระพุทธเจา้ 

ท่ีส าคญัรูปทรงท่ีเป็นส่ีเหล่ียมหักมุมไขวก้นั ท าให้เกิดความรู้สึกมัน่คง ช่างชาวจีนจึง
น ามาประยุกต์เป็นเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ และลวดลายประแจจีนน้ีก็เป็นท่ีมาท่ีก่อให้เกิดเป็นลวดลาย
ต่างๆ อีก 9 ลาย คือ 

1.  ลายเมฆ (อวยพรใหก้า้วหนา้)  
2.  ลายสายฟ้า (เหตุความร ่ ารวยท่ีโปรยลงมา)  
3.  ลายสวสัดิกะ (มากมายไม่มีท่ีส้ินสุด)  
4.  ลายขนมเปียกปูน (ชยัชนะท่ีถาวร, เพชรท่ีเจิดจรัส)  
5.  ลายลูกคล่ืน (กา้วหนา้สืบเน่ืองเร่ือยไป)  
6.  ลายยูอ่ี่ (สมปรารถนา)  
7.  ลายดอกบวั (ความบริสุทธ์ิและความดี)  
8 . ลายใบกลว้ย (อุดมสมบูรณ์)  
9. ลายหลงัเต่า (อายยุนื) 
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ส าหรับโต๊ะเคร่ืองบูชาและเคร่ืองบูชาท่ีไทยเราได้อิทธิพลมาจากจีน เป็นของท่ีมีมา
ตั้งแต่ดึกด าบรรพ ์ลกัษณะการจดัโต๊ะเคร่ืองบูชาเรียกว่า “โต๊ะจีน” ภาพวาดโต๊ะเคร่ืองบูชาบนฝา
ผนงัวดันาคปรกน้ี โต๊ะเคร่ืองบูชาจดัแบบเคร่ืองห้า เป็นแบบไทยผสมจีน ซ่ึงนิยมกนัมากในสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว และจากภาพเขียนน้ีก็เป็นเคร่ืองยืนยนัให้เห็นวา่โต๊ะหมู่บูชา
ของไทยนั้น เป็นส่ิงท่ีก าเนิดข้ึนมาในภายหลงั 

ภาพเขียนโตะ๊เคร่ืองบูชา เป็นการจดัแบบเคร่ือง 5 ชาวจีนเรียกวา่ “โงวส่าย” แต่ไทยเรา
เรียกเพี้ยนเสียงเป็น “เหงาไช” แปลวา่ บูชาดว้ยเคร่ือง 5 ซ่ึงโตะ๊เคร่ืองบูชาจ าตอ้งมีเคร่ือง 5 น้ีจะขาดมิได ้

หลกัเคร่ืองบูชาของชาวจีนนั้นจะประกอบดว้ย ดอกไม ้เผาของหอม และจุดเทียนตรง
กบัดอกไมธู้ปเทียนของไทย ส่ิงของท่ีจีนตั้งโตะ๊บูชาในจิตรกรรมน้ีมีดงัน้ี 

ขวด หรือแจกนัดอกไม ้นิยมจดัเป็นคู่ ๆ ชาวจีนถือเป็นสิริมงคล 
กระถาง หรือภาชนะส าหรับเผาเคร่ืองหอมใบหน่ึง 
เชิงส าหรับปักเทียนคู่หน่ึง  
รวมเป็น 5 ช้ิน เรียกวา่ เคร่ือง 5 นอกจากน้ีก็ยงัมีของส าคญัอีกหน่ึงอยา่ง คือ แผงลบัแล 

ซ่ึงแผงลบัแลน้ี ชาวจีนถือว่าเป็นศิริมงคลส าหรับบา้น มีความหมายในทางวาสนา ความมัง่มี และ
ความมีอายยุนื 
 

สีของภำพ 
สีของภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดันาคปรกน้ี มีความโดดเด่นอยูท่ี่โครงสร้างสี ท่ีโดยรวม

แลว้เป็นสีค่อนขา้งมืดทึบ เป็นแบบแผนท่ีนิยมในสมยันั้น การระบายสีมกัจะเป็นสีเขม้ มีสีพื้นเป็นสี
ขาว ท่ีส าคญัคือ มีการใชสี้แดงระบายมากกวา่แบบโบราณ และมีการระบายสีทองเพื่อเนน้ความโอ่
อ่าในบางจุด ส่วนสีท่ีเด่นชัดอีกสีหน่ึงคือ สีเขียว ระบายตามภาพผลไมแ้ละเส้ือท่ีสวมใส่ในภาพ
บุคคลเพื่อความสมจริง 
 

หลกักำรใช้สีของช่ำงชำวจีน ทีพ่บภำยในพระอุโบสถวดันำคปรก 
1. การใช้สีเอกรงค ์(Monochrome) คือ การใชสี้ สีเดียว หรือการใชสี้ท่ีแสดงความ

เด่นชดัออกมาเพียงสีเดียว แต่มีการลดหลัน่กนัในเร่ืองน ้ าหนกัสีเพื่อให้เกิดความแตกต่าง วิธีการใช้
สีเอกรงค ์คือจะใชสี้ใดสีหน่ึงท่ีเป็นสีแท ้(Hue) หรือมีความสด (Intensity) เป็นตวัยืนเพียงสีเดียวให้
เป็นจุดเด่นของภาพ ส่วนประกอบรอบๆ นั้นจะใชสี้เดียวกนัแต่ลดความสดของสีใหน้อ้ยกวา่สีหลกั  
สีท่ีน ามาเป็นส่วนประกอบอาจแบ่งน ้าหนกัไดต้ั้งแต่ 3 - 6 สี 
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ภาพท่ี 15 วงจรสี 

 
2.  การใชสี้กลมกลืน (Harmony) หมายถึง การเคียงคู่กนัของสีต่างๆ ซ่ึงไปดว้ยกนั

โดยไม่ขดัแยง้ หรือตดักนั ความกลมกลืนของสีท าไดห้ลายลกัษณะคือ 
2.1  กลมกลืนดว้ยค่าของน ้ าหนกัของสีๆเดียว (Total Value Harmony) คือการใชสี้

ยืนเพียงสีเดียว แต่มีค่าหลายน ้ าหนัก หรือเป็นแบบเดียวกบั สีเอกรงค์ อาจใช้การผสมสีขาวให้
น ้าหนกัอ่อนลง และผสมด าใหน้ ้าหนกัเขม้ข้ึน 

2.2  กลมกลืนโดยใชสี้ใกลเ้คียง (Sympel Harmony) เป็นการใชสี้ขา้งเคียงกนัใน
วงจรสีซ่ึงมีลกัษณะสีใกลเ้คียงกนั เช่น เขียวเหลือง - เขียว – เขียวน ้าเงิน 

2.3  การสร้างสภาพสีโดยรวม (Tonality) หมายถึง การท าให้เป็นสีโดยภาพรวม 
หรือเป็นโครงสีส่วนใหญ่ท่ีปกคลุม หรือครอบง าสีอ่ืนอยู ่ถึงแมใ้นรายละเอียดส่วนอ่ืนอาจมีสีอ่ืนๆ
ปะปนอยูก่็ตาม แต่ก็ไม่ท าใหส้ภาพสีโดยรวมขดัแยง้กนัเกินไป การใชสี้โดยรวมช่วยให้ภาพมีความ
กลมกลืนและมีเอกภาพ 

3. การใชสี้ขดักนั (Discord) คือ การกลบัค่าของน ้ าหนกัระหวา่งสีแก่กบัสีอ่อน โดย
การกลบัสีท่ีแก่มาเป็นสีอ่อนดว้ยการผสมสีขาว หรือท าให้เจือจางลง เพื่อให้มีน ้ าหนกัอ่อนกวา่อีกสี
หน่ึงท่ีเป็นสีท่ีอ่อน แต่ปรับใหเ้ป็นสีแก่โดยการผสมด า หรือสีเขม้ เพื่อเพิ่มน ้ าหนกัสีให้เขม้ข้ึน1 แลว้
น ามาจดัเขา้ด้วยกนัเพื่อสร้างความแตกต่างหรือความขดัแยง้ท่ีเหมาะสม ท าให้ผลงานดูมีจงัหวะ 
น่าสนใจกว่าการใช้สีกลมกลืนซ่ึงอาจดูซ ้ าๆ และจืดชืด การกลบัค่าของสี มกัใช้เพื่อแต่งแตม้ภาพ
                                                                    

1 Miyagawa Torao, Chinese Painting ( Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), 61. 
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เป็นบางจุดให้เกิดความน่าสนใจ ซ่ึงมกัจะใช้คู่สีระหว่างสีแก่กบัสีอ่อนท่ีมีความเขม้ต่างกนัอย่าง
ชดัเจน อยา่งในจิตรกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรก นิยมใชสี้เขียว ตดักบัสีแดง เป็นตน้  

4.  จุดเด่นจากสี ( Dominance) คือ การใชสี้ท่ีท าให้ส่วนส าคญัมีความเด่นชดัสะดุดตา
เป็นแห่งแรก หรือเป็นจุดท่ีดึงดูดความสนใจจากผูดู้มากท่ีสุดในผลงานนั้น การท าให้เกิดจุดเด่นจะ
ข้ึนอยูก่บัการเลือกใชสี้ โดยอาจเลือกใชสี้ท่ีส่งเสริมให้เกิดพลงัสีเด่น ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนพื้น และส่วนเด่นหรือจุดสนใจ ซ่ึงมีหลายเทคนิควธีิ เช่น การใชสี้ตดักนั หรือคู่ตรงขา้มกนั เช่น 
จากงานจิตรกรรมพื้นสีขาว จุดเด่นสีเขียวการให้จุดเด่นเป็นสีแท ้ ส่วนพื้นเป็นสีท่ีถูกลดน ้ าหนกัลง
โดยการท าให้สีหม่น สีนวล สีคล ้า หรืออาจใชสี้ด าเพื่อขบัให้สีแทย้ิ่งเด่นชดัข้ึน อยา่ท่ีช่างเลือกลงสี
พื้นภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดันาคปรกเป็นพื้นสีขาว เพื่อจะสร้างความโดดเด่นให้กบั
เน้ือหาของภาพ 

การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงั ช่วงก่อนหนา้สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
มกัจะเป็นแบบแผนประเพณีท่ีปฎิบติัต่อกันมา ตั้งแต่สมยัอยุธยามีการปรับเปล่ียนก็ไม่มากนัก 
โดยมากมกัจะมีสัญลกัษะเป็นภาพสัญลกัษณ์ ภาพแบนๆ ตวัภาพมีขนาดเท่ากนัทั้งใกลแ้ละไกล ไม่
มีแสงตกกระทบ ไม่ใช้จุดรวมสายตาในการวาด ลักษณะการวาดเหล่าเทพ กิริยาท่าทางมีการ
เลียนแบบนาฎลกัษณ์ มีการสร้างจุดเด่นของภาพไดอ้ย่างเหมาะสม ช่างใช้สัดส่วนของตวัภาพกบั
องค์ประกอบอ่ืนๆ ดูให้ความสมจริงแต่ไม่ใช่ภาพเหมือนจริง เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค
โบราณและสมยัใหม่ คือ การใชเ้ทคนิคโบราณ จะลงสีพื้นแลว้มีการตดัเส้นภาพชดัเจน แต่เทคนิค
สมยัใหม่ช่างจะใช้วิธีกระทุง้ หรือจ้ิมดว้ยเปลือตน้ล าเจียกชุบน ้ า แลว้ทุบให้เป็นแปรง และแตม้สี
หลายๆ คร้ังในการวาดภาพ การระบายสีมีความอ่อนแก่ จดัเป็น 3 ระดบั คือ สวา่งหรือสีอ่อน กลาง 
หรือสีเขม้ ในภาพถึงแมช่้างจะไม่ลงแสงเงา และเงาตกทอดในภาพ แต่ช่างก็ให้ความส าคญักบัการ
เกล่ียสี หนกัเบา หรือการใชน้ ้ าสีลูบบางๆท าให้เกิดเป็นน ้ าหนกัอ่อนแก่ มีการเกล่ียเส้นดว้ยพู่กนัขน
หนวดหนู เช่นตามภาพใบหนา้ของคน 

 
กรรมวธีิในกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในพระอุโบสถ วดันำคปรก 

ในการเขียนภาพงานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก เป็นแบบสีฝุ่ น หรือสี
น ้ากาว ซ่ึงการเขียนแบบสีฝุ่ นน้ี เป็นวิธีการท่ีละเอียดและประณีตท่ีสุด การใชสี้ฝุ่ นตอ้งมีการเตรียม
พื้นผนงั ในขั้นแรกเพื่อไม่ใหพ้ื้นผนงัดูดสีท่ีจะเขียน การเตรียมผนงัจึงตอ้งหมกัปูนขาวท่ีจะฉาบผนงั
ไวน้านราว 3 เดือน หรือนานกว่านั้น ระหว่างหมกัปูนตอ้งหมัน่ถ่ายน ้ าจนความเค็มของปูนลด
นอ้ยลง ต่อจากนั้นจึงน าปูนท่ีหมกัมาเขา้ส่วนผสม มีน ้ าออ้ยท่ีเค่ียวจนเหนียวประมาณความเหนียว
ของน ้าผึ้ง และยงัมีส่วนผสมของกาวท่ีไดจ้ากยางไม ้หรือกาวหนงัสัตวท่ี์ไดจ้ากการเค่ียวหนงัววัหนงั  
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ควาย หรือหนงักระต่าย ก็มีบางแห่งมีทรายร่อนละเอียดเป็นส่วนผสมอยูด่ว้ยส่วนผสมดงักล่าวจะท า
ให้ปูนมีความแข็งเหนียว และผิวเรียบเป็นมนั เม่ือปูนฉาบแห้งสนิทแลว้มีการชโลมผนงัดว้ยน ้ าตม้
ใบข้ีเหล็กเพื่อลดความเป็นด่างของผนงั เพราะเช่ือวา่ด่างจะท าปฏิกิริยากบัสีบางสีเช่นสีแดงใหจ้างซีด2  

การทดสอบวา่ผนงัยงัมีความเป็นด่างอยูอี่กหรือไม่ กระท าไดด้ว้ยการใชข้มิ้นขีดท่ีผนงั 
หากสีเหลืองของขมิ้นเปล่ียนเป็นสีแดง แสดงว่าผนงัยงัมีความเป็นด่าง ตอ้งชะลา้งดว้ยน ้ าตม้ใบ
ข้ีเหล็กต่อไปอีก เสร็จจากขั้นตอนการเตรียมผนงั ก็ถึงการทารองพื้นก่อนการเขียนภาพ3 โดยใช้
ดินสอพองบดละเอียด น าไปหมกัในน ้ า กรองเอาส่ิงสกปรกออกไป แลว้ทบัน ้ าให้หมาด น ามาผสม
กบักาวท่ีไดจ้ากน ้าตม้เมด็ในของมะขาม เม่ือแหง้จึงขดัใหเ้รียบก่อนเร่ิมขั้นตอนการเขียนภาพ 

สีท่ีใช้ระบายภาพเตรียมจาก ธาตุ หรือแร่ เช่น สีด าได้จากเขม่า หรือถ่านของไมเ้น้ือ
แขง็สีเหลือง สีนวล ไดจ้ากดินตามธรรมชาติ สีแดงไดจ้ากดินแดง บางชนิดเตรียมจากแร่ ก่อนเขียน
ตอ้งน ามาบดใหล้ะเอียด จะท าใหสี้ละลายน ้าไดง่้าย น ้าท่ีใชผ้สมกบัน ้ากาว เตรียมจากหนงัสัตว ์หรือ
กาวกระถิน โดยผสมในภาชนะเล็กๆ เช่น โกร่งหรือกะลา เม่ือใชไ้ปสีแห้งก็เติมน ้ า ใชส้ากบด ฝน
ให้กลบัเป็นน ้ าสีใช้งานไดอี้ก สีแดง เหลือง เขียว คราม ขาว ด า ใชเ้ป็นหลกัโดยน ามาผสมกนัเกิด
เป็นสีอ่ืนๆ ไดอี้ก จากการผสมกาวลงไปในสี จะท าให้พื้นผนงัท่ีเขียนดว้ยสีฝุ่ นมีความแข็งแรงมาก
ยิง่ข้ึน คงทนอยูไ่ดน้บัเป็นเวลาร้อยๆ ปี แต่ถา้หากผนงัท่ีเขียนเปียกช้ืน ภาพท่ีเขียนไวจ้ะค่อยๆ เส่ือม
สูญไป4  

ส าหรับจิตรกรรมบนเพดาน ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก จะใช้วิธีการวาดใน
รูปแบบสมมาตร เท่ากนัทั้งดา้นซ้ายและขวา ในส่วนดาวเพดานใช้สัญลกัษณ์มงักรขดตวั และดาว
เพดานท่ีมีขนาดเล็กกวา่จะใชส้ัญลกัษณ์ดอกพุดตาน และระบายดว้ยคู่สีคราม-แดง เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงพลงัอ านาจ ความศรัทธาเล่ือมใส มีความหมายถึง การน าสารจากสวรรคม์าสู่โลกมนุษย ์
 
รูปแบบเคร่ืองตั้งและเคร่ืองประดับเรือน 

สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพซ่ึงเป็นนกัวิชาการท่านแรกท่ีไดก้ล่าวถึงจิตรกรรม
เคร่ืองตั้ง และเคร่ืองประดบัเรือนแบบจีน ท่านทรงมีความเห็นวา่ เม่ือมีการสร้างสวนขวาก็คงมีการ
จัดเคร่ืองบูชา รวมถึงตกแต่งเรือนด้วยเคร่ืองเรือน และเคร่ืองประดับแบบจีน แต่ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดให้ร้ือถอนอาคาร และส่ิงของต่างๆถวายพระอาราม ซ่ึง
                                                                    

2สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ,เล่มท่ี 20 . 
3 หม่อมราชวงศ ์แน่งนอ้ย  ศกัด์ิศรี, พระราชวงัและวงัในกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325- 2525) ( กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2525). 
4 ชมพนุูช  พงษป์ระยรู, จิตรกรรมฝาผนงัในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2521), 28. 
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รวมไปถึงเคร่ืองบูชา และเคร่ืองเรือนท่ีเคยใช้ในการประดบั จึงเกิดเป็นความนิยมในการเขียนรูป
เคร่ืองเรือน และเคร่ืองบูชาจีนประดบัผนงัโบสถ์5 

ส าหรับนักวิชาการในปัจจุบนั ใช้ค  าว่า “ภาพจิตรกรรมเคร่ืองตั้ง”6 หรือ “ภาพเคร่ือง
บูชาอย่างจีน”7 เพื่อใช้ในการเรียกเน้ือหาของงานภาพวาดจิตรกรรมบนฝาผนังอุโบสถท่ีผูว้ิจยั
ท าการศึกษา หรืองภาพจิตรกรรมท่ีไดเ้ขียนข้ึนในต าแหน่งอ่ืนๆ แต่มีเน้ือหาเร่ืองราวเช่นเดียวกนั 

“เคร่ืองตั้ง” หมายถึง เคร่ืองตั้งโต๊ะบูชา ซ่ึงประกอบไปด้วย เชิงเทียน แจกัน พาน
ดอกไม ้และกระถางธูป เป็นตน้8 แต่ในภาพจิตรกรรมนอกจากจะปรากฎภาพกระถางธูป เชิงเทียน
ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองบูชา ยงัมีการเขียนภาพเคร่ืองประดบัเรือน เช่นเคร่ืองถว้ย ดอกไม ้ผลไม ้หรือของมี
ค่าต่างๆ จดัวางอยู่บนโต๊ะ ตัง่ หรือเก้าอ้ี เสมือนกับการจดัวางเพื่อการตกแต่งบ้านของชาวจีน9 
ส าหรับความเป็นจริงแล้ว จึงควรใช้ค  าว่า “ภาพเคร่ืองตั้ง และเคร่ืงประดบัเรือนแบบจีน” แต่เพื่อ
ความสะดวกในการอา้งถึง ผูว้จิยัจึงขอใชค้  าวา่ “ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊” ในการศึกษาคร้ังน้ี 
 
รูปแบบงำนจิตรกรรม 

นกัวิชาการไดต้ั้งขอ้สงสัยวา่ ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะในงานจิตกรรมไทย น่าจะมีท่ีมา
จากสวนขวาในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว และน าของต่างๆ ภายในสวนขวา 
อย่างเช่น เคร่ืองเรือน เคร่ืองประดบัเรือนถวายวดัหลายแห่ง ท าให้เกิดการเขียนภาพการจดัวาง
เคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ในพระอุโบสถและพระวหิารข้ึน10 

ในชั้นตน้พบว่า ช่างจีนนิยมน าภาพเคร่ืองใช้ เคร่ืองเรือนแบบจีนมาประดบับนงาน
ศิลปกรรมต่างๆ เช่นเคร่ืองถว้ยและผา้ปัก ซ่ึงมีความหมายเป็นมงคล แมว้า่ในงานศิลปะจีนยงัไม่พบ

                                                                    
5 สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเคร่ืองโตะ๊และเคร่ืองป้ัน, 48-49. 
6 วิไลรัตน์  ยงัรอต, “ภาพ “เคร่ืองตั้ง” จิตรกรรมพุทธบูชาในสมยัรัชกาลท่ี 3,” เมืองโบราณ 22, 3 

(ก.ค.-ก.ย. 2539) : 81. 
7 อุษาวดี  รัศมีวงศ,์ “ภาพจิตรกรรมเคร่ืองบูชาอยา่งจีนในศิลปะรัตนโกสินทร์” (สารนิพนธ์ ปริญญา

ศิลปศาสตร์บณัฑิต คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2527), 32. 
8 ราชบณัฑิตยสถาน, “พจนาณุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,” (กรุงเทพฯ : อกัษรเจริญ

ทศัน์, 2525), 195. 
9 วิไลรัตน์  ยงัรอต, “ภาพ “เคร่ืองตั้ง” จิตรกรรมพุทธบูชาในสมยัรัชกาลท่ี 3,” เมืองโบราณ 22, 3 

(ก.ค.-ก.ย. 2539) : 87. 
10 สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเคร่ืองโตะ๊และเคร่ืองป้ัน, 48-49. 
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การเขียนภาพเหล่าน้ีเต็มผนงั แต่ก็เป็นไปไดท่ี้การประดบัดงักล่าวสัมพนัธ์กบัเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ
แบบจีนในพระอุโบสถ เพราะในช่วงตน้รัตนโกสินทร์ มีการน าเขา้ส่ิงของเหล่าน้ีมาจากประเทศจีน11 

ในการศึกษาลงรายละเอียดจึงไดค้  าตอบท่ีชดัเจนในประเด็นดงัน้ี โดยการวิจยัผูศึ้กษา
ไดแ้บ่งการศึกษาตามประเภทของส่ิงท่ีปรากฎ โดยการแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

1.  เคร่ืองเรือน คือ ตวัท่ีรองรับวตัถุต่างๆ อนัไดแ้ก่ โตะ๊ เกา้อ้ี และตัง่ 
2. เคร่ืองตั้ง คือ ส่ิงของท่ีน ามาใชใ้นการเซ่นไหว ้เช่น กระถางธูป และเทียน 
3. เคร่ืองประดบัเรือนซ่ึงจดัวางร่วมกบัเคร่ืองเรือน คือ ส่ิงของต่างๆ เช่นถ้วย ชาม 

แจกนั ดอกไม ้ผลไมซ่ึ้งใชจ้ดัตกแต่งบา้น 
4. เคร่ืองประดบัเรือนอ่ืนๆ เช่น ผา้ม่าน และเคร่ืองแขวน 

 
 

                                                                    
11 ตวัอยา่งการน าเขา้สินคา้การประเทศจีนในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ประเภทเคร่ืองถว้ยซ่ึงมีการ

ประดบัเคร่ืองประดบัเรือน เคร่ืองเรือนศึกษาไดจ้าก “เคร่ืองถว้ยวดัโพธ์ิ,” ภาพท่ี 4-5 และ 69-70. 
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ลำยเส้นภำยในพระอุโบสถวดันำคปรกโดยรอบ 
 
1. ลำยเส้นจิตรกรรม ในส่วนเพดำนพระอุโบสถ วดันำคปรก 

ภาพเพดานพระอุโบสถ วดันาคปรก (ลายเส้นท่ี 3) จะเขียนลวดลายดาวประดบัเป็นรูป
วงกลม โดยภายในวงกลมรูปใหญ่นั้น จะเขียนเป็นรูปมงักรขดตวั และจะมีวงกลมเล็กๆ จดัวางอยา่ง
กระจดักระจาย รายรอบวงกลมใหญ่ ภายในวงกลมเล็ก จะเขียนเป็นรูปดอกพุดตาน ส่วนลวดลายท่ี
ประดบัอยูบ่นคาน จะเขียนรูปมงักร โดยทอดตวัยามตามแนวคานไม ้มงักรท่ีเขียนจะมีเพียงสามเล็บ 
ตรงมุมของภาพจะปรากฏลวดลายไทยประกอบฉาก 
 

 

ลายเส้นท่ี 3 ลายเส้นจิตรกรรรมบนเพดาน ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
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2. ลำยเส้นจิตรกรรม บนผนังสกดัด้ำนหลงัพระประธำน ทศิตะวนัตก ในพระอุโบสถ  
 วดันำคปรก 
  การล าดบัภาพในแผนผงังานจิตรกรรมฝาผนงัแต่ละดา้น ขา้พเจา้ไดท้  าการจดัระบบ
เรียบเรียงข้ึนเอง เพื่อใหง่้ายต่อการศึกษา 
 

 
แผนผงัท่ี 4 แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศตะวนัตก 

 
จากแผนผงัจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

ในส่วนของผนังด้านทิศตะวนัตก (แผนผงัท่ี 4) ปรากฏภาพจิตรกรรมจ านวน 20 ภาพ โดย
เรียงล าดบัของภาพตามหมายเลขท่ีปรากฏในตารางขา้งตน้ และเป็นการมองจากบนลงล่าง 
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ภาพจิตรกรรมท่ีปรากฎบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก 
 

 

ลายเส้นท่ี 4 ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 1-4 
 

ภาพท่ี 1 ปรากฏภาพ โคมแขวน กล่องหนังสือ มว้นคมัภีร์ พิณ และแจกนัปักดอก
โบตัน๋วางอยูบ่นเกา้อ้ี 

ภาพท่ี 2 ปรากฏภาพ นกกระสายืนบนเกา้อ้ีทรงหกเหล่ียม แจกนัปักผลทบัทิม มว้น
คมัภีร์ ผลส้มท่ีวางอยูบ่นภูเขาไม ้และวางอยูบ่นโตะ๊สีเหล่ียม  

ภาพท่ี 3 ปรากฏภาพ โต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กระถางใส่ผล
ส้มมือ โถ ผูห้ญิงเล่นผผีา แจกนั และกิเลน 

ภาพท่ี 4 ปรากฏภาพ โต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี หมอ้สามขา 
ดอกโบตัน๋ โถ กาน ้าชา สิงโต และลูกแกว้ 
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ลายเส้นท่ี 5 ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 5-8 
 

ภาพท่ี 5 ปรากฏภาพ แจกนัปักดอกไม ้สิงโตท่ียืนอยูบ่นเกา้อ้ี หมวกขุนนาง ดาบ และ
โล่หนา้สิงโต 

ภาพท่ี 6 ปรากฏภาพ คา้งคาว ส้มมือท่ีวางอยูบ่นตั้ง แจกนัท่ีปักผลทบัทิม มว้นคมัภีร์ 
ดาบ และโตะ๊ส่ีเหล่ียม ท่ีมีแจกนัดอกบวัประดบัดว้ยมว้นคมัภีร์วางอยูบ่นโตะ๊ 

ภาพท่ี 7 ปรากฏภาพ แจกนัปักดอกโบตัน๋ มว้นคมัภีร์ กวาง ลูกข่าง และโถปักดอก
โบตัน๋ ท่ีวางอยูบ่นเกา้อ้ี 

ภาพท่ี 8 ปรากฏภาพ แจกนัปักดอกบวัท่ีวางอยู่บนเกา้อ้ี ใกล้ๆ  กบัโต๊ะรูปทรงประแจ
จีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอกโบตัน๋ ผลส้มโอ ถาดใส่ส้มมือ กระบอกใส่ไมเ้กาหลงั 
ถาดใส่ผลส้ม กระถางปลูกตน้เหมย ดอกโบตัน๋ และดาบ 
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ลายเส้นท่ี 6 ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 9-12 
 

ภาพท่ี 9 ปรากฏภาพ โต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก
โบตัน๋ หอก ส้มโอ ดอกโบตัน๋ ถาดใส่ฟักทอง ขวดน ้าเตา้ 

ภาพท่ี 10 ปรากฏภาพ กระถางปลูกดอกเหมย แจกกนัปักดอกบวั แส้ หางนกยงู กล่อง
หนงัสือ ดาบ 

ภาพท่ี 11 ปรากฏภาพ เคร่ืองเขียน หนงัสือ ดอกโบตัน๋ ขวาน เสาธง และกิเลน 
ภาพท่ี 12 ปรากฏภาพ โต๊ะรูปทรงประแจจีนโดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ถาดใส่ลูก

พลบั แจกนัปักดอกโบตัน๋ โถ และพิณ 
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ลายเส้นท่ี 7 ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 13-16 
 

ภาพท่ี 13 ปรากฏภาพ โต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี เป็ด พดั 
แจกนัปักหางนกยงู กล่องขนม ตะเกียบ แจกนัปักดอกโบตัน๋ กาน ้าชา หมอ้สามขา ผเีส้ือ 

ภาพท่ี 14 ปรากฏภาพ โตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กล่องหนงัสือ 
ดาบ ฆอ้ง แตงโม แจกกนัปักดอกบวั และพานท่ีมีปลาวางอยู ่

ภาพท่ี 15 ปรากฏภาพ คา้งคาว กิเลน ดาบ แจกนัปักดอกโบตัน่ ขวาน และแจกนัปัก
ดอกซ่อนกล่ิน 

ภาพท่ี 16 ปรากฏภาพ โต๊ะรูปทรงประแจจีนโดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก
ซ่อนกล่ิน โถ ถาดใส่ของวเิศษ และกาน ้าชา 
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ลายเส้นท่ี 8 ภาพบนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 17-20 
 

ภาพท่ี 17 ปรากฏภาพ โต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ส้มมือ แจกนั
ปักดอกโบตัน๋ ยูอ่ี่ กระต่าย เชิงเทียน และโถ  

ภาพท่ี 18 ปรากฏภาพ มว้นคมัภีร์ โถสามขาท่ีวางอยูบ่นโตะ๊ส่ีเหล่ียม และดาบ  
ภาพท่ี 19 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี โคมไฟ 

เคร่ืองราง ฟักทอง และถาดใส่ส้มมือ 
ภาพท่ี 20 ปรากฏภาพ ดาบ แจกนัปักดอกโบตัน๋ 
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3. ลำยเส้นจิตรกรรม บนผนังสกัดด้ำนตรงข้ำมพระประธำน ทิศตะวันออก ในพระอุโบสถ วัด
นำคปรก 

 

 
แผนผงัท่ี 5 แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศตะวนัออก 

 
จากแผนผงัจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดันาปรก ใน

ส่วนของผนงัดา้นทิศตะวนัออก (แผนผงัท่ี 5) ปรากฏภาพจิตรกรรมจ านวน 20 ภาพ โดยเรียงล าดบั
ของภาพตามหมายเลขท่ีปรากฏในตารางขา้งตน้ และเป็นการมองจากบนลงล่าง 
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ภำพจิตรกรรมทีป่รำกฏบนผนังสกดัฝ่ังตรงข้ำมพระประธำน ทำงทศิตะวนัออก 
 

 

ลายเส้นท่ี 9 ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 1-4 
 

ภาพท่ี 1 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กล่องหนงัสือ 
กล่องขนม ถาดใส่ส้มมือ แจกนัปักดอกกลว้ยไม ้

ภาพท่ี 2 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก
โบตัน๋ กาน ้า และอ่างปลา 

ภาพท่ี 3 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก
โบตัน๋ กาน ้า ชาม กระบอกใส่เคร่ืองเขียน ถว้ย หอก 

ภาพท่ี 4 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กระถางปลูก
ดอกโบตัน๋ ภูเขาไม ้กิเลน พดั ดอกโบตัน่ ถาดใส่ส้ม แจกนัปักดอกไม ้ดอกบวั 
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ลายเส้นท่ี 10 ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 5-8 
 

ภาพท่ี 5 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี โถ แจกนัปัก
ดอกไม ้นกแกว้ แจกนัปักดอกโบตัน๋  

ภาพท่ี 6 ปรากฏภาพ ดอกเบญจมาศ พระศรีอริยเมตไตย กล่องหนงัสือ แจกนัปักดอก
โบตัน๋ มว้นคมัภีร์ กระถางตน้ไม ้

ภาพท่ี 7 ปรากฏภาพ เจดีย ์กล่องหนงัสือ หนงัสือ แจกนัปักดอกไม ้ถาดใส่ไข่ แส้ 
ลูกแกว้ เคร่ืองราง กระถางปลูกตน้ไม ้

ภาพท่ี 8 ปรากฏภาพ เก๋งจ าลอง เสาธง ฆอ้ง กล่องขนม เข็ม แจกนัปักดอกโบตัน๋ 
ดอกบวั คา้งคาว โคมไฟ นกหวัขวาน 
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ลายเส้นท่ี 11 ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 9-12 
 

ภาพท่ี 9 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี มว้นคมัภีร์ ฆอ้ง 
แจกนัปักดอกบวั  

ภาพท่ี 10 ปรากฏภาพ กล่องหนงัสือ แจกนัปักดอกโบตัน๋ พดั กระถางปักดอกกลว้ยไม ้
มว้นคมัภีร์ 

ภาพท่ี 11 ปรากฏภาพ มว้นคมัภีร์ มา้ ดอกโบตัน๋ เมฆ ส้ม ผล แส้ ถาดใส่ผลส้มมือ 
กระต่าย กระถางปักดอกกลว้ยไม ้ 

ภาพท่ี 12 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี ฆอ้ง ผีผา 
แจกนัปักดอกไม ้ดอกโบตัน๋ ระฆงั 
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ลายเส้นท่ี 12 ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 13-16 
 

ภาพท่ี 13 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี นกกระสา 
ส้มมือ 

ภาพท่ี 14 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี มว้นคมัภีร์ 
แจกนัปักดอกโบตัน๋ แส้ 

ภาพท่ี 15 ปรากฏภาพ ขลุ่ย แจกนัปักดอกโบตัน๋ มว้นคมัภีร์ แจกนัปักดอกโบตัน๋ แส้ 
ลูกพลบั โถ มว้นหนงัสือ กล่องหนงัสือ 

ภาพท่ี 16 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กระถาง ระฆงั 
เคร่ืองราง แจกนัปักดอกโบตัน๋วางบนเกา้อี มว้นคมัภีร์ แจกนั ทวน กระจก  
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ลายเส้นท่ี 13 ภาพบนผนงัสกดัดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 17-20 
 

ภาพท่ี 17 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ดอกบวั มะเขือ 
พดั แจกนัปักกอกโบตัน๋ กระถางปลูกตน้ไม ้

ภาพท่ี 18 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กระถางปลูก
ดอกโบตัน๋ โถ ดอกโบตัน๋ ดอกบวัวางบนภูเขาไม ้

ภาพท่ี 19 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กระถางปลูก
กดอกโบตัน๋ ดาบ สิงโต กาน ้าชา เคร่ืองราง 

ภาพท่ี 20 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี พิณ ส้ม ดอก
โบตัน๋ กล่องหนงัสือ นกกระเรียน ผเีส้ือ ถาดใส่ส้ม แส้ 
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4. ลำยเส้นจิตรกรรม บนผนังสกดัด้ำนทศิเหนือ ในพระอุโบสถ วดันำคปรก 
 

 

แผนผงัท่ี 6 แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศเหนือ 
 

จากแผนผงัจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดันาปรก ใน
ส่วนของผนงัดา้นทิศเหนือ (แผนผงัท่ี 6) ปรากฏภาพจิตรกรรมจ านวน 40 ภาพ โดยเรียงล าดบัของ
ภาพตามหมายเลขท่ีปรากฏในตารางขา้งตน้ และเป็นการมองจากบนลงล่าง 
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ภำพจิตรกรรมทีป่รำกฏบนผนังสกดัด้ำนข้ำงพระประธำน ทำงทศิเหนือ 
 

 

ลายเส้นท่ี 14 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 1-4 
 

ภาพท่ี 1 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กล่องหนงัสือ 
ดาบ แจกนัปักดอกไม ้แส้ กระจก โถ ถว้ย ดอกโบตัน๋ 

ภาพท่ี 2 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี มว้นคมัภีร์ ดาบ 
แจกนัปักดอกไม ้แส้ น ้าเตา้ ภูเขาไม ้

ภาพท่ี 3 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ส้มโอ แจกนั 
กระถางใส่ดอกบวั นกกระเรียน ภูเขาไม ้

ภาพท่ี 4 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี สาล่ี แจกนัปัก
ดอกโบตัน๋ กาน ้าชา พกั ฟักทอง 
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ลายเส้นท่ี 15 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 5-8 
 

ภาพท่ี 5 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี กระจกเงา 
เคร่ืองราง แจกนัปักดอกโบตัน่ 

ภาพท่ี 6 ปรากฏภาพสิงโต นกแกว้ หอก แจกนัปักดอกบวั อูฐ พดั 
ภาพท่ี 7 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ขวดยานตัถุ์ เสือ

คาบดาบ ดอกบวั แจกนัปักดอกบวั มว้นคมัภีร์ 
ภาพท่ี 8 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี เป็ด หมอ้สาม

ขา พดั แจกนัปักหางนกยงู ดอกโบตัน๋ กาน ้าชา ตะเกียบ กล่องหนงัสือ แจกนัปักดอกไม ้
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ลายเส้นท่ี 16 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 9-12 
 

ภาพท่ี 9 ปรากฏภาพ กระถางปักดอกเหมย แจกนัปักหางนกยงู กล่องหนงัสือ  
ภาพท่ี 10 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก

ดอกไม ้ถาดใส่ส้ม คา้งคาว กระจกเงา แจกนัใส่ดอกโบตัน๋ ถาดใส่ผลส้มมือ มีดสั้น 
ภาพท่ี 11 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก

ดอกไม ้เคร่ืองเขียน แส้ ลูกทอ้ 
ภาพท่ี 12 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก

ดอกไม ้ถาดใส่ส้ม คา้งคาว กระจกเงา แจกนัใส่ดอกโบตัน๋ ถาดใส่ผลส้มมือ มีดสั้น 
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ลายเส้นท่ี 17 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 13-16 
 

ภาพท่ี 13 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กล่องหนงัสือ 
ดาบ หอก กิเลน ดอกบวั แจกนัปักดอกไม ้ดอกโบตัน๋  

ภาพท่ี 14 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี กระถางปัก
ดอกไม ้ดาบ ภูเขาไม ้กิเลน พดั ขลุ่ย กล่องหนงัสือ ลูกพลบั แจกนัปักดอกโบตัน๋ แส้ 

ภาพท่ี 15 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก
โบตัน๋ ยูอ่ี่ ดาบ กระถางปักดอกบวั หอก แมว ดาบ เชิงเทียน ดอกโบตัน๋ 

ภาพท่ี 16 ปรากฏภาพกล่องหนงัสือ ลูกทอ้ กระถางปักดอกกลว้ยไม ้พดั แจกนัปักดอก
โบตัน๋ 
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ลายเส้นท่ี 18 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 17-20 
 

ภาพท่ี 17 ปรากฏภาพโคมแขวน กล่องหนงัสือ มว้นคมัภีร์ พิณ ถาดใส่ผลฟักทอง  
ภาพท่ี 18 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี อ่างปลูกตน้

เหมย แจกนัปักขนนกและไมเ้กาหลงั โถ เถาดอกโบตัน๋ท่ียงัตูม 
ภาพท่ี 19 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี หมอ้สามขา 

แจกนัปักดอกโบตัน๋ ถว้ยชา กาน ้าชา ดอกโบตัน๋ 
ภาพท่ี 20 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก

โบตัน๋ แจกนัปักดอกเบญจมาศ มว้นคมัภีร์ กวาง โถ เก๋งจีน โถใส่ผลทบัทิม 
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ลายเส้นท่ี 19 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 21-24 
 

ภาพท่ี 21 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก
ดอกบวั แจกันปักดอกโบตัน๋ ส้มโอ ถาดใส่ผลส้มมือ ผลส้ม หวี ป่ิน ถาดใส่ผลส้ม ดอกโบตัน๋ 
กระบอกใส่ไมเ้กาหลงั กระถางปลูกตน้เหมย 

ภาพท่ี 22 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี เคร่ืองราง ถาด
ใส่ลูกพลบั ฟักทอง ดอกโบตัน๋ 

ภาพท่ี 23 ปรากฏภาพ คา้งคาว ถาดใส่ผลส้มมือ แจกนัปักผลทบัทิม ดาบ ไมเ้กาหลงั 
พานดอกบวั โตะ๊ส่ีเหล่ียม ฟักทอง 

ภาพท่ี 22 ปรากฏภาพ แจกนัปักดอกโบตัน๋ เคร่ืองราง คนโท ถาดบรรจุไข่ไก่ ถาด
ดอกไม ้เรือส าเภา พูก่นั 
 



68 

 

 

ลายเส้นท่ี 20 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 25-28 
 

ภาพท่ี 25 ปรากฏภาพ แจกนัปักดอกโบตัน๋วางอยูบ่นโต๊ะส่ีเหล่ียม แมว เคร่ืองเขียน
หนงัสือ หมอ้สามขา 

ภาพท่ี 26 ปรากฏภาพหอก งา้ว กระถางใส่ดอกโบตัน๋ พดั แจกนัปักดอกไม ้เคร่ือง
เขียนหนงัสือ 

ภาพท่ี 27 ปรากฏภาพพดั หมอ้สามขา แจกนัปักดอกโบตัน๋ ภูเขาไม ้ดอกบวั ขวดน ้ าเตา้ 
มว้นคมัภีร์ กระถางปลูกตน้ไม ้

ภาพท่ี 28 ปรากฏภาพแจกนัปักผลทบัทิม ฟักทอง มงักร ตะกร้าดอกไม ้กระถางปลูก
ตน้ไม ้อ่างบวั ถาด มว้นคมัภีร์ ฟักทอง 
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ลายเส้นท่ี 21 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 29-32 
 

ภาพท่ี 29 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ถาดใส่ฟักทอง 
แจกนัปักดอกโบตัน๋ ส้มมือ แส้ แจกนัปักดอกไม ้ลิงถือลูกทอ้ ถาดใส่ลูกพลบั กาน ้าชา ลูกข่าง 

ภาพท่ี 30 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดังน้ี ส้มโอ 
เคร่ืองราง ชา้ง นกหวัขวาน ดอกโบตัน๋ คา้งคกสามขา 

ภาพท่ี 31 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี กล่องใส่
หนงัสือ แจกนัปักดอกบวั หมอ้สามขา แจกนัปักดอกโบตัน๋ กระถางใส่ดอกไม ้

ภาพท่ี 32 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี มา้ แจกนัปัก
ดอกโบตัน๋ ส้ม เกา้อ่ีทรงหกเหล่ียมวางอยูบ่นภูเขาไม ้ชุดกาน ้าชา 
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ลายเส้นท่ี 22 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 33-36 
 

ภาพท่ี 33 ปรากฏภาพส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ถาดใส่ส้ม แจกนัปักดอกไม ้ปลา แส้ ภูเขา
ไม ้เคร่ืองราง ฟักทอง 

ภาพท่ี 34 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ถาดใส่มะม่วง 
กิเลน เชิงเทียน โถ ถาดใส่ผลส้ม ดอกโบตัน๋ โตะ๊ส่ีเหล่ียม 

ภาพท่ี 35 ปรากฏภาพกระถางปลูกตน้เหมย มว้นคมัภีร์ ส้มมือ กล่องหนงัสือ แจกนัปัก
ดอกไม ้ระฆงั ดอกบวั เคร่ืองราง 

ภาพท่ี 36 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก
ดอกไม ้แส้ ขลุ่ย เคร่ืองราง ดอกบวั พิณ ผลทบัทิม 
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ลายเส้นท่ี 23 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 37-40 
 

ภาพท่ี 37 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ชา้งวางอยูบ่น
ภูเขาไม ้กิเลน ส้มมือ แจกนัปักดอกไม ้โถ อ่างปลา ส้มมือ โตะ๊ส่ีเหล่ียม 

ภาพท่ี 38 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก
ดอกไม ้ดอกบวั ถาดใส่ผลส้มมือ 

ภาพท่ี 39 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก
ดอกไม ้กาน ้าชาวางอยูบ่นภูเขาไม ้มีดสั้น แจกนัปักดอกโบตัน๋ ดอกบวั 

ภาพท่ี 40 ปรากฏภาพแจกนัปักดอกโบตัน๋ อ่างปลา มว้นคมัภีร์ กงลอ้ไฟ 
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5. ลำยเส้นจิตรกรรม บนผนังสกดัด้ำนทศิใต้ ในพระอุโบสถ วดันำคปรก 

 

แผนผงัท่ี 7 แผนผงัแสดงล าดบั บนผนงัสกดัดา้นหลงัพระประธาน ดา้นทิศใต ้
 

จากแผนผงัจะแสดงภาพ การถอดลายเส้นจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดันาปรก ใน
ส่วนของผนงัดา้นทิศใต ้(แผนผงัท่ี 7) ปรากฏภาพจิตรกรรมจ านวน 40 ภาพ โดยเรียงล าดบัของภาพ
ตามหมายเลขท่ีปรากฏในตารางขา้งตน้ และเป็นการมองจากบนลงล่าง 
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ภำพจิตรกรรมทีป่รำกฏบนผนังสกดัด้ำนข้ำงพระประธำน ทำงทศิใต้ 
 

 

ลายเส้นท่ี 24 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 1-4 
 

ภาพท่ี 1 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ถาดใส่ผลสาล่ี 
ถาดใส่ส้มวางอยูบ่นภูเขาไม ้แจกนัปักดอกโบตัน๋ 

ภาพท่ี 2 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก
โบตัน๋ ขลุ่ย ถาดใส่ส้มวางอยูบ่นแจกนั 

ภาพท่ี 3 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ถว้ยน ้ าชา ดาบ 
เชิงเทียน แจกนัปักดอกโบตัน๋ แจกนัปักดอกไม ้คนโท 

ภาพท่ี 4 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ขวดน ้ าเตา้ หงส์ 
แจกนัปักดอกไม ้กาน ้าชา ถาดใส่ผลทบัทิม แส้ กาน ้าชา 
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ลายเส้นท่ี 25 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 5-8 
 

ภาพท่ี 5 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กล่องหนงัสือ 
แจกนัปักดอกโบตัน๋ ทวน ขวาน กล่องหนงัสือวางอยูบ่นเกา้อ้ี 

ภาพท่ี 6 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กระถางดอกไม ้
เคร่ืองราง ถาดวางกรับมือ ฟักทอง ควนั ถว้ยน ้าชา มว้นคมัภีร์ 

ภาพท่ี 7 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก
โบตัน๋ ทบัทิม กิเลน ถาดใส่ส้มโอ กิเลน ขนนก เคร่ืองราง  

ภาพท่ี 8 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี เก๋งจ าลอง 
แจกนัปักดอกไม ้แจกนัปักดอกโบตัน๋ ภูเขาไม ้ถาดใส่ผลส้ม ดาบ ดอกโบตัน๋ กาน ้าชา ฟักทอง 
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ลายเส้นท่ี 26 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 9-12 
 

ภาพท่ี 9 ปรากฏภาพ คา้งคาว แจกนัปักดอกไม ้ถาดใส่ผลส้ม กล่องหนงัสือ มว้นคมัภีร์ 
ยูอ่ี่ 

ภาพท่ี 10 ปรากฏภาพโตะ๊รูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แวน่ตา ถาดใส่
ผลส้มมือ แจกนัปักดอกโบตัน๋ ฟักทอง มว้นคมัภีร์ กระถางตน้ไม ้

ภาพท่ี 11 ปรากฏภาพ เสาธง มงักร โคมไฟ เซียน คา้งคาว กระถางธูป เคร่ืองราง กาน ้ า
ชา มงักรพนัเสา เคร่ืองแขวน คนโท 

ภาพท่ี 12 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี ผูห้ญิงข่ีมา้ 
หอก ส้มมือ หนู แจกนัปักดอกบวั 
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ลายเส้นท่ี 27 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 13-16 
 

ภาพท่ี 13 ปรากฏภาพ เสาธง แจกนัปักดอกโบตัน๋ หอก สิงโต ลูกแกว้ โถ ของวิเศษ
ของเซียน 

ภาพท่ี 14 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก
ดอกไม ้ถาดใส่ผลส้ม แจกนัปักดอกโบตัน๋ ถาดใส่แตงโม เสือคาบดาบ ระฆงั ปลอ้งสูบฝ่ิน 

ภาพท่ี 15 ปรากฏภาพมว้นคมัภีร์ หอก เชิงเทียน พดั นกแกว้ กระถาง 
ภาพท่ี 16 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กระถางใส่

ดอกโบตัน๋ หอก ขลุ่ย ส้ม เชิงเทียน หอก งา้ว แจกนัปักดอกบวั แส้ แจกนัผลส้มมือ 
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ลายเส้นท่ี 28 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 17-20 
 

ภาพท่ี 17 ปรากฏภาพ แจกนัปักดอกโบตัน๋ แจกนัปักดอกบวั คา้งคาว อ่างปลา คนโท 
หอก ขวาน 

ภาพท่ี 18 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักผล
ทบัทิม ซอ ผผีา สัญลกัษณ์หยนิ-หยาง ถว้ยน ้าชา ถาดปักดอกโบตัน๋ กล่องหนงัสือ 

ภาพท่ี 19 ปรากฏภาพ มงักร เมฆ เซียน คา้งคกสามขา เก๋งจ าลอง ปลา ป่ี โต๊ะส่ีเหล่ียม 
ตราประทบั ก๋ีทรงกลอง 

ภาพท่ี 20 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี มว้นคมัภีร์ 
ขวดน ้าเตา้ โถ เจดียจ์  าลอง ดอกบวั ส้มมือ กระจก พดั 
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ลายเส้นท่ี 29 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 21-24 
 

ภาพท่ี 21 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี โถ กระบอก
ใส่ขนนกและแส้ ทบัทิม แจกนัปักดอกโบตัน๋ กล่องหนงัสือ แจกนั กระต่าย 

ภาพท่ี 22 ปรากฏภาพ เก๋งจ าลอง เซียน สิงโต ลูกแกว้ แจกนัปักดอกเบญจมาศ 
ภาพท่ี 23 ปรากฏภาพแจกนัปักดอกโบตัน๋ คา้งคาว ภูเขาไม ้ขวดแกว้ ถาดส้ม เชิงเทียน 

ถว้ยชา ขวดน ้าเตา้ ดาบ ถงั โตะ๊ส่ีเหล่ียม มว้นคมัภีร์ พูก่นั สุนขั 
ภาพท่ี 24 ปรากฏภาพแจกนัปักดอกโบตัน๋ มว้นคมัภีร์ แกว้ แจกนัปักดอกเบญจมาศ 

เรือส าเภา โถ ดอกโบตัน๋ 
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ลายเส้นท่ี 30 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 25-28 
 
ภาพท่ี 25 ปรากฏภาพ แจกนัปักดอกโบตัน๋วางอยู่บนสิงโต เก๋งจ าลอง กระถางใส่

ดอกไม ้
ภาพท่ี 26 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี แจกนัปักดอก

โบตัน๋ แมว มว้นคมัภีร์ หอก เคร่ืองราง กระถางใส่ดอกโบตัน๋ แจกนัปักดอกไม ้
ภาพท่ี 27 ปรากฏภาพ ศรีอริยเมตไตรย กล่องใส่หนงัสือ หงส์ แจกนัปักผลทบัทิม 

กระจก 
ภาพท่ี 28 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ถาดใส่ผล

ส้มมือ แจกนัปักดอกไม ้ดอกบวั เคร่ืองราง สาล่ี 
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ลายเส้นท่ี 31 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 29-32 
 

ภาพท่ี 29 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กาน ้ าชา เป็ด 
แจกนัปักดอกโบตัน๋ 

ภาพท่ี 30 ปรากฏภาพ เชิงเทียน แจกนัปักดอกไม ้กระจกเงา เกา้อ้ี ธนู กาน ้ าชา ดอก
โบตัน๋ เกา้อ้ี 

ภาพท่ี 31 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ปลา เสาธง 
หมู ถาดใส่ผลส้ม แจกนัใส่ดอกโบตัน๋ ขวดน ้าเตา้ 

ภาพท่ี 32 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี กล่องหนงัสือ 
แจกนัปักดอกโบตัน๋ หอก ฟักทอง หงส์ กาน ้าชา ถาดผลส้ม ถาดใส่ผลส้มโอ 
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ลายเส้นท่ี 32 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 33-36 
 

ภาพท่ี 33 ปรากฏภาพเก๋งจ าลอง คางคกสามขา ดอกโบตัน๋ แจกนัใส่ดอกไม ้เคร่ือง
เขียน 

ภาพท่ี 34 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี ขวดน ้ าเตา้ 
ฟักทอง ผลส้มมือ ถาดใส่ผลส้ม แจกนัปักดอกไม ้

ภาพท่ี 35 ปรากฏภาพถาดใส่ผลส้มมือ ทบัทิมวางอยู่บนภูเขาไม ้เคร่ืองเขียน มว้น
คมัภีร์ เคร่ืองราง แจกนัปักดอกไม ้หอก 

ภาพท่ี 36 ปรากฏภาพเคร่ืองเขียน แจกนัปักดอกโบตัน๋ กระถางปักดอกเหมย ส้มโอ 
แมว 
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ลายเส้นท่ี 33 ภาพบนผนงัสกดัดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 37-40 
 

ภาพท่ี 37 ปรากฏภาพรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี ดวงอาทิตยแ์ละ
กอ้นเมฆ ระฆงั เป็ด คนโท แจกนัปักดอกโบตัน๋ โถ ลูกพลบั อกัษรจีน 

ภาพท่ี 38 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี แจกนัปัก
ดอกบวั ดาบ กิเลนวางอยูบ่นภูเขาไม ้เคร่ืองราง แจกนัปักดอกไม ้ทบัทิม  

ภาพท่ี 39 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยูด่งัน้ี เคร่ืองรางวาง
อยูบ่นภูเขาไม ้กระถางปักดอกไม ้กล่องหนงัสือ แจกนัปักดอกเบญจมาศ งา้ว กลอง โคมแขวน 

ภาพท่ี 40 ปรากฏภาพโต๊ะรูปทรงประแจจีน โดยมีส่ิงของจดัวางอยู่ดงัน้ี คา้งคาว 
กระต่าย พดั แจกนัปักดอกโบตัน๋ เคร่ืองราง ถาดใส่ดอกเหมย 
 



83 

 

ลำยเส้นจิตกรรมในพระอุโบสถวดันำคปรกโดยกำรจัดเป็นหมวดหมู่ 
1) ภาพกอ้นเมฆ 
2) ภาพดอกไม ้ไดแ้ก่ ดอกโบตัน๋ ดอกเบญจมาศ ดอกเหมย เป็นตน้ 

 

 

ลายเส้นท่ี 34 ลายเส้นกอ้นเมฆและดอกไม ้ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
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3) ภาพสัตว ์ได้แก่ คางคกสามขา ปลา คา้งคาว แมลงปอ ลิง นกแก้ว กระต่าย หนู 
และไก่ เป็นตน้ 

 

 

ลายเส้นท่ี 35 ลายเส้นสัตวต่์างๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
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4) ภาพส่ิงของต่างๆ ได้แก่ หยู่อ้ี กาและถ้วยชา แจกนั ของวิเศษ อาวุธ กระถางธูป 
เกา้อ้ีและขนนก 
 

 

 

 

 

ลายเส้นท่ี 36 ลายเส้นหยูอ้ี่ กาและถว้ยชา ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ  
       วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 37 ลายเส้นแจกนัรูปแบบต่างๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ 
   วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 38 ลายเส้นแจกนัรูปแบบต่างๆ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 39 ลายเส้นของวเิศษต่างๆ เช่น มว้นคมัภีร์ พดั ตะกร้าดอกไม ้ขลุ่ย ดาบ และน ้าเตา้  
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งำนจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันำคปรก 
 

 

 

ลายเส้นท่ี 40 ลายเส้นอาวธุต่างๆ เช่น หอก ดาบ ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ 
  วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 41 ลายเส้นขนนก ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 42 ลายเส้นกระถางธูปและเกา้อ้ี ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 43 ลายเส้นโตะ๊ลายประแจจีน งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 44 ลายเส้นมนุษยท์ั้ง 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
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ลายเส้นท่ี 45 ลายเส้นมนุษยท์ั้ง 10 คู่ งานจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
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ตารางท่ี 1 สรุปรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัภาพเคร่ืองโตะ๊บูชาของวดันาคปรก 

รูปแบบ ภำพจิตรกรรม 
รูปมนุษย ์ เซียนทั้งแปด และภาพวาดบุคคลชาย-หญิง 10 คู่ 
รูปสัตว ์ นกกระสา,ชา้ง,กระต่าย,กิเลน,แมลงปอ,ไก่,คา้งคาว,เป็ด,หนู,นกแกว้ป่า 

รูปดวงดาว พระอาทิตยบ์นเมฆ 
ดอกไม ้ ดอกบวั,เบญจมาศ,โบตัน๋,ดอกบว๊ย 
ผลไม ้ ส้มมือ,สับปะรด,ส้ม,ทบัทิม,ส้มโอ,แตงโม,ฟักทอง,ทอ้ 
ลาย ลายคล่ืน,ลายเมฆ 
อกัษร - 

ส่ิงของต่างๆ โตะ๊ลายประแจจีน,แจกนั,ดาบ,หอก,กล่องหนงัสือ,กระถาง,ขนนก
,พดั,เกา้อ้ีและตัง่ก๋ี,เชิงเทียน,ยูอ่ี่,ของวเิศษ,กาและถว้ยชา,แวน่ตา,ผอบ 

 
ในการศึกษาภาพลวดลายกระบวนจีนบนจิตรกรรมฝาผนงั พระอุโบสถ วดันาคปรก 

ลวดลายประดบัตกแต่งอาคาร มีความส าคญัในวิถีชีวิตชาวจีน เพราะชาวจีนเช่ือวา่จะน ามาแต่ส่ิงท่ี
เป็นมงคล และท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน ชาวจีนจึงให้ความส าคญัต่อลวดลายประดบัตกแต่ง อย่าง
เจา้สัวพุก ท่ีได้ท าการสร้างวดันาคปรกน้ี ก็เป็นเช่นเดียวกนั จากการพิจารณาลวดลายตกแต่งบน
จิตรกรรมของวดั พบวา่ ช่างเขียนชาวจีน ท่ีเขียนภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ มีการเขียนไปใน
ทิศทางเดียวกนั มีความเป็นระเบียบ พิถีพิถนัในการเขียน เพียงแต่การใชสี้ จะใชสี้เพียงนอ้ยสี ท าให้
ภาพจิตรกรรมไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร 

ส าหรับเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถวดันาคปรกจะมีความพร้ิว
ไหว จากการใชเ้ทคนิคทางช่างท่ีส าคญัในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั คือการใชพู้่กนั
ละเอียด ท่ีเรียกวา่พู่กนัหนวดหนู เขียนภาพจิตกรรม ท าให้ไดล้ายเส้นท่ีมีความละเอียดนุ่มนวล เต็ม
ไปด้วยการเคล่ือนไหวอนัมีชีวิตชีวา ในส่วนของเร่ืองราว การเขียนภาพจิตรกรรมภายในพระ
อุโบสถ วดันาคปรก ท่ีปราศจากเร่ืองราว และเป็นเพียงการอวยพร ดว้ยการใชส้ัญลกัษณ์มงคลแบบ
จีนเท่านั้น 
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บทที ่4 
วเิครำะห์งำนจิตรกรรมฝำผนัง 

 
จิตรกรรมกระบวนจีน 

จิตรกรรมกระบวนจีน หมายถึง ภาพเขียนสีท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวจีน หรือคตินิยม
แบบจีนหรือเขียนดว้ยกรรมวิธีแบบจีน และมีการผสมผสานกนั จนเกิดเป็นลกัษณะท่ีโดดเด่นใน
จิตรกรรมไทย ภาพจิตรกรรมในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ถือไดว้า่รุ่งเรืองท่ีสุดในสมยั
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ และมีอิทธิพลของศิลปะจีนเขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย เพราะการท่ีมีการติดต่อ
คา้ขายกบัจีน ประกอบกบัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจา้อยู่หัวทรงนิยมด้วย เห็นไดช้ัดจากวดั
หลวงในรัชกาลน้ี อาคารจะสร้างแบบจีนเป็นส่วนมาก จิตรกรเอกท่ีมีฝีมือชั้นครู ท่ีมีผลงานดีเด่นใน
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั คือ หลวงวิจิตรเจษฎา หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ ครูทองอยู ่และ
ครูคง หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ คงแป๊ะ ผลงานของทั้งสองท่านน้ีถือวา่เป็นมรดกทางจิตรกรรมท่ีล ้าค่า
อยา่งยิ่ง ภาพจิตรกรรมท่ีส าคญัในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ไดแ้ก่ ภาพจิตกรรมท่ีวดั
พระเชตุพนวมิลมงัคลาราม วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัอรุณราชวราราม วดับางยี่ขนั เป็นตน้ โดย
ช่างจะเขียนภาพใช้สีเดียวหรือสีน้อยสี เป็นรูปธรรมชาติ เช่น นก ไก่ ต้นไม้ ภาพภิกษุจีน กับ
อุบาสิกาจีน ท่ีผนงัพระอุโบสถ 1  

ลกัษณะเด่นของภาพจิตรกรรมกระบวนจีน อาจแยกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. ลกัษณะท่ีเป็นรูปลกัษณ์แบบจีน 

2. เทคนิควธีิการเขียน หรือการใชสี้แบบจีน 
 
1. ลกัษณะทีเ่ป็นรูปลกัษณ์แบบจีน 

รูปลักษณ์แบบจีนเป็นส่ิงท่ีปรากฏในภาพสะท้อนถึงวฒันธรรมอย่างเด่นชัด  ทั้ งท่ี
แสดงเป็นเร่ืองราวหรือสะทอ้นจากตวับุคคล ภาพสถาปัตยกรรม ภาพลวดลายประดบั เป็นตน้ โดย
ปรากฎเป็นภาพแยกออกเป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

                                                                    
1 แสงอรุณ  กนกพงศช์ยั, สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง- กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : สยามเพรส

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั, 2542), 1462-1469. 
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1.1  ภาพท่ีแสดงเป็นเร่ืองราวแบบจีนหรือพงศาวดารจีน เช่น ไคเภ็ก ห้องสิน ไซอ๋ิว 
เป็นตน้ แต่ท่ีมีช่ือเสียงอยูใ่นปัจจุบนัน้ีคือ ภาพพงศาวดารจีน เร่ืองสามก๊ก(ภาพท่ี 16) เป็นภาพเขียน
สีฝุ่ น ฝีมือช่างจีนสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ท่ีพระวิหารเก๋งจีน ในวดับวรนิเวศ
วิหาร กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นการพิสูจน์วา่พงศาวดารจีนนั้น ปรากฎในภาพจิตรกรรมฝาผนงัของไทยมา
ชา้นานแลว้ 

 

ภาพท่ี 16 จิตรกรรมฝาผนงั เร่ืองสามก๊ก ภายในวดับวรนิเวศวหิาร 

1.2  ภาพท่ีสะทอ้นถึงวธีิชาวจีนในสังคมไทย ชีวติชาวจีนท่ีเขา้มาอยูร่่วมกบัคนไทยนั้น 
มีการผสมผสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างกลมกลืน ดงันั้นการท่ีช่างจิตรกรไทย จะสอดแทรกวิถี
ชีวติชาวจีนไวก้บัวถีิชีวติคนไทย จึงปรากฏอยูท่ ัว่ไปในภาพจิตรกรรมฝาผนงั ทั้งท่ีเป็นวดัหลวงและ
วดัราษฎ ์อยา่งเช่นภาพเรือนพกัอาศยัของชาวจีน หรือห้องแถว ท่ีมีชาวจีนไวห้างเปียก าลงัประกอบ
อาชีพตดัผมอยู่ในท่ีพ  านักของตน ปรากฎอยู่ท่ีฝาผนังพระอุโบสถวดัทองธรรมชาติ ธนบุรี ภาพ
พ่อคา้หาบเร่ชาวจีนนุ่งกางเกงขาก๊วย สวมหมวกกุยเล้ย ท่ีฝาผนังพระท่ีนัง่ทรงผนวช วดัเบญจม
บพิตร กรุงเทพฯ เป็นตน้ 

1.3  ภาพสถาปัตยกรรมแบบจีน จากหลกัฐานท่ีปรากฎจะเห็นว่า มีทั้งแบบท่ีเป็นการ
ก่อสร้างตึกแบบเก๋งจีน เช่น ท่ีฝาผนงัพระอุโบสถ วดัไทยทิศ ธนบุรี มีลกัษณะปราสาทแปดเหล่ียม
เรียงซ้อนกนัหลายชั้น มีก าแพงแกว้ ซุ้มประตู ตรงขอบก าแพงแก้วตกแต่งเป็นลายประแจจีน ซ่ึง
ภาพดงักล่าว ช่างจิตรกรรมไทยคงตอ้งการใหเ้ป็นตึกแบบจีนของราษฎรสามญั 

1.4  ภาพทวารบาล (เซ่ียวกาง หรือ เส้ียวกาง) เส้ียวกาง เป็นรูปทวาอารักษ์ ทวารบาล 
หรือโทวาริกของจีน มีรูปลักษณะเป็นทหารแต่งตวัคร่ึงไทยคร่ึงจีนหนวดเครายาว กางออกมา
เหมือนเข้ียว ท าให้คนจีนบางคนเรียกอีกช่ือว่า “เข้ียวกาง” ดว้ยในมือถืออาวุธ ตั้งแต่ดาบยาว กริช 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cts=1331725333893&sqi=2&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2588%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7&ei=EoRgT8SPM8O4rAeZpIGBBA&usg=AFQjCNF6xXDiayUZU95XpzspbwEOWnBhvQ&sig2=D4iIbZ8fqZqVlBeeUKDyZg
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สามง่าม  และเกราะชนิดต่างๆ ฝ่าเทา้เหยียบสิงโต หรือ เหรา  เป็นสัตวใ์นเทพนิยาย มีรูปลกัษณะ
คร่ึงนาคคร่ึงจระเขม้กัสลกั หรือเขียนไวท่ี้บานประตูทั้งสองขา้ง บางรูปก็ไม่มีหนวดเครายาว เป็น
ศิลปะกรุงรัตนโกสินทร์ บางตนเรียก จรีกาง ช่ือน้ีสมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ทรงให้
ความเห็นวา่ ผูเ้รียกอาจจะหมายถึง การเหน็บกริชดูน่ากลวัก็ได ้

ค าว่า เซ่ียวกาง สันนิษฐานว่าเป็นค ามาจากภาษาจีนแตจ๋ิ้ว คือ เซ่ากงั แปลว่า ยืน
ยาม ตูย้าม ผูพ้ิทกัษต์ามประตู หรือทางเขา้ออกของจีน ซ่ึงกินต าแหน่งเจา้แห่งผี หรือหวัหนา้ผี  มีซิน
ซูกบัอุกลุก มีหนา้ท่ีดูแลรักษาประตูไมใ้หภู้ตผปีีศาจเขา้มาล่วงล ้าอาณาเขตหวงหา้มภายใน 

ภาพทวารบาล หรือบานหน้าต่างของอาคารศาสนสถาน หรือสถานท่ีส าคญัเขียน
เป็นรูปนกัรบจีนในชุดเส้ือเกราะมือถืออาวุธ หน้าตาถมึงทึงพร้อมท่ีจะสู้รบกบัขา้ศึกศตัรู คติการ
เขียนแบบน้ีช่างไทยรับแบบอย่างจากช่างจีนมานานแลว้ นบัตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา ส าหรับงาน
ศิลปกรรมสมยัหลงัจากนั้น จะมีการผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมไทยด้วย ดงัภาพวาดทวารบาล 
ประตูบานกลางของพระอุโบสถวดัสุวรรณาราม ธนบุรี (ภาพท่ี 17) ซ่ึงเขียนใบหน้านกัรบจีน ถือ
อาวุธแบบจีน เหยียบสิงห์แบบจีน แต่นุ่งผา้แบบผา้ลายไทยต่อมาภาพวาดทวารบาลตามคติหรือ
รูปลกัษณ์ท่ีเป็นแบบจีน ไดรั้บการปรับเปล่ียนเขียนเป็นแบบไทยประเพณี คือ มีใบหน้าอ่อนหวาน 
ถืออาวุธแบบไทย เช่นพระขรรค์หรือศร เหยียบพลลิงหรือพลยกัษ์ ซ่ึงเป็นตวัละครในวรรณคดี
รามเกียรต์ิ 

 

ภาพท่ี 17 ทวารบาลบานกลางของพระอุโบสถวดัสุวรรณาราม เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 



99 

 

1.5  ภาพเคร่ืองตั้งหรือเคร่ืองโตะ๊บูชาแบบจีน ภาพจิตรกรรมกระบวนจีนในเมืองไทยท่ี
จดัไดว้่ามีลกัษณะเด่นอย่างมาก คือ ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ซ่ึงกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรง
เรียกวา่ “โตะ๊กิมต๋ึง” และเป็นท่ีนิยมมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
เร่ือยมา จนกระทัง่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดให้เจา้ภาษี นายอากรชาวจีน
ในเมืองไทยเวลานั้น เขา้มาจดัเคร่ืองโตะ๊ดงักล่าว ในงานพระบรมราชาภิเษกในพระบรมมหาราชวงั 
 
2. กำรน ำรูปแบบเคร่ืองบูชำอย่ำงจีนเข้ำมำเขียนบนงำนจิตรกรรมฝำผนังของไทย 

2.1 คติ 
คติเก่ียวกบัความนิยมในแบบอยา่งศิลปะ เพราะในยคุท่ีมีเคร่ืองบูชาอยา่งจีน เขา้มา

อยู่ในอาคารสถานอย่างไทยนั้น เป็นเวลาท่ีคนไทยก าลงันิยมเล่นศิลปะกระบวนจีน ทั้งในด้าน
ภาพวาด เคร่ืองตกแต่งเคร่ืองใชไ้มส้อย   และอีกหลายๆอย่าง ประกอบกบัเป็นเวลาท่ีทรงมีพระราช
นิยม ซ่ึงปรากฏมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ดงัจะเห็นไดจ้ากพระต าหนกั
สวนขวา ในตอนแรก เป็นของแปลกใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็นความนิยมทางรูปแบบศิลปะเหมือนเช่นทุก
วนัน้ี มีศิลปะอะไรท่ีใหม่ ๆ เขา้มา ก็รับและน ามาใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์น ามาแสดง ช่ืนชม ดงัน้ีเป็นตน้ 

คติท่ีเป็นปรัชญา เร่ืองของโฉลกโชคลางต่างๆ เร่ืองของความเป็นสิริมงคล ของคน
ไทย  สามารถเขา้กนัได ้ถือวา่เป็นความคิดสากลท่ีน ามาเพิ่มให้ไดป้ระโยชน์ แลว้สังคมไทยเรารับ
ได้ ไม่ว่าวฒันธรรมท่ีมาจากอินเดีย จีน หรือตะวนัตก เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเร่ืองความคิด
ทางด้านโฉลก โชคลางต่างๆ และความเป็นสิริมงคลในรูปแบบของเคร่ืองบูชาอย่างจีนนั้ น 
สังคมไทยยนิดีรับเขา้มา  เช่น  ความเช่ือแบบจีนอนัไดแ้ก่ ฮก, ลก, ซ่ิว ซ่ึงเป็นความเช่ือ เก่ียวกบัส่ิงท่ี
ดีงามสามประการ แสดงออกมาเป็นสัญลกัษณ์โดยรูปและนามหลายอยา่ง  เช่น ผลไมต่้างๆ  สัตว์
ชนิดต่างๆ หรือรูปมนุษย ์ เป็นตน้ 

การน ามาเขียนเป็นภาพตกแต่งภายในอาคาร ก็เพื่อความเป็นสิริมงคล และยงัท าให้
เกิดความพอใจ อีกทั้งคติความเช่ือ และความหมายของรูปแบบการใชเ้คร่ืองบูชาน้ี คนไทยก็ไดรั้บ
อิทธิพลมา  เน่ืองจากมีความเช่ือถือเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้  เช่น ในเร่ืองของมงคล บุญวาสนา ความมัง่
คัง่ ความมีอาย ุหรือความอาวธุโส คนไทยไม่ปฏิเสธส่ิงซ่ึงเป็นมงคลเหล่าน้ี  เกิดเป็นเหตุผลท่ีสังเกต
ไดว้า่  ถึงแมจ้ะมีรูปแบบท่ีเป็นอยา่งจีน  แต่วา่คติความเช่ือความหมายท่ีแฝงอยูน่ั้น คนไทยรับเขา้มา
และในเร่ืองระเบียบวธีิการ และรูปแบบท่ีน่าสนใจ 

คติทางหลกัธรรม ปริศนาธรรม พระธรรม หรือเร่ืองเล่าพุทธประวติั เช่นเดียวกนั
กบัการเขียนภาพเคร่ืองบูชาอยา่งจีน เป็นส่ิงซ่ึงท าให้เกิดคติท่ีดูแลว้ไดค้วามคิดความอ่านไปในอีก
รูปแบบหน่ึง 
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2.2  ความเช่ือ 
ความเช่ือท่ีวา่ในสังคมสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ศิลปะจีนไดเ้ขา้มามีอิทธิพล

ต่อความนิยมของไทย โดยเฉพาะเร่ืองการตั้งเคร่ืองบูชาอยา่งจีน ไดเ้ขา้มามีบทบาทมากมาย หากเรา
จะมองยอ้นไปว่าเคร่ืองบูชาอย่างไทยมีหรือไม่ ก็คงตอ้งกล่าวว่า เคร่ืองบูชาอย่างไทยมี แต่ความ
วจิิตรงดงาม ความแปลกใหม่ และความมีระเบียบท่ีแตกต่างออกไป ในเร่ืองของการจดัโต๊ะถว้ยป้ัน
ต่างๆ การตั้งเคร่ืองบูชาอยา่งจีนจะมีกฎเกณฑร์ะเบียบในการจดั ซ่ึงจะก าหนดแน่นอนลงไป ในเร่ือง
ของการตั้งเคร่ืองบูชาดว้ยเคร่ืองหา้ ท าใหน่้าสนใจมากกวา่ เพราะฉะนั้นเราจึงรับเอาคติน้ีมาจากจีน 

2.3  เทคนิคทางจิตรกรรม 
2.3.1  พู่กนัเขียนระบายสี    แต่ก่อนช่างเขียนภาพจิตรกรรมจะตอ้งสร้างท าพู่กนั

ของตนเอง  ตามความถนดัมือของช่างเอง  โดยการไปหาขนหูววัมารวมกนัแลว้ใชด้า้ยผกูมดัรวมกนั  
จะตอ้งการดอกพู่กันเล็กหรือโต  ก็จดัเรียงขนพู่กันตามแต่จะควร  ถ้าเป็นพู่กันส าคญัคือ  พู่กัน
กระทบเส้นหนา้ตาภาพบุคคล จะตอ้งมีดอกเล็กใชข้นหูววัประมาณ 3 เส้นเท่านั้น  และพู่กนัตดัเส้น
ขนาดเล็กน้ีจ  าเป็นจะตอ้งมีขนยาวเป็นพิเศษกว่าพู่กนัระบายสีธรรมดา  แล้วท ากรวยโลหะ  อาทิ  
เช่น  กรวยทองเหลือง  ทองแดง  หรือเงิน  ใชก้าวรูดขนหูววัให้รวมกนัเป็นขนาดเล็ก  แลว้สอดสวม
เขา้ไปในกรวย ใหป้ลายขนรอดโผล่ออกมาเป็นดอกพู่  ดึงให้ตึงแลว้หยอดกาวใส่เขา้ไปในกรวยอีก
ที  แลว้หลาวดา้นพู่กนัตามขนาดสัดส่วนสั้นยาวตามตอ้งการ อดัส่วนท่ีเป็นดา้มพู่กนัเขา้ไปในช่อง
กรวยท่ีใส่ขนดอกพู่กนัไปแลว้นั้น  แลว้อดัเขา้กบักรวยให้แน่นไม่ให้คลอนได ้ ส าหรับดา้มพู่กนั 
นิยมใชไ้มเ้น้ือแขง็ชนิดใดก็ได ้ อาทิเช่น ไมแ้ดง ไมชิ้งขนั ไมป้ระดู่ ไปจนถึงดา้มขนเม่น  ดา้มงาชา้ง  
ก็แลว้แต่รสนิยมของช่างเขียนแต่ละท่านเอง  ช่างเขียนจะทะนุถนอมพูก่นัของตนมาก  มิค่อยยอมให้
ผูอ่ื้นหยิบยืมไปใช้  การระบายสีของช่างจะเป็นการระบายเรียบ และใช้สีด าในการตดัเส้นให้เห็น
รายละเอียด โดยการใชสี้ดิบ ไม่มีการผสม ไม่มีการเล่นแสงเงา หรือมิติ และไม่ค่อยนิยมการปิดทอง 
อยา่งวดัอ่ืนๆ ท่ีสร้างในช่วงเดียวกนั เพราะพบการปิดทองนอ้ยมาก  

2.3.2  การร่างภาพ การร่างภาพช่างจะพิจารณาเร่ืองและก าหนดภาพแสดงเน้ือหา
ของเร่ืองใหเ้หมาะสมลงตวั  พอดีกบัพื้นท่ีท่ีจะเขียน  แลว้จึงจดัองคป์ระกอบของภาพแต่ละกลุ่มให้
มีจงัหวะและความเคล่ือนไหวท่ีดูงดงาม  และเขา้ใจความหมายของภาพไดง่้าย เม่ือก าหนดเคา้โครง
ภาพไดพ้อเหมาะดีแลว้  ช่างจะร่างภาพบนกระดาษพอเป็นสังเขปแลว้อาจจะขยายภาพร่างให้ใหญ่
ข้ึน  ทดลองระบายสีให้จิตรกรรมท่ีร่างไวน้ั้นพร้อมกบัแกไ้ขจนจดัวางวรรณะของสีไดเ้หมาะสม  
แลว้จึงขยายภาพนั้นร่างลงบนผนงั    ซ่ึงการร่างภาพน้ีจะเวน้ท่ีไวส้ าหรับภาพท่ีมีรายละเอียดมากๆ
ไว ้เช่น ภาพบุคคล สัตว ์ฯลฯ  แต่สังเกตไดว้า่ ช่างเขียนภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดันาค
ปรก จะไม่มีแม่แบบ เพราะในการเขียนภาพบุคคล สัตว ์มีความแตกต่างกนัไปในทุกๆภาพ 
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3. ทีม่ำของลวดลำยสัญลกัษณ์มงคลแบบจีน 
ลวดลายสัญลกัษณ์มงคลในประเทศจีน เป็นของท่ีมีมาแต่ดึกด าบรรพ์  เก่ียวพนักับ

ความเช่ือ และความนิยม โดยเช่ือวา่สามารถบนัดาลความสุข ความสมหวงัให้เกิดข้ึนจริง อนัเป็นภูมิ
ปัญญาและกุศโลบายของบรรพบุรุษจีนท่ีไดคิ้ดข้ึน และไดสื้บทอดใชเ้ป็นขอ้ก าหนดเพื่อสร้างความ
เป็นปึกแผน่ให้กบัสังคมชาวจีนมาชา้นาน ในทุกผืนแผ่นดินเกือบค่อนโลก เน่ืองจากชาวจีนมุ่งมัน่
เดินตามความหมาย และค าอวยพรท่ีเป็นสิริมงคล 

ส าหรับในประเทศจีนนั้น ไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ภายในวดั
หรือศาลเจา้ แต่จะมีการจดัวางเคร่ืองโตะ๊จริงๆ ประจ าครอบครัว ภายในบา้นเรือนท่ีพกัอาศยั (ภาพท่ี 
18) ไม่นิยมเขียนเป็นงานจิตรกรรม แต่จะปรากฎเฉพาะลวดลายเทพ สัตว ์ดอกไม ้และส่ิงของมงคล
แทน แต่ภาพจิตรกรรมภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ จะไปปรากฎตามฮวงซุ้ย หรือสถานท่ีฝังศพบรรพ
บุรุษแทน และมีปรากฎอยา่งประปรายตามเก๋งจีน2  เม่ือเขา้มาในประเทศไทย ในสมยันั้นวฒันธรรม
จีนยงัไม่เป็นท่ีนิยมในประเทศไทย และยงัไม่มีการปะปนของเช้ือสาย ไม่มีการสร้างฮวงซุ้ยเพื่อ
เคารพบรรพบุรุษ (ภาพท่ี 19) และยงัไม่มีการจดัเคร่ืองโตะ๊เคร่ืองตั้งอยา่งจีน 

ชาวจีนท่ีเขา้มาในประเทศไทย จึงน าคตินิยมในเร่ืองสัญลกัษณ์มงคล เคร่ืองตั้งเคร่ือง
โต๊ะ น ามาค่อยๆ สอดแทรก ความเช่ือของตนลงไป ผ่านผลงานจิตรกรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่
ใหก้บัชาวไทย โดยการสร้างวดัแลว้เขียนเป็นจิตรกรรมฝาผนงัเป็นเร่ืองราวของเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ 
สัญลกัษณ์มงคล แทนการวาดภาพเร่ืองราวพุทธประวติั หรือชาดก 

เม่ือคนไทยเร่ิมมีความเช่ือตามอยา่งชาวจีน และมีการจดัเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะบูชาจริงๆ 
ข้ึน การเขียนภาพจิตรกรรมเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ก็ลดความนิยมลงไป กลายเป็นหนัไปเล่นเคร่ืองตั้ง
เคร่ืองโตะ๊จริงๆ กนัแทน 

                                                                    
2Carl L. Crossman, The Decorative Arts  of the China Trade  (Suffolk: The Antique Collectors’ 

Club Ltd., 1991). 
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ภาพท่ี 18 การจดัวางเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ในบา้นเรือน ท่ีปรากฏจริงๆในประเทศจีน สมยัราชวงศชิ์ง 
ท่ีมา :  OKnation, ฮวงซุ้ย, [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 29 กุมภาพนัธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=643773 

 

ภาพท่ี 19 ฮวงซุย้จีนท่ีปรากฎจิตรกรรมเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ในประเทศจีนสมยัปัจจุบนั 
ท่ีมา :  OKnation, ฮวงซุ้ย, [ออนไลน์], เข้าถึงเม่ือ 29 กุมภาพนัธ์ 2555. เข้าถึงได้จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=643773 

http://www.oknation.net/
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=643773
http://www.oknation.net/
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=643773
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4. ควำมนิยมที่ท ำให้เกดิกำรเขียนภำพจิตรกรรมเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ 
ส่ิงท่ีท าให้เกิดความนิยมในการเขียนภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะอย่างจีน มีเหตุผล 3 

ประการ คือ 
4.1. เน่ืองจากสภาพสังคมไทยในสมยันั้น  มีประโยคหน่ึงท่ีกล่าวไวว้า่ “ช่างอยูก่บัจีน 

สินอยูก่บัไทย” ดว้ยในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั น้ีปรากฏวา่มีช่างชาวจีนขา้มาท างาน
อยูใ่นเมืองไทยเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีก็เพราะวา่ หลงัจากกรุงศรีอยุธยาเสียใหแ้ก่พม่า ท าให้ช่างไทย
ลม้หายตายจากไปเป็นจ านวนมาก ถึงแมว้า่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัย จะได้ทรงพฒันาฝีมือช่างไทยให้มีความช านาญข้ึน
เหมือนเดิมก็ตาม แต่จ านวนช่างไทยยงัน้อยอยู่ กอร์ปกับในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจา้อยู่หัวน้ี ไดมี้งานบูรณะปฏิสังขรวดัเป็นจ านวนมาก ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งใช้ช่างจีนเป็นจ านวน
มาก มาช่วยท าการก่อสร้าง และท่ีส าคญัอีกประเด็นหน่ึงก็คือ ช่างจีนช านาญงานก่ออิฐถือปูน
มากกว่าช่างไทย  การก่อสร้างในสมยัน้ีไดเ้ปล่ียนจากงานไมม้าเป็นงานก่ออิฐถือปูนเป็นส่วนใหญ่  
ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัช่างปูนชาวจีนเป็นผูด้  าเนินงาน เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นตอ้งยอมรับวา่
ไทยเราไดรั้บอิทธิพลของช่างจีนท่ีเขา้มาเขียนภาพจิตรกรรม ซ่ึงอาจจะเป็นช่างจีนแท ้ๆ เขา้มาในรุ่น
แรก ๆ  และต่อมาช่างไทยก็ได้มาเรียนรู้จากช่างจีน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจา้อยูห่วั ไดรั้บสั่งใหช่้างจีนเขา้มาเป็นครู เม่ือคร้ังตั้งเตาท าเคร่ืองเคลือบท่ีวดัสระเกศ กรุงเทพฯ3 

4.2 บรรดาเจา้สัว นายอากรทั้งหลายท่ีเป็นช่างชาวจีน ซ่ึงอาศยัอยูใ่นประเทศไทย เม่ือมี
จิตศรัทธาท่ีจะสร้างวดัข้ึนตามค าชกัชวนของเจา้นายหรือขุนนาง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดย
อุปนิสัยท่ียึดมัน่ในจารีตประเพณี และรักศิลปะประจ าชาติ ก็ยอ่มจะประสงค์ให้วดัท่ีสร้างข้ึน มี
ศิลปะประจ าชาติของตนปรากฏอยู ่ เพราะฉะนั้นบรรดาเจา้สัวและนายอากรเหล่าน้ี จึงน าเอาช่างจีน
มาสร้างสรรคศิ์ลปะกรรม อิทธิพลในการสร้างสรรคก์ระบวนการต่างๆ จึงอยูใ่นมือของช่างชาวจีน  
ช่างจีนก็จะท าตามความนิยม และความถนดัในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจ าชาติของตน และ
ยอ่มท่ีจะแสดงศิลปะกรรมนั้นให้ปรากฏในงานท่ีท าข้ึนมา ไม่มากก็นอ้ย และดว้ยเหตุน้ีวดัท่ีบรรดา
เจา้สัว นายอากรทั้งหลายไดส้ร้างข้ึน  จึงมีศิลปกรรมจีนสอดแทรกผสมผสานอยูเ่ป็นอยา่งมาก 

4.3 อิทธิพลของการเลียนแบบ วดับางวดัไม่ไดส้ร้างโดยชาวจีน แต่อิทธิพลของการ
เลียนแบบ ก็มีปรากฏใหเ้ห็นได ้ตวัอยา่งเช่น วดัมหรรณพารามไม่ไดส้ร้างข้ึนโดยช่างจีน แต่เป็นการ

                                                                    
3 เจา้พระยาทิพากรวงศ์ , พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 เล่ม 4,  (พระนคร: โรง

พิมพคุ์รุสภา, 2524), 11.  
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สร้างเลียนแบบจีน เพราะก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัในยคุนั้น4 เม่ือมีใครคนใดคนหน่ึงท าข้ึนมาสักคน แลว้
เป็นท่ียอมรับกันข้ึนมา ใครๆ ก็ต้องเลียนแบบท าข้ึนตามๆกัน ท าให้เกิดการถ่ายทอดรูปแบบ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กระบวนจีนเป็นพระราชนิยมในสมยันั้นดว้ย เพราะฉะนั้นผูท่ี้ท  าเลียนแบบจึงมี
ทั้งท่ีเป็นขนุนางและเจา้นายไทย ซ่ึงเป็นเร่ืองของอิทธิพลของการเลียนแบบ 

 
5. รูปแบบของเคร่ืองบูชำอย่ำงจีนทีพ่บ 

รูปแบบของส่ิงของท่ีใชเ้ขียนเป็นเคร่ืองบูชาท่ีพบในภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ  
วดันาคปรก ซ่ึงภาพต่างๆ ภายในวดับางภาพแฝงความหมาย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นคติ ความเช่ือ ความ
เคารพนบัถือในบางส่ิงบางอยา่ง แต่บางภาพก็ไม่ไดแ้ฝงความหมายใด ๆ แต่เพื่อประโยชน์ใช้สอย 
และเป็นการประดบัเพื่อความสวยงาม 

จากการสังเกตการณ์จากสถานท่ีจริง  และท าการถ่ายภาพจิตรกรรมภายในวดัทั้งสอง
นั้น  สามารถจดัจ าแนกได ้5 หมวด คือ 

1. หมวดรูปบุคคล 
2. หมวดรูปสัตว ์
3. หมวดพรรณไม ้จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 ดอกไม ้
3.2 ผลไม ้

4. หมวดรูปส่ิงของ คือน ารูปส่ิงของต่างๆ มาผกูเป็นลายเรียกวา่ “ลายฮ่อ” จ าแนกได้
เป็น 6 ประเภท  คือ 

4.1 อาวธุ 
4.2 เสา 
4.3 เคร่ืองถว้ยชามและเคร่ืองลายคราม 
4.4 อ่ืนๆ อาทิเช่น แวน่ตา กระถางเผาไมห้อม เชิงเทียน ฯลฯ 

5. หมวดภูมิสถาน 
 

ควำมหมำยของเคร่ืองบูชำแต่ละชนิด 
ในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ส่วนท่ีมีความหมายมงคลคือ กลุ่มภาพเคร่ืองประดบัเรือน 

ท่ีจดัคู่กบัเคร่ืองเรือน ส่วนหน่ึงอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากการจดับา้นเรือนท่ีนิยมอยูจ่ริง ส่วนอีกกลุ่ม

                                                                    
4เร่ืองเดียวกนั, 11.  
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หน่ึง แสดงถึงท่ีมาจากภาพมงคลอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ในการศึกษาความหมาย ผูว้ิจยัขอศึกษาเฉพาะ
ภาพเคร่ืองประดบัเรือนกลุ่มหลงัเท่านั้น 
1. หมวดรูปบุคคล  

เซียน  ค าวา่ เซียน5 เซียนของจีนเป็นไดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง ซ่ึงตลอดเวลาในด ารงชีวิต
อยูเ่ป็นมนุษย ์ มีคุณธรรมมาก จนไดรั้บอ านาจ หรือสร้างสมอ านาจวเิศษข้ึนมา และเม่ือเสียชีวิตแลว้ 
ไดรั้บสถานะภาพเป็นอยา่งเทพเจา้ ในต านานทวยเทพของจีนนั้น มีเซียนเป็นร้อยเป็นพนัองค ์ถือวา่
เป็นผูน้ าไปสู่ชีวติท่ีเป็นสุข ปราศจากอุปสรรคตลอดกาล  เซียนเหล่านั้นพ านกัอาศยัอยูบ่นเทือกเขา
คุนลุน้  หรือเกาะเซียนในทะเลตะวนัออก ส่วนบนโลกมนุษยน์ั้น เซียนจะปรากฏตวัเป็นภูต โดยสิง
สถิตอยูใ่นสถานท่ีบางแห่ง 

 

ภาพท่ี 20 ภาพเหล่าเซียนทั้งแปด 
ท่ีมา : เฉินซ่ิวเชง, ม่ิงมงคล ร้อยรัดคติจีน [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 29 กุมภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://hakkapeople.com/book/export/html/269 

 

                                                                    
5  Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995). 
 

http://hakkapeople.com/book/export/html/269
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นอกจากน้ีแลว้ ค าวา่ เซียน ยงัหมายถึง คนท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษในดา้นใดดา้นหน่ึง
ก็ได้ ส าหรับเซียนทั้งแปด หรือ โป๊ยเซียนนั้น เป็นกลุ่มหน่ึงท่ีมกัจะถูกวาดภาพรวมอยู่ด้วยกัน 
บางคร้ังอาจวาดรวมกนัแค่สามองค ์ส าหรับสมาชิกในกลุ่มของโป๊ยเซียนนั้น มีความแตกต่างกนัไป
ตามยคุสมยั6  

ส าหรับภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรกนั้น ไดพ้บภาพจิตรกรรมฝาผนงัภาพ
แปดเซียน โดยปรากฏอยู่ร่วมกบัสัญลกัษณ์มงคลต่างๆ บนผนงัในส่วนบนสุดติดกบัเพดาน โดย
ภาพของเซียนแต่ละองค์นั้น จะมีสายเส้นท่ีละเอียดกว่าภาพจิตกรรมเคร่ืองมงคล เคร่ืองตั้ง เคร่ือง
โต๊ะ มีการแสดงท่วงท่า ลีลาประกอบในการเขียนภาพ ช่างจะเขียนภาพในรูปแบบสองมิติเนน้การ
ใชสี้เขียว สีขาว สีด า และสีเทาเป็นหลกั ระบายสีแบบเรียบโดยสีดิบๆ ท่ีไม่ไดท้  าการผสม และมีการ
ตดัเส้นให้เห็นองคป์ระกอบต่างๆ อยา่งชดัเจน โดยสังเกตไดจ้ากบริเวณภาพจิตรกรรมในส่วนท่ีไม่
ถูกลบเลือนไป ภาพแปดเซียนท่ีปรากฎ มีดั้งน้ี 

1.1 จงหล่ีเฉวียน ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพจงหล่ีเฉวียน
จ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 46) อยูช่ั้นบนสุด ระหวา่งเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั ซ่ึงภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่วน เน่ืองจากความช้ืน ซ่ึงท าใหเ้กิดเช้ือรากดักร่อน 

จงหล่ีเฉวียนเป็นหวัหนา้เซียนทั้งแปด บุคลิกลกัษณะของจงหลีเฉวียนจะเป็นชาย
ร่างอว้นใจดี ไวผ้มมวยสองขา้งศรีษะ เปิดเส้ือเปลือยหนา้ทอ้งอนัอว้นพลุย้ มือถือพดัใบกลว้ยขนาด
ใหญ่ กล่าวกนัวา่ เขามีชีวติอยูใ่นสมยัราชวงศโ์จว 1,122-249 ปีก่อนคริสตกาล  เป็นผูล่้วงรู้ความลบั
ของยาอายุวฒันะ และมีอ านาจในการแปลงร่าง เป็นชายร่างอว้นพุงพลุ้ย  บางคร้ังถือลูกทอ้ 
สัญลกัษณ์ประจ าตวัคือพดั ซ่ึงสามารถพดัใหค้นท่ีตายแลว้กลบัฟ้ืนมีชีวติไดอี้ก 

มีเร่ืองเล่าวา่ จงหล่ีเฉวียนแต่งงานกบัหญิงสาวสวยผูห้น่ึง และไม่นานก็เบ่ือหน่าย
ชีวิตการครองเรือน จึงหันมาประพฤติปฏิบติัตนเป็นนักบวช ในวนัหน่ึงขณะท่ีเดินท าสมาธิใน
หมู่บา้น ไดพ้บหญิงสาวท่ีก าลงัไวทุ้กข์ผูห้น่ึง ก าลงัใช้พดั พดัดินท่ีหลุมฝังศพท่ียงัช้ืนอยู่ให้แห้ง 
เน่ืองจากสามีของเธอไดข้อค าสัญญากบัเธอไวว้า่ จะตอ้งไม่แต่งงานใหม่จนกวา่ดินท่ีหลุมฝังศพของ
ตนจะแห้ง และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้สัญญานั้น เธอจึงจ าเป็นตอ้งพดัดินบนหลุมฝังศพให้แห้งเร็ว
ท่ีสุด  เม่ือจงหล่ีเฉวียนทราบเร่ืองดงันั้น จึงเขา้ไปช่วยโดยขอพดัจากเธอพดัจนกระทัง่ดินแห้งสนิท 
หญิงหมา้ยกล่าวขอบคุณและจากไปโดยทิ้งพดัเล่มนั้นไวใ้ห้แก่จงหล่ีเฉลียน จงหล่ีเฉวียนไดน้ าเร่ือง

                                                                    
6 ธวชัชยั ดุลยสุจริต, สญัลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวญิญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบุ์๊คส์, 

2545), 80. 
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น้ีกลบัมาเล่าให้ภรรยาของตนฟัง  เธอโกรธเคืองหญิงหมา้ยผูน้ั้นมาก และบอกจงหล่ีเฉวียนวา่ เธอ
จะไม่มีวนัท าเช่นน้ีเลย7 

เพื่อตอ้งการลองใจภรรยาและด้วยอ านาจวิเศษจงหล่ีเฉวียนจึงแกลง้ตาย   ใน
ขณะเดียวกนัก็ส่งชายหนุ่มรูปงามมาให้เธอ  เพียงไม่ก่ีวนัเธอก็ยอมตกลงแต่งงานกบัเขา ชายหนุ่มผู ้
นั้นบอกกบัเธอวา่ เพื่อจะพิสูจน์ความรักท่ีเธอมีต่อเขา  เธอตอ้งน ามนัสมองของสามีท่ีตายไปมาให้
เขา ดว้ยความรักเธอยอมท าตามอยา่งง่ายดาย ขณะเม่ือเขา้ไปเปิดหีบศพเธอก็ตกใจสุดขีด  เพราะจงห
ล่ีเฉวยีนสามีคนเก่ากลบัมีชีวติข้ึนอีกคร้ัง เธอละอายใจมากจึงผกูคอตายในท่ีสุด  จงหล่ีเฉวียนจึงเผา
บา้นเรือนน าส่ิงของติดตวัไปเพียงแค่พดั และหนงัสือแห่งความลบัเล่มหน่ึง ช่ือ “เต๋าเตก๊เก็ง”8  

พดั  เป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของ   จงหล่ีเฉวยีน 

 

ลายเส้นท่ี 46 ลายเส้นจิตรกรรมจงหล่ีเฉวยีนในพระอุโบสถวดันาคปรก 

1.2 จางเกว๋าะเหล่า ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพจางเกว๋าะ
เหล่าจ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 47) อยูช่ั้นบนสุด ระหวา่งเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั 

จางเกว๋าะเหล่า ภาษาแตจ๋ิ้วเรียกวา่ เตียงก๋วยเล่า เป็นหน่ึงในโป๊ยเซียนทั้งแปด ถือ
วา่เป็นคา้งคาว และแปลงร่างเป็นมนุษย ์  อีกต านานวา่เซียนองคน้ี์มกัจะข่ีลาขาว  เดินทางไปวนัละ
พนัไมล์ เม่ือถึงจุดหมายก็จะพบัลาเหมือนแผน่กระดาษ เก็บไวใ้นหีบ และสามารถท าให้คืนร่างได ้
เม่ือตอ้งการ โดยการพ่นน ้ าจากปากรดแผ่นกระดาษนั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บุคลิกลกัษณะของ

                                                                    
7 สุภาณี ปิยพสุนทรา,ร้อยเรียงเร่ืองเล่าภาพมงคลจีน (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ,2550),116. 
 
8 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 56. 
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จางกัว๋เหล่า นอกจากเป็นนกัพรตเฒ่าชราผมขาว หนวดเคราขาวโพลน จางเกว๋าะเหล่า มีกระบอกไม้
ไผเ่ป็นสัญลกัษณ์ เรียกวา่ กลองปลา (หยกูู่) ในตะพดนั้น มีไมส้องอนัติดตะขอท่ีปลาย ไมส้องอนั
นั้นมีไวเ้พื่อท าเสียงนัน่เอง ในบางภาพก็วาดให้ถือกลองสองใบดว้ย  และบางคร้ังยงัมีภาพขนของ
หงส์9 หรือลูกทอ้ คาดวา่จางเกว๋าะเหล่าปรากฏซ่ึงเป็นคร้ังแรกในตน้ศตวรรษท่ี 7 และเป็นคนเมือง
เซ่ียงไฮ ้ส าหรับนิทานในสมยัใหม่บอกวา่เดิมเป็นคนตดัไม ้ วนัหน่ึงท่านฝันวา่ไดพ้บกบัหลวี่แทว
ไกว ่ซ่ึงให้ยาเม็ดท่ีท าจากโคลนแก่ตน เป็นยาท่ีชุบชีวิตปลาให้คืนชีพได ้บางต านานวา่ท่านลองกิน
ยานั้นเอง และเม่ือกลืนถึงทอ้งก็กลายเป็นเซียนทนัที 

 
ลายเส้นท่ี 47 ลายเส้นจางเกว๋าะเหล่า จิตรกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรก 

1.3 ลวีต่งป่ิน ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพลวี่ตงป่ินจ านวน 1 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 48) อยูช่ั้นบนสุด ระหวา่งเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั 

ลวี่ตงป่ินเป็นเซียนท่ีมีบุคลิกส าอางและกรุ้มกร่ิม ตลอดจนยงัมีความองอาจห้าว
หาญจนเป็นท่ีเล่ืองลือ เป็นผูศึ้กษาความลบัแห่งลทัธิเต๋า จากจงหล่ีเฉวียนหวัหน้าเซียนทั้งแปด มี
ชีวิตเป็นอมตะเม่ือายุได ้50 ปี ก็เป็นท่ีนบัถือของช่างตดัผม และผูเ้จ็บไชไ้ดป่้วย มือขวาถือแส้แห่ง
เต๋า สัญลกัษณ์ประจ าตวัคือ ดาบซ่ึงคาดไวข้า้งหลงั10 

ดาบเป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของ ล่ีตงป่ิน 

                                                                    
9 สุภาณี ปิยพสุนทรา,ร้อยเรียงเร่ืองเล่าภาพมงคลจีน (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ,2550),118. 
10 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 270. 
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ลายเส้นท่ี 48 ลายเส้นลวีต่งป่ิน จิตรกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรก 
1.4 เฉา เกว๋าะ จ้ิว ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพเฉาเกว๋าะจ้ิว 

จ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 49) อยู่ชั้นบนสุด ระหว่างเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝา
ผนงั  บุคลิกลกัษณะของเฉากัว๋จ้ิวจะเป็นภาพลกัษณ์ของชายกลางคนผูส้วมชุดขุนนาง มือขา้งหน่ึง
จะถือของวเิศษคือ ป้ายหยก หรือท่ีเรียกวา่ “อินหยางป่าน”  

กล่าวกนัวา่เป็นบุตรของเฉาป่ินผูเ้ป็นแม่ทพั และพระอานุชาของจกัรพรรดินีไหว้
แห่งราชวงศ์ซุ้ง (ค.ศ.930-999) แต่งกายสวมหมวกแบบขา้ราชการศาลและต ารวจ สัญลักษณ์
ประจ าตวัคือกรับ ซ่ึงถือไวใ้นมือขา้งหน่ึง เป็นเทพฝ่ายการละครและดนตรี 

เซียน เฉา เกว๋าะ จ้ิว เป็นหน่ึงในแปดเซียนของจีน มกัจะวาดภาพอยูใ่นเคร่ืองแต่ง
กายชุดขนุนางและถือไมเ้กาหลงั ส าหรับในส าเนียงแตจ๋ิ้วเรียก เชาก๊กกู๋  

ค าวา่ เกว๋าะ จ้ิว ในช่ือนั้น บ่งบอกวา่เป็นลุงฝ่ายมารดา ของจกัรพรรดิ (คือ เป็นพี่
แม่ มิใช่พี่ของพ่อ ในภาษาจีนใช้ค  าเรียกลุงต่างกนั) โดยมีต านานเล่าวา่ ตั้งแต่เด็กเป็นตน้มา ท่าน
ชอบความลบัของสรรพส่ิง ส าหรับท่านแลว้ความมัง่คัง่และช่ือเสียงเป็นเพียงธุลี 

ในต านานทวยเทพของจีนถือวา่เฉา เกว๋าะ จ้ิว ยงัเป็นเซียนผูคุ้ม้ครองนกัแสดงดว้ย11 
กรับ เป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของ เฉากัว่จ้ิว 

                                                                    
11 พรพรรณ  จนัทโรนานนท์,ฮก ลก ซ่ิว โชค ลาภ อายุยืน (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพศิ์ลปวฒันธรรม

,2530),159. 
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ลายเส้นท่ี 49 เฉา เกว๋าะ จ้ิว จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 

1.5 หล่ีเถ่ียโก่ว ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพหล่ีเถ่ียโก่ว
จ านวน 1 ภาพ อยูช่ั้นบนสุด (ลายเส้นท่ี 50) ระหวา่งเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั ซ่ึงภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่วน เน่ืองจากความช่ืนซ่ึงท าใหเ้กิดเช้ือรากดักร่อน 

หลีเถ่ียโก่ว ขอทานถือไมเ้ทา้เหล็ก เป็นชายอปัลกัษณ์ ขาเป๋ ศรีษะลา้น และตอ้ง
คอยใชไ้มเ้ทา้เหล็กคอยค ้าพยุงร่างตลอดเวลา เม่ือยงัมีชีวิตอยูอ่ยา่งปกติชนเป็นผูศึ้กษาในทางเวท
มนตค์าถาจนเช่ียวชาญ ชอบถอดวิญญาณออกจากร่างข้ึนไปบนทอ้งฟ้า และทิ้งร่างท่ีดูคลา้ยคนตาย
แลว้ใหอ้ยูใ่นความดูแลของศิษย ์วนัหน่ึงเป็นวนัท่ีหล่ีเถ่ียไกวถ่อดร่างห้ิงไวน้านยิ่งกวา่วนัใดๆ ท าให้
ลูกศิษยคิ์ดว่าเขาตายแลว้อยา่งแน่นอนจึงน าร่างของหล่ีเถ่ียโกวไ่ปเผา หล่ีเถ่ียโกวก่ลบัมาจากภูเขา
อายุยืน จึงไดรู้้ว่า เขาไม่มีร่างท่ีจะกลบัเขา้ไดอี้กแลว้ หล่ีเถ่ียโกว่เดินไปรอบๆ อย่างเร่งร้อน เพื่อ
เสาะหาร่างของคนท่ีเพิ่งตายลง ก็พบเพียงร่างขอทานพิการอยู่ในผา่ใหญ่แห่งหน่ึงเท่านั้น ดว้ยเหตุ
น้ีหล่ีเถ่ียโกว่จึงมีร่างเป็นขอทานถือไมเ้ทา้ยนัรักแร้ส าหรับคนขาหัก และถือน ้ าเตา้ ตั้งแต่นั้นมา
สัญลกัษณ์ประจ าตวัคือน ้าเตา้ เป็นเคร่ืองหมายแห่งอ านาจการถอดวญิญาณใหเ้ป็นอิสระจากร่าง12 

น ้าเตา้ เป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของ   หล่ีเถ่ียโกว ่

                                                                    
12 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบุ์๊คส์, 

2545), 271. 
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ลายเส้นท่ี 50 ลายเส้นหล่ีเถ่ียโก่ว จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 

1.6 หันเช่ียงจ่ือ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพหันเช่ียงจ่ือ
จ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 51) อยูช่ั้นบนสุด ระหวา่งเพดานและภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั ซ่ึงภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่วน เน่ืองจากความช่ืนซ่ึงท าใหเ้กิดเช้ือรากดักร่อน 

หนัเช่ียงจ่ือเป็นนกัศึกษาท่ีมีช่ือเสียง มีชีวิตอยู่ในราว ค.ศ.820 เป็นผูมี้พลงัอ านาจ
ท าใหด้อกไมเ้จริญเติบโต และผลิดอกเบ่งบานไดใ้นชัว่พริบตา เป็นลูกศิษยค์นโปรดของลวี่ตงป่ิน ผู ้
ซ่ึงน าหันเช่ียงจ่ือไปยงัตน้ทอ้วิเศษ และท าให้เขากลายเป็นเซียนไป  สัญลกัษณ์ประจ าตวัคือ ขลุ่ย 
เป็นเทพแห่งนกัดนตรี ท่องเท่ียวทัว่ไปพร้อมกบับรรเลงเพลงอนัไพเราะจากขลุ่ย เพื่อให้สัตวท์ั้งปวง
ไดฟั้ง หนัเช่ียงจ่ือไม่รู้จกัการใชเ้งิน ถา้ไดรั้บไปจะน าไปทอยเล่น13 บุคลิกลกัษณะของหนัเซียงจ่ือ 
เป็นบุรุษหนุ่มรูปงาม มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี โดยเฉพาะ“ขลุ่ย” มีเร่ืองเล่ากนัว่า ความ
ไพเราะจากดนตรีในเสียงขลุ่ยของหันเซียงจ่ือดงัข้ึนคราใด ครานั้นก็จะมีฝูงนกบินเวียนว่อนมา
ลอ้มรอบตวัเขาอยูเ่สมอ 

ขลุ่ย เป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของ หนัเช่ียงจ่ือ 

 

ลายเส้นท่ี 51 ลายเส้นหนัเช่ียงจ่ือ จิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
13 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สญัลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วญิญาณบรรพชน,274. 
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1.7 หลานไฉเหอ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพหลานไฉเหอ

จ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 52) อยูช่ั้นบนสุด ระหวา่งเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั ซ่ึงภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่วน เน่ืองจากความช่ืนซ่ึงท าใหเ้กิดเช้ือรากดักร่อน   

หลานไฉเหอ (ส าเนียงแตจ๋ิ้วว่า น่า ไฉ่ ฮั้ว) เป็นหน่ึงในโป๊ยเซียน (แปดเซียน) 
บางคร้ังก็มีรูปเป็นสตรี บางทีก็เป็นกะเทย ภาพประจ าตวัของ หลานไฉเหอ ก็คือตะกร้าผลไม ้หรือ
กระเชา้ดอกไม ้  หรือบางคร้ังเป็นรูปขลุ่ย หรือชามก็มี14 ตามค าภีร์ ไทผ้ิงกวงจ่ี (ค.ศ.978) อนัเป็น
หนงัสือนิทานเร่ืองประหลาดและมหศัจรรยข์องเทพเจา้และคนประหลาด   มีเร่ืองเล่าวา่ผูค้นมกัจะ
เห็นหลานไฉเหออยูใ่นตลาด สวมชุดยาวสีน ้ าเงินขาดรุ่งร่ิง บางคร้ังก็สวมรองเทา้ขา้งเดียว ชาวจีน
นบัถือกนัว่า หลานไฉเหอ เป็นเซียนผูคุ้ม้ครองนกับรรเลงซอ หรือนกัดนตรี อีกต านานหน่ึงว่า 
หลานไฉเหอ เป็นนกัร้องสตรี โดยร้องพรรณาถึงเหตุการณ์ในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีจึงให้หลานไฉ  เหอ 
และ หนั เซียง ก ูเป็น “สองเซียนสาว” (เออ้ร์เซียน)15 กระเชา้ดอกไม ้ เป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของ 
หลานไฉ่เหอ 

 

ลายเส้นท่ี 52 หลานไฉเหอ หน่ึงในแปดเซียน 
 

1.8 เหอเซียนกู ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎภาพเหอเซียนกู
จ  านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 53) อยูช่ั้นบนสุด ระหวา่งเพดาน และภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั ซ่ึงภาพได้
ถูกถูกลบเลือนไปบางส่วน เน่ืองจากความช่ืนซ่ึงท าใหเ้กิดเช้ือรากดักร่อน 

เหอเซียนก ูเป็นลูกสาวเจา้ของร้านช่ือหลิงหลิง ในมณฑลหูนาน ไดกิ้นลูกทอ้วิเศษ
และกลายเป็นเซียน มกัท่องเท่ียวล าพงัไปตามภูเขา เป็นเทพีแห่งไข่มุกและแสงจนัทร์ คร้ังหน่ึงเธอ

                                                                    
14 สุภาณี ปิยพสุนทรา,ร้อยเรียงเร่ืองเล่าภาพมงคลจีน (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ,2550),115. 
15 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 268. 
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หลงเขา้ไปในป่า และถูกภูตผปีีศาจท าร้ายแต่ลวี่ตงป่ินมาช่วยไวท้นั พร้อมกบัฆ่าภูติผีปีศาจดว้ยดาบ
ประจ าตวัของเขา เหอเซียนกูหายตวัไปเมืองศาลแห่งจกัรพรรคินีหวู่ (ค.ศ. 635-705) เรียกตวัไป 
สัญลกัษณ์ประจ าตวัคือ ดอกบวั ซ่ึงถือไวใ้นมือขา้งหน่ึง มืออีกขา้งหน่ึงถือแส้  บางคร้ังท าเป็นรูปนัง่
อยูก่ลางดอกบวั16 

 

ลายเส้นท่ี 53 ลายเส้นเหอเซียนก ูจิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 
 
 
 
 
 

                                                                    
16 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สญัลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วญิญาณบรรพชน,282. 
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2. หมวดรูปสัตว์ ทีป่รำกฎในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันำคปรก 
เรามกัจะพบเห็นภาพจิตรกรรมท่ีเป็นรูปสัตวว์างประดบัอยู่ตามอาคารสถานท่ีต่างๆ 

หลายคนอาจคิดวา่เป็นเหตุผลในเร่ืองของความสวยงามเท่านั้น แต่แทท่ี้จริงแลว้เคร่ืองประดบับา้น
รูปสัตวเ์หล่าน้ีเป็นสัตวม์งคลตามความเช่ือของชาวจีน 

2.1 คา้งคาว ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มี 5 ลกัษณะดว้ยกนั 
(ลายเส้นท่ี 54) โดยอิริยาบถของคา้งคาวจะมีความคลา้ยคลึงกนั หันหน้าไปในทิศทางเดียวกนั
ทั้งหมด วาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่เน้นรายละเอียดของภาพ เป็นแบบตดัทอนเอาเฉพาะส่วนท่ี
จ าเป็น วาดในลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎอยา่งเช่น บนผนงัสกดัหลงัพระประธาน ทางทิศ
ตะวนัตก ภาพท่ี 6,15 เป็นตน้ (จากแผนผงัท่ี 4) 

คา้งคาว มีช่ือเรียกมากมาย เช่น “เทียนชู”17 หรือ “เพียนฝู”  แปลว่า หนูสวรรค์
 ,เซียนชู แปลว่า หนูเทวดา ,และเฟ่อฟู แปลว่า หนูบิน เป็นตน้ ค าว่า “ฝู” พอ้งเสียงกบัค าท่ีมี
ความหมายวา่ ความสุข18 ดงันั้นช่างจีนจึงนิยมแทรกภาพคา้งคาวลงในภาพมงคลต่างๆ  คา้งคาว เป็น
สัตว์ท่ีมีเร่ืองเล่าอยู่ในต าราสมุนไพรป้ันเฉาของจีน กล่าวว่าในถ ้ าตามภูเขาต่างๆ เป็นท่ีอยู่ของ
คา้งคาวท่ีมีอายุนบัพนัๆ ปี และมีสีขาวดุจสีเงิน เช่ือกนัว่ามนักินออ้ยเป็นอาหาร และถา้คนไดกิ้น
ค้างคาวเข้าไปแล้วจะท าให้อายุยืน และท าให้มองเห็นได้ดี เลือด ปีก และน ้ าดีของค้างคาว มี
สรรพคุณเป็นส่วนประกอบของยา ในต าราป้ินเฉา19ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของคา้งคาวไวว้า่ คา้งคาวมี
รูปร่างคลา้ยหนู ตวัของมนัเป็นสีด าอมข้ีเถา้ มีปีกซ่ึงเป็นเน้ือบางๆ เช่ือมกบัขาทั้ง 4 ขา้งและหาง มนั
จะปรากฏตวัในฤดูร้อนและจ าศีลในฤดูหนาว อนัเป็นช่วงส าคญัของชีวิต เพราะในช่วงน้ีมนัจะไม่
กินอะไรเลย คา้งคาวออกหากินเวลากลางคืน ส่วนกลางวนัมนัจะไม่ออกไปไหน มนักินสัตวจ์  าพวก 
ยงุ ร้ิน และเห็บ  

ในประเทศจีน ค้างคาวบางพนัธ์ุมีขนาดใหญ่มาก ปีกของมนัเม่ือกางออกจะมี
ขนาดถึง 2 ฟุต คา้งคาวท่ีพบมี 9 สายพนัธ์ุ 20 ตระกลู พบมากทางทิศใตข้องประเทศจีน 

คา้งคาว 5 ตวั ชาวจีนถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของความสุขและความมีอายุยืน ความ
แข็งแรง ความมัง่คัง่ให้เป็นคนท่ีมีจิตใจเมตตา และท าให้ตายตามธรรมชาติ คือตายดี20 นอกจากน้ี
                                                                    

17ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544), 21.  
18 John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R.Cammann 

Collection,” Orientations 25, 9 (September 1994), 60. 
19. John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R.Cammann 

Collection,” Orientations,60. 
20 Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 (September 1990), 84. 
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คา้งคาวยงัใช้หมายถึง ฮก ถือว่าเป็นสัตวซ่ึ์งไม่รู้จกัลงมายงัแผ่นดินเหมือนนกทั้งปวง เป็นท่ีหมาย
แห่งวาสนา  

 

 

ลายเส้นท่ี 54 ภาพคา้งคาวภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก 

2.2 ผีเส้ือท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มี 1 ภาพด้วยกัน 
(ลายเส้นท่ี 55) วาดในรูปแบบจีนผสมผสานศิลปะไทย มีการน าลายไทยมาประยุกตใ์นการวาด เก็บ
รายละเอียดต่างๆ ไดดี้ ใหค้วามรู้สึกหนกัแน่นอยา่งศิลปะจีน และภาพมีความพร้ิวไหวอยา่งศิลปะไทย 
ภาพผเีส้ือปรากฏบนบานหนา้ต่างช่องท่ีสองทางขวามือ 

ผเีส้ือเป็นสัตวท่ี์จิตรกรและนกัประพนัธ์ชาวจีนนิยมใชเ้ป็นหวัเร่ืองในงานของพวก
เขา ผเีส้ือ เป็นสัญลกัษณ์ของความสุข สนุกสนาน และความสวยงามอยา่งฉูดฉาด21 มีท่ีมาจากความ
ฝันของขงจ้ือ ปราชญ์ชาวจีนว่า ตวัเขากลายเป็นผีเส้ือและไดพ้บความสุขอย่างใหญ่หลวงท่ีไดบิ้น
ฉวดัเฉวียนและไดดู้ดกินน ้ าหวานจากมวลดอกไม่นานาพนัธ์ ดว้ยเหตุน้ีผีเส้ือจึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความสุข อายุยืนเน่ืองจากผีเส้ือภาษาจีนอ่านว่า “เตย๋” พอ้งเสียงกบัค าท่ีแปลว่า 70 ปี22 นอกจากน้ี
แลว้ ยงัเป็นสัญลกัษณ์แห่งฤดูร้อน และเป็นคร่ืองหมายแห่งการสมรส ถือวา่เป็นกามเทพของชาวจีน 
ซ่ึงมีท่ีมาจากเร่ืองเล่าของจวงจ้ือ นกัปราชญ์ลกัธิเต๋าว่า มีนกัศึกษาหนุ่มผูห้น่ึงวิ่งไล่ตามผีเส้ือแสน
สวย จนเขาได้พบกบัลูกสาวเจา้ของสวนและหลงรักเธอ ดงันั้นเขาจึงพยายามท างานอย่างหนัก 
เพื่อใหไ้ดเ้ธอมาเป็นภรรยา  

 

ลายเส้นท่ี 55 ภาพผเีส้ือภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก 

                                                                    
21 Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21,84. 
22 Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 27. 
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2.3 แมลงปอ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มี 2 ลกัษณะดว้ยกนั 
(ลายเส้นท่ี 56) โดยลกัษณะอิริยาบถ มีความคลา้ยคลึงกนั หนัหนา้ไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด วาด
เฉพาะเส้นรอบนอก ไม่เนน้รายละเอียดของภาพ แต่ละตวัการวาดจะมีความแตกต่างกนัในส่วนหัว 
ช่างจะวาดในลกัษณะเสมือนจริง ใช้ลายเส้นท่ีเรียบง่าย ชาวจีนถือกนัว่าเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
เป็นเอกเทศและความเป็นอิสระ เป็นแมลงน ามาสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติในทางทรง และ
มนุษยใ์นทางออ้ม ตามปฏิทินจีนในเดือนเกา้ จะนิยมน ารูปแมลงปอ ดอกเบญจมาศ หญา้น ้ ามาเขียน
กนัมากในเดือนน้ี เป็นเดือนท่ีระลึกถึงขุนนางท่ีถูกเนรเทศโดยจกัรรพรรดิ บางคร้ังเขียนเป็นภาพ
แมลงปอกบัหวัลูกศร23 จะพบภาพน้ีไดบ้นบานหนา้ต่างพระอุโบสถ ช่องท่ี 3 ทางซา้ยมือ 

 

ลายเส้นท่ี 56 ภาพแมลงปอภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 
 

2.4 กระต่ายท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 2 ลกัษณะ 
(ลายเส้นท่ี 57) โดยอิริยาบถจะมีความแตกต่างกนั หนัหนา้ไปในทิศทางท่ีต่างกนั มกัน าไปจดัวางอยู่
กบัภาพกระถางตน้ไม ้หรือบนใบไม ้ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ไม่วาด
หนา้ตา ตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น วาดในลกัษณะเสมือนจริง ทั้งสองภาพมีลกัษณะ
คลา้ยกนั จะพบไดบ้นฝาผนงัดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 36, 40 (จากแผนผงัท่ี 7 ) 

กระต่าย ถือเป็นสัตวป์ระจ าปีนกัษตัรท่ี 4 ของจีน คนจีนมีความเช่ือวา่กระต่าง
อาศยัอยู่บนดวงจนัทร์ ความเช่ือคลา้ยกบัของไทย ทั้งน้ีก็เพราะภาพท่ีเราเห็นดวงจนัทร์จากโลก
นั้นเอง มีภาพวาดของจีนท่ีสืบทอดกนัมากกว่าสองพนัปีท่ีวาดกระต่ายถือสาก ครก และ ท่อนไม้
เพื่อใชบ้ด อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความมีอายุยืนยาว และความมีโชคดี24 บางคร้ังก็เรียกกระต่ายบน
ดวงจนัทร์วา่ “กระต่ายหยก”25 หลายต านานระบุวา่ไม่มีกระต่ายตวัผู ้และกระต่ายตวัเมียนั้นสามารถ
ตั้งทอ้งไดโ้ดยการกดักินหน่อไมท่ี้เพิ่งข้ึน ส่วนวธีิการใหก้ าเนิดลูกนั้นมนัจะส ารอกออกมาจากปาก 
                                                                    

23 ประทุม ชุ่มเพ็งพนัธ์ุ,สัตวม์งคลจีน ประเพณีและความเช่ือจากอดีตถึงปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ:
ส านกัพิมพช์มรมเด็ก,2544),130. 

24ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ,สตัวม์งคลจีน ประเพณีและความเช่ือจากอดีตถึงปัจจุบนั,,145. 
25Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird Publishers,2005),134. 
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จากเร่ืองราวในขา้งตน้ จึงมีภาพวาดจึนเป็นชายสองคน ก าลงัมองดูชายอีกคนหน่ึง
ส ารอกกระต่าย สามตวัออกจากปาก ชายผูน้ั้นก็คือ ถงัหม่า ซ่ึงถูกบงัคบัให้กินบุตรของตนท่ีถูกตม้ 
เม่ือส ารอกออกมาก็กลายเป็นกระต่ายสามตวั26 

นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของจกัรพรรดิเหวินหวงั แห่งราชวงศโ์จว ส ารอกกระต่ายสาม
ตวัออกมา กระต่าย นั้นเป็นเน้ือของโอรสของพระองคท่ี์ถูกป้ันเป็นลูกช้ิน และวางไวต้่อหนา้ เป็นค า
พอ้งเสียงระหวา่ง หู่ (กระต่าย) และ หู่ (ส ารอก) ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลเบ้ืองหลงันิทานเหล่าน้ี 

ส่วนความเช่ือท่ีว่า ไม่มีกระต่ายตวัผูน้ั้น เก่ียวโยงกบัขอ้เท็จจริงท่ีวา่ ชาวจีนเรียก
หญิงท่ีรักเพศเดียวกนัวา่ กระต่าย ส่วนการล่ากระต่าย นั้นหมายถึงการไปส านกัโสเภณี27 

ยงัมีอีกหลายท่ี อา้งถึง “กระต่ายขาว” ในนิยามเร่ืองหน่ึง เทพแห่งดาวพระศุกร์ 
(ดาวเคราะห์สีขาว) ยอมถูกยิงขณะแปลงตวัเป็นกระต่ายขาว เพื่อช่วยพระเอกของเร่ืองตามหาแม่ 
ส าหรับสตรีตั้งครรภ์ เช่ือกนัว่า หากมารดากินเน้ือกระต่าย ทารกท่ีออกมาจะมีปากคลา้ยกระต่าย 
ส่วนในไตห้วนัเช่ือวา่ ปากกระต่ายนั้นเกิดจากในช่วงเดือนสุดทา้ยท่ีตั้งครรภ ์ แม่ตดัผา้หรือวสัดุได
ในหอ้งท่ีเทพแห่งการเกิดสิงสถิตอยู ่

ภาพเด็กชายหกคนยืนรอบโต๊ะ บนโต๊ะมีชายศีรษะเป็นกระต่ายยืนอยู่ เป็นการ
แสดงถึงเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 ซ่ึงแสดงความปรารถนาวา่ ลูกของ
ผูร่้วมงานนั้น จะมีฐานะทางสังคมและมีชีวติเป็นสุข28  

  

ลายเส้นท่ี 57 ภาพกระต่ายภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 

                                                                    
26ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สญัลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวญิญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบุ์๊คส์

, 2545),3.  
27 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 132. 
28 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos,132. 
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2.5 นก (เหน่ียว) มีนกหลายชนิดท่ีถือเป็นสัญลกัษณ์เช่ือมโยงกบัความหมายบางอยา่ง
ตามคติความเช่ือของจีน เช่น นกกระสา นกอินทรี นกกางเขน นกขมิ้น ไก่ฟ้า นกคุ้ม และนก
นางแอ่น เป็นตน้ 

2.6 นกหวัขวาน ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 58) โดยลกัษณะอิริยาบถ ก าลงัเกาะอยู่บนขอนไม ้ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่
แสดงรายละเอียด ตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ท าให้ผูช้มสังเกตไดย้าก  ช่างจะวาดใน
ลกัษณะเสมือนจริง พบบนฝาผนงัดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 21 (จากแผนผงัท่ี 6)  

“นกหวัขวาน” เป็นสัญลกัษณ์หมายถึงการมีอายุยืนยาว และบางคร้ังมีภาพวาดนก
เป็นคู่จบัตน้โบตัน๋ แสดงความปรารถนาวา่ผูเ้ห็นภาพน้ีอาจมีความร ่ ารวยและมีเกียรติจนบั้นปลาย
ชีวิต29 คติจีนถือวา่เจา้แห่งสัตวปี์กของจีนก็คือหงส์ มีเร่ืองเล่ามากมายเก่ียวกบัคนท่ีเขา้ใจภาษาของ
นก และใช้ความรู้ดงักล่าวน้ีเพื่อหนีภยั หรือเพื่อให้ไดค้วามมัง่คัง่ ภาพวาดอีกภาพหน่ึง ท่ีนิยมกนั
มากก็คือ ภาพคนกลายร่างเป็นนก 

นอกจากน้ียงัเล่าวา่นกเป็นผูดู้แลสุสานของจกัรพรรดิ และคนดีนัน่บางคร้ังจะได้
รางวลัจากนก แต่นกท่ีชัว่ร้ายก็มี ซ่ึงตอ้งคอยระมดัระวงั นอกจากน้ีจะตอ้งระมดัระวงัมิให้นกร่วงลง
มาบนผา้ของเด็กท่ีตากไว ้

ทั้งในภาษาจีนและภาษาเกาหลี ค าวา่ “เหน่ียว” หมายถึงอวยัวะเพศชาย และมกัจะ
ใชเ้ป็นค าสบถ ไม่มีความหมายท่ีชดัเจนใด ๆ30 

 

ลายเส้นท่ี 58 ภาพนกหวัขวาน31ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
29 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545),116.  
30Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird Publishers,2005),184.  
31 การวาดนกหัวขวานในพระอุโบสถ วดันาคปรกจะมีการตดัทอนจนเหลือเฉพาะเส้นท่ีแสดงถึง

รูปทรงเท่านั้น ปรากฎเพียงภาพเดียว. 
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2.7 นกกระเรียน (เหอ้ะ) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
2 ลกัษณะ (ลายเส้นท่ี 59) โดยมีอิริยาบถ ก าลงัยนืหนัหนา้เขา้หากนั โดยเบนตวัเขา้หาวตัถุ (กระถาง
ธูป) ท าหนา้ท่ีเป็นฐานของเชิงเทียนท่ีประกอบในหมู่เคร่ืองโต๊ะ อีกอิริยาบทมกัจะพบเป็นตวัเด่ียวๆ 
อยูร่่วมกบัวตัถุอ่ืนๆ โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตดัทอนเอาเฉพาะใน
ส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น วาดในลกัษณะรูปร่างท่ีเสมือนจริง พบพบนฝาผนงัดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 15 (จาก
แผนผงัท่ี 7) และผนงัดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 3 (จากแผนผงัท่ี 6) 

ส าหรับในภาพนกของจีน มกัจะมีนกกระเรียนและสัญลกัษณ์อ่ืนตามธรรมชาติ 
เน่ืองจากนกกระเรียนเป็นสัญลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว และมกัวาดอยูร่่วมกบัตน้สน และหิน ซ่ึง
ทั้งสองน้ีมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีคลา้ยกนั32 นอกจากน้ียงัอาจมีนกกระเรียนหน่ึงคู่กบัเต่า หรือ
กวาง ส่วนภาพนกกระเรียนกบัหงส์ เป็ดแมนดาริน นกกระสา และนกแซงแซวเป็นตวัแทน
ความสัมพนัธ์หา้อยา่งของคน ในกระณีน้ี นกกระเรียนเป็นสัญลกัษณ์ของความสัมพนัธ์ พ่อ-ลูก เม่ือ
มนัร้อง ลูกนกก็ร้องตอบ ภาพนกกระเรียนสองตวัข้ึนไปยงัพระอาทิตย ์เป็นการอวยพรให้ผูรั้บภาพ
จงมีฐานะท่ีสูงข้ึน ส่วนค าวา่ “นกกระเรียนสวรรค์” (เทียน เห้อะ) หรือ “นกกระเรียนทิพย”์ (เซียน 
เหอ้ะ) 33นั้น หมายถึงคุณภาพอนัวเิศษของนกกระเรียน ในบทบาทท่ีสอง นัน่คือ เป็นสัญลกัษณ์ของ
ปัญญาความรู้ ส่วน “ความตายของเตา้หยิน” (นักบวชในลทัธิเต๋า) เรียกว่า เปล่ียนไปเป็นนก
กระเรียน  

  

ลายเส้นท่ี 59 ภาพนกกระเรียนภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
32 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 118. 
33 ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 127.  
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2.8 นกกระสา34 (หลู) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  3 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 60) ลกัษณะอิริยาบถ ก าลงักม้ตวัลงจิกกินเหยื่อ โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก 
ไม่แสดงรายละเอียด ตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ช่างจะวาดในลกัษณะเสมือนจริง 
ภาพปรากฎบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 9 ทางดา้นขวามือ ,บนฝาผนงัดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 13 (จาก
แผนผงัท่ี 5) และฝาผนงัทางทิศทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 20 (จากแผนผงัท่ี 5) นกกระสาเป็นสัตว์
ชอบอยู่ตามบึง หรือแม่น ้ าท่ีมีน ้ าข้ึนสูง ซ่ึงปรากฏในบทกวีคนส าคัญสมัยถังจ านวนมาก ดัง
ยกตวัอยา่งของหวา่งเล่ย  

 “เหนือบึงกว้าง  
 นกกระสาสยายปีกเหลือง 
 นกก าลงัร้องเพลงในป่ากลางฤดูร้อน”35 

ค าวา่ หลู ท่ีหมายถึงนกกระสาน้ี พอ้งเสียงกบัค าวา่ หลู ท่ีหมายถึงหนทาง ดงันั้น
ในภาพจะมีรูปนกกระสา (หลู) และดอกบวั (เหลียน) ซ่ึงหมายถึงขอจงมีหนทาง (หลู่) ขา้งหน้า
เสมอ เน่ืองจากค าวา่ เหลียน น้ีพอ้งเสียงกบัค าวา่ เหลียน ท่ีหมายถึงขา้งบนนัน่เอง 

   

ลายเส้นท่ี 60 ภาพนกกระสาภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
2.9 นกแกว้ ภาพนกแกว้ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 

2 ภาพ (ลายเส้นท่ี 61) ลกัษณะอิริยาบถ ก าลงัโนม้ตวัอยูบ่นคอนเกาะ โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบ

                                                                    
34ความแตกต่างระหว่างภาพจิตรกรรมนกกระเรียนและนกกระสา ภายในอุโบสถวดันาคปรกนั้น 

สงัเกตได ้2 ประการ ในประเด็นแรกภาพจิตรกรรมนกกระเรียนจะมีลายเส้นพาดผ่านระหวา่งส่วนหัวกบัส่วนคอ 
ต่างจากนกกระสาท่ีไม่มีลายเส้นพาด ประเด็นท่ีสองภาพจิตรกรรมนกกระเรียนช่างจะวาดเส้นขนในส่วนปลาย
หาง เป็นทรงปลายแหลม ต่างจากนกกระสาท่ีช่างจะวาดเสน้ขนในส่วนหางดว้ยการขีดเป็นเส้นโคง้ เรียงกนั หรือ
วาดในลกัษณะเป็นพุม่หาง โดยใชเ้สน้โคง้มน. 

35 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 119. 
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นอก ไม่แสดงรายละเอียด ตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ลงสีพื้นท่ีตวันกเป็นสีเดียว มี
ลกัษณะการวาดเสมือนนกแกว้จริงๆ ปรากฎบนผนงัดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 15 (จากแผนผงัท่ี 7)และฝา
ผนงัดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 6 (จากแผนผงัท่ี 6) 

นกแกว้เป็นสัตวใ์นทอ้งถ่ินตอนใตข้องจีน แต่เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลกมากกว่าสอง
พนัปีแลว้ ในเอกสารสมยัโบราณเคยอา้งถึงนกแกว้ท่ีพูดไดม้านานแลว้ ในภาพวาดท่ีมีนกแกว้มกั
วาดรูปนกแกว้จิกไข่มุก พร้อมกบัภาพเจา้แม่กวนอิม36 

ค าว่านกแกว้ในภาษาจีน (อิง เกอ) ยงัมีความหมายว่าเด็กหญิงก็ได ้เม่ือกล่าวว่า 
“นกแกว้เชิญไปงานเล้ียงน ้าชา” ยอ่มหมายถึงหญิงในบาร์ หรือหญิงในซ่องนางโลม37 

ส่วนใหญ่พบทางตอนใตข้องประเทศจีน เป็นนกท่ีมีสีสันสวยงาม และถือว่าเป็น
สัตวเ์ล้ียงท่ีน่ารัก ตามบา้นของผูมี้ฐานะดีมกัเล้ียงไวดู้เล่น บางคร้ังใช้เป็นลวดลายในการตกแต่ง 
หรือเป็นตราประทบับนเคร่ืองถว้ย 

  

ลายเส้นท่ี 61 ภาพนกแกว้ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 

2.10 สิงโตท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  3 ลกัษณะ 
(ลายเส้นท่ี 62) โดยมีอิริยาบถ ก าลงัใชข้าหนา้ดา้นซ้ายเหยียบลูกแกว้ บางภาพก็ก าลงันัง่อยูบ่นเกา้อ้ี 
โดยช่างจะวาดแสดงรายละเอียดอยา่งเด่นชดั มีลวดลายท่ีพร้ิวไหว โดยเพิ่มเติมจินตนาการตามแบบ
สิงโตจีน ดดัแปลงลกัษณะให้แตกต่างไปจากสิงโตจริง เป็นลกัษณะการวาดแบบเพอ้ฝัน ทุกตวัมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยกนั จะแตกต่างกนับา้งในส่วนของรายละเอียดลวดลาย ตวัอยา่งการปรากฎเช่น บน
ผนงัดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 4,5 (จากแผนผงัท่ี 4) 

สิงโตเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนอยา่งหน่ึง ในประเทศจีนเองไม่มีสัตวช์นิดน้ี สิงโตมี
ปรากฏในพงศาวดารเร่ืองไคเก็กวา่ ราชทูตจากเมืองเปอร์เซียน ามาถวายในสมยัพระเจา้ชางดี (ค.ศ.
76-87) ส าหรับในทางลทัธิเต๋าและพุทธศาสนา ถือวา่สิงโต เป็นเคร่ืองหมายของพระพุทธเจา้ และ
                                                                    

36 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545),121. 

37ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สญัลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวญิญาณบรรพชน,121.  
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เรียกนามพระพุทธเจา้วา่ “ศากยสิงห์” แปลวา่ สิงห์แห่งวงศศ์ากยะ ในประเทศจีนถือกนัวา่เป็นผูเ้ฝ้า
สถานท่ี มกัประดบัตามท่ีต่าง ๆ เช่น สุสานของตระกลู ศาลเจา้ และบา้นเรือนผูมี้ฐานะ38 

รูปสิงโตมกัจะมีลูกหินกลมๆ อยูใ่นปากกล้ิงไปกล้ิงมาไดเ้รียกวา่สิงโตคาบแกว้ ท่ี
ปรากฏในภาพจิตรกรรมน้ีมีสิงโตคาบกระเช้าดอกไม ้สิงโตเหยียบลูกแกว้ หมายถึงเป็นสิงโตตวัผู ้
นอกจากน้ียงัมีรูปสิงโตคาบดาบซ่ึงมีความหมายวา่เป็นการแสดงอาการดุมาก เพื่อป้องกนัภูตผปีีศาจ39 

ค าวา่ ซีจ่ือ ในภาษาจีนมาจากภาษาเปอร์เซียน ชาวจีนไดคุ้น้เคยกบัสัตวช์นิดน้ีจาก
การติดต่อกบัประเทศแถบเปอร์เซีย ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะการติดต่อคา้ขายนัน่เอง 

สิงโตเป็นสัตวท่ี์ราชทูตไดม้อบไวใ้นสวนสัตวใ์นพระราชวงัต่อมาสมยัราชวงศถ์งั 
(ค.ศ. 618-907) เม่ือกองทพัจีนบุกลึกเขา้ไปในเอเชียกลาง คนจีนก็อาจไดเ้ห็นสิงโตตวัจริง 

ในภาพวาดและประติมากรรมจีน สิงโตต่างไปจากสัตวใ์นความเป็นจริง ทวา่สิงโต
เป็นสัตวท่ี์มีบทบาทในเร่ืองเล่าพื้นบา้นของจีนมาก ในวรรณกรรมสมยัราชวงศ์ซ่งมีการกล่าวถึง
ราชาแห่งสัตวป่์า เช่นเดียวกบัในทางตะวนัตก นิยายในคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ไดก้ล่าวถึงสิงโตวา่ เป็น
สัตวส์วรรค ์และยงัถือเป็นสัตวพ์าหนะทรงของพระมญัชุศรี หรือพระโพธิสัตวแ์ห่งปัญญาดว้ย 

สิงโตคู่หนา้อาคาร อาราม สถานท่ีต่าง ๆ นั้นไดรั้บความนิยมมากพอกบัมงักร ตวั
ขวาจะเป็นเพศผู ้ตวัซา้ยจะเป็นเพศเมีย ใตอุ้ง้เทา้ของสิงโตตวัผู ้มีลูกบอลประดบัลวดลาย ส่วนสิงโต
ตวัเมียก าลงัประคองลูกของมนั ส าหรับลอนคล่ืนบนหวัสิงโต มีจ านวนมากเพียงใด ก็ข้ึนกบัฐานะ
เจา้ของอาคารท่ีมนัอารักขาอยู ่ สิงโตตวัซ้ายถือเป็นสัญลกัษณ์ของส านกัไทซ่ี้ (ปรมาจารย)์ อนัเป็น
หน่วยงานท่ีมีต าแหน่งสูงสุดแห่งหน่ึง สิงโตตวัขวาเป็นสัญลกัษณ์ของ เซ่าเป่า หรือองครักษน์้อย 
สิงโตท่ีคอยอารักขาน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 3 แลว้40 

มีต านานเล่าวา่ มีลูกสิงโตตวัหน่ึงอยูใ่นลูกบอล ท่ีประดบัลวดลายเหมือนอยูใ่นไข่ 
และบางต านานว่า นัน่มิใช่ลูกบอล หากแต่เป็นไข่มุกขนาดมหิมาท่ีสิงโตใช้เล่นสนุก ค าพูดท่ีว่า 
“สิงโตปาลูกบอลถกัลาย” เป็นอุปมาอุปไมย หมายถึงการมีเพศสัมพนัธ์ การละเล่นท่ีรู้จกักนัดีอยา่ง
หน่ึงก็คือ การเตน้สิงโต ซ่ึงมกัจดัในช่วงเทศกาลโคมไฟ คือวนัท่ี 15 เดือนอา้ยของจีน การเตน้นั้น
น่าจะมาจากทางตะวนัตกของเอเชียในสมยัราชวงศถ์งั41 นกักายกรรมจะสวมหนา้กากไม ้มีหางท า

                                                                    
38 ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544), 88. 

      39 ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ.  สตัวม์งคลจีน.  (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544),89.  
40 Goswamy N. B., Where does the Lion come from in ancient Chinese culture? Celebrating with 

the Lion Dance (October 6, 2002, The Tribune Newspaper, Chandigarh, India). 
41Ben Ju Da Ci Dian, Da Cidian (xia) (Tai Bei : Sanmin Shuju, 1974).  
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จากเส้นดา้ย ซ่ึงพอเทียบเคียงไดก้บัการเชิดสิงโตในประเทศไทย ส่วนลายเส้นท่ีวาดคนก าลงัข่ีหลงั
สิงโตนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นแนวเร่ืองจากนิยายอมตะของจีน  

   

ลายเส้นท่ี 62 ภาพสิงโตภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก 

2.11 ปลา (หย)ู ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มี 3 ภาพดว้ยกนั 
(ลายเส้นท่ี 63) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ปลาทอง ปลาคาร์ฟ และปลาวาฬ ลกัษณะอิริยาบถท่ี
แตกต่างกนัไป บางแหวกว่ายในสายน ้ า บางก็ถูกเก่ียวอยู่กบัตะขอเบ็ด บางก็ถูกจดัวางไวบ้นพาน 
โดยช่างจะวาดแสดงรายละเอียดเด่นชดั โดยใส่จินตนาการของช่างเขา้ไป เป็นลกัษณะการวาดแบบ
เสมือนจริง และเพอ้ฝันคละกนัไป 

ปลาเป็นสัญลกัษณ์มงคลอย่างหน่ึงของชาวจีน เพราะค าว่า หยู ท่ีหมายถึง ปลา 
พอ้งเสียงกบัค าวา่ หย ูท่ีหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ปลา จึงเป็นสัญลกัษณ์ของความมัง่คัง่ ส่วนภาพ
เด็กกับปลา มีความหมายว่า ‘ขอให้จงมีความมั่งคัง่อุดมสมบูรณ์ จากลูกชายท่ีได้รับต าแหน่ง
สูงข้ึน’42  

อีกภาพหน่ึงท่ีนิยมกนัมากก็คือ ปลาทอง (จิน หย)ู ในบ่อปลา (ถาง) ท่ีบา้น ขา้งบ่อ
ปลามีหญิงผูมี้ฐานะ เด็กเล็กสองคน และสาวใช ้ภาพนั้นเป็นสัญลกัษณ์ ตีความไดว้า่ “ขอให้มีทอง 
(จิน) อยา่งลน้หลาม (หย)ู จงเต็มห้องโถง (ถาง) ของบา้น” ส่วนดอกบวั (เหลียน) และปลา เป็นการ
อวยพรแสดงความปรารถนาใหมี้ชีวติอยา่งมัง่คัง่ อุดมสมบูรณ์ (หย)ู ปีแลว้ปีเล่า (เหลียน เหนียน)43 

นอกจากอาหารอยา่งอ่ืนแลว้ ชาวจีนยงันิยมใชป้ลาเป็นเคร่ืองเซ่นไหวเ้ทพเจา้ดว้ย 
ในภาคกลางของจีนมีการใชห้วัปลา (หย ูโถว) เพื่อเซ่นไหวเ้ทพเจา้แห่งความมัง่คัง่ร ่ ารวย ดว้ยความ
เช่ือวา่เป็นการเร่ิมตน้ (โถว) ของความมัง่คัง่ และปลายงัเป็นอาหารท่ีนิยมปรุงรับประทานในตอนปี
ใหม่ ส าหรับผูค้นทัว่ไปดว้ย  

                                                                    
42 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545),141. 
43 ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 143. 
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2.12 ปลาทอง ในสมยัราชวงศถ์งัมีการท าสวนอุทยานอยา่งยอ่ไวดู้เล่นในบา้นของพวก
ท่ีมีฐานะมัง่คัง่ร ่ ารวย มีการเล่นดอกไมแ้ละเล้ียงปลาทอง ถือวา่เป็นงานดิเรกท่ีดีในสมยัราชวงศถ์งั 
คนจีนชอบปลาทองมาก และเล้ียงไวใ้นอ่างในบา้น หรือในสระท่ีสวนของวดั ค าว่าปลาทองใน
ภาษาจีนมีเสียงพอ้งกบัค าท่ีหมายถึง “มีทองลน้หลาม” ปลาทองจึงมกัจะเป็นของขวญัส าคญัอีกอยา่ง
หน่ึงท่ีนิยมมอบใหก้นัในวนัมงคลต่าง ๆ 

เม่ือวาดภาพปลาทองและดอกบวั (จิน หยู ถง เหอะ) ไวด้้วยกนั ปลาทองจะ
หมายถึงทองค าและหยก (จิน หยู) อยู่ดว้ยกนั (ถง เหอะ ซ่ึงพอ้งเสียงกบัค าว่า เหอะ ท่ีหมายถึง
ดอกบวั)44 

ภาพปลาทองคู่เป็นสัญลกัษณ์ของความเติบโต แต่ปลาทองอาจใชเ้ป็นตวัแทนของ
คนรักของแม่ม่ายหรือผูช้ายแมงดา  

2.13 ปลาคาร์พ (หล่ี)  ชาวจีนเรียกปลาคาร์พวา่ หล่ี (บางคร้ังเรียกกนัวา่ ปลาล่ีฮ้ือ หรือ 
ปลาหล่ีฮ้ือนั้นเอง) เน่ืองจากค าน้ีมีเสียงใกลก้บักบัค าว่า ล่ี ท่ีหมายถึงผลก าไร หรือประโยชน์ ปลา
คาร์พจึงเป็นสัญลกัษณ์ของความปรารถนาจะไดผ้ลก าไรหรือประโยชน์จากการท าธุรกิจ นอกจากน้ี
ยงัมีแนวคิดเพิ่มเติมวา่ ปลาคาร์ “หล่ี” กระโดดขา้มประตูมงักร ซ่ึงอยูท่ี่แม่น ้ าเหลือง ก็จะกลายเป็น
มงักรได้45 ความพยายามเช่นน้ีถูกน าไปเปรียบเทียบกบัความส าเร็จในการสอบเขา้รับราชการ จึง
มกัจะน ามาวาดเป็นภาพประดบัตามท่ีต่าง ๆ โดยมกัปรากฏเป็นปลาคาร์พรายลอ้มดว้ยฝงูปลาเล็ก ๆ 
หมายถึงคนท่ีสอบไม่ผา่น แสดงถึงการกา้วกระโดดคร้ังใหญ่ ส าหรับส่วนท่ีเป็นประตูนั้น โดยปกติ
จะเขียนค าวา่ หลง เหมิน ซ่ึงแปลวา่ ประตูมงักร46  

การประสบความส าเร็จดังกล่าวน้ีนับว่ายิ่งใหญ่ และต้องการการเตรียมตวัท่ี
ยาวนาน ดว้ยเหตุน้ีอีกนัน่เองท่ีท าให้ปลาคาร์พเป็นสัญลกัษณ์ของความอดทนและมัน่คง ส่วน
หนวดปลานั้นเป็นเคร่ืองหมายของพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติ และพลงัวเิศษ 

2.14 ปลาวาฬ (จิง อวิ)๋ เฉพาะในภูมิภาคชายฝ่ังตอนใตข้องจีนเท่านั้น ท่ีจะมีธรรมเนียม
ความเช่ือเก่ียวกบัปลาวาฬ ส่วนในไตห้วนัมีความเช่ือแพร่หลายวา่ ปลาวาฬเป็นผูน้ าเมล็ดมะเด่ือมา

                                                                    
44 เร่ืองเดียวกนั.เร่ืองเดียวกนั,143. 
45 ต านานดงักล่าวมีตั้งแต่สมยัราชวงศ์ซ่ง, อา้งจาก Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 

8. 
46 Edcuard Chavannes, Five Happiness, trans.Elaine Spaulding Atwood (New York : John 

Weathehill Inc., 1973), 30.  
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สู่มนุษย ์และเป็นสัตวช์นิดเดียวท่ีไดรั้บการเฉลิมฉลองในเทศกาลโดยเฉพาะ  นอกจากน้ีในประเทศ
ญ่ีปุ่นสมยัโบราณก็มีลทัธิเก่ียวกบัปลาวาฬดว้ย 

ในสมยัโบราณ เม่ือนกัปราชญ์ปฏิเสธไม่ยอมต่อพวกแมนจู และหนีไปไตห้วนั 
กล่าวกนัวา่มีปลาวาฬปรากฏตวั ท่ีเมืองไถหนาน เม่ือราชวงศชิ์งล่มสลายลง ปลาวาฬก็สูญไปดว้ย 
และไม่ปรากฏอีกเลย 

   

ลายเส้นท่ี 63 ภาพปลาในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

2.15 เสือท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 ภาพ เป็นภาพ
ท่ีมีเฉพาะส่วนหัว ลกัษณะอิริยาบถก าลงัคาบดาบ ช่างเขียนวาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้
อยา่งชดัเจน แสดงออกถึงอารมณ์เพิ่มเติมจินตนาการตามแบบศิลปะจีนลงไปในภาพ เป็นลกัษณะ
การวาดแบบเพอ้ฝัน ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 5 (จากแผนผงัท่ี 4 ),ปรากฎบน
ผนงัดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 7 (จากแผนผงัท่ี 6) 

เสือ (ในท่ีน้ีคือเสือโคร่ง) บางต านานว่าเป็นเจา้แห่งสัตวป่์า ในสมยัโบราณมีพิธี
บูชาเสือ เพราะเสือช่วยกินหมูป่า ท่ีท าลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบา้น เสือนั้นเป็นสัตวห์ลกัห
ยาง หรือหลกัเพศชาย ดว้ยเหตุน้ี เสือขาวจึงเป็นสัญลกัษณ์ของฤดูใบไมร่้วง และทิศตะวนัตก และยงั
เป็นสัญลกัษณ์ของความกลา้หาญ เพราะมนัขบัไล่ปิศาจหรือความชัว่ร้ายได ้ชาวจีนจึงนิยมสร้างรูป
เสือหินไวต้ามหลุมศพ ทั้งยงัมีเทพเจา้หลายองคท่ี์ข่ีเสือเป็นพาหนะ ส่วนรูปเด็กชายคนหน่ึงข่ีเสือนั้น 
เป็นหน่ึงในลูกกตญัญู (เซ่ียว) เพราะเป็นลูกท่ีข่ีเสือไล่ปีศาจใหพ้น้ไปจากพอ่ของตน 

เน่ืองจากเสือเป็นสัตวน่์ากลวั ค าวา่เสือ จึงเป็นค าตอ้งห้าม ชาวจีนจะเรียกเสืออีก
ช่ือหน่ึงวา่ ตา้ ฉง (หมายถึงแมลงตวัใหญ่) หรือเจา้ภูเขา  

เสือเป็นสัตวป์ระจ าปีนกัษตัรปีท่ี 3 (ปีขาล) นอกจากน้ีชาวจีนยงัวาดภาพเสือบน
เสาประตูเพื่อเป็นผูพ้ิทกัษ์ ปกป้องมิให้วิญญาณชัว่ร้ายเขา้มาในบา้น และเด็กๆ จะไดห้มวกเสือไว้
สวมดว้ย 
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ค าว่า หู จวื่อ หมายถึงภาชนะใส่เคร่ืองก ายานของจีน ท าดว้ยดินเผา หรือดินเผา
เคลือบรูปเสือหมอกอา้ปาก47 ซ่ึงเป็นสัตวข์องประเทศจีนแท้ๆ  มีหลายชนิด ตวัอย่างเช่น เสือโคร่ง 
เสือดาว ในต านานจีน มกักล่าวไวถึ้งอ านาจของเสือมากมาย ชาวจีนนบัถือกนัวา่เสือเป็นท่ีเกรงกลวั
ของภูตผปีีศาจ และถือวา่เป็นทวารบาลเช่นเดียวกบัสิงโต48 ในปลายสมยัราชวงศฮ์ัน่นิยมท าห่วงติด
ท่ีประตู ส าหรับดึงปิดเปิดแผน่โลหะรูปหนา้เสือส าหรับคอยขบัไล่ภูติผีปีศาจ รูปหนา้เสือท่ีคาบดาบ
น้ีก็มีความหมายเดียวกบัสิงโตคาบดาบนัน่เอง นอกจากน้ียงัเป็นสัญญลกัษณ์แห่งทิศตะวนัตก ซ่ึง
หนัไปยงัเทือกเขาคุรลุน49 และเป็นสัตวร์าศีท่ีสาม ในสิบสองราศี  

2.16 แมวท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  2 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 64) ลกัษณะอิริยาบถก าลงัตะปบลูกแกว้ ช่างเขียนวาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้
อยา่งชดัเจน เพิ่มเติมจินตนาการตามแบบศิลปะจีน และน าลวดลายไทยมาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบัส่วน
ต่างๆ ของภาพ เป็นลกัษณะการวาดแบบเพอ้ฝัน สองภาพจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ตวัหน่ึงมีลาย
ละเอียดลวดลาย อีกตวัจะมีเฉพาะลายเส้นรอบนอก ปรากฎบนผนงัดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 14 (จาก
แผนผงัท่ี 6) 

แมวเป็นสัตวข์นาดเล็ก มีอยู่ทัว่ไปทุกหนแห่ง แมวจะจบัหนูเป็นอาหาร ลกัษณะ
ล าตวัคลา้ยสุนัขจิ้งจอก หน้าคล้ายเสือ ขนอ่อนนุ่ม ฟันแหลมคม หางยาว มีสีขาว ด า และเหลือง 
เน่ืองจากหนูกินตัวไหมเป็นอาหาร และแมวจับหนูกินอีกทอดหน่ึง ดังนั้ นจึงถือว่า แมวเป็นผู ้
คุม้ครองปกป้องตวัไหม และมีความเช่ือว่า แมวมีอ านาจในการขบัไล่วิญญาณชัว่ร้ายได ้เพราะมนั
สามารถมองเห็นไดใ้นความมืด 50ดงันั้นในบางแห่งของจีน จึงมีการนบัถือบูชากนัเป็นพิเศษ 

ในภาษาจีน ค าว่าแมว คือ เมา และค าน้ีมีเสียงใกลเ้คียงกบัค าวา่ เหม่า ท่ีหมายถึง
อายุเขา้วยั 80-90 ปี ดว้ยเหตุน้ีจึงนิยมใชภ้าพแมวและผีเส้ือ เพื่อแสดงความปรารถนา หรือการอวย
พรใหผู้รั้บภาพนั้นไดมี้อายถึุง 80-90 ปี ส่วนภาพแมวและตน้เหมย (เหมย เล่นเสียงกบัค าวา่ เหม่ย ท่ี
หมายถึง เสมอ ๆ) และตน้ไผ่ (จวู๋  เล่นเสียงกบัค าว่า จู่ ท่ีหมายถึงปรารถนาให้พร) ทั้งหมดน้ีมี
ความหมายวา่ “ขอใหมี้อายยุนืยาว” 51 
                                                                    

47Edward L. Shaughnessy,China, (London : Duncan Baird Publishers,2005),85.  
48 Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),241. 
49 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 127. 
50 ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544), 97. 
51 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 127. 
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แต่หากมีแมวหลงเขา้มาในบา้น ชาวจีนถือเป็นลางไม่ดี เพราะถือวา่เป็นลางบอก
ความยากจน เน่ืองจากแมวรู้วา่หนูก าลงัจะมา และจะท าใหท้ั้งครอบครัวตอ้งส้ินเน้ือประดาตวั ผูเ้ป็น
แม่จะบอกเด็กท่ีไม่ยอมเขา้นอน วา่ประเด๋ียวแมวจะมาเอาตวัไป 

โดยทัว่ไปผูค้นไม่นิยมรับประทานเน้ือแมวอยูแ่ลว้ แต่ในทางตอนเหนือของจีน มี
ขอ้ห้ามเป็นพิเศษ ซ่ึงตรงกบัขา้มกบัภูมิภาคตอนใต ้ และไม่มีธรรมเนียมใด ๆ เก่ียวกบัแมวในตอน
ใตข้องจีน ในขณะท่ีมีพิธีบางอยา่งเก่ียวกบัแมวในเขตกนัสู ปกติแมวในตอนเหนือของจีนจะจบัหนู
เก่ง แต่ในตอนใตข้องจีน โดยเฉพาะแถบกวางตุง้ กล่าวกนัวา่แมวเหล่านั้นข้ีเกียจ 

แมวเป็นสัตวท่ี์สายตาดีมาก จึงเช่ือวา่แมวสามารถมองเห็นปิศาจในท่ีมืดได ้ส่วน
ในเขตจ้อเจียง เช่ือว่าแมวขาวจะข้ึนไปเดินบนหลังคาตอนกลางคืน และขโมยแสงจนัทร์ไป 
นอกจากน้ียงัสามารถแปลงตวัเป็นปิศาจชัว่ร้ายไดด้ว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่นิยมเผาแมวท่ีตาย เพราะเกรง
วา่มนัจะคืนชีพมาเป็นปิศาจได ้หากแต่นิยมแขวนไวก้บัตน้ไม ้และในไตห้วนัก็มีธรรมเนียมการมดั
แมวตายไวก้บัตน้ไมด้ว้ย  นอกจากน้ีชาวจีนยงัมีความเช่ือท่ีตรงกบัคนไทยวา่ หากแมวกระโดดขา้ม
โลงศพ ศพจะคืนชีพเป็นผีดิบ มาหลอกหลอน กล่าวรวม ๆ ก็คือแมวนั้นมีอ านาจชัว่ร้ายอยู่ในตวั 
และเป็นสัตวท่ี์จบัหนูเก่ง แต่ก็เป็นสัตวท่ี์อนัตรายมากดว้ย ในภาษาจีน ค าวา่ “แมวภูเขา” หมายถึง
กระต่ายป่านัน่เอง และมีส านวนวา่ “แมวก าลงักวาดหนู” หมายถึงเพิ่งกินหมดเกล้ียงไปนัน่เอง52 

   

ลายเส้นท่ี 64 ภาพแมวในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.17 คางคก 3 ขา ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  2 
ลกัษณะ (ลายเส้นท่ี 65) ตวัอยา่งท่ีปรากฎบนผนงัดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 19 (จากแผนผงัท่ี 7) อิริยาบถ
ก าลงัพ่นควนัทั้งสองภาพ ประกอบดว้ยขาหนา้ 2 ขา และมีขาหลงัยื่นออกมาคลา้ยกบัหางปลา วาด
โดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดได้อย่างชดัเจน เพิ่มเติมลวดลายและจินตนาการตามแบบศิลปะจีน 
เป็นลกัษณะการวาดแบบเพอ้ฝัน ใชจิ้นตนาการเขา้มาประกอบ มีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคา้งคกจริงๆ 

                                                                    
52 เธียรชยั  เอ่ียมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ : บริษทัรวมสาส์น (1977) 

จ ากดั, 2542), 205. 
 



128 

 

อย่างส้ินเชิง  ส าหรับในประเทศจีนไม่ปรากฏว่าแบ่งแยกกนัระหว่างกบและคางคกอย่างชัดเจน 
บางส่วนของคางคกใชท้  ายาชนิดหน่ึง ตามชนบทของจีนมกัจะมีเร่ืองของความเหนือธรรมชาติของ
คางคกมากมาย คางคกเป็นสัตวท่ี์มีอายยุนืยาวถึง 30-40 ปี 

ในภาพจิตรกรรมนิยายจีนกล่าวไวว้า่คางคก 3 ขา มนัยงัคงมีชีวิตและอาศยัอยูใ่น
ดวงจนัทร์ จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ี มนัจะถูกดูดกลืนในระหว่างท่ีเกิดจนัทรคราส53 ดงันั้นในจึงมี
ความหมายถึงการไม่ประสบความส าเร็จ ตามต านานกล่าวไวว้า่ หวัหนา้โออ่ีไดรั้บยาแห่งความเป็น
อมตะ54 จวกซิหวงัมู่ และถูกฉางโอ ภรรยาของเขาขโมยไป และหลบหนีไปยงัดวงจนัทร์ ณ ท่ีนั้น
เธอก็ได้กลายเป็นเทพอยู่ในร่างของคางคก ซ่ึงชาวจีนเช่ือกนัว่าบริเวณผิวดวงจนัทร์ท่ีมีร่องรอย
ปรากฏใหเ้ห็นทุกวนัน้ี ก็คือฉางโอในร่างคางคก คนจีนเช่ือกนัวา่คางคกทัว่ไปสามารถใชรั้กษาแผล
ไฟไหม ้น ้าร้อนลวกได ้และผูป่้วยสามารถกินคางคกเพื่อรักษาอาการได ้ส่วนคางคกพนัปี (เรียกเห็ด
เน้ือ) ควรเก็บในวนัข้ึน 5 ค ่า เดือน 5 แลว้น าไปตากแห้ง คางคกคายอาคาร55 มีความสัมพนัธ์กบั
ต านานภาพลงตา ท่ีเกิดจากสัตวป์ระหลาดของจีน ซ่ึงช่ือว่า “เซร้ิน” โดยควนัท่ีพ่นออกมาจากปาก
คางคกและรองรับอาคาร หรือเก๋ง สัตวช์นิดน้ีแปลงร่างได้56 “เซร้ิน” เป็นช่ือสัตวป์ระหลาดดงักล่าว 
มีเสียงใกลเ้คียง “เซร้ิง” แปลวา่ ความส าเร็จ เป็นการอวยพรใหป้ระสบความส าเร็จในการงาน57  

                                                                    
53ความเช่ือน้ีปรากฎในสมยัราชวงศฮ์ัน่ตะวนัตก จึงท าใหน้กัวชิาการสนันิษฐานวา่ ความเช่ือเก่ียวกบั

คา้งคกกลืนพระจนัทร์ในช่วงจนัทรุปราคา ไดส่้งอิทธิพลให้กบัความเช่ือในช่วงหลงั อย่างเช่น สัตวอ่ื์นๆ อย่าง
กระต่ายเพียงตวัเดียว ถา้วาดอยูภ่ายในวงกลม หมายถึงพระจนัทร์ ในสมยัราชวงศ์ชิง, อา้งอิงจาก May J. Lee, 
Dragons, Monsters and Auspicious Beasts (New York: Michael B Weisbrod, Inc.,1988), 80. 

54 May J. Lee, Dragons, Monsters and Auspicious Beasts (New York : Michael B Weisbrod, 
Inc.1988), 80. 

55สามารถดูภาพไดใ้น Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, PI.17. 
56 Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes (Chicago : Art Media Resources Ltd., 1952), 84. 
57Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 84., มีนกัวิชาการเสนอวา่การอวยพรดงักล่าวน่าจะ

เร่ิมจากจีนตอนเหนือ โดยพิจารณาจากส าเนียงในแถบเหนือ ซ่ึงจะอ่านค าท่ีแปลว่าประสบคามส าเร็จว่า เชร้ิน 
ไม่ใช่ เชร้ิง ซ่ึงท าใหมี้เสียงเหมือนกบัค าวา่ เชร้ิน ท่ีแปลวา่ สัตวป์ระหลาดชนิดดงักล่าว แต่ผูว้ิจยักลบัไม่เห็นดว้ย
กบัแนวคิดน้ี เพราะถา้หากพิจารณาภาพมงคลอ่ืนๆ ของจีน ท่ีเกิดจากการเล่นเสียงของค าในภาษาจีนกลาง จะ
พบวา่ โดยทัว่ไปเกิดจาก เป็นค าพอ้งเสียง หรือเสียงบางเสียง อาจมีความใกลเ้คียงกนัอยูแ่ลว้ แสดงให้เห็นวา่ ภาพ
มงคลท่ีเกิดจากการเล่นเสียงของค า โดยทัว่ไปนอกจากจะมาจากค าพอ้งเสียง ก็ยงัมาจากเสียงท่ีมีความใกลเ้คียงกนั
เพียงส่วนใดส่วนหน่ึงอีกดว้ย 
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ลายเส้นท่ี 65 ภาพคางคก 3 ขาในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.18 มา้ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 3 ภาพ (ลายเส้นท่ี 
66) ลกัษณะอิริยาบถ ก าลงัโน้มตวัลงนอน มีชายผา้พร้ิวไหวผูกอยูก่ลางล าตวั และอีกตวัหน่ึงผกูอาน 
ก าลงัยนืน่ิงๆ และมีโถวางอยูบ่นล าตวั โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตดัทอน
เอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น มีลกัษณะการวาดแบบเสมือน แต่ละภาพแตกต่างกนัท่ีขนาด และ
รายละเอียดของภาพ ตวัอยา่งท่ีปรากฎบนผนงัดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 12 (จากแผนผงัท่ี 7) 

มา้เป็นสัตว์ประจ าปีนักษตัรของจีนเช่นเดียวกับของไทย นั่นคือปีมะเมียใน
ภาษาจีนโบราณนั้น มีค าจ านวนมากท่ีใชห้มายถึงมา้ โดยจ าแนกตามสีและขนาดต่าง ๆ กนั แต่เม่ือ
บทบาทของมา้ลดลง ค าเรียกมา้ท่ีมีมากมายเหล่านั้นก็ค่อย ๆ ลดลงและหมดความนิยมในการใช้
เช่นกนั มา้ท่ีแข็งแรงท่ีสุดเช่ือวา่จากมองโกเลีย ส่วนมา้ทิเบตนั้นมีขนาดยอ่มลงเล็กนอ้ย แต่ก็ปราด
เปรียวและเช่ือฟัง นอกจากน้ียงัมีมา้ท่ีน ามาจากเอเชียตะวนัตก เช่นมา้อาหรับ 

ในคมัภีร์อ้ีจิงถือวา่มงักร (เพศชาย) และมา้ (เพศหญิง) เป็นสัตวส์องอยา่งท่ีไดเ้ลือก
เป็นตวัแทนของสองเพศ แต่ในเร่ืองปรัมปราสมยัหลงัถือวา่มา้เป็นสัญลกัษณ์ของหยาง (เพศชาย) 
ส่วนสัญลกัษณ์เพศหญิง (หยิน) นั้นไดแ้ก่ววั58 มีต านานมา้แปดตวัท่ีเป็นตวัแทนมา้ท่ีมีช่ือเสียงของ
จกัรพรรดิหมู่ ท่ีเช่ือวา่มีชีวิตอยูเ่ม่ือศตวรรษท่ี 10 ก่อนคริสตกาล นิยายเร่ืองหน่ึงในราชวงศห์มิง59 
เร่ืองการเดินทางไปตะวนัตกก็มีกล่าวถึง “มา้มโนมยั” อนัเป็นอุปมา หมายถึงการไดด้งัใจปรารถนา 
มา้เร็วนั้นอาจเทียบกบัภูเขากวนอู (ต่อมาเรียก กวนต้ี) ซ่ึงเรียกวา่ “มา้ขนแดง” ส่วนมา้ขาวท่ีปรากฏ
ในคมัภีร์พุทธศาสนาหลายคร้ังนั้น เป็นตวัแทนของความบริสุทธ์ิและความซ่ือสัตย์60 

ภาพวาดมีคนและมา้บรรทุกของล ้ าค่า หมายถึง อวยพรให้คนท่ีไดรั้บภาพจงได้
ต าแหน่งสูง (หู) ตลอดไป (หม่าหยาง คือบนหลงัมา้) ในไตห้วนั ค าวา่ มา้ หมายถึง “หญิงคนรัก” 
ส่วนค าวา่ มา้ ท่ีเป็นค าสุภาพหมายถึง “หญิง” นั้น เป็นค าโบราณไปแลว้ ในศตวรรษท่ี 16 มีตลาด

                                                                    
58ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544),241. 
59Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird Publishers,2005),29.  
60 Edward L. Shaughnessy,China,29. 
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แห่งหน่ึงในเมืองหยางโจว ท่ีมีมา้ผอม (โอวหม่า) ขาย โดยมีโสเภณีกวา่ร้อยคนเสนอตวั และมีลูกคา้
ต่อรองโดยตรงโดยไม่มีนายหนา้หรือตวัแทน  

อานมา้ (อนั) ชาวจีนใชม้า้เป็นพาหนะมาชา้นาน โดยเฉพาะในกองทหาร ในหลุม
ศพของจกัรพรรดิจีนยงัมีตุก๊ตามา้จ านวนมากฝังรวมอยูด่ว้ย ค  าวา่ “อานมา้” ในภาษาจีนออกเสียงวา่ 
อนั ซ่ึงพอ้งเสียงกบั อนั ท่ีหมายถึง สันติ61 และมกัจะวาดภาพอานมา้คู่กบัแจกนั (ผิง) ซ่ึงยงัพอ้งเสียง
กบัค าว่า ผิง ท่ีหมายถึงพกัเงียบ ภาพน้ีจึงมีความหมายว่า “ขอให้ผูไ้ดรั้บภาพจงมีความสงบสุข” 
นัน่เอง เป็นธรรมเนียมในหมู่ชาวจีนมาชา้นานนบัพนัปี ท่ีจะวางอานมา้ไวท่ี้ประตูทางเขา้บา้นของ
บิดามารดา ก่อนเจา้สาวและเจา้บ่าวจะผ่านเขา้มา จากนั้นเจ้าสาวจะก้าวขา้มอานม้า เป็นเคล็ด
หมายถึงวา่ “จะน าแต่ความสงบและความปรองดองเขา้มาในบา้น”62 ส่วนในสมยักลาง ธรรมเนียมน้ี
มีปรากฎในสังคมทางตอนเหนือของจีนดว้ย  

   

ลายเส้นท่ี 66 ภาพมา้ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.19 หงส์ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 4 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 67) แต่บางภาพถูกลบเลือนไปในบางส่วน ดว้ยความช้ืนและเช้ือรา จากน ้ าฝนท่ีร่ัวลงมา
จากหลงัคาพระอุโบสถ ตวัอยา่งท่ีปรากฎบนผนงัดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 4 (จากแผนผงัท่ี 7) 

หงส์เป็นสัตวใ์นจินตนาการ หงส์ของจีนมีลกัษณะท่ีแตกต่างกบัหงส์ของอินเดีย 
หงส์เป็นนกทิพยข์องจีน ถา้เป็นตวัเมียเรียกวา่ “หวอ่ง” นกชนิดน้ีกล่าวกนัวา่ ศีรษะคลา้ยนกพญาลอ 
จงอยปากคลา้ยนกนางแอ่น คอคลา้ยเต่า รูปคลายตวัคลา้ยมงักร มีหางอย่างปลา แต่ตามรูปท่ีนิยม
เขียนกนัเป็นรูปคร่ึงนกยงูคร่ึงนกพญาลอ เพียงแต่เดิมสีสลบักนัเป็น 5 สี 

ชาวจีนถือวา่หงส์ เป็นสัญลกัษณ์แห่งความเป็นอมตะและสันติ ชาวจีนใชห้งส์เป็น
สัญลักษณ์ของจกัรพรรดินีคู่กบัมงักร63 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของจกัรพรรดิ กล่าวกันว่าหงส์จะมา
                                                                    

61 Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),238. 
62วิไลรัตน์  ยงัรอด, “ภาพ “เคร่ืองตั้ง” จิตรกรรมพุทธบูชาในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้

เจา้อยูห่วั,” เมืองโบราณ 22,3 (กรกฎาคม – กนัยายน. 2539): 81-88. 
63สุภาณี ปิยพสุนทรา,ร้อยเรียงเร่ืองเล่าภาพมงคลจีน (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ,2550),26. 
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ปรากฏตวัใหเ้ห็นก็ต่อเม่ือจกัรพรรด์ิครองราชยอ์ยูใ่นทศพิธราชธรรม เป็นเคร่ืองหมายวา่สวรรคท์รง
โปรดปรานนกัปราชญ์จีนกล่าวว่า เดิมหงส์เป็นเทพแห่งลม และคุณลกัษณ์ของหงส์ก็คือคุณธรรม
ของลม   (เฟ่ิง) บา้งก็ว่า เฟ่ิง เป็นค าเรียกหงส์ตวัผูส่้วน หวง เป็นค าเรียกหงส์ตวัเมีย ขอ้เสนอน้ีมี
ความน่าสนใจ และยงักล่าวต่อว่า การรวมค าทั้งสอง คือเฟ่ิงและหวง เป็น เฟ่ิงหวง ก็หมายถึงการ
รวมกนัของทั้งสองเพศ บา้งก็วา่หงส์เป็นสัตวแ์ห่งหลกัหยาง คือบุรุษ  และเก่ียวโยงกบัทิศใตร่้างกาย
ของมนันั้นเป็นสัญลักษณ์ของคุณสมบัติทั้ งห้าของมนุษย์64 ได้แก่ หัว คือคุณธรรม ,ปีก คือ
ภาระหน้าท่ี ,หลงั คือการท าพิธีกรรมอย่างถูกตอ้ง ,อก คือความมีน ้ าใจ ,ทอ้ง คือความไวว้างใจได้
,ส่วนขน นั้นเป็นตวัแทนของสีทั้งหา้ 

ปัจจุบนัน้ีในทางตะวนัตกเฉียวเหนือของจีน ค าว่า หงส์ หมายถึง ชู้ ส่วนดอก
โบตัน๋หมายถึง คนรัก มีภาพจีนวาดหงส์สามตวับนหลงัมีเด็กก าลงันัง่อยู่ พร้อมกนัน้ีเด็กๆยงัถือ
แจกนับรรจุดอกโบตัน๋และดอกไมอ่ื้นๆดว้ย นอกจากน้ียงัมีภาพมงักรดา้นซ้าย และหงส์อยูด่า้นขวา 
อนัเป็นสัญลกัษณ์ของสามีภรรยา ส่วนภาพหงส์ท่ีปักบนเส้ือผา้ของเจ้าสาวบ่งบอกว่า  นางเป็น
จกัรพรรดินีในวงันั้น นอกจากน้ียงัมีค าเปรียบเทียบหญิงท่ีมีดวงตาเสน่ห์วา่ นยัน์ตาหงส์65 

 

ลายเส้นท่ี 67 ภาพหงส์ ภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก 

2.20 เต่า (เกวย) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 68) ลกัษณะอิริยาบถ ก าลงันัง่ทรงตวั ดว้ยเทา้หลงัทั้งสองขา้ง ส่วนเทา้หนา้หดเก็บอยูใ่น
กระดอง โดยช่างจะวาดเส้นรอบนอก แสดงรายละเอียดของส่วนต่างๆ ยกเวน้ในส่วนของใบหน้า 
และตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น มีลกัษณะการวาดแบบเหนือธรรมชาติ หรือเพอ้ฝัน  

                                                                    
64 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิต-วิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 202. 
65 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 37. 
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เต่า เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัในเร่ืองปรัมปราของจีน ในสมยัโบราณมีการเขียนอกัษร
จีนบนกระดองเต่า เพื่อใชใ้นการเส่ียงทายพยากรณ์ ทั้งน้ียงัเช่ือวา่มนัซ้อนความลบัของสวรรค ์และ
โลกเอาไว ้มีหลกัฐานสมยัโบราณบ่งบอกวา่ชาวจีนเปรียบ กระดองเต่ากบัทอ้งฟ้า และดา้นใตก้็คือ
โลก ทั้งสองส่วนถือวา่เป็นแบบจ าลองของจกัรวาลนัน่เอง นอกจากน้ีเต่ายงัเป็นตวัเอกในต านานอีก
หลายเร่ือง 

เต่าเป็นสัญลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว66 เพราะมนัเป็นสัตวท่ี์อายุยืนมากชนิดหน่ึง 
และยงัเป็นสัญลกัษณ์ของความมัน่คง นอกจากน้ีชาวจีนยงันิยมสลกัรูปเต่าไวบ้นหลกัท่ีหลุมศพดว้ย  

 

ลายเส้นท่ี 68 ภาพเต่าในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.21 เป็ด (เอีย) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 4 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 69) ลกัษณะอิริยาบถก าลงันอนหมอบ โดยช่างจะวาดเส้นรอบนอก แสดงรายละเอียด
ของส่วนต่างๆ ยกเวน้ในส่วนของใบหนา้ และตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ปีกตดัทอน
ลงจนมีลักษณะเหมือนขา อีกลักษณะหน่ึงก็จะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เป็นการวาดแบบเหนือ
ธรรมชาติ และวาดแบบลดทอน ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 30 (จากแผนผงั6),ฝา
ผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 29, 37 (จากแผนผงั7) 

ส าหรับภาพเป็ดในลายปักผา้ของจีน ท่ีแสดงถึงฉากไร่นาในชนบท ซ่ึงนิยมวาดกนั
มากพอสมควร ค าวา่ เป็ด  (เอีย)  ในภาษาจีนบางทอ้งถ่ิน เช่น ในแถบตะวนัออก ถือเป็นค าตอ้งห้าม 
เพราะมีความหมายว่า พวกรักเพศเดียวกัน ได้ด้วย ส่วนในภาคเหนือก็เป็นค าต้องห้ามเพราะมี
ความหมายวา่ อวยัวะเพศชาย67  

ในวนัส้ินปีของไตห้วนั มกัใชเ้ป็นด าเป็นของเซ่นไหวเ้ทพเจา้ และใชเ้ลือดของเป็ด
ด าทาในปากของเสือกระดาษ หลงัจากนั้นจะเผาเสือกระดาษท่ีประตูเมือง เพื่อขบัไล่วิญญาณชัว่ร้าย

                                                                    
66 ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 62. 
67 ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544). 
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ทั้งปวงให้ออกไปจากเมือง ในบนัทึกทางประวติัศาสตร์ของไตห้วนัระบุว่า เม่ือปี ค.ศ.1661 มี
ผูก่้อการกบฏต่อรัฐบาลจีน และเน่ืองจากผูน้ าในการกบฏผูน้ี้เป็นคนเล้ียงเป็ด เม่ือถูกปราบแล้ว 
ทางการจีนจึงสั่งหา้มเล้ียงเป็ดในตอนกลางของไตห้วนัเป็นเวลาหลายปีดว้ยกนั 

ในประเทศจีนและบางส่วนของไตห้วนัมีพวกมงัสังวิรัติพวกหน่ึงท่ีเคร่งครัด เรียก
กนัวา่ ศาสนาไข่เป็ด ไม่รับประทานอาหารอ่ืนยกเวน้แต่ไข่เป็ด ซ่ึงน ามาท าเป็นอาหารหลกั เพื่อบูชา
เจา้แม่กวนอิม คนเหล่าน้ีจะถือไข่เป็ดไวใ้นมือดว้ย ลทัธิดงักล่าว ถูกกล่าวหาวา่ มีพฤติกรรมท่ีไม่ถูก
ศีลธรรมและถูกสั่งหา้มนบัถือในไตห้วนั68  

    

ลายเส้นท่ี 69 ภาพเป็ดในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.22 เป็ดแมนดาริน (เซียน เอียง) นั้นเป็นสัตวพ์ื้นเมืองของเอเชียตะวนัออก และ
แพร่หลายไปสู่ยโุรปรวมทั้งท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย แต่ปัจจุบนัดูเหมือนจะกลายเป็นสัตวป์ระจ าถ่ินของจีนไปแลว้ 

เป็ด นั้นเป็นสัตวท่ี์จะครองคู่ และอยูด่ว้ยกนัไปจนตาย เป็ดจึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความสุขในชีวิตคู่ และเม่ือแสดงภาพเป็ดแมนดารินสองตวั (คู่) ตวัหน่ึงคาบดอกบวั อีกตวัคาบผล
บวั เป็นความหมายเพิ่มเขา้มาวา่ “ขอใหก้ารสมรสนั้นจงมีความสุข และไดลู้กชาย” 

ในห้องคู่บ่าวสาวมกัประดบัดว้ยม่านรูปเป็ดแมนดาริน และผา้ปูเตียงรูปเป็ด และ
มกัจะมอบหมอนเป็ดแมนดารินเป็นของขวญัวนัแต่งงาน ซ่ึงเป็นของผลิตในประเทศจีน ส าหรับค า
วา่ “เป็ดแมนดารินกลางน ้าคา้ง” หมายถึง คู่รักท่ียงัมิไดแ้ต่งงาน69 

2.23 ลิง (โหว) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 70) ลกัษณะอิริยาบถ ก าลงันัง่ถือลูกทอ้ ถูกจดัวางให้อยูบ่นโต๊ะ โดยช่างเขียนจะวาด
เฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ไม่วาดในส่วน
ใบหน้า มีลกัษณะการวาดแบบเสมือนจริง ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 29 (จาก
แผนผงั6) 

                                                                    
68ธวชัชยั   ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 56. 
69Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),255. 
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ลิง (โหว) ในวรรณคดีจีนมีกล่าวถึงลิงไวห้ลายเร่ืองดว้ยกนั โดยเฉพาะเร่ือง ไซอ๋ิว 
หรือการเดินทางสู่ตะวนัตก ในภาษาองักฤษบางฉบบัใชช่ื้อวา่ The Monkey  อนัเป็นท่ีรู้จกักนัดี และ
ตดัตอนน าไปแสดงเป็นละครหลายคร้ังดว้ยกนั ลิงในละครท่ีกล่าวถึง คือ ซุนหงอคง ซ่ึงถือเป็นเจา้
แห่งเหล่าวานร 

มีการตั้งศาลเจา้ส าหรับซุนหงอคงหลายแห่งในแผ่นดินจีนตอนใต ้โดยมีการบูชา
เสมือนเป็นเทพเจา้อนัยิ่งใหญ่เทียมสวรรค์ นอกจากน้ีแลว้ ลิงยงัเป็นสัตวป์ระจ าปีนักกษตัรปีท่ี 9 
ตามหลงัปีแพะ และเรามกัจะเห็นภาพลิงนัง่บนหลงัมา้หลายๆ คร้ัง ชาวจีนเรียกภาพน้ีวา่ หม่า ซาง 
เฟ่ิงโหว ซ่ึงเป็นค าพอ้งเสียงกบัขอ้ความอวยพรท่ีวา่ ขอให้ท่านจงไดต้  าแหน่งสูงส่ง ภาพดงักล่าวจึง
เหมาะยิง่ท่ีจะเป็นของขวญัแก่ขา้ราชการ 

ส าหรับภาพลิงถือลูกทอ้  ใช้เป็นตราสินคา้ยาหม่องในประเทศไทยด้วย อนัเป็น
ภาพตามทอ้งเร่ืองไซอ๋ิว ในภาพท่ีกล่าวถึงน้ี ลูกทอ้เป็นสัญลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว เน่ืองจากมี
ต านานวา่ ลูกทอ้ถูกขโมยจากสวนวิเศษของพระนางซีอ๋อง ภาพลิงสองตวับนตน้สน อาจตีความได้
ว่า ขอให้ท่านมีต าแหน่งสูงส่งไปชั่วลูกชัว่หลาน จากภาพลิงตวัหน่ึงนัง่บนหลงั (เปย) ของอีกตวั
หน่ึง เปย หมายถึง ชัว่อายคุน70  

 

ลายเส้นท่ี 70 ภาพลิงในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.24  มงักร (หลง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 4 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 71) แสดงลกัษณะอิริยาบถท่ีแตกต่างกนัออกไป วาดโดยแสดงรายละเอียดและลวดลาย
ทั้งหมดไดอ้ยา่งชดัเจน เพิ่มเติมจินตนาการโดยใชล้วดลายศิลปะจีนมาประยกุต ์เป็นลกัษณะการวาด
แบบเพอ้ฝัน ใชจิ้นตนาการเขา้มาประกอบเป็นส่วนมาก ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 
28 (จากแผนผงั6),ทางทิศใต ้ภาพท่ี 11 (จากแผนผงัท่ี 7) 

                                                                    
70 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 206. 
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มงักรเป็นสัตวท่ี์กล่าวถึงในหลายวฒันธรรมความเช่ือโดยมีความแตกต่างออกไป 
และมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีหลากหลาย คนจีนถือวา่มงักรเป็นสัตวม์งคล เป็นสัญลกัษณ์ของ
ความรุ่งเรืองความกลา้หาญ เพศชาย (หยาง)71 และนบัแต่ราชวงศฮ์ัน่ 206 ปีก่อนคริสตกาล มงักรยงั
เป็นเอกลกัษณ์ของจกัรพรรดิ อนัถือวา่เป็นโอรสแห่งสวรรค ์ อีกดว้ยนอกจากน้ี มงักรยงัเป็นสัตวต์วั
ท่ีห้าของปีนักกษตัรจีน เทียบกบัปีมะโรงของไทย ซ่ึงใช้งูใหญ่เป็นสัตว์ประจ าปี และเป็นสัตว์
ประจ าทิศตะวนัออกอนัเป็นทิศท่ีพระอาทิตยข้ึ์นมงักรจึงเป็นสัตวท่ี์ให้ความรุ่งเรือง ให้ฝน และยงัมี
เรียกวา่ มงักรฟ้า 72 เช่ือกนัวา่มงักรเหาะจากโลกไปสู่สวรรคใ์นวนัข้ึน 2 ค ่า เดือนยี่ ซ่ึงก่อให้เกิดฝน
ตก และเกิดสายฟ้าเป็นคร้ังแรกของฤดูใบไมผ้ลิ ส่วนทางตอนเหนือของจีนถือว่าเป็นเคร่ืองหมาย
ของการเร่ิมตน้ท าไร่นา ในวนัน้ีผูค้นชาวจีนในเยาวราชจะจดังานฉลองมงักร อนัเป็นเคร่ืองหมาย
แห่งความโชคดีดว้ย 

มงักรสามารถยอ่ตวัเล็กลงไดเ้ท่าขนาดตวัไหม และขยายตวัจนคบัพื้นทีระหวา่งโลก
และสวรรค์ได ้ทั้งยงัปรากฏตวัให้ใครเห็น หรือไม่เห็นก็ได ้วนัใดมงักรข้ึนไปบนสวรรค์ มนัจะซ่อน
ตวัอยู่ในเมฆฝน ในภาพวาดของจีนมกัมีมงักรสองตวัเล่นลูกแกว้ หรือไข่มุก (สายฟ้า) อยู่ในหมู่เมฆ 
อนัเป็นเหตุใหเ้กิดฝนตก ตามหลกัจกัรวาลวทิยาสมยัแรกๆ ของจีน ไดจ้  าแนกมงักรออกเป็น 4 ประเภท
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ เทียนหลง มงักรฟ้า เป็นสัญลกัษณ์ของอ านาจการเกิดของสวรรค ์เสินหลง มงักรเทพ ซ่ึง
ท าให้ฝนตก หลง มงักรโลกซ่ึงปกครองบรรดาน ้ าพุ และสายน ้ า สุดทา้ยก็คือ ฝจูงัหลง มงักรเฝ้าทรัพย ์
นอกจากน้ียงัมีหลงหวาง หรือจกัรพรรดิมงักร ซ่ึงปกครองทะเลทั้งส่ีแห่งในทิศทั้งส่ีของโลก73 

นอกจากน้ียงัมีมงักรทะเล มีต านานวา่บรรดาโป๊ยเซียนเคยต่อสู่กบัมงักรทะเล ถึง
ขนาดเอาภูเขาไท่ซานขวา้งลงไปในทะเล ซ่ึงมีบทบาทส าคญัมากในต านานพื้นบา้น เล่ากนัวา่มงักร
ทะเลมีพระราชวงัท่ีงดงาม เรียกว่า หลงกง และมีส่ิงล ้ าค่าอยู่ใตท้ะเล ผูโ้ชคดีจะไดไ้ปเยือนวงัของ
มงักรทะเลและไดแ้ต่งงานกบัธิดาของมงักรทะเลดว้ย ในภาษาจีน ค าวา่ หลง หรือมงักร ยงัประสม
กบัค าอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย ไดค้วามหมายเก่ียวพนักบัลกัษณะ และรูปร่างของมงักรทั้งส้ิน เช่นแม่น ้ า
มงักร ทะเลสาบมงักร ถ ้ามงักร เป็นตน้ ส่วนเมืองเกาลูน ก็คือเมืองของมงักรทั้งเกา้ จ่ิวหลง และชาว
จีนเรียกไดโนเสาร์วา่ ข่งหลง มีค  าอวยพรท่ีชาวจีนคุน้เคยกนัดีวา่ อ้ี หลง จ่ิว จ่ือ  ,เกอ้ะจ่ือ แปว๋ มงักร
มีลูกเกา้ตวั และแต่ละตวั มีลกัษณะท่ีต่างกนั ซ่ึงเป็นการอวยพรใหคู้่สามีภรรยาท่ีเพิ่งแต่งงานมีโชคดี

                                                                    
71 สุภาณี ปิยพสุนทรา,ร้อยเรียงเร่ืองเล่าภาพมงคลจีน (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ,2550),26. 
72Howard Giskin and Bettye S. Walsh, An introduction to Chinese culture through the family State 

(University of New York Press, 2001) , 32. 
73Howard Giskin and Bettye S. Walsh, An introduction to Chinese culture through the 

family State, 126.  



136 

 

นัน่เอง74 ในงานศิลปะของจีนมีมงักรหลากหลายขนาดและรูปร่าง โดยทัว่ไปวาดเป็นล าตวัยาว มี
เกล็ด มีเทา้ มีเล็บ มกัจะมีเขาคล้ายกวาง และหูคล้ายโค นอกจากน้ียงัมีเรือมงักรซ่ึงเป็นเรือยาว 
ตกแต่งเป็นรูปมงักรท่ีหวัเรือ ใชเ้ป็นเรือแข่งในทางตอนใตข้องจีน ซ่ึงมีเทศกาลแข่งเรือในวนัข้ึน 5 
ค ่า เดือน 5 เล็บมงักร เป็นเคร่ืองประดบัในพิธีกรรมในหมู่ชนชั้นสูง บ่งบอกฐานะของผูส้วมใส่ตาม
จ านวนของเล็บ75 ดงันั้นมงักรบนพระภูษาของจกัรพรรดิจึงมีห้าเล็บ ของเจา้ฟ้ามีส่ีเล็บ และตั้งแต่
สามเล็บลงไปเป็นของเหล่าขุนนางนอ้ยใหญ่ ส่วนภาพมงักรและหงส์ หมายถึงชายหญิง และเป็น
สัญลกัษณ์ของการแต่งงานดว้ย76ค าวา่ ตามงักร หรือ หลงเอ่ียน หมายถึง ล าไย เพราะมีผลกลมและ
เมล็ดด าวาวเหมือนลูกตา ส่วนในภาษาองักฤษก็เรียกตามภาษาจีนวา่ Longan  

   

   

ลายเส้นท่ี 71 ภาพมงักรในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
74 Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes (Chicago: Art Media Resources Ltd., 1952), 63. 
75 Schuyler Cammann, China’s Dragon Rob,63. 
76หลงัปี ค.ศ. 1759 ไดมี้การก าหนดสัญลกัษณ์ไวอ้ย่างแน่ชดั คือ จกัรพรรดิ ขุนนางชั้นอคัรมหา

เสนาบดี เสนาบดี และราชบุตรเขยพระองคแ์รก เจา้ชายพระองค์แรก รูปมงักรจะมี 4 เล็บ อคัรมหาเสนาบดีท่ี
โปรดปรานจะไดรั้บการพิจารณาเพ่ิมเลบ็มงักรเป็นพิเศษ อยา่งไรก็ตามการก าหนดชั้นฐานะก็มีเร่ืองของสีเส้ือเขา้
มาเก่ียวดว้ย สีของเส้ือท่ีจะใชก้บัลายมงักรมีอยู่ 3 สีคือ สีแดง สีเหลือง สีน ้ าเงิน สีแดงนั้นใชใ้นงานพิธีมีความ
หมายถึงความสุข สีเหลืองใชเ้ฉพาะจกัรพรรดิและพระมเหสี (สีเหลืองเป็นสีของราชวงศ์ชิง แต่หลายความเห็บ
บอกว่าจีนน่าจะใชสี้เหลืองเป็นสีของพระเจา้แผ่นดินมาตั้งแต่ยุคโบราณ เน่ืองมาจากจีนมีความเก่ียวขอ้งกบัสี
เหลืองมาตั้งแต่อดีต ไม่ว่าจะเป็น ดินเหลือง แม่น ้ าเหลือง ฯลฯ) สีน ้ าเงินหมายถึงราชสมบัติและประเทศ.ดู
Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes (Chicago : Art Media Resources Ltd., 1952). 
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2.25 กวาง (ลู่)   ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 2 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 72) และถูกลบเลือนไปในบางส่วน ดว้ยความช้ืนและเช้ือรา จากน ้ าฝนท่ีร่ัวลงมาจาก
หลงัคาพระอุโบสถ ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 7 (จากแผนผงัท่ี 5 ) 

ค าวา่กวางในภาษาจีนคือ ลู่ ซ่ึงไปพอ้งเสียงกบัค าวา่ ลู่ ท่ีหมายถึงเงินเดือนสูง แต่ท่ี
ใชก้นัมาก ก็คือ กวาง เป็นสัญลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว77 ภาพของกวางมีความโดดเด่นในต านาน
พื้นบา้นตอนเหนือและตอนกลางของเอเชีย รวมทั้งในอินเดียดว้ย แต่ในปรัมปราคติของจีนนั้นมี
ปรากฏอยู่ไม่มากนกั78 มีเร่ืองเล่าเร่ืองหน่ึงวา่ กวางตวัหน่ึงออกลูกเป็นเด็กหญิง ซ่ึงมีคนมาพบและ
น าไปเล้ียง เม่ือหญิงคนน้ีตาย ร่างกายก็มลายสูญไปดว้ย 

มีกวางชนิดหน่ึง เรียกว่า หมีลู่ อาจแปลเป็นไทยว่า กวางอูฐ เพราะมีลักษณะ
ประหลาด ในภาษาจีน มีค าเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ส่ีแปลก นัน่คือมีลกัษณะคลา้ยสัตวส่ี์อยา่ง แต่เม่ือ
รวมกนัแลว้ไม่เหมือนสัตวช์นิดใดเลย กล่าวคือ มีหัวเป็นกวาง หางเป็นลา คอหรือหลงัเป็นอูฐ หู
หรือกีบเทา้เหมือนโค หากหญิงทอ้งไดเ้ห็นกวางอูฐแลว้ เด็กท่ีเกิดมาจะมีส่ีตา ปัจจุบนัมีสัตวช์นิดน้ี
อยูเ่ป็นจ านวนนอ้ยมากคือเพียงไม่ก่ีร้อยตวัเท่านั้น  

 

ลายเส้นท่ี 72 ภาพกวางในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.26   กิเลน (ฉ่ีหลิน)  ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 2 
ลกัษณะ (ลายเส้นท่ี 73) แสดงอิริยาบถก าลงันอนหมอบทั้ง 2 ภาพ วาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมด
ไดอ้ยา่งชดัเจน เพิ่มเติมจินตนาการตามแบบลวดลายศิลปะจีน เป็นลกัษณะการวาดแบบเพอ้ฝัน ใช้
จินตนาการเขา้มาประกอบเพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ปรากฎบนฝาผนงัดา้นทิศตะวนัตก 
ภาพท่ี 3,11,15 (จากแผนผงัท่ี 5), ฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 4,13 (จากแผนผงัท่ี 4) 

                                                                    
77ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สญัลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวญิญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบุ์๊คส์

, 2545), 17. 
78 Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),239. 
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 ภาพกิเลนคายหนังสือ ไดป้รากฎบนจิตรกรรมวดันาคปรก และปรากฎในศิลปะจีน
เช่นกนั โดยเป็นสัญลกัษณ์วา่ บุคคลท่ีจะเป็นปราชญต่์อไปในอนาคต ไดเ้กิดข้ึนแลว้79  ในต านาน
ของจีนถือวา่กิเลน หรือฉ่ี หลิน ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรกบัยนิูคอร์นของยุโรป แต่มกัจะถูกหยิบยกมา
เทียบเคียงกนัเสมอ ทั้งน้ีเพราะรูปร่างพอจะเช่ือมโยงกนัได ้กิเลนเป็นสัตวค์ลา้ยกวาง ปกติมีเขาเดียว 
แต่บางคร้ังพบสองเขาหรือสามเขา กิเลนนั้นมีตวัเป็นกวาง ท าให้หลายท่านเช่ือว่าน่าจะมีพื้นฐาน
ความเขา้ใจมาจากกวาง80 มีการบรรยายถึงตวักิเลนอยา่งละเอียด กล่าวคือ มีหางอยา่งววั มีเกล็ดอยา่ง
ปลา เทา้เป็นกีบ และมีห้าเล็บ ส่วนเขานั้นมีขน โดยปกติกิเลนจะมีสีขาว เช่ือว่าเป็นหน่ึงในส่ีของ
สัตวว์เิศษ (นอกจากน้ีก็มี มกักร หงส์ และเต่า) และเป็นใหญ่ในบรรดาสัตวมี์ขนทั้งปวง81 

กิเลนเป็นสัญลกัษณ์ หมายถึงครอบครัวท่ีมีลูกหลานมากมาย ในศิลปะพื้นบา้นยงัมีการ
วาดรูปเด็กข่ีหลงักิเลนเหาะเหนือเมฆ และมีอกัษรจีนเขียนว่า “กิเลนให้ลูกหลาน” เด็กท่ีข่ีกิเลนนั้น 
มกัจะถือดอกบวั (เหลียน) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงความปรารถนาวา่จะไดลู้กชายต่อไป (เหลียน) 

มีการจดัพิธีฉลองอนัยิ่งใหญ่ในจงัหวดัเจียงสือ ทางตอนกลางของจีน เรียกวา่ “งาน
ฉลองกิเลนใหลู้กหลาน” พวกเด็กๆ จะเดินถือรูปกิเลนปักไมแ้ละมีโคมไฟรายรอบ ต่างพากนัมาจาก
หมู่บา้นของตน และแสดงละครสั้นๆ เก่ียวกบัวีรบุรุษในต านาน อีกต านานเล่าวา่ กิเลนจะไม่เหยียบ
ส่ิงมีชีวิตใดๆ แมแ้ต่หญา้ท่ีข้ึนบนพื้นดิน จากการท่ีกิเลนมีเขาบนศรีษะ ท าให้เช่ือว่าสัตวน้ี์เป็น
สัญลกัษณ์ของความดี มนัจะปรากฏตวัเม่ือแผน่ดินอยูดี่มีสุข หรือมีเซียนมาปรากฏ แต่ก็ไม่เสมอไป 
ข้ึนกบัโอกาส มีเร่ืองเล่าในส านกัขงจ๊ือร้องไห้เม่ือเห็นมา้ตวัหน่ึงท่ีขาหนา้หัก เม่ือถามวา่ “ร้องไห้
ท าไม?” ขงจ้ือก็ตอบวา่ “กิเลนปรากฏตวัเม่ือผูป้กครองมีความฉลาดและยุติธรรม หากมนัปรากฏตวั 
เม่ือไม่มีเร่ืองดงักล่าว ร่างกายของมนัจะบาดเจบ็” 82ดว้ยเหตุน้ี ขงจ๊ือ จึงเศร้าใจนกั 

โดยปกติภาพกิเลนจะหมายถึง การแสดงความปรกติ กระโปรงของหญิงชั้นสูงจะ
ประดบัลวดลายภาพสัตวว์ิเศษอ่ืนๆ ก าลงัค านบักิเลนในฐานะเป็นหวัหนา้ และในภาพเขียนจ านวน
มากจะมีภาพบุรุษข่ีกิเลนตามเน้ือเร่ืองตอนหน่ึงจากนิยาย  

                                                                    
79 Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 11, ภาพดงักล่าวไดป้รากฎในสมยั

ราชวงศ์ชิง ดูไดจ้าก Shucun Wang, Zhong Guo Nian Hua Shi (Beijing : Beijing Heng Zhi Cai Yin Youxian 
Gongsi Yinshua, 2002), 117. 

80 Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),275. 
81 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London: 

Routleldge, 1995), 117. 
82Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos,117.   
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ลายเส้นท่ี 73 ภาพกิเลนในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

2.27  ไก่ (จี) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 74) แสดงลกัษณะอิริยาบถก าลงัยืนโก่งคอขนัอยู่บนโต๊ะ วาดโดยแสดงรายละเอียด
ทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ตามแบบไก่จริงๆ เป็นลกัษณะการวาดแบบเหมือนจริง ปรากฎบนบาน
หนา้ต่าง 

ชาวจีนเช่ือวา่ไก่สามารถขบัไล่วญิญาณชัว่ร้ายได ้นอกจากน้ีชาวจีนตอนเหนือและ
ชาวเกาหลียงัเล้ียงไก่ไวส้ าหรับใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะใชเ้น้ือเท่านั้น ยงัใชไ้ข่ และขน
หาง แลว้ยงัเล้ียงใหข้นัเอาเสียงดว้ย  ชาวหลอหลอ ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยเช้ือสายทิเบตพม่าในตอนใต้
ของจีน มีต านานสร้างโลกวา่ ในเบ้ืองตน้มีไก่ตวัเมียสองตวั ตวัหน่ึงสีขาว ตวัหน่ึงสีด า แต่ละตวัมีไข่
ไก่เกา้ฟอง ฟักออกมากลายเป็นคนดีและคนเลว ส่วนทางตอนใตข้องจีนและเวยีดนามมีการใชไ้ก่เส่ียง
ทาย และยงัสามารถใชก้ระดูกไก่เส่ียงทายไดด้ว้ย ส่วนเลือดไก่ด านั้น เช่ือวา่สามารถขบัปิศาจได้83 

ไก่เป็นสัตวป์ระจ าปีนกักษตัรปีท่ี 10 ของปฏิทินจีน  เทียบได้กบัปีระกาของไทย 
แต่ชาวจีนไม่นิยมรับประทานไก่ตวัผู ้แมใ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งน้ีอาจเพราะเช่ือวา่ไก่สามารถขบั
ไล่วญิญาณร้ายได ้ดว้ยเหตุน้ีชาวจีนจึงมกัจะมีภาพไก่ขนแดงเพื่อป้องกนัไฟ ส่วนภาพไก่ขาวบนฝา
โลงนั้น สามารถสะกดปิศาจได ้

ส าหรับภาพ ไก่ขนั เป็นสัญลกัษณ์ หมายถึง ความส าเร็จ และมีช่ือเสียง กง หมิง 
ส่วนค าวา่กวน ท่ีหมายถึง ดอกหงอนไก่ พอ้งเสียงกบัค าวา่ กวน ท่ีหมายถึง ขุนนาง ก็เป็นสัญลกัษณ์
มงคลอีกอยา่งหน่ึง84 ภาพไก่ท่ีมีหงอนสวยงามเป็นอวยพรให้ผูไ้ดรั้บภาพนั้น พึงไดรั้บต าแหน่งทาง
ราชการเป็นรางวลั และพ่อไก่ท่ีมีลูกห้าตวั เป็นเคร่ืองเตือนใจวา่ ภาระของบิดาก็คือให้การศึกษาแก่
ลูกชายหา้คน  

                                                                    
83 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 68.  
84ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544),149.  
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ลายเส้นท่ี 74 ภาพไก่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

2.28  ชา้ง (เซ่ียง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 75) แสดงลกัษณะอิริยาบถก าลงักา้วเดิน วาดโดยแสดงรายละเอียดทั้งหมดไดอ้ย่าง
ชัดเจน เพิ่มเติมจินตนาการตามแบบลวดลายศิลปะจีน เป็นลักษณะการวาดแบบเพ้อฝัน ใช้
จินตนาการมาประกอบกบัลกัษณะรูปทรงแทจ้ริงของชา้ง ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพ
ท่ี 30,37 (จากแผนผงัท่ี 6) 

ในสมยัก่อนมีชา้งทัว่แผ่นดินจีน แมก้ระทั้งตอนเหนือ ซ่ึงมีอากาศหนาวจดั และ
ชนชั้นสูงมกัจะเท่ียวป่าออกล่าชา้ง ชา้งเป็นสัตวพ์ื้นเมืองทางตอนใตข้องจีนมาชา้นาน และมีประวติั
การฝึกชา้งมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 3 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงเร่ืองน้ีไดก้ล่าวไวใ้นต ารามาชา้นาน ทั้งยงั
มีเร่ืองเล่าของพระเอกในเร่ืองข่ีช้าง85 ส่วนภาพคนใช้ช้างไถนานั้น กล่าวกันว่าเป็นภาพของ
จกัรพรรดิซุนในต านาน ซ่ึงเป็นเทพแห่งความรุ่งเรือง และมีพระชนมายุถึง 100 พรรษา อยา่งไรก็
ตาม การใชช้า้งไถนาน้ี มีปรากฏในชนกลุ่มนอ้ยทางตอนเหนือของไทยดว้ย แต่ไม่สู้แพร่หลายนกั 
ขณะท่ีในแผน่ดินไทยสมยักรุงศรีอยุธยา เม่ือชาวตะวนัตกเขา้มาก็มีภาพวาดในลกัษณะดงักล่าว แต่
ไม่ไดรั้บความเช่ือถือและคิดไปวา่ชาวตะวนัตกไม่รู้ธรรมเนียม มีต านานมากมายเร่ืองชา้ง86 เช่น การ
ล่าสัตวร้์ายท่ีมาฆ่าชา้ง และมีการตอ้นชา้งเขา้พะเนียดเพื่อเอางามากกวา่ 300 อนั 

ชา้งถือเป็นสัตวส์ าคญัอยา่งหน่ึงของจีน การมีเพศสัมพนัธ์ของชา้งนั้นปรากฏในป่า
ลึกเพราะมนัเป็นสัตวข้ี์อาย นอกจากน้ีชา้งยงัเป็นสัตวก์ตญัญูเช่ือกนัวา่ใครท่ีช่วยช้าง จะไดง้าช้าง

                                                                    
85 วราภรณ์  ทินานนท,์ “การคา้ส าเภาของไทยสมยัรัตนโกสินทร์,” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

แผนกวชิาประวติัศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2522). 
86Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),239.  
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เป็นรางวลั นอกจากน้ีชา้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ของความแข็งแกร่ง และฉลาด มกัจะเทียบไดก้บัสิงโต 
เสือดาว และเสือโคร่ง 

การข่ีชา้ง (ฉี เซ่ียง) เป็นสัญลกัษณ์ของความสุข (ฉี เซ่ียง) และในภาพวาดมกัจะให้
เด็กข่ีช้าง ในมือถือขอสับช้างไวด้ว้ย ในบางคร้ังอาจมีภาพช้างคลุมดว้ยผา้ถกัทอลวดลายสวยงาม 
อนัมีสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองหมายของความสุขและโชคดี เช่นกอ้นหินข้ึนมาจากทะเล ขา้งบนมี
ไข่มุกลอยบนเมฆเป็นตน้ ส าหรับเทพท่ีประทบับนหลงัช้างคือ ผู ่เซียว หรือในภาษาสันสกฤตว่า 
พระสมนัตภทัร ซ่ึงเป็นพระโพธิสัตวอ์งคห์น่ึง 87 

 

ลายเส้นท่ี 75 ภาพชา้งในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

2.29  หนู (ตา้-ฉู่) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  2 
ลกัษณะ (ลายเส้นท่ี 76) ก าลงัแสดงอิริยาบถ ก าลงัคลานเขา้ไปกดักินแครอท และอีกตวัหน่ึงก าลงั
กระโดด โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียด ตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็น
เท่านั้น ไม่วาดในส่วนรายละเอียดและใบหนา้ มีลกัษณะการวาดแบบเสมือนจริง ปรากฎบนฝาผนงั
ทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 15 (จากแผนผงัท่ี 6) และปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศใต้ ภาพท่ี 12 (จาก
แผนผงัท่ี 7) 

หนูเป็นสัตวป์ระจ าปีนกัษตัรปีแรกของปฏิทินจีน เน่ืองจากหนูข่ีหลงัววัมา้ เม่ือ
สัตวต่์างๆ เรียงแถวตามล าดบัปี หนูก็กระโดดออกมาเป็นสัตวต์วัแรกของล าดบัทั้งหมด ชาวจีน
เช่ือมโยงหนูกบัเงินตรา88 และเม่ือไดย้ินหยูคุย้เข่ียอาหารในเวลากลางคืน  กล่าวกนัวา่มนัก าลงันบั
เงิน นอกจากน้ียงัมีวนัท่ีจะไม่รบกวนหนูเพื่อให้พวกมนัอยู่กบัคู่ของมนัอย่างเป็นสุข วนัดงักล่าว
แปรเปล่ียนไปตามทอ้งถ่ินของจีน เช่นวนัท่ี 3 เดือน 12,วนัท่ี 7 เดือน 12 หรือวนัท่ี 19 เดือนอา้ย ใน
ต านานทางใตข้องจีนเช่ือวา่หนูน าขา้วมาใหม้นุษย ์และยงัมีเร่ืองเล่าวา่หนูจะแปลงกายเป็นปีศาจเพศ
ชาย (สุนขัจิ้งจอกเป็นปีศาจเพศหญิง) 
                                                                    

87ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544),231.  
88Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),246.  
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คมัภีร์สมยัก่อนระบุถึงการเตน้ร าหนู โดยหนูจะยืนสองขาหลงัเอาขาหนา้ทั้งสอง
วางบนหวั และร้องเพลง 

   
ลายเส้นท่ี 76 ภาพหนูในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

2.30 หมี (โสวง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 77) ลกัษณะอิริยาบถก าลงันอนหมอบ โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดง
รายละเอียดของส่วนต่าง ตดัทอนเอาเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ไม่วาดในส่วนใบหนา้ มีลกัษณะ
การวาดแบบเสมือนจริง 

หมี เป็นสัตวส์ัญลกัษณ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของจีนก็คือหมี ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายแสดง
ถึงบุรุษ ในขณะท่ีงูเป็นสัญลกัษณ์ของสตรี ทั้งน้ีเพราะถือว่าหมีเป็นสัตวท่ี์แข็งแรงและกลา้หาญ  
ชาวจีนเช่ือวา่การฝันเห็นหมีจะท าใหลู้กท่ีคลอดออกมาเป็นเพศชาย89 

กลุ่มดาวบนทอ้งฟ้าท่ีเรียก “ดาวหมีใหญ่” หรือดาวไถ (เป๋ย เต่า) มีความน่าสนใจ
และส าคญัเป็นพิเศษ ในวิชาดาราศษสตร์ของจีนถือวา่กลุ่มดาวน้ีประกอบดว้ยดาวเจ็ดดวง และมกั
เรียกวา่ “กลุ่มดาวเจ็ด” (หมี)โยถือเป็นท่ีช่ืนชอบของเทพฉางต้ี เทพสูงสุดตามความเช่ือทางศาสนา
ของจีน เม่ือวาดเป็นดวงตาบนเรือก็มีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ของเทพีเทียนฮวา ราชินีแห่งสวรรคผ์ู ้
ปกป้องชาวเรือ90 ส่วนประเบ้ืองส่ีเหล่ียมท่ีเขียนอกัษรน าโชคถือเป็นสัญลกัษณ์ของดาวหมีใหญ่ 
และมกัจะวางไวท่ี้ผนงัในบา้น 

เร่ืองหมีในสมยัใหม่ก็มีกล่าวคือสมยัท่ีมีเหตุขดัแยง้ระหวา่งรัสเซียกบัจีน เหมาเจ๋อ
ตุงไดต้ั้งสมญานามแก่รัสเซียวา่เป็น “หมีขาว” ส าหรับนิทานเร่ืองหนูนอ้ยหมวกแดงนั้น ตวัร้ายของ
จีนเป็นหมีชัว่ร้าย แทนท่ีจะเป็นหมาป่า 

ดาวหมีขาว ในภาษาจีนนั้น พอ้งเสียงกบัค าวา่ “หม่ืน” ตามหลกัจกัรวาลวิทยาของ
เล่าจ๊ือ ถือวา่สรรพส่ิงเกิดแก่ปฐมเหตุหน่ึงเดียว ภายหลงับงัเกิดเป็นสรรพส่ิงอีกนบัหม่ืน ในภาษาจีน
มีค าว่าหม่ืน แสน และล้าน แต่โดยทัว่ไป ค าว่า “หม่ืน” นั้น มีความมายถึงจ านวนมหาศาลท่ีไม่
                                                                    

89 ประทุม  ชุมเพง็พนัธ์ุ, สตัวม์งคลจีน (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพช์มรมเด็ก, 2544),116. 
90 Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),243.  
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จ าเป็นตอ้งระบุชดัเจน เช่นขอให้จกัรพรรดิจงมีพระชนมายุย ัง่ยืนหม่ืนปี ส าหรับมกุฎราชกุมารนั้น
ขอให้มีอายุยืนพนัปี91 ค าวา่ “หม่ืน” ในภาษาจีนยงัมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ หมายถึงความอมตะ
ซ่ึงใชรู้ปต่าง ๆ เป็นสัญลกัษณ์ เช่นเคร่ืองหมายสวสัดิกะแมงป่อง หรือลายทางน ้ าคดไปมา ภาพคทา
อาญาสิทธ์ิ และลายทางน ้ าคด (วา่น) มีความหมายวา่ “ขอให้สรรพส่ิงหม่ืนอยา่ง (วา่น) จงเป็นไป
ตามประสงคข์องท่าน” นัน่คือ “ขอใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งเป็นไปตามปรารถนา” นัน่เอง 

 

ลายเส้นท่ี 77 ภาพหมีในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

2.31 หอยแมลงภู่ (ป้าง) พบภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก มีจ านวน 1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 78) โดยช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก ไม่แสดงรายละเอียดหรือลวดลาย ตดัทอนเอา
เฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น มีลกัษณะการวาดแบบเสมือนจริง มีนิทานพื้นบา้นของจีนเล่าวา่ เม่ือ
ถึงฤดูหนาวท่ีอากาศหนาวจดั ผูค้นจะแปลงกายเป็นหอยแมลงภู่ เพื่อหลีกหนีความหนาวเหน็บ คร้ัน
ถึงปลายฤดูใบไมร่้วงก็ออกมาหาท่ีซ่อนในทะเลซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เล่ากนัวา่หอยแมลงภู่
เหล่าน้ี จะอ่ิมก็ต่อเม่ือพระจนัทร์เต็มดวง คร้ันเม่ือขา้งแรม มนัจะหิว ส าหรับนกกระจอกก็จอ้งซ่อน
ตวัอยูต่ลอดเวลาในช่วงฤดูหนาวเช่นกนั โดยการแปลงตวัเป็นหอยนางรม92  

 

ลายเส้นท่ี 78 ภาพหอยแมลงภู่ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

                                                                    
91 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 263. 
92ในเขตมณฑลฮกเก่ียนพบหอยนางรมชนิดหน่ึงเรียกวา่ หล่ี ซ่ีงมีเสียงใกลก้บัค าวา่ ถ่ี ท่ีหมายถึง

เด็กชาย ปกติใชห้มายถึงนอ้งชาย. ดู Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell 
(London : Routleldge, 1995). 
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2.32 อูฐ (ล่อ ถวอ) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  1 
ภาพ แต่ภาพช ารุด ถูกลบเลือนดว้ยการกะเทาะ 

แมว้า่แผน่ดินจีนจะอยู่ในเขตอากาศหนาว แต่ก็ยงัมีเขตทะเลทรายจึงไม่น่าแปลก
ใจท่ีมีค าเรียก “อูฐ” ในภาษาจีนดว้ย  

อูฐสองหนอก ท่ีเรียกวา่ “อูฐแท”้ นั้น มีการน าเขา้จากเอเชียกลางมาสู้แผน่ดินจีน 
และมิใช่เร่ือยมาจนกระทัง่ในสมยัปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นพาหนะส าหรับเดินทางและขนสัมภาระต่างๆ 
โดยเฉพาะเกลือ เม่ือตอ้งเดินทางผา่นระยะทางท่ีทุรกนัดารและมีระยะทางยาวไกล แมว้า่อูฐจะเป็น
สัตวท่ี์อดทน แต่ชาวจีนก็ถือวา่มนัเป็นสัตวเ์กียจคร้าน 

ในสมยัราชวงศ์ถงั (ค.ศ. 618-906) มีภาพวาดของอูฐมากเป็นพิเศษ บา้งก็มีคนข่ี 
บา้งก็มีอูฐอย่างเดียว ส าหรับภาพท่ีรู้จกักนัดีท่ีสุดภาพหน่ึง คือ ภาพวาดบนผา้ไหมของ อู่ เตา้จวื่อ 
เม่ือประมาณ ค.ศ. 750 วาดพระพุทธเจา้ก าลงัเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานใตต้น้สาละ พร้อมกนันั้นมีอูฐ 
กระบือ ชา้ง เสือ และสัตวต่์าง ๆ มาเฝ้าลอ้มรอบและคร ่ าครวญ93 
 
3. หมวดพรรณไม้   

สามารถแบ่งการจดัวางได้ 3 แบบ แบบแรกคือ การจดัวางตามมุมต่างๆ โดยไม่มี
ภาชนะรองรับ แบบท่ีสอง จดัวางในภาชนะ ซ่ึงภาชนะดงักล่าว มีการประดบัส่ิงของติดกบัตวั
ภาชนะดา้นนอก แบบสุดทา้ยคือ มีการผกูริบบิ้นไว ้และชายริบบิ้นปลิวข้ึนเหมือนโดนลม  จ  าแนก
เป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 ดอกไม ้(ฮวา) ส าหรับในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก มีภาพดอกไมห้ลาย
หลายชนิด ซ่ึงมีความสิริมงคล มีดอกไมห้ลายชนิดท่ีช่างวาด เพราะนิยมปลูก และประดบัตกแต่ง 
ตามคติความเช่ือของจีน ทั้งยงัมีการจดัหมวดหมู่ดอกไมต้ามฤดูกาลต่าง ๆ เช่น ฤดูใบไมผ้ลิ ดอกมู่
หลาน, ฤดูร้อน ดอกโบตัน๋ และดอกบวั, ฤดูใบไมร่้วง ดอกเก็กฮวย ฤดูหนาว ดอกเหมยและไผ ่
นอกจากน้ียงัมีรายช่ือดอกไม ้ 12 เดือน ส าหรับส่ีสหายของดอกไม ้ไดแ้ก่ นกนางแอ่น นกขมิ้น ผึ้ง 
และผเีส้ือ 

ภาพเด็กถือดอกกลว้ยไม  ้ (หย ูหลาน), แอ็ปเป้ิลป่า (ไห่ถาง)โบตัน๋(หมู่ตาน) และ
ดอกอบเชยจีน (เกวย้ ฮวา) เป็นสัญลกัษณ์มีความหมายว่า “ในห้องโถง (ถาง) หยก (หยู) มีความ
ร ่ ารวย (ฝ ูอีกช่ือหน่ึงของดอกโบตัน๋) และเกียรติยศ (เกวย้)” 

                                                                    
93John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R Cammann 

Colllection,” Orientations 25, 9 (September 1994) : 57-63. 
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ในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือนยี่ มีเทศกาลบูชาเทพีแห่งดอกไมท้ั้งร้อย หรือ ไป๋ ฮวา เสิน 
บรรดาเทพเจา้จะล่องเรือท่ีท ามาจากเปลือกกลว้ย หรือข่ีเมฆมาประทานดอกไม ้

 มีค  าเปรียบเทียบสตรีดว้ยดอกไมห้ลายอยา่งดว้ยกนั เช่นดอกไมเ้หลือง (หวง ฮวา 
หมู่) หรือ “แม่ดอกไมสี้เหลือง” หมายถึงหญิงสาวบริสุทธ์ิ ส่วน “ดอกไมค้วนั” หมายถึงหญิงโสเภณี 
เพราะเปรียบชีวิตเหมือนควนัไฟซ่ึงจางหายไปในส านกันางโลม  และยงัมีส านวนจีนเปรียบเทียบ
ความสวยของสตรีวา่เหมือนดอกไม ้และนางนั้นเหมือน “ดอกไมแ้รกแยม้”94  

3.1.1 ดอกพุดตาน (โบตัน๋) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวนหลากหลายภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 79) โดยมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั จะจดัวางโดยปักอยูใ่น
แจกนั หรือวางบนพื้นแบบเด่ียวๆ โดยช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียดอย่างอ่อนช้อย มีลกัษณะ
การวาดแบบเสมือนจริง ปรากฎบนฝาผนงัในเกือบทุกภาพ 

เป็นดอกไมท่ี้ผสมพนัธ์ุไดใ้นสมยัราชวงศถ์งั ให้ความสวยงามและมีขนาด
ใหญ่ข้ึน และถือเป็นดอกไมป้ระจ าชาติ เป็นดอกไมช้ั้นสูง ใชใ้นงานมงคล เช่นวนัข้ึนปีใหม่ จีนถือ
วา่เป็นดอกไมท่ี้งามท่ีสุด ถา้ปลูกไวท่ี้ใตต้น้ไมอ่ื้นๆ ท่ีลอ้มรอบจะโนม้ยอด หรือหนัดอกเขา้หา เป็น
ราชาดอกไม ้มีเร่ืองประหลาดท่ีเล่ากนัมา เก่ียวกบัดอดพุดตานหรือโบตัน๋วา่ ในสมยัจกัรพรรดินีบู
เช็กเทียนทรงสั่งท าลายตน้พุดตานทั้งหมดในเมืองหลวง เน่ืองจากทรงกร้ิว ท่ีดอกพุดตานไม่ยอมผลิ
บานตามรับสั่ง นอกจากน้ี จีนยงัใชด้อกพุดตานหรือดอกโบตัน๋ (ฝู่  กุย้) น้ีเป็นสัญลกัษณ์แทน ฮก 95 

โบตัน๋นั้นมีหลากหลายสี แต่สีแดงนั้นเป็นท่ีช่ืนชอบและมีค่ามากท่ีสุด ดอก
โบตัน๋พฒันาสายพนัธ์ุข้ึนมาในสมยัหลงั เป็นสัญลกัษณ์ของหญิงสาวท่ีมีปัญญาเป็นเลิศ และมีความ
งามเป็นเลิศดว้ย ในภาพวาดของจีนมกัจะมีภาพดอกโบตัน๋คู่กนักบัดอกบวั ดอกเหมยและดอกเก็ก
ฮวย อนัเป็นดอกไมต้วัแทนของฤดูทั้งส่ี โดยโบตัน๋เป็นดอกไมแ้ห่งฤดูใบไมผ้ลิ พร้อมกนัน้ียงัมีดอก
ชบา ซ่ึงหมายถึงความเฟ่ืองฟู ทั้งทรัพยสิ์นและเกียรติยศ บางภาพมีดอกโบตัน๋พร้อมกบัแอ๊ปเป้ิลป่า  
(ไห่ถาง) มีความหมายว่า ขอให้บา้นของท่านจงด ารงอยู่ท่ามกลางความมัง่มีและช่ือเสียง หากเป็น

                                                                    
94 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 87.  
95ช่ือดงักล่าวปรากฏหลกัฐานตั้งแต่สมยัราชวงศ์ซ่งแลว้, อา้งจาก Schuyler Cammann, China’s 

Dragon Robes (Chicago : Art Media Resources Ltd.,1952), 98, และในสมยัราชวงศ์ชิงยงัใชช่ื้อน้ีอยู ่เห็นไดจ้าก
จิตรกรรม และภาพพิมพปี์ใหม่ของจีนสมยัราชวงศ์ชิง ซ่ึงเขียนภาพดอกโบตัน๋ในแจกนั และเขียนค าประโยค
ภาษาจีน ก ากับไว ้ความว่า ดอกฝู่  กุ้ย บานแลว้, ภาพดังกล่าวดูได้จาก Shucun Wang, Ancient Chinese 
Woodblock New Year Print (Beijing : Foreign language Press, 1985), fig.31. 
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ภาพโบตัน๋อยูคู่่กบัผลทอ้ก็หมายถึงชีวิตยืนยาว มัง่คัง่ เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือหากอยูร่วมกบัตน้สน 
และกอ้นหินก็หมายถึงความร ่ ารวยเกียรติยศ และชีวติยนืยาว96  

       

      

     

ลายเส้นท่ี 79 ภาพพุดตานหรือดอกโบตัน๋ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

3.1.2 ดอกเบญจมาศ หรือ เก๊กฮวย ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก 
มีจ านวน 1 ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 80) มกัวางกบัพื้นแบบเด่ียวๆ วางอยู่บนโต๊ะ โดยช่างจะวาด
แสดงรายละเอียดของกลีบดอกอยา่งอ่อนชอ้ย มีลกัษณะการวาดแบบเสมือนจริง ปรากฎบนฝาผนงั
ทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 6 (จากแผนผงัท่ี 4) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 20 (จาก
แผนผงัท่ี 6) 

ดอกเบญจมาศ หรือ เก๊กฮวย เป็นดอไมป่้าซ่ึงน ามาผสมพนัธ์ุให้มีดอกใหญ่
สวยงามและมากพนัธ์ุข้ึน สมยัราชวงศ์ถงัเช่นเดียวกบัดอกพุดตาล ดอกเบญจมาศน้ีชาวจีนใช้เป็น
สัญลกัษณ์แทน ลก ซ่ึงแสดงถึงความมัง่คัง่97เพราะดอกเบญจมาศนั้นมีกลีบสลบัซบัซอ้นมากมาย  

 เก็กฮวย (จวี๋) ค  าว่า เก็กฮวย ท่ีเราใช้เรียกดอกไมช้นิดหน่ึงน้ีเป็นภาษาจีน
แตจ๋ิ้ว ส่วนในจีนกลางเรียกว่า จวี๋ (หรือจะเรียกวา่จวี๋ฮวา ก็ได)้ ทั้งสองช่ือน้ีหมายถึงดอกไมช้นิด
                                                                    

96 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 87. 

97 Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 176. 
. 
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เดียวกนั เราอาจไดท้ราบจากวรรณกรรมจีนหลายเร่ือง อยางไรก็ตาม ค าวา่ จวี๋ นั้นไม่สู้จะคุน้เคยกนั
ในวรรณกรรมไทย ดอกเก๊กฮวยเป็นไมด้อกจ าพวกเดียวกบัเบญจมาศ บา้งก็วา่เหมือนกนั บา้งก็วา่
ต่างกนัเล็กนอ้ย ความจริงก็คือ พืชจ านวนน้ีมีมากมายหลายร้อยพนัธ์ุ การจะช้ีเจาะจงไปเฉพาะพนัธ์ุ
หน่ึงนั้นเป็นเร่ืองยาก เช่นเดียวกบัในภาษาองักฤษ ท่ีบางคร้ังก็เรียกดอกเก๊กฮวยวา่ Chrystanthemum 
ส่วนดอกเบญจมาศเรียก Aster ดงัน้ีเป็นตน้ ดอกไมช้นิดน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเดือนเกา้ตามปฏิทิน
จนัทรคติของจีน เพราะช่ือดอกไมมี้เสียงใกลก้บัค าวา่ จิว (ยงัอยู)่ และค าวา่ จ่ิว (เกา้) ก็พอ้งกบัค าวา่ 
จ่ิว ท่ีหมายถึง “เป็นเวลานาน” ดว้ยเหตุน้ี เก๊กฮวยจึงเป็นสัญลกัษณ์ของการมีชีวิตยืนยาว และความ
ทนทาน ชาวจีนถือวา่เวลาท่ีเหมาะท่ีสุดส าหรับการเก็บดอกเก๊กฮวยก็คือในวนัข้ึน 9 ค ่า เดือน 9 ซ่ึง
สามารถน าดอกมาท าให้แห้งและตม้ด่ืมแกก้ระหายร้อนใน และยงัเป็นสมุนไพรรักษาโรคไดด้ว้ย 
ศิลปินมกัจะวาดภาพดอกเก๊กฮวยร่วมกบัสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ตามธรรมชาติ เช่นตน้สน ซ่ึงเม่ือวาด
ร่วมกนัแล้ว นับเป็นการอวยพรให้ผูไ้ด้รับภาพมีอายุยืนยาว  และหากเป็นภาพตัก๊แตนจบัดอก
เก๊กฮวยก็จะมีความหมายวา่ “ขอให้ผูไ้ดรั้บภาพจงมีต าแหน่งทางราชการสูงต่อไป” ทั้งหมดน้ีเป็น
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีอาศยัการพอ้งเสียงของค าในภาษาจีนนัน่เอง ส่วนภาพดอกเก๊กฮวยกบั
นกคุ่มเกา้ตวั มีความหมายว่า “ขอให้มีลูกหลานเกา้ชัว่คน ภายใตห้ลงัคาเดียวอยา่งเป็นสุข” และ
ส านวน “กองพลเก๊กฮวย” (จ๊ีปู้ ) หมายถึง หญิงโสเภณีท่ีร้องเพลงพื้นบา้นแบบทางใต้98 

 

ลายเส้นท่ี 80 ภาพดอกเบญจมาศ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

3.1.3 ดอกบวั พบภายในจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 4 ภาพ (ลายเส้นท่ี 
81) มกัจะปักอยู่ในแจกนัร่วมกบัส่ิงของหรือดอกไมช้นิดอ่ืนๆ ช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียด
อยา่งอ่อนชอ้ย มีดอกและใบประกอบกนัอยา่งสวยงาม นิยมวาดดอกบวับานอยูก่ึ่งกลางท่ามกลางใบ 
ดอกส่วนท่ีตูมชูก่ิงกา้นออกไปเป็นรัศมี มีความพร้ิวไหว ลกัษณะการวาดแบบเหมือนจริง ตวัอย่างท่ี
ปรากฎ เช่น ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 21 (จากแผนผงัท่ี 6) 

 

                                                                    
98พรพรรณ จนัทโรนานนท,์ ม่ิงไมม้าลีจีน.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน,2539),89-94. 
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ชาวจีนท่ีนับถือพุทธศาสนาถือว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ศัก ด์ิสิทธ์ิ  เป็น
สัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิ99 และเป็นแหล่งก าเนิดแห่งพลงัในทางสร้างสรรค ์ส่วนในทางโลกจีน
ถือว่าดอกบวัเป็นสุภาพบุรุษแห่งดอกไมท้ั้งปวง และเป็นสัญลกัษณ์ประจ าตวัของ เหอเซียนกู100 
และเป็นความหมายแทน ซ่ิว ได ้ 

ในภาษาจีนมีค าศพัท์อยู่สองค าท่ีหมายถึงดอกบวั ไดแ้ก่ เหลียน และ เหอะ 
ค าแรกมีเสียงพอ้งกบั เหลียน ท่ีหมายถึง พนั มดั เช่ือมต่อ และยงัหมายถึงความต่อเน่ือง ไม่ติดขดั 
สัญลกัษณ์ของดอกบวั จึงมีความหมายมากมายไม่จ  ากดั 

ตวัอย่างเช่น เด็กชายคนหน่ึง มือหน่ึงถือดอกบวั อีกมือถือแคนจีน ภาพน้ีมี
ความหมายถึงความก้าวหน้าในทางสังคมอย่างต่อเน่ือง ไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้น ดอกบวับาน 
พร้อมใบและดอกตูม หมายถึงสัมพนัธภาพอนัสมบูรณ์ ส่วนภาพนกกางเขนจบัเกสรบวัท่ีเบ่งบาน 
และจิกเมล็ดแตงมีความหมายว่า ขอจงมีความสุขเพราะได้สอบผ่านไปท่ีละขั้นๆ ภาพเด็กมีปลา
คาร์พ ขา้งดอกบวั หมายถึง ขอใหท้่านมีความสุขทุกๆปีอยา่งอุดมสมบูรณ์ 

นอกจากน้ีในทางพุทธศาสนา ผล ดอก และก้านของดอกบัวนั้ น เป็น
สัญลกัษณ์ของอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ในคมัภีร์ของพุทธศาสนากล่าวว่า ดอกบวัเป็นบิดาของ
ผูว้เิศษคนหน่ึง แต่ละกา้วของนางจะมีดอกบวับานข้ึนมา และเม่ือประมาณ ค.ศ. 500 จกัรพรรดิองค์
หน่ึงของจีนทางตอนใต ้ปูพื้นดว้ยกลีบดอกบวั ให้ชายาคนโปรดไดเ้ตน้ร า เพื่อรองรับเทา้อนัอ่อน
นุ่มของนาง เพราะสตรีจีนจะพนัเทา้ และบุรุษนิยมสตรีท่ีพนัเทา้ เน่ืองจากถือว่ามีส่วนเร้าอารมณ์
ใคร่ ธรรมเนียมดงักล่าว เร่ิมมาตั้งแต่ประมาณ ค.ศ.900 และเพิ่งเลิกไป เม่ือประมาณศตวรรษท่ี 19 
ส าหรับการพนัเทา้น้ี ภาษากวเีรียกวา่ ‘ดอกบวัพบั’  

ค าวา่ เหอะ ในภาษาจีนยงัมีความหมายถึงความเขา้กนั101 ดงันั้นภาพดอกบวั 
บานสองดอก หรือหน่ึงดอก หน่ึงใบ บนกา้นเดียวกนั มีความหมายถึงปรารถนา หัวใจ และความ
กลมกลืนรวมกนั ส่วนกล่องเมล็ดบวัท่ีมีเมล็ดจ านวนมาก เป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง 

ดอกบวัและปลายงัเป็นสัญลกัษณ์ของความรัก โดยท่ีดอกบวัอยา่งเดียวเป็น
สัญลกัษณ์ของหญิงสาว และปลาหมายถึงชายหนุ่ม นอกจากน้ีบวับานสีแดงหมายถึงอวยัวะเพศของ
                                                                    

99 Terese Tse Bartholomew, Botanical Puns in Chinese Art from the Collection of the Asian Art 
Museum of San Francisco, 26. 

100 Terese Tse Bartholomew, Botanical Puns in Chinese Art from the Collection of the Asian Art 
Museum of San Francisco, 30. 

101 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 133. 
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สตรี ส่วนกา้นบวัหมายถึงอวยัวะเพศ ชาย ชาวจีนมกัเรียกนางคณิกาว่า ดอกบวัแดง และเม่ือบุรุษ
กล่าววา่ตนมีโชคดีมาเจอดอกบวับานสองลกัษณะ หมายความวา่เขาพบกบัถ่านไฟเก่า102 

ดอกบวับานสีน ้ าเงิน หมายถึงความสะอาด และความถ่อมตน นอกจากน้ียงั
เป็นสัญลกัษณ์ของเซียนท่ีช่ือ เหอเซียนก ู 

การมีค าว่าดอกบัวอยู่ในช่ือของบุรุษนั้น บ่งช้ีว่าผูน้ั้ นคือชาวพุทธหรือ
เก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา ส าหรับในช่ือของสตรี แสดงความปรารถนาให้หญิงนั้น เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
เป็นท่ีเคารพนบัถือ ตามความเช่ือของชาวจีน มีถุงผา้ไหมใชป้้องกนัภูตผปีีศาจได ้และภาพถุงผา้และ
ปลาทองอยูด่ว้ยกนัจะมีความหมายเป็นสัญลกัษณ์วา่ ขอท่านจงมีทองอยา่งลน้หลามมากมายในถุง  

กล่าวกันว่าในปักก่ิง ดอกบัวบานในวนัข้ึน 8 ค  ่ าเดือนอ้าย นั้ นเป็นวนั
ดอกบวั หากสตรีคนใดเยบ็ผา้ในวนัน้ี จะมีปัญหาเร่ืองการมีประจ าเดือน 

ชาวจีนจะนิยมใช้ภาพดอกบวัแทนค าท่ีมีความหมายว่า ความกลมกลืน ซ่ึง
ในราชวงศชิ์งสัญลกัษณ์ดงักล่าวน้ี แทนความหมายโชคดี103  

    

     

ลายเส้นท่ี 81 ภาพดอกบวั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
102 พรพรรณ จนัทโรนานนท,์ ม่ิงไมม้าลีจีน.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน,2539),69. 
103Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 96-97. 
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3.1.4 ดอกบ๊วย หรือ เหมย (เหมย, หล่ี) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาค
ปรก มีจ านวน 2 ภาพ (ลายเส้นท่ี 82) มกัวาดทั้งตน้โดยปลูกอยูใ่นกระถาง และมีดอกเล็กๆแซมอยู่
ทัว่ทั้งตน้ ช่างจะวาดแบบแสดงรายละเอียดอยา่งอ่อนชอ้ย เนน้ลายเส้นในการแผก่ิ่งกา้นของตน้ไม ้
ลกัษณะการวาดแบบเสมือนจริง ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 21,35 (จากแผนผงัท่ี 6)  

ตน้เหมย หรือตน้บว๊ย เป็นตน้ไมท่ี้ออกดอกเร็วก่อนจะผลิใบ และเป็นตน้ไม้
ชนิดแรกท่ีผลิดอกในฤดูใบไมผ้ลิ ดอกเหมยนั้นมีค าเปรียบเทียบวา่ “ผิวน ้ าแข็ง กระดูกหยก” และ
เทียบไดก้บัการเร่ิมเติบโต นัน่คือ “หญิงสาวบริสุทธ์ิ” นัน่เอง104 นอกจากน้ีดอกเหมยยงัเป็นตวัแทน
ของฤดูหนาว และพรหมจรรยด์ว้ย 

“ดอกเหมยหา้กลีบ” เป็นสัญลกัษณ์ของเทพเจา้แห่งโชคดีทั้งห้า105 และค าวา่
ดอกเหมย (เหมย-ฮวา) เป็นค าสามญัท่ีใช้เรียกหญิงรับใช้ของสตรีชั้นสูง และเรียกหญิงรับใช้ใน
สมยัก่อน นอกจากน้ียงัหมายถึงการพยากรณ์ชะตาชีวิตแบบหน่ึงดว้ย ภาพนกัปราชญค์นหน่ึง นัง่ท่ี
โต๊ะพร้อมหนงัสือ มีเด็กชายคนหน่ึงน าดอกเหมยมามอบให้ ภาพน้ีคือกวีช่ือ หลินปู้  (ค.ศ. 967-
1028) ซ่ึงมีช่ือเสียงเก่ียวกบับทกวีดอกเหมย (นัน่คือ “ตน้เหมยนอ้ยในสวนภูเขาของขา้ ซานหยวน 
เสียวเหมย”) ส านวน “วา่ง เหมย จวื่อ เข่อ” แปลว่า “ตน้เหมยอยูไ่กล ดบักระหาย” เป็นส านวน 
หมายถึงปลอบใจตวัเองดว้ยอารมณ์ฝันลม ๆ แลง้ ๆ มีต านานเล่าวา่ เม่ือโจโฉน าทพัไปถึงสถานท่ี
แห่งหน่ึงท่ีไม่มีน ้ าทหารเกิดความกระหายน ้ าเป็นยิ่งนกั โจโฉก็หลอกว่า ขา้งหนา้มีป่าเหมยท่ีมีตน้
เหมยอย่างหนาทึบ ลูกเหมยดกชุกไปหมด ทั้งหวานและเปร้ียว บรรดาทหารได้ฟังก็ต่างพากนั
น ้ าลายไหล ไม่ตอ้งกระหายน ้ าอีก106 ตน้เหมย ตน้สน และตน้ไผ ่คือสามสหายในฤดูหนาว ส าหรับ
ภาพตน้เหมย ตน้ไผ ่เด็ก ๆ และชายชราอีกหน่ึงคน พร้อมสตรีอีกสองคนและหญิงรับใช้หน่ึงคน 
เป็นสัญลกัษณ์หมายถึงตน้เหมยใหเ้มล็ดมาก (ลูก) ไผเ่ขียว (สุ่น) ใหห้ลาน (ซุน) มากมาย 

ถือเป็นดอกไมช้ั้นสูง เป็นชนิดสุดทา้ยในดอกไม ้ 4  ฤดูของจีน ดอกบ๊วยจะ
บานในฤดูหนาวและไม่มีใบเลย ถือเป็นดอกไมท่ี้ทนความหนาวเยน็ของอากาษไดดี้ เปรียบเทียบกบั
ผูห้ญิงท่ีมีความรู้ความเขม้แขง็ ถา้เป็นผูช้ายก็มีความเถรตรง สันโดษ ชอบอยูเ่ป็นอิสระ  

                                                                    
104 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 133. 
105 ดูภาพตัวอย่างได้จาก. Edward L. Shaughnessy,China (London : Duncan Baird 

Publishers,2005),134. 
 106  พรพรรณ จนัทโรนานนท,์ ม่ิงไมม้าลีจีน.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน,2539),22. 
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ลายเส้นท่ี 82 ภาพดอกบว๊ย หรือดอกเหมย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

3.1.5 ดอกซ่อนกล่ิน หรือจีนเรียกว่า  กุยช่ายลั้ง  ชาวจีนถือเป็นดอกไมม้งคลชนิด
หน่ึง ดอกซ่อนกล่ินท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 
83) มกัวาดทั้งต้นโดยปลูกอยู่ในกระถาง ชูก่ิงก้านออกดอก แผ่เป็นรัศมี ช่างจะวาดแบบแสดง
รายละเอียดอยา่งอ่อนชอ้ย มีความพร้ิวไหว รูปแบบในการวาดลกัษณะแบบเสมือนจริง 

 

ลายเส้นท่ี 83 ภาพดอกซ่อนกล่ิน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

3.1.6 ไผ่ (จวู๋ ) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 84) มกัวาดเฉพาะส่วนก่ิงท่ีถูกตดัออกมา เห็นเป็นล าตน้ไผแ่ละมีใบๆประกอบ ช่าง
จะวาดแบบไม่แสดงรายละเอียด แต่จะเน้นเฉพาะรูปทรง โดยมีรูปแบบในการวาดลกัษณะแบบ
เสมือนจริง 

ไมไ้ผ่เป็นไม้ส าคญัทีสุดอย่างหน่ึงในบรรดาผลิตภณัฑ์ธรรมชาติของจีน 
ชาวจีนน าไมไ้ผม่าเป็นวสัดุในการสร้างบา้น ท านัง่ร้านและยงัใชเ้ป็นวตัถุดิบในการท ากระดาษดว้ย 
มีส านวนจีนเก่ียวกบัไม่ไผห่ลายอยา่ง เช่น ขอให้ช่ือน้ีด ารงอยูบ่นผา้ไหมและไมไ้ผ ่อนัหมายถึง ขน
พูก่นัส าหรับเขียนตวัหนงัสือ และกระดาษสีน ้าตาลท่ีท ามาจากไมไ้ผน่ั้นเอง 
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หน่อไมไ้ผ่นั้นมีรสดี ส่วนสุราท่ีไดจ้ากใบไผ่ก็ถือวา่ยอดเยี่ยม ขณะท่ีวงไผ่
บางคร้ังก็ใช้แทนเงินตรา และมา้ไมข้องเด็กท่ีใช้ข่ีเล่น  ก็ท ามาจากไมไ้ผ่  และเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความอ่อนเยาว ์

 ขณะท่ีไมไ้ผ่นั้นงอกงามตลอดปี และคงสภาพเดิม จึงยงัเป็นสัญลกัษณ์
ของวยัชราไดด้ว้ย เพราะล าไผโ่ก่งคอ้มเหมือนหลงัคนชรา  

ในหนา้ร้อน ชาวจีนนิยมน าไมไ้ผม่าวางใตเ้ตียง เพราะช่วยให้รู้สึกเยน็ และ
เรียกว่า ภรรยาไมไ้ผ่ บรรดาพลุและดอกไมไ้ฟก็ท ามาจากไมไ้ผ่ ซึงจะระเบิดเสียวดงั จึงใช้ขบัไล่
ปิศาจดว้ย107 ซ่ึงมกัใช้ในวาระปีใหม่ และงานฉลองอ่ืนๆ เม่ือปิศาจจากไป  สันติก็คืนมา  ชาวจีนจึง
ใชค้  าวา่ ไมไ้ผ ่เพื่อหมายถึงปรารถนาขอพร ซ่ึงยงัเป็นค าพอ้งเสียงกบัค าวา่ ระเบิด และประกาศ 

ไม้ไผ่ ดอกเหมย และสน เป็นสามสหายในฤดูหนาว ส่วนก่ิงไผ่นั้นเป็น
เคร่ืองหมายอย่างหน่ึงของเทพแห่งความเมตตา นั่นคือ เจา้แม่กวนอิม108 ส าหรับพืชสูงสง่าทั้งส่ี 
ไดแ้ก่ ดอกเหมย ดอกเก็กฮวย กลว้ยไม ้และไผ ่ 

 

ลายเส้นท่ี 84 ภาพไผ ่ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

3.1.7  กลว้ยไม ้(หลาน) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 5 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 85) นิยมวาดดอกคู่หรือดอกเด่ียวๆ และจดัวางอยู่บนโต๊ะ ช่างจะวาดแสดง
                                                                    

107 Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),293. 
108 Wang, Shucun, Zhong Guo Nian Hua Shi  (Beijing : Beijing Heng Zhi Cai Yin Youxian 

Gongsi Yinshua, 2002). 
 



153 

 

รายละเอียดของกลีบดอก โดยการใช้เส้นโค้งมาประกอบกันอย่างประณีต เน้นรูปทรง โดยมี
ลกัษณะการวาดแบบเหนือจริง ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 1,10,11,16 (จาก
แผนผงัท่ี 4) 

กลว้ยไม ้(หลาน) ค าวา่ หลาน นอกจากหมายถึงกลว้ยไมแ้ลว้ยงัหมายถึงพืช
จ าพวกพลบัพลึงไดด้ว้ย109 กลว้ยไมใ้นภาษาจีนเป็นสัญลกัษณ์มีความหมายหลกัเก่ียวกบักล่ิน ค าวา่ 
หอ้งกลว้ยไม ้ก็คือท่ีพกัของหญิงสาว หรือหอ้งนอนของคู่สมรส ลมหายใจของสาวงามนั้นเปรียบวา่
คล้ายกบักล่ินกล้วยไม ้และค าว่าหลานนั้น ใช้ช่ือของสตรีเท่านั้น110 ในคมัภีร์เก่าๆ ระบุถึงการ
อาบน ้ าท่ามกลางกลว้ยไมบ้าน แต่อาจเป็นค าอุปมา หมายถึงการอานน ้ าช าระความสกปรก ซ่ึงถือ
เป็นการรักษาผูถู้กวิญญาณมาสิงสู่ และโดยทัว่ไปแลว้ดอกกลว้ยไมจ้ะหมายถึงความรักและความ
งาม  สโมสรกลว้ยไมท้องจ ากดั อยูใ่นพื้นท่ีชุนเต๋อในมณฑลกวางตุง้ นัน่คือ บา้นหญิงสาว ท่ีเขา้ไป
อยูต่ ั้งแต่ยงัแรกสาว และอยูอ่ยา่งอิสระ เม่ือพอ่แม่เลือกเจา้บ่าวท่ีเหมาะสมแลว้ หญิงสาวนั้นตอ้งออก
จาสโมสรกลว้ยไมท้องมาแต่งงาน ซ่ึงหญิงสาวบางคนไม่ยอมแต่งงานและกลบัไปอาศยัในสโมสร
ดงักล่าวต่อ ธรรมเนียมน้ีอาจเกิดข้ึนในชุมชนจว้ง ซ่ึงเป็นขนกลุ่มนอ้ยท่ีใหญ่ท่ีสุดในตอนใต่ของจีน
ท่ีไม่ใช่พวกฮัน่ กลว้ยไมใ้นแจกนั อาจหมายถึงสัมพนัธภาพ111 มีขอ้ความในคมัภีร์อ้ีจิงว่า เม่ือสอง
คนกลมเกลียว ความรุนแรงจะแตกสลาย และชาวจีนยงัเปรียบค าพูดของมิตรว่า  หอมราว (เหล็ก) 
กลว้ยไม ้

 

ลายเส้นท่ี 85 ภาพกลว้ยไม ้ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

                                                                    
109 Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 198.  
110 พรพรรณ จนัทโรนานนท,์ ม่ิงไมม้าลีจีน.(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน,2539),36. 
111หลกัฐานท่ีแสดงถึงแนวคิดน้ี ปรากฎอยูใ่น คมัภีร์อ้ี จิง ซ่ึงกล่าววา่ มิตรภาพท่ีดี ก็เหมือนกบักล่ิน

ดอกกลว้ยไม.้ ดูจาก Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 557. 
 



154 

 

3.1.8 ไม้อบเชย (เกวย้) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 86) นิยมจดัวางให้อยูภ่ายในภาชนะ และวางอยูบ่นโต๊ะ ช่างเขียนจะวาด
แสดงรายละเอียด เนน้รูปทรง โดยใชภ้าพเรขาคณิต มีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง 

ในภาษาจีนเรียก เกวย้ หรือ โหรวเกวย้ (ตน้อบเชยจีน)112 นั้น นอกจากจะมี
ประโยชน์เป็นสมุนไพรได้แลว้ ยงัเช่ือว่ามีอ านาจอาถรรพด์ว้ย จึงมีปลูกไวใ้นสวนท่ีพระราชวงั
พระจนัทร์ ดอกของไมช้นิดน้ีมีกล่ินหอมมาก 

มีส านวนจีนกล่าวว่า “หักก่ิงอบเชย” ซ่ึงหมายถึง “ผ่านการสอบเขา้รับ
ราชการ”113 เพราะวา่จะไดก้ล่ินหอมหวนจากทุกๆ ดา้น 

ตน้อบเชยจึงออกดอกในเดือน 8 ของปฏิทินจีนโบราณ และถือเป็นดอกไม้
ประจ าฤดูใบไมร่้วง ภาพวาดของดอกอบเชยพร้อมกบัดอกทอ้ เป็นสัญลกัษณ์มงคล มีความหมายวา่ 
“มีอายยุนืนาน และไดรั้บเกียรติยศอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด” 

 

ลายเส้นท่ี 86 ภาพไมอ้บเชย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

3.2 ผลไมท่ี้น ามาไหวพ้ระบูชาเทพ คนจีนโบราณมกันิยมเอาช่ือหรือค าพอ้งต่างๆเขา้
มาเป็นนยัหรือเป็นเคล็ดในการไหว ้ทั้งน้ีเพื่อใหรั้บรู้ถึงความเป็นมงคลในการเซ่นไหว ้

3.2.1 ส้มมือท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 4 ภาพ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 87) นิยมวาดแบบผลคู่ วางอยู่บนพานหรือบนโต๊ะโดยตรง ช่างเขียนจะวาด
แสดงรายละเอียดอยา่งประณีต เนน้รูปทรง ในแต่ละภาพจะมีความแตกต่างตรงความโคง้งอน โดยมี
รูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 21,23 
,29 (จากแผนผงัท่ี 6) 

                                                                    
112 Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 218.   
113 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 84. 
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ส้มมือ เป็นส้มท่ีมีลักษณะพิเศษคือมีรูปเรียวยาว ส่วนหัวจะยาวแคบ
ออกเป็นช้ินๆ คลา้ยน้ิวมือ ซ่ึงน้ิวมือในท่ีน้ีชาวจีนหมายถึง มือพระพุทธเจา้ถือวา่เป็นของส าคญั หา
ยาก114 มีกล่ินหอม ชาวจีนจะถือส้มมือตลอดเวลาจนกว่าจะเห่ียวแห้ง แล้วน าไปดองใช้ท ายา 
นอกจากน้ียงัถือเป็นของมงคล เวลามีงานเช่น ในวนัข้ึนปีใหม่ หรือมีงานพิธีศาสนา จะน ามาใส่ชาม
ตั้งบูชาเจา้ท่ี บางทีใช้อบห้องท าให้กล่ินหอม มีความหมายถึงความสุข นอกจากน้ีส้มมือยงัเป็น
สัญลกัษณ์แทน ฮก115  

    

ลายเส้นท่ี 87 ภาพส้มมือ ในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก  

3.2.2 ผลทบัทิม ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 3 ภาพ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 88) นิยมวาดในลกัษณะถูกจดัวางอยูบ่นพาน ช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียด
อย่างประณีต เน้นรูปทรงของผลและใบท่ีประดบั โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง 
ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 36 (จากแผนผงัท่ี 6) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้
ภาพท่ี 4,7,18,21 (จากแผนผงัท่ี 7) 

เป็นผลไมท่ี้น ามาจากอินเดีย เพราะในประเทศจีนเองนั้น เม่ือก่อนไม่มี ได้
น ามาปลูกคร้ังแรกท่ีวดัขาวเมืองโลหยาง เป็นผลไม้ของหลวง จกัรพรรดิจะรับสั่งให้เก็บและ
ประทานแก่ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ผูท่ี้ไดรั้บพระราชทานถือว่าเป็นเกียรติสูงส่งและเป็นของหายาก 
กล่าวกนัว่าทบัทิม 1  ผล มีราคาเท่ากบัววัขาว   1  ตวั  ในภาษาจีน ค าวา่ “ทบัทิม” มีความหมายตาม
ตวัอกัษรว่า “ตน้หลิวหิน” และจะพบว่าชาวจีนนิยมปลูกตน้ทบัทิมไวห้น้าบา้น หรือในสวน 
เน่ืองจากทบัทิมมีความหมายเป็นมงคล ทั้งในภาษาจีนและในภาษาไทย ก็ยงัมีความหมายพอ้ง
กบัอญัมณีชนิดหน่ึงดว้ย  

                                                                    
114 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 32. 
115ธวชัชัย  ดุลยสุจริต , สัญลักษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน  (กรุงเทพฯ : 

สร้างสรรคบุ๊คส์, 2545), 223. 
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เดิมนั้น มีการน าต้นทบัทิมจากตะวนัออกใกล้ไปสู่แผ่นดินจีน ในราว
ศตวรรษท่ี 2 ก่อนคริสตกาล ทั้งในจีนและในแถบตะวนัออกใกลถื้อว่าทบัทิมเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความรุ่งเรือง เติบโต เพราะเป็นผลไมท่ี้เม่ือปอกเปลือกจะพบเมล็ด (จวื่อ) มากมาย ค าวา่ จวื่อ นั้น 
พอ้งเสียงกบัค าท่ีมีความหมายวา่ “เด็ก ๆ” ซ่ึงก็หมายถึงลูกหลาน116นัน่เอง 

นอกจากน้ี ทบัทิมยงัเป็นหน่ึงในสาม ผลไมน้ ้ าโชค รวมทั้งทอ้ และมะนาว 
ผลไมเ้หล่าน้ี เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ส าหรับภาพผลทบัทิมท่ีสุก ปอกเปลือกออกคร่ึง
ผล มกันิยมใชเ้ป็นของขวญัวนัแต่งงาน โดยมีอกัษรเขียนไวว้า่ “หลิว ไค ไป่ จวื่อ” มีความหมายวา่ 
“ทบัทิมเปิดร้อยเมล็ด” (ร้อยลูกหลาน) นอกจากผูใ้หญ่จะนิยมใช้ผลทบัทิมเป็นผลไมม้งคลแล้ว 
เด็กผูห้ญิงยงัชอบน าดอกทบัทิมไปประดบัผมดว้ย ดอกทบัทิมนั้นจะเบ่งบานในราวเดือน 5 ของจีน 
ซ่ึงเป็นฤดูร้อน และเม่ืออยู่รวมกบัดอกกล้วยไม ้ดอกไอริส (เจ๊กลั้ง) และแอ๊ปเป้ิลป่า ถือว่าเป็น
ดอกไมแ้ห่งฤดูทั้งส่ี  หากเด็กสาวบอกวา่ตนเองเป็น “ผลทบัทิม” ก็หมายความวา่เธออายุ 16 ปีแลว้ 
(สือ ล่ิว หมายถึง 16 ซ่ึงมีเสียงใกลเ้คียงกบัค าวา่ สือ หลิว ท่ีหมายถึงทบัทิมนัน่เอง)117 

อย่างไรก็ตาม ทบัทิมกลับไม่ใช่ผลไม้ท่ีควรน ามาบวงสรวงเซ่นไหว ้
เน่ืองจากถือวา่เป็นผลไมท่ี้มีเสน่ห์ย ัว่ยวนมากเกินไป 

ส าหรับภาพผลทบัทิม หมวกขุนนาง และสายคาดเอว หรือสายสะพาย  เป็น
สัญลกัษณ์บ่งบอกวา่ “ขอให้ไดย้ศถาบรรดาศกัด์ิชัว่ลูกชัว่หลาน” เพราะ สือ ท่ีหมายถึงทบัทิมนั้น 
พอ้งเสียงกบัค าวา่ สือ ท่ีหมายถึงชัว่อายคุน หรือชัว่ลูกชัว่หลานดว้ย 

   

ลายเส้นท่ี 88 ภาพทบัทิม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
116 Gu Ting Shu Wu., ZhongGuo Jixiang Tu – an  (TaiBei : Zhongwen Tuhua Gufen Youxian 

Gongsi, n.d.), 65. 
117 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรคบุ์๊คส์, 

2545), 103. 
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3.2.3 ส้ม (จวี๋ จวื่อ) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 20 
ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 89) นิยมวาดโดยจดัวางอยูบ่นพานหรือผลเด่ียวๆ วางอยูบ่นโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดแสดงรายละเอียดอย่างประณีต เนน้รูปทรง โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริงตวัอยา่งท่ี
ปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 23,28,31 (จากแผนผงัท่ี 7) 

ทางตอนใตข้องจีนมีส้มเจริญงอกงาม ถือเป็นของก านลัท่ีเหมาะจะมอบแก่
เด็กๆ มีเร่ืองเล่าวา่ มีชายหนุ่มท่ีรับส้มสองผล แต่ไม่ไดรั้บประทานเสียเอง หากมอบต่อให้มารดา
ของตน ผูค้นยกยอ่งเขา ในฐานะเป็นลูกกตญัญูท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีอนัสูงส่งตามคติของจีน นัน่
หมายถึงส้มซ่ึงมีเสียงคลา้ยกบัค าวา่ “จู”้ ซ่ึงหมายถึงความปรารถนา หรือขอพร และดว้ยเหตุน้ี ส้มจึง
ถือเป็นเคร่ืองหมายของโชคดี และมกัจะรับประทานส้มกนัในวนัท่ีสองของงานเล้ียงปีใหม่ ใน
สมยัก่อน จกัรพรรดิจะพระราชทานส้มแก่ขา้ราชบริพารในวนัดงักล่าว118 ส าหรับส้มแมนดาริน 
(กาน) ส้มแมนดารินนั้น เป็นพืชพื้นเมืองของจีนและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีลกัษณะคลา้ยมะนาว 
ในไตห้วนัมีธรรมเนียมมอบส้มแมนดารินให้แก่เจา้สาวเม่ือจะเขา้ไปสู่บา้นของสามี โดยจะมอบให้
สองผล และเจา้สาวจะปอกส้มนั้นในตอนเยน็ อนัเป็นธรรมเนียมการแสดงออกท่ีหมายถึงชีวิตอนั
ผาสุกและยนืยาวดว้ยกนั 

ค าวา่ เทียนกาน หรือ “ส้มสวรรค”์ หมายถึงลูกกลม ๆ ท่ีแทงดว้ยตะปู เพื่อ
ใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนาบางอยา่ง 

       

    

ลายเส้นท่ี 89 ภาพส้ม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

                                                                    
118 ผลไมท่ี้เก่ียวขอ้งก็คือ “สม้ขม” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์หมายถึงโชคชะตา เน่ืองจากมีเสียงท่ีพอ้งกนั. ดู

จาก Krahi, Regina, “Plant Motifs of Chinese Porcelain: Examples from the Topkapi Saray Inclentified through 
the Bencao Gaugmu, Part I,” Oreintations 18, 5 (May 1987): 52-65. 
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3.2.4 ลูกทอ้ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน  5 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 90) นิยมวาดแบบรวมกลุ่มอยูก่บัตวัอกัษรหรือวาดผลคู่วางอยูบ่นโต๊ะ และวาดคู่กบัลิง
โดยท่ีลิงจะถือลูกทอ้อยูใ่นอุม้มือ ช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียดอยา่งประณีต เนน้รูปทรง โดยมี
รูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 11,16 ,29 (จาก
แผนผงัท่ี 6) 

ลูกทอ้เป็นไมพ้นัธ์ุเดียวกบัพลมั แพร์หรือสาล่ี ลูกทอ้ของจีนมีผลคลา้ยรูป
หวัใจ ดอกทอ้จะบานในฤดูใบไมผ้ลิ ชาวจีนถือวา่ดอกทอ้เป็นสัญญลกัษณ์ของคนตวัอยา่งชั้นเยี่ยม 
ผูค้วรไดรั้บเกียรติอยา่งสูง เพราะสามารถผจญความหนาวเยน็ของหิมะไดอ้ยา่งกลา้หาญ ส่วนลูกทอ้
นั้น มีความส าคญัมาก เป็นผลไมท่ี้บนัดาลความเป็นเซียน ไดแ้ก่ เซียนทั้งแปด  และนอกจากน้ียงั
เป็นสัญลกัษณ์แทน ซ่ิว หมายถึงความมีอายยุนืยาว119 ดงัจะเห็นไดจ้ากผลทอ้ เป็นลกัษณะทางประติ
มานส าคญัของเทพแห่งอายุยืน หรือ โซร่วซิง120 นอกจากช่างเขียนภาพลูกทอ้เพียงอยา่งเดียวแลว้ ก็
ยงัผูกลายทบัตอักัษรจีน ซ่ึงอ่านว่า โซร่ว แปลว่า อายุยืนด้วย ซ่ึงการผูกภาพลูกทอ้และตวัอกัษร
ดงักล่าว ปรากฎมาก่อนแลว้ในศิลปะจีนดว้ย (ลายเส้นท่ี 91) 

ในบรรดาผลไมท้ั้งปวงของจีน ดูเหมือนว่าลูกทอ้จะไดรั้บความนิยมสูงสุด
และมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์หลายประการดว้ยกนั เช่ือกนัวา่เน้ือไมแ้ละสีของมนัสามารถขบัไล่
ภูตผีปิศาจได ้ส่วนกลีบดอกก็สามารถสะกดคนได ้นอกจากน้ียงัมีความเช่ือเร่ืองทอ้อมฤตท่ีออกมา
ผลเพียงหน่ึงคร้ังในรอบพนัปีเท่านั้น ตามต านานเล่าวา่ ผลทอ้ดงักล่าวอยู่ในอุทยานของพระนางซี
หวงัหมู่ บนเทือกเขาคุนลุน้ เม่ือมีผลออกมา พระนางก็เชิญทวยเทพทั้งปวงไปยงัพระราชวงั และจดั
งานเล้ียง แต่ปรากฏวา่ลิงท่ีช่ือ ซุนหงอคง ไดเ้ขา้ไปท าลายสวนของพระนางเสียหมดส้ิน ดว้ยเหตุนั้น
ซุนหงอคงจึงไดมี้ชีวิตเป็นอมตะดว้ยผลทอ้พนัปี โดยมากเช่ือกนัวา่ผลทอ้เป็นสัญลกัษณ์ของการมี
ชีวติยนืยาว ไม่นานมาน้ีนิยมวางผลทอ้ไวห้นา้ประตูบา้นในวาระปีใหม่เพื่อขบัไล่วิญญาณชัว่ร้าย มี
การท าคนัธนูดว้ยไมท้อ้เพื่อใชย้งิปิศาจ และยงัมีการสลกัเทพผูรั้กษาประตูทางเข้าบา้น โดยสลกัจาก
ไมช้นิดน้ี แต่ในสมยัต่อมามีการใชหุ่้นกระดาษแทน 

ดอกท้อเป็นสัญลักษณ์ของหญิงสาว แต่ค าน้ีอาจจะมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบกบัหญิงใจง่ายก็ไดส่้วนดอกทอ้เขียวนั้นเป็นอุปมา หมายถึง สถานท่ีนดัพบลบัๆ ของ
คู่รัก ส าหรับ‘ตาดอกทอ้’ หมายถึง ตาหวาน ใชก้บันกัแสดงผูห้ญิง‘ถ ้าดอกทอ้’ หมายถึงโลงศพ และ

                                                                    
119ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 57.  
120 Chi Jo-hsi, “Designs Symbolising Luck Meaning,” in Pearls of the Middle Kingdom (Taiwan: 

National Palace Museum,1989), 129. 
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ในวรรณคดีจีนเร่ืองสามก๊ก ยงัมีกล่าวถึง สวนทอ้ ท่ีวีรบุรุษนกัรบทั้งสาม อนัไดแก่ เล่าป่ี เตียวหุย 
และกวนอู สาบานเป็นพี่นอ้งกนั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงมาก นอกจากน้ีทอ้ยงัเป็นตน้ไมช้นิดน้ียงั
เป็นสัญลกัษณ์ประจ าเดือนสามของจีนดว้ย 

       

    

ลายเส้นท่ี 90 ภาพลูกทอ้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

3.2.5 สาล่ี ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 3 ลกัษณะ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 91) นิยมจดัวางใหอ้ยูบ่นถาด หรือจดัวางแบบผลคู่ อยูบ่นเคร่ืองโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดแสดงรายละเอียดอย่างประณีต เน้นรูปทรง โดยมีรูปแบบในการวาด ลักษณะเสมือนจริง 
ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 1,28 (จากแผนผงัท่ี 7) 

สาล่ีเป็นผลไมท่ี้ใชรั้บรองผูม้าเยือนมกัใส่ถาดตั้งบนโต๊ะตน้สาล่ีน้ีมีอายุยืน
ยาวมาก บางตน้มีอายุถึง 300 ปี สาล่ีเป็นตน้ไมอี้กชนิดหน่ึง ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว 
ทั้งน้ีก็คงเป็นเพราะตน้สาล่ีนั้นมีอายุยืนยาวมาก ในละครของจีนเร่ืองหน่ึงกล่าวถึงพ่อคา้สาล่ีท่ีบอก
วา่ สาล่ีของตนจะท าใหชี้วติสมรสมีความสุขราบร่ืน แต่คู่รักไม่ควรตดัแบ่งสาล่ีเป็นส่วนๆ เพราะค า
วา่ หลี น้ีพอ้งเสียงกบัค าท่ีหมายความว่า “การแตกแยก” ดว้ยเหตุน้ี ญาติมิตรจึงไม่ควรตดัแบ่งผลสาล่ี
แจกกนั 

นอกจากน้ีแลว้ยงัไม่ควรแจกผลสาล่ีในวนัท่ี 15 เดือน 7 ดว้ย เน่ืองจากวนัน้ี
วิญญาณของผูต้ายจะออกมายงัโลกมนุษย ์ผลสาล่ีจะน าความทุกข์แก่ญาติของวิญญาณเหล่าน้ี เจิง
จวื่อ ศิษยโ์ปรดคนหน่ึงของขงจ๊ือ ผูมี้ช่ือเสียงเร่ืองความกตญัญูไม่ยอมรับภรรยาของตนเอง เพราะ
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นางไม่ไดป้รุงสาล่ีให้ครอบครัวเป็นเวลานาน ส่วนส านวนวา่ “ดอกสาล่ีกบัหยาดฝน” เป็นค าท่ีใช้
เปรียบเทียบหมายถึงหญิงงาม121 

 

ลายเส้นท่ี 91 ภาพสาล่ี ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

3.2.6 ฟักทอง ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 6 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 92) นิยมจัดวางอยู่บนถาด หรือวางผลเด่ียวๆ อยู่บนโต๊ะ ช่างเขียนจะวาดแสดง
รายละเอียดอย่างประณีตอ่อนช้อย เน้นรูปทรง มีการประดับด้วยใบ โดยมีรูปแบบในการวาด 
ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 17,22,23,28 (จากแผนผงัท่ี 
6) 

ชาวจีนถือเป็นผลไมช้ั้นสูง มีความหมายว่า ขอให้มีเงินมีทองใช้ หากภาพ
ฟักทองประกอบดว้ยผลหลายๆลูก และมีเถาวลัยเ์ก่ียวกนั ภาพในลกัษณะน้ี ปรากฎในศิลปะจีนดว้ย 
โดยเรียกว่า กวา เตย๋ เหมียน เหมียน แปลว่า ฟักทองใหญ่ และเล็กเช่ือมติดต่อกัน มีความนัย
หมายถึง อวยพรใหมี้ลูกหลานสืบเน่ืองไม่ขาดสาย122 

                                                                    
121 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London: 

Routleldge, 1995), 62. 
122 การเปรียบเทียบแนวคิดดงักล่าวกบัผลฟักทอง ไดป้รากฎในหนงัสือ ซรือ จิง. ดูจาก Jian – Hua 

Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 15. 
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ลายเส้นท่ี 92 ภาพฟักทอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

3.2.7 ลูกพลบั ท่ีพบภายในงานจิตรกรรมพระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 3 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 93) นิยมจดัวางอยู่บนภาชนะ หรือผลเด่ียวๆ วางอยู่บนเคร่ืองโต๊ะ ช่างจะวาดแสดง
รายละเอียดอยา่งประณีตอ่อนชอ้ย เนน้รูปทรง โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริงตวัอยา่ง
ท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 29,37 (จากแผนผงัท่ี 6) 

ลูกพลบั เป็นผลไมท่ี้ใช้รับรองผูม้าเยือน เช่นเดียวกบัสาล่ีตน้พลบัมีขนาด
ใหญ่มาก เจริญเติบโตไดดี้ทางตอนเหนือของจีนปลูกเป็นส่วนตามเชิงเขาลูกพลบัมีหลายชนิดหลาย
พนัธ์ุ ลูกพลบัน้ีบางท่ีใชแ้ทนส้มมือ ดงันั้นจึงมีความหมายเป็น ฮก ไดอี้กอยา่งหน่ึง123  

ผลพลบันั้น บางคร้ังก็เรียก “มะเด่ือจีน” (Chinese Fig) เป็นสัญลกัษณ์ของ
ความใกลชิ้ดผกูพนั หากมีภาพผลพลบัอยูร่่วมกนัผลส้มแมนดารินก็จะเป็นสัญลกัษณ์หมายถึง ความ
ปรารถนา ขอใหท้่านจงมีโชคดีในกิจการงานทั้งปวง เน่ืองจากในภาษาจีน ค าวา่ ส้มแมนดาริน (จ่ือ)  
นั้น มีเสียงใกลเ้คียงกบัค าวา่ จ่ี ท่ีหมายถึงโชคดี 

นอกจากน้ียงัอาจมีภาพขนมท่ีท ามาจากผลพลบั ก่ิงสน และส้ม ในท่ีน้ีจึงมี
ความหมายวา่ ขอใหโ้ชคดี (ซ่ือ) ในกิจการ (จ่ี) นบัร้อย หากมีภาพผลล้ินจ่ีอยูด่ว้ย ก็หมายความวา่ จง
ไดผ้ลก าไร ด าเนินธุรกิจอยา่งประสบความส าเร็จ124 

                                                                    
123 ชิวเทียน, มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 169. 
124 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 103. 
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ลายเส้นท่ี 93 ภาพลูกพลบัในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

3.2.8 แตงโม ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 94) จดัวางแบบผลเด่ียวๆ อยูบ่นโตะ๊ ช่างเขียนจะวาดแสดงรายละเอียดอยา่ง
ประณีตอ่อนช้อย ใช้ลวดลายไทยมาประยุกต์กบัส่วนต่างๆ ของภาพแตงโม เน้นรูปทรง โดยมี
รูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 14 
(จากแผนผงัท่ี 5) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 14 (จากแผนผงัท่ี 7) 

ในแผน่ดินจีนมีพืชจ าพวกแตงมากมายหลายชนิด แตงโมเป็นพืชส าคญัชนิด
หน่ึงท่ีน าเขา้มาจากเอเชียตะวนัตก ดว้ยเหตุน้ีจึงเรียกแตงโมวา่ “แตงตะวนัตก” (ซี กววั)125 กล่าวกนั
วา่มีขอ้ห้ามของขงจ๊ือวา่ ไม่ควรกม้ตวัขณะผา่นเถาแตง เพราะอาจถูกคิดวา่เป็นขโมยได ้ส าหรับใน
วนัฉลองของสตรี (วนัข้ึน 7 ค ่า เดือน 7) สตรีในตอนกลางของประเทศจีนจะบูชาดว้ยแตงโม ส่วน
วนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 มีการท าขนมแตงโมดว้ย คร้ันฤดูใบไมร่้วง หญิงสาวจะเขา้ไปในไร่ เก็บแตง 
โดยเช่ือวา่จะเป็นมงคลแก่ชีวติสมรส และจะท าใหไ้ดลู้กชาย126 

จากความเช่ือบางประการในเร่ืองความหมายภาษาจีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแตงโม 
อกัษรท่ีเขียนค าวา่ กววั นั้น หากแยกตรงกลาง และน าแต่ละส่วนมารวมกนั จะอ่านไดค้วามหมายวา่ 
แปด และแปดสองคร้ังก็เป็นอุปมา หมายถึงหญิงท่ีแต่งงานได ้หรืออาจจะกล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบ
วา่ “เป็นสาวแลว้เหมือนน ้ าเตา้ผา่ซีก” ค ากล่าวน้ีหมายถึงการมีรอบเดือนคร้ังแรก หรือแมก้ารเสีย
ความบริสุทธ์ิก็ได ้หากคิดถึงสีแดงภายในแตงโม ส าหรับเมล็ดแตงนั้นเป็นค าเปรียบเทียบกบัฟัน
ของหญิงสาว 

                                                                    
125 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 96. 
126 อา้งจาก Jian – Hua Duan, Zhongguo Jixiang Zhuangshi She Ji, 15. 
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ในมณฑลกวางตุง้ของจีนจะไม่มีการมอบแตงเป็นของขวญั เพราะค าว่า ซี 
ใน ซีกววั ท่ีหมายถึงแตงโมนั้น เม่ือออกเสียงตามส าเนียงกวางตุง้แลว้มีความหมายวา่ ตาย 

เป็นผลไมท่ี้ใช้รับรองผูม้าเยือน หมายถึง ขอให้มีเงินมีทองมากมายเหมือน
เมล็ดแตงโม 

 

ลายเส้นท่ี 94 ภาพแตงโม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

3.2.9  มะเขือยาว (แฉว จวื่อ) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
มีจ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 95) ช่างเขียนจะวาดเป็นผลคู่ วางอยู่บนโต๊ะ แสดงรายละเอียดอย่าง
ประณีตอ่อนชอ้ย เนน้รูปทรง โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเหมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝา
ผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 17 (จากแผนผงัท่ี 4) 

มะเขือยาวของจีนมกัจะถือเป็นสัญลกัษณ์ของขุนนาง เน่ืองจากมีรูปร่างของ
ขั้วคลา้ยกบัหมวกขุนนาง และการวาดภาพมะเขือยาว ยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงความปรารถนาวา่ผู ้
ไดรั้บภาพจะไดรั้บรางวลัเป็นต าแหน่งทางราชการ127  

ในไตห้วนัมีธรรมเนียมการรับประทานมะเขือยาวในช่วงปลายปี และมี
ความเช่ือวา่ จะท าใหริ้มฝีปากเป็นสีแดงสวยงามได ้

ส าหรับรูปร่างท่ียาว และปลายมน ท าให้มีการใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของอวยัวะ
เพศชายในหลายประเทศชของเอเชียตะวนัออก โดยเฉพาะจีน เกาหลี และญ่ีปุ่น 

 
ลายเส้นท่ี 95 ภาพมะเขือยาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

                                                                    
127 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สญัลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวญิญาณบรรพชน,182. 
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4.  หมวดรูปส่ิงของ  
คือน ารูปส่ิงของต่างๆ มาผกูเป็นลายเรียกวา่ “ลายฮ่อ” จ าแนกไดเ้ป็น 6  ประเภท คือ 
4.1 อาวธุ 

4.1.1 มีดสั้น ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 96) นิยมวาดเป็นคู่ วางอยูบ่นโต๊ะ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เนน้รูปทรง แต่ไม่เนน้
รายละเอียดหรือลวดลายในส่วนยอ่ย โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ 
บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 10 (จากแผนผงัท่ี 6) 

โดยจะมีลกัษณะเหมือนกบัดาบในชุดสัมฤทธ์ิ แต่มีขนาดบางกวา่มาก ใชใ้น
การศึกสงคราม ในทางพุทธศาสนามีความหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาด และสามารถล่วงรู้
เหตุการณ์ภายหน้าได ้เม่ืออยูใ่นหตัถ์ของเทพจุดประสงคคื์อ ตดัอวิชชาและน าไปสู่ทางแห่งความรู้
แจง้เห็นจริง ในลทัธิเต๋าถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของชยัชนะต่อส่ิงท่ีชัว่ร้ายทั้งปวง และเป็นสัญญลกัษณ์
ประจ าตวัของลวีต่งป่ิน หน่ึงในแปดเซียน128  

 

ลายเส้นท่ี 96 ภาพมีดสั้น ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.1.2 หอก ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี 3 ลกัษณะ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 97) มกัวางรวมอยูก่บัอาวธุชนิดอ่ืนๆ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เนน้รูปทรง
แต่ไม่เนน้รายละเอียดในส่วนย่อย หอกแต่ละภาพจะมีความแตกต่างกนัท่ีรูปทรง โดยมีรูปแบบใน
การวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 13,15,26 (จาก
แผนผงัท่ี 6) 

                                                                    
128ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 88. 
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หอก เป็นอาวธุท่ีมีรูปแบบต่างกนัมากมายหลายชนิด ใชใ้นการสงครามและ
ล่าสัตวม์าตั้งแต่สมยัโบราณ หอก เป็นอาวุธหน่ึงในอาวุธหลายๆ ชนิดท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองหมายของเทพ
ในพุทธศาสนาและลกัธิเต๋าบางองค ์ 

    

ลายเส้นท่ี 97 ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.1.3 งา้ว ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 3 ภาพ 
(ลายเส้นท่ี 98) มกัวางรวมอยูก่บัอาวุธชนิดอ่ืนๆ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เนน้รูปทรง แต่ไม่
เน้นรายละเอียดในส่วนย่อย บางภาพจะมีพู่ไหมห้อยประดบัอยู ่เป็นความแตกต่างของภาพงา้วแต่
ละภาพ โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง 

ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีหลากหลายภาพดว้ยกนั มกั
วางรวมอยูก่บัอาวุธชนิดอ่ืนๆ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก เนน้รูปทรง แต่ไม่เนน้รายละเอียดใน
ส่วนยอ่ย โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้
ภาพท่ี 16 (จากแผนผงัท่ี 7) 

เป็นอาวุธโบราณของจีน มักจะใช้เป็นเคร่ืองประดับในงานศิลปะและเป็น
สัญลักษณ์หมายถึง โชคดี ความสุข สมความปรารถนา 129 หรืออาจเป็น (ง้าว) พอ้งเสียงกับ จ่ี 
(ความสุข) หนทางในการบรรลุ เพื่อจะไดป้ระสบโชคดีในการสอบ “จ่ี”  คือการสอบเล่ือนยศหรือ
เล่ือนชั้น130  

                                                                    
129ภาพดงักล่าวปรากฎบนเส้ือฉลองพระองค์ของจีนด้วย ดูจากการตีความสัญลกัษณ์ดังกล่าวใน 

Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 105.  
130 Clunas, Craig, Art in China (Hong Kong : Oxford University Press, 1997). 
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ลายเส้นท่ี 98 ภาพหอก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.1.4 ดาบ (เตา้ เตา) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
5 ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 99) มกัถูกจดัวางร่วมกบักล่องต ารา หรือวา่งเด่ียวๆ บนโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดเฉพาะเส้นรอบนอก เนน้รูปทรง เนน้รายละเอียดในส่วนยอ่ยอยา่งสวยงาม บางภาพจะมีพู่ไหมห้อย
ประดบัอยู ่โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้
ภาพท่ี 23,38 (จากแผนผงัท่ี 7) บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 6 (จากแผนผงัท่ี 5) 

ดาบเป็นอาวธุส าคญัอยา่งหน่ึงของนกัรบสมยัโบราณคือ ดาบ ซ่ึงนอกจากใช้
สังหารขา้ศึกแลว้ยงัใช้ปราบปีศาจไดด้ว้ย เช่นท่ี หลวี่ ตงั ปิน (เซียนองค์หน่ึง)  และจงเขว่ย (เขวย 
ซิง) ใชป้รายปิศาจต่างๆ ส่วนต านานเก่ียวกบัดาบและอ านาจอาถรรพณ์ของดาบมีเล่าไวม้ากมาย  แต่
ท่ีกล่าวไวม้ากก็คือ ดาบชายหญิงท่ีท ามาจากตบัและไตของกระต่ายกินเหล็กบนเทือกเขาคุนลุ้น 
ส าหรับผูที้ฝันเห็นดาบนัน่หมายถึงงู แต่หากสตรีฝันวา่มีดาบ ถือว่าโชคดีมาก131 แต่หากบุรุษฝันว่า
ดาบตกน ้า จะเป็นลางบอกการตายของสตรี ในวชิาอาคมนั้น เช่ือวา่ดาบทัว่ไปสามารถก าจดัปีศาจได ้
โดยการทาดว้ยเลือดสตรีท่ีก าลงัตั้งครรภท์ารกเพศชาย และเปล่งคาถาก ากบัไปดว้ย สัญลกัษณ์พดั 
น ้ าเต้า กรับ กระเช้าดอกไม ้ดาบ ส่ิงของเหล่าน้ีเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิเต๋า ในสมยัราชวงศ์ชิง 
สัญลกัษณ์ดงักล่าว เป็นเพียงเคร่ืองหมายความโชคดีเท่านั้น132 
                                                                    

131 Clunas, Craig, Art in China, 96. 
132 ภาพดงักล่าวปรากฎบนเส้ือฉลองพระองคข์องจีนดว้ย อา้งอิงจากการตีความสัญลกัษณ์ดงักล่าว

ใน Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 97. 
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ลายเส้นท่ี 99 ภาพดาบในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.1.5 ขวาน (ฝ)ู ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 3 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 100) มกัวางรวมอยูก่บัอาวุธชนิดอ่ืนๆ หรือวางเด่ียวๆ อยูบ่นเคร่ืองโต๊ะ ช่างจะวาด
เฉพาะเส้นรอบนอก เน้นรูปทรง แต่ไม่เน้นรายละเอียดในส่วนย่อย โดยมีรูปแบบในการวาด 
ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 11 (จากแผนผงัท่ี 5) 

มีหลักฐานการใช้ขวานบนแผ่นดินโบราณมาช้านาน ขวานท่ีใช้มี
หลากหลายรูปแบบ ท ามาจากวสัดุต่างๆ กนั โดยเร่ิมตั้งแต่ขวานหินในสมยัแรกๆ และต่อมามีการ
ประดบัประดาลวดลายอยา่งงดงาม ทั้งยงัมีส่วนยอดท่ีแกะสลกัเป็นรูปสัตวก์็มี ตามความเช่ือของจีน 
ถือวา่ขวานเป็น 1 ใน 12 สัญลกัษณ์ของอ านาจกษตัริย ์ในขณะเดียวกนั ก็เป็นสัญลกัษณ์หมายถึง หลู่
ปัน เซียนผูพ้ิทกัษช่์างไม ้และยงัหมายถึงนายหนา้ หรือพอ่ส่ือแม่ชกัก็ได้133 

        

ลายเส้นท่ี 100 ภาพขวาน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.1.6 เหล็ก (จิน) เป็นส่วนประกอบหลกัในการท าอาวุธต่างๆ ท่ีปรากฎในงาน
จิตรกรรม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
133Chuen – Feng Lee, ed. Chinese Decorative Design (Taipei : Southern Materials Centre, 1987).  
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ค าวา่ จิน (หรือ กิม ในภาษาแตจ๋ิ้ว) นั้น นอกจากจะหมายถึงเหล็กแลว้ ยงั
หมายถึง “ทองค า”134 ไดอี้กดว้ย เหล็กนั้นเป็นธาตุชนิดหน่ึงในบรรดาธาตุทั้งห้า ส่วนทองค านั้นก็
เป็นสัญลกัษณ์ของทิศตะวนัตก และสีขาว ชาวจีนรู้จกัารใชเ้หล็กตั้งแต่ราวสองพนัปีก่อนคริสตกาล 
คร้ังเม่ือประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล ก็เร่ิมใชเ้หล็กเป็นเคร่ืองมือ เช่น ใชไ้ถนา และใชท้  าอาวุธ
แพร่หลายมากข้ึน ในต านานโบราณของจีนระบุวา่เหล็กนั้นสัมพนัธ์กบัปอดทั้งห้า ซ่ึงมีหนา้ท่ีการ
ท างานห้าอยา่งในร่างกายมนุษย ์(รับฟัง และเขา้ใจ) และเป็นสัญลกัษณ์ของฤดูกาลทั้งห้าในสวรรค ์
นอกจากน้ียงัสัมพนัธ์กบัช่องจมูก และอารมณ์ความโศกเศร้า เหล็กเป็นธาตุประจ าทิศตะวนัตก และ
ประจ าฤดูใบไมร่้วง เน่ืองจากเป็นฤดูท่ีพืชผกัตายลง ในสังคมจีนสมยัโบราณจะถือช่วงเวลาน้ีท าการ
ประการชีวิตนกัโทษ และดาบเหล็กนัน่เอง ท่ีเป็นเคร่ืองมือใชป้ระหารชีวิตทางตอนใตข้องจีน ยงัมี
ตน้ไมท่ี้เรียกวา่ ตน้เหล็ก ซ่ึงออกดอกทุกๆ 60 ปี ตน้ไมน้ี้จึงเป็นสัญลกัษณ์ของรอบ 60 ปี และความ
มีอายยุนืยาว เพราะรอบ 60 ปีนั้นถือวา่เป็นชัว่อายโุดยเฉพาะของมนุษย ์ 

4.2 เสา (ลายเส้นท่ี 101) 
4.2.1 เสาธง เป็นเสมือนเคร่ืองประกาศแสดงเกียรติยศของเจา้ของเรือน คือถา้มีคน

ในบา้นสอบเขา้รับราชการได ้ก็เขียนแสดงต าแหน่งบอกไวท่ี้นั้น ใชต้ั้งประดบัในหอ้งรับแขกของบา้น 
4.2.2 เสาโดม หรือในภาษาจีนเรียกวา่ “เตง็ร้ัง”ใชป้ระดบัในห้องรับแขกเพื่อความ

สวยงาม ตั้งตามบา้นของผูมี้ฐานะดี 
4.2.3 เสาหยกประดบั เป็นเสาขนาดเล็กๆ มีเชือกหรือใหม่ห้อยแขวนหยกท าเป็น

รูปร่างต่างๆกนั ใชต้ั้งบนห้ิงในห้องรับแขกเพื่อความสวยงามและตอ้งเป็นบา้นของคนชั้นสูงเพราะ
หยกเป็นของมีค่า 

     

ลายเส้นท่ี 101 ภาพเสาต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 
                                                                    

134 ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 205. 
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4.3 เคร่ืองถว้ยชามและเคร่ืองลายคราม 
4.3.1 แจกันท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 9 

ลกัษณะดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 102) (ลายเส้นท่ี 103) มกัจะประดบัดว้ยดอกไมช้นิดต่าง ใชเ้สียบพู่กนั
และไมเ้กาหลงั ใช้ใส่ใส่พดัขนนก หางนกยูง ดอกไม้ อาวุธ และมว้นกระดาษ ช่างจะวาดเน้น
รูปทรง เน้นรายละเอียดในส่วนย่อยอย่างสวยงาม บางภาพจะมีโบคาดประดบัประดาสวยงาม มี
ความพร้ิวไหว โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง มีปรากฎในเกือบทุกภาพของจิตรกรรม 

แจกนัในภาษาจีนออกเสียงเหมือนกนั ผงิ และ การปักดอกไมห้รือพืชพรรณ
จ านวนมากลงในแจกนัจะมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของจีน ดงันั้นภาพวาดท่ีมีดอกไมส่ี้
ฤดูในแจกนั ก็แสดงถึงความปรารถนา ให้ผูร่้วมในงานนั้นมีสันติสุขอยูต่ลอดเวลา แต่หากใส่ดาบ
สามเล่มในแจกนั และมีแคนจีนวางใกล ้ๆ ก็จะมีความหมายวา่ ขอจงข้ึนสู่ระดบัสูงสุดทั้งสามอยา่ง
สันติ135 

    

ลายเส้นท่ี 102 ภาพแจกนัรูปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
135 Gu Ting Shu Wu, Zhongguo JiXiang Tu- an, 176. 
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ลายเส้นท่ี 103 ภาพแจกนัรูปทรงต่างๆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.3.2 ขวดยานตัถุ์ พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 104) มกัถูกจดัวางเด่ียวๆ อยูบ่นโต๊ะ ช่างจะวาดเฉพาะเส้นรอบนอก แต่ไม่
เนน้รายละเอียดในส่วนยอ่ย ลดทอนจนเหลือแค่รูปทรงท่ีเรียบง่าย โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะ
เสมือนจริง ปรากฎท่ีภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่าง 

 

ลายเส้นท่ี 104 ภาพขวดยานตัถุ ์ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 
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4.3.3 หมอ้สามขา ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 4 
ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 105) มกัจะวางเด่ียวๆ อยูบ่นเคร่ืองโต๊ะ ช่างจะวาดเนน้รูปทรง แต่ไม่เน้น
รายละเอียด ลวดลาย โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝาผนัง
ทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 13 (จากแผนผงัท่ี 5) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 8 (จาก
แผนผงัท่ี 6) 

ภาชนะส าริดมีใช้ในแผ่นดินจีนมาช้านาน ส าหรับหมอ้สามขาน้ีมีมาตั้งแต่
กลางช่วง 2,000 ปี  ก่อนคริสตกาล  ซ่ึงอาจจะพฒันามากจากหมอ้ปรุงอาหารแบบทัว่ไป แต่หมอ้สามขา
ของจีนนั้น ยงัมีหลากหลายรูปแบบ ขนาดและลวดลาย โดยมากใชเ้ป็นภาชนะส าหรับบรรจุอาหาร 

มีเ ร่ืองเล่าเก่ียวกับหม้อสามขาเก้าใบว่า เป็นเหตุของการครอบครอง
อาณาจกัรสมยักลาง และเล่าวา่จกัรพรรดิหวงัต้ีเป็นผูน้ าสัญลกัษณ์น้ีมาใช้แต่การใชห้มอ้สามขาใน
พิธีกรรมจริงๆ นั้นมีมาตั้งแต่ราชวงศโ์จว 1,066-  256  ปีก่อนคริสตกาล ซ่ึงใชใ้นพิธีเพื่อเป็นตวัแทน
ของมณฑลทั้งเกา้ในสมยันั้น ส าหรับขาทั้งสามเป็นตวัแทนของเสนาบดีชั้นผูใ้หญ่ทั้งสามท่ีเก้ือหนุน
จกัรพรรดิอยู ่หากสูญเสียขนุนางคนใดไป จกัรพรรดิก็สูญเสียอ านาจทั้งปวง ปัจจุบนัถือวา่หมอ้สาม
ขาคือ เคร่ืองหมายของความเป็นสิริมงคลและเป็นหน่ึงในส่ิงล ้ าค  ่า136 ส่วนอกัษรจีนท่ีเขียนค าน้ีก็
เขียนข้ึนจากลกัษณะรูปร่างของภาชนะน้ีนัน่เอง  

   

   

ลายเส้นท่ี 105 ภาพหมอ้สามขา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 
                                                                    

136 A Survey of Chinese Ceramics (S.I), Aries Gemini Publishing, 1993. 
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4.4 ส่ิงอ่ืนๆ ทางกายภาพของโลก 
4.4.1 หยิน-หยาง ลญัลกัษณ์หยิน-หยาง ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ 

วดันาคปรก มีจ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 106) โดยจะวางอยู่บนพานพร้อมกบัยูอ่ี่ ช่างเขียนจะเน้น
รูปทรง เนน้รายละเอียด ลวดลาย โดยมีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บน
ฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 18 (จากแผนผงัท่ี 7) 

หยิน-หยาง ถือเป็นสัญลกัษณ์ทางปรัชญาของจีน เป็นแนวคิดแรกเร่ิมตาม
ศาสนาดั้งเดิมของชาวจีน มีลกัษณะเป็นรูปวงกลม แบ่งออกเป็น 2 ซีก เป็นรูปตวั S ส่วนท่ีเป็นสีด า
เรียกว่า “หยิน” หมายถึง เพศหญิง พื้นดิน ดวงจนัทร์ และความมืด อีกซีกหน่ึงเป็นสีขาวเรียกว่า 
“หยาง” หมายถึง เพศชาย สรวงสวรรค ์ดวงอาทิตย ์และความสวา่ง137 นอกจากน้ีหยนิยงัมีสัญลกัษณ์
เป็นรูปเสือ และสีส้ม ในขณะท่ีหยางมีสัญลกัษณ์เป็นรูปมงักรและสีฟ้า หยิน-หยาง เป็นตน้ก าเนิด 
แห่งสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งปวง เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงคู่กนั138 

ในการตกแต่งลวดลาย จะพบว่า สัญลกัษห์ยิน-หยางน้ีมกัถูกลอ้มดว้ยแปด
เหล่ียม มกัพบตามประตูบา้นโดยเช่ือวา่สามารถปกป้องอนัตรายจากส่ิงชัว่ร้ายทั้งปวง139  

 

ลายเส้นท่ี 106 ภาพสัญลกัษณ์หยนิ-หยาง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.4.2  โป๊ยโก่ว หรือสัญลกัษณ์แปดน้ี ถือวา่สร้างข้ึนโดยกษตัริยฮ์กฮี มีรากฐานมา
จากระบบปรัชญาความเช่ือในสมยัโบราณ ตรงกลางโป๊ยโก่วเป็รูปยนิ-หยาง เป็นสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ี
เป็นคู่กนัอนัแป็นหลกัของจกัรวาล สัญลกัษณ์ทั้งแปดน้ีเช่ือว่าเป็นสัญลกัษณ์ลึกลบัซ่ึงจะน าไปสู่
กุญแจไขความรู้ทั้งปวง และเป็นรากฐานของการประดิษฐต์วัอกัษร  
                                                                    

137ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 267.  

138Edward L. Shaughnessy,China, (London : Duncan Baird Publishers,2005),122.  
139Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),146. 
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สัญลกัษณ์แปด คือ การใช้เส้นขีดยาวหน่ึงเส้น กบัขีดเส้นสองเส้นผสมกนั
ให้เป็นสัญลกัษณ์ของธรรมชาติต่างๆ ขีดยาวแทนความสว่าง ความแข็งแรง เพศชาย ส่วนขีดสั้ น
สองขีดแทน ความมืด ความอ่อนโยน เพศหญิง สองส่ิงน้ีผสมกนัก่อให้เกิดเป็นเคร่ืองหมายของ
สรรพปรากฏการณ์แห่งโลก มีดงัน้ี140 

      แทน ฟ้า 
      แทน ดิน 
      แทน  น ้า 
      แทน ภูเขา 
      แทน ฟ้าคะนอง 
      แทน ลม 

      แทน ไฟ  
    แทน บึง เป็นตน้ 
 

สัญลกัษณ์แปดน้ี ชาวจีนนับถือเช่ือกนัว่าเป็นของขลงัศกัด์ิศิทธ์ิ มีอ านาจ
ป้องกนัภยัอนัตรายจากภูติผีปีศาจได ้นิยมเขียนไวบ้นแผ่นไมติ้ดไวเ้หนือประตูเพื่อแคลว้คลาดจาก
ภยัพิบติัต่างๆ และยงัมีความหมายถึงความมัง่คัง่เจริญรุ่งเรืองและความสุขไดอี้กดว้ย 

4.4.3 พระจนัทร์ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ลกัษณะ (ลายเส้นท่ี 107) โดยพระจนัทร์จะถูกวาดคู่กบักอ้นเมฆ ช่างเขียนจะวาดเนน้เฉพาะรูปทรง
แบบเรขาคณิต ไม่เนน้รายละเอียดใดๆ มีรูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง 

ชาวจีนถือว่าดวงจนัทร์นั้น เป็นสัญลกัษณ์เพศหญิง พระจนัทร์ก็ตอ้งเป็น
สัญลกัษณ์ของพระราชินี หรือจกัรพรรดินี141นัน่เอง 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์จดัข้ึนในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 8 ซ่ึงเป็นวนัพระจนัทร์
เต็มดวง มีการบูชาดว้ยเคร่ืองสักการะต่างๆ และขนมไหวพ้ระจนัทร์เต็มดวง มีการบูชาดว้ยเคร่ือง
สักการะต่างๆ และขนมไหวพ้ระจนัทร์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัเป็นธรรมเนียม
ส าคญัของชาวจีนทั้งในแผน่ดินใหญ่ และจีนโพลท้ะเล 
                                                                    

140 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 236. 

141Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 
Routleldge, 1995), 72.  
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บนดวงจนัทร์นั้น ชาวจีนวา่มีคางคก หรือกระต่ายป่าอาศยัอยู่ นอกจากนั้น
ยงัมีต านานวา่มีผูว้ิเศษพาจกัรพรรดิซวนเจง แห่งราชวงศถ์งัข้ึนไปบนดวงจนัทร์ เพื่อชมพระราชวงั
และนางฟ้าผูง้ดงามท่ีพ  านกัอยูบ่นนั้น และยงัมีส านวนจีนมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระจนัทร์ เช่น คิ้ว
โก่งดัง่วงพระจนัทร์ เป็นการเปรียบเทียบวา่ พระจนัทร์ นั้นเป็นเคร่ืองหมายแห่งหญิงงาม142 

ชาวจีนใช้ปฏิทินตามแนวพระจนัทร์ (จนัทรคติ) ควบคู่กบัปฏิทินตามแนว
พระอาทิตย ์(สุริยคติ) มาชา้นาน และปัจจุบนัน้ีพิธีกรรมและเทศกาลหลายอยา่งยงัด าเนินตามปฏิทิน
จนัทรคติอยู ่

 

ลายเส้นท่ี 107 ภาพพระจนัทร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.4.4 ดวงดาว (ซิง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
17 ภาพ และทั้ง 17 ภาพ มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทั้งหมด (ลายเส้นท่ี 108) ปรากฎบนเพดานพระ
อุโบสถ โดยถูกวาดคู่กบัมงักร ช่างเขียนจะวาดเนน้รายละเอียดและรูปทรง ใชจิ้ตนาการสร้างสรรค์
แต่งเติม รูปแบบในการวาด ลกัษณะเหนือจริง ปรากฎบนจิตรกรรมในส่วนของเพดาน 

ในกลุ่มดาวหมี ชาวจีนเห็นดาวใหญ่เจ็ดดวง ดาวทั้งเจ็ดน้ีมกัปรากฏในงาน
ศิลปะของจีน และมีบทบาทส าคญัมากในพิธีกรรมของลทัธิเต๋า ดวงดาวเหล่าน้ียงัเป็นเคร่ืองหมาย
บอกเหตุบนโลก โดยโหรหลวงจะคอยท านายเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เม่ือไม่เห็นดาวทั้งเจ็ดในทอ้งฟ้า 
โหรหลวงจะท านายวา่จะเกิดภยัพิบติับนแผน่ดิน ตอ้งท าพิธีบวงสรวงต่างๆ กระทัง่ดวงดาวทั้งเจ็ด
ปรากฏในทอ้งฟ้าอีกคร้ัง 

มีต านานเล่าถึงเทพเจา้แห่งดาวตะบวยเหนือ เล่นหมากรุกกบัเทพเจา้แห่งดา
วตะบวยใต ้เทพเจา้แห่งขั้วโลกใต ้หรือเทพเจา้แห่งตะบวยใตย้งัมีหญา้อมฤตดว้ย143 

                                                                    
142Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),209. 
143ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 89.  
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ตามความเช่ือของชาวจีน นอกจากดวงดาวจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของผูค้นและ
สรรพส่ิงบนโลกแลว้ ยงัมีเทพเจา้ประจ าดวงดาวบางดวงดว้ย 

 

ลายเส้นท่ี 108 ภาพดวงดาว ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.4.5 ธาตุทั้ง 5 แนวคิดเร่ืองธาตุทั้ง5 ของจีนนั้นใกลเ้คียงกนัมากกบัธาตุทั้ง 4 ของ 
กรีกโบราณ หรือธาตุทั้ง 5 ของฮินดู และยงัสอดคล้องกับแนวคิดอย่างเดียวกนัของอิหร่านด้วย 
อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ “สิง” นั้น มีความหมายถึง ภาวการณ์เปล่ียนแปลงอยา่งหน่ีงของสรรพส่ิง144 

ธาตุไม-้ทิศตะวนัออก -สีฟ้า 
ธาตุไฟ-ทิศใต-้สีแดง 
ธาตุเหล็ก-ทิศตะวนัตก-สีขาว 
ธาตุน ้า-ทิศเหนือ-สีด า 
ธาตุดิน-ศูนยก์ลาง-สีเหลือง 
โดยธาตุแต่ละอย่างก็จะมีคุณสมบติัแตกต่างกนัไป กล่าวคือน ้ าท าให้เปียก 

ท าใหล้ดนอ้ยถอยลง ไฟท าใหส้วา่ง และท าใหม้ากข้ึน ไมท้  าใหโ้คง้หรือตรง เหล็กท าให้เช่ือฟัง และ
เปล่ียนแปลง ส่วนดินนั้นท าใหง้อกงาม และไดผ้ลผลิต 

นอกจากน้ียงัมีการเปรียบเทียบอีกมากมายเก่ียวกบัธาตุทั้งห้าน้ี เช่น ฤดู สัตว์
ทั้งหา้ รสทั้งหา้ เป็นตน้ อีกทั้งเก่ียวโยงกบัโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และอายุรเวทของจีน
โบราณดว้ย 

4.4.6 เมฆ (หวิน)ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม  พระอุโบสถ ว ัดนาคปรก มี
หลากหลาย ภาพ (ลายเส้นท่ี 109) ปรากฎบนฝาผนังและเพดานพระอุโบสถ ช่างจะวาดเน้น
รายละเอียดและรูปทรง ใช้จิตนาการสร้างสรรค์แต่งเติม รูปแบบในการวาด ลกัษณะเหนือจริง 

                                                                    
144 Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),150. 
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ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 19 (จากแผนผงัท่ี 7) และปรากฎบนจิตรกรรมท่ี
ขั้นอยูร่ะหวา่งผนงัและเพดาน  

เมฆเป็นสัญลกัษณ์ธรรมชาติอย่างหน่ึงท่ีนิยมใช้มากในธรรมเนียมจีนเน่ืองจากมี
ความหมายถึงความสุข  โดยเฉพาะ เม่ือมีเมฆหลากหลายสี ส่วนเมฆห้าสี เป็นสัญลักษณ์ของ
ความสุขห้าประการเมฆท่ีเป็นมงคลนั้นยงัเป็นเคร่ืองหมายของสันติดว้ย นอกจากน้ีเมฆยงัเก่ียวโยง
กบัทิศตะวนัตก ส่วนหลกัจกัรวาลวิทยาของจีนถือว่าเมฆบงัเกิดข้ึนจากหลักสองอย่าง คือ หยิน 
และหยาง ในงานศิลปะของจีนมกัปรากฏรูปเมฆในหลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น แถบเมฆไขวก้นั และ
มว้นเป็นเกลียวคล่ืน  

มีส านวนจีนหลายอยา่งท่ีเปรียบเทียบส่ิงต่างๆ กบัเมฆ เช่น หวิน หนี จี แปว๋ 
หมายถึง แตกต่างราวกับเมฆและดินเลน แม่เมฆ หมายถึง ไมก้า ส่วนเมฆกล่ิน หมายถึง  ผมท่ี
สวยงามของสตรีท่ีปล่อยใหย้าวสลวยเป็นตน้145 

      

   
ลายเส้นท่ี 109 ภาพเมฆ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.4.7 พระอาทิตย ์(ร่ือ) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน 2ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 110) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ช่างเขียนจะวาดโดยไม่เน้น
รายละเอียด แต่จะเนน้ในส่วนของรูปทรง ใชจิ้ตนาการสร้างสรรคแ์ต่งเติม ตดัทอนจนเหลือแค่ส่วน
ท่ีจ าเป็น รูปแบบในการวาด ลกัษณะเสมือนจริง 

                                                                    
145 Jian-Hua Duan, ZhongGuo Jixiang Zhuangshi She Ji, (Beijing : Jing Mei Cai Se Yinshua 

Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999). 
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พระอาทิตยมี์ความหมายหลากหลายในวฒันธรรมจีน พระอาทิตยเ์ป็นหลกั 
หยาง เพศชาย146 เก่ียวโยงกบัทิศตะวนัออก และฤดูใบไมผ้ลิ ทั้งยงัเป็นสัญลกัษณ์ของจกัรพรรดิดว้ย 

ต านานพื้นบา้นหลายแห่งเล่าว่าว แต่เดิมมีพระอาทิตยส์องดวง แต่ถูกนาย
ขมงัธนูยงิเสีย และกลายเป็นพระจนัทร์ บา้งก็วา่เดิมมีพระอาทิตย ์ 12 ดวง ถูกยิงลงเสีย 10  ดวง เหลือ
สองดวงเป็นพระอาทิตยแ์ละพระจนัทร์ นอกจากน้ียงัเล่าเร่ืองอีกาสามขาทีอยูบ่นดวงอาทิตย ์บา้งก็
ว่าคางคก  ส่วนในทอ้งถ่ินใกลแ้ผ่นดินจีน บริเวณสหภาพโซเวียตเดิมมีความเช่ือเร่ืองพระอาทิตย์
หลายดวงเช่นกนั147 

การเกิดสุริยปุราคานั้นมีต านานวา่ สุนขักลืนพระอาทิตยเ์ขา้ไป ตอ้งมีฆอ้ง ตี
กลอง บา้งก็ยงิธนูข้ึนไปในอากาศเพื่อใหม้นัคายพระอาทิตยอ์อกมา 

ภาพเทพเจา้แห่งโชคลาภใช้มือแตะท่ีพระอาทิตย ์มีความหมายวา่ ขอให้จง
ไดต้  าแหน่งสูงในช่วงเวลาอนัสั้นท่ีสุด 

 

ลายเส้นท่ี 110 ภาพพระอาทิตย ์ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.4.8 คล่ืน (ล่าง) ภาพคล่ืนท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน 2 ภาพ (ลายเส้นท่ี 111) แต่ละภาพจะมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ 
ช่างจะวาดเนน้รายละเอียดและรูปทรง ใชจิ้ตนาการสร้างสรรคแ์ต่งเติม รูปแบบในการวาดมีลกัษณะ
เหนือจริง ปรากฎในส่วนจิตรกรรมบนบานหนา้ต่าง 

ในภาพวาดแบบจีน มีการใช้ลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ลายประแจจีน 
หรือลายคล่ืนน ้ า ซ่ึงนอกจากมีความงามตามสุนทรียภาพของจีนแลว้ ยงัมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์
อนัเป็นมงคลดว้ย เส้นขดมว้ยแบบคล่ืนมีวาดประดบัแสดงว่าเป็นน ้ า ปกติจะมีสามเส้นเป็นแบบ

                                                                    
146ชิวเทียน [นามแฝง] , มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 113. 
147 สุภาณี ปิยพสุนทรา,ร้อยเรียงเร่ืองเล่าภาพมงคลจีน (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพสุ์ขภาพใจ,2550),183. 
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แผนของเส้ียววงกลม คร่ึงวงกลม หรือ 3-4 ของวงกลมชนซ้อนกนั รูปแบบดงักล่าวถูกน าไปใชใ้น
อาภรณ์ของคนในราชส านกั แสดงถึงทะเล และมีภูเขาประดบัไวด้ว้ย 

รูปแบบคล่ืนมกัจะหมายถึง น ้าข้ึน-ลง ซ่ึงเก่ียวกบั เฉา หรือขา้ราชบริพารใน
ราชส านกั นัน่คือ การอวยพรใหผู้ไ้ดรั้บภาพคล่ืนไดเ้ป็นขนุนางคนส าคญัในราชส านกั 

 

ลายเส้นท่ี 111 ภาพคล่ืน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.4.9 ควัน (เอียน)  ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ ว ัดนาคปรก มี
หลากหลายภาพ (ลายเส้นท่ี 112) และมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ มกัจะ
อยู่ร่วมกบัภาพเทียนไข คา้งคกสามขา หรือภาชนะเผาเคร่ืองหอมช่างจะวาดเน้นรายละเอียดและ
รูปทรง ใช้จิตนาการสร้างสรรค์แต่งเติม รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเหนือจริง ตวัอย่างท่ีปรากฎ 
บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 6,8 (จากแผนผงัท่ี 7) 

ควนัเป็นสัญลกัษณ์ของการเปล่ียนแปลง หรือช่วงหวัเล้ียวหวัต่อเพราะควนั
จะผดุข้ึนมากอยา่งรวดเร็ว และหายไปอยา่งรวดเร็ว กวเีอกสมยัราชวงศถ์งัผูนิ้ยมเขียนเร่ืองธรรมชาติ
มกัจะกล่าวถึงควนัไดแ้ก่ หวางเวย่ 

บางคร้ังมีการใชอุ้ปมาอุปไมย หมายถึง “ส านกัโสเภณี” หรือ เอียน ฮวา ไจ ้
ซ่ึงมีความหมายตามตวัอกัษรว่า “ค่ายดอกไมแ้ละควนั” ส่วนค าวา่โสเภณี อาจใชค้  าวา่ เอียน ฮวา 
หรือ “ดอกไมค้วนั” นัน่เอง148 น่ีเป็นตวัอยา่งวฒันธรรมในการใชภ้าษาเชิงเปรียบเทียบของจีน ซ่ึง
หมายถึงความสุขชัว่ครู่ชัว่ยาม 

                                                                    
148ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ : นวสารการพิมพ,์ 2534), 62. 
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ลายเส้นท่ี 112 ภาพควนั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

4.4.10 ภูเขาไม  ้ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 5 
ภาพ ในลกัษณะตามภาพ (ลายเส้นท่ี 113) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ โดยจะถูกจดัวางไวบ้นโต๊ะ
และมีส่ิงของอ่ืนๆ วางอยูบ่นภูเขาไมด้ว้ย ช่างจะวาดโดยเนน้รายละเอียดและรูปทรง แต่ละภาพจะมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้น
ทิศใต ้ภาพท่ี 8,23,35,38 (จากแผนผงัท่ี 7)   ภาพภูเขาไม้ เป็นรูปจ าลองสวนตามแบบจีนมีภูเขา 
ตน้ไม ้เป็นตน้ ตั้งประดบัในห้องรับแขก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรสนิยมของเจา้ของบา้น149 บางบา้นชอบเล่น
หินตามภูเขา จึงไปเก็บหินท่ีสวยๆ เป็นกอ้น หรือเป็นเหล่ียมแบบต่างๆกนั น ามาจดัใส่ภาชนะตั้ง
ประดบั 

   

       

ลายเส้นท่ี 113 ภูเขาไมท่ี้ปรากฎในงานจิตรกรรม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก  

                                                                    
149 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเคร่ืองโตะ๊และเคร่ืองป้ันพระนคร 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2504), 148. 
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4.5 ของเบด็เตล็ด 

4.5.1 แวน่ตาท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 ภาพ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 114) ปรากฎบนบานหนา้ต่างพระอุโบสถ โดยถูกจดัวางอยูบ่นโต๊ะ ช่างเขียนจะ
วาดโดยไม่เนน้รายละเอียด แต่จะเนน้ในส่วนของรูปทรง ทดัทอนออกจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น 
รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง แวน่ตาเป็นของใชอ้ยา่งหน่ึงมีลกัษณะแตกต่างจากแวน่ตา
ในสมยัปัจจุบนั คือไม่มีส่วนขา เวลาอ่านหนงัสือตอ้งถือไว ้

 

ลายเส้นท่ี 114 ภาพแวน่ตา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.2 กระถางเผาไมห้อมท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน 2 ลกัษณะ (ลายเส้นท่ี 115) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ วางอยู่บนโต๊ะ ทั้งสองภาพมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั มกัจะร่วมกลุ่มกบัคมัภีร์ ช่างจะวาดโดยเน้นรายละเอียด เน้นในส่วนของ
รูปทรง ใส่จิตนาการลงไปในภาพ รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเหนือจริง 

 ตั้งบนโต๊ะในห้องรับแขก เพื่อให้มีกล่ินหอม มกัจะมีกระบอกใส่ตะเกียบ
และชอ้นส าหรับคีบถ่านอยูใ่กล้ๆ กนั  

   

ลายเส้นท่ี 115 ภาพกระถางเผาไมห้อม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.3 เทียนไข ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 8 
ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 116) ปรากฎบนฝาผนงัและบานหนา้ต่างพระอุโบสถ บนโต๊ะบูชามกัตั้งไวคู้่
หน่ึงเสมอ บางคร้ังท าเป็นรูปนกกระเรียน และอีกรูปแบบหน่ึง ปักอยูบ่นเชิงเทียน ภาพมกัมีลกัษณะ
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ท่ีคลา้ยคลึงกนั ช่างจะวาดโดยเนน้รายละเอียด เนน้ในส่วนของรูปทรง รูปแบบในการวาดมีลกัษณะ
เหมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 15 (จากแผนผงัท่ี 6) 

มีหลกัฐานทางโบราณคดีพบว่า ชาวจีนใช้เทียนไขมากกว่าสองพนัปีแล้ว 
และยงัมีต ารา ในคริ150สตศ์ตวรรษท่ี 8 กล่าวถึง “เทียนไขสี” ท่ีใช้ในงานพิธีมงคลสมรสหรืองาน
แต่งงานดว้ย ชาวจีนใชเ้ทียนไขในพิธีกรรมทางศาสนาพร้อมดว้ยธูป และเคร่ืองก ายาน 

มีเร่ืองเล่าวา่จกัรพรรดิองคห์น่ึง ปรึกษาราชการกบัขุนนางจนเทียนไขหมด
กล่อง แต่พระองคท์รงเมตตาโปรดใหพ้ระราชทานเทียนไขบวัทอง (ไม่ทราบมีลกัษณะท่ีแน่ชดั) แก่
นกัปราชญท์่านนั้น 

ในราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5 ในแผ่นดินจีนนั้น เทียนไขมีราคาแพง เพราะ
จกัรพรรดิพระองค์หน่ึงแห่งราชวงศ์ใตไ้ด้มอบเทียนไข 10 เล่มแก่จกัรพรรดิอีกองค์ เป็นของ
ก านลัไท่ซาน  ในมณฑลซานตุง (ภาษาจีนกลางวา่ ซานตง) มีภูเขาท่ีส าคญัลูกหน่ึงเรียกวา่ ไท่ซาน 
(หรือ ไถซ้าน แลว้แต่จะเขียน) เป็นท่ีรู้จกักนัดีเพราะมีความสูงใหญ่ และเช่ือว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ
ประจ าทิศ (ตะวนัออก) หน่ึงในทิศทั้งหา้ ค  าวา่ ไท่ซาน หมายถึงภูเขาใหญ่นั้นเอง151 

ตามไหล่เขาไท่ซานน้ีมีวดัวาอารามหรือศาลเจา้เรียงรายเป็นระยะ ๆ และมี
ผูค้นข้ึนไปท าบุญประกอบพิธีกรรมเป็นจ านวนมาก ตามต านานกล่าวว่า ภูเขาแห่งน้ีถูกโป๊ยเซียน
ขวา้งลงทะเล ในระหวา่งการต่อสู้กบัมงักรทะเล ทุกวนัน้ี ไท่ซ่าน เป็นค าเล่ียงท่ีใชเ้รียกภรรยาตนเอง 
นอกจากน้ีค าดงักล่าวยงัหมายถึงพ่อตาได้ดว้ย ส่วนค าว่าแม่ยายนั้นใช้ว่า ไท่เส่วย (น ้ าใหญ่ หรือ
ทะเลใหญ่) ในสมยัก่อน ชาวจีนจะมีหลกัหินทรายวางไวห้นา้บา้น และจารึกขอ้ความ “หินจากไท่
ซาน กลา้ยนืพิทกัษ”์ หินเหล่าน้ีถูกน ามาปักไวเ้พื่อป้องกนัปีศาจและภูตผปิีศาจต่าง ๆ 

     

ลายเส้นท่ี 116 ภาพเทียนไข ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 
                                                                    

150ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 78. 

151 เธียรชยั  เอ่ียมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ : บริษทัรวมสาส์น (1977) 
จ ากดั, 2542), 142. 
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4.5.4 ยูอ่ี่ หรือคทาอวยพร ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน7 ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 117) (ลายเส้นท่ี 118) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากมกั
วางอยู่บนเคร่ืองโต๊ะ ทุกภาพจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั แตกต่างกนัท่ีขนาด ช่างจะวาดโดยเน้น
รายละเอียด เนน้ในส่วนของรูปทรง ใส่จิตนาการลงไปในภาพ รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเหนือ
จริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 9 (จากแผนผงัท่ี 6) 

คทาอวยพรของจีน เป็นสัญลกัษณ์มงคล มีความหมายวา่ “ขอให้ทุกอยา่งสม
ความปรารถนา” โดยปกติแล้ว ยู่อ่ี น้ีจะสลกัจากไม ้หรือหยกอย่างสวยงาม ทั้งส่วนด้ามและหัว 
“คทาศกัด์ิสิทธ์ิ” หรือ “คทาวิเศษ” คือความหมายท่ีแทจ้ริงของ ยู่อ่ี คทาวิเศษมกัปรากฏในศิลปะ
พุทธศาสนาของจีนควบคู่กบัพู่กนัเขียนหนงัสือ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของนกัปราชญห์รือขุนนาง และ
รองเทา้ เหรียญเงิน ซ่ึงรวมแลว้มีความหมายว่า “ขอให้ผูไ้ด้รับภาพนั้นจงประสบความส าเร็จใน
อาชีพการงาน ความกา้วหนา้ และมีช่ือเสียงในสังคม” ในภาพวาดจีน เราอาจเห็นศิลปินวาดคทาใน
มือเด็กท่ีข่ีชา้ง ในมือของเหอเหอ หรือมีภาพลูกพลบั ลูกทอ้ และลูกบ๊วย และฉากหลงัมีลายขดแบบ
จีนตั้งประดบัในหอ้งรับแขกและมีความหมายเป็นมงคล หมายถึงอายยุนืยาว152 

   

    

ลายเส้นท่ี 117 ภาพยูอ่ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 
                                                                    

152 Terese Tse Bartholomew, Botanical Puns in Chinese Art from the Collection of the Asian Art 
Museum of San Francisco, 26. 
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ลายเส้นท่ี 118 ภาพยูอ่ี่ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.5 ลบัแล ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 ภาพ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 119) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ช่างจะวาดโดยเนน้รายละเอียด เนน้ในส่วน
ของรูปทรง ใส่จิตนาการลงไปในภาพ รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเหมือนจริง ตวัอย่างท่ีปรากฎ 
บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 29 (จากแผนผงัท่ี 6) 

ลบัแล ถือวา่เป็นของมีค่า มีราคาท าจากหินค่อนขา้งดี แกะสลกัเป็นรูปภาพ
ต่างๆไม่ซ ้ าแบบกนั ลบัแลน้ีมีทั้งท่ีเป็นลกัษณะกลมและส่ีเหล่ียม 

 

ลายเส้นท่ี 119 ภาพลบัแล ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.6 ก๋ีทรงกลอง ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 120) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ช่างจะวาดโดยเนน้เฉพาะรูปทรงแบบ
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เรขาคณิต และไม่มีลายละเอียดใดๆในภาพ รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอย่างท่ี
ปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 19 (จากแผนผงัท่ี 7) 

เป็นม้านั่งไวต้ั้ งในสวน มีลักษณะคล้ายกลอง จึงเรียกว่า “ก๋ีทรงกลอง”
จิตรกรรมปรากฏวา่ตั้งในหอ้งรับแขกของบา้นแม่ทพั153  

 

ลายเส้นท่ี 120 ภาพก๋ีทรงกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7  เคร่ืองดนตรี ดนตรีจีนมีพฒันาการการยาวนาน มีลกัษณะหลายอยา่งคลา้ย
กบัดนตรีของไทยหรือเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ซอ ขลุ่ย ขิมเป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองคนตรี
ของจีนนั้นมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ อันเป็นมงคลหลายอย่างด้วยกัน เช่น ช่ิง (เคร่ืองดนตรี
ประเภทเคาะหรือตี รูปร่างคล้ายไมฉ้าก ท าด้วยหยกหรือทองเหลือง) เป็นสัญลกัษณ์ของความ
ซ่ือตรง เคร่ืองสายหมายถึงความบริสุทธิและความ 

ศรัทธา เคร่ืองขึงหนังมีความเก่ียวข้องกับผูน้ าไปสงคราม ส่วนซอเป็น
สัญลกัษณ์หมายถึง พระจนัทร์ พิณเป็นเคร่ืองหมายของความปรองดองกลมเกลียวเป็นตน้154 

เช่ือกนัวา่ขงจ๊ือเดินทางไปยงัเมืองต่าง ๆ ในแผน่ดินจีนตามเสียงดนตรีท่ีได้
ยิน และขงจ๊ือเองก็เล่นดนตรีจ าพวกเคร่ือสายด้วย และถือว่าดนตรีเป็นเคร่ืองประสานความ
กลมกลืนระหวา่งโลกและสวรรค ์ตั้งประดบัในหอ้งรับแขกมีหลายชนิด 

4.5.7.1 ฆอ้ง (ช่ิง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
1 ลกัษณะ (ลายเส้นท่ี 121) ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ ช่างจะวาดโดยเน้นเฉพาะส่วนของ
รูปทรง ในลกัษณะเรขาคณิต รูปวงกลม ตดัทอนให้เหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น รูปแบบในการวาดมี
ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 14 (จากแผนผงัท่ี 5) 

เคร่ืองดนตรีประเภทฆอ้ง หรือ ช่ิง ของจีนนั้นมีดว้ยกนัหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งแบบกลมใหญ่ และเล็ก หอ้ยกบัเคร่ืองแขวน เป็นเคร่ืองดนตรีชนิดหน่ึงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
                                                                    

153 ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน (กรุงเทพฯ :              , 2534). 
154 เธียรชยั  เอ่ียมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ : บริษทัรวมสาส์น (1977) 

จ ากดั, 2542), 84. 
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จีนและเวียดนาม เขา้ใจว่าน่าจะพฒันามาจากเคร่ืองดนตรีประเภทระนาด มกัจะสร้างข้ึนเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ฆ้องแบบอันเล็กๆ ห้อยกับเสาก็มี รูปร่างคล้ายไม้ฉาก ท าด้วยหยก หินหรือ
ทองเหลือง ฆอ้งแบบน้ีอาจเทียบได้กบักงัสดาลของไทย ส่วนท่ีรูปร่างคล้ายฉ่ิง หรือฉาบก็มี ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีเรียกรวม ๆ วา่ ช่ิง 

ค าว่า ช่ิง น้ีพอ้งเสียงกบัค าว่า ช่ิง ท่ีหมายถึงการให้พร ขอให้โชคดี 
ดว้ยเหตุน้ีชาวจีนจึงใช ้ช่ิง เป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของความโชคดี155 

 
ลายเส้นท่ี 121 ภาพฆอ้ง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.2 กลอง (ภู่) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
2 ภาพ ลกัษณะภาพทั้ง 2 ภาพ (ลายเส้นท่ี 122) คลา้ยคลึงกนั ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ช่างจะ
วาดโดยเน้นเฉพาะในส่วนของรูปทรง ในลกัษณะเรขาคณิต ตดัทอนให้เหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น 
รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริงตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 39 (จาก
แผนผงัท่ี 7) 

กลองเป็นหน่ึงในเคร่ืองดนตรีทั้งแปดท่ีใช้ในพิธีกรรม ในสมัย
โบราณชาวจีนใช้กลองเป็นเคร่ืองมือในสัญญาณรบ และมีการเปรียบเทียบเสียงกลองกบัเสียงฟ้า
ร้อง เขา้ใจว่าน่าจะเป็นกลองท่ีสร้างให้มีขนาดใหญ่โตพอสมควร การตีกลองนั้นท าไดใ้นหลาย
โอกาสดว้ยกนั เช่นกลองมหาสันติ จะตีในเทศกาลปีใหม่ในกรุงปักก่ิง หรือก่อนปิดประตูเมืองตอน
ค ่า และก่อนปิดตลาด ก็จะมีการตีกลองให้สัญญาณ156 เพื่อประชาชนทัว่ไปจะได้รับรู้อย่างทัว่ถึง 
ภายนอกพระราชวงัยงัมีการแขวนกลองร้องทุกข์ให้ประชาชนไดม้าตีเพื่อร้องเรียนเร่ืองคดีความ
ต่างๆ ได ้ส่วนในวดัเต่านั้น จะมีการตีกลองใหญ่ทุกเยน็ และตีระฆงัตอบรับดว้ย (ธรรมเนียมน้ีดูจะ

                                                                    
155 เธียรชยั  เอ่ียมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย,84. 
156 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 138. 
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แพร่หลายไม่น้อย เช่นประเทศไทยไดมี้การสั่นกระด่ิงในสมยัสุโขทยั และการตีกลองร้องฏีกาใน
ตน้สมยัรัตนโกสินทร์) 

ในดินแดนตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน และบางส่วนของจีนตอนใต้
มีการใช้ดินเผาท าตวักลอง ประดบัตกแต่งลวดลายท่ีมีสีสันสดใส ส่วนฆอ้งใหญ่ของชนกลุ่มน้อย
ในทางตอนใตข้องจีนก็มีช่ือเสียงไม่น้อย และมกัมีรูปกบนัง่ท่ีขอบนอก ทั้งยงัมีภาพคนเล่นเรือใบ
หรือร่วมกระบวนเรือดว้ย ภาพเหล่าน้ีถูกตีความไปต่างๆ นานา เน่ืองจากเป็นหลกัฐานสมยัโบราณ 
มีการใช้งานมากวา่สองพนัปีแลว้ และยงัคงไดรั้บการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เพราะเป็นสมบติัล ้าค่า
ของชุมชนนั้นๆ 

    

ลายเส้นท่ี 122 ภาพกลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.3 ขลุ่ย (ต๋ี, เซียว) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวนหลากหลายภาพ (ลายเส้นท่ี 123) ลกัษณะภาพมีความคลา้ยคลึงกนั ปรากฎบนฝาผนงัพระ
อุโบสถ โดยจดัวางอย่างเด่ียวๆ บนโต๊ะ หรือด้านหลงัของเคร่ืองโต๊ะ และอาจจะปักอยู่ในแจกนั
ร่วมกบัขา้วของอ่ืนๆ ช่างจะวาดโดยเนน้ในส่วนของรูปทรงและส่ิงประดบัท่ีติดกบัขลุ่ย อาทิเช่น พู ่
หรือ เคร่ืองราง โดยตดัทอนให้เหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น รูปแบบในการวาด มีลกัษณะเสมือนจริง
ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 15 (จากแผนผงัท่ี 4) ทางดา้นทิศเหนือ 
ภาพท่ี 14 (จากแผนผงัท่ี 6) 

เคร่ืองดนตรีประเภทขลุ่ยของจีนนั้นมีทั้งแบบเป่าทางตรง และเป่า
ดา้นขา้ง ทั้งยงัมีเคร่ืองดนตรีคลา้ยแคน ซ่ึงอาศยัหลกัการเดียวกนักบัขลุ่ยนัน่เอง ขลุ่ยชนิดท่ีเรียกว่า 
ต๋ี นั้นคาดวา่มีก าเนิดในทิเบต และเขา้มาในจีนเม่ือประมาณสองพนัปีก่อน ชาวจีนนิยมขลุ่ยแบบต๋ี 
เพราะเห็นวา่เสียงไพเราะกวา่157 ส าหรับขลุ่ยแบบเป่าทางตรง (เซียว) นั้น เป็นเคร่ืองดนตรีของจีน

                                                                    
157Julia M. White, “ Symblolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 (September 1990) : 79- 84. 
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แท้ๆ  เล่นโดยผูห้ญิงเป็นส่วนใหญ่ ขลุ่ยแบบน้ีมีห้ารูขา้งบน และอีกหน่ึงรูขา้งบน และอีกหน่ึงรู
ขา้งล่าง ปลายดา้นหน่ึงเปิด ดา้นหน่ึงปิด 

นอกจากน้ีขลุ่ย ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของเซียนองคห์น่ึงท่ีช่ือวา่ หลาน 
ไฉ เหอ อีกดว้ย 

   

    
ลายเส้นท่ี 123 ภาพขลุ่ย ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.4 ขิม (ฉิน) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน 1 ภาพ ลกัษณะลายเส้นท่ีปรากฎ ไดถู้กลบเล่ือนไปเป็นส่วนมาก 

ในคมัภีร์โบราณของจีนพรรณนาไวว้า่ ขิมเป็นเคร่ืองดนตรีในสรวง
สวรรค ์สร้างข้ึนจากไมต้น้หวถูงในตอนใตข้องจีน และมีขนาด 3 ฟุต 6.6 น้ิว (แบบจีน) หนา 1.8 น้ิว 
กวา้ง 0.6 น้ิว โดยมีล าดบัเสียงหกเสียง ดว้ยกนั ขิมจีนนั้นมีผิวดา้นบนนั้นโคง้ โก่ง คลา้ยทอ้งฟ้า 
(สวรรค)์ ส่วนพื้นล่างนั้นแบนเรียบ มีส่ีมุมคลา้ยโลก ส่วนบนกวา้ง เป็นสัญลกัษณ์ของนกัปราชญ ์
และผูใ้ฝ่รู้ในดา้นวฒันธรรม ส่วนพื้นล่างแคบลง เป็นเคร่ืองหมายของคนธรรมดา ในเบ้ืองตน้นั้นขิม
มีหา้สาย แต่ต่อมาเพิ่มเป็นเจด็หรือเกา้สาย (โดยจ านวนสายจะเป็นเลขค่ี) 

ในกระบวนการผลิตขิมแลว้ เช่ือกนัว่าขิมท่ีเป็นผลงานของตระกูล
เหลย (สายฟ้า)158 นั้นมีคุณภาพดีท่ีสุด เพราะคดัเลือกไมไ้ดเ้หมาะ จึงใหเ้สียงไพเราะและทนทาน 

4.5.7.5 ผีผา (พิณ) พบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน
หลากหลายภาพ (ลายเส้นท่ี 124) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ลกัษณะภาพมีความแตกต่างกนัใน

                                                                    
158Craig Clunas, Art in China (Hong Kong : Oxford University Press, 1997), 61. 
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ส่วนของรูปทรง ท่ีเป็นทรงกลมกบัทรงรี ช่างเขียนจะวาดโดยเน้นเฉพาะในส่วนของรูปทรง ใน
ลกัษณะเรขาคณิต ตดัทอนให้เหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง 
ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 18 (จากแผนผงัท่ี 7) ทางทิศตะวนัออก ภาพท่ี 12 
(จากแผนผงัท่ี 4) เช่ือกนัว่าพิณมีก าเนิดจากแผ่นดินอิหร่าน หมอผีมกัจะใช้ในพิธีกรรมของตน 
เคร่ืองดนตรีชนิดน้ีมีใช้ในหลายทอ้งถ่ิน และดดัแปลงไปเป็นรูปทรงท่ีแตกต่างออกไปบา้ง แต่ก็
ยงัคงลักษณะท่ีร่วมกนัอยู่ ผีผา(พิณ) แสดงสัญลักษณ์และคุณลกัษณะ ด้านความสามารถของ
นกัปราชญใ์นอุดมคติจีน159 

     

ลายเส้นท่ี 124 ภาพผผีา ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.6 ซอ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 2 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 125) ลกัษณะภาพทั้งสอง จะมีรูปทรงท่ีแตกต่างกนั ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ 
ช่างจะวาดโดยเน้นเฉพาะในส่วนของรูปทรง ในลกัษณะเรขาคณิต ตดัทอนให้เหลือเฉพาะส่วนท่ี
จ าเป็น รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง 

 

ลายเส้นท่ี 125 ภาพซอ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
159 สญัลกัษณ์แสดงอุดมคติและคุณลกัษณะนกัปราชญมี์ 4อยา่ง คือ กระดานหมากรุก มว้นภาพ พิณ 

และหนังสือ ส่ิงของทั้ งส่ีอย่างมักปราฎกร่วมกันเสมอ เช่นบนขวดยานัตถุ์สมัยราชวงศ์ชิง. ข้อมูลเก่ียวกับ
สัญลกัษณ์และตวัอย่างดูไดใ้น Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 
(September 1990): 82 และ fig. 8. 
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4.5.7.7 แคนจีน (เซิง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
มีจ านวน 1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 126) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ โดยท่ี
ฆอ้งจะถูกวางบนขาตั้ง ช่างจะาดโดยไม่เนน้รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบในการวาดมีลกัษณะ
เสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น เนน้การใชรู้ปทรงเรขาคณิต และรูปถูกลด
เลือนไปบางส่วน 

แคนจีน (เซิง) มีรูปร่างคลา้ยกบัแคนในแถบอินโดจีน ท าจากไมไ้ผ่ปล้อง
เล็กๆ หลายอนัประกอบกนั เคร่ืองดนตรีชนิดน้ียงัพบไดใ้นหมู่ชนกลุ่มนอ้ยท่ีไม่ใช่ชาวฮัน่ ในแถบ
จีนตอนใต ้

ค าว่า เซิง พอ้งเสียงกบัค าว่า เซิง ท่ีแปลว่า “ข้ึนสู่ต าแหน่ง” ดงันั้น แคนจีน 
จึงเป็นสัญลกัษณ์ หมายถึง การไดข้ึ้นสู่ต าแหน่งสูงส่ง นัน่เอง160 

 
ลายเส้นท่ี 126 ภาพแคนจีน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.8 โคมไฟ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี 3 ภาพ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 127) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากมกัจะถูกแขวนอยูก่บัขาตั้ง ทุกภาพ
จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ช่างจะวาดโดยเนน้รายละเอียด เนน้ในส่วนของรูปทรง โดยรูปทรงของ
โคมไฟนั้นจะมีความหลากหลาย อาทิเช่น ทรงกลม ทรงฟักทอง ทรงหกเหล่ียม ทรงกระบอก เป็น
ตน้ ในภาพมีการตกแต่งโคมไฟด้วยพู่ และริบบิ้น การวาดภาพโคมไฟช่างจะใส่จิตนาการลงไป 
รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 20 
(จากแผนผงัท่ี 5) ชาวจีนใช้วสัดุต่างๆ ท าโคมไฟ และตะเกียงมาชา้นาน มีรูปร่างและสีสันแปลก
แตกต่างกนัมากมาย ในหลุมศพแห่งหน่ึงในเวียดนาม มีการขุดคน้พบโคมไฟรูปคนคุกเข่า และอีก

                                                                    
160ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 46. 
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ดวงเป็นรูปต้นไม้ ทั้ งสองดวงน้ีคาดว่าสร้างข้ึนเม่ือประมาณสองพันปีก่อน เข้าใจว่าน่าจะมี
ความหมายเก่ียวกบัความสวา่ง และความอุดมสมบูรณ์ในภพหนา้ 

ทุกวนัน้ีโคมไฟเป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ในมณฑลยนู
นานของจีน มีการวางโคมไฟใตเ้ตียงเจา้สาว โคมน้ีเรียกกนัวา่ โคมไฟลูกหลาน อีกดวงเรียกวา่ โคม
ไฟสวา่งตลอดคืน วางไวข้า้งเตียง ใหเ้จา้บ่าวดวงหน่ึง ให้เจา้สาวดวงหน่ึง ถา้โคมนั้นดบัทั้งสองดวง
พร้อมกนัถือเป็นนิมิตหมายท่ีชีวิตสมรสจะยืนยาว ในท่ีอ่ืนๆ ก็ยงัมีการห้อยโคมไฟเหนือเตียงของ
หญิงมีครรภ์ เน่ืองจากความเช่ือท่ีว่า แสงสว่าง หมายถึงชีวิตรุ่งโรจน์ และปัญญาความรู้ คลา้ยกบั
พุทธพจน์ท่ีวา่ นตัถิ ปัญญา สมา อาภา แปลวา่ แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี หมายความวา่ ปัญญา
มีความสวา่งยิง่ ไม่มีส่ิงใดสวา่งเท่า161 

      
ลายเส้นท่ี 127 ภาพโคมไฟ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.9 เก๋งจ าลอง ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
5ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 128) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากมกัจะถูกวางอยูบ่นเคร่ืองโต๊ะ 
หรือลอยอยู่เหนือเมฆ ทุกภาพจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ตามแต่ช่างจะวาด โดยบางภาพเน้น
รายละเอียด บางภาพก็เน้นเฉพาะส่วนของรูปทรง โดยรูปทรงของเก๋งจ าลองจะมี 2 ลกัษณะ คือ 
รูปทรงปิด และรูปทรงเปิดโล่ง รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝา
ผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 8 (จากแผนผงัท่ี 4) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 20 
(จากแผนผงัท่ี 6) 
                                                                    

161 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 
Routleldge, 1995), 43. 
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ลายเส้นท่ี 128 ภาพเก๋งจ าลอง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.10 เข็ม (เจวิน) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน 2ภาพดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 129) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากมกัจะถูกวางอยูบ่น
โตะ๊ รวมกบัขา้วของอ่ืนๆ ช่างเขียนจะวาดโดยเนน้รายละเอียด และรูปทรง วาดในรูปแบบเข็มหมุด
มีลกัษณะเสมือนจริง แต่มีขนาดท่ีใหญ่กวา่ ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพ
ท่ี 8  (จากแผนผงัท่ี 4) งานเยบ็ปักถกัร้อยถือเป็นส่ิงตอ้งห้ามในบางโอกาสของชาวจีน กล่าวคือ จาก
วนัปีใหม่จนถึงวนัข้ึน 5 ค ่า เดือนอา้ย162 มีการห้ามใช้เข็ม เพราะเช่ือวา่จะไปท่ิมแทงพระเนตรของ
พระพุทธเจา้ 

นอกจากน้ียงัมีความเช่ือวา่ หญิงใดท่ีเยบ็ปักถกัร้อยในวนัท่ี 3 ของ
เดือน (นับแบบจนัทรคติ) จะเป็นหมา้ย หากใช้เข็มวนัท่ี 9 บิดามารดาจะเสียชีวิตก่อนถึงวยัอนั
สมควร หากใชเ้ข็มวนัท่ี 10 จะไดลู้กสาว และไม่ไดลู้กชายเลย นอกจากน้ีชาวจีนถือวา่ทา้ยเข็มเป็น
เพศหญิง และปลายเขม็นั้นเป็นเพศชาย 

 

ลายเส้นท่ี 129 ภาพเขม็ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
162ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 35.  
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4.5.7.11  กระจกเงา หรือ คนัฉ่อง ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาค
ปรก มีจ านวนหลากหลายภาพ (ลายเส้นท่ี 130) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากมกัถูกวาง
อยู่บนเคร่ืองโต๊ะ ภาพจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกันตรงรูปทรงของกระจก ช่างจะวาดโดยเน้น
รายละเอียด ใชรู้ปทรงเรขาคณิต อาทิ ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียม เป็นตน้ ในภาพมีการตกแต่งดว้ยลาย
ขด รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 5 
,10 ,12 (จากแผนผงัท่ี 6) 

ในสมยัสองพนัปีก่อนคริสตกาล กระจกเงายงัไม่รู้จกักนัแพร่หลาย 
อุปกรณ์ส าหรับใชส่้องหนา้นั้นใช้แผน่ทองส าริดขดัเงามนัวาวแลว้เรียกกนัวา่ คนัฉ่อง มีเร่ืองเล่าว่า
หญิงชาวนาคนหน่ึงตอ้งการให้สามีน าหวีของนางมาจากในเมือง และเพื่อเป็นการเตือนความจ า ก็
บอกสามีว่า รูปร่างคลา้ยกบัพระจนัทรขา้งข้ึน แต่ผูเ้ป็นสามีไม่เขา้ใจ กลบัซ้ือคน้ฉ่องมาแทน เม่ือ
ภรรยาไดเ้ห็นก็เกร้ียวกราด บ่นวา่ กลา้ดีอยา่งไรจึงไดน้ าเมียนอ้ยหนา้ตาน่าเกลียดกลบัมาบา้นดว้ย163 

เช่ือกนัวา่คนัฉ่อง หรือกระจกเงานั้นท าให้สามารถเห็นวิญญาณได ้
นอกจากน้ียงัมีลวดลายแปลกท่ีด้านหลงัคนัฉ่องบางอนั นยัว่าคนัฉ่องอนันั้นมีอาคม เม่ืออยู่กลาง
แสงอาทิตยจ์ะเห็นเป็นรูปดอกไม ้แต่เม่ืออยูก่ลางแสงจนัทร์จะเห็นเป็นรูปกระต่าย คนัฉ่องอาคมท่ีดี
ท่ีสุดนั้น กล่าวกนัวา่สร้างข้ึนในเมืองหยางโจว ในตอนกลางของจีน โดยเฉพาะท่ีสร้างข้ึนในวนัข้ึน 
5 ค ่า เดือน 5      ภิกษุในพุทธศาสนาจะใชก้ระจกเงาแสดงให้ผูศ้รัทธาไดเ้ห็นภาพในอนาคตท่ีตนจะ
ไปเกิด หากใครส่องกระจกแสดงให้ผูศ้รัทธาได้เห็นภาพในอนาคตท่ีตนจะไปเกิด หากใครส่อง
กระจกแลว้ไม่เห็นหนา้ตนเองก็หมายความวา่ความตายก าลงัใกลเ้ขา้มา หากฝันถึงกระจกมืด ถือเป็น
โชคร้าย แต่ถ้าฝันถึงกระจกสว่างเป็นลางดี หรือโชคดี และหากผูช้ายบังเอิญพบกระจกเงาก็
หมายความวา่เขาก าลงัจะไดภ้รรยาท่ีดี164 หากชายใดไดก้ระจกเงาเป็นของขวญั เป็นเคร่ืองหมายว่า 
จะไดลู้กชายท่ีมีอ านาจวาสนาสูงส่ง เป็นขุนนางชั้นสูง คนัฉ่องส าริดท่ีมีรองเทา้อยูข่า้งหนา้นบัเป็น
ของขวญัวนัแต่งงานท่ีเหมาะมาก เพราะเป็นเครืองหมายของการใชชี้วติดว้ยกนัอยา่งราบร่ืน 

ในนิยายจีนหลายเร่ือง มีการกล่าวถึงชายท่ีต้องจากภรรยาเป็น
เวลานาน จึงหกักระจกเงาเป็นสองช้ิน แบ่งกนัเก็บรักษาไว ้เพื่อจะไดก้ลบัมาพบกนัและจ าไดดี้ และ
เช่ือวา่กระจกเงานั้นจะกลายเป็นนกกางเขนหากอีกฝ่ายหน่ึงไม่ซ่ือสัตยต่์ออีกฝ่ายหน่ึง 

                                                                    
163 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 2. 
164 ปิยะแสง  จนัทรวงศไ์พศาล, 108 ส่ิงม่ิงมงคลจีน (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553), 28. 
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ลายเส้นท่ี 130 ภาพกระจก ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.12  แส้ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 2 ภาพ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 131) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากจะถูกปักอยูใ่นแจกนั รวมกบัขา้ว
ของอ่ืนๆ ช่างเขียนจะวาดแบบไม่เน้นรายละเอียด แต่จะเน้นในส่วนของรูปทรง วาดในรูปแบบ
เสมือนจริงตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 11,14 (จากแผนผงัท่ี 6) 

 แส้ท ามาจากหางของจามรีซ่ึงเป็นสัตวท่ี์มีถ่ินฐานอยู่ในทิเบต บางทีใช้ขน
ของมา้สีขาว หรือใชเ้ส้นใยพืช เช่น ปอ เป็นเคร่ืองใชป้ระจ าตวัของพระภิกษุ และเป็นสัญลกัษณ์ใน
พิธีทางศาสนา และพวกผูท่ี้มีความรู้ใชเ้ป็นเคร่ืองแสดงถึงการเป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นผูน้ า165 

      
ลายเส้นท่ี 131 ภาพแส้ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.13 พดั ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 7 ภาพ
ดว้ยกนั (ลายเส้นท่ี 132) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากจะถูกวางรวมกบัส่ิงของอ่ืนๆ บน
เคร่ืองโต๊ะหรือบนพื้น ทุกภาพมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ช่างเขียนจะวาดโดยเนน้รายละเอียด เนน้ใน
ส่วนของรูปทรง โดยรูปทรงของพดัจะมีความหลากหลาย อาทิเช่น ทรงคร่ึงวงกลม ทรงปีกผีเส้ือ 
เป็นตน้ ในภาพมีการตกแต่งดา้มพดัด้วยพู่ และริบบิ้น การวาดภาพพดัช่างจะใส่จิตนาการลงไป 

                                                                    
165ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 236. 
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รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 26 
(จากแผนผงัท่ี 6) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 15 (จากแผนผงัท่ี 7) 

ชาวจีนใชพ้ดัมาตั้งแต่สมยัโบราณ แต่ไดรั้บความนิยมแพร่หลายใน
สมยัราชวงศถ์งั พดัท่ีประดิษฐข้ึ์นน้ีมีความแตกต่างกนัหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการแสดงซ่ึงงานศิลปะ
ชั้นสูงของชาวจีน พดัตั้งเดิมของชาวจีนเป็นพดัท่ีท าข้ึนในลกัษณะเป็นแผน่ผืนเดียวกนั ส่วนพดัท่ี
พบัไขวน่ั้นเป็นของชาวญ่ีปุ่น วสัดุท่ีใชพ้ดั ไดแ้ก่ ผา้ไหม กระดาษ ขนนก และในไมป้ระเภทปาล์ม 
ส่วนโครงท าจากเขาสัตว ์กระดูก งาชา้ง และไมจ้นัทน์ พดัเป็นส่ิงของประจ าตวัของพวกนกัปราชญ์ 
หรือนกัศึกษา166 

นอกจากน้ีย ังถือเป็นของมงคลด้วย เพราะว่า เป็นสัญลักษณ์
ประจ าตวัของจงหล่ี เฉวยีนหวัหนา้เซียนทั้งแปด ท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมน้ี มีทั้งท่ีเป็นพดัดา้มยาว
ดว้ย พดั น ้าเตา้ กรับ กระเชา้ดอกไม ้ดาบ ส่ิงของเหล่าน้ีเป็นสัญลกัษณ์ของลทัธิเต๋า ในสมยัราชวงศ์
ชิง สัญลกัษณ์ดงักล่าว เป็นเพียงเคร่ืองหมายความโชคดีเท่านั้น167 

 บางคร้ังพัดก็ถูกน ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของต าแหน่งขุนนาง 
ส าหรับท่าน จง หล่ี เฉวียน หน่ึงในแปดเซียน ก็มีพดัท่ีสามารถพดัให้คนตายฟ้ืนคืนชีพได้ เทพ
จ านวน มากใชพ้ดัเพื่อขบัไล่ปิศาจ ทั้งน้ีคงเป็นเพราะค าวา่ ซ่าน มีเสียงพอ้งกบัค าวา่ ซ่าน ท่ีหมายถึง 
ดีงามนัน่เอง168 ดว้ยเหตุน้ีพดั จึงเป็นสัญลกัษณ์ของความดีงาม ในสมยัต่อมาพดักลายเป็นงานศิลปะ
ท่ีส าคญัช้ินหน่ึงของจีน ท่ีศิลปินใชว้าดภาพสัญลกัษณ์มงคลมอบเป็นของขวญั และยงัมีการเขียนค า
กลอนลงบนพดัดว้ย พดัท่ีกล่าวถึงน้ีลว้นแต่เป็นพดัแบบพดัคล่ีไดท้ั้งส้ิน 

     

      

ลายเส้นท่ี 132 ภาพพดั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
166Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),152.  
167 ภาพดงักล่าวปรากฎบนเส้ือฉลองพระองคข์องจีนดว้ย อา้งอิงจากการตีความสัญลกัษณ์ดงักล่าว

ใน Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 97. 
168 ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล, 108 ส่ิงม่ิงมงคลจีน (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553), 33. 
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ลายเส้นท่ี 132 ภาพพดั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก (ต่อ) 

4.5.7.14 กล่องขนม (เหอ) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
หลากหลายภาพ (ลายเส้นท่ี 133) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากถูกจดัวางรวมกบัส่ิงของ
อ่ืนๆ บนเคร่ืองโต๊ะหรือบนพื้นจ านวน ทุกภาพมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ช่างเขียนจะวาดโดยไม่เนน้
รายละเอียดหรือลวดลาย แต่จะเน้นในส่วนของรูปทรง รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง 
ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 13 (จากแผนผงัท่ี 5) ปรากฎ บนฝาผนงั
ทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 1 (จากแผนผงัท่ี 4) 

มีลกัษณะท่ีเป็นรูปกลม ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม และแปดเหล่ียม มีฝา
ปิด ขา้งในมีถว้ยเล็กๆ ใส่ขนมพวกลูกอม ลูกบ๊วยดอง และ ของหวาน ในเทศกาลข้ึนปีใหม่จะมีตั้ง
ในห้องรับแขกทุกบา้น และถือว่าปีใหม่กินของหวานแลว้เป็นมงคล ถา้บา้นของคนท่ีมีฐานะดีจะมี
กล่องขนมตั้งประจ า 

ในภาษาจีน ค าว่า เหอ หมายถึงกล่อง มีเสียงพอ้งกบัค าว่า เหอ ท่ี
หมายถึงความกลมกลืน169 เขา้กนัได ้กล่องท่ีมีใบบวั (เหอ) แผ่ออกมานั้น หมายถึง ขอให้ทุกส่ิงจง
เป็นไปตามปรารถนาของท่าน ดว้ยความกลมกลืน 

ส าหรับค าวา่ “คู่แฝดสวรรค”์ (เหอเห้อะ) มกัจะตามดว้ยเออ้ร์เซียน 
หรือ (ผูว้ิเศษทั้งสอง) นั้น แต่เดิมนั้นจะมีการบูชาในปักก่ิงวนัข้ึน 19 ค  ่า (นบัแบบจีน) หรือ แรม 4 
ค ่า เดือนอา้ย โดยทั้งสองต่างถือกล่องและดอกบวั มีความเช่ือแพร่หลายวา่ ทั้งสองเก่ียวขอ้งกบัมงักร
ฟ้า (สินหลง) และเสือขาว (ไป๋หู) และไดรั้บการนบัถือจากพอ่คา้วา่เป็นเทพเจา้ผูคุ้ม้ครองท่ีประตูบา้น 

                                                                    
169 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 9. 
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ลายเส้นท่ี 133 ภาพกล่องขนม ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.15 มว้นกระดาษ หรือมว้นคมัภีร์ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดั
นาคปรก มีจ านวน 7 ภาพ (ลายเส้นท่ี 134) ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากจะถูกวางรวมกบั
ส่ิงของอ่ืนๆ บนเคร่ืองโต๊ะหรือบนพื้น มีทั้งลกัษณะท่ีถูกคล่ีและมว้นเก็บผูกริบบิ้นอย่างเรียบร้อย 
ช่างจะวาดโดยไม่เนน้รายละเอียดหรือลวดลาย แต่จะเน้นในส่วนของรูปทรง รูปแบบในการวาดมี
ลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 6,9,10,14,15,16 (จาก
แผนผงัท่ี 4) 

หนงัสือต่างๆ ของชาวจีนในสมยัโบราณท าข้ึนในลกัษณะของมว้น
กระดาษ ไม่วา่จะเป็นภาพวาด โคลงกลอน สุภาษิต ค าพงัเพยต่างๆ จะน ามาเขียนลงในมว้นกระดาษ 
ถือเป็นส่ิงของประดบัประจ าบา้นโดยทัว่ไปแขวนในห้องรับแขก และถือกนัวา่ชาวจีนเป็นบรมครู
ของศิลปะการท ามว้นกระดาษน้ี ในทางพุทธศาสนามว้นกระดาษเหล่าน้ี คือคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
นอกจากน้ียงัถือเป็นสัญลกัษณ์ของฮัน่จาน กวีในสมคัริสตศ์ตวรรษท่ี 6  หนงัสือ หรือ คมัภีร์ ใน
บรรดาสัญลกัษณ์ทั้งแปดของนกัปราชญ์170 มีหนงัสือรวมอยูด่ว้ย เพราะหนงัสือเป็นตวัแทนของการ
เรียนรู้ และเม่ือไม่นานมาน้ี หนงัสือยงัใช้ส าหรับเส่ียงทายบอกอนาคตของลูกชายในวนัแรกเกิด 
โดยวางหนังสือ เงินตรา เคร่ืองเงิน และกล้วย ถ้าเด็กควา้หนังสือก็เป็นสัญญาณว่าจะเป็นคนใฝ่
เรียนรู้ เป็นเวลากวา่สองพนัปีมาแลว้ท่ีชาวจีนถือวา่หนงัสือหรือต าราเป็นพลงัวิเศษท่ีสืบมาจากเบ้ือง
บน โดยเฉพาะความเช่ือในลทัธิเต๋า171 

                                                                    
170 สญัลกัษณ์แสดงอุดมคติและคุณลกัษณะนกัปราชญมี์ 4 อยา่ง คือ กระดานหมากรุก มว้นภาพ พิณ 

และหนังสือ ส่ิงของทั้ งส่ีอย่างมักปราฎกร่วมกันเสมอ เช่นบนขวดยานัตถุ์สมัยราชวงศ์ชิง. ข้อมูลเก่ียวกับ
สัญลกัษณ์และตวัอย่างดูไดใ้น Julia M. White, “Symbolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 
(September 1990): 82 และ fig. 8. 

171 ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล, 108 ส่ิงม่ิงมงคลจีน (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553), 57. 
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ลายเส้นท่ี 134 ภาพมว้นกระดาษหรือมว้นคมัภีร์ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.16 เคร่ืองราง (ฝู) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
หลากหลายภาพ (ลายเส้นท่ี 135) ในลกัษณะ 4 รูปแบบ ตามภาพในขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนังพระ
อุโบสถ ส่วนมากจะถูกวางรวมหรือผกูห้อยอยูก่บัส่ิงของอ่ืนๆ บนเคร่ืองโต๊ะหรือบนพื้น ช่างเขียน
จะวาดเนน้รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง  ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บน
ฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 16,19 (จากแผนผงัท่ี 4) 

เคร่ืองรางของขลงัของจีนนั้น มีกล่าวไวใ้นคมัภีร์เก่าแก่มาชา้นาน 
ในสมยัต่อมามีการใช้กระดาษเพื่อส่ือความกบัวิญญาณ เพื่อไม่ให้มาท าอนัตรายแก่ผูท่ี้มีเคร่ืองราง
เหล่าน้ี และเน่ืองจากเป็นการส่ือสารกบัวิญญาณ ปีศาจมีใช่กบัมนุษย ์จึงเขียนดว้ยภาษาปีศาจ ซ่ึงใช้
ตวัอกัษรคลา้ยอกัษรจีนทัว่ไป แต่มีใชก้นัเฉพาะในส านกัของลทัธิเต๋าเท่านั้น เตา้หยินบางคนมีคาถา
ท่ีเขียนก ากบักนัไฟ บางคร้ังวญิญาณ172ในโลกทางตะวนัตกก็สามารถเขา้ใจไดเ้พราะอกัษรปีศาจนั้น
วิญญาณทัง่ปวงสามารถเขา้ใจ อกัษรดงักล่าวน้ีเก่าแก่มาก ชาวจีนโบราณถือว่าปฏิทินก็มีอ านาจ
วเิศษในการขบัไล่วญิญาณชัว่ร้ายได ้

                                                                    
172 Jian-Hua Duan, ZhongGuo Jixiang Zhuangshi She Ji (Beijing : Jing Mei Cai Se Yinshua 

Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999), 34. 
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ลายเส้นท่ี 135 ภาพเคร่ืองราง ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.17 เคร่ืองเขียนหนงัสือ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
มีจ านวน5 ภาพ (ลายเส้นท่ี 136) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนังพระอุโบสถ 
ส่วนมากจะถูกจดัวางโดยปักในกระบอก หรือวางเด่ียวๆ อยู่บนโต๊ะ ช่างจะวาดโดยไม่เน้น
รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น
ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 22 (จากแผนผงัท่ี 6 ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้น
ทิศใต ้ภาพท่ี 23 (จากแผนผงัท่ี 7) 

เคร่ืองเขียนเป็นเคร่ืองตั้งโต๊ะของนักปราชญ์ส่ิงของท่ีใช้ มีตลับ
หมึก ท่ีวางพู่กนั และกระบอกใส่พู่กนั ค  าวา่ พู่กนัในภาษาจีน อ่านวา่ “ป่ี” ซ่ึงมีเสียงใกลเ้คียงกบัค า
ว่า “ป้ี” แปลว่าอย่างแน่นอน173 ดังนั้ นจิตรกรรมวดันาคปรก ซ่ึงปรากฎภาพพู่กันคู่กับคทายู่อ่ี 
สามารถผกูประโยคไดว้า่ “ป้ี ยูอ่ี่” แปลวา่ จะตอ้งสมหวงัอยา่งแน่นอน 

         

      

ลายเส้นท่ี 136 ภาพเคร่ืองเขียน ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 
                                                                    

173 จะเห็นตวัอยา่งการใชส้ัญลกัษณ์ดงักล่าวร่วมกบัสัญลกัษณ์ต่างๆ เพ่ือผูกเป็นประโยคอวยพร บน
ฉลองพระองคจ์กัรพรรดิในสมยัราชวงศชิ์ง, Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 102. 
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4.5.7.18 กล่องหนังสือ ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
จ านวน 5 ภาพ (ลายเส้นท่ี 137) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมาก
จะถูกจดัวางอยูบ่นโต๊ะ หรือวางอยูบ่นพื้น ช่างจะวาดโดยไม่เนน้รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบ
ในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็น โดยใช้รูปทรงเรขาคณิต 
ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 22,32  (จากแผนผงัท่ี 7) 

ชาวจีนให้ความส าคญัในเร่ืองการเขียนหนังสือหรือบนัทึกต่างๆ 
ดงันั้นท่ีเก่ียวกบับนัทึกเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ และคมัภีร์ปรัชญาต่างๆ ท่ีนกัปราชญร์าชบณัฑิต
เขียนข้ึน จึงมีมากมาย ดงันั้นจึงตอ้งมีกล่องส าหรับใส่หนงัสือให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกนัซ่ึงมีอยู่
หลายเล่ม 

 
 

 

ลายเส้นท่ี 137 ภาพกล่องหนงัสือ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.19 หางนกยงู ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
4 ภาพ (ลายเส้นท่ี 138) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากจะถูกจดั
วางโดยปักในแจกนั หรือวางเด่ียวๆ อยู่บนโต๊ะ ช่างจะวาดโดยไม่เน้นรายละเอียดหรือลวดลาย 
รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้นตวัอย่างท่ี
ปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 10 (จากแผนผงัท่ี 5) 

นกยูงมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์ หมายถึงความหยิ่งทระนง ความ
สูงส่ง และความงดงาม นกยงูสามารถขบัไล่ความชัว่ร้ายได ้และจะเตน้ร าเม่ือเห็นหญิงงาม ในสมยั
ราชวงศชิ์งมีการใชข้นนกยงูเป็นเคร่ืองหมายประดบัยศ และในภาพวาด นกยงูหมายถึงต าแหน่งขุน
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นางหรือขา้ราชการ174 ส่วนแจกนัท่ีปักขนนกยงูและปะการัง มีความหมายวา่ “ขอให้ความวิจิตรของ
ขนและแววมยุราเหล่าน้ีจงเป็นของท่าน” นัน่คือ การมีดางตราอย่างแววขนนกยงู และไดต้ าแหน่ง
เป็นส าคญัชั้นอยา่งปะการังกลัปังหา 

เน่ืองจากในประเทศจีนเองนั้น ไม่มีนกยูง ดงันั้นหางนกยูงจึงเป็น
ของมีค่าและหายาก ในสมัยราชวงศ์ชิงท่ีหมวกของจักรพรรดิจะมีหางนกยูงประดับ175 ส่วน
ขา้ราชการท่ีมีความชอบก็จะมีหางนกยงูประดบัเช่นกนั 

      
 

       
ลายเส้นท่ี 138 ภาพหานกยงู ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.20 ธนู (กง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 139) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ โดยท่ีธนูจะถูกจดั
วางอิงแอบอยูก่บัส่ิงของอ่ืนๆ ช่างจะวาดโดยไม่เนน้รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบในการวาดมี
                                                                    

174 Jian-Hua Duan, ZhongGuo Jixiang Zhuangshi She Ji (Beijing : Jing Mei Cai Se Yinshua 
Youxian Gongsi Yinshua Chang, 1999), 26. 

175 ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บุ๊คส์, 2545), 124. 
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ลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝาผนัง
ทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 30 (จากแผนผงัท่ี 7) 

ชาวจีนรู้จกัการใช้ธนูมากกวา่สองพนัปีก่อนคริสตกาล คนัธนูของ
ชาวจีนนั้นมีลกัษณะท่ีซบัซอ้น เป็นพฒันาการท่ีเพิ่งปรากฏในยโุรปเม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 2 อยา่งไรก็
ตาม ในบรรดาชนกลุ่มน้อยทางใตข้องจีนยงัมีการใช้ธนูแบบเรียบง่าย ไม่มีความซับซ้อนใด ๆ 
ศิลปะการยงิธนู หรือธนูศาตร์ของจีนเป็นศาสตร์โบราณ โดยมีหลกัวา่ การเอาชนะคู่แข่งนั้นจะตอ้ง
ครองคุณธรรมอนัสมบูรณ์ นัน่คือจะตอ้งบรรลุสมดุลอนักลมกลืนของพลงัภายนอก และพลงัภายใน 

คนัธนูและลูกศร หรือลูกธนูนั้น เป็นสัญลกัษณ์ของการได้ทารก
เพศชาย ชาวจีนสมยัโบราณมีธรรมเนียมวา่วนัท่ี 3 หลงัทารกเกิด ให้ใชก้า้นไมไ้อท้  าลูกธนู และไม้
หม่อนท าคนัธนู แล้วยิงไปในอากาศ เพื่อก าจดัวิญญาณชั่วร้าย นอกจากน้ียงัมีธรรมเนียมยิงธนู
ในช่วงเกิดเป็นจนัทรคราสหรือสุริยคราส เพื่อขบัไล่ปิศาจดว้ย เร่ืองคนัธนูของโอดิสซีอุสในมหา
กาพยข์องโฮเมอร์ท่ีไม่มีผูอ่ื้นใดยกได้นั้น มีกล่าวไวใ้นคมัภีร์ของจีนเม่ือสามพนัปีก่อนคริสตกาล 
คลา้ยกบัเร่ืองเล่าอ่ืน ๆ ในอินเดีย และถ่ายทอดมายงัไทย เช่น เม่ืองพระรามยกศร เพื่อให้ไดค้รองนางสี
ดามาเป็นชายา ส่วนเจา้ชายสิทธัตถะก็สามารถยกคนัธนูของตระกูลไดเ้ช่นกนั นาฏศิลป์จีนในสมยั
กลาง มีเร่ืองเล่าเก่ียวกบัคนัธนูเหล็ก กล่าวถึงนางเอกผูเ้ก่งกลา้สามารถยกคนัธนูนั้นไดแ้ต่ผูเ้ดียว176 

 

ลายเส้นท่ี 139 ภาพธนู ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.21 เงินตรา  )เฉียน (  ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาค
ปรก มีจ านวน 1 ภาพ แต่มีลกัษณะลบเลือนไปมาก 

ชาวจีนใช้โลหะท าเงินตราเป็นตวัแทนการแลกเปล่ียนทรัพย์มา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 7 ก่อนคริสตกาล โดยสร้างเป็นเหรียญโลหะแบบบางๆ เหรียญทองแดงกลมนั้นดู

                                                                    
176Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009).171 
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เหมือนจะพฒันาจากเงินมีดท่ีใชใ้นเมืองชานตุง ทางตะวนัออก ซ่ึงนิยมใชมี้ดขนาดเล็กเป็นตวัแทน
การแลกเปล่ียน ส าหรับเหรียญกลมนั้น เป็นส่วนหน่ึงของดา้มมีด โดยมีรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสตรงกลาง 
พร้อมกบัมีอกัษรจารึกอยู ่2-4 ตวั กระทัง่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 เหรียญกลมเหล่าน้ีสามารถร้อยเป็น
พวงดว้ยเชือก พวงละร้อยอนั และกลายเป็นหน่วยเงินตราแบบใหม่ในระบบการเงินของจีน 

ค าวา่ เฉียน หมายถึง เงินตรา ซ่ึงพอ้งเสียงกบัค าวา่ ก่อนหนา้ ดงันั้น
ภาพคา้งคาวท่ีแบกเงินมา ก็มีความหมายว่า ขอให้ความสุขจงมีต่อหน้า  )ตา (  ของท่าน177 และใน
ประโยคน้ี ค  าว่า ตา ท่ีพูดถึงก็คือรูตรงกลางเหรียญนั่นเอง178 มีละครจีนเร่ืองหน่ึง ช่ือว่า เขย่าตน้
เงินตรา โดยตน้เงินนั้นมีเหรียญติดไวเ้ต็มไปหมด เม่ือเขยา่ เหรียญเหล่าน้ีจะร่วงลงมา ทุกวนัน้ีค าวา่ 
เขยา่ตน้เงินตรา มกัจะหมายถึง หญิงโสเภณีท่ีไดเ้งินมาจากการขายตวั 

4.5.7.22 ตะเกียบท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 140) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ โดยท่ีตะเกียบจะ
ถูกวางบนโต๊ะและมีหมอ้สามขาทบัไว ้ช่างจะวาดโดยไม่เนน้รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบใน
การวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝา
ผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 13 (จากแผนผงัท่ี 5) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัเหนือภาพ
ท่ี 8 (จากแผนผงัท่ี 6) 

คงไม่มีชาวจีนคนไหนใช้ตะเกียบไม่เป็น เพราะตะเกียบเป็น
อุปกรณ์ส าหรับใชรั้บประทานอาหารในหมู่ชาวจีนมาชา้นาน โดยอาศยัหลกัการง่ายๆและใชว้สัดุท่ี
หาได้ในท้องถ่ิน นักโบราณคดีระบุว่าพบตะเกียบในหลุมศพชาวจีนท่ีเก่าแก่ถึง 1,200 ปีก่อน
คริสตกาล 

นอกจากไมไ้ผแ่ลว้ ชาวจีนยงัใชไ้มอ่ื้นๆ ท าตะเกียบไดด้ว้ย รวมทั้ง
โลหะ เช่นเงิน หรือกระทัง่งาชา้ง และปัจจุบนัน้ียงัมีตะเกียบพลาสติกขายในราคาท่ีพอหาซ้ือไดไ้ม่
ยากนกั เม่ือชาวจีนใชต้ะเกียบเสร็จแลว้จะไม่ทิ้งไวใ้นชามหรือจาน เพราะถือวา่เป็นลางร้าย 

ค าว่า จู ้น้ีเป็นค าตอ้งห้ามในวาระปีใหม่ของชาวจีน เพราะไปพอ้ง
เสียงกบัค าวา่ จู ้ท่ีหมายถึง คา้ง หรือพกัชัว่คราว อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ จู ้ยงัมีความหมายเป็นมงคล ใช้
เป็นค าอวยพรใหมี้ความสุขก็ได้179 

                                                                    
177Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 94-95.  
178 ปิยะแสง จนัทรวงศไ์พศาล, 108 ส่ิงม่ิงมงคลจีน (กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชัน่, 2553), 72. 
179 เธียรชยั  เอ่ียมวรเมธ, พจนานุกรมจีน – ไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 6 (กรุงเทพฯ : บริษทัรวมสาส์น (1977)  

จ ากดั, 2542). 
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มีค าอธิบายถึงข้อปฏิบัติในการรับประทานอาหาร ในต ารับ
พิธีกรรมกล่าววา่ ไม่ควรใชต้ะเกียบรับประทานขา้วหรือขา้วเดือย อยา่งไรก็ตาม ธรรมเนียมดงักล่าว
เป็นของคนชั้นสูง มิไดป้ฏิบติัในหมู่คนทัว่ไป 

 

 

ลายเส้นท่ี 140 ภาพตะเกียบ ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.23 ธูป (เซียง) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 141) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ช่างจะวาดโดยไม่
เนน้รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ี
จ าเป็นเท่านั้น โดยการใชแ้ค่เส้น ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 15 (จากแผนผงั
ท่ี 7) 

ค าว่า เซียง ในภาษาจีนหมายถึงกล่ิน ไมจ้นัทน์หอมซ่ึงเป็นแหล่ง
เคร่ืองหอมท่ีเผาในถว้ย ทุกวนัน้ีมกัจะใช้ธูปกนัเป็นส่วนใหญ่ และปักไวใ้นกระถางหนา้แท่นบูชา
เบ้ืองหนา้พระพุทธรูปหรือเทพต่าง ท่ีคนจีนเคารพนบัถือ180 เร่ืองของเคร่ืองหอมนั้นมีกล่าวมานาน
แลว้ในคมัภีร์เก่ียวกบัศาสนาพุทธของจีน ทุกวนัน้ีมีการใช้ธูปในทุกวดัของจีน รวมทั้งในศาลเจา้ 
และห้ิงบูชาในบา้นเรือนทัว่ไป 

 

ลายเส้นท่ี 141 ภาพธูป ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

                                                                    
180Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),171. 
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4.5.7.24 ปม ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 1 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 142) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ช่างเขียนจะวาด
โดยเนน้รายละเอียดและลวดลาย รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะ
ส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

ปมหรือ เง่ือนไม่รู้จบจะกลืนหางตวัเอง ค าวา่ ผาน จ่าง  หมายถึง ขด
ยาว หรือไขวย้าว ถือเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงในแปดอยา่งของพระพุทธศาสนา และเป็นสัญลกัษณ์ของ
การมีชีวติยนืยาวโดยไม่มีอุปสรรคมาขดัขวาง บางคร้ัง เรียก ‘เง่ือนโชคดี’181 

บางต านานก็วา่เง่ือนไม่รู้จบน้ีเป็นสัญลกัษณ์หมายถึงการมีชยัเหนือ
ศตัรู182 และมีค าท่ีออกเสียงคลา้ยกบั จ่าง นั้นคือ จา้ง หมายถึง ไส้ 

เง่ือนไม่รู้จบมีการใช้มากในจีนถือเป็นสัญลกัษณ์ประดบั และใช้
เป็นลวดลายประดบัในงานต่างๆ 

 

ลายเส้นท่ี 142 ปมหรือเง่ือนไม่รู้จบ หน่ึงในอษัฎมงคล 
ท่ีมา : ผูจ้ดัการ, อษัฎมงคลทั้งแปด, [ออยไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 23  กุมภาพนัธ์ 2555. เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=165 

4.5.7.25 ไมเ้กาหลงั ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
2 ภาพ (ลายเส้นท่ี 143) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากจะถูกจดั
วางโดยปักในกระบอกรวมกบัส่ิงของอ่ืนๆ ช่างจะวาดโดยไม่เนน้รายละเอียดหรือลวดลาย รูปแบบ
ในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตดัทอนจนเหลือเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นเท่านั้น ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บน
ฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก ภาพท่ี 8 (จากแผนผงัท่ี 5) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัเหนือ 
ภาพท่ี 8 (จากแผนผงัท่ี 6) 
                                                                    

181Torao  Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), 186.  
182Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),136. 

http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=165
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ในพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นหลายแห่งของจีน จะมีไมเ้กาหลงัเก็บรักษาไว ้

ไมเ้กาหลงัของจีนท าดว้ยไมไ้ผ ่และมีไมแ้กะเป็นรูปมือมดัเขา้กบัดา้ม ชาวจีนยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือน้ี
เพื่อท าหนา้ท่ีอีกอยา่งหน่ึง นัน่คือ เป็นไมพู้ด ความหมายโดยพยญัชนะคือ  ช่วยพูด ปกติจะใชก่ิ้งไม้
สน  บางคร้ังก็ใช้เป็นไมช่ี้ในห้องเรียน เพื่อให้ครูใช้ช้ีไปยงันักเรียนในห้องให้พูด เช่ือกนัว่าเป็น
ธรรมเนียมท่ีสืบต่อกนัมาตามคติของพุทธศาสนาจากอินเดียในสมยัก่อน  นอกจากน้ีไมเ้กาหลงัยงัมี
บทบาทส าคญัในต านานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทพีหม่ากดูว้ย183 

     

ลายเส้นท่ี 143 ภาพไมเ้กาหลงั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.26 ระฆงัท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 3 
ภาพ (ลายเส้นท่ี 144) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ ส่วนมากจะถูกจดั
วางบนโตะ๊ หรือบนพื้นรวมกบัส่ิงของอ่ืนๆ ช่างจะวาดโดยเนน้รายละเอียดและลวดลาย รูปแบบใน
การวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 35 (จากแผนผงัท่ี 
6) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 14 (จากแผนผงัท่ี 7) 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบว่ามีระฆงัส าริดในแผน่ดินมาตั้งแต่
ช่วงตน้ของยุคประวติัศาสตร์ ซ่ึงเดิมนั้นใชเ้ป็นเคร่ืองดนตรี ในสมยัต่อมาใชใ้นวดั และยงัใชม้าจน
ปัจจุบนั มีความเช่ือว่าระฆงัแต่ละใบจะมีเสียงเฉพาะของตวัเองท่ีไม่เหมือนกบัใบอ่ืนๆ และบาง
เสียงให้โชค บางเสียงถือวา่เป็นเสียงอปัมงคล ต านานเก่ียวกบัระฆงันั้นมีมากมาย บา้งก็วา่มีระฆงั
ลอยไปในอากาศ ไปยงัพระราชวงั มีการใชร้ะฆงัครอบคนใหต้าย เป็นตน้ และยงัมีเร่ืองเล่าวา่ในการ
หล่อระฆงัให้เสียงหวานใสนั้น ตอ้งให้หญิงสาวกระโดดเขา้ไปในเตาหลอมดว้ย ราชรถของจีนใน

                                                                    
183 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995). 
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สมยัโบราณยงัประดบัดว้ยระฆงัใบเล็กๆ และยงัมีการใชร้ะฆงัขนาดจ๋ิวห้อยไวก้บันก เม่ือนกบินก็
จะไดย้นิเสียงกรุ๋งกร๋ิงไพเราะน่าฟัง 

ค าว่า จง ในภาษาจีน ยงัหมายถึง ขจดัออก หรือตีเคร่ืองหมายได้
ระดบัท่ีดี ภาพระฆงัจึงมีความหมายในทางท่ีดี184 

      

ลายเส้นท่ี 144 ภาพระฆงั ในจิตรกรรม พระอุโบสถวดันาคปรก 

4.5.7.27 เรือ    )ฉวน (  ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก เป็นเรือ
ส าเภา มีจ านวน 2 ภาพ (ลายเส้นท่ี 145) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ 
โดยถูกจดัวางบนโต๊ะรวมกับส่ิงของอ่ืนๆ ช่างจะวาดโดยเน้นรายละเอียดและลวดลาย เก็บ
รายละเอียด รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเหมือนจริง  ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้
ภาพท่ี 24 (จากแผนผงัท่ี 7) 

แผ่นดินท่ีติดทะเลและครอบครองสายน ้ าหลากหลายย่อมมีธรรม
เนียมมากมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรือในวิถีชีวิตของชาวจีนนั้นก็เช่นกนั นอกจากภาพอนัเป็นสัญลกัษณ์
แลว้ ยงัมีส านวน ภาษิต เก่ียวกบัเรือส าเภาหลายอยา่งดว้ยกนั  

ทางตอนใตข้องจีนและท่ีเกาะริวกิว ชาวจีนมีประเพณีแข่งเดินเรือ
กนั ในวนัท่ี 5 5 เดือน  ซ่ึงถือเป็นพิธีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ในการแข่งขนัน้ี มกัจะมีผูแ้ข่งขนัจมน ้ า
ตาย ดว้ยเหตุน้ีเทพแห่งน ้ า ผูป้ระทานความอุดมสมบูรณ์ จึงไม่ขาดแคลนเคร่ืองสังเวย ฝ่ายปกครอง
พยายามใหย้กเลิกประเพณีดงักล่าวแต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ185  นอกจากการแข่งเรือแลว้ ในตอนใต้
ของจีนและในไตห้วนัยงัมีประเพณี การสร้างเรือส าเภาดว้ยกระดาษ และแผ่นไมบ้างๆ แลว้จุดไฟ
เผา ผลกัลงทะเล ถือวา่เป็นพาหนะน าโรคห่าออกไป และยงัมีการปล่อยเรือบรรจุภาพวาดเทพแห่ง

                                                                    
184ธวชัชยั  ดุลยสุจริต, สัญลกัษณ์มงคลจีน สืบสานจิตวิญญาณบรรพชน (กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์

บุ๊คส์, 2545), 121.  
185 Michel Beurdeley, Chinese Furniture. Trans, By Katherin Watson (Otawa : Kodansha 

International, 1979), 51. 
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โรคห่า  )หวงั กง (  โดยมีการสร้างศาลให้ท่ีหัวหาด ขณะท่ีเรือบก เป็นโครงเร่ือท่ีไม่มีพื้น มีคนสอง
คนยกเดินไป และใชแ้ข่งกนัในเทศกาลปีใหม่ในทางตอนเหนือของจีน 

เรือส าเภา เป็นสัญลกัษณ์มงคล เก่ียวกบัการคา้ขาย หมายถึงการคา้
ท่ีเจริญรุ่งเรือง ประสบความส าเร็จ 

     

ลายเส้นท่ี 145 เรือส าเภาท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

4.5.7.28 ไข่ (ตา้น) ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีจ านวน 
1 ภาพ (ลายเส้นท่ี 146) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ โดยจะถูกจดัวาง
ใส่จานและวางไวบ้นโตะ๊รวมกบัส่ิงของอ่ืนๆ ช่างจะวาดโดยไม่เนน้รายละเอียด ใชรู้ปทรงเรขาคณิต 
รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอยา่งท่ีปรากฎ บนฝาผนงัทางดา้นทิศตะวนัออก ภาพท่ี 7  
(จากแผนผงัท่ี 4) 

ไข่เป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ในช่วงงานแต่งงานของคู่
บ่าวสาว ในมณฑลเจอ้เจียง หญิงสาวจะกล้ิงไข่ลงจากอกของเจา้สาวให้ตกลงบนหนา้ตกั และมีการ
ใชไ้ข่ทาสีในพิธีอาบน ้าเจา้สาว  

ในพิธีกรรมอ่ืนๆ ก็ยงัเก่ียวขอ้งกบัไข่ เช่นเม่ือคลอดบุตร ผูเ้ป็นแม่
จะไดรั้บไข่ท่ีแตก และเด็กจะไดไ้ขต้ม้ นอกจากน้ียงัมีการมอบไข่แก่คนไข ้เพื่อให้หายไขโ้ดยเร็ว 
ส าหรับเทศกาลปีใหม่จะมีการแลกไข่ทานสีแดงกนั เรียกวา่ การส่งความสุขส าหรับปีใหม่ท่ีจะมาถึง 
ส่วนความเช่ือทางพุทธศาสนา เช่ือวา่ชาวพุทธไม่ควรกินไข่ เพราะจะท าให้ตอ้งตกนรกท่ีเป็นเมือง
ร้าง หลงัตายจากโลกน้ีแลว้ 

ในบรรดาชนกลุ่มนอ้ยทางตอนใตข้องจีน มีการใชไ้ข่เพื่อเส่ียงทาย 
บอกอนาคตหลายอยา่ง ไข่ท่ีทาสีสวยงามจะถูกน าไปตม้และแกะออกเพื่อท านายตามรูปทรงของไข่
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ขาวและไข่แดง186 นอกจากน้ีต านานของคนเหล่าน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัไข่มากมาย โดยเฉพาะเร่ืองต านาน
การเกิดเผ่าพนัธ์ุ โดยกล่าวว่า หลงัน ้ าท่วมโลก มีพี่น้องชายหญิงคู่หน่ึงเท่านั้นท่ีรอดชีวิต และการ
สมรสกนัเท่านั้นจึงจะสืบเผา่พนัธ์ุมนุษยไ์ด ้จากนั้นฝ่ายหญิงก็ออกไข่โดยมีทารกจ านวนมหาศาลอยู่
ในนั้น 

ในส านกัดาราศาสตร์แห่งหน่ึงท่ีช่ือ หุนเทียน (ค.ศ. 254-334) เช่ือ
ว่าจกัรวาล นั้นมีรูปร่างคลา้ยไข่ โลกอยู่ในเปลือกท่ีปิดสนิท และพกัอยู่คลา้ยไข่แดงในน ้ าไข่ ขาว 

โดยมีสวรรคเ์ป็นผูฟั้กไข่ 

 

ลายเส้นท่ี 146 ไข่ท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

4.5.7.29 ขวดน ้ าเต้า ท่ีพบภายในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มี
หลากหลาย ภาพ (ลายเส้นท่ี 147) ในลกัษณะตามภาพขา้งตน้ ปรากฎบนฝาผนงัพระอุโบสถ โดยจะ
ถูกจดัวางใส่จานและวางไวบ้นโต๊ะรวมกบัส่ิงของอ่ืนๆ ช่างจะวาดโดยเน้นรายละเอียด มีการ
ประดบัดว้ยผา้และริบบิ้น รูปแบบในการวาดมีลกัษณะเสมือนจริง ตวัอย่างท่ีปรากฎ บนฝาผนัง
ทางดา้นทิศเหนือ ภาพท่ี 2,27 (จากแผนผงัท่ี 6) ปรากฎบนฝาผนงัทางดา้นทิศใต ้ภาพท่ี 4 (จาก
แผนผงัท่ี 7) 

ขวดน ้ าเตา้ถือเป็นเคร่ืองใช้อย่างหน่ึงของผูว้ิเศษ หรือเป็นของใช้
ของเตา้หยนิ โดยเช่ือวา่ภายในขวดนั้นจะมีของวิเศษต่างๆ และมีเร่ืองเล่าวา่ เตา้หยิน คนหน่ึงเขา้ไป
ในขวดน ้ าเตา้น้ี และสามารถเปล่งเสียงออกมาให้ไดย้ินขา้งนอกได ้ ชาวจีนเช่ือว่าขวดน ้ าเตา้เป็น
แบบจ าลองอย่างย่อของสวรรค ์และโลก เน่ืองจากมีรูปร่างเป็นทรงป้อมสองอนัมาบรรจบกนัตรง
กลาง เม่ือเปิดฝาจะมีควนัลอยออกมา ซ่ึงใช้ดกัปิศาจได ้ภาพวาดในอารามบางแห่งมีเร่ืองสงคราม
ระหว่างเทพและอสูร187 มีภาพวาดขวดน ้ าเตา้อยู่ขา้งฝ่ายธรรมะเพื่อช่วยให้มีชัยชนะเหนือศตัรูผู ้
อธรรม สัญลกัษณ์ หรือความหมายของขวดน ้ าเตา้ก็คือ มีลูกหลานเป็นหม่ืนชัว่คนบนขวดน ้ าเตา้
                                                                    

186 Qing Jia Lu (Nanjing : Yang Zhong Shi Yinshua Chang, 1999). 
187 Ann Paludan, The Chinese Spirit Road (New Heaven : Yale University Press, 1928). 
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มกัจะมีลวดลายดอกกุหลาบ ซ่ึงบ่งบอกความปรารถนาวา่ ขอใหฤ้ดูใบไมผ้ลิจงย ัง่ยืนนานถึงหม่ืนชัว่
คน นัน่คือ การขอใหค้รอบครัว )ตระกลู (ของผูท่ี้เห็นภาพน้ีจงย ัง่ยนืนานตลอดกาล 188 

ในงานฉลองวนัข้ึน 5 ค  ่า เดือน 5 ของปฏิทินจีน จะมีการน าขวด
น ้าเตา้ท่ีท าดว้ยกระดาษไปหอ้ยไวต้รงประตูทางเขา้บา้น อนัเป็นสัญลกัษณ์ของ หลวี่ แทว ไกว ่หน่ึง
ในบรรดาเซียนทั้งแปด หรือโป๊ยเซียน189  

 

       

ลายเส้นท่ี 147 ภาพขวดน ้าเตา้ท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
 
ควำมสัมพนัธ์ด้ำนรูปแบบ และพฒันำกำร 

ในส่วนของเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ สามารถแยกออกได ้2 ประเด็นคือ ในส่วนของท่ีมา 
เละการพฒันาดา้นรูปแบบ 

ในส่วนของท่ีมา หรือแรงบนัดาลใจท่ีน าไปสู่การเขียนภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะภายใน
พระอุโบสถวดันาคปรก  

ภายในพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎหลกัฐานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กบัการจดั
บา้นเรือนตามแบบจีนไดแ้ก่ ชั้นวางของท่ีเรียกวา่ ตวอ เป่า การเขียนภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ในพระ
อุโบสถแห่งน้ีน่าจะสัมพนัธ์กบัการจดับา้นเรือนตามแบบคนจีนดว้ย 

แมอ้าจกล่าวไดว้า่ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ไดจ้ากการจดับา้นเรือนแบบจีน แต่ก็ไม่อาจ
กล่าวสรุปไดว้า่ การเขียนภาพเคร่ืองตั้งเครืองโต๊ะ ท่ีวดันาคปรก มาจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ร้ือสวนขวา และเคร่ืองประดบัอาคารต่างๆ เพราะถา้หากจิตรกรรมวดันาคปรกได้
เขียนข้ึนในช่วงปลายสมยัพระพุทธเลิสหลา้นภาลยั แต่อาจกล่าวไดแ้ค่เพียงวา่ การเขียนภาพเคร่ือง

                                                                    
188 ภาพดงักล่าวปรากฎบนเส้ือฉลองพระองคข์องจีนดว้ย อา้งอิงจากการตีความสัญลกัษณ์ดงักล่าว

ใน Schuyler Cammann, China’s Dragon Robes, 97.  
189Madonna Gauding, The Signs and Symbols Bible (London :Octopus Publishing,2009),158.  
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ตั้งเคร่ืองโต๊ะแบบจีน มีท่ีมาจากการจดัอาคารตามแบบจีน และได้เร่ิมนิยมเป็นอย่างมากในราช
ส านกัตั้งแต่สมยัพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ดงัท่ีปรากฎหลกัฐานในเอกสารของไทยและต่างชาติ190 

การแทรกภาพสัญลักษณ์มงคลตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น อาจมองในแง่ของ
สุนทรียภาพทางความงาม เพราะภาพเหล่านั้นท าให้งานจิตรกรรมมีความหลากหลาย นอกจากน้ียงั
มีหลกัฐานทางเอกสารพบวา่ วดัเหล่าน้ีน่าจะมีช่างชาวจีนรับผดิชอบงานอยูด่ว้ย จึงมีความเป็นไปได้
ท่ีจะมีการแทรกภาพสัญลกัษณ์มงคล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคุน้เคยในหมู่ช่างจีนไปดว้ย 

นอกจากน้ี เม่ือประเทศไทยรับอิทธิพลเร่ืองการจดัเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะจากประเทศจีน 
นอกจากการส่ือออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมแล้ว ยงัมีการรวบรวมเคร่ืองโต๊ะ เคร่ืองบูชา และ
สัญลกัษณ์มงคลท่ีใชจ้ดัร่วมกนัมาประพนัธ์เป็นเพลงยาว และเพลงแหล่เทศน์มหาพน เน่ืองจากใน
สมยันั้น นิยมการเล่นเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ จึงแต่งเพลงข้ึนมา เพื่อขบัร้องต่อหน้าพระพกัตร์กษตัริย ์
และให้ประชาชนจดจ าได้ง่ายยิ่งข้ึน เป็นผลงานการประพนัธ์ของ พระยาโยธาเข่ือนขนัธ์ (โต 
ผกัชี)191  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
190 เจา้พระยาทิพากรวงศ์, พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุ์รุสภา, 

2504), 100-101. 
191 นายมี  มหาดเล็ก, กลอนเพลงยาวสรรเสิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจ้าอยู่หัว 

(กรุงเทพฯ : ไทยอนุเคราะห์, 2517). 



211 

 

ลำยเส้นจิตรกรรมฝำผนังภำย ในพระอุโบสถวดันำคปรก 
1.  ภำพบนบำนหน้ำต่ำง 

 

ลายเส้นท่ี 148  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 1 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ 
  วดันาคปรก 

ภาพจิตรกรรมบนหนา้ต่างในพระอุโบสถวดันาคปรกช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 148) เป็นภาพ
จิตรกรรมท่ีมีเร่ืองราวเช่ือมโยงกนั และมีภาพของมนุษยเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง มองภาพจากดา้นบนของ
บานหน้าต่างจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลักษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีนมีส่ิงของมงคลหรือ
สัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ใบตอง กลอง ซอ ผลทบัทิม ดอกพุดตาน ตะกร้า ถดัลงมาดา้นล่างเป็น
ภาพผูห้ญิงคนหน่ึงนัง่อยูบ่นเกา้อ้ีส่ีเหล่ียม มือซา้ยถือพดั มือขวาถือบอ้งสูบฝ่ิน 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอให้มีช่ือเสียงรุ่งเรืองเกรียงไกร อยา่งย ัง่ยืน โดยการ
สังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกั ท่ีหมายถึงความรุ่งเรืองเกรียงไกรอนัไดแ้ก่ ซอ กลอง ผลทมัทิม  
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ลายเส้นท่ี 149 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 1 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
  วดันาคปรก 

 
ภาพจิตรกรรมบนหนา้ต่างในพระอุโบสถวดันาคปรกช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 149) มองภาพ

จากดา้นบนของบานหนา้ต่าง จะพบภาพเคร่ืองโตะ๊ลกัษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของ
มงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ นกแกว้ป่า กอ้นเมฆ ของวิเศษของเซียน (ทิก๋วยล้ี) เป็นรูป
น ้ าเตา้กบัไมค้  ้า แจกนัปักดอกเบญจมาศ พิณ หนงัสือและดาบ ผอบ ดอกพุดตาน ดา้นล่างเป็นภาพ
ของชายคนหน่ึงลกัษณะคลา้ยพอ่คา้ชาวจีน มือซา้ยถือฆอ้ง มือขวาถือไมตี้ มีไมค้านหาบและกระบุง
สานอยูข่า้งตวั 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอให้โชคดีในการสอบแข่งขนั และขอให้เกิดผล
ส าเร็จ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ กล่องหนงัสือ ดาบ น ้าเตา้ และผผีา 
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ลายเส้นท่ี 150  ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 2 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ 
  วดันาคปรก 

 
บานหน้าต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 150) เม่ือมองลงมาจากดา้นบนจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะ

ลกัษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ กระถางธูป 
ผลส้มมือ แวน่ตา แจกนัลายครามปักดอกเบญจมาศ ขนนกและแซ่ มียูอ่ี่คาดอยู่ดา้นหลงั เชิงเทียน 
ถาดผลไม ้ดา้นล่างเป็นภาพของชายคนหน่ึงมีหนวดคลา้ยแขก ใส่หมวกสีขาวคลา้ยอิสลาม มือซ้าย
ถือพดั มือขวาถือแผน่กระดาษ  

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ความบริสุทธ์ิ และอวยพรให้ก าเนิดแห่งพลงัในทาง
สร้างสรรคใ์นการเรียนรู้ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  ดอกบวั ยูอ่ี่ แวน่ตา  
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ลายเส้นท่ี 151 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
  วดันาคปรก 

 
บานหน้าต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 151) เม่ือมองลงมาจากดา้นบนจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะ

ลกัษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ คา้งคาว 
ผเีส้ือ ตราประทบั ดินสอ แจกนัปักดอกพุดตาน หอกไขวก้นัสองอนั อนัดา้นซ้ายตรงปลายหอกเป็น
รูปมือก าดินสอ อนัดา้นขวาเป็นปลายหอกธรรมดาติดพู่ ถดัมาเป็นภาพถาดใส่ผลไม ้กาน ้ าชา ถว้ย
น ้าชา ดอกบวั เกา้อ้ีส่ีเหล่ียม ดา้นล่างเป็นภาพของหญิงสาวคนหน่ึงสวมหมวกท าท่าทางครุ่นคิด มือ
ซา้ยวางใตค้าง มือขวาจบัชายโบท่ีผกูหนา้อกเส้ือ ท่ีไหล่ขวาสะพายตะกร้า 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอให้ความสุขจงมีต่อท่าน และขอให้สติปัญญา
แตกฉาน โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  คา้งคาว ผเีส้ือ และหอก 
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ลายเส้นท่ี 152 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 3 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ 
  วดันาคปรก 

 
บานหน้าต่างบานน้ี(ลายเส้นท่ี 152) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ ถาดผลส้ม แจกนัปัก
ดอกพุดตานมีหัวมงักรไขวอ้ยู่ ดา้นหลงัมีแมลงปอ ยู่อ่ี ผลทอ้ ดอกบวั ดา้นล่างเป็นภาพของชายผู ้
หน่ึง แต่งชุดคลา้ยนกัรบมือซา้ยถือหอก ท ากริริยาท่าทางคลา้ยก าลงัพุง่หอก 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอใหอ้ายยุนืยาว ความเฟ่ืองฟู ทั้งทรัพยสิ์นและ
เกียรติยศ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  แมลงปอ ผลทอ้ แจกนัปักดอกพุดตานมีหวั
มงักรไขว ้  
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ลายเส้นท่ี 153 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 6 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก 

 
บานหนา้ต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 153) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ กระถางธูป ขลุ่ยของ
วเิศษของเซียนฮัน่เซียนจ้ือ ไขวด้ว้ยหวัมงักร เมฆ กิเลน ถว้ยชา ดา้นล่างเป็นภาพของนกัรบ มือซ้าย
ถือหอก ยนือยูบ่นคล่ืนน ้า 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอให้ประสบความส าเร็จในการสอบแข่งขนั และ
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเจริญกา้วหนา้ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ขลุ่ย กิเลน  
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ลายเส้นท่ี 154 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 9 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
  วดันาคปรก 

 
บานหนา้ต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 154) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ นกกระสาคาบคางคก 
ผลฟักทอง ถาดใส่ผลส้มมือ แจกนัปักดอกบวั กระถางดอกพุดตาน ดา้นล่างเป็นภาพของชายไว้
หนวดยาว ทาใบหนา้ดว้ยสีแดง มีผา้โพกหวั มือซา้ยถือกระบอง 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอใหร้ ่ ารวย มีเงินมีทองใชไ้ม่ขาดมือ โดยการสังเกต
จากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ นกกระสาคาบคางคก ผลฟักทอง ถาดใส่ผลส้มมือ 
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ลายเส้นท่ี 155 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 4 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก 

 
บานหนา้ต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 155) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ยู่อ่ีสองอนัไขวก้ัน 
กระถางดอกพุดตาน ถาดผลส้ม ผลทอ้ โถลายคราม แจกนัสูงปักดอกไม ้ดา้นล่างเป็นภาพของชายมี
หนวด ใส่แวน่ตาด า ในมือขวาถือพดั หนา้ตายิม้ดว้ยกิริยาเจา้เล่ห์ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอให้อายุยืนยาว มีลูกหลานมากมายรายรอบ  โดยการ
สังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ยูอ่ี่สองอนัไขวก้นั ผลทอ้ พดั 
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ลายเส้นท่ี 156 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหน้าต่างช่องท่ี 7 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก 

 
บานหนา้ต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 156) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ กระด่ิง ดาบ  แจกนัปัก
ดว้ยดอกบวั พู่กนั และขนนก ผลทอ้ ถาดใส่ดอกพุดตาน ด้านล่างเป็นภาพของหญิงสาวประดบั
ศรีษะดว้ยหางนกยงู ในมือขวาถือหอก แสดงกิริยาคลา้ยก าลงัร่ายร าอาวธุ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : ขอให้ผา่นพน้อุปสรรคดว้ยดี มีชยัชนะส่ิงชัว่ร้าย รอบ 

โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดาบ ขนนก พูก่นั 
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ลายเส้นท่ี 157 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 2 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก 

 
บานหน้าต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 157) เม่ือมองลงมาจากด้านบนพบภาพเคร่ืองโต๊ะ

ลกัษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ยูอ่ี่ไขวก้นั
สองอนั แมลงปอ ดอกพุดตาน ช้าง แจกนัปักดว้ยดอกทอ้ ผลฟักทอง หางนกยูง ดา้นล่างเป็นภาพ
ผูห้ญิงสาวสวมชฎา ท าท่าร่ายร า 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีอายุยืนยาว มีลูกหลานสืบทอดวงศส์กุล 
และมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลักได้แก่ ยู่อ่ีไขวก้ันสองอนั ช้าง 
แจกนัปักดว้ยดอกทอ้ ผลฟักทอง 
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ลายเส้นท่ี 158 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 8 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก 

 
บานหนา้ต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 158) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ถุงผกูขนาดเล็ก พดั ไก่ 
แจกนัปักดอกพุดตาน กระบอกใส่ใบชา เตาตม้ชา ดอกพุดตาน ลูกทอ้ ดา้นล่างของภาพเป็นชายคน
หน่ึงยนือยูบ่นโตะ๊ส่ีเหล่ียม ในมือถืออาวธุ ดา้นล่างของโตะ๊มีตัง่ก๋ี 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีความส าเร็จ และช่ือเสียง โดยการสังเกต
จากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดอกพุดตานอยูคู่่กบัผลทอ้ก็หมายถึงชีวติยนืยาว มัง่คัง่ เกียรติยศ ลูกทอ้  
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ลายเส้นท่ี 159 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 6 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
 วดันาคปรก 

 
บานหนา้ต่างบานน้ี (ลายเส้นท่ี 159) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ผลฟักทอง ดาบ ถาดใส่
ของวิเศษ แจกนัปักดอกพุดตาน ดอกพุดตาน ดอกบวั ดา้นล่างเป็นภาพของเด็กสาวผูกจุกสองจุก 
ก าลงัท าท่วงท่าพุง่หอก ยนือยูบ่นคล่ืนน ้า 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหไ้ดเ้ป็นขุนนางคนส าคญัในราชส านกั และมี
ความซ่ือสัตย ์โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดาบ ดอกพุดตาน ดอกบวั 
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2.  จิตรกรรมบนฝำผนังพระอุโบสถวดันำคปรก 
 

 

ลายเส้นท่ี 160 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 8 ทางขวามือ ในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก 

 
บานหนา้ต่างน้ี (ลายเส้นท่ี 160) เม่ือมองลงมาพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบชั้นวาง

ของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ดอกบวั คา้งคาว คา้งคกสามขา
ก าลงัพน่ควนั หมวกขนุนาง และแจกนัปักดอกโบตัน๋ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีอายุยืนยาว ประสบแต่ความสุข ความโชค
ดี และด าเนินชีวิตอยา่งบริสุทธ์เหมือนดอกบวั โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดอกบวั 
คา้งคาว คา้งคกสามขาก าลงัพน่ควนั 
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ลายเส้นท่ี 161 ลายเส้นจิตรกรรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 8 ทางซา้ยมือ ในพระอุโบสถ 

วดันาคปรก 
 
บานหนา้ต่างน้ี (ลายเส้นท่ี 161) เม่ือมองลงมาจากดา้นบนลงล่างจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะ

ลกัษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ คมัภีร์ ผล
ส้ม ดอกเบญจมาศ หนู ดาบ เตาจุดเคร่ืองหอม เตาอบเคร่ืองหอม แจกนัปักดอกไมแ้ซมดว้ยแส้และ
ขนนก 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้เงินมีทองใช ้มีช่ือเสียงเกรียงไกร และชนะ
อุปสรรคทั้งมวล โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ คมัภีร์ หนู และดาบ 
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ลายเส้นท่ี 162  ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 19  (จากหนา้ 75) 
ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 162) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ เก๋งจีนประดบัดว้ย
ปลาคู่และระลอกคล่ืนวางอยูบ่นฐานยกรูปทรงหกเหล่ียม ทางดา้นซ้ายมือมีเกา้อ้ีท่ีวางคา้งคกสามขา 
ทางดา้นขวามือของเก๋งจีน ขา้งๆมีโต๊ะส่ีเหล่ียมประดบัดว้ยแจกนัท่ีมีพู่กนั แส้ และปะการังปักอยู ่
ขา้งๆแจกนั มีกระดาษและตราประทบัวางไว ้ใตโ้ต๊ะมีป่ีและกลอง ในฉากหลงัมีมงักร เทพผูช้ายถือ
กลองดว้ยมือขวาล่องลอยอยูท่่ามกลางหมู่เมฆ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีก าไรในการคา้ขาย กิจการเจริญรุ่งเรือง มี
ช่ือเสียง และมีความกลา้หาญ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ คา้งคกสามขา มงักรป่ีและ
กลอง  
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ลายเส้นท่ี 163 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก  
ภาพท่ี 11 (จากหนา้ 50) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 163) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของ มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ธง ดาราบนเมฆ เตาจุดเคร่ือง
หอม ทวน หอก กลอง ดอกโบตัน๋ เสา และของวเิศษ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีความกล้าหาญ สามารถชนะอุปสรรค
ต่างๆได ้และมีชีวิตท่ีรุ่งโรจน์ดัง่พระอาทิตย ์ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ทวน หอก 
กลอง ดอกโบตัน๋ 



227 

 

 

ลายเส้นท่ี 164 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 27 (จากหน้า 
66) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 164) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของ มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ พดัซ่ึงเป็นของวิเศษของเซียน 
หม้อสามขา แจกันประดบัด้วยดอกโบตัน๋ ภูเขาไม้ ดอกบวั คมัภีร์ น ้ าเต้า กระถางท่ีมีหญา้และ
ดอกไมปั้กอยู ่

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีลูกหลานสืบสกุลมากมาย มีความร ่ ารวย
และมีเกียรติ ตลอดจนบั้นปลายชีวิต โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ พดั หมอ้สามขา 
น ้าเตา้ 
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ลายเส้นท่ี 165 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 8 (จากหน้า 

61) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 165) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ พดัซ่ึงเป็นของ
วิเศษของเซียน หมอ้สามขา คมัภีร์ แจกนัท่ีมีแส้ ดอกบวั และขนนกปักอยู่ บอ้งสูบฝ่ิน ดอกโบตัน๋ 
กาน ้าชา แจกนัประดบัดอกบวั กล่องหนงัสือ แจกนัประดบัดว้ยส้มมือ  

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้ความมัง่คัง่และโดดเด่นในสังคม มีปัญญา
ท่ีหลกัแหลม โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ คมัภีร์ ดอกบวั และขนนก 
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ลายเส้นท่ี 166 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 4 (จากหนา้ 54) 

ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 166) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ดาบ  กล่องหนงัสือ 
กิเลน ดอกฝ่ิน แจกันท่ีมีปะการังแลพขลุ่ยปักอยู่ภายใน ผลทอ้ ของวิเศษ แจกันปักส้มมือ ดอก
พุดตาน ยูอ่ี่ ถาดใส่ผลส้ม ลูกธนู ภูเขาไม ้และแส้ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีอายุยืนยาว มีลูกหลานรายรอบ และ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ไดโ้ดยง่าย โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดาบ  กล่องหนงัสือ 
กิเลน ผลทอ้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 167 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 37 

(จากหนา้ 80) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 167) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ ระฆงั เป็ด เคร่ือง
ถว้ย ผลทบัทิม แจกนัปักดอกพุดตาน ผลทอ้ และอกัษรมงคล 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้สมหวงัในความรัก มีความสมบูรณ์ มี
ลูกหลานมากมาย โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ เป็ด ผลทบัทิม ผลทอ้ และอกัษรมงคล 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 168 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั หนา้พระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 17  

(จากหนา้ 58) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 168) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกนัปักดอก
โบตัน๋วางอยู ่ดอกบวั ส้มมือ ยูอ่ี่ พดั และเคร่ืองราง 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหส้อบเล่ือนขั้น หรือสอบรับราชกาลได ้และ
มีความสุขสมหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  ดอกบวั ส้มมือ ยูอ่ี่ 
และพดั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 169 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 33 (จากหน้า 

68) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 169) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะ ลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ แจกนัปักดอกบวั 
แส้ ปลา ถาดใส่ผลทอ้วางอยูบ่นเกา้อ้ี ปะการัง ฝักทอง และกระต่าย 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้การคา้ขายเจริญรุ่งเรือง ร ่ ารวยเงินทอง และ
มีความสัตยซ่ื์อในการท าการคา้  โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  ดอกบวั  ปลา ผลทอ้  ฝัก
ทอง และกระต่าย 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 170 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 23 (จากหน้า 

65) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี(ลายเส้นท่ี 170) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ ผลทบัทิมวางอยู่
เหนือแจกนั ดาบ มว้นคมัภีร์ ของวิเศษ ส้มมือ และถาดใส่พู่กนัวางอยู่บนดอกบวั ยู่อ่ี ท่ีวางอยู่บน
โตะ๊ทรงส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีลูกหลานมากมาย และมีหนา้ท่ีการงานท่ีดี 
ไดรั้บราชการ และมีความซ่ือสัตย์ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ผลทบัทิม ดาบ มว้น
คมัภีร์ ถาดใส่พูก่นัวางอยูบ่นดอกบวั และยูอ่ี่ 
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ลายเส้นท่ี 171 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 29 (จากหน้า 

67) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 171) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลักษณ์มงคลวางอยู่บนโต๊ะบูชารูปทรง
ประแจจีน ไดแ้ก่ พดั ลบัแล แจกนัปักดอกไม ้บอ้งสูบฝ่ิน หมอ้ตม้ชา ถาดใส่ผลไม ้ลิงถือลูกทอ้ 
แจกนัปักดอกโบตัน๋ เตาเผาเคร่ืองหอม ฟักทอง พูก่นั และกระสวยดา้ย 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้อายยุนืยาว ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีเงินมี
ทองใช ้โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ พดั ลิงถือลูกทอ้ แจกนัปักดอกโบตัน๋ และฟักทอง 
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ลายเส้นท่ี 172 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 21 (จากหน้า 

65) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 172) เม่ือมองลงจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ
ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยูบ่นโต๊ะบูชารูปทรงประแจจีน 
ไดแ้ก่ แจกนัปักดอกบวั ส้มโอ แจกนัปักดอกโบตัน๋ ขวดน ้าหอม ส้มมือ ผลส้ม กระบอกใส่เซียมซี ยู่
อ่ี ป่ินปักผม กระถางปลูกตน้ดอกเหมย กล่องหนงัสือ ระฆงั และกระจก  

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้แคลว้คลาดจากส่ิงชัว่ร้ายทั้งปวง มีความสุข
สมบูรณ์ในชีวติ และมัง่คัง่ร ่ ารวย โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  ส้มมือ ผลส้ม กระบอก
ใส่เซียมซี ยูอ่ี่ ป่ินปักผม กระถางปลูกตน้ดอกเหมย ระฆงั และกระจก  
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ลายเส้นท่ี 173 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 25 (จากหน้า 
66) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 173) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ หีบใส่ของ โต๊ะ
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีแจกนัปักดอกโบตัน๋ พู่กนัคู่ หมึก และคนโทวางอยู ่มีคนโทแซมดว้ยดอกไมว้าง
อยูท่างซ้ายมือ ทางดา้นขวามือ มีแจกนัปักขนนก คมัภีร์ ถาดใส่ผลไม ้ในส่วนดา้นหน้ามี กระดาษ 
และสุนขันอนหมอบอยู ่

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้สติปัญญาดี สามารถสอบแข่งขนัไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย ไร้ซ่ึงอุปสรรค ร ่ ารวย  โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  พูก่นัคู่ แจกนัปักขนนก 
คมัภีร์ กระดาษ และสุนขั 
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ลายเส้นท่ี 174 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 4 
(จากหนา้ 54) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
 จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 174) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ กระถางปลูกดอก
โบตัน๋ ภูเขาไม ้กิเลน พดั ดอกโบตัน่ ถาดใส่ส้ม แจกนัปักดอกไม ้และดอกบวั  

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้ชีวิตท่ีสุขสมบูรณ์ทุกๆดา้น ไม่วา่จะเป็น
หนา้ท่ีการงาน ช่ือเสียง และครอบครัว  โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดอกโบตัน๋ กิเลน 
พดั และผลส้ม 
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ลายเส้นท่ี 175 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 15  
  (จากหนา้ 74) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
  

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 175) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของ มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ เชิงเทียนนกกระเรียนคู่ หอก 
มว้นคมัภีร์ ฉตัร กระถางธูป โตะ๊รูปทรงหกเหล่ียม พดั โตะ๊ส่ีเหล่ียมผนืผา้ นกแกว้ ถาดใส่ผลไม ้ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี: อวยพรให้มีสติปัญญาท่ีดี ไดเ้ป็นขุนนาง และมีอายุ  
ยนืยาว โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ นกกระเรียน มว้นคมัภีร์ ฉตัร พดั และ นกแกว้ 
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ลายเส้นท่ี 176 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 7  
  (จากหนา้ 61) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 176) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ก้อนเมฆ ฉัตร 
แจกนัปักดอกบวัท่ีวางอยู่บนเกา้อ้ี ถาดปักดว้ยดอกพุดตาน หีบใส่ของ ยู่อ่ี เหยือกใส่สุรา ผลส้มคู่ 
เสือคาบดาบ และดอกบวั 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้ควายยุนืยาว ไม่มีส่ิงชัว่ร้ายเขา้มาแผว้พาน 
มีลูกหลานสืบสกุล โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ เมฆ ฉตัร ยูอ่ี่ และเสือคาบดาบ 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



240 

 

 

ลายเส้นท่ี 177 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 14  
  (จากหนา้ 74) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 177) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลักษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกนั ถาดใส่
ผลไม ้ถว้ยวางอยูเ่หนือโต๊ะส่ีเหล่ียมผืนผา้ แจกนัปักดว้ยดอกพุดตาน กระจก บอ้งสูบฝ่ิน พดั และ
ดาบคู่ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีความกลา้หาญ มีสติปัญญาหลักแหลม ได้
เป็นขนุนาง และมีชีวติท่ีสุขสมบูรณ์ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดอกพุดตาน กระจก 
พดั และดาบคู่ 
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ลายเส้นท่ี 178 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 4  
  (จากหนา้ 48) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนังช่องน้ี(ลายเส้นท่ี 178) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ ดอกโบตัน๋ 
ถว้ย ถาดใส่กาน ้าชา เหยอืก ถาดใส่ผลส้ม สิงโตก าลงัเหยยีบลูกแกว้ และก่ิงไม ้

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้อ านาจวาสนา มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั มีกินมี
ใช ้และมีอายยุนืยาว โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ไมเ้ทา้ ดอกโบตัน๋ และสิงโตก าลงั
เหยยีบลูกแกว้ 
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ลายเส้นท่ี 179 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 31  
  (จากหนา้ 78) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 179) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ น ้ าเตา้ แส้ ถ้วย 
ถาดใส่ผลส้มโอท่ีวางบนฐานรอง แจกนัทรงสูงปักดว้ยดอกโบตัน๋ ถาดใส่ผลส้ม 6 ผล และค โท 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้สมหวงัในความรัก มีเงินมีทองใช ้ชีวิตมีแต่
ความสุขสมบูรณ์ โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ น ้าเตา้  ดอกโบตัน๋ และผลส้ม 6 ผล 
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ลายเส้นท่ี 180 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหลงัพระประธาน ทางทิศตะวนัตก ภาพท่ี 19  
  (จากหนา้ 52) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 180) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ ฝักทอง เคร่ือง
แขวน ถาดส่ผลส้ม   ผล             แ     และกา้นดอกไม ้

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้สติปัญญาแตกฉาน ร ่ ารวยมีเงินมีทองใช ้
โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  ฝักทอง ผลส้ม   ผล และเคร่ืองแขวน 
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ลายเส้นท่ี 181 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 18 (จากหนา้ 75) 
ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 181) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ กอ้นเมฆ ยูอ่ี่ หยิน-
หยาง พานวางประดับด้วยดอกโบตัน๋ กล่องใส่คมัภีร์ เคร่ืองแขวน ถ้วย โถ ไห ส้มมือ ดอกไม ้
แมลงปอ ซอ และผผีา 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีช่ือเสียงเกรียงไกร มีความสุขสมบูรณ์ใน
ชีวิต และมีชีวิตท่ียืนยาว โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  กอ้นเมฆ ยูอ่ี่ หยิน-หยาง กล่อง
ใส่คมัภีร์ แมลงปอ ซอ และผผีา 
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ลายเส้นท่ี 182 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 40  
  (จากหนา้ 69) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 182) เม่ือมองลงจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของ มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ โคมแขวน แจกนัทรงสูงปักดอกโบตัน๋ 
1 คู่ ขนนก ดอกไม ้อ่าง โถ กงลอ้ไฟ ไมเ้ทา้ และคมัภีร์ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีความมัน่คงและโดดเด่นในสายงาน มี
สติปัญญาท่ีดีเลิศ ถา้หากเป็นผูห้ญิงก็ขอให้มีความงามเป็นเลิศอีกดว้ย โดยการสังเกตจากเคร่ือง
มงคลหลกัไดแ้ก่  โคมแขวน ขนนก กงลอ้ไฟ ไมเ้ทา้ และคมัภีร์ 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 183 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 36  
  (จากหนา้ 68) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 183) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ วิมานเหนือกอ้น
เมฆ หอก แจกนัปักดว้ยดอกโบตัน๋และเคร่ืองแขวน ปลาวางอยูเ่หนือจาน โถท่ีมีขลุ่ยและแส้ปักอยู ่ยู่
อ่ี งาชา้ง และดอกบวั 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้ความสุขสมหวงัในชีวติ มีความส าราญ มัง่
คัง่มัง่มี โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่   เหนือกอ้นเมฆ ปลาวางอยูเ่หนือจาน โถท่ีมีขลุ่ย
และแส้ปักอยู ่ยูอ่ี่ และงาชา้ง  

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 184 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 21  
 (จากหนา้ 65) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก  
  

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 184) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลาย มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ อาคารจ าลอง ธง กระถางใส่
ดอกบวั แจกนัทรงสูงปักดว้ยดอกโบตัน๋ คา้งคาว กระจก นก โถ หวี ป่ินปักผม ถงัน ้ า ฟักทอง และ
กาน ้า 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีหน้าท่ีการงานท่ีมัน่คง มีความสมบูรณ์
พร้อมในทุกๆดา้น และขอให้มีความงามเป็นเลิศ  โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่  ธง 

คา้งคาว กระจก นก และฟักทอง 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 185 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 8  
  (จากหนา้ 72) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 185) เม่ือมองลงจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะแบบ

ชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ คา้งคาว เจดีย ์ธง มว้น
คมัภีร์ มงักร แจกนัปักดอกพุดตานวางอยูบ่นเกา้อ้ี ขวาน โถปักดว้ยดอกไม ้ป่ินโต ตลบั กา ถว้ยน ้ า
ชา ฟักทอง ถาดใส่ผลส้ม 5 ผล และภูเขาไม ้

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีความสุข มีอ านาจวาสนา มีความกลา้หาญ 
มีบริวารรายลอ้ม ช่ือเสียงเกรียงไกร และร ่ ารวย  โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ คา้งคาว
มว้นคมัภีร์ มงักร ขวาน และฟักทอง 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 186 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นหนา้พระประธาน ทางทิศออก ภาพท่ี 15 (จากหน้า 
57) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 186) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของ มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ ทวน แจกนัปักดว้ยดอกโบตัน๋   
ค                        ค                โ  ถว้ยน ้าชา ขนนก และยูอ่ี่ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีอายุยืนยาว มีสติปัญญาท่ีฉลาดหลกัแหลม 
ให้สามารถสอบขุนนางได ้และมีหนา้ตาท่ีดี โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่      ค       
ขนนก และยูอ่ี่ 

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 187 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 40  
  (จากหนา้ 80) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 187) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ คา้งคาว แจกนัปัก
ดอกโบตัน๋ บอ้งสูบฝ่ิน กาใส่สุรา กระถางปลูกตน้ไม ้ขลุ่ย กระถางปลูกตน้บอนไทร ขนนก ยูอ่ี่ และ
กระต่าย 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีความสุขส าราญ ได้เป็นขุนนางสม
ปรารถนา มีความมัน่คงในฐานะ และมีความบริบูรณ์ในชีวิต  โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกั
ไดแ้ก่  คา้งคาว ดอกโบตัน๋ ขนนก ยูอ่ี่ และกระต่าย 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 188 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 36  
  (จากหนา้ 79) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 188) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ กระถางปลูกดอก
เหมย แจกนัปักยูอ่ี่ แจกนัปักดอกโบตัน๋ กระบอกเซียมซี มว้นคมัภีร์ พดั ส้มโอวางอยูบ่นไห ส้มมือ 
และกระต่าย  

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้สมหวงัในความรัก มีสติปัญญาท่ีหลัก
แหลม อ่อนนอ้มถ่อมตน มีคุณธรรม และเป็นท่ีรักใคร่ของผูไ้ดพ้บเห็น  โดยการสังเกตจากเคร่ือง
มงคลหลกัไดแ้ก่ กระถางปลูกดอกเหมย  แจกนัปักยูอ่ี่  มว้นคมัภีร์ พดั ส้มมือ และกระต่าย 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 189 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศเหนือ ภาพท่ี 4  
 (จากหนา้ 60) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 189) เม่ือมองลงมาจากดา้นบนลงล่างจะพบภาพ
เคร่ืองโตะ๊ลกัษณะแบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู ่ไดแ้ก่ 
สาล่ี แจกนัปักดอกโบตัน๋ กาน ้าชา พดั ฟักทอง 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้เงินมีทองใชไ้ม่ขาดมือ มีโชคดีเขา้มาอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีความเก่งกาจในสายอาชีพการงานท่ีท าอยู ่โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ 

สาล่ี แจกนัปักดอกโบตัน๋ พดั และฟักทอง 

  
 
 
 
 
 

   ส
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ลายเส้นท่ี 190 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 23  
(จากหนา้ 76) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 

จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 190) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ
แบบชั้นวางของ มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ คา้งคาว ถาดใส่ผลส้ม เชิงเทียน 
แกว้น ้า ขวด ทวน มว้นคมัภีร์ น ้าเตา้ ดาบ แจกนัปักดอกไม ้พูก่นั แจกนั ของวเิศษ และสุนขั 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรให้มีความสุข มีสติปัญญาท่ีดี มีความซ่ือสัตย์
จงรักภกัดี และมีความมัน่คง โดดเด่นในสังคม โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ คา้งคาว 

เชิงเทียน ทวน มว้นคมัภีร์ น ้าเตา้ ดาบ และสุนขั 
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ลายเส้นท่ี 191 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 7  
  (จากหนา้ 72) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 191) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ได้แก่ แจกนัปักดอก
โบตัน๋ 1 คู่ โคมไฟ กระบอกใส่ยูอ่ี่และพู่กนั เชิงเทียน เคร่ืองแขวน ของวิเศษ กิเลน ดาบ คนโท ขน
นก และมว้นคมัภีร์ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้ลูกชายสืบสกุล มีสติปัญญาท่ีดี อายุยืนยาว 
มีช่ือเสียง และมีรูปร่างหน้าตาท่ีงดงาม โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ กระบอกใส่ยู่อ่ี
และพูก่นั  กิเลน ดาบ ขนนก และมว้นคมัภีร์ 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลายเส้นท่ี 192 ลายเส้นจิตรกรรรมฝาผนงั ดา้นขา้งพระประธาน ทางทิศใต ้ภาพท่ี 16 
   (จากหนา้ 74) ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

 
จิตรกรรมฝาผนงัช่องน้ี (ลายเส้นท่ี 192) เม่ือมองลงมาจะพบภาพเคร่ืองโต๊ะลกัษณะ

แบบชั้นวางของลายประแจจีน มีส่ิงของมงคลหรือสัญลกัษณ์มงคลวางอยู่ ไดแ้ก่ แจกนัปักดอกบวั 
กระถางดอกไม ้หอก ตลบั ไหวางอยูบ่นเกา้อ้ี มว้นคมัภีร์ กระบอกใส่ยูอ่ี่และขนนก กล่องใส่คมัภีร์ 
ถาดใส่ผลไม ้ตอกโบตัน๋ เชิงเทียน และหนงัสือ 

ความหมายโดยรวมของภาพน้ี : อวยพรใหมี้ความสุขสมบูรณ์ในทุกๆดา้น ไร้อุปสรรค
มาขดัขวาง มีชีวติท่ีบริสุทธ์ิงดงาม โดยการสังเกตจากเคร่ืองมงคลหลกัไดแ้ก่ ดอกบวั หอก ยูอ่ี่และ
ขนนก 
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วฒันธรรมกำรใช้สีของช่ำงชำวจีน 
สีนั้นมีพลงังานบางอยา่งท่ีส่งผลกระทบกบัส่ิงมีชีวติไดโ้ดยสีแต่ละสีนั้นสามารถส่งผล

ให้คนรับรู้และเกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกันได้จึงส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆข้ึนมา 
ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือคนเราอยูห่้องสีขาวหรือสีอ่อนก็ไม่รู้สึกร้อนแต่เม่ือคนอยูใ่นห้องสีแดงก็จะรู้สึก
ร้อนข้ึนมาได้ทั้ งท่ีห้องนั้นไม่ได้มีเคร่ืองท าความร้อนชนิดใดท่ีเปล่ียนอุณหภูมิของห้องให้ร้อน
ข้ึนมาแต่ความรู้สึกของคน หรือส่ิงมีชีวตินั้นรับรู้ถึงพลงังานของสีนั้นได ้

ดงันั้นการใชสี้สันต่างๆนั้นจะตอ้งเลือกใชอ้ยา่งสมดุลกนัไม่มากหรือนอ้ยเกินไปเพราะ
พลงังานของสีนั้นจะท าใหส่ิ้งมีชีวตินั้นเสียสมดุลไดส่้งผลใหเ้จบ็ป่วย ซึมเซา ฯลฯได ้พลงังานจากสี
ก็จะกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของสัตวใ์ห้เกิดการเจ็บป่วยได ้แต่เม่ือเปล่ียนสีผนงัม่วงทึบไปเป็นสี
อ่อน เช่น สีฟ้าแลว้ สัตวน์ั้นกลบัมีสุขภาพท่ีดีข้ึนได ้แทจ้ริงพลงังานสีนั้นส่งผลต่อการหลงัฮอร์โมน
และเกิดปฎิกิริยาทางเคมีในร่างกายท่ีแตกต่างกนัซ่ึงส่งผลต่อชีวิตคนดงันั้นพลงังานจากสีนั้นเป็น
ปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในศาสตร์ฮวงจุย้192 

สีของวตัถุแต่ละช้ินนั้นเกิดจากท่ีแสงนั้นสัมผสักบัวตัถุโดยวตัถุนั้นจะดูดกลืนแสงบาง
ความถ่ีและกระจายหรือสะทอ้นแสงบางความถ่ีออกมา โดยแต่ละความถ่ีของแสงก็จะแสดงสีสัน
ออกมาต่างกนั เช่นแสดงเป็นสีเหลือง น ้าตาล แดง ส้ม ฟ้า น ้ าเงิน เขียว ฯลฯ ขณะท่ีวตุัสีด าคือวตัถุท่ี
ดูดกลืนแสงหรือไม่สะทอ้นแสงทุกความถ่ี ตรงกนัขา้มกบัสีขาวท่ีไม่ดูดกลืนหรือสะทอ้นแสงทุก
ความถ่ีออกมา เม่ือแสงแต่ละความถ่ีกระทบกบัดวงตาก็จะท าให้เห็นสีท่ีแตกต่างกนัและส่งผลต่อ
ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนันั้นเอง  

แมว้่าแสงนั้นจะก่อให้เกิดสีมากมายจากพลงังานความถ่ีท่ีแตกต่างกนั แต่ส าหรับใน
วชิาภูมิปัญญาจีนแลว้สีนั้นจะแบ่งเป็น 5 ธาตุเท่านั้น เน่ืองจากชาวจีนนั้นเช่ือวา่ทุกสรรพส่ิงไม่วา่จะ
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นธาตุต่างๆทั้ง 5 ธาตุ (ดิน ทอง น ้ า ไม ้ไฟ) โดย
แต่ละธาตุก็จะมีลกัษณะของพลงังาน รูปทรงรูปร่าง วตัถุสสาร สีสรร ฯลฯ แตกต่าง โดยสีสรรต่างๆ
นั้นก็สามารถแจกแจงเป็น 5 ธาตุได ้ตามขอ้มูลดา้นล่างน้ี 

ขอ้มูลแสดงการแบ่งสีต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัธาตุ 193 
ธาตุดิน ไดแ้ก่ สีเหลือง,ส้ม,น ้าตาล,ครีม,อิฐ,สีแทน 
ธาตุทอง ไดแ้ก่ ทอง สีขาว , เงิน , ทอง 

                                                                    
192Edcuard Chavannes, Five Happiness, Trans. Elaine Spaulding (New York : John Weathehil Inc., 

1973), 62. 
193 Torao Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), 112. 
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ธาตุน ้า ไดแ้ก่ สีฟ้า , น ้าเงิน , ด า, เทาเขม้ 
ธาตุไม ้ไดแ้ก่ สีเขียว (แก่และอ่อน) 
ธาตุไฟ ไดแ้ก่ สีแดง , ม่วงแดง, ชมพ ู

ธาตุดิน  ซ่ึง เปรียบได้กับดิน หิน ทรายท่ีรองรับสรรพส่ิงทุกอย่างบนโลกน้ีจึง
เปรียบเสมือนความอดทน หนักแน่น มัน่คง ยึดมัน่ในส่ิงท่ีเป็นอยู่ ซ่ึงสีแห่งพลงัธาตุดินนั้นคือสี
เหลือง ส้ม น ้าตาล ครีม โดยสีเหลืองนั้นจะเปรียบเหมือนจุดศูนยร์วมพลงังานท่ีรองรับทุกสรรพส่ิง
และเป็นสีแห่งอ านาจ ซ่ึงจกัรพรรดิจีนทุกองค์นั้นจะใช้ชุดเป็นสีเหลืองเสมอ ขณะท่ีสีน ้ าตาลก็
หมายถึงมัน่คง สมดุลท่ีเรียบง่าย 

ธาตุทอง ซ่ึงเปรียบไดก้บัโลหะท่ีมีความแข็งแรง ความชดัเจน เร็วแรง เฉียบคม ความ
แน่นอนเด็ดขาด ยุติธรรม หากสังเกตส่ิงของท่ีเคล่ือนไหวรวดเร็วหรือของแข็งต่างๆมกัจะเป็นวตัถุ
ธาตุท่ีเป็นโลหะ เช่น อาวุธ ฯลฯ ซ่ึงสีแห่งธาตุทองคือสีเงิน สีทอง และสีขาวโดยสีขาวนั้นคือความ
แวววาวสูงสุดของโลหะซ่ึงสะทอ้นแสงออกมาเป็นสีขาว ซ่ึงจริงแล้วสีขาวนั้นเป็นสีแห่งความ
บริสุทธ์ิยติุธรรมซ่ึงทัว่ไปแลว้จะใชเ้ป็นสีขาวเป็นชุดทางพิธีกรรมของหลายศาสนา 

ธาตุน ้ า เปรียบเสมือนความใสของปัญญา ความลึกซ้ึงของความคิดเหมือนน ้ าท่ีใส
สะอาด นอกจากน้ีน ้าเป็นส่ิงท่ีสามารถไหลไปไดทุ้กแห่งหน เปล่ียนรูปร่างตามภาชนะท่ีบรรจุไดจึ้ง
เปรียบเสมือนกบัการพลิกแพลง ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงต่างๆนั้นได ้ธาตุน ้ ายึงหมายถึงความลึกลบั 
ซ้อนเร้นเหมือนกบัมหาสมุทรท่ีลึกมืดจนมองไม่เห็นส่ิงใดๆ ซ่ึงสีของธาตุน ้ าคือสีฟ้า น ้ าเงิน ซ่ึง
หมายถึงความเยือกเยน็ สงบน่ิงเหมือนปัญญาใสน่ิงสงบ และเป็นสีท่ีช่วยในการบ าบดัโรคไดดี้อีก
ดว้ย นอกจากน้ีสีด ายงัเป็นสีของธาตุน ้ าซ่ึงเปรียบเสมือนน ้ าลึกไม่เห็นแสงใดๆ จึงหมายถึงความ
ลึกลบั ซอ้นเร้น ความเฉลียดฉลาดทางปัญญาท่ีลึกซ้ึง 

ธาตุไม ้เปรียบเหมือนการพฒันา เมตตา วชิาการ ความคิดสร้างสรรคเ์หมือนตน้ไมเ้ป็น
ส่ิงมีชีวิตท่ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆเหมือนการพฒันาไปเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางดา้นการศึกษา 
วิชาการต่างๆ และตน้ไมน้ั้นแตกก่ิงก้านสาขาจากล าตน้เปรียบเหมือนความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ
นานาท่ีแตกแขนง นอกจากน้ีต้นไม้ยงัให้ความร่มร่ืนต่อสัตว์อ่ืน มีผลมีดอกให้คนน าไปใช้
ประโยชน์จึงเปรียบเสมือนตน้ไมมี้ความเมตตาต่อสรรพส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงสีเขียวนั้นเป็นพลงัของธาตุไม้
ซ่ึงเป็นสีของการเจริญเติบโต ฟ้ืนฟูส่ิงต่างๆ ซ่ึงเหมือนเป็นสีแห่งการฟ้ืนฟูร่างกายให้แข็งแรงและมี
พฒันาการ 

ธาตุไฟ เปรียบเหมือนเปลวไฟท่ีโดดเด่นจึงเก่ียวกบั ช่ือเสียง การแสดงออก ไฟยงัแผ่
กระจายพลงังานดงันั้นก็เปรียบเหมือนการใหค้วามอบอุ่น การใหค้วามรู้ใหก้ระจ่าง ซ่ึงสีของธาตุไฟ
นั้นคือสีแดง สีชมพู และม่วงแดง โดยสีแดงนั้นคือความร้อนแรง กระตืนรืนร้น ความสนุกสนาน 
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ความยินดีปิติจึงเหมาะกบังานเฉลิมฉลองหรืองานมงคลต่างๆ นอกจากน้ีเป็นสีท่ีกระตุน้พลงังาน
ได้มากจึงตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมเพราะสามารถกระตุน้พลงังานท่ีดีหรือท่ี ร้ายได้ข้ึนอยู่กบัการ
เลือกใชใ้หเ้หมาะสม ส่วนสีชมพคืูอสีแห่งความรัก ความอ่อนโยน นุ่มนวล ส่วนสีม่วงแดงคือสีแห่ง
พลงัทางดา้นจิตวญิญาณ 

ส่วนการเลือกใชสี้นั้นก็มีหลายทฤษฎีส าหรับการเลือกใชสี้ต่างๆซ่ึงในบทความน้ีคงไม่
กล่าวถึงการใชสี้ในเชิงการตกแต่งภายในและภายนอกตามหลกัสถาปัตยกรรม แต่จะกล่าวถึงการใช้
สีตามภูมิปัญญาจีนเป็นหลกัเก่ียวกบัความหมายในแต่ละสีท่ีถูกแบ่งเป็นธาตุต่างๆและมีความหมาย
ท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถเลือกใชสี้เพื่อใหก่้อเกิดตามความหมายท่ีกล่าวไปเบ้ืองตน้ไดเ้ช่นกนั 
 
ควำมหมำยของสีต่ำงๆ ในจิตรกรรมจีน 

1.  สีขาว (ไป๋ หู) สีขาวเป็นสีของความบริสุทธ์ิ และเป็นสีประจ าทิศตะวนัตก เสือ
ขาวจึงเป็นเสือแห่งทิศตะวนัตกดว้ย ขณะท่ีมงักีฟ้าเป็นสัตวป์ระจ าทิศตะวนัออก 

ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 7 บณัฑิตท่ีไม่ไดรั้บต าแหน่งจะแต่งเส้ือผา้สีขาว ส่วนเทพเจา้
แห่งปฐพีก็วาดเป็นชายชราสวมผา้สีขาว ใบหนา้สีขาว นอกจากน้ีสีขาวยงัเป็นสีของฤดูใบไมร่้วง 
และสัญลกัษณ์ของวยัชรา 

ในขบวนแห่บูชาเทพธิดา หญิงท่ีตอ้งการมีบุตรจะหยิบดอกไมข้าวจากในแจกนัท่ี
สามีของนางเขา้ร่วมขบวนนั้น ส่วนในงานฉลองโคมไฟในวนัข้ึน 15 ค ่า เดือนอา้ย ดอกไมสี้ขาว 
หมายถึงการมีลูกสาว ใครตอ้งการลูกชายตอ้งน าดอกไมสี้เหลืองไปบูชา 

“พรรคบวัขาว” เป็นลทัธิหรือสมาคมนอกกฎหมายอนัท างานเป็นความลบัในตน้
ศตวรรษท่ี 12 ช่ือ “บวัขาว” นั้นหมายถึงโลกท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่งและดีกวา่เดิม194 

 2.  สีเขียว (หลวี่) เป็นสีของการก าเนิดชีวิต และเป็นเคร่ืองหมายของฤดูใบไมผ้ลิ การ
ในถึงสีเขียวนั้นหมายถึงจะมีความสุขอยา่งมัน่คง ต าราในปัจจุบนักล่าววา่มีสีเขียวหมายถึงสันติภาพ
ภายในท่ีสมบูรณ์ มีเทพเจา้จ านวนมากของจีนท่ีสวมอาภรณ์สีเขียว ขณะเดียวกนัขุนนางในศตวรรษ
ท่ี 8 ก็สวมผา้สีเขียวเช่นกนั 

 นอกจากน้ียงัมีต านานเล่าวา่ “เหอเซียนกู” (1ใน 8 ของโป๊ยเซียน) รู้สึกเหน่ือยมาก 
จีงถอดรองเทา้และถุงเทา้ออก เม่ือเทพเจา้องค์อ่ืน ๆ เห็นเขา้ นางจึงอายและวิ่งหนี แต่ถุงเทา้ (ถุง
น่อง) ขา้งหน่ึงไปเก่ียวก่ิงล้ินจ่ีเขา้จึงหอ้ยอยูต่รงนั้น และเป็นท่ีมาของค าวา่ “คา้งเขียว” 

                                                                    
194 ชิวเทียน [นามแฝง], มงคลแบบจีน ( กรุงเทพฯ :              , 2534), 32. 
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  อยา่งไรก็ตาม สัญลกัษณ์สีเขียวยงัมีความหมายในเชิงลบดว้ยเช่นกนันั้นคือบุรุษท่ี
โพกศรีษะผา้เขียวถือว่าเป็นคนเหลวไหล และ “ครอบครัวโคมเขียว” หมายถึงโสเภณี ส่วนค าว่า 
“เด็กเขียว” เป็นวญิญาณชัว่ร้ายท่ีมาท าร้าย และฆ่าเด็กหญิงวยัเร่ิมสาว195 
 ในธรรมเนียมของจีนมีการผนวกกนัระหวา่งสีเขียวและสีแดงเสมอ ๆ 

3.  สีชมพู (เผิ่น-หง) สองค าน้ีในภาษาจีนหมายถึง “สีแดงผง” ส่วนค าวา่ “สีแดงลูก
ทอ้” ก็อาจหมายถึงสีชมพูก็ได ้สีดงักล่าวเป็นสัญลกัษณ์ของความอ่อนไหวของสตรี และเป็นสีแห่ง
การเป็นชู ้
  เล่ากนัวา่ในมณฑลหน่ึงของจีน หญิงโสเภณีทั้งหมดต่างมีเคร่ืองหมายสีชมพูเป็น
สัญลกัษณ์ ส่วนค าวา่ “หงเหนียง” (สาวแดง) เป็นค าทัว่ไป ใชเ้รียกหญิงสาวในช่องโสเภณี และยงั
เป็นช่ือท่ีใชก้นัทัว่ไปในละครจีน เพื่อใช้เรียกสาวใช้ ค าวา่ “สาวแดง” น้ีมีความหมายกวา้งขวาง 
สามารถใชเ้รียกตั้งแต่คุณนายจนถึงหญิงชู ้

 4.  สีด า (เฮวย) เม่ือซีหวงัต้ี จกัรพรรดิองคแ์รกของจีนไดเ้อาชนะราชวงศโ์จว ซ่ึงมี
สัญลกัษณ์เป็นสีแดง ก็ทรงเลือกใชสี้ด าเป็นสีประจ าราชวงศ ์เน่ืองจากน ้ า (เช่ือมโยงกบัสีด า) เป็นผู ้
ดบัไฟ (สีแดง) ผูสื้บราชสมบติัในสมยัต่อมา ในราชวงศฮ์ัน่ (จาก 206 ปีก่อนคริสตกาล) ก็กลบัมาใช้
สีแดงอีกคร้ัง 
 ตามค าสอนแต่โบราณในเร่ืองธาตุทั้งห้า ถือวา่สีด าเป็นสีของน ้ า ทิศเหนือ และรส
เค็ม มีสัตว์ตวัแทนคือสุกร นักประวติัศาสตร์สมยัต่อมาถือว่าเป็นสีสัญลกัษณ์ของราชวงศ์สมยั
โบราณของราชวงศ์แรก คือราชวงศ์เซ้ีย ส่วนราชวงศ์ท่ีสอง คือราชวงศ์ซ่งนั้น ใช้สีขาวเป็น
สัญลกัษณ์196 
 สีด ายงัเป็นสัญลกัษณ์ของความมืด ความตาย และเกียติยศ ในนาฎศิลป์จีนนั้น 
วรีบุรุษแปดคน หนา้ด า เป็นตวัแทนของผูมี้เกียรติแปดคน 
  5.  สีแดง (หง) ชาวจีนเช่ือว่าสีแดงเป็นสีท่ีให้ชีวิต โดยมีหลกัฐานมาตั้งแต่สมยัก่อน
ประวติัศาสตร์จากสุสานแห่งหน่ึง มีชอล์กสีแดงถูกบรรจุลงไปพร้อมกบัศพสีแดงนั้นเป็นสีแห่งฤดู
ร้อน ทิศใต ้และเป็นสีแห่งอาณาเขตของราชวงศโ์จวในสมยัโบราณ (ประมาณ 1,050-256 ปีก่อน
คริสตกาล) ในยุคแห่งสีแดงน้ีมีเส้ือผา้ เคร่ืองใชต่้าง ๆ เป็นสีแดง โดยเฉพาะเคร่ืองแบบขา้ราชการ

                                                                    
195 Carl L. Crossman, The Decorative Arts of the China Trade (Suffolk : The Antique Collectors’ 

Club Ltd., 1991), 42. 
196Qing Jia Lu (Nanjing : Yang Zhong Shi Yinshua Chang, 1999), 44.  
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บริพารความเช่ือดงักล่าวยงัไม่ถดถอยแมก้ระทัง่ในยุคคอมมิวนิสตท่ี์ปกครองดว้ยสีแดง และหน่วย
ทหารแดงท่ีเขา้ด าเนินการปฏิวติัการปกครอง 
 ในการแสดงนาฎศิลป์จีน ชายหน้าแดงเป็นผูท่ี้น่านับถือ มักเป็นเทพเจ้าแห่ง
สงคราม นัน่คือ กวนอู ส าหรับเทพเจา้แห่งโชคลาภทั้งสาม ผูท่ี้มีต าแหน่งสูงและผูร้ ่ ารวยจะสวม
เส้ือผา้สีแดง ส่วนอีกองคจ์ะสวมสีเขียวเพื่ออวยพรให้ครอบครัวมีลูกหลาน องคสุ์ดทา้ยผูใ้ห้ชีวิตยืน
ยาวจะสวมสีเหลืองหรือขาว ดว้ยเหตุน้ีจึงถือวา่สีแดงเป็นสีแห่งความมัง่คัง่ร ่ ารวย 
 นอกจากน้ีสีเขียวและสีแดงเป็นสัญลกัษณ์ในภาพวาดของจีนท่ีหมายถึงชีวิต ส่วน
สีแดงและขาวนั้นเป็นค าเรียกพิธีการแต่งงานและงานศพ และชาวจีนยงันิยมผกูดา้ยแดงท่ีข้อมือรูป
ป้ันของทวยเทพหลงัจากขอพรหรืออธิษฐานเรียบร้อยแลว้ 
 มีค าเปรียบเทียบในส านวนจีนดว้ยสีแดงไวม้ากมาย เช่นวรรณคดีจีนเร่ืองหน่ึง
กล่าววา่ หญิงสาวสีแดงเหมือนผลทอ้ท่ีสุกพร้อมส าหรับความรักส่วนหน่ึงท่ีนุ่งกระโปรงแดง ถุงเทา้
เขียว มีความหมายวา่เป็นยงัเยาวม์าก197 ส าหรับส านวน โคมแดง สุราเขียว นั้นหมายถึงชีวิตในโรง
เหลา้ชั้นต ่า เป็นตน้ 

 6.  สีน ้ าเงิน/ฟ้า (หลาน) คนจีนไม่นิยมทดัดอกไมห้รือริบบิ้นสีน ้ าเงินหรือฟ้า เพราะ
เช่ือวา่เป็นสีอปัมงคล นอกจากสีน ้าเงินยงัอาจหมายถึงโชคร้าย หรือชาวตะวนัตกมีดวงตาสีฟ้า ถือวา่
น่าเกลียด โดยมากถือวา่ตาสีฟ้านั้น พบเฉพาะชนกลุ่มนอ้ยท่ีไม่ใช่พวกฮัน่ในเอเชียตอนกลาง 
 “เขวยซิง” เทพเจ้าแห่งวรรณคดีของจีนมีใบหน้าสีฟ้า เดิมเป็นปราชญ์มีความ
ทะเยอทะยานสูง และผลสุดทา้ยตอ้งฆ่าตวัตาย ชาวจีนมกัวาดภาพเทพองคน้ี์มีใบหนา้สีฟ้า ส่วนเจา้
แห่งปีศาจตนหน่ึงก็มีหนา้สีฟ้า ผมสีแดงกล่าวกนัวา่ 49 วนัหลงัจากเสียชีวิตจะมีการวาดภาพปีศาจดี
งกล่าวบนกระดาษและพบัวางใวใ้นพิธีท าบุญ ในบางต านานบอกวา่คนท่ีมีใบหนา้สีฟ้านั้นคือปีศาจ 
หรือมีนิสัยชัว่ร้าย 
 ค าว่า หลาน น้ีไม่พบในวรรณคดีเก่า ค  าน้ีมาจากช่ือของตน้ครามซ่ึงเพิ่งจะใช้ค  า
ดงักล่าวเม่ือไม่นานมาน้ี เน่ืองจากครามเป็นแหล่งสียอ้มผา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของผูค้นทัว่ไป ในสมยัก่อน
ค าเรียกสีฟ้าคือ ซิง ซ่ีงครอบคลุมตั้งแต่สีน ้าเงิน ฟ้า จนถึงสีเขียว ซ่ีงใชห้มายถึงสีฟ้าของทอ้งฟ้า หรือ
น ้าทะเลดว้ย 
 ซิง นั้นยงัเป็นสัญลกัษณ์ของการศึกษาของนกัปราชญผ์ูต้อ้งอาศยัแสงไฟจากโคม
ไฟในยามค ่าโดยใชโ้คมฟ้า ค าวา่ “วิถีแห่งเมฆสีฟ้า” เป็นอุปมา หมายถึงความกา้วหนา้ในการสอบ

                                                                    
197 Julia M. White, “Symblolism in Snuff Bottle Design,” Orientations 21, 9 (September 1990) : 79- 
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เขา้รับราชการในแต่ละขั้น แต่เดิมนั้นมีการขึง “กระโจมฟ้า” ในพิธีแต่งงานด้วย กระโจมน้ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบักระโจมของผูค้นท่ีร่อนเร่ในมองโกเลีย 
 ส านวน “หวา่นหยกในไร่ฟ้า” หมายถึงตั้งครรภ ์และ “มงักรฟ้า” หมายถึงองคชาติ 
และนกสีฟ้า เป็นผูส่้งสารจากพระนางซีหวงัหมู่ และถูกน าไปใชห้มายถึงคนน าสารทัว่ไป 
 7.  สีม่วงแดง (จวื่อ) สีม่วง หรือสีม่วงแดงน้ีเป็นสีท่ีเก่ียวข้องกับทั้งสวรรค์และ
จกัรพรรดิในพระราชวงัหลวงอนัเป็นสถานท่ีประทบัขององค์จกัรพรรดิและขา้ราชการฝ่ายในก็
เรียกวา่ “เขตสีม่วง”  
 บนเวทีนาฎศิลป์ของจีน พระเอกท่ีแต่งหน้าดว้ยสีม่วงถือเป็นฝ่ายขุนนางหรือฝ่าย
กษตัริย  ์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัน้ีสีม่วงเป็นสีของความเศร้าโศก และความเห็นอกเห็นใจ 
นอกจากน้ีรถเด็กยงัมีช่ือเรียกวา่ “ยวดยานในแม่น ้าสีม่วง” ดว้ย 
 8.  สีเหลือง (หวง) ถือเป็นสภาพการมีชีสิต ธาตุดิน และทิศท่ีห้าของสวรรค์นัน่คือ
ต าแหน่งกลางนัน่เอง เม่ือรวมความหมาย กลาง และสวรรคเ์ขา้ดว้ยกนั (ประเทศจีนช่ือ จงเกว๋าะ 
หมายถึงประเทศตรงกลาง) ก็เก่ียวโยงกบัตะกอนท่ีสลายมาจากทะเลทรายโกบีทางตอนเหนือของ
จีน ซ่ึงกลายเป็นสีเหลือง และยงัเป็นสีของจกัรพรรดิท่ีปกครองอาณาจกัรศูนยก์ลางน้ีดว้ย 
 สีเหลืองเป็นสัญลกัษณ์ของช่ือเสียง ความก้าวหน้า ค าว่า “มงักรเหลือง” เป็น
เคร่ืองหมายมงคล และ “น ้ าพุทองค า” เดิมหมายถึงโลกบาดาล ปัจจุบนัหมายถึงภูมิภาคท่ีมีน ้ าอุดม
สมบูรณ์ดี198 
 จกัรพรรดิหวงต้ี (จกัรพรรดิเหลือง) ถือเป็นจกัรพรรดิตามต านานท่ีวา่เป็นองคแ์รก
ของจีน แต่การใชสี้เหลืองเป็นสีของกษตัริยน์ั้นเร่ิมจริง ๆ เม่ือคริสตศ์ตวรรษท่ี 6 ขณะท่ีสีแดงก็เป็น
สีมงคลเช่นกนั เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแลว้ท่ีจีนห้ามประชาชนทัว่ไปนุ่งห่มสีเหลือง(เกลุปะ) 
และหมวกแดง (กายกุปะ)  
 
กำรจัดองค์ประกอบภำพบนบำนหน้ำต่ำง 

หากถือว่าบานหน้าต่างหน่ึงช่อง เท่ากบัภาพหน่ึงภาพ เม่ือประกอบบานดา้นซ้ายและ
ขวาเขา้ดว้ยกนั ก็นบัว่าการจดัภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างในพระอุโบสถวดันาคปรก เป็นแบบ
สมดุลยก์นัทั้ง        แต่ไม่ไดซ้ ้ ากนัในลกัษณะการกลบัลาย (Copy) เพราะแต่ละบานมีลวดลายท่ี
ต่างกนั มกัจบัคู่ดว้ยการวาดเทพท่ีเป็นบุรุษและสตรี ทั้งสองบานจะมีการจดัวางท่ีคลา้ยกนั ส่วนของ

                                                                    
198Xinlin Dong, Zhongguo Gudai Muzang Bishi (Chengdu : Chengdu Jin Long Yinwu Youxian 

Zeren Gongsi, 2003), 21. 
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เทพมกัจะอยู่ตรงก่ึงกลางในส่วนล่างของภาพ ชิดขอบดา้นใดดา้นหน่ึงและมีขนาดใหญ่ เด่นท่ีสุด
ภายในภาพ ฉากหลงัเป็นเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ โดยตวัโต๊ะบูชาจะเป็นรูปทรงประแจจีนในแนวตั้ง มี
เคร่ืองบูชาจดัวางตามขดชั้นต่างๆ ของลวดลายประแจจีน ประกอบด้วย แจกนั กระถาง ดอกไม ้
ผลไม ้สัตว ์และของมงคลอ่ืนๆ  

บานหน้าต่างทุกช่อง ภาพของเทพจะหันใบหน้าต่างกนั แต่จะนิยมหันด้านขา้งของ
ใบหน้า (Profile) ย่อมเห็นส่วนเวา้ส่วนโคง้ชดัเจนกว่าหน้าตรง (Portrait) ซ่ึงดูแบนไม่มีความงาม 
แต่ใบหนา้จะไม่ค่อยแสดงอาการ หรือความรู้สึก มกัใชกิ้ริยาท่าทางในการแสดงออกแทนจะมีการ
เขียนในแบบช่างจีนปรากฎใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั ท่ีเรียกวา่ “เช่ียวกาง” ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเทพท่ี
ไวห้นวดไวเ้ครา คิ้วหนา มือถืออาวธุต่างๆ  
 
กรรมวธีิในกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันำคปรก 

ในการเขียนภาพงานจิตรกรรมภายในจิตรกรรมพระอุโบสถวดันาคปรก เป็นแบบสีฝุ่ น 
หรือสีน ้ ากาว ซ่ึงการเขียนแบบสีฝุ่ นน้ี เป็นวิธีการท่ีละเอียดและประณีตท่ีสุด การใชสี้ฝุ่ นตอ้งมีการ
เตรียมพื้นผนงั ในขั้นแรกเพื่อไม่ให้พื้นผนงัดูดสีท่ีจะเขียน การเตรียมผนงัจึงตอ้งหมกัปูนขาวท่ีจะ
ฉาบผนงัไวน้านราว 3 เดือน หรือนานกวา่นั้น ระหวา่งหมกัปูนตอ้งหมัน่ถ่ายน ้ าจนความเค็มของปูน
ลดน้อยลง ต่อจากนั้นจึงน าปูนท่ีหมกัมาเขา้ส่วนผสม มีน ้ าออ้ยท่ีเค่ียวจนเหนียวประมาณความ
เหนียวของน ้าผึ้ง และยงัมีส่วนผสมของกาวท่ีไดจ้ากยางไม ้หรือกาวหนงัสัตวท่ี์ไดจ้ากการเค่ียวหนงั
ววั หนังควาย หรือหนังกระต่าย ก็มีบางแห่งมีทรายร่อนละเอียดเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยส่วนผสม
ดงักล่าวจะท าให้ปูนมีความแข็งเหนียว และผิวเรียบเป็นมนั เม่ือปูนฉาบแห้งสนิทแลว้มีการชโลม
ผนงัดว้ยน ้าตม้ใบข้ีเหล็กเพื่อลดความเป็นด่างของผนงั เพราะเช่ือวา่ด่างจะท าปฏิกิริยากบัสีบางสีเช่น
สีแดงใหจ้างซีด 

การทดสอบวา่ผนงัยงัมีความเป็นด่างอยูอี่กหรือไม่ กระท าไดด้ว้ยการใชข้มิ้นขีดท่ีผนงั 
หากสีเหลืองของขมิ้นเปล่ียนเป็นสีแดง แสดงว่าผนงัยงัมีความเป็นด่าง ตอ้งชะล้างดว้ยน ้ าตม้ใบ
ข้ีเหล็กต่อไปอีก เสร็จจากขั้นตอนการเตรียมผนงั ก็ถึงการทารองพื้นก่อนการเขียนภาพ199 โดยใช้
ดินสอพองบดละเอียด น าไปหมกัในน ้ า กรองเอาส่ิงสกปรกออกไป แลว้ทบัน ้ าให้หมาด น ามาผสม
กบักาวท่ีไดจ้ากน ้าตม้เมด็ในของมะขาม เม่ือแหง้จึงขดัใหเ้รียบก่อนเร่ิมขั้นตอนการเขียนภาพ  

                                                                    
199 หม่อมราชวงศ ์แน่งนอ้ย  ศกัด์ิศรี, พระราชวงัและวงัในกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325- 2525) (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2525). 
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สีท่ีใช้ระบายภาพเตรียมจาก ธาตุ หรือแร่ เช่น สีด าได้จากเขม่า หรือถ่านของไมเ้น้ือ
แขง็สีเหลือง สีนวล ไดจ้ากดินตามธรรมชาติ สีแดงไดจ้ากดินแดง บางชนิดเตรียมจากแร่ ก่อนเขียน
ตอ้งน ามาบดให้ละเอียดสีจะละลายน ้ าได้ง่ายน ้ าท่ีใช้ผสมกบัน ้ ากาวเตรียมจากหนงัสัตว ์หรือกาว
กระถิน โดยผสมในภาชนะเล็กๆ เช่น โกร่งหรือกะลา เม่ือใช้ไปสีแห้งก็เติมน ้ า ใช้สากบด ฝนให้
กลบัเป็นน ้าสีใชง้านไดอี้ก สีแดง เหลือง เขียว คราม ขาว ด า ใชเ้ป็นหลกัโดยน ามาผสมกนัเกิดเป็นสี
อ่ืนๆ ไดอี้ก จากการผสมกาวลงไปในสี จะท าให้พื้นผนงัท่ีเขียนดว้ยสีฝุ่ นมีความแข็งแรงมากยิ่งข้ึน 
คงทนอยูไ่ดน้บัเป็นเวลาร้อยๆ ปี แต่ถา้หากผนงัท่ีเขียนเปียกช้ืน ภาพท่ีเขียนไวจ้ะค่อยๆ เส่ือมสูญไป 
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บทที ่5 

กำรเปรียบเทยีบจิตรกรรม ภำยในพระอุโบสถ วดันำคปรก 
 
จากผลงานจิตรกรรมท่ีไดท้  าการศึกษา ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดการสันนิษฐานวา่ ความพิถีพิถนั

ในการเขียนจิตรกรรมน้ี ก็เป็นเคร่ืองช้ีวดัระดบัฝีมือของช่าง ระหวา่งช่างเขียนอาชีพชาวจีน กบัช่าง
เขียนสมคัรเล่น และจ านวนทุนทรัพยใ์นการก่อสร้างอยา่งเห็นไดช้ดัเจน ระหวา่งวดันาคปรกท่ีเป็น
วดัสามญัชน และวดัราชโอรสารามราชวรวหิาร ซ่ึงเป็นวดักษตัริย ์ซ่ึงทั้งสองวดัน้ี ไดส้ร้างข้ึนในยุค
สมยัเดียวกนั ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาและเปรียบเทียบผลงานจิตรกรรมฝาผนงั ท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองตั้ง
เคร่ืองโตะ๊ และเคร่ืองประดบัเรือน ใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งระหวา่งทั้งสองวดั และไดศึ้กษา
เปรียบเทียบภาพจิตรกรรมเคร่ืองลายคราม ทรงผม เส้ือผา้ของภาพบุคคล ในพระอุโบสถ วดันาค
ปรก กบัเคร่ืองลายคราม ทรงผม เส้ือผา้ในยคุสมยัต่าง 

 
วดัทีใ่ช้เทยีบเคียง เพือ่เป็นกรณศึีกษำ 

วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 
ตั้งอยูใ่นเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

วดัราชโอรสารามราชวรวิหารสร้างข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือวดัจอมทอง
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผูกพนักับวดัน้ีเน่ืองจากพระปัยยิกา (ยายทวด) ของ
พระองค ์ มีนิวาสสถานอยู่ในย่านน้ี จึงทรงมีพระญาติอยูม่าก ทั้งยงัเป็นวดัท่ีพระชนกพระชนนีใน
สมเด็จพระศรีสุลาไลยพระบรมราชชนนีในพระองค ์ทรงท านุบ ารุงอยูด่ว้ย 

  

 

ภาพท่ี 21 ทางเขา้พระอุโบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร 
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การสร้างวดัราชโอรสารามราชวรวิหารในคร้ังน้ี ถือเป็นการเร่ิมต้นคร้ังส าคญัของ
สถาปัตยกรรมสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว เป็นคร้ังแรกท่ีสร้างโบสถ์วิหารโดยไม่มี
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เน่ืองจากในยคุนั้นนิยมท าดว้ยไม ้ทรงเห็นวา่เป็นของหกัพงัง่ายไม่ถาวร จึง
เลิกใช ้นอกจากน้ียงัมีเสาพาไลโดยรอบ เพื่อรองรับน ้ าหนกัชายคาปีกนกแทนคนัทวยแบบเดิมเป็น
การประยกุตด์ดัแปลงท่ีทุกคนต่างเห็นเป็นส่ิงแปลก กระทัง่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงมี
ลายพระหตัถท์ูลสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์วา่ 

"... เป็นวดัแรกท่ีคิดสร้างออกนอกแบบอย่างวัด ซ่ึงสร้างกันเป็นสามัญ จะเรียกต่อไปในจดหมายนี้
ว่า วัดนอกอย่าง พิจารณาดูวัดราชโอรสเห็นได้ว่า วัดนอกอย่างน้ัน ไม่ใช่แต่เอา  ช่อฟ้าใบระกาออกเท่าน้ัน ถึงส่ิง
อ่ืนเช่นลวดลายและรูปภาพเป็นต้น กแ็ผลงไปเป็นอย่างอ่ืนหมด คงไว้แต่ส่ิงอันเป็นหลกัของวดัอันจะเปล่ียนแปลง
ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร เป็นต้น นอกจากทรงสร้างตามพระราชหฤทัยไม่เกรงใครจะติเตียน แต่ตั้งพระราชหฤทัย
ประจงให้งามอย่างแปลก มิใช่สร้างแต่พอเป็นกิริยาบุญ..."1 

วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร หรือวดัจอมทองเม่ือแรกสร้างนั้นมีความงดงามแปลกตา
เป็นท่ีเล่ืองลือ กระทัง่มีชาวไทยและชาวต่างชาติลงเรือมาชมมิไดข้าดรวมทั้ง จอห์น ครอเฟิร์ด (John 
Crawfurd) ราชทูตองักฤษท่ีเขา้มาเจริญสัมพนัธไมตรีในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั ซ่ึงเขียนบนัทึกยกยอ่งวดัแห่งน้ีไวว้า่ "เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนไดอ้ยา่งงดงามท่ีสุดของบางกอก" 

เม่ือทรงปฏิสังขรณ์เสร็จจึงน้อมเกลา้ฯถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลา้นภาลยั พระบรมราชชนกโปรดเกลา้ฯพระราชทานนามวา่ "วดัราชโอรส" อนัหมายถึง
วดัท่ีพระราชโอรสทรงสถาปนา 

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวนั้น ทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น
อยา่งยิง่ ไดท้รงสร้างและปฏิสังขรณ์พระอารามไวเ้ป็นจ านวนมาก ในรัชกาลของพระองคน์ั้นถึงกบั
กล่าวกนัวา่ ใน พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั ถา้ใครใจบุญชอบสร้างวดัวาอารามก็เป็นคน
โปรด แต่ก็ไม่มีวดัไหนจะสวยงามจนเป็นท่ีเล่ืองลือเสมอดว้ยวดัราชโอรสแห่งน้ี กระทัง่เม่ือนายมี
มหาดเล็ก บุตรพระโหราธิบดี แต่งเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติทูลเกลา้ฯก็ยงัไดพ้รรณนาไวว้า่ 

" วดัไหนไหนกไ็ม่ลือระบือยศ เหมือนวดัราชโอรสอันสดใส 
เป็นวดัเดิมเร่ิมสร้างไม่อย่างใคร ล้วนอย่างใหม่ทรงคิดประดิษฐ์ท า 
ทรงสร้างด้วยพระมหาวิริยาธึก โอฬารึกพร้อมพร้ิงทุกส่ิงข า 
ล้วนเกลีย้งเกลาเพราเพริศดูเลิศล้า ฟังข่าวค าลือสุดอยธุยา "2 

ภายหลงัเม่ือพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯใหอ้ญัเชิญพระบรมสรีรังคารมาบรรจุไว ้ณ พระพุทธอาสน์ของพระ

                                                                    
1 อรณี  แน่นหนา, วดัประจ ารัชกาล (กรุงเทพฯ : ประพนัธ์สาน์น, 2538). 
2 อรณี  แน่นหนา, วดัประจ ารัชกาล,141. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



266 

 

266 

ประธานในพระอุโบสถ และทรงเติมสร้อยนามวดัเป็น "วดัราชโอรสาราม" หลงัจากนั้นจึงถือกนัวา่
เป็นพระอารามหลวงประจ า พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั3 

 
ภาพท่ี 22 งานจิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร 
 
1. จิตรกรรมเคร่ืองเรือน 

เคร่ืองเรือน คือ ตวัท่ีรองรับวตัถุต่างๆ อนัไดแ้ก่ โตะ๊ เกา้อ้ี และตั้ง 
เคร่ืองเรือนซ่ึงปรากฎบนภาพจิตรกรรมในช่องภาพเหนือประตู หนา้ต่างคลา้ยคลึงกบั

งานจิตรกรรมวดัอ่ืนๆ คือมีการใช้เคร่ืองเรือน และมีการจดัวางโดยมีลกัษณะท่ีหลากหลาย ภาพ
เคร่ืองตั้งในช่องจิตรกรรมต่างๆมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัวดัราชโอรสารามราชวรวิหาร ช่องท่ีบรรจุ
ภาพในวดันาคปรก เป็นช่องส่ีเหล่ียมธรรมดา จดัวางเรียงต่อกนั แตกต่างจากช่องและการจดัวางท่ี
วดัโอรสารามราชวรวหิารทั้งน้ีการเขียนภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ในช่องเหนือบานประตู หนา้ต่าง ก็
แสดงถึงแรงบนัดาลใจจากวดัราชโอรสารามราชวรวิหาร แต่การปรับเป็นช่องธรรมดาก็อาจแสดง
ถึงความไม่เขา้ใจแนวคิดดั้งเดิม หรืออาจไดแ้รงบนัดาลใจแต่ปรับรูปแบบตามความคิดของช่าง 

ภาพเคร่ืองเรือนในช่องภาพเหนือบานประตู หน้าต่าง และผนังบานแผละแสดงถึง
ลกัษณะเคร่ืองเรือนท่ีหลากหลาย และมีการจดัวางท่ีไม่มีระเบียบเด่นชดั ลกัษณะเช่นน้ีจะปรากฏใน

                                                                    
3 อรณี  แน่นหนา, วดัประจ ารัชกาล,141. 
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ภาพการจดัเคร่ืองเรือนจีน4 และภาพมงคลของชาวจีนดว้ย ประเด็นส าคญัประการหน่ึงส าหรับภาพ
เคร่ืองเรือนจีนในส่วนน้ีก็คือ ช่องภาพท่ีอยู่เหนือบานประตู และหน้าต่างทั้งส่ีด้านนั้น บรรจุภาพ
เคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ในแต่ละช่องนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากนั นอกเหนือจากน้ีช่างยงัไดใ้ชห้ลกัการของ
แสงเงาเพื่อใหช่้องเกิดมิติ ความต้ืน และความลึกข้ึน โดยท่ีความลึกนั้นมีลกัษณะเหมือนชั้นวางของ
ขนาดใหญ่ ตั้งอยูท่ ั้งส่ีดา้น  

  ลกัษณะท่ีไดก้ล่าวมาน้ี คลา้ยกบัชั้นวางของท่ีเรียกว่า ตวอ เป่า ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากใน
สมยัราชวงศชิ์ง5 ตามท่ีไดป้รากฎหลกัฐานในภาพวาดจีน โดยท่ีการเขียนภาพเคร่ืองเรือนในรูปแบบ
น้ีจะไม่มีปรากฎในภาพมงคล ดังนั้นช่องภาพเหนือบานประตู หน้าต่างวดัราชโอรสารามราช
วรวิหาร จึงน่าจะไดต้น้แบบมาจากเคร่ืองเรือน ตวอ เป่า และเคร่ืองเรือนน้ีน่าจะเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน
กลุ่มชนชั้นสูงในยุคดงักล่าว เพราะช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มีการสั่งเคร่ืองเรือนน้ีมาจากจีน
เช่นกนั 

 

ภาพท่ี 23 จิตรกรรมภาพเคร่ืองเรือนและประดบัเรือน ภายในพระอุโบสถ วดัราชโอรสารามราช
วรวหิาร 

                                                                    
4 เห็นไดจ้ากค าแนะน าในการตกแต่งบา้นในสมยัราชวงศ์ชิง ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ ส่ิงส าคญัในการจดั

ตกแต่งบา้นนัน่คือ จินตนาการ และส่ิงของท่ีจะน ามาตกแต่งบา้นนั้น ตอ้งมีการเปล่ีนยแปลงดว้ย. ดูจาก Michel 
Beurdeley, Chinese Furniture, trans. Katherin Watson (Otawa : Kodansha International, 1979 ), 54.  

5 Shixiang Wang, Connoisseurship of Chinese Furniture:Ming and Early Qing Dynasties,Vol.1 
(Hong Kong : Joint Publishing(H.K.)Co.,Ltd.,1990),82. 
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จิตรกรรมช่องภาพระหว่างช่องประตู และหนา้ต่าง มีการใชเ้คร่ืองเรือนท่ีหลากหลาย
เช่นเดียวกบัภาพในส่วนอ่ืนๆ แต่มีระเบียบในการจดัวางอย่างเด่นชดั คือ การเขียนภาพโต๊ะสองตวั 
วางซอ้นมาทางดา้นหนา้ เป็นก่ึงกลางของภาพ 

การวางโตะ๊สองตวัซอ้นมาทางดา้นหนา้ โดยท่ีโต๊ะตวัหลงัจะมีขนาดท่ีใหญ่กวา่โต๊ะตวั
ท่ีอยูข่า้งหนา้ เป็นท่ีนิยมในหมู่คนจีน มกัจะอยูใ่นต าแหน่งก่ึงกลางผนงัดา้นหลงัห้อง โดยท่ีโต๊ะตวั
หลงัจะมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ และมีความยาวท่ีมากกวา่โต๊ะตวัหนา้ ในขณะท่ีโต๊ะตวัหนา้จะ
เป็นโต๊ะส่ีเหล่ียมจตุรัส แต่ก็อาจมีปรากฎเป็นรูปทรงอ่ืนๆบา้ง แต่ลกัษณะเช่นน้ีกลบัไม่ปรากฎเลย
ในภาพมงคล ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นว่า จิตกรรมวดัราชโอรสารามราชวรวิหารน่าจะได้ต้นแบบ
โดยตรงจากการจดับา้นแบบจีน 

รูปทรงโตะ๊ในจิตรกรรมวดัราชโอรสารามราชวรวิหารน้ี มีความหลากหลายมากกวา่ท่ี
ปรากฎในวฒันธรรมจีน โดยท่ีวดัราชโอรสารามราชวรวิหาร โต๊ะดา้นหลงัปรากฎเป็นรูปทรงอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากรูปทรงส่ีเหล่ียม แต่ในลกัษณะดงักล่าวน้ี มีมาก่อนในกลุ่มคนจีน แต่ไม่หลงเหลือ
หลกัฐาน หรืออาจมาจากคนไทยในสมยันั้น ปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัวางเคร่ืองเรือนตามแบบชาว
จีน ให้เป็นไปตามรสนิยมของตนเอง และเม่ือมีการเขียนจิตรกรรมดงักล่าว จึงท าให้มีความต่างไป
จากความนิยมของคนจีนดว้ย  

ส าหรับจิตรกรรมเคร่ืองเรือนท่ีปรากฏบนฝาผนงั ในพระอุโบสถ วดันาคปรก ในช่อง
ภาพเหนือประตู และหน้าต่าง คล้ายกับงานจิตรกรรมในวดัต่างๆท่ีได้ท าการศึกษาและน ามา
เปรียบเทียบ คือการใชเ้คร่ืองเรือนและลกัษณะจดัวางท่ีหลากหลาย  

เคร่ืองประดบัเรือนมีความคลา้ยคลึงกบัวดัราชโอรสารามราชวรวิหารแต่ช่องภาพท่ี
บรรจุภาพกลบัเป็นช่องส่ีเหล่ียมธรรมดาเรียงรายซ้อนกนั ไม่มีการใชเ้ทคนิคแสงเงาเขา้ช่วย ในการ
เขียนภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะในช่องเหนือบานประตู หน้าต่าง อาจแสดงให้เห็นถึงแรงบนัดาลใจ
จากวดัราชโอรสารามราชวรวิหาร แต่การปรับการเขียนกรอบบรรจุภาพ เป็นช่องส่ีเหล่ียมธรรมดา
นั้นอาจแสดงใหเ้ห็นถึงการไดรั้บแรงบนัดาลใจและการปรับแต่งตามความคิดของช่าง 
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ภาพท่ี 24 จิตรกรรมภาพเคร่ืองเรือนและเคร่ืองประดบัเรือน ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 
2. จิตรกรรมเคร่ืองตั้ง 

เคร่ืองตั้ง คือ ส่ิงของท่ีน ามาใชใ้นการเซ่นไหว ้เช่น กระถางธูป และเทียน 
จากการศึกษาส่ิงของจดัวางบนเคร่ืองเรือนพบวา่มีทั้ง 2 วดั คือวดันาคปรกและวดัราช

โอรสารามราชวรวหิารท่ีปรากฏภาพเคร่ืองใชส้ าหรับเคร่ืองตั้ง 
ภาพเคร่ืองตั้งไดป้รากฎเพียงจุดเดียว คือช่องภาพท่ีอยูร่ะหว่างช่องประตูและหนา้ต่าง 

ประกอบด้วยโต๊ะสองตวัเรียงซ้อนกัน โต๊ะตวัหลังรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ บนโต๊ะมีการจดัวาง
กระถางธูปไวบ้ริเวณก่ึงกลาง และขนาบดว้ยจานใส่ผลไม ้ในส่วนของดา้นหน้าถดัออกมา วางเชิง
เทียนท่ีมุมทั้งสองขา้ง ระหวา่เชิงเทียนวางจานใส่ผลไม ้และถว้นน ้ าชา โดยจดัอยา่งสมมาตร กาน ้ า
ชาอยู่ทางมุมด้านซ้ายมือข้างเชิงเทียน โต๊ะตวัหน้าทรงหกเหล่ียม และมีขนาดท่ีเล็กกว่า มีเพียง
กระถางธูป หรือกระถางเผาเคร่ืองหอมอยา่งใดอยา่งหน่ึงจ านวนหน่ึงใบ แจกนัสองใบ และเชิงเทียน
หน่ึงคู่  

ในการจดัวางถา้หากมีโต๊ะมากกวา่หน่ึงตวั โต๊ะตวัหลงัสุดจะมีความยาวมากท่ีสุด ซ่ึง
ใช้ตั้งป้ายวิญญาณ ภาพผูต้าย หรือรูปป้ันเทพท่ีบูชากราบไหว ้แต่ในบางกรณีอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
โตะ๊ เพื่อจดัวางของดงักล่าว เพราะอาจติดบนฝาผนงัแทนได้6 
                                                                    

6 Jan Stuart, Worshipping the Ancestor: Chinese Commemorative Portraits (California : Stanford 
University Press, 2001), fig.1.7. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



270 

 

270 

 

ภาพท่ี 25  ภาพจิตรกรรมแสดงการจดัวางเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ พระวิหาร วดัราชโอรสารามราช
วรวหิาร 

ส าหรับจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก ปรากฏภาพเคร่ืองตั้งเพียงช่องภาพเดียว 
โดยมีองค์ประกอบหลกัครบ คือ กระถางธูป และเชิงเทียน โดยท่ีโต๊ะเคร่ืองตั้งดงักล่าวปรากฎ
ร่วมกบัภาพพดั อาวุธ นกแกว้ และมว้นคมัภีร์ ซ่ึงส่ิงของเหล่าน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจดัวางเคร่ืองตั้ง และ
ทั้งน้ีจากการศึกษา ยงัไม่พบการจดัวางลกัษณะดงักล่าวในการจดัวางเคร่ืองตั้ง และภาพมงคลแบบจีน 

ส าหรับวดัราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นภาพถ่ายเก่า ไม่ปรากฏพื้นท่ีส่วนล่างของ
ภาพ จึงไม่อาจทราบได้ว่า มีการเขียนสัญลักษณ์มงคลหรือไม่ แต่การเขียนเคร่ืองประดับเรือน
ร่วมกับ ส่ิงของ ท่ีใช้ เ ป็นเค ร่ืองตั้ งก็ปรากฎในจิตรกรรมแบบนอกอย่าง ซ่ึ ง เ ขียนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เช่นพระอุโบสถ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ดงันั้นความ
นิยมเขียนภาพเคร่ืองตั้งในลกัษณะน้ี อาจจะมีอิทธิพลต่อช่างกลุ่มวดันาคปรกดว้ย 
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ภาพท่ี 26  ภาพเคร่ืองตั้งเพียงภาพเดียว ท่ีปรากฎโดยมีองคป์ระกอบหลกัครบ พระอุโบสถ วดันาคปรก 
 
3. จิตรกรรมเคร่ืองประดับเรือน ซ่ึงใช้จัดวำงกบัเคร่ืองเรือน 

เคร่ืองประดบัเรือนซ่ึงจดัวางร่วมกบัเคร่ืองเรือน คือ ส่ิงของต่างๆ เช่นถว้ย ชาม แจกนั 
ดอกไม ้ผลไมซ่ึ้งใชจ้ดัตกแต่งบา้น 

วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร ต าแหน่งของผา้ม่านปรากฎอยู ่2 จุดหลกัคือ ดา้นบนสุด
ของฝาผนงัทั้ง 4 ดา้น ดา้นบนของบานหนา้ต่าง และแต่ล่ะห้องภาพ ผา้ม่านดา้นบนสุดของฝาผนงั
ทั้ง 4 ดา้น จะประกอบดว้ยผา้ 2 ท่ีขึงขอบผา้ติดกบัดา้นบนและปล่อยชายผา้เป็นระบายยาวตลอด
ผนงั เหนือชายผา้ทั้งสองผนืประดบัโคมตลอดแนว 

ส าหรับในศิลปะจีน ภาพผา้ม่านท่ีตกแต่งในลกัษณะน้ี ไดป้รากฎเป็นหลกัฐานในสมยั
ราชวงศ์ฮัน่ โดยใช้ประดบัเหนือภาพเล่าเร่ืองต่างๆ7 นอกเหนือจากน้ียงัใชก้บัฉากท่ีแสดงถึงพื้นท่ี
ภายในอาคาร บา้นเรือนของชาวจีนดว้ย เป็นท่ีนิยมจนไปถึงสมยัราชวงศชิ์ง ในกรณีวดัราชโอรสา
รามราชวรวิหาร การเขียนผ้าม่านประดับในต าแหน่งดังกล่าว น่าจะมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ประการหลักคือ เพื่อให้เข้ากบัภาพการจดัวางเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ แมก้ารเขียนภาพ
ผา้ม่านประดบัในส่วนน้ีจะปรากฎมาก่อนในศิลปะจีน แต่ก็มีองค์ประกอบบางประการ แสดงให้
เห็นแรงบนัดาลใจจากแหล่งอ่ืนดว้ย คือ การใช้มาลยัดอกไมซ่ึ้งประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเฟ่ืองเพียง
อยา่งเดียว ต่อกนัไปตลอดทั้งส่ีดา้น 

                                                                    
7 Tarao Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), Fig.10. 
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ภาพท่ี 27  ภาพจิตรกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการใชผ้า้ม่านตกแต่ง ภายในพระวหิาร วดัราชโอรสา
รามราชวรวหิาร 

การใชม้าลยัท่ีมีลกัษณะหอ้ยเป็นวงโคง้ในงานประดบัทัว่ไป สามารถพบเห็นไดเ้สมอๆ
ในงานศิลปะตะวนัตก8 แสดงให้เห็นวา่อิทธิพลของศิลปะตะวนัตกมีผลต่องานศิลปะจีนเป็นอยา่ง
มาก โดยเร่ิมจากประมาณปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 119 จึงท าให้ช่างจีนรู้จกัลวดลายแบบตะวนัตกเป็น
อยา่งดี ซ่ึงรวมถึงมาลยัดอกไมด้งักล่าวดว้ย  

ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากการท่ีช่างจีนเขา้มาท างานเป็นจ านวนมากในช่วงเวลาน้ี จึงอาจ
เป็นไปไดว้่า ช่างเขียนภาพจิตรกรรมจะไดรั้บการถ่ายทอดรูปแบบศิลปะตะวนัตกผ่านทางช่างจีน 
และของส่งออกจากเมืองจีนท่ีท าลอกเลียนแบบศิลปะตะวนัตก หรืออาจไดแ้รงบนัดาลใจโดยตรง
จากชาติตะวนัตกท่ีมีการน าเขา้มาในช่วงเวลาน้ี องค์ประกอบทางศิลปกรรมท่ีมีลกัษณะคาบเก่ียว
เช่นน้ี ก็ยงัปรากฏในส่วนอ่ืนๆ ท่ีท าการศึกษาดว้ย บางจุดก็ปรากฎผา้โคง้รอบมาลยัดอกไมด้ว้ย โดย

                                                                    
8 Lester Margon, Masterpieces of European Furniture 1300-1840 (New York : Architectural Book 

Publishing Co., 1968), 261. 
9 Carl L. Crossman, The Decorative Arts of the China Trade (Suffolk : the Antique Collectors 

‘Club Ltd., 99 ),  0. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



273 

 

273 

ท่ีวดัราชโอรสารามราชวรวหิารจะอยูติ่ดดา้นบนสุดของผนงั ต่างจากวดันาคปรก ท่ีไม่มีภาพผา้ม่าน
โคง้หรือมาลยัผนงั แต่มีแถบภาพกั้นไวท้ั้งส่ีดา้น และไม่ปรากฏผา้ม่านต่อลงมาทางดา้นล่าง  

จิตรกรรมภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก เคร่ืองประดบัเรือนมีลกัษณะคลา้ยกบัทั้งวดั
โอรสารามราชวรวิหารแต่ก็มีความเฉพาะตวัแตกต่างกนัไป อย่างในส่วนท่ีต่างกนั เช่น ภาพกอ้น
เมฆ และดวงอาทิตยเ์หนือภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ซ่ึงอาจจะเป็นจิตรกรรมเฉพาะของวดัแห่งน้ี 
เพราะไม่พบในงานจิตรกรรมภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊วดัอ่ืน 

 

ภาพท่ี 28  ภาพกอ้นเมฆ และดวงอาทิตยเ์หนือภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

ลกัษณะท่ีจิตรกรรมในพระอุโบสถ วดันาคปรก ท่ีมีความแตกต่างจากวดัอ่ืนๆ อีก
ประการคือ ปรากฎรูปภาพบุคคลแทรกในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ โดยปรากฏในเกือบทุกช่องภาพ 
แต่ไม่อาจระบุไดว้า่ ภาพเหล่าน้ีเป็นการเขียนเพื่อเลียนแบบตุก๊ตาประดบัเรือนหรือไม่ การเขียนภาพ
บุคคลจ านวนมากแทรกในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ท่ีวดันาคปรกก็ปรากฎ ซ่ึงในช่องภาพระหวา่ง
ประตู หนา้ต่าง และเกือบทุกช่องมีการเขียนภาพบุคคลแทรกอยูด่ว้ย  

เน่ืองจากไม่ทราบแน่ชดัวา่ การแทรกภาพบุคคลจ านวนมากในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ 
เกิดข้ึนในช่วงสมยัใด และวดันาคปรก ไม่ใช่วดัท่ีอยูใ่นการอุปถมัภข์องพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้
เจา้อยูห่วั หรือบูรณะโดยตรง แต่เป็นเพียงวดัขุนนางหรือสามญัชน จึงอาจกล่าวไดว้า่ แนวการเขียน
ภาพบุคคลจ านวนมากแทรกในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ปรากฏเฉพาะในกลุ่มวดัขุนนาง หรือคหบดี
เท่านั้น เพราะในลักษณะดงักล่าว ปรากฎเฉพาะในวดัน้ี จากข้อสังเกตุขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า 
นอกจากช่างจะไดแ้รงบนัดาลใจจากงานช่างในระดบัเดียวกนัดว้ย 
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4. จิตรกรรมเคร่ืองประดับเรือนอืน่ๆ 
ในท่ีน้ีหมายถึงผา้ม่านและเคร่ืองแขวน 
4.1  ผา้ม่าน 

ในศิลปะจีนภาพผา้ม่านปรากฏหลกัฐานตั้งแต่ราชวงศ์ฮัน่ โดยใช้ประดบัเหนือ
ภาพเล่าเร่ือง10นอกจากน้ียงัใช้แสดงถึงฉากพื้นท่ีภายในอาคารดว้ย งานประดบัเช่นน้ี มาจากความ
นิยมขึงม่านเป็นแนวยาวเพื่อตกแต่งภายในอาคารบา้นของชาวจีน ซ่ึงเป็นท่ีนิยมจนถึงราชวงศชิ์ง ใน
กรณีของวดันาคปรก การเขียนผา้ม่านประดบัน่าจะสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ประการหลกัคือ ให้
เขา้กบัภาพการจดัวางเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ 

แม้การเขียนผ้าม่านประดับปรากฏมาก่อนในศิลปะจีนคือ มาลัยดอกไม้ซ่ึง
ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นเฟ่ืองเพียงอยา่งเดียวต่อกนัตลอดทั้งส่ีดา้น การใชม้าลยัดอกไมท่ี้มีลกัษณะ
ห้อยเป็นวงโคง้ ในงานประดบัทัว่ไป หากช่างท่ีรับผิดชอบงานเป็นช่างไทย อาจเป็นไปไดว้่างาน
เขียนอาจได้รับการถ่ายทอดรูปแบบศิลปะตะวนัตกผ่านทางช่างจีน หรืออาจได้แรงบนัดาลใจ
โดยตรงจากส่ิงของจากชาติตะวนัตกท่ีมีการน าเขา้มาในช่วงน้ี 11 

ภาพผา้ม่านแหวกมีปรากฏในการตกแต่งบา้นแบบจีน เม่ือพิจารณาองค์ประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีปรากฎร่วมกับผา้ม่านส่วนน้ีได้แก่ ภาพเคร่ืองตั้ง เคร่ืองประดับเรือน และแถบลายด้าน
บนสุดของห้องภาพระหว่างประตู หน้าต่างซ่ึงเลียนแบบแผ่นบงัตาฉลุไม ้ท่ีใช้ประดบัพื้นท่ีว่าง
ระหวา่งขอบประตู หนา้ต่างในบา้นของชาวจีนนิยมท าใหต้วัลายแต่ละตวัดูมีปริมาตร อาจเป็นไปได้
วา่ จิตรกรรมส่วนน้ีตอ้งการเลียนแบบห้อง ซ่ึงในห้องมีการจดัวางเคร่ืองประดบัเรือน และเคร่ืองตั้ง
แบบจีนอยูภ่ายใน 

                                                                    
10 Torao Miyagawa, Chinese Painting (Tokyo : John Weatherhill, Inc., 1983), Fig.10. 
11เร่ืองเดียวกนั.  
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ภาพท่ี 29 ภาพม่านแหวกท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม วดัราชโอรสารามราชวรวหิาร 

4.2 เคร่ืองแขวน 
ลกัษณะเคร่ืองแขวนมีองคป์ระกอบของศิลปะสองประเภท ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

องคป์ระกอบท่ีแสดงอิทธิพลของศิลปะจีน และองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงอิทธิพลศิลปะตะวนัตก โดย
ส่วนท่ีเป็นศิลปะจีนไดแ้ก่ ดอกโบตัน๋ กระเชา้ดอกไมซ่ึ้งมีเคา้โครงคลา้ยกบักระเชา้ในศิลปะจีน คือ
ปากกระเชา้บานผาย และตวักระเชา้มีขนาดเล็ก มีปรากฏในจิตรกรรมพระวิหาร วดัราชโอรสาราม
ราชวรวหิาร แต่ไม่มีปรากฏในงานจิตรกรรม ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 

อีกกลุ่มนั้น แมจ้ะเป็นลกัษณะเด่นของศิลปะตะวนัตก แต่ช่างจีนได้ยืมลวดลาย
เหล่าน้ีมาใชใ้นงานศิลปะของตนเองตั้งแต่ช่วงตน้ราชวงศชิ์ง ในส่วนขององคป์ระกอบไดแ้ก่ วงโคง้
ซ่ึงมว้นออกมาทั้งดา้น จากตวัแขวนดา้นบนสุด โดยใบไมปิ้ดบางส่วนของแถบวงโคง้ และปลาย
ของวงโคง้ทั้งสองเขียนภาพใบไมม้ว้นออกมา 
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คติควำมเช่ือในกำรวำดรูปเคร่ืองบูชำ 
ตามศาลเจา้จีนนั้นไม่นิยมวาดรูปเคร่ืองบูชา แต่นิยมวาดเร่ืองราวในวรรณคดีจีนเช่น 

สามก๊ก เป็นท่ีนิยมมาก นอกจากน้ีก็มีรูปบุคคลในประวติัศาสตร์ท่ีท าคุณงามความดีไดรั้บการยก
ยอ่ง เช่น ภาพแสดงความกตญัญูของบุตรต่อมารดา เป็นตน้ และมีรูปวาดสัตว ์เคร่ืองใชท่ี้เป็นเคร่ือง
บูชาบางอย่างเช่น ผีเส้ือ กวาง เสือ คา้งคาว และแจกนัใส่ดอกไม ้ส่ิงเหล่าน้ีนอกจากจะมีสวยงาม
แลว้ ยงัมีความหมายเป็นสิริมงคล ความโชคดี ซ่ึงมาจากคติความเช่ือใน ฮก ลก ซ่ิว ทั้งส้ิน 

ภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโตะ๊ ในกลุ่มวดัตวัอยา่ง ไดใ้ห้แรงบนัดาลใจกบังานจิตรกรรมนอก
กลุ่มในทางตรง และในทางออ้มโดยเฉพาะในการเขียนภาพเคร่ืองเรือน และเคร่ืองประดบัเรือน
แบบจีน ซ่ึงรูปแบบการเขียนภาพดงักล่าวจะประดบัอยูต่รงประตู บานหนา้ต่าง และบานแผละ 

ส าหรับกรณีของจิตรกรรมในพระอุโบสถวดันาคปรกท่ีไดท้  าการศึกษา มีหลกัฐานท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ทางดา้นรูปแบบ และพฒันาการภายในกลุ่มท่ีท าการศึกษาอยา่งเห็นได้
ชดั โดยสามารถสรุปได ้4 ประการดงัต่อไปน้ี 

ประการท่ีหน่ึงคือ การจดัวางเคร่ืองเรือนมีความหลากหลาย ในพระอุโบสถวดันาค
ปรกน่าจะไดรั้บแรงบนัดาลใจมากจากวดัอ่ืนๆ ท่ีสร้างในช่วงสมยัเดียวกนั อยา่งเช่น วดัราชโอรสา
รามราชวรวหิาร 

ประการท่ีสองคือ ภาพก๋ีม้วนท่ีเป็นส่วนประกอบในห้องภาพ น่าจะมีส่วนเป็นแรง
บนัดาลใจใหก้บัวดัท่ีสร้างข้ึนในยคุสมยัถดัมา ใชเ้ป็นตน้แบบ  

ประการท่ีสามคือ ภาพผา้ม่านภายในพระอุโบสถวดันาคปรก จะไม่มีปรากฏรวมถึง
การเขียนโคมแขวนประดบั ซ่ึงต่างจากวดัโอรสารามราชวรวหิาร 

ประการท่ีส่ีคือ ภาพบุคคลแทรกดว้ยเคร่ืองประดบัเรือน สังเกตไดว้า่ภาพบุคคลปรากฎ
ในวดันาคปรกเป็นจ านวนมาก และวดัราชโอรสมีจ านวนน้อยมาก แสดงให้เห็นว่า บางคร้ังช่าง
ระดบัล่างอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากกลุ่มช่างหลวง และอาจมีการถ่ายทอดระหวา่งกนัดว้ย 

ส่วนความหมายในภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะท่ีได้ปรากฎนั้น แมจ้ะปรากฏเป็นภาพ
สัญลกัษณ์ร่วมกบัจิตรกรรมภาพเคร่ืองตั้ง และยงัปรากฎในงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ในหลายวดั12 
แต่คงไม่สามารถกล่าวได้ว่า คนไทยในช่วงยุคสมัยนั้นมีความเข้าใจ หรือมีความเช่ือในเร่ือง
ความหมายสัญลกัษณ์มงคลของจีนมากน้อยเพียงใด แต่คนไทยในยุคสมยันั้นน่าจะมีความเขา้ใจ 
และตระหนกัถึง การส่ือความหมายดา้นมงคล จึงมีการน ามาใชใ้นงานประดบัตามวดั 

                                                                    
12 ดูตวัอยา่งจาก สมใจ  น่ิมเล็ก, “สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลา้เจา้อยูห่วั,” 152-159. 
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จิตรกรรมภำพบุคคล และสัตว์บนบำนประตู หน้ำต่ำง 
 
1. จิตรกรรมภำพบุคคลแต่งกำยธรรมดำ  

ปรากฏเพียงแห่งเดียวคือวดันาคปรก โดยผูห้ญิงใส่เส้ือคลุมแขนกวา้งล าตวัยาว และ
สวมกระโปรงยาว หรือกางเกง แต่ผูช้ายใส่เส้ือปล่อยชาย แขนเส้ือแคบกว่า และสวมกางเกง หรือ
อาจสวมชุดท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัเส้ือคลุมยาว ลักษณะเช่นน้ีตรงกบัการแต่งกายของชาวจีนสมยั
ราชวงศชิ์ง ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 11-12 13 

กระนั้นยงัไม่อาจสรุปไดว้า่ ภาพดงักล่าวอาจเขียนเพื่อสะทอ้นความเป็นอยูข่องชาวจีน
เพราะเคร่ืองแต่งกายเช่นน้ี ใชใ้นการแสดงง้ิวดว้ย14 อีกทั้งการใชสี้ทาหนา้ การสวมหมวกขนนก 2 
เส้น และการแสดงท่าร่ายร า ก็เป็นลกัษณะหน่ึงของการแสดงง้ิวเช่นกนั 15 

นอกจากน้ียงัมีความเป็นไปได้อีกแนวทางหน่ึงคือ อาจไดต้น้แบบจากภาพเทพ ภาพ
บุคคลในประวิติศาสตร์ หรือท่ีปรากฏในภาพมงคลของจีนสมยัราชวงศชิ์ง เพราะในสมยัดงักล่าว
ภาพท่ีเป็นตวับุคคลเหล่าน้ีมกัอยูใ่นเคร่ืองแต่งกายแบบง้ิวดว้ย 
 
2. จิตรกรรมภำพบุคคลแต่งกำยในชุดนักรบ  

ชุดเกราะของภาพนกัรบซ่ึงปรากฏในวดันาคปรกและวดัราชโอรสารามราชวรวหิาร 
ส าหรับวดันาคปรก พบว่าเหมือนกบัเคร่ืองแต่งกายของเทพ หรือบุคคลท่ีมีฐานะเป็น

นกัรบในศิลปะจีน16 นอกจากน้ีลกัษณะการแต่งกายของภาพบุคคลบางอยา่ง น่าจะไดแ้รงบนัดาลใจ
จากชุดนกัแสดงง้ิวดว้ยโดยเฉพาะท่ีวดันาคปรก ซ่ึงอาจสังเกตไดจ้าก หมวกนกัรบท่ีมีการตกแต่ง
อยา่งมาก17 เช่น การหอ้ยพูท่ ั้ง 2 ขา้งนอกจากน้ีเคร่ืองประดบับางอยา่งปรากฏเฉพาะในการแสดงง้ิว
เท่านั้น ไดแ้ก่ แถบคาดหนา้ผากในภาพบุคคลบนบานหนา้ต่าง อุโบสถ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัตุ๊กตา

                                                                    
13 การเขียนแสดงการแต่งกายของชาวจีนราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 24  ได้ใน  William Alexander, 

Views of 18 Century China: Costumers: History : Customs ( London : Studio Editions, 1988), 59,91,170 และ 
191. 

14 Colin Mackerras, ed., Chinese Theatre from Its Origins to Present Day (Hawaii : University of 

Hawaii Press, 1988), 135. 
15Colin Mackerras, ed., Chinese Theatre from Its Origins to Present Day, 131 -139.  
16 Kangxi Yongzheng Qianlong: Qing Porcelain from the Palace Museum Collection, 68. 
17 Colin Mackerras, ed., Chinese Theater from Its Origins to the Present Day, 134. 
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ง้ิว ท่ีประดบัอยู่หนา้อุโบสถ วดัราชโอรส ส าหรับภาพบุคคลแต่งกายในชุดเกราะประดบัธง 4 ผืน
ประดบัอยูด่า้นหลงั  อยา่งไรก็ตามก็ยงัไม่อาจกล่าวไดว้่า ภาพบุคคลแต่งกายชุดนกัรบเหล่าน้ีส่ือถึง
ภาพนกัแสดงง้ิว เพราะในสมยัราชวงศชิ์ง การเขียนภาพบุคคล หรือเทพท่ีเป็นทหารก็มกัเขียนเคร่ือง
แต่งกายคลา้ยแบบง้ิวดว้ย 

 ดงันั้นแมภ้าพบุคคลบนประตู หน้าต่าง แสดงถึงความสัมพนัธ์กบัศิลปะจีน แต่ก็ไม่
อาจทราบไดแ้น่ชดัวา่ ภาพบุคคลเหล่าน้ีส่ือถึงการแสดงง้ิว ฉากเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ ภาพเทพ
หรือภาพมงคลของจีนรวมทั้งองคป์ระกอบอ่ืนๆ จะช่วยท าใหท้ราบไดแ้น่ชดัยิง่ข้ึน 
 
3. ภำพบุคคลทั้งหมดทีป่รำกฏภำยในงำนจิตรกรรมฝำผนังวดันำคปรก 

 
   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 30 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี     ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 1     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

ชุดสตรี : เป็นชุดล าลองลายดอก เป็นชุดท่ีใช้กบัตวัละครหญิงท่ีมีฐานะธรรมดาไม่
ร ่ ารวย การปักลวดลายใชล้ายดอกไมเ้ช่ือมสองฝ่ัง 
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ชุดบุรุษ : ชุดจีวรเปิดพุง เป็นชุดส าหรับผูอ้อกบวชหรือนกัพรตท่ีมีลกัษณะโผงผางหรือ
เปิดเผย เวลาสวมใส่จะเปิดพุงชุดมีลกัษณะแบบจีวรท่ีน ามาประยกุตเ์พื่อความสวยงามและเหมาะสม  

 

 
   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 31 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี     ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 2     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
  ชุดสตรี : เป็นชุดฝ่ายในเป็นชุดปกติไม่เป็นทางการของสตรีฝ่ายใน เช่น ฮองเฮา สนม
เอกหรือองคห์ญิงจากชุดดูเหมือนหรูหราสูงส่ง แต่ยงัถือวา่เป็นรองชุดสตรีบรรดาศกัด์ิ ชุดมีลกัษณะ
ยาวลงมาเป็นชุดเดียว ไม่แยกเส้ือกบักระโปรง แขนเส้ือมีลกัษณะคลา้ยชุดชาวแมนจู 
  ชุดบุรุษ : ชุดน ้าเงินเป็นชุดท่ีแสดงถึงผูมี้ความรู้แต่ไม่ไดเ้ป็นขุนนาง ฟ้าเป็นสีด า ริมชุด
ทั้งหมดเป็นสีน ้าเงินจากสีของชุดสามารถรู้สึกไดถึ้งความลุ่มลึก หนกัแน่นของตวัละครท่ีสวมใส่ 
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   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 32 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี     ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 3     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
 ชุดสตรี : เป็นชุดสตรีต่างเผา่ ในท่ีน้ีหมายถึงชุดของชาวแมนจู ในสมยัเดิมเป็นชุดของ
ฮองเฮาในสมยัราชวงศชิ์ง ถือเป็นชุดพิธีการชุดในรูปแบบน้ีแสดงถึงส่ิงท่ีตกทอดจากการแสดงง้ิวมา
แต่สมยัราชวงศชิ์งท่ียงัหลงเหลืออยู ่
  ชุดบุรุษ : เป็นชุดล าลองปกเฉียง กระดุมขา้ง (สีขา้งขวา) ชุดของผูช้ายยาวถึงเทา้  
ตวัเส้ือผา่ขา้งทั้งสองดา้น แขนเส้ือกวา้ง เป็นเอกลกัษณ์ของชุดล าลองท่ีสืบทอดมานาน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศถ์งัและซ่ง 
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   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 33 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี     ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี       ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

ชุดสตรี : เป็นชุดเกราะอ่อนส าหรับสตรี คลา้ยกบัชุดเกราะอ่อนของบุรุษ โดยมากใช้
กบันักรบหญิงในป่าเขาล าเนาไพร (โจรป่า) เพราะชุดกระชบั เคล่ือนไหวไดแ้คล่วคล่องว่องไว 
เหมาะสมกบับริบทของตวัละคร  

ชุดบุรุษ : เป็นชุดคลุม ปกใหญ่ยาวลงมา กระดุมขา้ง มีผา้ขาวต่อยาวจากชายแขนเส้ือ 
ผา่ขา้งทั้งสองดา้น ชุดชายยาวถึงหลงัเทา้ ปกสองดา้นท่ียาวลงมาเวน้ให้เห็นช่องว่างช่วงคอและชุด
ดา้นใน ช่วงหนา้อกพฒันาจากการติดกระดุม มาเป็นชายผา้สองเส้นเล็กๆท่ีพร้ิวตามการเคล่ือนไหว 
เหมาะสมกบัเป็นชุดท่ีจะสวมใส่ยามพกัผอ่น ไม่เป็นทางการของบรรดาผูมี้อนัจะกิน 
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   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 34 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี 5   ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 5     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
 ชุดสตรี : เป็นชุดล าลอง พฒันามาจากรูปแบบเส้ือท่ีมีปกตั้งข้ึน กระดุมหน้า ตวัสั้ น
ค่อนขา้งสั้ น ชายไวใ้นกระโปรงในส่วนปกท่ีตั้งข้ึนของชุด เพิ่งมานิยมกนัมากในสมยัราชวงศห์มิง 
เพื่อปกปิดส่วนคอใหดู้เรียบร้อย 

ชุดบุรุษ : ชุดล าลองสีด า เป็นชุดท่ีใช้กบัตวัละครชาวบา้นฐานะยากจนขน้แค้น 
ส่วนมากเป็นบณัฑิตท่ีสอบไม่ผา่น ลกัษณะเด่นของชุดคือมีสีด าทั้งชุด เวน้แต่ปกใชผ้า้สีขาว 
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   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 35 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี 6   ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 6     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
 ชุดสตรี : ชุดเด็ก เป็นชุดท่ีใชก้บัตวัละครเด็ก มีขนาดเล็กกวา่ชุดเด็กรับใช้ ปกสีขาว 
ชายแขนเส้ือสีด า ไม่มีชายผา้ขาว สวมกางเกง 

ชุดบุรุษ : ชุดบุรุษบู๊ล  าลอง เป็นชุดท่ีใช้กบัตวัละครชายหนุ่มท่ีมีสถานะทางสังคมสูง
และมีความสามารถในการต่อสู้การปักลายใชก้ารปักลายไมเ้ล้ือย 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



284 

 

284 

 

  

   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 36 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี     ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 7     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

ชุดสตรี : ชุดขนุนางหญิง เป็นชุดท่ีใชก้บัตวัละครขนุนางหญิง ชุดยาวถึงแค่หวัเข่า สวม
กบักระโปรง  

ชุดบุรุษ : ชุดบู๊แบบเรียบ เป็นชุดส าหรับตวัละครบู๊สูงอายุ มีเพียงลายยู่อ่ีบริเวณปก 
นอกนั้นจะไม่มีการปักลายเพิ่มเติม  
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   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 37 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี     ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 8     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

 ชุดสตรี : ชุดคล่องตวัแบบลายเป็นชุดส าหรับตวัละครตลกบู๊ แต่เป็นแบบคอกลม แบ่ง
ออกเป็นแบบลายและแบบเรียบ 

ชุดบุรุษ : ชุดบุรุษบู๊ล  าลอง เป็นชุดท่ีใช้กบัตวัละครชายหนุ่มท่ีมีสถานะทางสังคมสูง
และมีความสามารถในการต่อสู้ 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



286 

 

286 

 

  

   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 38 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี 9   ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างช่องท่ี 9     ะ  โ         ค       การแต่งกาย
ของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

 ชุดสตรี : ชุดคลุมสตรีท่ียงัไม่ผา่นการสมรส ใชก้บัลูกสาวคหบดีหรือลูกขุนนาง การ
ปักลายจะปักเตม็ตวั ถา้เป็นดอกไมก้็มาเป็นก่ิงเป็นกา้น การวางลายเป็นอิสระไม่จ  าเป็นตอ้งปักเป็น
ต าแหน่งตายตวัเหมือนชุดบางประเภท 

ชุดบุรุษ : ชุดล าลองตวัละครแต่งหน้าแบบง้ิว เป็นชุดท่ีใช้กบัตวัละครหน้าลายท่ีมี
บุคลิกดุดนั เปิดเผย ลายท่ีปักมีทั้งแบบลายก่ิงไมแ้ละลายเมฆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



287 

 

287 

 
   ภาพจริง  ลายเส้น 

ภาพท่ี 39 ภาพบุคคลบนหนา้ต่างช่องท่ี 10   ะ  โ         ค    

จากภาพจิตรกรรมบนบานหน้าต่างช่องท่ี 10     ะ  โ         ค       การแต่ง
กายของบุคคลจะคลา้ยกบัชุดแสดงง้ิว โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
 ชุดสตรี : เป็นชุดล าลองลายดอก เป็นชุดท่ีใช้กบัตวัละครหญิงท่ีมีฐานะธรรมดาไม่
ร ่ ารวย 
 ชุดบุรุษ : ชุดขนุนางสีด า เป็นชุดขนุนางระดบัล่างชุด สีด าถือเป็นสีในระดบัต ่าสุด ไม่มี
การปักลายบนหนา้อกและกลางหลงั 

 

4. จิตรกรรมภำพสัตว์ 
บนเพดานพระอุโบสถวดันาคปรก ปรากฎเป็นภาพมงักรขนาดใหญ่ คือประกอบดว้ย

มงักรขดตวัเขา้หากนั ก าลงัเล่นไข่มุกไฟท่ามกลางกลุ่มเมฆ ภาพดงักล่าวเป็นท่ีนิยมในศิลปะจีน
หลายแขนง เช่น งานประดบัสถาปัตยกรรม และเคร่ืองถว้ย โดยภาพมงักรอาจอยู่ในแนวตั้ง หรือ 
แนวนอนข้ึนอยูก่บัเน้ือท่ีในการประดบัลวดลายดงักล่าว18  
                                                                    

18 ภาพมงักรเล่นไข่มุกซ่ึงจดัอยูใ่นแนวนอนดูใน Porcelains in Polychrome and Contrasting colors 
(Hong Kong : The Commercial Press, 1999), Fig. 190, 241. 
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หลกัฐานท่ีนกัวิชาการน ามาสนบัสนุนขอ้สันนิษฐานคือ ภาพมงักรซ่ึงประดบับนหน้า
บนัอุโบสถ วหิารของวดัท่ีสร้างในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั และไดข้อ้สรุปวา่ ภาพ
มงักร 5 เล็บปรากฏท่ีอุโบสถวดัราชโอรสารามราชวรวหิารเพียงวดัเดียวเท่านั้น ซ่ึงอาจเป็นเพราะวดั
ดงักล่าวเป็นวดัประจ ารัชกาล ส่วนวดัอ่ืนๆ มีฐานะเป็นเพียงพระอารามหลวง หรืออาจเป็นขุนนาง
สร้างถวาย จึงใชภ้าพมงักร 3-4 เล็บเท่านั้น19 

อย่างไรก็ดีจากการศึกษาวฒันธรรมจีนสมยัราชวงศ์ชิงพบว่า ภาพมงักร 5 เล็บมิได้
จ  ากดัการใชแ้ค่เพียงจกัรพรรดิเท่านั้น แต่ยงัใชก้บัรัชทายาท และบรมวงศานุวงศร์ะดบัสูงดว้ย ดงันั้น
หากการใชภ้าพมงักรในศิลปะไทยเป็นไปตามขอ้สันนิษฐานของนกัวิชาการขา้งตน้ ก็แสดงให้เห็น
วา่ ไทยอาจมีการปรับเปล่ียนหลกัในการใชภ้าพมงักรซ่ึงมีเล็บต่างกนัไปดว้ย 

จากหลกัฐานเอกสารพบว่า อุโบสถวดัราชโอรสารามราชวรวิหารสร้างเสร็จในปลาย
สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั จึงเป็นไปไดง้านประดบัในอาคารน่าจะสมบูรณ์ใน
ช่วงเวลาน้ี แต่ขณะนั้นสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั เป็นเพียงกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ 
ก็น่าจะใช้เพียงภาพมงักร 4 เล็บ ตามขอ้สันนิษฐานของนักวิชาการท่านดงักล่าว อย่างไรก็ดีอาจ
เป็นไปไดว้า่ ภาพมงักรอาจประดบัในภายหลงั เม่ือพระองคค์รองราชยแ์ลว้ เพราะงานบูรณะวดัแห่งน้ี 

ส าหรับพระอุโบสถ วดันาคปรก ไดป้รากฏภาพมงักร 3 เล็บ ภายในภาพจิตรกรรมบน
ฝาผนงัและเพดาน พระอุโบสถ อาจไดรั้บแนวคิดการใชจ้  านวนเล็บมงักรแสดงฐานะบุคคล20 เพราะ
ผูส้ร้างเป็นเพียงสามญัชนธรรมดา ล าดบัของมงักรจึงมี 3 เล็บ หากเป็นวดัของขุนนาง มงักรจะมี 4 
เล็บ ถา้เป็นวดัของกษตัริย ์หรือกษตัริยโ์ปรดใหส้ร้าง มงักรจะมี 5 เล็บ 

ศิลปะในยุคก่อนยงัไม่ปรากฏการเขียนภาพลกัษณะเช่นน้ีในงานศิลปกรรมแขนงใด 
ถึงแมป้รากฏภาพสัตวม์งคลจีนเช่น กิเลน หรือสิงโตจีนในงานจิตรกรรม แต่ก็ไม่มีการเขียนภาพ
เหล่านั้นเตม็บานประตู หนา้ต่าง แต่เป็นเพียงภาพแทรกขนาดเล็กในภาพเล่าเร่ืองแบบไทย เช่น ฉาก
พุทธประวติั ไตรภูมิ ป่าหิมพานต์ 21 หรืออาจแทรกอยูใ่นลวดลายแบบไทย 

ในกรณีของภาพบุคคลแบบจีนมีลกัษณะเช่นเดียวกนั22 โดยเฉพาะภาพทหารแบบจีน
และภาพบุคคลท่ีแต่งกายคล้ายง้ิวนั้น ไม่พบหลักฐานในศิลปะอยุธยาตอนปลาย ถึงแม้มีการ
                                                                    

19 สุวิญชา  โรจนรุญ, “ลวดลายหน้าบนัโบสถ ์วิหาร สมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว” 
(ปริญญาศิลปะศาสตรบณัฑิต คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2535),78. 

20 หม่อมราชวงศ ์แน่งนอ้ย  ศกัด์ิศรี,  มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพก์รุงเทพฯ, 1984), 94. 

21 บุญเตือน  ศรีวรพจน์, สมุดข่อย (กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย, 2542), 345. 
22 วดัเกาะแกว้สุทธาราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), ไม่ปรากฎเลขหนา้. 
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แกะสลกัภาพ “เส้ียวกาง” บนบานประตู ซ่ึงน่าจะไดต้น้แบบจากภาพนกัรบจีน23 แต่ก็มีลกัษณะท่ี
ห่างไกลจากตน้แบบมากแลว้ โดยอาจสังเกตไดจ้ากเคร่ืองทรงท่ีมีลกัษณะแบบไทย 

ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าการเขียนภาพบุคคล และสัตวแ์บบจีนเต็มพื้นท่ีบนบานประตู
หนา้ต่างในท่ีปรากฏในวดักลุ่มน้ี จึงแสดงถึงลกัษณะใหม่ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนในช่วงรัตนโกสินทร์ 
 
ควำมหมำยของภำพจิตกรรมทีป่รำกฏ 

ในการศึกษารูปท าให้ทราบถึงแรงบนัดาลใจจากศิลปะจีนท่ีปรากฏในงาน แต่กระนั้น
เป็นท่ีน่าสนใจศึกษาต่อว่า ภาพบุคคล หรือสัตวเ์หล่าน้ี ไดต้น้แบบมาจากคดี หรือความเช่ือใดของ
จีนหรือไม่ 

ส าหรับภาพบุคคลเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาความหมาย ผูว้ิจ ัยจึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือภาพบุคคลบนบานประตูและภาพบุคคลบนบานหนา้ต่าง  

คนจีนนบัถือเทพประตู โดยเช่ือวา่เทพทั้งสองคือ ฉิน ซรู เป่า และ หยู ้ฉรือ จิ้ง เต๋อ ซ่ึง
กล่าวกนัวา่เป็นทหารสมยัราชวงศถ์งั24 ช่างจีนนิยมเขียนเทพทั้งสององคใ์หอ้ยูใ่นชุดนกัรบ ไวห้นวด
เครา ยืนตรง และถืออาวุธ ต่อมาสมยัราชวงศชิ์งเคร่ืองแต่งกายของเทพสององค์มีลกัษณะคลา้ยชุด
ง้ิวคือ เช่น สวมหมวกท่ีประดบัอยา่งมาก และประดบัธงส่ีผนืท่ีดา้นหลงั  

ดงันั้นเม่ือพิจารณาจากต าแหน่งท่ีพบคือ บนบานประตูอนัสอดคลอ้งกบัต าแหน่งของ
เทพทั้งสององคใ์นศิลปะจีน จึงอาจกล่าวไดว้า่ นกัรบท่ีปรากฏในวดัราชโอรสารามราชวรวิหารอาจ
มีท่ีมาจากภาพเทพประตูทั้งสององคข์องจีนก็เป็นได ้

วดันาคปรกบานประตูแต่ช่องเขียนภาพเด็กจีน 4 คน ในแต่ละช่องแสดงอิริยาบถท่ี
ต่างกนั และถือของมงคล ทั้งน้ีผูว้ิจยัเช่ือว่า ภาพจิตรกรรมในส่วนน้ีอาจไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพ
มงคลแบบจีน ดังจะเห็นได้จากการเขียนภาพเด็กจีนถือส่ิงของมงคล หรือภาพมงคลอ่ืนๆ เช่น 
คา้งคาว และขอ้ความภาษาจีนบนบานประตู 2 บานซ่ึงอธิบายเน้ือหาของภาพ โดยบานแรกถอด
ความไดว้า่ 

                                                                    
23 สนัติ  เลก็สุขมุ, ศิลปะอยธุยา : งานช่างหลวงของแผน่ดิน (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2542), 150. 
24 มีการบันทึกลกัษณะเทพทั้ งสององค์น้ีอย่างชา้สุดในสมยัราชวงศ์ซ่อง ดังปรากฏในหนังสือ

เก่ียวกยัเทพเจา้ทั้งสามศาสนาในยคุนั้น ส่วนดงักล่าวดูจาก Mary H. Fong, “Wu Daozi’s Legacy tn rhe popular 
Door Gods (Menshen) Qin Shubao and Yuchi Gong,” Archieves of Asian Art 42 (1989): 7, นอกจากน้ียงัมี
หลกัฐานเอกสารในสมยัราชวงศชิ์งซ่ึงกล่าวภึงเทพปรพตูทั้งสององคว์า่เป็นท่ีนิยมในกลุ่มคนจีนอยา่งแพร่หลาย .
ส่วน   นดงักล่าวดูใน  Qing Jia Lu ( Nanjing : Yang Zhong Shi Yinshua Chang, 1999), 232. 
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เม่ือปี “ติง เว่ย” ตอนฤดูใบไมผ้ลิ ได้มีโอกาสเขียนภาพซ่ึงรวบรวมความสุขไว ้และ
บานท่ีสองถอดความไดว้า่ “ภาพท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัความสุข 5 ประการ ” ส่วนรายละเอียดของภาพ
มีดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 40 ภาพบานประตูภายในพระอุโบสถว ัดนาคปรก บานประตูท่ี 1 และ 2 

 
ภาพบนบานประตูท่ี 1 บานประตูคู่น้ีคือ ส่วนท่ีปรากฏขอ้ความระบุถึงปีท่ีเขียนภาพ 

อนัท าให้ทราบถึงสาระส าคัญของภาพว่าต้องการส่ือถึงการรวมความสุข อันสอดคล้องกับ
สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏ คือ ภาพคา้งคาวซ่ึงคนจีนใชแ้ทนค าวา่ ความสุข อีกทั้งยงัปรากฏภาพเงินหยวน
โบราณ ซ่ึงแทนสัญลกัษณ์แทนความมัง่คัง่25 

นอกจากน้ียงัปรากฏภาพถ้วย โดยในภาษาจีนอ่านว่า เหอ และพอ้งเสียงกับค าใน
ภาษาจีนท่ีมีความหมายว่า ความกลมเกลียว น ้ าหน่ึงใจเดียวกัน   ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความสุข
เช่นเดียวกนั 

ภาพบนบานประตูท่ี 2 ไม่ปรากฏขอ้ความภาษาจีน แต่มีภาพสัญลกัษณ์คลา้ยภาพแรก
คือ คา้งคาว เงินหยวนโบราณ และชาม นอกจากน้ียงัปรากฏภาพอ่ืนๆ อีกไดแ้ก่ พวงเงินเหรียญ และ
ดอกบวั ซ่ึงทั้งสองภาพเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขดว้ย เพราะดอกบวัในภาษาจีนอ่านว่า 
เหอ ซ่ึงพอ้งเสียงกบัค าวา่ ความสามคัคี ส่วนพวงเงินเหรียญมีความหมายถึงทรัพยสิ์นเงินทอง 

                                                                    
25 Shucun Wang, Ancient Chinese Wood block New Year Print, 180. 
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ภาพท่ี 41 ภาพบานประตูภายในพระอุโบสถว ัดนาคปรก บานประตูท่ี 3 และ 4 
 

ภาพบนบานประตูท่ี 3 ภาพคลา้ยกบัภาพท่ี 1 และ 2 คือเงินหยวนโบราณ และชาม ซ่ึง
น่าจะตีความไดเ้ช่นเดียวกบัภาพก่อนหน้า นอกจากน้ียงัปรากฏ คทาหยรู อ้ี ซ่ึงเป็นการอวยพรให้
สมหวงั  

ภาพบนบานประตูท่ี 4 ปรากฏขอ้ความภาษาจีน แต่เลือนเกือบทั้งหมดแลว้ เหลือเพียง
สองค าซ่ึงถอดความได้ว่า  “ภาพท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัความสุข 5 ประการ” ทั้งน้ีในศิลปะจีน หาก
ตอ้งการเขียนภาพส่ือถึงความสุขทั้ง 5 ประการมกัแทนดว้ยภาพคา้งคาว 5 ตวั แต่ภาพท่ีปรากฏกลบั
มีลกัษณะเหมือนกบั 3 ภาพขา้งตน้ คือ มีภาพคา้งคาว 1 ตวั และดอกบวั ดงันั้นไม่สามารถตีความให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีปรากฏได ้

วดันาคปรก น่าจะไดต้น้แบบจากภาพเทพจีน ดงัสังเกตไดจ้ากฉากหลงัท่ีเขียนเป็นกอ้น
เมฆ เพื่อใหดู้เหมือนอยูใ่นทอ้งฟ้า หรือสวรรค์26 และการยนืบนสัตวพ์าหนะ เช่ือวา่ช่างไม่น่าจะเขียน
เก่ียวกบัภาพมงคล เพราะไม่ปรากฏภาพหรือสัญลกัษณ์มงคลของจีน ทั้งน้ีในกรณีท่ีอาจเขียนภาพ
                                                                    

26 Mary H. Fong, “Wu Daozi’s Legacy in the Popular Door Gods Menshen (Qin Shubao and Yuchi 
Gong,” fig. 16, 17 , 18, นอกจากน้ีในความเช่ือของชาวจีน เมฆคือสัญลกัษณ์แทนสวรรคด์ว้ย จากดู   Gu Ting Shu 
wu, ZhongGuo Jixiang Tu – an, 128. 
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ฉากการแสดงง้ิว ภาพเทพ หรือแก่นในประวติัศาสตร์ ก็ยงัไม่อาจสรุปได ้เพราะองค์ประกอบใน
ภาพยงัไม่ส่ือเพียงพอ 

ไดมี้นกัวิชาการเสนอวา่ ตามความเช่ือของชาวจีน ภาพมงักร 2 ตวัก าลงัเล่นไข่มุกไฟ 
เป็นสัญลกัษณ์ของการเกิดฝน27 ดงันั้นภาพดงักล่าวน่าจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ แนวคิด
ของนกัวิชาการท่านดงักล่าวน่าจะเป็นไปได ้เพราะชาวจีนเช่ือวา่ เมฆฝนมาจากมงักรนอกจากน้ีใน
บางต านานกล่าวถึงมงักรในฐานะผูก่้อใหเ้กิดฝนดว้ย 

ลกัษณะดงักล่าวต่างจากงานศิลปกรรมสมยักรุงศรีอยุธยาซ่ึงยงัไม่เคยปรากฏหลกัฐาน
ท่ีเสนอภาพแบบจีนเพียงอย่างเดียว ถึงแมป้รากฏภาพสัตว ์และบุคคลแบบจีน แต่เป็นเพียงภาพ
แทรกขนาดเล็กในภาพเล่าเร่ือง หรือลวดลายไทย หรือถึงแมใ้นศิลปะอยุธยามีการแกะสลกัภาพ บน
บานประตู ซ่ึงน่าจะไดรั้บตน้แบบจากภาพนกัรบจีน แต่มีลกัษณะท่ีห่างไกลจากตน้แบบแลว้ 

ในเร่ืองความหมายของภาพเหล่านั้น ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้วา่ปรากฏภาพเทพ ซ่ึงมีทั้งท่ี
เป็นภาพเทพนกัรบ และเป็นเทพสัตวไ์ดแ้ก่ มงักร นอกจากน้ียงัมีภาพมงคลอวยพรใหมี้ความสุข 

อยา่งไรก็ตามเม่ือภาพเหล่าน้ีมาประดบับนบานประตู หนา้ต่างภายในอาคารพุทธสถาน
ไทยแลว้ ความหมาย รวมทั้งหน้าท่ีดั้งเดิมของภาพเหล่านั้นก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปด้วย ทั้งน้ีใน
กระณีของภาพเทพทั้งท่ีเป็นนกัรบ และมงักรนั้น การน ามาประดบับนบานประตู หนา้ต่าง อาจอยู่
บนพื้นฐานของแนวคิดของทวารบาล หรือเทพผูพ้ิทกัษข์องไทย ซ่ึงเป็นผูมี้ฤทธ์ิก็เป็นได ้

กระนั้นส าหรับภาพมงคลท่ีปรากฏบนบานประตูวดันาคปรก ซ่ึงเป็นภาพอวยพร
ความสุขนั้น คงไม่เก่ียวกบัหนา้ท่ีของทวารบาล แต่ก็น่าจะเป็นไปเพื่อสร้างความมงคลให้กบัศาสน
สถาน หรือผูม้าเยอืนดว้ยเช่นกนั 

 

จิตรกรรมลวดลำย และภำพประดับอืน่ๆ 
ในการศึกษาส่วนน้ี เน่ืองจากจุดประสงค์ในการ การศึกษาวิจัยได้เน้นเฉพาะแรง

บนัดาลใจจากศิลปะจีนท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม ดงันั้นในส่วนท่ีเป็นลวดลายไทยแบบประเพณี 
และไม่มีการผสมกบัอิทธิพลจีนไม่กล่าวถึงในท่ีน้ี 
1. รูปแบบกำรประดับ 

ก่อนท่ีจะท าการศึกษารายละเอียดลวดลาย ผูว้ิจ ัยขอกล่าวถึงรูปแบบการประดับ
ลวดลายในบางต าแหน่งท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กบัศิลปะจีน ซ่ึงมีดงัน้ี 

                                                                    
27 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symblos, Trans. G.L Campbell (London : 

Routleldge, 1995), 84. 
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1.1 แถบภาพหนา้กระดาน 
 คือแถบภาพดา้นบนสุดของฝาผนงัซ่ึงมีความยาวต่อเน่ืองกนัส่ีดา้น ซ่ึงพบภายใน

วดันาคปรก โดยวดันาคปรกมีแถบภาพหนา้กระดาน 2 แถบ แถบล่างเขียนภาพสวรรคข์องจีนโดย
สังเกตจากเมฆซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของสวรรค์ ครอบคลุมพื้นท่ีส่วงใหญ่ของฉาก รวมทั้งภาพเทพ 
ส่วนแถบบนสุดนั้น มีข่ือกั้นเป็นระยะท าใหแ้บ่งเป็นช่องๆ  

การเวน้ท่ีหน้ากระดานบนสุดของฝาผนังอาคารเพื่อเขียนภาพ ปรากฏในสมัย
อยุธยาตอนปลาย โดยเร่ืองราว หรือภาพในส่วนน้ีอาจต่างจากจิตรกรรมฝาผนังท่ีอยู่ดา้นล่าง เช่น 
ดา้นล่างเป็นภาพชาดก แต่ดา้นบนเป็นภาพอดีตพุทธกาล28 กระนั้นกลบัไม่พบวา่ งานจิตรกรรมไทย 
ประเพณีมีการน าภาพท่ีนิยมในศิลปะจีน เช่นภาพมงคล หรือฉากสวรรคแ์บบจีนมาเขียนในส่วนน้ี 
อีกทั้งแถบภาพดงักล่าวในสมยักรุงศรีอยุธยาไม่ต่อเน่ืองกนัทั้งส่ีดา้น ซ่ึงต่างจากงานจิตรกรรมวดั
นาคปรก 

ส าหรับจิตรกรรมฝาผนงัในสุสานจีน มีการแบ่งพื้นท่ีเขียนภาพคลา้ยกบัท่ีปรากฏ
ในวดัสองแห่ง และภายในแถบดงักล่าวนอกจากเขียนภาพมงคล และภาพเล่าเร่ืองตามความเช่ือ 
และวรรณกรรมจีน ทั้งน้ีงานจิตรกรรมในอาคารศาสนสถานจีนอาจมีการแบ่งภาพในลกัษณะเช่นน้ี
ดว้ยดงัปรากฏหลกัฐานในภาพเขียนของชาวตะวนัตกราวตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 12 เน่ืองจากภาพท่ี
ปรากฏแสดงส่วนหน่ึงภายในอาคาร เราจึงไม่อาจทราบไดแ้น่ชดัว่า แถบภาพดงักล่าวมีความยาว
ต่อเน่ืองกนัทั้งส่ีดา้นหรือไม่ 

ดงันั้นแมไ้ม่อาจกล่าวไดแ้น่ชดัวา่ การแบ่งพื้นท่ีเป็นแถบหนา้กระดานทั้งส่ีดา้นวดั
นาคปรกไดแ้รงบนัดาลใจจากศิลปะจีน แต่อย่างนอ้ยท่ีสุด การเลือกภาพสวรรค์หรือภาพมงคลจีน
มาเขียนในส่วนน้ี อาจไดต้น้แบบจากภาพจิตรกรรมในต าแหน่งเดียวกนัท่ีปรากฏในศาสนาสถาน
จีนก็เป็นได ้

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การเขียนภาพมงคล หรือภาพสวรรค์ของจีนในส่วนดงักล่าว 
ปรากฏเฉพาะวดัขุนนาง คือ วดันาคปรก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มช่างระดบัล่าง นอกจากได้แรง
บนัดาลใจจากศิลปะจีนทางออ้มโดยผา่นทางงานศิลปกรรมของกลุ่มราชส านกั ก็อาจไดแ้รงบนัดาล
ใจจากศิลปะดงักล่าวในทางตรงดว้ย 

1.2 จิตรกรรมงานประดบัเพดาน  

                                                                    
28 งานจิตรกรรมวดัช่องนนทรีตวัอยา่งงานจิตรกรรมดงักล่าว ดูใน สันติ  เล็กสุขุม และ กมล  ฉายา

วฒันะ, จิตรกรรมฝาผนงัสมยัอยธุยา, ภาพท่ี 77. 
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ส าหรับงานประดบัเพดาน เม่ือพิจารณาถึงลวดลายท่ีน ามาใชใ้นการตกแต่งพบว่า 
วดัทั้งสอง แสดงถึงแรงบนัดาลใจส่วนหน่ึงจากศิลปะจีน คือ วดันาคปรกและวดัราชโอรสารามราช
วรวหิารทั้งน้ีลกัษณะการประดบัสามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ 

รูปแบบท่ีหน่ึง ประดบัลายพนัธ์ุพฤกษา และภาพสัตวซ่ึ์งนิยมในศิลปะจีน กระจาย
เตม็เพดานโดยไม่มีระเบียบท่ีแน่ชดั ลกัษณะเช่นน้ีปรากฏท่ีวดัราชโอรสารามราชวรวหิาร  

การประดบัเพดานแบบไม่มีระเบียบเช่นน้ีต่างจากท่ีนิยมในสมยัอยุธยา ซ่ึงนิยม
ประดบัส่วนดงักล่าวดว้ยลวดลายท่ีเรียกว่า ดาวเพดาน คือ ประกอบดว้ยตวัลายในทรงกลมขนาด
ใหญ่เป็นแกนหลกั และมีลายวงกลมขนาดเล็กลอ้มรอบ ทั้งน้ีลายดาวเพดานเช่นน้ียงัปรากฏต่อมาใน
สมยักรุงรัตนโกสินทร์29  

รูปแบบท่ีสอง ปรากฏท่ีวดันาคปรก โดยมีลกัษณะส าคญัคือ น าภาพสัตวคื์อ ภาพ
มงักร และลวดลายแบบจีน มาประดบัให้อยู่ในโครงร่างของดาวเพดานแบบไทยประเพณีซ่ึงมี
รายละเอียดดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ทั้งน้ีการน าลายแบบจีนมาผกูใหอ้ยูใ่นโครงร่าวของดาวเพดานแบบ
ไทยประเพณี เพิ่งเกิดข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วันัน่เอง 
 
2. ลวดลำย และภำพประดับ 

2.1 ลวดลายและภาพแบบจีน 
2.1.1 ลายเครือเถา  ในศิลปะกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปรากฏลายเครือเถาเช่นกนั 

โดยมีทั้งแบบท่ีประกอบจากตวัลายกระหนกแบบไทย และแบบท่ีน าตวัลายพนัธ์ุพฤกษามาผกูเป็น
ลายเครือเถา ทั้งน้ีลายเครือเถาพนัธ์ุพฤกษาแบบไทยประเพณีประกอบจากดอกไม ้ใบไมท่ี้ผูกข้ึน
ตามความคิดสร้างสรรคข์องช่างมากกวา่จะเลียนจากดอกไมช้นิดใดชนิดหน่ึงในธรรมชาติ 

ลายเครือพนัธ์ุพฤกษาในวดันาคปรก มีลกัษณะต่างจากท่ีกล่าวขา้งตน้ คือใช้
ดอกไมท่ี้ปรากฏอยูจ่ริงในธรรมชาติอนัไดแ้ก่ ดอกโบตัน๋ มาผกูเป็นลายเครือเถา และยงัมีการแทรก
ภาพสัตวคื์อ คา้งคาว ทั้งน้ีการเขียนลายเครือเถาพนัธ์ุพฤกษาแบบใกลเ้คียงธรรมชาติ และการแทรก
ภาพสัตว ์รวมถึงชนิดดอกไม ้และสัตวท่ี์ปรากฏ แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะจีนไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.1.2 ลายดอกไมอ้อกกา้นขด   ลายดงักล่าวปรากฏในอุโบสถวดัราชโอรสาราม
ราชวรวิหารและวดันาคปรก ทั้งน้ีอาจสังเกตลกัษณะร่วมกนัคือ มีดอกไมเ้ป็นกลาง และออกลาย
กา้นขดขมวดข้ึนลงสลบักนัทั้งสองดา้น 

                                                                    
29 ลายดาวเพดานในสมยัรัตนโกสินทร์ซ่ึงสืบต่อจากสมยัอยธุยา ดูใน กรมศิลปากร, จิตรกรรมสมยั

รัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1 (กรุงเทพฯ : บริษทัประชาชน จ ากดั , 2537), 18. 
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ถึงแมล้ายก้านขดในโครงร่างดงักล่าวปรากฏในศิลปะอยุธยา แต่ก็เป็นท่ี
นิยมในศิลปะจีนเช่นกนั เม่ือพิจารลกัษณะของกา้นขด ท่ีขอบดา้นนอกเป็นหยกัโคง้มน หรือแบบ
ขอบเรียบ พบว่าเป็นลกัษณะส าคญัของลายกา้นขดในศิลปะจีน อนัต่างจากลายกา้นขดในศิลปะ
อยธุยาท่ีมกัประดบักา้นขดดว้ยลายกระหนกเปลว หรือลายกาบ ส่วนปลายกา้นขดมกัประดบัดว้ยช่อ
หางโต กระหนกเปลว กระหนกสามตวั หรือเทพพนม 

2.1.3 ลายพนัธ์ุพฤกษาอ่ืนๆ ลายพนัธ์ุพฤกษานอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้มี
ลกัษณะส าคญัคือ หากไม่ปรากฏเพียงดอกเด่ียว หรือผูกรวมกบัดอกไม ้หรือพนัธ์ุพฤกษาประเภท
อ่ืนรวมกนัเป็นก่ิงเดียวกนั  

ลกัษณะส าคญัท่ีเป็นตวัช้ีถึงอิทธิพลศิลปะจีน คือ การเขียนภาพพนัธ์ุพฤกษา
แบบใกลเ้คียงกบัท่ีปรากฏในธรรมชาติ และชนิดของพนัธ์ุพฤกษาท่ีเลือกใช้ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยู่ก่อน
แลว้ในกลุ่มช่างจีนไดแ้ก่ ดอกโบตัน๋ ดอกเบญจมาศ ดอกเหมย ส้มมือ ลูกทอ้ และทบัทิม  

นอกจากน้ียงัเห็นไดจ้ากการแทรกภาพชนิดอ่ืนๆ เขา้ไปในลายพนัธ์ุพฤกษา 
ทั้งน้ีในกรณีของภาพสัตวอ์าจเห็นไดว้า่ ภาพสัตวท่ี์ใชก้็ปรากฏหลกัฐานในศิลปะจีน แต่ไม่ปรากฏ
เป็นภาพแทรกในลวดลายไทย อนัไดแ้ก่ ผเีส้ือ คา้งคาว  

ในกรณีของภาพดอกโบตัน๋แบบจีนนั้น พบวา่ ภาพดอกไมแ้บบดงักล่าวแพร่
เขา้มาในศิลปะไทยในสมยัอยธุยาตอนปลายดว้ยเช่นกนั โดยนกัวชิาการไทยเรียกภาพดอกไมช้นิดน้ี
วา่ “ดอกพุดตาน”30 แต่ดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมหลุ่มน้ี ไม่น่าจะแสดงถึงการสืบเน่ือง
จากรูปแบบท่ีมีอยูเ่ดิม เพราะในศิลปะอยุธยาตอนปลายภาพดอกโบตัน๋แบบจีนเขียนเป็นกลุ่ม เป็น
กอ เพื่อประดบัในฉากเล่าเร่ืองเช่น ป่าหิมพานต์ แต่ไม่ปรากฏวา่มีการน าดอกโบตัน๋มาผูกลาย อนั
ต่างจากดอกโบตัน๋ท่ีปรากฏในจิตรกรรมท่ีผูท้  าวจิยัท าการศึกษา ซ่ึงมีการผกูลายหลากหลาย อนัเป็น
ท่ีนิยมอยูแ่ลว้ในกลุ่มช่างจีน ดงันั้น การใชด้อกโบตัน๋ในการผกูลายท่ีปรากฏในกลุ่มดงักล่าว แสดง
ถึงอิทธิพลศิลปะจีนท่ีเขา้มาในช่วงเวลาน้ีมากกวา่ 

2.1.4 ลายประแจจีน ในภาษาจีนเรียกวา่ ลายหุย เหวนิ ทั้งน้ีลายดงักล่าวใชป้ระดบั
ในอุโบสถวดัราชโอรสารามราชวรวิหารและวดันาคปรก โดยใช้ประดบัตามแนวขอบต่างๆ ซ่ึง
เหมือนกบัลายหุยเหวนิท่ีปรากฏในศิลปะจีน31 
                                                                    

30 ทั้งน้ีการเรียกช่ือลายดงักล่าวว่าดอกพุดตานดูเหมือนจะไม่ถูกตอ้งนัก เพราะดอก และใบของ ตน้
โบตัน๋ และพดุตานมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงภาพดอกไมใ้นศิลปะไทยท่ีผูว้ิจยัก าลงักล่าวถึงก็มีลกัษณะใกลเ้คียง
กบัดอกโบตัน๋มากกวา่ 

31ดูใน Kangxi Yongxheng Qianlong : Qing Porcelain from the Palace Museum Collection, 19, 22, 31 
และ 176. 
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2.1.5 ลายสามเหล่ียม  ปรากฏในอุโบสถวดันาคปรก   มีลกัษณะส าคญัคล้ายลาย
ประแจจีนคือ ตวัลายเรียงซ ้ ากนัเรียงไปตลอดแนวและประดบัตามขอบในพื้นท่ีต่างๆ ทั้งน้ีลวดลาย 

และลกัษณะท่ีใชป้ระดบัเป็นแบบท่ีนิยมในหมู่ช่างชาวจีน 
2.1.6 ลายแผง  ปรากฏในอุโบสถวดัราชโอรสารามราชวรวิหารและวดันาคปรก 

ทั้งน้ีจากการศึกษาสามารถแยกประเภทไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ ลายสวสัติกะ ลายเงินโบราณ ลายหลงั
เต่าส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน และลายช่องตารางส่ีเหล่ียม  

การท่ีผูว้ิจยักล่าวว่า ลายเหล่าน้ีได้แรงบนัดาลใจจากศิลปะจีนนั้น เพราะ
ถึงแมใ้นศิลปะไทยมีลายแผง แต่ตวัลายมีลกัษณะต่างกนัมาก โดยเฉพาะ ลายสวสัติกะ ลายหลงัเต่า 
และลายดอกไมซ่ึ้งบรรจุในช่องตารางส่ีเหล่ียม ไม่ปรากฏมาก่อนในศิลปะไทย แต่เป็นท่ีนิยมใน
ศิลปะจีน32 

 

ภาพท่ี 42 ววิฒันาการของลายประแจจีน (Key-patterns) 
                                                                    

32 การใช้ลายดอกไมใ้นช่องตารางส่ีเหล่ียม ลายหลงัเต่า และลายเงินโบราณดูใน ใน Kangxi 
Yongxheng Qianlong : Qing Porcelain from the Palace Museum Collection, 55, 69 , 191, ลายแผงสวสัติกะใน 
Wu Feng-p’ei. “Background Patterns,” in Pearls of the Middle Kingdom, 127. 
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2.1.6 ลายกรอบกระจก พบท่ีวดัราชโอรสารามราชวรวิหารและวดันาคปรก โดยมี
ลกัษณะส าคญัคือ ประกอบดว้ยแนวเส้นลอ้มเป็นกรอบ ซ่ึงอาจอยูใ่นหลายรูปทรงเช่น ทรงส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน หรือวงกลม ทั้งน้ีลายดงักล่าวเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในศิลปะจีน  

นอกจากท่ีกล่าวมาข้างตน้ ยงัปรากฏลายท่ีท าเลียนแบบคล้ายลายกรอบ
กระจกอีกคือตวักรอบระกอบดว้ย ตวัคา้งคาว 2 ตวัโคง้ปีกเขา้หากนัเป็นกรอบ ทั้งน้ีจากการศึกษายงั
ไม่พบการผกูลายดงักล่าวในศิลปะจีน 

การท่ีปรากฏลายดงักล่าวอาจเป็นเพราะ งานส่วนน้ีเป็นผลงานของช่างไทย
ผูรั้บผิดชอบและแรงบนัดาลใจจากลวดลายจีน หรืออาจมองได้อีกเช่นกันว่า เกิดจากความคิด
สร้างสรรคข์องช่างจีนซ่ึงอาจเป็นผูรั้บผิดชอบงานส่วนน้ี เพราะในศิลปะจีนเอง ในโครงสร้างลาย
เดียวกนั ช่างแต่ละคนอาจน าตวัลายท่ีแตกต่างกนัมาประกอบดว้ย ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงช่าง
เช่นน้ี อาจท าใหช่้างกลา้คิดกลา้ทดลองจากตวัลายท่ีมีอยูใ่นศิลปะของตนเองดว้ยเช่นกนั 

2.2 ภาพสัตว ์
จากการศึกษาพบวา่ มีการเขียนภาพสัตว ์3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ีหน่ึง การเขียนภาพสัตวมี์ลกัษณะท่ีส าคญัคือ ภาพสัตวจ์ะเขียนเขา้หา

วตัถุแกนกลางจากทั้งสองด้าน โดยจะใช้ภาพหงส์ มงักร ผีเส้ือ ปลา และค้างคาว ซ่ึงการจดัใน
ลกัษณะน้ี มีปรากฎมาก่อนแลว้ในศิลปะจีน 

รูปแบบท่ีสอง ภาพสัตวใ์นทอ้งฟ้าปรากฏ 4 ภาพคือ ภาพกิเลน ภาพกระต่ายบน
ใบไม ้ภาพนกส่ี และภาพคา้งคาว ซ่ึงทั้งหมดเป็นสัญลกัษณ์มงคล 

จากการศึกษาพบวา่ การผกูภาพโดยมีภาพคา้งคาวในหมู่เมฆ  รวมทั้งภาพกิเลนหนั
หวัก าลงัเหยีบสัญลกัษณ์มงคล และมองพระอาทิตย ์เป็นการผกูภาพท่ีปรากฏหลกัฐานก่อนแลว้ใน
ศิลปะจีน ในส่วนของภาพนกในกลุ่มเมฆ และกระต่ายถึงซ่ึงอยู่ในกลุ่มเมฆ และก าลงัมองพระ
อาทิตยน์ั้น จากการศึกษาพบว่า การเขียนภาพนก หรือภาพสัตวม์งคลในกลุ่มเมฆ หรือภาพสัตว์
ก าลงัมองพระอาทิตยก์็เป็นรูปแบบการผกูภาพท่ีนิยมอยูแ่ลว้ในกลุ่มช่างจีน33 ดงันั้นเป็นไปไดท่ี้ใน
สิลปะจีนมีการน าภาพสัตวท์ั้งสองแบบมาผูกเป็นภาพเช่นท่ีวดัราชโอรสารามราชวรวิหารเพียงแต่
อาจไม่ปรากฏหลกัฐานเหลืออยูก่็เป็นได ้

รูปแบบท่ีสาม ภาพสัตว ์ปรากฏอยูเ่พียงตวัเดียว อยูใ่นกรอบวงกลมท่ีมีการตกแต่ง
ลวดลาย  ภาพลกัษณะน้ีปรากฏเพียงแห่งเดียวคือ ท่ีวดันาคปรก โดยช่างดดัแปลงเป็นแกนกลางลาย

                                                                    
33 John R. Finlay, “Chinese Embroidered Mandarin Squares from the Schuyler V.R. Cammann 

Collection,” fig. 2, 4,7, 9. 
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ดาวเพดาน ซ่ึงภายในกรอบมีการประดบัลวดลายบรรจุภาพมงักร ทั้งน้ีลกัษณะการจดัวางภาพ และ
ลวดลายท าใหนึ้กถึงงานประดบัเคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศชิ์ง 

ในศิลปะอยธุยาตอนปลาย ปรากฏภาพสัตวแ์บบจีนดว้ยเช่นกนั เช่น คา้งคาว กิเลน 
และสิงโต แต่ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ว่า ในสมยัอยุธยาตอนปลาย ภาพสัตวเ์หล่าน้ีเป็นเพียงภาพ
แทรกท่ีปรากฏอยู่ในฉากเล่าเร่ือง หรือลวดลายแบบไทยประเพณี ต่างจากภาพสัตวท่ี์ปรากฏใน
อุโบสถกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงนอกจากไม่ผกูติดกบัฉากเล่าเร่ือง หรือลวดลายแบบไทยประเพณีแลว้ ยงัมี
การผกูภาพตามแบบท่ีนิยมในศิลปะจีนดว้ย ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ียงัไม่ปรากฏหลกัฐานในยุคก่อนหนา้ 
ดงันั้นการประดบัภาพสัตวแ์บบจีนดงัท่ีปรากฏ คงเน่ืองมาจากอิทธิพบศิลปะจีนท่ีเขา้มาในช่วงน้ี
มากกวา่ 

2.3 ภาพสวรรค ์ 
อยูใ่นแถบหนา้กระดานดา้นบนสุดของฝาผนงัอุโบสถ วดันาคปรก การท่ีกล่าวว่า

ภาพดงักล่าวคือ ภาพสวรรค ์เพราะในฉากปรากฏกอ้นเมฆเต็มพื้นท่ี ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัประการ
หน่ึงของฉากสวรรค ์รวมทั้งยงัปรากฏภาพเทพของจีนซ่ึงกล่าวในรายละเอียดต่อไป  

 
3. ควำมหมำยของภำพจิตรกรรม ภำยในพระอุโบสถ วดันำคปรก 

ความหมายของบางภาพ และลวดลายท่ีปรากฏในกลุ่มน้ีไดเ้คยกล่าวถึงไปบา้งแลว้ใน
ก่อนหน้า ดังนั้ นส าหรับหัวข้อน้ี ผูว้ิจ ัยกล่าวเฉพาะความหมายของภาพ และลวดลายท่ียงัไม่
ท าการศึกษา 

3.1  ภาพสัตว ์ 
หงส์ ในศิลปะจีนหงส์เป็นสัญลกัษณ์มงคลท่ีส าคญัเท่าๆ กบัมงักร โดยคนจีนเช่ือ

วา่หากหงส์ปรากฏตวัข้ึนท่ีไหน แสดงวา่ดินแดนนั้นมีแต่ความสงบสุข  

3.2  ภาพสวรรค์ 

ภาพสวรรค ์คือ ภาพในหนา้กระดานดา้นบนสุดของฝาผนงั พระอุโบสถ วดันาค
ปรก ทั้งน้ีจากการศึกษาภาพเทพท่ีปรากฏในฉาก ปรากฏภาพเทพซีหวงัหมู่ ซ่ึงในศิลปะจีนนิยม
เขียนเป็นภาพสตรีประทบับนหลงัหงส์ นอกจากน้ียงัปรากฏภาพเทพหมากู ซ่ึงเป็นเทพสตรี และถือ
กระเชา้ดอกไม ้รวมถึงภาพเทพอายุยืนหรือโซร่วชิง ซ่ึงนิยมเขียนเป็นภาพชายสูงอายุและถือลูกทอ้
ไวใ้นมือ 

อีกทั้งยงัปรากฏกลุ่มเทพแปดเซียน แต่ผูว้ิจยัพบเพียง 6 องคเ์ท่านั้นคือ หล่ีเทียไกว ่
ซ่ึงถือไมเ้ทา้ เจากว๋อจ้ิว ถือกรับ หลานไฉ่เหอ ถือขลุ่ย เหอเซียนก ูถือดอกบวั หลู่ตงปิน ถือดาบ และ
จรงหล่ี ถือพดั  
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คนจีนเช่ือว่า เทพซีหวงัหมู่ ประทับอยู่ทางทิศตะวนัตก และเม่ือครบรอบวนั
ประสูติของพระองค ์จะมีเทพจ านวนมากมาร่วมอวยพร ซ่ึงในงานศิลปะจีนมกัเขียนเป็นภาพเทพซี
หวงัหมู่ประทบับนหลงัหงส์ และภาพเทพหมากู กลุ่มเทพแปดเซียน รวมทั้งเทพฝ ูลู่ และโซร่ว ซ่ึง
คลา้ยกบัภาพท่ีปรากฏในวดันาคปรก ดงันั้นเป็นไปไดท่ี้ฉากท่ีปรากฏในวดันาคปรกอาจหมายฉาก
ดงักล่าวดว้ย 

นอกจากเทพชุดน้ี ยงัมีการเขียนภาพเทพอ่ืนๆ ดว้ย ซ่ึงมีทั้งท่ีตีความได ้และไม่ได ้
ในส่วนท่ีตีความไดคื้อ เทพขยุซิง โดยอาจสังเกตไดจ้าการเขียนเป็นภาพบุคคลชายนุ่งผา้ไม่สวมเส้ือ 
ยืนยกขาขา้งหน่ึง ส่วนมือขา้งหน่ึงถือพู่กนั ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในฉากดงักล่าว ไม่เคยปรากฏ
ภาพเทพองคอ่ื์นๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 
กำรเปรียบเทยีบภำพจิตรกรรมฝำผนัง ภำยในพระอุโบสถ วดันำคปรก กบัศิลปะทีร่่วมยุคสมัย
เดียวกนั 
 
1. กำรเปรียบเทยีบกบั เคร่ืองลำยครำม 
 เคร่ืองลายคราม หมายถึง เคร่ืองภาชนะกระเบ้ืองหรือเคร่ืองถว้ยชามเน้ือขาว34 ชนิดท่ี
เขียนลายเป็นสีคราม มีตน้ก าเนิดในประเทศจีน ซ่ึงเรียกวา่เคร่ืองกงัไส ในปี ค.ศ. 1294 ไดน้ าช่างจีน
เขา้มาผลิตเคร่ืองลายครามข้ึนในประเทศไทย จนเป็นท่ีนิยมแพร่หลายสามารถส่งไปจ า หน่ายยงั
ประเทศใกล้เคียงอีกด้วย เคร่ืองลายครามในความรู้สึกของคนไทยแล้ว ถือเป็นของเก่าท่ีมีค่าท่ี
ถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นอยูข่องผูค้นในแต่ละยุคแต่ละสมยั จวบจนปัจจุบนัก็ยงัคงไดรั้บความ
นิยมอยา่งไม่เส่ือมคลาย 
 เคร่ืองลายครามเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์อย่างหน่ึง ท่ีสามารถน ามาใช้ในทาง
การศึกษาทั้งทาง ศิลปะ วฒันธรรม ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเช่ือต่าง ๆทั้งใน
ทวปียโุรปและเอเชีย ซ่ึงรวมทั้งเคร่ืองสังคโลกของไทยดว้ย เคร่ืองถว้ยจีนเป็นเคร่ืองถว้ยท่ีมีรูปทรง
และลวดลายท่ีสวยงามแปลกตา เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและมีคุณภาพสูงกว่าเคร่ืองถ้วยอ่ืน 
ๆ ทัว่ไปจึงท าให้ไดรั้บความนิยมอย่างกวา้งขวาง จากลูกคา้ทัว่ทุกมุมโลก ส าหรับในประเทศไทย
จากการส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดี ได้พบเคร่ืองถ้วยจีนกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่ง
โบราณคดีท่ีเคยเป็นเมืองท่าคา้ขายและเมืองส าคญัต่าง ๆ ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ 

                                                                    
34 ภุชชงค ์ จนัทวชิ, เคร่ืองลายคราม (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551), 7. 
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 สมยัราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ถือเป็นยุครุ่งเรืองของเคร่ืองถ้วยชามจีน โดยจีน
ส่งออกเคร่ืองลายครามและถว้ยชามแบบเขียนสีหลากหลายไปยงัประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา 
และเอเชีย โดยเฉพาะในช่วงของจกัรพรรดิคงัซี (Kangxi, ค.ศ.1661-1722) ซ่ึงมีการผกูขาดการผลิต
เคร่ืองถว้ยชามโดยราชส านกั มีการพฒันาเทคนิคการเขียนลวดลายหลากสีลงบนเคร่ืองถว้ยชาม ซ่ึง
ยงัคงเป็นเทคนิคท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั นอกเหนือจากเคร่ืองลายครามท่ีเป็นสีฟ้าขาว หรือแดงขาว (ท่ี
เรียกวา่ครามไฟ) ซ่ึงมีมาตั้งแต่ราชวงศซ่์ง (Song, ค.ศ. 960-1279) 
   จากการคน้พบซากเรือสินคา้ในบริเวณอ่าวไทย จะพบว่ามีทั้งเรือท่ีบรรทุกเคร่ืองถว้ย
ชามจากไทยไปขายยงัประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออก (โดยเฉพาะในช่วงสุโขทยั หรือช่วงปลาย
ของราชวงศซ์อ้ง และในราชวงศห์ยวน (Yuan, ค.ศ. 1280-1367) ท่ีเกิดความไม่สงบในราชส านกัจีน 
ท าให้การส่งออกตอ้งหยุดชะงกัไป นอกเหนือจากการขาดแคลนวตัถุดิบประเภท Cobalt ซ่ึงใชใ้น
การผลิตน ้ าหมึกสีคราม และกลายมาเป็นโอกาสทองของเคร่ืองถว้ยชามจากประเทศไทย) และทั้ง
จากจีนมายงัประเทศไทย โดยเฉพาะในราชวงศ์ชิงท่ีตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
  เคร่ืองถว้ยจีน ท่ีมีความส าคญัท่ีสุดกลุ่มหน่ึง ไดแ้ก่ เคร่ืองถว้ยประเภทเขียนสีน ้ าเงิน 
หรือสีคราม เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่เคร่ืองลายคราม 

 ทั้งน้ีเน่ืองจากเคร่ืองลายครามจีนมกัได้รับการก าหนดอายุไว ้โดยอาศยัการศึกษา
เทียบเคียงทางดา้นรูปทรง ลวดลาย เน้ือดิน น ้ าเคลือบตลอดจน เทคนิคในการผลิต นอกจากนั้น
เคร่ืองลายครามหลายช้ิน ยงัมีการจารึกสมยัหรือปีรัชกาลท่ีผลิตข้ึน ซ่ึงท าให้เราสามารถก าหนดอายุ
เคร่ืองถว้ยลายครามประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งค่อนขา้งแน่นอนกวา่เคร่ืองถว้ยประเภทอ่ืน ๆ  

 ในสมยัราชวงศถ์งัการสร้างสรรคท์างศิลปะและเทคนิคการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาไดรั้บ
การพฒันาจนสุกงอมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เคร่ืองเคลือบลายครามสีเขียวอ่อน เคร่ือง
เคลือบลายครามสีขาวและเคร่ืองเคลือบลายครามสามสีถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสะทอ้นถึงเทคนิคและ
ศิลปะการผลิตขั้นสูงสุดของเคร่ืองเคลือบลายครามในสมยัราชวงศถ์งั ต่อมาในสมยัราชวงศห์ยวน มี
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบลายครามจ านวนมากจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ ในสมยัราชวงศ์
ซ่ง อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบลายครามเจริญรุ่งเรืองมาก จึงมีเตาเผาท่ี
มีช่ือเสียงในการผลิตเกิดข้ึนมากเช่นกนั จนมาถึงสมยัราชวงศห์มิงและชิงซ่ึงเป็นยุคท่ีอุตสาหกรรม
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบลายครามของจีนรุ่งเรืองถึงขีดสุด เทคนิคและฝีมือการ
ผลิตในยคุน้ีก็ไดรั้บพฒันาข้ึนไปอีกขั้นหน่ึงเช่นกนั 
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ภาพท่ี 43 การเปรียบเทียบรูปทรงและลวดลาย ของอ่างปลาท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรก กบั
เคร่ืองลายคราม 

1.1 อ่างปลาลายคราม 
อ่างปลาลายครามปากแคบ ขอบนูนกลม ไหล่ผายเล็กน้อย ก้นสอบ ตวัอ่างด้าน

นอกเขียนลายปลาขนาดต่างๆ ก าลงัวา่ยน ้าท่ามกลางสาหร่ายดว้ยสีครามและไดเ้คลือบไว ้เป็นศิลปะ
จีนราชวงศ์หมิงตอนปลาย รัชกาลพระเจา้ว ัน่ล่ี คริสต์ศตวรรษท่ี 17 (พุทธศตวรรษท่ี 22) ขนาด : 
ปากกวา้ง 30 เซนติเมตร สูง 61 เซนติเมตร ปัจจุบนัเก็บรักษาอยูท่ี่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อใหพ้อท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น 

จากการเปรียบเทียบอ่างปลาท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
จะมีสัดส่วนท่ีผิดไปจากของจริง และวาดผิดหลกัการทางทศันศิลป์ ท่ีปากอ่างปลาควรจะเป็น
ลกัษณะวงรี ในส่วนของลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฎเป็นจุดเด่นของเคร่ืองลายคราม คือ 
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สัญลกัษณ์ปลา ท่ีวาดอยา่งละเอียด จนเห็นเกล็ดปลา ต่างจากจิตรกรรม ในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
ท่ีเลียนแบบมาเฉพาะรูปทรงเท่านั้น แต่ลายเส้นมีความอ่อนชอ้ยมากกวา่ลวดลายในเคร่ืองลายคราม 

 

ภาพท่ี 44 การเปรียบเทียบรูปทรงและลวดลาย ของจอกสุราท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรก กบั
เคร่ืองลายคราม 

1.2 จอกสุราลายคราม 
ตน้ไมก้ระเบ้ืองเคลือบลายครามทรงกลม เขียนลายนกอินทรีหันหน้าเขา้หากนั 

ลกัษณะคลา้ยลายประแจจีน และลายเถาเท้ีย สัตวใ์นเทพนิยายของจีนท่ีนิยมน ามาเขียนภาพ เป็นลาย
อยูบ่นเคร่ืองส าริดโบราณ โดยเฉพาะต้ิงและจัว๊ จอกด่ืมสุราของจีนยคุโบราณ เป็นศิลปะจีน ราชวงศ์
ชิง คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 11) ปัจจุบนัเก็บรักษาอยูท่ี่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อใหพ้อท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น 

จากการเปรียบเทียบจอกสุราท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
จะมีสัดส่วนท่ีคลา้ยคลึงกบัของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่จะไม่มีลวดลายประกอบ 
ส่วนลวดลายประแจจีนท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก ก็จะเน้นรูปทรงแบบ
เรขาคณิตท่ีเรียบง่าย ไม่ไดเ้นน้ในส่วนลวดลายประดบัอยา่งการวาดลวดลายบนเคร่ืองลายคราม ท่ีมี
การขดลายอยา่งอิสระ และน าประยกุตเ์ป็นสัตวต่์างๆ  

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพจอกสุราน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเสมือนจริงเท่านั้น โดยการจ าลองมาเฉพาะ
รูปทรง 
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ภาพท่ี 45 การเปรียบเทียบรูปทรงของแจกนัท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรก กบัเคร่ืองลายคราม 

1.3 แจกนัลายคราม 
จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ

อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อให้พอท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น ภาพแจกนัลายครามท่ีใช้ในการ
เปรียบเทียบเป็นศิลปะจีน ราชวงศ์ชิง คริสต์ศตวรรษท่ี 18 (พุทธศตวรรษท่ี 23) แจกนักระเบ้ือง
เคลือบลายคราม ลายดอกไมส่ี้ฤดู ปัจจุบนัถูกเก็บอยูท่ี่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

จากการเปรียบเทียบแจกนัท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะ
มีสัดส่วนท่ีคล้ายคลึกับของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรงแต่ก็มีส่วนท่ีแตกต่าง และมี
ลวดลายประกอบเล็กนอ้ย คือลายเกลียวคล่ืน  

ส่วนลวดลายดอกไมส่ี้ฤดูท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก ก็จะ
เนน้รูปทรงท่ีเรียบง่าย และมีความพร้ิวไหวมากว่าในงานการเขียนลวดลายเคร่ืองประดบัลายคราม 
ท่ีลวดลายตายตวัเป็นแบบแผน มีลวดลายประดบัเพิ่มเติม  

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพแจกนัน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเสมือนจริงเท่านั้น โดยการจ าลองมาเฉพาะ
รูปทรง และในส่วนลวดลายดอกไมน้ั้นๆ ก็เลียนแบบมาจากธรรมชาติ เนน้ความเรียบง่าย มิไดใ้ชจิ้ต
นาการเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 
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ภาพท่ี 46 การเปรียบเทียบลวดลาย ของแจกนัท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบัเคร่ืองลายคราม 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อให้พอท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น แจกนัลายครามท่ีใช้เปรียบเทียบน้ี 
เป็นศิลปะจีนสมยัราชวงศชิ์ง ราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 12-13 ปัจจุบนัถูกเก็บอยูท่ี่วดัพระเชตุพนวิมลมงั
คลาราม 

จากการเปรียบเทียบแจกนัท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะ
มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกับของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็นจริง 
ลายเส้นมีลกัษณะคดงอ และไม่มีลวดลายประกอบ  

ส่วนลวดลายดอกบวั และนกกระสาท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดั
นาคปรก จะเน้นรูปทรงท่ีเรียบง่าย เฉพาะเส้นรอบนอก แต่ดูแล้วมีอิสระ แลมีะความพร้ิวไหว
มากกว่างานการเขียนลวดลายเคร่ืองประดบัลายคราม ท่ีลวดลายตายตวัเป็นแบบแผน มีลวดลาย
ประดบัเพิ่มเติม  
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ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพแจกนัน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเสมือนจริงเท่านั้น โดยการจ าลองมาเฉพาะ
รูปทรง ในลกัษณะการใชเ้ส้นท่ีเรียบง่าย 

 

ภาพท่ี 47  การเปรียบเทียบลวดลาย ของแจกนัท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบัเคร่ืองลายคราม 

แจกนัลายครามทรงน ้ าเตา้ ปากกลมเล็ก ตกแต่งด้วยลายมงักรห้าเล็บดั้นเมฆกอ
แก้ว ส่วนคอ เป็นศิลปะจีน ราชวงศ์หมิง คริสต์ศตวรรษท่ี 16 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 16 ถึงต้น
คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 (พุทธศตวรรษท่ี 21-22) ปัจจุบนัถูกเก็บอยูท่ี่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อใหพ้อท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น 

จากการเปรียบเทียบแจกนัท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะ
มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกบัของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็นจริง และ
ไม่มีลวดลายประกอบ ตวัแจกนัมีการวาดฐานรองรับ 

ส่วนลวดลายมงักร ท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะเน้น
รูปทรงท่ีมีความพร้ิวไหว และมีสัดส่วนการวาดลวดลายท่ีสวยกว่าในงานการเขียนลวดลาย
เคร่ืองประดบัลายคราม ท่ีลวดลายตายตวัเป็นแบบแผน จากภาพลวดลายมงักร บนเคร่ืองลายคราม
จะเป็นมงักรท่ีมีกงเล็บ 5  ล   แสดงให้เห็นว่า แจกนัลายครามใบน้ี เป็นสมบติัของกษตัริย ์ส่วน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



306 

 

306 

มังกรท่ีปรากฎในจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีกรงเล็บแค่    ล   แ              
                      สามญัชนธรรมดา 

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพแจกนัใบน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเหนือจริง โดยการจ าลองมาเฉพาะรูปทรง 
และเพิ่มเติมจิตนาการ ในลกัษณะการใชเ้ส้นท่ีพร้ิวไหว 

    

ภาพท่ี 48  การเปรียบเทียบลวดลายของกาชงชาท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบัเคร่ืองลายคราม 

1.4 กาชงชาลายคราม 
กาน ้าชากระเบ้ืองเคลือบลายครามทรงกลม ปากเล็ก ขอบปากเต้ีย ไหล่ผายกลม กน้

สอบ มีฝาปิดเป็นรูปแบนกลม คอพวยกาช้อนข้ึน ตวัโคง้ ปากงอนออก ตกแต่งดว้ยการเขียนลาย
สิงโตก าลงัเล่นลูกแกว้ดว้ยสีครามใตเ้คลือบ มีขนาดปากกวา้ง 12.5 เซนติเมตร สูง 31.5 เซนติเมตร 
เป็นศิลปะจีน ราชวงศ์ชิง คริสต์ศตวรรษท่ี 19 (พุทธศตวรรษท่ี 25)ปัจจุบนัอยู่ท่ีวดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลาราม 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั  

แต่มีลกัษณะการวาดแบบเสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มีการตดัทอนลวดลายออกไป เป็นการ
เลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลายสัญลกัษณ์มงคล เพื่อใหพ้อท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น 

จากการเปรียบเทียบกาน ้ าชาท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
จะมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกบัของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็นจริง
มาก และไม่มีลวดลายประกอบ  

   ส
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สมุดกลาง
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ส่วนลวดลายสิงโต ท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะเน้น
รูปทรงท่ีมีความพร้ิวไหว และมีสัดส่วนการวาดลวดลายท่ีสวยกว่าในการเขียนลวดลาย
เคร่ืองประดบัลายคราม ท่ีลวดลายตายตวัเป็นแบบแผน จากภาพลวดลายสิงโตบนเคร่ืองลายคราม 
จะมีลายเส้นในการวาดท่ีดูแขง็ ขาดความมีชีวติชีวา และผดิสัดส่วน 

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพกาน ้ าชาใบน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเหนือจริง โดยการจ าลองมาเฉพาะรูปทรง 
และเพิ่มเติมจิตนาการ ในลกัษณะการใชเ้ส้นท่ีพร้ิวไหว 

 

 

ภาพท่ี 49  การเปรียบเทียบลวดลาย ของแจกนัท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบัเคร่ืองลายคราม 

1.5 แจกนัลายครามไฟ 
แจกนักระเบ้ืองทรงส่ีเหล่ียม คอคอด ไหล่ผาย กน้สอบ ตวัแจกนัตกแต่งดว้ยการ

เขียนลายดอกไมแ้ละผีเส้ือ ดว้ยสีครามและสีแดง ซ่ึงเรียกวา่ “ครามไฟ” รอบไหล่และส่วนล่างของ
แจกนัเขียนช่อลายดอกไมด้ว้ยสีแดง มีขนาดขนาด   กวา้ง  .                 5           เป็น
ศิลปะจีน ราชวงศชิ์งตอนตน้ คริสตศ์ตวรรษท่ี    (  ท       ท่ี 23) ปัจจุบนัเก็บอยูท่ี่วดัพระเชตุ
พนวมิลมงัคลาราม 

   ส
ำนกัหอ
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จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อใหพ้อท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น 

จากการเปรียบเทียบแจกนัท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะ
มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกบัของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็นจริง และ
ไม่มีลวดลายประกอบ ตวัแจกนัจะเนน้ความเป็นเหล่ียมมุมมากกวา่ความเป็นจริง 

ส่วนลวดลายดอกไมแ้ละผเีส้ือ ท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัลวดลายบนเคร่ืองลสยคราม เนน้รูปทรงท่ีมีความพร้ิวไหว สัดส่วนในการ
วาดลวดลายท่ีสวยกวา่การเขียนลวดลายเคร่ืองประดบัลายคราม ท่ีลวดลายตายตวัเป็นแบบแผน จาก
ภาพลวดลายผีเส้ือและดอกไมใ้นงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรกจะมีการน าลายไทยมา
ประยกุตใ์ช ้ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ดูมีชีวิตชีวามากกวา่การเขียนลวดลายเคร่ืองประดบัลายคราม 
ท่ีมีแบบแผนในการวาดท่ีตายตวั  

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพแจกนัใบน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเหนือจริง โดยการจ าลองมาเฉพาะรูปทรง 
และเพิ่มเติมจิตนาการ ในลกัษณะการใชเ้ส้นท่ีพร้ิวไหว 

     

ภาพท่ี 50  การเปรียบเทียบลวดลาย ของถว้ยชาท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรกกบัเคร่ืองลายคราม 

1.6 ถว้ยชาลายคราม 
จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ

อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย

   ส
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สัญลกัษณ์มงคล เพื่อให้พอท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น ถว้ยชาลายครามท่ีน ามาเปรียบเทียบ
เป็นศิลปะจีน สมยัราชวงศชิ์ง ค.ศ.1345 (พ.ศ. 1888) ปัจจุบนัเก็บอยูท่ี่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

จากการเปรียบเทียบถว้ยน ้ าชาท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
จะมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกบัของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็นจริง ไม่
มีลวดลายประกอบ ตวัแจกนัจะเนน้ความเป็นเหล่ียมมุม และผดิหลกัการทางทศันศิลป์ 

ส่วนลวดลายดอกไม ้ท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะเน้น
รูปทรงท่ีมีความพร้ิวไหว สัดส่วนในการวาดลวดลายท่ีสวยกวา่การเขียนลวดลายเคร่ืองประดบัลาย
คราม ท่ีลวดลายตายตวัเป็นแบบแผน จากภาพลวดลายดอกไมใ้นงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาค
ปรกจะ ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ดูมีชีวิตชีวามากกวา่การเขียนลวดลายเคร่ืองประดบัลายคราม ท่ีมี
แบบแผนในการวาดท่ีตายตวั และมีลายเส้นท่ีหนกัแน่น 

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพถ้วยน ้ าชาใบน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเสมือนจริง โดยการจ าลองมาเฉพาะ
รูปทรง  

   

ภาพท่ี 51  การเปรียบเทียบลวดลายของแจกนัท่ีปรากฏในพระอุโบสถวดันาคปรกกบัเคร่ืองลายคราม 

1.7 แจกนักระเบ้ืองเคลือบลายคราม 
แจกนักระเบ้ืองเคลือบลายคราม ลายดอกไมแ้ละลายคล่ืน หูเป็นรูปล าไผ่ ท่ีใช้

เปรียบเทียบเป็นศิลปะจีน ราชวงศชิ์งตอนตน้ คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 (  ท       ท่ี 23) ปัจจุบนัเก็บ
อยูท่ี่วดัพระเชตุพนวมิลมงัคลาราม 

จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อใหพ้อท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น 

   ส
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จากการเปรียบเทียบแจกนัท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จะ
มีสัดส่วนท่ีแตกต่างกบัของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่ก็ผิดไปจากความเป็นจริง ไม่มี
ลวดลายประกอบ ตวัแจกนัจะเนน้ความเป็นเหล่ียมมุม มีขอบคม และผดิหลกัการทางทศันศิลป์ 

ส่วนลวดลายดอกไมแ้ละคล่ืน ท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
จะเน้นรูปทรงท่ีมีความพร้ิวไหว สัดส่วนในการวาดลวดลายท่ีสวยกว่าการเขียนลวดลาย
เคร่ืองประดบัลายคราม ท่ีลวดลายตายตวัเป็นแบบแผน จากภาพลวดลายดอกไมใ้นงานจิตรกรรม 
พระอุโบสถ วดันาคปรกจะ ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ดูมีชีวิตชีวามากกว่าการเขียนลวดลาย
เคร่ืองประดบัลายคราม ท่ีมีแบบแผนในการวาดท่ีตายตวั และมีลายเส้นท่ีหนกัแน่น แต่รูปทรงจะมี
ความสร้างสรรคก์วา่ งานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก เพราะมีการดดัแปลงรูปทรงของบอ้ง
ไมไ้ผ ่มาท าเป็นหูแจกนั 

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพแจกนัน้ี แสดงให้เห็นวา่ เป็นการวาดภาพแบบเสมือนจริง โดยการจ าลองมาเฉพาะรูปทรง เพื่อ
ส่ือความหมาย 

 

 

ภาพท่ี 52  การเปรียบเทียบรูปทรงของกาน ้าชาท่ีปรากฎในพระอุโบสถวดันาคปรก กบัคร่ืองป้ันดินเผา 

1.8 กาน ้าชา 
จากภาพจะเห็นได้ว่า ลวดลายสัญลักษณ์มงคลท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม พระ

อุโบสถ วดันาคปรก ก็พบบนภาชนะเคร่ืองลายครามของจีนเช่นกนั แต่มีลักษณะการวาดแบบ
เสมือนจริงเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของรูปทรง หรือลวดลายสัญลกัษณ์มงคล ในงานจิตรกรรม พระ
อุโบสถ วดันาคปรก มีการตัดทอนลวดลายออกไป เป็นการเลียนแบบทั้งรูปทรงและลวดลาย
สัญลกัษณ์มงคล เพื่อใหพ้อท่ีจะส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น จากภาพกาน ้ าชาท่ีใชเ้ปรียบเทียบเป็น
ศิลปะจีน ราชวงศ์ชิงตอนตน้ คริสต์ศตวรรษท่ี 18 (  ท       ท่ี 23) มีขนาดความกวา้ 12 
เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตรปัจจุบนัเก็บอยูท่ี่พิพิธภณัฑ ์จงัหวดัสงขลา 

   ส
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จากการเปรียบเทียบชุดน ้ าชาท่ีปรากฎในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 
จะมีสัดส่วนท่ีแตกต่างกบัของจริง เลียนแบบมาในส่วนของรูปทรง แต่ก็ผดิไปจากความเป็นจริง 

ลกัษณะการวาดผลงานจิตรกรรมในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก จาก
ภาพกาน ้ าชาน้ี แสดงให้เห็นว่า เป็นการวาดภาพแบบเสมือนจริงเท่านั้น โดยการจ าลองมาเฉพาะ
รูปทรง เพื่อส่ือความหมายกบัผูช้มเท่านั้น 
 
2. กำรเปรียบเทยีบงำนจิตรกรรมในพระอุโบสถวดันำคปรกกบักำรเคร่ืองแต่งกำยจีน 

วฒันธรรมการแต่งกายของชาวจีน ประวติัศาสตร์ของประเทศจีนมีมานานถึง 5 พนัปี 
วฒันธรรมเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของชาวจีนก็มีมายาวนานไม่แพก้นั ซ่ึงในระยะเวลา 5 พนัปีมานั้น 
ชาวจีนไดรั้บอิทธิพลเคร่ืองแต่งกายจากชนกลุ่มนอ้ย เผา่ต่าง ๆ ในประเทศจีน รวมถึงวฒันธรรมการ
แต่งกายเส้ือผา้ของชาวต่างชาติ ผสมผสานกนัจนเป็นลกัษณะพิเศษของการแต่งกายชาวจีนในยุคนั้น 
ๆ ซ่ึงการแต่งกายของชาวจีนนั้นมีความเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และดูเหมือนวา่จะมีการพฒันา
ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

ส าหรับภาพบุคคลในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก มกัแต่งกายดว้ยผา้ไหม มี
ประวติัเล่ากนัว่า วิธีเล้ียงไหมของจีนเป็นความรู้ท่ีนางลัว่จู่ สนมของจกัรพรรดิหวงต้ี เป็นผูส้อน
ประชาชนจีนเม่ือกว่าห้าพนัปีก่อน สะทอ้นให้เห็นว่า ประชาชนจีนรู้เทคนิคการปลูกหม่อน เล้ียง
ไหม และทอผา้ไหมตั้งแต่สมยัโบราณ หลงัจากท่ีจางเชียนในสมยัฮัน่ตะวนั ตกไดบุ้กเบิกเส้นทางไป
ถึงตะวนัตกแลว้ ผลิตภณัฑผ์า้ไหมของจีนก็ไดแ้พร่หลายไปถึงยโุรป ชาวยโุรปเห็นผา้ไหมท่ีนุมนวล
และ หลากหลายสีสัน เลยถือเป็นของล ้าค่และแยง่กนัซ้ือ เล่ากนัวา่ จกัรพรรดิซีซาร์แห่งอาณาจกัรโรมนั 
ก็เคยสวมฉลองพระองคท่ี์ท าดว้ยผา้ไหมจีนไปชม ละคร ไดรั้บความสนใจจากประชาชนทั้งโรงละคร  

 คริสโตเฟอร์ โคลมับสั (Christopher Columbus) เคยกล่าวกบักะลาสีเรือวา่ ระหวา่ง
การเดินทาง ถา้ใครไดพ้บแผน่ดินใหญ่เป็นคนแรก ก็จะไดร้างวลัเป็นเส้ือผา้ไหม ราคาของผา้ไหม
ขณะนั้นแพงเหมือน ทอง ขณะนั้น อาณาจกัรโรมนัตอ้งประสบปัญหาขาดดุลการคลงั เน่ืองจากจ่าย
ค่าน าเขา้ผา้ไหมท่ีแสนแพง  

ดว้ยเหตุน้ี วุฒิสภาจึงลงมติห้ามจ าหน่ายและสวมเส้ือผา้ ไหมจีน แต่ก็ตอ้งประสบกบั
การคดัคา้นอยา่งรุนแรงจากชนชั้นสูงทั้งหลายท่ีนิยมผา้ไหม จีน สุดทา้ย อาณาจกัรโรมนัตอ้งยกเลิก
ขอ้ห้ามน้ีไปในท่ีสุด ตอนแรกชาวยุโรปไม่ทราบวา่ผา้ไหมจีน มากจากการเล้ียงตวัไหมและทกัทอ
เป็นผา้ไหม พวกเขานึกวา่ ไหมสกดัจากตน้ไม ้แลว้ แช่น ้ าเยน็จนกลายเป็นเส่้นไหม พอทราบวา่ผา้
ไหมท าดว้ยเส้นไหมท่ีมาจากการเล้ียงตวัไหม พวกเขาตดัสินใจหาทุกวิถีทางท่ีจะ เรียนรู้วิธีเล้ียงตวั
ไหมของจีน มีหลายต านานท่ีกล่าวขานถึงวิธีการเล้ียงไหมของจีนแพร่ไปยงัตะวนัตกได้อย่าง ไร 
จากบนัทึกท่ี พระเสวียนจั้ง (Xuanzang) (ประมาณ ค.ศ. 602 – 5 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 664) เขียนไวใ้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



312 

 

312 

บนัทึกการเดินทางไปตะวนัตกสมยัราชวงศ์ถงั ระบุว่า ทางตะวนัตกมีแควน้เล็กช่ือโคสตนะ ซ่ึง
อยาก เรียนรู้วิธีการเล้ียงตัวไหม ก็เลยขอความช่วยเหลือจากประเทศตะวนัออก แต่ประเทศ
ตะวนัออกขณะนั้นปฏิเสธท่ีจะสอนให ้และ ตรวจตราตามด่านอยา่งเขม้งวดเพื่อ ป้องกนัไม่ให้ไข่ตวั
ไหม และเมล็ดตน้หม่อมแพร่หลายไปยงัต่างประเทศ ตามการศึกษาคน้ ควา้ของนกัวิชาการประเทศ
ตะวนัออก ในราชวงศ์เป่ยเว่ยในสมยันั้น กษตัริยแ์ควน้โคสตนะเห็นว่าการ ขอความช่วย เหลือไม่
เป็นผล ก็เลยคิดหาวิธีอ่ืน พระองคท์รงของอภิเษกสมรสกบัเจา้หญิงประเทศตะวนัออก โดยถือการ
ส่งเสริมสัมพนัธไมตรี เป็นขอ้อา้ง และไดรั้บอนุญาตจากประเทศตะวนัออก ก่อนจะอภิเษกสมรส 
กษตัริยโ์คสตนะส่งทูตพิเศษไปลอบทูลเจา้หญิงขอให้ เจา้หญิงทรงพยายามน าไข่ตวัไหมและ เมล็ด
ตน้หม่อนออกไปดว้ย เจา้หญิงทรงยอมรับการร้องขอ ก่อนจะเดินทางเจา้หญิงทรง ลอบเก็บไข่ตวั
ไหมและเมล็ดตน้หม่อม ไวใ้นพระมาลา เวลาออกจากด่าน เจา้หน้าท่ีตรวจคน้เส้ือผา้และกระเป๋า
ทั้งหมด เพียงแต่ ไม่กลา้ตรวจคน้พระมาลาบนเศียรของ เจา้หญิง ดว้ยเหตุน้ี ไข่ตวัไหมและเมล็ดตน้
หม่อมจึงถูกน าไปยงัแควน้โคสตนะและแพร่ หลายต่อไปยงัตะวนัตก  
 
3. ลกัษณะกำรแต่งกำยทีพ่บภำพบุคคลในงำนจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันำคปรก 

3.1 ถงัจวง (เส้ือคอจีน) 
เส้ือคอจีนมีช่ือเรียกในภาษาจีนว่า "ถงัจวง" ท่ีจริงแลว้ช่ือเรียกน้ีเป็นช่ือท่ีเร่ิมเรียก

โดยชาวต่างชาติ เน่ืองจากราชวงศถ์งัของจีนเป็นยุคสมยัท่ีเจริญรุ่งเรืองจนมีช่ือเสียงขจรไปไกลถึง
ต่างแดน ดงันั้นในสมยัต่อๆ มาชาวต่างชาติจึงเรียกคนจีนวา่ "ถงัเหริน" หรือคนถงั ยา่นท่ีพกัอาศยั
ของชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอาเซียนและในยุโรปก็เรียกวา่ "ถงัเห
รินเจีย" หรือถนนของคนถงั และชาวจีนโพน้ทะเลเองก็เรียกตวัเองวา่ "ถงัเหริน" เช่นกนั ท่ีเรียกกนั
เช่นน้ีก็เป็นเพราะราชวงศถ์งั เป็นราชวงศท่ี์ชาวจีนภาคภูมิใจมาตั้งแต่สมยัโบราณนัน่เอง ต่อมาจึงมี
การเรียกเส้ือผา้แบบโบราณของจีนท่ีคนถงัในย่านถงัเหรินเจียสวมใส่ว่า "ถงัจวง" หรือชุดถงั ซ่ึงท่ี
จริงแลว้ถงัจวงไม่ใช่ชุดในสมยัราชวงศถ์งัแต่อยา่งใด แต่เป็นชุดของสมยัราชวงศชิ์งตอนปลาย 

ถงัจวงหรือเส้ือคอจีนดดัแปลงมาจากเส้ือนอกของชาย ในสมยัปลายราชวงศ์ชิง 
แบบเส้ือถงัจวงมีลกัษณะเด่น 4 ประการคือ 

1. คอเส้ือตั้ง โดยเปิดคอเส้ือดา้นหนา้ตรงกลางไว ้
2. แขนเส้ือและตวัเส้ือเป็นผา้ช้ินเดียวกนั จึงไม่มีรอยตะเข็บต่อระหว่างแขนเส้ือ

และตวัเส้ือ 
3. สาบเส้ือเป็นแนวตรงหรือแนวเฉียง 
4. กระดุมเส้ือเป็นกระดุมแบบจีนซ่ึงประกอบดว้ยเม็ดกระดุมท่ีใช้ผา้ถกัเป็นปม

และห่วงรังดุม 
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นอกจากน้ียงัมีลกัษณะเฉพาะอ่ืนๆ เช่น ผา้ท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นผา้แพรปักลายหรือผา้
ต่วน สีเส้ือมีใหเ้ลือกหลากหลาย โดยมากจะมีสีแดงสด สีแดงคล ้า สีแดงน ้ าตาล สีน ้ าเงินไพลินและ
สีกาแฟเป็นหลกั นอกจากน้ียงัมีสีเหลืองสวา่ง สีเหลืองทอง สีเขียวมรกต สีด าและสีทองดว้ย 

 

ภาพท่ี 53 การแต่งกายของภาพบุคคล ในงานจิตรกรรม พระอุโบสถ วดันาคปรก 

3.2 ฉีผาว (ชุดก่ีเพา้) 
ฉีผาวหรือก่ีเพ้าเป็นชุดท่ีดัดแปลงมาจากชุดของหญิงชาวแปดกองธงในสมัย

ราชวงศชิ์ง ก่ีเพา้เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีเกิดจากการหลอมรวมเป็นหน่ึงของชนชาติต่างๆ ของจีนและ
ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมการแต่งกายของชาวจีน ก่ีเพา้เป็นงานตดัเยบ็ท่ีรวมเอาศิลปะหลายแขนง
ไวด้้วยกนั ไม่ว่าจะเป็นหัตถกรรมการปักลวดลาย ภาพดอกไมแ้ละนกหรือภาพอ่ืนๆ ซ่ึงล้วน
สะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจีน หากดูตามความหมายของตวัอกัษรจีน ฉีผาว
หรือก่ีเพา้นั้นโดยมากมกัหมายถึงชุดเส้ือคลุมยาว เม่ือผา่นววิฒันาการมาหลายยุคหลายสมยัจนมาถึง
สมยัราชวงศ์ชิง จึงไดมี้การตีความหมายจากตวัอกัษรค าวา่ฉีผาววา่ หมายถึงชุดเส้ือคลุมยาวท่ีชาว
กองธงทั้งชายและหญิงสวมใส่ ("ฉี" แปลว่า ธง "ผาว" แปลวา่ ชุดเส้ือคลุมยาว) แต่ชุดก่ีเพา้ในยุค
ต่อมานั้นพฒันามาจากชุดเส้ือคลุมยาวท่ีหญิงชาวแปดกองธงสวมใส่ ต่อมาหญิงชาวฮัน่ไดแ้ต่งตวั
เลียนแบบหญิงชาวแมนจู  

ในทางกลบักนัหญิงชาวแมนจูและหญิงชาวมองโกลก็แต่งตวัเลียนแบบหญิงชาว
ฮัน่เช่นกนั การเลียนแบบกนัไปมาท าใหเ้กิดการผสมผสานระหวา่งการแต่งกาย ของหญิงชาวแมนจู
และหญิงชาวฮัน่ การแต่งกายของหญิงสองชนชาติจึงคลา้ยคลึงกนัมากข้ึนตามล าดบั จากนั้นจึง
ค่อยๆ พฒันาเป็นกลายชุดก่ีเพา้ยุคแรกท่ีเป็นท่ีนิยมทัว่ประเทศจีน ต่อมาเม่ือเคร่ืองแต่งกายแบบ
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ตะวนัตกแพร่หลายเขา้มาในประเทศจีน ก็ไดมี้การดดัแปลงชุดก่ีเพา้ให้เขา้กบั ลกัษณะเด่นของชุด
แบบตะวนัตกกลายเป็นชุดก่ีเพา้แบบใหม่ ท่ีเรียบง่ายและแพร่หลายสู่คนทัว่ไปมากข้ึน ชุดก่ีเพา้ใน
ปัจจุบนัเป็นชุดท่ีออกแบบไปตามแฟชัน่มากข้ึน แต่สีของชุดก่ีเพา้ก็ยงัคงเป็นสีแบบชุดก่ีเพา้โบราณ 
เช่น ชุดก่ีเพา้ท่ีใช้สีแดงสด สีเขียวสดและสีฟ้าสดตดักบัสีแดงและสีด า นอกจากน้ียงัมีการน าผา้
หลายชนิดมาใช้ในการตดัเยบ็และมีรูปแบบหลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นชุดก่ีเพา้สั้ น ชุดก่ีเพา้
ยาว หรือชุดก่ีเพา้ท่ีออกแบบตามฤดูกาลทั้งส่ี ไดแ้ก่ ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไมร่้วงและฤดูหนาว 
 
4. ทรงผมทีพ่บในงำนจิตรกรรมฝำผนัง พระอุโบสถ วดันำคปรก 
 4.1 มวยเกา้เทพ  

ผมทรงมวยเกา้เทพไดเ้ร่ิมข้ึนสมยัฉิน ซ่ึงสมยันั้นแบบทรงผมของมเหสี เช้ือพระ
ราชวงศ์ นางสนม และเหล่าสตรีสังคมชั้นสูง จะนิยมท าผมเลียนแบบเทพยดาในภาพวาด โดยมี
ลกัษณะเป็นห่วง และมีเคร่ืองประดบัตกแต่ง  

จากการเปรียบเทียบน้ี ท าให้ทราบวา่จิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วดันาค
ปรก ภาพน้ี ไดเ้ลียนแบบทรงผม มวยเกา้เทพในสมยัฉิน แต่ในงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก ไดเ้ลียนแบบเฉพาะรูปทรง โดยไม่ไดเ้ก็บในส่วนของเคร่ืองประดบัทรงผม 

    
ภาพท่ี 54 การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรีจีนโบราณ 
ท่ีมา: เฉินซ่ิวเชง, งามดว้ยเคร่ืองแต่งกาย [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 29 กุมภาพนัธ์ 2555.เขา้ถึงไดจ้าก 
http://hakkapeople.com/node/464 
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4.2 มวยยกสูง  
ผมทรงมวยยกสูงได้เร่ิมข้ึนสมยัฮัน่ ซ่ึงสมยันั้นแบบทรงผมของมเหสี เช้ือพระ

ราชวงศ ์นางสนม และเหล่าสตรีสังคมชั้นสูง โดยมีลกัษณะเป็นมวยผมตรงกลางศีรษะ รวบผมตรง
ทา้ยทอย และมีเคร่ืองประดบัตกแต่งเป็นริบบิ้นผา้ หรือมุก 

จากการเปรียบเทียบน้ี ท าให้ทราบวา่จิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วดันาค
ปรก ภาพน้ี ไดเ้ลียนแบบทรงผม มวยยกสูงในสมยัฮัน่ โดยงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วดั
นาคปรก ไดเ้ลียนแบบรูปทรง และเพิ่มการประดบัตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัทรงผม เป็นริบบ้ินผา้ 
และดอกโบตัน๋ 

   

ภาพท่ี 55 การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรีจีนโบราณ 
ท่ีมา: เฉินซ่ิวเชง, งามดว้ยเคร่ืองแต่งกาย [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 29 กุมภาพนัธ์ 2555.เขา้ถึงไดจ้าก 
http://hakkapeople.com/node/464 

 4.3 มวยยอ้น  
ผมทรงมวยยอ้นไดเ้ร่ิมข้ึนสมยัถงั เป็นทรงผมของมเหสี เช้ือพระราชวงศ ์นางสนม 

และเหล่าสตรีสังคมชั้นสูง เป็นทรงผมท่ีนิยมท ากนัมากในสมยันั้น และนบัวา่เป็นรูปแบบทรงผมท่ี
ต้องอาศัยฝีมือในการจัดแต่งทรงผมรูปแบบหน่ึงเลยทีเดียว ขั้นตอนในการจัดแต่งทรงผม   
ให้น าผมรวบไปไวข้า้งหลงั โดยใช้ลวดแทนหนังยาง แบ่งผมในการมว้น ซ่ึงสามารถมว้นได้ใน
ลกัษณะต่าง ๆ ตามรูปภาพประกอบ บา้งก็สามารถมว้นผมไดดู้คลา้ยกบันกท่ีกระพือปีกอยู ่2 ขา้ง 

จากการเปรียบเทียบน้ี ท าให้ทราบวา่จิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วดันาค
ปรก ภาพน้ี ไดเ้ลียนแบบทรงผมมวยยอ้นในสมยัถงั โดยงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ วดันาค
ปรก ไดเ้ลียนแบบรูปทรง และเพิ่มการประดบัตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัทรงผม และขนนกยงู 
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ภาพท่ี 56 การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรีจีนโบราณ 
ท่ีมา: เฉินซ่ิวเชง, งามดว้ยเคร่ืองแต่งกาย [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 29 กุมภาพนัธ์ 2555.เขา้ถึงไดจ้าก 
http://hakkapeople.com/node/464 

4.4 มวยผมแบบแกละ 
 ทรงมวยผมแบบแกละไดเ้ร่ิมข้ึนสมยัฉิน แลว้ตกทอดเร่ือยมามีให้เห็นแทบทุกยุค

ในสมยัต่อจากนั้น และเป็นรูปแบบทรงผมของสาวใชใ้นราชส านกัเป็นเช่นน้ีเร่ือยมา กระทั้งถึงสมยั
ชิงก็ยงัคงไม่มีการเปล่ียนแปลง ในขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีนิยมของหญิงสาววยัรุ่นชาวบา้นทัว่ไป 

จากการเปรียบเทียบน้ี ท าให้ทราบวา่จิตรกรรมบุคคล ภายในพระอุโบสถ วดันาค
ปรก ภาพน้ี ไดเ้ลียนแบบทรงผมมวยแบบแกละในสมยัฉิน โดยงานจิตรกรรม ภายในพระอุโบสถ 
วดันาคปรก ไดเ้ลียนแบบผมทรงน้ีอยา่งเตม็รูปแบบ 

   

ภาพท่ี 57 การเปรียบเทียบภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัทรงผมสตรีจีนโบราณ 
ท่ีมา: เฉินซ่ิวเชง, งามดว้ยเคร่ืองแต่งกาย [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 29 กุมภาพนัธ์ 2555.เขา้ถึงไดจ้าก 
http://hakkapeople.com/node/464 
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5. กำรเปรียบเทยีบงำนจิตรกรรมภำพบุคคลในพระอุโบสถวดันำคปรกกบัตุ๊กตำจีน 
 

   

ภาพท่ี 58 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุก๊ตาจีน 

 จากการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุ๊กตาหิน 
ในวดัพระเชตุพลวมิลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ) ภาพน้ีจะเห็นไดว้า่ ลกัษณะการแต่งกาย เส้ือผา้จะมีความ
คลา้ยคลึงกนั เส้ือผา้สตรีทั้ง 2 น้ี เป็นลกัษณะเส้ือคลุมตวัใหญ่และยาว ช่วงคอตรง ผา้ในส่วนรักแร้
ทั้งสองขา้งตดัแยกออกจากกนั หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “เส้ือกัก๊สมยัราชวงศ์ซ่ง” และประดบัดว้ย
แผงคอ แบบเส้ือผา้น้ีไดรั้บความนิยมในหมู่นางสนมในวงัและสตรีทัว่ไปในสมยันั้น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



318 

 

318 

  

ภาพท่ี 59 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุก๊ตาจีน 

จากการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุ๊กตาหิน 
ในวดัพระเชตุพลวมิลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ) ภาพน้ีจะเห็นไดว้า่ ลกัษณะการแต่งกาย เส้ือผา้จะมีความ
คลา้ยคลึงกนั เส้ือผา้บุรุษทั้ง 2 น้ี เป็นการเลียนแบบการแต่งกายสมยัราชวงศซ่์ง พฤติกรรมของผูค้น
ส่วนใหญ่คล้อยตามแนวค าสอนของท่านขงจ้ือ มีรสนิยมช่ืนชมในความเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้
แบบเส้ือผา้ของผูค้นในสมยัซ่งไม่เนน้ลวดลายสีฉูดฉาด เคร่ืองแต่งกายเส้ือผา้ของขา้ราชการจะเป็น
เส้ือคลุมยาว แขนเส้ือใหญ่ สวมหมวกประจ าต าแหน่ง มีการแบ่งสีเส้ือผา้เพื่อบ่งบอกยศต าแหน่ง  
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ภาพท่ี 60 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุก๊ตาจีน 

จากการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุ๊กตาหิน 
ในวดับวรนิเวศวหิาร ภาพน้ีจะเห็นไดว้า่ ลกัษณะการแต่งกาย เส้ือผา้จะมีความคลา้ยคลึงกนั เส้ือผา้
สตรีทั้ง 2 น้ี เป็นการแต่งกายแบบสมยัฮัน่ ในสมยัฮัน่เส้ือผา้มีตั้งแต่เป็นลกัษณะเส้ือและกระโปรง
ต่อกนั (ก่ีเพา่) และแยกเส้ือกระโปรงเป็น 2 ช้ิน กระโปรงจะมีลวดลายหลากหลายมาก กระโปรงท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุดในสมยันั้น คือ “กระโปรงลายเทพสถิตย”์35 

                                                                    
35 ณฏัฐภทัร  จนัทวชิ, ผา้พิมพล์ายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 

2545), 52. 
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ภาพท่ี 61 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุก๊ตาจีน 

จากการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุ๊กตาหิน 
ในวดับวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร ภาพน้ีจะเห็นได้ว่า ลักษณะการแต่งกาย เส้ือผา้จะมีความ
คลา้ยคลึงกนั เส้ือผา้บุรุษทั้ง 2 น้ี เป็นการแต่งกายสมยัราชวงศฮ์ัน่ ในยุคน้ีผา้ท่ีมีลกัษณะการถกัทอ
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ดงันั้น คนท่ีมีเงินในสมยันั้นจะสวมใส่เส้ือผา้ท่ีท าจากผา้แพรต่วน ซ่ึง
มีความสวยงามมาก โดยทัว่ไปผูช้าย จะสวมเส้ือสั้น กางเกงขายาว และหากฐานะยากจน จะสวม
เส้ือแขนสั้นท่ีตดัเยบ็ดว้ยผา้หยาบ  
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ภาพท่ี 62 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุก๊ตาจีน 

จากการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุ๊กตาหิน 
ในวดัพระเชตุพลวมิลมงัคลาราม (วดัโพธ์ิ) ภาพน้ีจะเห็นไดว้า่ ลกัษณะการแต่งกาย เส้ือผา้จะมีความ
คลา้ยคลึงกนั เส้ือผา้บุรุษทั้ง 2 น้ี เป็นการเลียนแบบเคร่ืองแต่งกายสมยัราชวงศห์มิงและสมยัราชวงศ์
ชิง และไดใ้หค้วามส าคญักบัการฟ้ืนฟูวฒันธรรมของชาวฮัน่ ดงันั้นเคร่ืองแต่ง กายจะมีกล่ินอายการ
ผสมผสานระหว่างสมยัฮัน่ ถงัและซ่ง เส้ือผา้ชายจะเน้นเส้ือคลุมยาว เป็นหลกั ขา้ราชการจะเน้น
สวมใส่ชุด “ปู่  ฝ”ู 36สวมหมวกผา้แพรบาง สวมเส้ือคอกลม ลายผา้ตรงกลางเส้ือคลุมยาวบ่งบอกถึง
ยศต าแหน่งทางราชการ สมยันั้น ผูช้ายทัว่ไปยงันิยมสวมหมวกผา้แบบสีเหล่ียมอีกดว้ย  

                                                                    
36 เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 63 การเปรียบเทียบจิตรกรรมภาพบุคคลภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุก๊ตาจีน 

จากการเปรียบเทียบงานจิตรกรรมภาพบุคคลในพระอุโบสถ วดันาคปรก กบัตุ๊กตาหิน 
ในวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ภาพน้ีจะเห็นได้ว่า ลักษณะการแต่งกาย เส้ือผา้จะมีความ
คลา้ยคลึงกนั เส้ือผา้สตรีทั้ง 2 น้ี เป็นการเลียนแบบการแต่งกายในสมยัราชวงศซ่์ง ลกัษณะเส้ือคลุม
ตวัใหญ่และยาว ช่วงคอตรง ผา้ในส่วนรักแร้ทั้งสองขา้งตดัแยกออกจากกนั หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
วา่ “เส้ือกัก๊สมยัซ่ง”37 แบบเส้ือผา้น้ีไดรั้บความนิยมในหมู่นางสนมในวงัและสตรีทัว่ไปในสมยันั้น  
 
 

                                                                    
37 Soame R. Jenyns, Chinese Art II (New York : Rizzoli, 1980). 
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บทที ่6 
บทสรุป 

 
การใช้พระอุโบสถ วดันาคปรกตวัอย่างในการศึกษา ท าให้เข้าในการแพร่อิทธิพล

ศิลปะจีนในจิตรกรรมไทย ซ่ึงเร่ิมจากวดัท่ีพระมหากษตัริยท์รงสร้างก่อน ดงัจะเห็นไดว้่าแมจ้ะมี
รายละเอียดลปีกยอ่ยแตกต่างกนัไปบา้ง แต่รูปแบบจิตรกรรมโดยรวมของวดัได ้ปรากฏคร้ังแรกใน
วดัท่ีพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างหรือบูรณะ ดว้ยการเขียนภาพเคร่ือง
ตั้งเคร่ืองโตะ๊แบบจีน และแนวทางการใชภ้าพ และลวดลายแบบจีนอยา่งเป็นเอกเทศนั้น ปรากฏคร้ัง
แรกท่ีอุโบสถ วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร อีกทั้งอาจเห็นไดจ้ากความสัมพนัธ์ในการออกแบบ
งานจิตรกรรมระหวา่งวดัราชโอรสารามราชวรวิหาร ซ่ึงเป็นวดัของกษตัริยแ์ละวดันาคปรก ซ่ึงเป็น
วดัสามญัชนดว้ย 

การเขียนภาพ และลวดลายแบบจีนในลกัษณะคลา้ยกนัน้ีไม่ไดป้รากฏเฉพาะวดัท่ีศึกษา
เท่านั้น เพราะจิตรกรรมในวดัอ่ืนๆ ท่ีเขียนข้ึนในช่วงรัชสมยัน้ีหลายแห่ง ก็เขียนภาพในลกัษณะ
คลา้ยกนัโดยอาจเขียนเตม็พื้นท่ี ลกัษณะและหลกัฐานท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แสดงถึงการเขียนภาพ หรือ
ลวดลายแบบจีนท่ีต่างไปจากสมยัอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงปรากฏในจิตรกรรมทั้งนอก และในกลุ่มวดั
ตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา อนัถือไดว้า่เป็นลกัษณะเด่นในช่วงเวลาน้ี 

จากการศึกษายงัไม่พบว่า มีวดัใดท่ีเขียนงานจิตรกรรมเช่นน้ีเก่าไปกว่าท่ีอุโบสถ วดั
ราชโอรสารามราชวรวหิาร ซ่ึงน่าจะเขียนข้ึนในปลายสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 
และเป็นตวัแทนท่ียงัแสดงถึงพระราชนิยมต่อศิลปะจีนของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว 
ตั้งแต่ยงัไม่ข้ึนครองราชย ์ ดงันั้นวดัแห่งน้ีจึงเป็นวดัแรกท่ีมีการเขียนงานจิตรกรรมแบบนอกอยา่ง 
ดงันั้นถึงแมว้่าวดัราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นวดั หรือศาสนาสถานแห่งแรกท่ีมีการเขียนภาพ
จิตรกรรมแบบนอกอย่าง แต่หากมองในภาพรวมโดยไม่จ  ากดัประเภทอาคารแลว้ ก็ไม่อาจกล่าว
เช่นนั้นได ้ หลกัฐานท่ีปรากฏสามารถกล่าวไดว้า่ การเขียนภาพจิตรกรรมแบบนอกอยา่งเร่ิมเป็นท่ี
นิยมในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  โดยปรากฏเป็นคร้ังแรกในกลุ่มชนชั้นน าไทย
ระดบักษตัริย ์ และเช้ือพระวงศ ์

  ส่วนวดัราชโอรสารามวรวิหาร นอกจากจะแสดงถึงความนิยมศิลปะจีนของเจา้นาย
เช้ือพระวงศ์ในช่วงนั้นอย่าง กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์ หรือพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว 
แสดงใหเ้ห็นความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์หม่ๆ ส าหรับงานจิตรกรรมในพุทธสถาน เพราะเป็นวดัแรก 
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ท่ีมีการตกแต่งภายในอาคารดว้ยงานจิตรกรรมแนวจีน  แทนแนวประเพณีเดิม 
ส าหรับวดันาคปรก ซ่ึงเป็นวดัสามญัชน สร้างโดยช่างชาวจีน ก็ไดรั้บอิทธิพลโดยตรง

จากวดัราชโอรสารามวรวหิาร อาจจะเรียกไดว้า่ยคุนั้นเป็น “ยุคพระราชนิยม” จากการศึกษาเอกสาร
ท่ีตีพิมพ์เร่ืองศิลปะจีนหลายเล่มพบว่า จิตรกรรมภาพเคร่ืองโต๊ะเคร่ืองตั้งน้ี ปรากฏข้ึนในสมยั
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว แห่งราชวงศ์จกัรี ศิลปะชนิดน้ีได้ก่อเกิดไปพร้อมกบัการ
เจริญเติบโตทางการคา้ ระหว่างประเทศไทย-ประเทศจีน และคนจีนในประเทศไทยสามารถท า
การค้าขายและเป็นเจ้าสัวในหลายตระกูล จนสามารถก้าวสู่จุดศูนย์กลางของอ านาจด้วยการ
สนบัสนุนของกษตัริย ์ไม่วา่จะดว้ยทรัพย ์ก าลงักาย หรือแมแ้ต่การยกธิดาให้เป็นหม่อม ฯลฯ ท าให้
ราชส านกัมีการผสมผสานทางเช้ือชาติจากกลุ่มคนจีน 

งานจิตรกรรมในยุคนั้นจึงเป็นแบบพระราชนิยม เพื่อให้เป็นท่ีพอพระหฤทัยของ
กษตัริย ์ไม่เวน้แมแ้ต่วดัท่ีถูกสร้างโดยพ่อคา้ เช่นวดันาคปรก โดยการสร้างจะถูกตดัรายละเอียด
เคร่ืองไมท่ี้ประกอบสถาปัตยกรรมออก และลายประดบักระเบ้ืองแทน ในส่วนของจิตรกรรมฝา
ผนงัก็เขียนภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะบูชาแบบจีน โดยลกัษณะของจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถ 
วดันาคปรกน้ี ถูกวาดแบ่งเป็นช่องๆ  

ความแตกต่างระหว่างวดัราชโอรสารามราชวรวิหาร และวดันาคปรก คือ วดัราช
โอรสารามราชวรวิหาร จะใช้สีด าในการระบายพื้นหลงัของงานจิตรกรรม คลา้ยทฤษฎีใกลส้ว่าง 
ไกลมืด และมีหลกัแสงเงาประกอบไปดว้ย ส่วนวดันาคปรกงานจิตรกรรมจะมีพื้นหลงัเป็นสีขาว 
ไม่ใชห้ลกัแสงเงา แต่ใชก้ารสร้างดว้ยความแตกต่างของสี และอีกอย่างหน่ึงคือ วดันาคปรกมีการ
หยบิยกวรรณคดีจีนเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัจิตรกรรมบนบานหนา้ต่างดว้ย 

ส าหรับในเร่ืองความหมายนั้น ในบางภาพแสดงให้เห็นวา่ ผูอุ้ปถมัภใ์นการสร้าง หรือ
ช่างซ่ึงเป็นคนจีน เลือกภาพดงักล่าวโดยพิจารณาจากความหมายเดิมของภาพ ดงัจะเห็นไดจ้ากภาพ
ทวารบาลแบบจีน ซ่ึงประดบัเฉพาะบนบานประตู อนัสอดคลอ้งกบัหน้าท่ีเดิมของภาพชนิดน้ี ใน
วฒันธรรมจีน ส่วนภาพบุคคล หรือสัตวอ่ื์นๆ เช่น ภาพเทพ หรือมงักรนั้น ถึงแมอ้าจไม่มีหน้าท่ีใน
การเป็นเทพผูพ้ิทกัษ์โดยตรง การเลือกภาพเหล่าน้ีมาประดบับนบานประตู หน้าต่าง อาจค านึงถึง
ความมีฤทธ์ิของเทพเหล่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทวารบาลของไทย 

ส าหรับสัญลกัษณ์ หรือลายมงคลอ่ืนๆ เช่นผลทอ้ หรือส้มมือ ถึงแมอ้าจไม่ได้ยึดถือ
ความหมายตามความเช่ือของชาวจีน แต่อยา่งนอ้ยท่ีสุด สัญลกัษณ์เหล่านั้นคือภาพมงคล และการ
อวยพร ดงันั้นเหตุผลในการเลือกใช้สัญลกัษณ์ดงักล่าวในงานประดบัศาสนาสถาน นอกจากเป็น
งานประดบัท่ีงดงามแลว้ ยงัเพื่อสร้างความมงคล และอวยพรแก่ผูท่ี้เขา้มาในศาสนสถานดว้ย 

องคป์ระกอบ การจดัวาง โครงสร้างสี ตลอดจนความสัมพนัธ์กบับริบททางศิลปะและ
วฒันธรรมของชุมชนโดยรอบท่ีตั้งของวดั 
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มีภาพจิตรกรรมเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะให้ศึกษาทั้งส้ินจ านวน 10 ภาพ ซ่ึงปรากฏอยู่ใน
พระอุโบสถ บนช่องหนา้ต่าง 10 ภาพ และ 120 ภาพบนฝาผนงัเหนือบานหนา้ต่างทั้ง 4 ผนงัรอบ
พระอุโบสถ 

รูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงั ไดแ้ก่ รูปแบบมนุษย,์สัตว,์ดวงดาว,
ดอกไม,้ผลไม,้ลวดลายและส่ิงของต่างๆ 

ภาพจิตรกรรมท่ีอยูบ่นช่องหนา้ต่างไดจ้ดัวางแบบสมดุลซ้ายขวา เป็นภาพส่ิงของและ
สัญลกัษณ์มงคล มีการใช้หลกัทศันียภาพให้เห็นตามความลึกของภาพโดยการใช้สี จงัหวะการจดั
องคป์ระกอบมีการเวน้ช่องวางท่ีเหมาะสม การวาดไม่ละเอียดนกั ใชเ้ส้นหนา้ในการวาด ส่วนภาพ
จิตรกรรมท่ีอยู่บนฝาผนงัทั้ง 4 ด้าน แบ่งการวาดเป็นช่องส่ีเหล่ียมเรียงซ้อนกนัอย่างเป็นระเบียบ 
รวมทั้งหมด 110 ช่อง 

พื้นหลงัท่ีปรากฏสีขาว สีท่ีปรากฏมีเพียง สีด า สีแดง และสีเขียว ส่วนสีอ่ืนๆ เกิดจาก
การน าสีด า สีแดง และสีเขียวมาผสมกนัเอง ใช้สีด าในการตดัเส้น ระบายสีแบน ไม่มีการไล่สีอ่อน
แก่จึงไม่ปรากฏแสงเงาบนภาพ 
 
กำรก ำหนดอำยุจิตรกรรม 

 
ภาพท่ี 64 ภาพระบุปี ติง เวย่ ท่ีปรากฎบนบานประตูภายในพระอุโบสถ วดันาคปรก 
 

วดันาคปรกมีประวติัท่ีค่อนขา้งชดัเจน มีการระบุปีท่ีสร้างงานจิตรกรรมในพระอุโบสถ
ไวอ้ย่างชัดเจนบนบานประตู เขียนด้วยอกัษรจีน อ่านได้ความว่า “ปี ติง เว่ย” ในการตรวจสอบ
ปฏิทินจีนพบวา่ ในรอบหน่ึงร้อยแปดสิบปีน้ี มีปีติง เวย่ 3 คร้ัง คือ พ.ศ.2390,  พ.ศ.2490 และ พ.ศ.
2510 ซ่ึงตรงกบัปลายรัชกาลท่ี 3 ปลายรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 9 ตามล าดบั ทั้งน้ีหากพิจารณาจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



326 

 

326 

เน้ือเร่ือง และแนวการเขียนภาพแบบจีนอนัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในรัชกาลท่ี 3 และเร่ิมจางหายไปใน
สมยัรัชกาลท่ี 4 จิตรกรรมบนบานประตู หน้าต่างบานอ่ืนๆ และภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ ในช่อง
ภาพเหนือบานประตู หนา้ต่างก็น่าจะเขียนในคราวเดียวกนั เพราะน าเสนอเน้ือเร่ือง และใชเ้ทคนิค
การเขียนภาพแบบจีนเช่นเดียวกนั  และในการก าหนดอายุจิตรกรรม จึงไดน้ าภาพเคร่ืองประดบั
เรือน ไปเปรียบเทียบกบัโบราณวตัถุ ซ่ึงมีเคร่ืองประดบัเรือน 3 ชนิดดว้ยกนั ท่ีสามารถบ่งบอกอายุ
จิตรกรรมในพระอุโบสถได ้คือ กระจกเงา แวน่ตา และเคร่ืองถว้ย 
 กระจกเงา ตามประวติั ศาสตร์ของจีน เก่ียวกบัการท ากระจกมีนอ้ยมาก แต่ก็มีหลกัฐาน
อา้งอิงจากการท ากระจกมาก่อนคริสตศ์กัราช 140 ปี หรือประมาณ 2,000 กวา่ปี ก่อนราชวงศฮ์ัน่ 
ตั้งแต่ก่อนชาวตะวนัตกจะประสบความส าเร็จในการหลอมทรายเป็นแกว้ ชาวจีนก็มีกระจกใชน้าน
แลว้ โดยกระจกของคนจีนในสมยัก่อนท าจากทองเหลือง หรือส าริด โดยดา้นหนา้ หรือดา้นท่ีใช้
ส่องนั้น จะท าใหเ้รียบแลว้ขดัใหเ้งา ขณะท่ีดา้นหลงัจะท าเป็นลวดลายต่างๆ โดยท่ีลวดลายดา้นหลงั
กระจกนั้นจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกฐานะของผูใ้ช ้ นอกจากน้ียงัมีการท ากระจกขนาดใหญ่ มีลกัษณะ )
 (คลา้ยถาดทองเหลืองแขวนไวแ้ลว้ติดตะเกียงหนา้กระจก เพื่อใหแ้สงสวา่งสะทอ้นในเวลากลางคืน 
ชาวจีนเช่ือกันว่ากระจกสามารถขัดไล่ส่ิงชั่วร้ายได้ โดยการขจัดน้ีจะเป็นลักษณะสะท้อน
ออกไป ทั้งน้ียงัเช่ือกนัวา่ผไีม่กลา้ส่องกระจก 
 แว่นตา จากบนัทึกของมาร์โก โปโล (Marco Polo) (15 กนัยายน ค.ศ.1254 – 9 
มกราคม ค.ศ.1324) ปี ซ่ึงตรงกบัสมยัราชวงศ์ถงั เขาไดเ้ขียนบนัทึกเม่ือเดินทางไปยงัจีน เขาเห็น
พวกผูดี้ และชนชั้นมีอ านาจในจีนใส่แวน่ แต่เขาก็คิดวา่เป็นเคร่ืองประดบั ดูจากประวติัศาสตร์ของ
จีนจะพบวา่สมยัโบราณพวกผูดี้มีตระกูลเท่านั้น ท่ีอ่านเรียนหนงัสือได ้เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล
และแสดงถึงสถานภาพท่ีสูงส่งในสังคม และเขา้ใจวา่แวน่ตาสมยัแรกๆ ท่ีคิดคน้เพื่อตอ้งการดูใกล้
ก่อน คือเป็นแวน่ขยายนัน่เอง และนอกจากนั้นในสมยัขงจ๊ือ ก็มีบนัทึกเก่ียวกบัการใชแ้วน่ท่ีเป็นหิน
สีต่างๆ เพื่อกนัแดด และส่วนมากหนา้เรียบ ท่ีเคยไดย้นิค าวา่ จุยเจีย ท่ีชาวจีนเรียกกนันัน่เอง 
 เคร่ืองถว้ย ในสมยัราชวงศชิ์งท่ีตรงกบัสมยักรุงศรีอยธุยาจนถึงในสมยัพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัวของไทย ถือเป็นยุครุ่งเรืองของเคร่ืองถว้ยชามจีน โดยจีนส่งออกเคร่ืองลายครามและถว้ย
ชามแบบเขียนสีหลากหลายไปยงัประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดยเฉพาะในช่วง
ของจกัรพรรดิคงัซี (Kangxi, ค .ศ . 1661-1722) ซ่ึงมีการผกูขาดการผลิตเคร่ืองถว้ยชามโดยราชส านกั 
มีการพฒันาเทคนิคการเขียนลวดลายหลากสีลงบนเคร่ืองถว้ยชาม ซ่ึงยงัคงเป็นเทคนิคท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั แต่ในสมยัราชวงศ์ชิงตอนปลาย มีการผลิตเคร่ืองถ้วยชามคุณภาพต ่า และมีการเขียน
ลวดลายอยา่งไม่ประณีต เหตุเน่ืองมาจากเกิดความไม่สงบในราชส านกัจีน  
 จากของส่ิงของทั้งสามช้ินน้ี ท าให้เห็นไดว้า่ในสมยัท่ีมีการเขียนจิตรกรรมวดันาคปรก
นั้น ไดมี้การประดิษฐก์ระจกเงา แวน่ตา และเคร่ืองถว้ย ข้ึนมาแลว้ และจากอีกมูลเหตุหน่ึง ท่ีวดันาค
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ปรกพบการเขียนภาพเคร่ืองถว้ยเป็นจ านวนมาก โดยมีการวาดลวดลาย รูปแบบและองค์ประกอบ
ศิลปะเฉพาะหลายประการอย่างไม่ประณีตแสดงให้เห็น ต่างจากการท่ีช่างวาดภาพบุคคล ดอกไม ้
และสัตว ์โครงสีท่ีใชมี้ลกัษณะโดยจะใชโ้ครงหลกัเป็นสีแดง ส่วนการก าหนดอายุจิตรกรรมท่ีวดัน้ี 
ได้เสนอแนวคิดใหม่ในการน าเอาคติมาเป็นประเด็นส าคญัท่ีก าหนดอายุ โดยอาศยัหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดีผนวกกบัรูปแบบศิลปะ ซ่ึงก าหนดอายไุดว้า่น่าท่ีจะอยูใ่นระหวา่ง ค.ศ. 
1824 และไม่เกิน ค.ศ.1851 ซ่ึงตรงกบัสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว ไปจนถึงสมยั
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในตอนตน้รัชกาล 
 
อภิปรำยผล 

จิตรกรรมภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะเป็นจิตรกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะถ่ิน เพราะจาก
การศึกษาศิลปะจีนจากเอกสารประกอบกบัค าบอกเล่า พบวา่ท่ีประเทศจีนมีจิตรกรรมภาพเคร่ืองตั้ง
เคร่ืองโตะ๊ปรากฏใหเ้ห็นนอ้ยมาก หรืออาจเรียกวา่ แทบจะไม่มีหรือหาดูไดย้าก เพราะท่ีประเทศจีน
มีการตั้งเคร่ืองโตะ๊บูชา โดยใชโ้ตะ๊และเคร่ืองบูชาจริง 

จิตรกรรมภาพเคร่ืองโต๊ะเคร่ืองตั้งปรากฏในสังคมไทยตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นบัเป็นช่วงท่ีราชส านกัมีความสัมพนัธ์ดา้นการคา้ขายกบั
ประเทศจีน เป็นการท ารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้ งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจา้อยูห่วัทรงมีความโปรดปรานศิลปกรรมของจีน ดงันั้นวดัท่ีสร้างในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีศิลปะจีนปรากฏอยู่แทบทั้งส้ิน การใช้รูปแบบสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบักระแสนิยมของในแต่ละยคุสมยั อีกทั้งการใชสี้และเทคนิคท่ีมากข้ึนในปัจจุบนั 

จิตรกรรมภาพเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะไม่สามารถคน้หาปริศนาธรรมจากสัญลกัษณ์บน
เคร่ืองบูชาได ้เร่ืองเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะทั้งหมดช้ีไปในเร่ืองความสุขเฉพาะหนา้ คือ อายุยืน มีโชค
ลาภ มีวาสนา ไม่ได้พูดถึงเร่ืองนิพพาน การเสียสละ ทานบารมี การช่วยเหลือคน ซ่ึงประเด็นน้ี
สอดคลอ้งกบัขอ้ความของ จอร์ช วิลเล่ียม สกินเนอร์ (George William Skinner) ท่ีไดเ้ขียนไวว้่า 
สังคมชาวจีนในประเทศไทยมุ่งเขา้ไปสู่ความสัมพนัธ์แนวตั้ง นัน่คือ การไต่เตา้สู่สถานะท่ีสูงข้ึน 
แสวงหาแต่การมีวาสนาและยศฐาบรรดาศกัด์ิ 

จากการศึกษาท าให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของวฒันธรรมจีนท่ีซึมแทรกอยู่ในวิถีแห่ง
ความเป็นไทย ท่ีสามารถสืบทอดรักษาความเป็นรากเหงา้ของวฒันธรรมไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ โดย
ไม่ให้เกิดความขดัแยง้ เช่นเดียวกบัคนจีนและคนไทยท่ีสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข เพราะ
คนจีนรู้จกัปรับตวัให้อยู่กบัวฒันธรรมร่วม มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั และคงความเป็นอตัลกัษณ์
ของตนไวด้ว้ย จึงท าใหท้ั้งคนไทย และคนจีนอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขมาจนถึงทุกวนัน้ี 
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1.เพลงยำวทีก่ล่ำวถึงเคร่ืองตั้งเคร่ืองโต๊ะ 
ประนมหตัถจ์ดัวางข้ึนกลางเศียร ตามพระราชประสงคจ์  านงเนียน แทนธูปเทียนเขาไม้

เคร่ืองลายคราม ลว้นดีดีมีปัญหาหามาได้ หนงัสือใหญ่ตว้นยี่มิเข็ดขาม สู่พากเพียรอุตสาห์พยายาม 
ให้ตรงตามพระประสงค์ทรงเมตตา หงส์ร่อนมงักรชา้มาไม่ถึง เป็นท่ีหน่ึงตั้งใตพ้ระทยักลา้ โต๊ะท่ี
สองรองกนันั้นลงมา ลว้นจินดาเคร่ืองแกว้เจียระไน มีนามหนามขนุนขนุนผล มาปะปนบนแกว้แลว้
ดูได ้คร้ันเลิกงานการหมดปลดทิ้งไป จะเก็บไวล้ว้นแลว้แกว้มณี โต๊ะท่ีสามนามช่ือว่าโป๊ยเบ๊ ผอม
โซเซอดหญา้น่าบดัสี ภาษาไทยใชเ้รียกวา่พาชี เคร่ืองไม่มีมา้พลดัเท่ียวจดัมา โต๊ะท่ีส่ีมีนามช่ือกิเลน 
พึ่งไดเ้ห็นคร้ังน้ีดีนกัหนา ควรจะตั้งอย่างดูเคร่ืองบูชา โต๊ะท่ีห้าหน้าโผล่สิงโตเซียน วางท่าน่าลบั
แลดูแออดั สารพดัพื้นความก็งามเล่ีย ลว้นแต่เขาไมล้ายเชิงเทียน สู้พากเพียรหาไดใ้หม่ใหม่ดี โต๊ะท่ี
หายกส าคญัแปะลัน่ชา ใครมีมาชนไดมิ้ใหห้นี เหล่ียมกลมผสมลายสบายดี กระบือสีค่างต่างวางเรียง
ไป โตะ๊ท่ีเจด็เสร็จอยูใ่นหมู่นั้น ก็เจือกนัโยมญาติภาชน์วสิัย ลว้นดีดีชะนีลิงโหนก่ิงไม ้ก็นบัได ้แปด
ท่ีดูดีจริง โตะ๊ ท่ีเกา้เพรางามหนามขนุน แต่ปนวุน่กนัเป็นกองของทุกส่ิง ตวัหนงัสืออ้ือ ตูดู้ประวิง ก็
เลยน่ิงชมลายครามอร่ามตา ท่ีสิบหยิบดีทีละช้ิน ลว้นของกินเดียรดีมีนกัหนา หมอ้ขน้สันทดัจดัเอา
มา ท่ีตรงหนา้ฝร่ังแขกแปลกแปลกกนั ท่ีสิบเอ็ดเสร็จแวเจียระไน แสนวิไลแลเลิศดูเฉิดฉนั สะอาด
ตาน่าเจริญเพลินทุกอนั ช่างเลือกสรรหาไดท่ี้ไหนมา  

ท่ีสิบสิงตอ้งยกกระจกสาม หนีเคร่ืองครามเข็ดขยาดไม่อาจหา ท่ีเทา้โต๊ะกางมุง้กลวัยุง
มา เกินต าราท่านท่ีตั้งแลว้คร้ังน้ี ท่ีสิบสามงามยกกระจกขา้ม ชามอ่างเจียระไนใส่ถว้นถ่ี งามขบวน
แลว้แกว้มณี เอาไมก๋ี้เขา้มารองของต ่าไป ท่ีสิบส่ีมีโปร่งขาดโอ่งอ่าง แต่เซียนกลางลืมตามาแต่ไหน 
ประสกน้ีโยมสีกามาท าไม จะขอใบห้รือตวัเต็งเก่งส าคญั ท่ีสิบห้าตาคู่ดูประหลาด มีบาตรตั้งใส่จนั
หนั สีตองฟองกาหาตะบนั ขวดแจกนัก็ไดสี้หลวงพี่ครู ท่ีสิบหกยกแคะลายแปะกรับ เซียนประดบั
ของดีกมี้อู หาใหม่ไดเ้ป็นกองของพอดู เทพปรูสรวลกระซิบสิบแปดองค ์หน่ึงวิฬาร์ตาเพชรมีเสร็จ
สรรพ เพชรประดบัผา้อร่ามงามระหง งามตั้งอยา่งประกวดงามทรวดทรง แต่ความสงสัยมีญ่ีปุ่นกนั 
แต่ยอมลงไม่ไดก้งัใสแท ้จกัษุแก่เหลือพิเคราะห์ให้เหมาะมัน่ จะขอเชิญกอมมิต้ีท่ีส าคญั ญ่ีปุ่นนั้น
หรือกงัไสไดเ้ทจ็จริง ท่ีสิบเจด็นั้นมีผกัชีพร้อม เคร่ืองน้ียอ่มของดีมีทุกส่ิง ดว้ยวา่ของชอบใจมิไดทิ้้ง 
งามเพริศพร้ิงผา้หนา้หาไม่มี ช่างลอดเลาะเสาะหามาแต่ไหน จะถามใครอน้อั้นสั่นเกศี ต่อนานนาน
รับประทานยืมสักที ปกเกศีขา้พเจา้เถ้าโยธา สิบแปดทีมีฆอ้งกลองระฆงั เสียงไม่ดงักลองไม่ตีดี
นกัหนา แป๊ะเต๋งเก๋งทัง่ทัง่ววัปลา สะพานมาเซียนขา้มแม่น ้ าไป เร่ืองน้ีมีเจา้แห่งองคท์่าน นอกวา่นั้น
เต็มแสดงหาแจง้ไม่ กงเต๊กเจ๊กหามาแต่ไร เม่ือเผาไฟส่งสู่สวรรยา สิบเกา้ท่ีมีของสิบสองสัตว ์นาม
ชดัมุสิโกโตนกัหนา หน่ึงกระต่างร่ายบ่อพยคัฆา งูปลาปีมะเส็งเก่งไม่บนั ท่ียี่สิบหยิบแคะท่ีแป๊งเต่ง 
ล้วนของเก่งผูก้ผา้แดงงามแสงฉัน กบคางคกยกกวางข้างละอนั ถดันั้นยี่สิบเอ็ดเสร็จโป๊ยเซียน 
พวกจับ๊โป๊บเล่าอัน่ฉนัไปดว้ย เคร่ืองเวย๊นกวยอยูก่ลางริมหวา่งเศียร เดินร่ายกนัเป็นกงแลว้วงเวียน 
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ถือธูปเทียนคนละคู่มาบูชา ยี่สิยสองมีกลองคู่ สุนกัขห์มอบชมแลว้กม้หนา้ แดงขาวร้าวลิปริออกมา 
เกินต าราเสียแน่ฉันแพคุ้ณ ยี่สิยสามงามโฉมท่ีโคมห้อย ตอ้วค่อยค่อยเจาะสลายอย่าวายวุ่น แจ
กนัดปร่งโยงกนัมาช่วยการุณ ไดท้  าบุญถวายวดัภคินี ยี่สิบส่ีมีข่าววา่ร้าวมาก ท าให้ยากกบัท่านกอม
มิต้ี ลุแก่โทษโปรดหม่อมฉนันั้นสักที ชา้ชา้ปีท่ีจะไดม้าหามาแกต้วั ยี่สิยห้าท่าทางก็วางงาม ดูอร่าม
ร้อนใจมิใช่ชัว่ กรรเชิงปักเป็นหลกักั้นของกนักลวั จะบงัทัว่กนัแสงพระสุริยน ท่ียี่สิบหกยกหมอนม
มานอนเฝ้า เซียนใหม่เก่าไล่จบัออกสับสน กระถางอบเน้ือไมล้ายชอบกล ข้ึนผจญ หน้าลบัแลฉัน
แพคุ้ณ ยีสิ่บเจด็เสร็จตั้งฉากหลงัดว้ย ลบัแลสวยตั้งอีกชั้นกั้นออกวุน่ พึ่งสอนหดัจดัตั้งอยา่งดรุณ ขอ
พึ่งบุญคร้ังน้ีหลวงพี่ครู เธอไปหาท่าทางท่ีวางตั้ง แนะใหม้ัง่สอนแขกให้กินหมู ยอมเป็นศิษยว์ดับาง
จากเพราะอยากรู้ เราไวกู้ย้ืมไดไ้ปพลางพลาง ยี่สิบแปดแรดปลาศิลาหยก ควรจะยกท่ีกระยอกชอก
กระถาง ค่อยเรียนรู้ดูไปท่ีไวว้าง ครามจืดจางแลว้อยา่ใชข้องไม่ดี ยี่สิบเกา้เขา้ระดมปนใหม่เก่า หยิบ
ยมืเขาตั้งไดใจไม่หนี  

สอนหดัจดัตั้งในคร้ังน้ี นานแลว้ดียมืไดไ้ม่ระอา ท่ีสามสิบหยิบเทียนเซียนเล่นน ้ า เท่ียว
วา่ยด าผดุพน่แลว้คน้หา เพราะตอ้งประสงตต์รงปูปลา จึงลงมาอาบน ้ าฤทธ์ิส าแดง สามสิบเอ็ดเสร็จ
ถว้นทบัทิมจา้ ทิมพม่าจนัทรบูรเขา้หนุนสง เพราะชมพูอ่ยูบ่นจานพานเคลือบแคลงก็ดูแดงไปทั้งนั้น
เหลือปัญญา สามสิบสองของตั้งสังกโลก เสียตาโรคผกัชีกั้นหัน่แทนผา้ ขวดแฝดแรดอยูต่รงหูปลา 
นกกระสาหรือว่าห่านการประวิง สามสิบสามครานั้นท่านโป้โหละ ชั้นแต่ผา้หน้าโต๊ะหมดทุกส่ิง 
กระเบ้ืองแตกแยกยกัช่างปักจริง หาสักส่ิงครามดีไม่มีเลย สามสิบส่ีมีทั้งสังกโลก ท่ีมีโรคิบ่นร้าวพ่อ
จา้งเอ๋ย เล่ียมทบัหลบัตาไม่เห็นเลย ยงัไม่เคยยืมกูผู้ใ้ดมา สามสิบห้ากาฟองกองเขา้ไว ้แทนกงัไสอยู่
วุน่เจียวคุณจ๋า ของอยา่งน้ีกอมมิต้ีมิหลบัตา ตั้งเบ้ืองหนา้แลว้พิ่ขอเสียที สามสิบหกก๊กสิงโตโผล่เป็น
กอง ผา้แดงตอ้งผกูไวมิ้ให้หน้ี พนกังานหามาห้ากุลี พอถึงท่ีสามสิบเจ็ดเบ็ดเสร็จวาง ชาจ๊บโป๊ยโรย
มีท่ีน ้าร้อน กระบือจรพลดัหมู่อยูข่า้งขา้ง สามสิบเกา้เหล่าสิงโตโผล่โต๊ะกลาง ฉากหลงักางลายสิงห์
วิง่ออกพรู ส่ีสิบหยบิเรียนกอมมิตี สิงโตมีเทา้โต๊ะอยูท่ ั้งคู่ ช่างจดัของกองมาน่าเอ็นดู ถา้ปะหมู่เต็มท่ี
หนีไม่พน้ ส่ีสิบเอด็เสร็จสบายลายตวัยี ่ดูงามดีตั้งสลบัอยูส่ับสนผา้ หนา้หาใหม่ใหช้อบกล น่ีผา้กน้ตู้
ใครท่ีไดม้า ส่ีสิบสิงของดีตวัยีห่วดั ระฆงัวดัหอ้ยคู่อยูซ่า้ยชวา ส าหรับตีท่ีมัน่ของสัญญา งามผา้งามดี
ตวัยีท่อง ส่ีสิบสามหลามลน้ปนเก่าใหม่ ตวัยี่ไพร่ขุนนางวางทั้งสอง ตามตลาดกวาดตั้งยงัเป็นกองง 
ท่านเจา้ของชอบมากยากไพร่พล ส่ีสิบส่ีมงักรซ่อนป่วยเจ็บ มงักรเล็บครบส่ีมีสับสน กระบือเหล่า
เขาตูดู้ชอบกล ก็เลยจนส่ีสิบห้าสถาวร มีเซียนหน้าลบัแลยืนแบบหัตถ์ จงโปรดจดัตั้งบา้งช่วยสั่ง
สอน ขอให้ฟุ้งเฟ้ืองเร่ืองขจร รับเอาพรพูนพิพฒัน์สวสัดี ส่ีสิบหกยกทัว่ตวัหนงัสือ นกัเลงลือพูดถึง
อยูอึ่งม่ี บ่ินร้าวเก่าใหม่มาหลายปี เป็นศรีสวสัด์ิสุขทุกเวลา ส่ีสิบเจ็ดเสร็จสบายลายน ้ าหมึก ของกนั
ตึกแตกร้าวออกฉาวฉ่า แจกนัช้ินบ่ินป้ันเอาชนัยา แต่ผา้หนา้ปักใหม่ไหมน ้าทอง  
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ส่ีจับ๊โป๊ยโวยวายลายหนงัสือ กิเลนลือท่ีวางอยูท่ ั้งสอง นกกาสักปักอยูดู่ท  านอง แต่ชาม
รองลวดลายเขาไมดี้ ส่ีสิบเกา้เขาควายลลายหกั แต่น่ารักทั้งเคร่ืองฤดูส่ี ร้าวบ่ินช้ินละนอ้ยเกือยร้อยปี 
กอมมิตีคนพระครูดูเตม็ใจ ท่ีหา้สิบหยบิหาท่ีชามาก ดูล าบากกระจ๋ีกระจู๋แก่หมู่ไพร่ เตม็เบ่ือเหลือทน
ขนมาไป ต าราไวเ้ชียงอานบุตรหลานจ า ห้าสิบเอ็ดเสร็จทัว่บวัด าแดง สลบัแสงเก้าใหม่ได้ยงัค  ่า 
เหมือนน้านแพขายของท่ีห้องน ้ า ดูเกินต าราตั้งแลว้คร้ังน้ี ห้าสิบสองของทัว่บวัทั้งนั้น จานป้ันชกั
รอกออกอึงม่ี ห้าสิบสามครามฮ่อก็พอดี กาเหล่ียมมีเอาแต่ในใช้ส าคญั ห้าสิบส่ีมีปัญญาก็น่ารัก 
ปรัชานกัต่อติดคิดขนัขนั นบัหน่ึงไดไ้ม่มีสองของสู้กนั เพราะพระปัญญาคิดประดิษฐ์เพียร ห้าสิบ
หา้หาไดเ้คร่ืองไขหมด ประทานโทษโปรดอภยัใช่แกลง้วา่ นาฬิกาเรือนน้ีดีขยนั มีเฮาเจ่างามงามถึง
สามอนั ก็เลยท่านห้าสิบหกยกร าพนั กระบือพลดัจดัเป็นคู่เขา้ตูห้มด ชามก็สดลายเขาไมใ้ส่จนัหัน 
จุย๊เซียนซอ้นสองกระถางวางคู่กนั ลูกศิษยท์่านผูใ้ดยงัไม่รู้ สอนสั่งยงัวา่ต าราไหน เชิงเทียนใชต่้อติด
คิดอดสูตอ้งเหมาเอาเขา้เป็นศิษยท์่านพระครู เพราะไดอ้ยูอ่าวาสธาตุเดียวกนั ห้าสิบเจ๊ดมีลายเขาไม้
เก่า เชิงเทียนเล่าติดต่อขอ้ขนัขนั มีฝาหอยลอยเป็ดเป็นคู่กนั กระถางนั้นลายไม่เหมือนแลว้เพื่อน
เกลอ ห้าสิบแปดแรดเน้ือเหลือท่ีว่า ลบัแลหน้าเขาไม่ลายเปอเหลอ ชามใหม่เก่าออกเป็นกองลว้น
ของเธอ ญ่ีปุ่นเซ่อเป็นเหรียญเพียรส าคญั ห้าสิบเก้าเหล่ามงักรมกัซ่อนเล็บ กระบือเจ็บขาหักจกั
เลือกสรร หลวงพี่หาได้เป็หกสินกองของทั้งนั้น ก็เลยหันหกสิบหยิบลบัแล ช่างพากเพียรเขียน
กระจกยกมาตั้ง ปัญญาชัง่คิดงามตามกระแส สิงโตโผล่ยดัดูอดัแอ สิงโตแทภ้าพป้ันนั้นส าคญั หก
สิบเอด็เสร็จงามลายครามใหม่ ก็เลยไปหกสิบหยิบลบัแล ช่างพากเพียรเขียนกระจกยกมาตั้ง ปัญญา
ชัง่คิดงามตามกระแส สิงโตโผล่ยดัดูอดัแอ สิงโตแทภ้าพป้ันนั้นส าคญั หกสิบเอ็ดเสร็จงามลายคราม
ใหม่ ก็เลยไปหกสิบสองของขยนั สุนกัขจู์ดูประวงินัง่ยิงฟัน มงักรนั้นลานลบัแลเซียนแบมือ หกสิบ
สามครามบงัสังกโลก ท่ีเป็นโรคติดต่อก็นบัถือ หกสิบส่ีมีมาตอ้งหารือ หกสิบห้าวา่ช่ือศิลาหยก ฉาก
หลงัอ่อนซ้อนกระจกยกมาตั้ง งามรุงรังสารพดัเท่ียวจดัหา คุณก็เก่าเล่าจะสู้หลวงโยธา เชิญปรึกษา
กนัเสียก่อนอยา่นอนใจ หกสิบหกยกท่ีผกัชีเก่า จวนจะเน่าแลว้เจา้ขาอย่าสงสัย อายุถึงเจ็ดสิบสอง
ของส่ิงใด ร้าวรานไปผิดส าหรับบงัคบัเดิม เพราะความจนขน้แคน้แสนตรองตรึก ความชราอยา่นึก
ให้ฮีกเหิม เพราะผกัชีมีหามาแต่เดิม ของเฉลิมพระเดชพระคุณไป หกสิบเจ็ดเสร็จสีส่ีฤดู จะเชิดชู
หน่ึงหน่อก็ไม่ไหว เพราะร้าวบ่ินช้ินสองของชอบใจ ก็เลยไปหกสิบแปดแรดมงักร มีฮกลกยกวาง
กลางกระถาง เก่าใหม่วางแลดูชูสลอน เซียนกระบอกชอกกนัสรรพาภรณ์ หน่ึงมงักรนอนเดียวเขียว
ไข่กา หกสิบเกา้เหล่าแดงแสงชมพู ก็น่าดูเสือกสนเท่ียวคน้หา แดงงามชามใหญ่ใช้เล้ียงปลา เป็น
โต๊ะสามัญยอมพร้อมพร้อมกัน เจ็ดสิบหยิบสีงามดีชัด เซียนสิบหัตถ์หน้าลับแลแลเฉิดฉัน มี
ผา้เหลืองผกูงามถึงสามอนั เชิงเทียนนั้นต่อติดคิดชอบกล เจด็สิบเอด็เสร็จกระถางปลูกทบัทิม แจกนั
ริมขา้งลบัแลแลสับสน น่าหวัร่อหมอ้ใส่น ้ามนต ์ช่างยมืคน้เขาไดที้ไหนมา  
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เจ็ดสิบสองของดีส่ีฤดู มีบวัคู่เรียงรายทั้งซ้ายขวา กระถางกลางวางห่านแลลานตา ยืม
ใครมาหรือของเก่าของเจา้คุณ เจ็ดสิบสามงามสบายนารายณ์ระงบั เป็นยาดบัโรคาถึงห้าหุน เป็น
เนืองเนืองเฟ้ืองไพไดท้  าบุญ จิตการุณแผเ่ผือ่ไดเ้จือจาน น่ีแบ่งภาคจากนภาหน รักษาจนกวา่จะถูกถึง
ลูกหลาน เพราะลงทุนท ายามาช้านาน นารายณ์กาลท่ีมาถึงไดพ้ึ่งไป เจ็ดสิบส่ีมีลายตน้ไมปุ่้ม เป็น
ของชุ่มติดต่อพอดูได ้น่ีเสาะคน้ดน้หามาเม่ือไร พบท่ีไหนหาฝากรากระบูน เจ็ดสิบห้าหนา้เซียนข้ึน
ข่ีสัตว ์ดูแออดัตั้งไวไ้ม่ใหสู้ญ เพราะอยากจะเฉลิมใหเ้พิ่มพูน เกือบจะสูญเซียนขวาหนา้ร้าวราน เจ็ด
สิบหกยกตั้งสังกโลก เหมือนมีโรคลืมมาไดว้า่ขาน ขอเชิญท่ากอมมิตีมาพิจารณ์ จะเป็นการเท็จจริง
ส่ิงอนัใด เจ็ดสิบเจ็ดเสร็จมีส่ีฤดู ท่ีไดรู้้อธัยาอชัฌาสัย เป็นของเก่าร้างมัง่มีตั้งไว ้ถา้กะไรผอ่นพกัไว้
สักที เจด็สิบแปดแอด๊เดียวเหลียวชโงก สังกโลกของใครแลว้ไม่หนี ประสมหวงัตั้งดูของผูดี้ เป็นศรี
สวสัด์ิสุขทุกเวลา เจด็สิบกา้ววาววามกพื้นครามใน มงักรใหญ่ตั้นเมฆเอกนกัหนา นกัเลงพร้อมยอ่ม
ยบัอปัรา ลับแลหน้าหนังสือฮกยกถึงดี ใครได้เห็นเป็นของอศัจรรย์ ก็ลือลั่นเฟ่ืองฟุ้งทั้งกรุงศรี 
นกัเลงคราคร้ามขยอ่นผอ่นราว ีโถผมมีฝาร้าวเก่าจริงจริง แปดสิบหยิบโต๊ะโป๊ะโหละเลิก ก็เอิกเกริก
คนหามาทุกส่ิง โตะ๊ฝ่ายนอกบอก่อนอยา่คอ้นติง ท่ีงามพร้ิงอยูข่า้งในยงัไม่แลว้ ฯ318 
 
2. แหล่เทศน์มหำพน ว่ำด้วยลำยเคร่ืองโต๊ะ 319 

พรัห์เม ดูกรมหาพราหมณ์สยามประเทศเพศผนวชชี เราจะแนะแนวนาลีศีขเรศ ท่ีพระ
ชฏิลป่ินเกล้าส าราญกาย ท่านจะมีมโนหมายมุ่งเขม้น ไปเถิดก็จะได้เห็นทางทุเรศระยะไพร 
จนกระทัง่ถึงพระอาศรมศิวาลยัไทธิเบศร์ อนัองคอิ์นทร์อมรเทเวศร์แสร้งเสกสรร ประสาทให้พระ
วศิณุกรรมน์ฤมิต มีหลายอยา่งช่างประดิษฐ์ประดบัไว ้ทั้งแท่นท่ีบรรทมในประทบัเลาน อีกทั้งทีนัง่
เย็นประทบัร้อน มีห้องหับซับซ้อยและสะอาด ลออเอ่ียมโอภาสพรรณราย บญัชรเฉิดฉายลาย
จ าหลกั พื้นกระจกแสงประจกัษก์ระจ่างตา มีเพดานตระการฝ้าระยา้ยอ้ย อจักลบัระยบัห้อยโคมหวด
แขวน พื้นชาลาหนาแน่นไปดว้ยโต๊ะตั้ง ลว้นเคร่ืองครามงามสะพร่ังพะพรายตา มีหลายอย่างต่าง
ภาษามาแต่นอก เหลือแลว้ท่ีเราจะเล่าบอกบรรยาย เป็นชุดๆ สุดท่ีจะอธบายให้ถ่ีถว้น เซ่ียงไฮฮ้่อจีน
ญวนกระบวนลาย พร้อมสะพร่ังตั้งถวายพระชินวงศ์ บรรเจิดจริงยิ่งยงล้วนอย่างดี พราหมณ์เอ่ย 
พรรณโต๊ะลว้นลายผกัชีตั้งโรยหน้า ยงัเล่าเหล่าคณามงักรเมฆ แลเป็นหมูดูวิเวกว่ายเวหน ราวกบั
เป็นเล่นลมบนโพยมเมศ บา้งโคง้สกนธเพศผงกหัว ลางเหล่าเล่าก็เล่นตวัผงกหงาย พรรณโต๊ะลาย
                                                                    

318 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเร่ืองเคร่ืองโตะ๊และถว้ยป้ัน (พระ
นคร : โรงพิมพคุ์รุสภา, 2505), 176. 

319 ปริวรรต   ธรรมาปรีชากร, เคร่ืองถว้ยวดัโพธ์ิ (กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พร้ินติ้งแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2545), 
256-257. 
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มงักรหย่อม งามสะอาดประหลาดคอ้มขดอินทรีย ์เออเหตุผลจะพึงมีมาไฉน หรือซ่อนตวักลวัภยั
พระยาครุฑ ใครไดเ้ห็นเป็นวิมุ่ติประหม่าใจ ยงัโต๊ะลายมงักรไฟน่าใจหาย ดูเล้ือยเล่นเผน่ตะกายตะ
เกียกเกิง ช่างกระไรไฉนเพลิง ไม่เผาผลาญ จึงแผลงฤทธ์เริงรานทะยานเผน่ บา้งก็โต๊ะลายสิงโตเตน้
ตามคะนอง ดงัว่าจะโอษฐ์พิโรธตอ้งค ารามรน แลดูหน้ายู่ยี่ย่นแสยะเยื้อง อมวิเชียรชูช าเลืองเคือง
เขมน้ บา้งก็ผาดผนัโผนเผน่ตะครุบแกว้ กอดกระหวดัรัดแลว้ทะล่ึงโลด เพื่อนล าพองคะนองโดดขา้
ช่วงชิง ดูดุจเป็นเห็นจริงดว้ยวาจา ยงัเล่าเลห่าคณาโต๊ะดว้นยี่มีหนงัสือ เขียนยี่ห้ออออืออ่านไม่ออก 
ส่งภาษามาแต่นอกอย่างไรหนอ เป็นจนใจสไม่รู้ขอ้ท่ีความขนั บา้งก็แกลง้แสร้งสรรแลงามเล่ียน 
โต๊ะลายเซียนครบโป๊ยแซ่ เหมือนง้ิวเล่นเล่าเยี่ยแซแห่เทวดา บา้งเหยียบเมฆลอยมาก็มีมัง่ บา้งยืน
เป็นคู่ดูขึงขงัเขมน้ท่า บา้งเงยหงายบ่ายหนา้ข้ึนดูดาว บา้งยุคมือถือไมเ้ทา้ท าท่วงที ชะเฮียฮุดจุดอคัคี
มีแส้พดั สุดแลว้ท่ีเราจะแจงแจง้จดัขนดันาม อีกเขาไมล้ายครามก็ครึกคร้ืน และดูดัง่พ่างพื้นพนัศ
สถาน บา้งเป็นท่ีถ ้าธารตระหง่ายง ้าชะโงกเง้ือม บา้งแรระบายลายเล่ือมพิลึกแล ประสานซ้อนคราม
อ่อนแก่เขา้แกมกนั ยงัโตธ๊เขียวไข่กานั้นก็ชอบกล ดูเขียวข าอ าพนดงัพื้นเมฆ ตั้งรายเรียงอดิเรกอร่าม
งาม อีกสังกโลกลายคราก็ครบถว้น งามสะอาดประหลาดลว้นดว้ยลายเหลือ ออ้ของน้ีมีมาแต่เมือง
เหนือไฉนเล่า หรือจีนลกัลงส าเภาไปเขียนคราม แลว้กลบัส่งวงขา้มมาเส้ียมโหล ถวายองคพ์ระอิศร
โรยให้แต่งตั้งประกวดกนั ยงัโต๊ะลายพุดตานนั้ น่าพิศวง ดูดงัดอกพุดตานดงระดาดาษ เป็พพุ่มๆ 
กลุ่มกลาดสะอาดตา ลว้นเป็นของบพิตรมหิศราเฉลิมยศ พร้อมเสร็จสิบเอ็ดหมดดว้ยกนัหนอ ผา้
หนา้โตะ๊อ่อนลออวไิลลกัษณ์ แต่ละผืนประจงปักราวกบัเป็นประดบั ดว้ยขนนกกระเต็นเตน้เป็นตวั
ลาย บา้งเป็นช่อเชิงชายระบายหอ้ย ผา้ผนืหน่ึงอยา่งนอ้ยก็ร้อยเหรียญ พราหมณ์เอ่ย, ท่านไปแลว้อยา่
แวะเวยีนหลงเล้ียวลด ก็จะไดเ้ห็นเช่นเราก าหนดแอบบาลี เหมือนมีในสถานท่ีน้ีแลว้แลฯ 
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ตำรำงเปรียบเทียบยุคสมัยระหว่ำงไทย – จีน 

ไทย จีน 
อาณาจกัรทวารวดี พุทธศตวรรษท่ี 10-15  
(คริสตศ์ตวรรษท่ี 5-10) ในบนัทึกของหลวง
จีนฟาเหียนไดก้ล่าวถึงการติดต่อคา้ขายระหวา่ง
จีนกบัคนพื้นเมืองในอาณาจกัรถู่หลอเปอต้ี 
(ทวารวดี) วา่มีสินคา้ประเภทของป่า เช่น ไม้
หอม หนงัสัตว ์และข้ีผึ้ง ส่วนจีนน าผา้ไหม ผา้
แพร และเคร่ืองถว้ย มาขาย 
อาณาจกัรศรีวชิยัและตามพรลิงค ์พุทธศตวรรษ
ท่ี 13- 18 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 8- 13) 
อาณาจกัรลพบุรี พุทธศตวรรษท่ี 14- 19 
(คริสตศ์ตวรรษท่ี 9-14)  
 
 
 
 

ราชวงศภ์าคเหนือและภาคใต ้พ.ศ. 923-1132 
(ค.ศ. 380-589) 
ราชวงศภ์าคเหนือ พ.ศ. 923-1124 (ค.ศ. 380-581) 
ราชวงศภ์าคใต ้พ.ศ. 963-1132 (ค.ศ. 420-589) 
ราชวงศสุ์ย พ.ศ. 1132-1161 (ค.ศ. 589-618) 
ราชวงศถ์งั พ.ศ. 1161-1450 (ค.ศ. 618-907) 
ยคุหา้ราชวงศ ์พ.ศ. 1450- 1503 (ค.ศ. 907-960) 
ราชวงศเ์ล้ียว พ.ศ. 1450 -1503 (ค.ศ. 907-960) 
 
ราชวงศซุ่์ง พ.ศ. 1503 -1822 (ค.ศ. 960- 1279) จีน
ไดข้ยายการคา้มายงับริเวณน้ีมากข้ึนมีการแต่ง
ส าเภาและตั้งแหล่งการคา้ข้ึนตามเมืองท่าและ
เมืองต่างๆ นอกประเทศมากข้ึน ในสมยัน้ียงถืัอ
เป็นยคุทองของเคร่ืองถว้ยจีน และเป็น
อุตสาหกรรมเคร่ืองถว้ยเคลือบ 
ราชวงศซุ่์งภาคเหนือ พ.ศ. 1503-1670 (ค.ศ. 960-
1127) 

อาณาจกัรลา้นนาและหริภุญชยั พุทธศตวรรษท่ี 
17-23 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 12-18)  
อาณาจักรสุโขทัย  พุทธศตวรรษท่ี  18 -20 
(คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-15) 
อาณาจกัรกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2310 (ค.ศ. 
1350-1767) 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 พ.ศ. 1893-1912 (ค.ศ. 
1350-1369) 
สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1912-1913 (ค.ศ. 
1369-1370) 

ราชวงศซุ่์งภาคใต ้พ.ศ. 1670-1822 (ค.ศ.1127-
1279) 
ราชวงศจ้ิ์น พ.ศ. 1658-1777 ( ค.ศ. 1115-1234) 
ราชวงศห์ยวน พ.ศ. 1823-1911 (ค.ศ. 1280-1368) 
ราชวงศห์มิง พ.ศ. 1911-2187 (ค.ศ. 1280-1368) ฉี
หยวน (พ.ศ. 2108- 2171) นักประวติัศาสตร์จีน 
ได้บันทึกไวว้่าจีนได้ส่งส าเภาขนาดใหญ่มาท า
การคา้ท่ีกรุงศรีอยุธยา โดยน าสินค้าผา้ไหมและ
เคร่ืองถว้ยมาจากจีนมาขายใหร้าชส านกัสยาม 
จกัรพรรดิหงอู่ พ.ศ. 1911-1941 (ค.ศ. 1368-1398) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางเปรียบเทียบยคุสมยัระหวา่งไทย – จีน (ต่อ) 

ไทย จีน 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพะงัว่) 
พ.ศ. 1913-1931 (ค.ศ.1370-1388) 
พระรามราชา พ.ศ. 1938-1952 (ค.ศ. 1395-
1409)  
สมเด็จพระนครินทราธิราช พ.ศ. 1952-1967 
(ค.ศ. 1409-1424) 
 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 ( เจา้สามพระยา) 
พ.ศ. 1967-1991 (ค.ศ. 1424-1448)  
 
 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991-2031 
(ค.ศ. 1448-1488) 
 
 
 
 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 พ.ศ. 2031 -2034 
(ค.ศ. 1488- 1491) 
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 พ.ศ. 2034- 2072 
(ค.ศ. 1491-1529)  
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 4 พ.ศ. 2072-2076 
(ค.ศ. 1529-1533)  
พระรัษฐาธิราช พ.ศ. 2076-2077 (ค.ศ. 1533-
1534) 
สมเด็จพระชยัราชาธิราช พ.ศ. 2077-2089 (ค.ศ. 
1534-1556)  
พระแกว้ฟ้า พ.ศ. 2089-2091 (ค.ศ. 1546-1548) 

 
 
จกัรพรรดิเจ้ียนเหวนิ พ.ศ. 1942-1945 (ค.ศ. 1399-
1402) 
จกัรพรรดิหย่งเล่อ พ.ศ. 1946-1967 (ค.ศ. 1403-
1424) 
จกัรพรรดิหงฉ้ี พ.ศ. 1968-1969 (ค.ศ. 1425-1426)  
จกัรพรรดิชวนเต๋อ พ.ศ. 1969-1978 (ค.ศ. 1426-
1435) 
จกัรพรรดิเจ้ิงถ่ง พ.ศ. 1979-1992 (ค.ศ. 1436-
1449) 
จกัรพรรดิจ่ินไท พ.ศ. 1993-1999 (ค.ศ. 1450-
1456) 
จกัรพรรดิเทียนซ่วน พ.ศ. 2000-2007 (ค.ศ. 1457- 
1464) 
จกัรพรรดิเฉิงฮวั พ.ศ. 2008-2030 (ค.ศ. 1465- 
1487) 
จกัรรพรรดิหงซี พ.ศ. 2031- 2048 ค.ศ. 1488 –
1505) 
จกัรพรรดิเจิ้นเต๋อ พ.ศ. 2049-20064 (ค.ศ. 1506-
1521) 
จกัรพรรดิจาจิ้ง พ.ศ. 2065 – 2109 (ค.ศ. 1522- 
1566) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตำรำงเปรียบเทียบยุคสมัยระหว่ำงไทย – จีน (ต่อ) 

ไทย จีน 
สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ พ.ศ. 2091 -2111 
(ค.ศ. 1548 -1568) 
สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 2111-2112 
(ค.ศ. 1568 -1569) 
สมเด็จพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2112-2133 
(ค.ศ. 1569 -1590) 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ศ. 2133-2148 
(ค.ศ.1590-1605)  
สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ศ. 2148-2163(ค.ศ. 
1605-1620) 
เจา้ฟ้าศรีเสาวภาค พ.ศ. 2163 (ค.ศ. 1620) 
สมเด็จพระเจา้ทรงธรรม พ.ศ. 2163-2171 (ค.ศ. 
1620 -1628)  
สมเด็จพระเชษฐาธิราช พ.ศ. 2171 -2173 (ค.ศ. 
1628-1630) 
สมเด็จพระเจา้ปราสาททอง พ.ศ. 2173-2198 
(ค.ศ. 1630-1655) 
เจา้ฟ้าชยั พ.ศ.. 2198-2199 (ค.ศ. 1655-1656) 
พระศรีสุธรรมราชา พ.ศ. 2199 (ค.ศ. 1656) 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199-2231 
(ค.ศ. 1656-1688)  
สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231- 2256 (ค.ศ. 
1688-1703) 
สมเด็จพระสรรเพชญ์ท่ี 8 (พระเจ้าเสือ) พ.ศ.
2246-2251 (ค.ศ. 1709-1798) 
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทา้ยสระ พ.ศ. 2251-2275  
( ค.ศ. 1732-1758) 
 

 
 
จกัรพรรดิหลงช่ิง พ.ศ. 2110-2116 (ค.ศ. 1567 -
1573) 
จกัรพรรดิว ัน่ล่ี พ.ศ. 2112-2162 (ค.ศ. 1573-1619) 
เป็นสมยัท่ีจีนนิยมเคร่ืองถว้ยเขียนสี 
 
 
 
 
จกัรพรรดิไท่ชงั พ.ศ. 2163 (ค.ศ. 1620) 
จกัรพรรดิเทียนฉี พ.ศ. 2164 -21070 (ค.ศ.1621-
1627) 
จกัรพรรดิฉงเจิน พ.ศ. 2171- 2187 (ค.ศ. 1628-
1644) 
ราชวงศชิ์ง พ.ศ. 2187 -2454 ( ค.ศ. 1644 -1911) 
 
จกัรพรรดิซุ่นจ้ือ พ.ศ. 2187-2204 (ค.ศ. 1662-
1722)  
จกัรพรรดิคงัซี พ.ศ. 2205-2265 (ค.ศ. 1662-1722) 
เป็นยคุท่ีประสบความส าเร็จในการส่งเสริมการ
ผลิตเคร่ืองถว้ย รวมทั้งในยคุของจกัรพรรดิหยง่
เจ้ินและจกัรพรรดิเฉียนหลงดว้ยยคุน้ีนิยมเคร่ือง
ถว้ยเขียนสี (เบญจรงค)์ และมีการผลิตเคร่ืองลาย
ครามออกมาจ านวนมาก 
จกัรพรรดิหยง่เจ้ิน พ.ศ. 2266-2278 (ค.ศ. 1723-
1735) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตำรำงเปรียบเทียบยุคสมัยระหว่ำงไทย – จีน (ต่อ) 

ไทย จีน 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวบรมโกศ พ.ศ.2275-2301 
(ค.ศ. 1709-1732) 
พระเจา้อุทุมพร พ.ศ. 2301 (ค.ศ. 1758) 
พระเจา้เอกทศัน์ พ.ศ. 2301-2310 (ค.ศ. 1758-
1767) 
กรุงธนบุรี พ.ศ. 2310-2325 (ค.ศ. 1767- 
1762) 
สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช พ.ศ. 2310-2325 
(ค.ศ.1767-1762) 
กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325- ปัจจุบนั (ค.ศ. 
1762- ปัจจุบนั) 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พ.ศ. 
2325 -2352 (ค.ศ. 1782 -1809) เป็นยุคท่ี เคร่ือง
ถ้วยท าในจีนแต่ส่งลายประดิษฐ์ไปจากไทย
เรียกวา่ เบญจรงคแ์ละลายน ้าทอง 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั พ.ศ. 
2352 -2367 ( ค.ศ. 1809-1824)  
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พ.ศ. 
2367 -2394 ( ค.ศ. 1824 -1851) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 
2394 – 2411 (ค.ศ. 1851 – 1868 ) 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพ.ศ. 
2411-2453 ( ค.ศ. 1868 -1910) ในสมัยน้ีมี
เค ร่ืองชุดชาลายครามพิ เศษสั่งผลิตในจีน 
ตกแต่งด้วยพระปรมาภิไธยย่อในรัชกาลท่ี 5 
ประดิษฐ์ลายให้คล้ายตวัหนังสือประกอบกับ
ลายมงคลจีน 

จกัรพรรดิเฉียนหลง พ.ศ. 2279-2338 (ค.ศ.)1736-
1795) ในสมัยน้ีเคยส่งเคร่ืองราชบรรณาการ
กลับมาให้กษัตริย์สยาม หน่ึงในนั้ นมีภาชนะ
กระเบ้ืองและเครืองถว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
จกัรพรรดิเจียฉ้ิง พ.ศ. 2339-2363 (ค.ศ. 1796 -
1820)  
 
 
 
 
จกัรพรรดิเตา้กวง พ.ศ. 2364 – 2393 (ค.ศ. 1821-
1850) 
จกัรพรรดิเสียนฟ่ง พ.ศ. 2394-2503 (ค.ศ. 1851-
1861) 
จกัรพรรดิถงจ้ือ พ.ศ. 2405-2417 (ค.ศ. 1862- 
1876) 
จกัรพรรดิกวงสู พ.ศ. 2419-2451 (ค.ศ. 1875-
1908) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตำรำงเปรียบเทียบยุคสมัยระหว่ำงไทย – จีน (ต่อ) 

ไทย จีน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว พ.ศ. 
2453-2468 ( ค.ศ. 1910 -1925) 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 
2468- 2477 ( ค.ศ. 1925 –1934) 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล  
พ.ศ. 2477-2789 ( ค.ศ. 1934-1946) 
 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช พ.ศ. 2489- ปัจจุบัน (ค.ศ. 1946- 
ปัจจุบนั)  
  
 
 

 
 

จกัรพรรดิเซวยีนถง พ.ศ. 2452-2454 (ค.ศ. 1909-
1911) 
ยคุสาธารณรัฐ พ.ศ. 2459- ปัจจุบนั (ค.ศ. 1916-
ปัจจุบนั) 
ดร.ซุนยดัเซ็น พ.ศ. 2459-2458 (ค.ศ. 1916-1925) 
 
เจียงไคเซ็ค พ.ศ. 2469-2491 (ค.ศ. 1925-1948) 
อพยพไปอยูไ่ตห้วนั 
เหมาเจอตุ๋ง พ.ศ. 2491-2519 (ค.ศ. 1948-1976) 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค ำศัพท์ภำษำจีนทีป่รำกฏภำยในวทิยำนิพนธ์ 
 

ค ำศัพท์ภำษำจีน ค ำอ่ำนตำมระบบพนิอนิ และค ำแปลภำษำไทย 
หมวดสัตว์ 

ค ำศัพท์ พนิอิน ค ำแปล 

熊 Xióng หมี 

熊猫 Xióngmāo หมีแพนด้า 

大象 Dàxiàng ช้าง 

老鼠 Lǎoshǔ หน ู

松鼠 Sōngshǔ กระรอก 

牛 Niú ววั 

野牛 Yěniú ววักระทิง 

老虎 Lǎohǔ เสือ 

黑虎 Hēihǔ เสือด า 

白虎 Báihǔ เสือขาว 

豹子 Bàozi เสือดาว 

狮子 Shīzi สิงโต 

兔子 Tùzǐ กระตา่ย 

野兔 Yětù กระตา่ยป่า 

蛇 Shé ง ู

眼镜蛇 yǎnjìngshé งเูหา่ 

眼镜王蛇 yǎnjìngwángshé งจูงอาง 

马 Mǎ ม้า 

斑马 Bānmǎ ม้าลาย 

山羊 Shānyáng แพะ 

绵羊 Miányáng แกะ 

猴子 Hóuzi ลิง 

鸡 Jī ไก ่

狗 Gǒu สนุขั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค ำศัพท์ภำษำจีน ค ำอ่ำนตำมระบบพนิอนิ และค ำแปลภำษำไทย (ต่อ) 
 หมวดสัตว์ 
ค ำศัพท์ พนิอิน ค ำแปล 

猫 Māo แมว 

海豹 Hǎibào แมวน า้ 

猪 Zhū หม ู

鹿 Lù กวาง 

鸟 Niǎo นก 

燕子 Yànzi นกนางแอ่น 

乌鸦 Wūyā อีกา 

秃鹫 Tūjiù แร้ง 

鸢 Yuān เหย่ียว 

鹅 É หา่น 

天鹅 / 凤 tiān’é / fèng หงส์ 

鱼 Yú ปลา 

鲸 Jīng ปลาวาฬ 

金鱼 Jīnyú ปลาทอง 

斗鱼 Dòuyú ปลากดั 

海星 Hǎixīng ปลาดาว 

鱿鱼 Yóuyú ปลาหมกึ 

虾 Xiā กุ้ง 

龙虾 Lóngxiā กุ้งมงักร 

蚌 Bang หอย 

蜗牛 Wōniú หอยทาก 

乌龟 Wūguī เตา่ 

鳖 Biē ตะพาบน า้ 

青蛙 Qīngwā กบ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค ำศัพท์ภำษำจีน ค ำอ่ำนตำมระบบพนิอนิ และค ำแปลภำษำไทย (ต่อ) 
 หมวดดอกไม้ 
ค ำศัพท์ พนิอิน ค ำแปล 

花儿 Huār ดอกไม้ 

茉莉花 Mòlìhuā ดอกมะลิ 

菊花 Júhuā ดอกเบญจมาศ 

桃花 Táohuā ดอกท้อ 

莲花 / 荷花 liánhuā / héhuā ดอกบวั 

牡丹 Mǔdān ดอกโบตัน๋ 

梅花 Méihuā ดอกเหมย 

向日葵 Xiàngrìkuí ดอกทานตะวนั 

金盏花 Jīnzhuǎnhuā ดอกดาวเรือง 

  
 หมวดผลไม้ 
ค ำศัพท์ พนิอิน ค ำแปล 

水果 Shuǐguǒ ผลไม้ 

山竹 Shānzhú มงัคดุ 

龙眼 / 桂圆 lóngyǎn / guìyuán ล าไย 

荔枝 Lìzhī ลิน้จ่ี 

橘子 Júzi ส้ม 

橙子 Chéngzi ส้มเช้ง 

柚子 Yòuzi ส้มโอ 

柠檬 Níngméng มะนาว 

菠萝 / 凤梨 bōluó / fènglí สบัปะรด 

樱桃 Yīngtáo เชอร่ี 

草莓 Cǎoméi สตรอเบอร์ร่ี 

西瓜 Xīguā แตงโม 

哈密瓜 Hāmìguā แคนตาลปู 

芒果 Mángguǒ มะมว่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ค ำศัพท์ภำษำจีน ค ำอ่ำนตำมระบบพนิอนิ และค ำแปลภำษำไทย (ต่อ) 
 หมวดผลไม้ 
ค ำศัพท์ พนิอิน ค ำแปล 

西瓜 Xīguā แตงโม 

哈密瓜 Hāmìguā แคนตาลปู 

芒果 Mángguǒ มะมว่ง 

苹果 Píngguǒ แอปเปิล้ 

酥梨 Sūlí สาล่ี 

香蕉 Xiāngjiāo กล้วยหอม 

火龙果 Huǒlóngguǒ แก้วมงักร 

莲雾 Liánwù ชมพู ่

桃子 Táozi ลกูท้อ 

柿子 Shìzi ลกูพลบั 

枣儿 Zǎoer พทุราจีน 

荸荠 Bíqí แห้ว 

白果 Báiguǒ แปะก้วย 

甘蔗 Gānzhè อ้อย 

杏子 Xìngzǐ แอปริคอท 

石榴 Shíliu ทบัทิม 

凉薯 Liángshǔ มนัแกว 

番石榴 Fānshíliu ฝร่ัง 
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ควำมหมำยของภำพจิตรกรรมสัตว์ต่ำงๆทีม่ีควำมหมำยในทศิทำงเดียวกัน 
 
ความมีอายยุนืยาว                 ไดแ้ก่  กระต่าย,คา้งคกสามขา,เต่า,นกกระเรียน,นกหวัขวาน,ผเีส้ือ,แมว 
ความส าเร็จ                           ไดแ้ก่  ไก่  
มีลูกหลานมากมาย          ไดแ้ก่ กิเลน 
ความกตญัญู ความซ่ือสัตย ์   ไดแ้ก่ ชา้ง,มา้ 
ความโชคดี                        ไดแ้ก่ คา้งคาว 
ความรัก  ไดแ้ก่ เป็ด,นกกระเรียน 
ความรุ่งเรือง        ไดแ้ก่ ชา้ง,มงักร 
ความร ่ ารวย        ไดแ้ก่ หนู,สุนขั 
ความอุดมสมบูรณ์        ไดแ้ก่ ปลา 
ความกลา้หาญ         ไดแ้ก่ เสือ,หมี 
การมีต ่าแหน่งสูง        ไดแ้ก่ กวาง,ลิง 
ขอใหมี้อนาคตท่ีดี         ไดแ้ก่ นกกระสา 
ขอใหไ้ดลู้กชาย         ไดแ้ก่ หอยแมลงภู่,กิเลน    
 

ควำมหมำยของภำพจิตรกรรมสัตว์ต่ำงๆทีม่ีควำมหมำยในทศิทำงเดียวกัน 
 
ความรักและความงาม             ไดแ้ก่ ดอกกลว้ยไม ้
 ความบริสุทธ์ิ                      ไดแ้ก่ ดอกบวั 
 ความมัง่คัง่,โดดเด่น                ไดแ้ก่ ดอกโบตัน๋ 
 ความมีอายยุนืยาว                   ไดแ้ก่ ดอกเบญจมาศ,อบเชย 
 พรหมจรรย,์ การมีลูกมาก       ไดแ้ก่ ดอกเหมย 
 ความโชคดี                       ไดแ้ก่ ไผ ่
 ดอกไมป้ระจ าฤดูใบไมผ้ลิ       ไดแ้ก่ มู่หลาน 
 ดอกไมป้ระจ าฤดูร้อน              ไดแ้ก่ ดอกโบตัน๋,ดอกบวั 
 ดอกไมป้ระจ าฤดูใบไมร่้วง      ไดแ้ก่ เบญจมาศ 
 ดอกไมป้ระจ าฤดูหนาว            ไดแ้ก่ ดอกเหมย,ไผ ่
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ควำมหมำยของภำพจิตรกรรมส่ิงของต่ำงๆทีม่ีควำมหมำยในทศิทำงเดียวกนั 
 

 ความโชคดี                                ไดแ้ก่ หมอ้สามขา,งา้ว,ดาบ,ฆอ้ง 
โชคดีดา้นความรัก                      ไดแ้ก่ ผผีา 
ใชชี้วติอยา่งราบร่ืน                     ไดแ้ก่ กระจก,ไมเ้กาหลงั 
มีช่ือเสียง รับรู้ทัว่ถึง                    ไดแ้ก่ กลอง,ขลุ่ย,ธูป 
ความกลมกลืน                             ไดแ้ก่ กล่อง,ธง 
มีทายาทสืบสกุล ขบัไล่ปีศาจ       ไดแ้ก่ ขวดน ้าเตา้, ธนู 
มีอ านาจ                                        ไดแ้ก่ ขวาน 
ความเป็นปราชญ ์                         ไดแ้ก่ ขิม,พูก่นั,หนงัสือ,เทียนไข 
ความรุ่งเรือง                                  ไดแ้ก่ ไข่ 
ทุกอยา่งสมปรารถนา                    ไดแ้ก่ ยูอ้ี่ 
ขบัไล่วญิญาณชัว่                           ไดแ้ก่ เคร่ืองราง 
ไดข้ึ้นสู่ต าแหน่งสูงส่ง                   ไดแ้ก่ แคน,แจกนั 
 มีความสุข                                     ไดแ้ก่ ตะเกียบ 
 ขอใหไ้ดเ้ป็นขนุนาง                     ไดแ้ก่ พดั 
 ขจดัส่ิงไม่ดีออกไป                       ไดแ้ก่ ระฆงั 
 กิจการการคา้ขายเจริญรุ่งเรือง      ไดแ้ก่ เรือส าเภา 
 เพศชาย และเพศหญิง                   ไดแ้ก่ เขม็ 
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