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กระเบื้องถ้วยกะลาแตก   

	 พระยาพิศาลศุภผล	 (ชื่น)	 ต้นตระกูลของข้าพเจ้า	 เป็นผู้น�าเครื่องลายครามเข้ามาขายในกรุงสยาม	 และเป็น 

ผู้ทรงอิทธิพลในวงส�าเภาสมัยรัชกาลที่  ๔ มีสินค้าเครื่องกระเบื้องและปั้นชาเก็บรักษาไว้เป็นโกดัง	 	 เมื่อข้าพเจ้าเกิด 

เครื่องลายครามของสกุลร่อยหรอไปมากแล้ว	 จากหลายสาเหตุเกินก�าลังแจกแจง	สูญไปครั้งใหญ่สมัยรัชกาลที่	๗	 รุ่นคุณปู่

พระพิศาลศุภผล	(ฮง	พิศาลบุตร)	หลานทวดของพระยาพิศาลศุภผล	วันหนึ่งเกิดไฟไหม้โรงเก็บเครื่องกังไส	เสียงแขกยามตี

ระฆังรัวกรีดล่ันข้ึนกลางดึกปลุกคนบนตึกตื่นมาพบกับฟ้าแดงฉานสว่างโร่จากเปลวเพลิง	ทั้งนายทั้งบ่าวรีบวิ่งไปดับไฟ 

โรงกระเบื้อง	 ขนเครื่องถ้วยไปโยนลงบ่อน�้าข้างบ้านหวังเอาไว้กู้คืนวันรุ่งขึ้น	 	คุณลุงเล่าว่าเพลิงไหม้คราวนั้นเสียหายมาก	 

ถึงเวลานี้ลูกหลานเหลือเครื่องกระเบื้องเก็บกันคนละชิ้นสองชิ้น	เท่าที่ผู้ใหญ่ให้ไว้ดูต่างหน้าบรรพชน	

	 พลังกัดกร่อนอดีตของกาลเวลาช่างเยือกเย็นไร้ความปรานี	 หรือจะถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าควรเล่าเรื่องเครื่อง 

ถ้วยจีนสยามให้ได้รับทราบกันในวงกว้าง	ก่อนจะสายเกินไป

	 ในวัยเด็ก	ทุกเช้าวันเสาร์ข้าพเจ้าต้องตามบิดาไปเยี่ยมคุณปู่	เวลานั้นอายุยังน้อย	มิได้สนใจไถ่ถามหาความรู้เรื่อง

เครื่องลายครามจากผู้ใหญ่		จ�าได้เพียงว่าพอไปถึงบ้านคุณปู่จะไปเล่นกับสุนัขปักกิ่งบ้าง	เปิดโทรทัศน์ดูพิภพมัจจุราชบ้าง	วิง่

ไปเกบ็ดอกไม้ท้ายสวนบ้าง	ข้าพเจ้าชอบวิง่ไม่ชอบเดนิเพราะขาสัน้	ถกูมารดาต�าหนเิสมอว่าเป็นคนใจเรว็ไม่เรยีบร้อย		เวลานัน้โลก

ใบเลก็ของข้าพเจ้ามคีวามสขุด	ีพอวิง่เล่นหมดแรง	เหนือ่ยนกักจ็ะนัง่ดืม่น�า้	ฟังคณุปูก่บัคณุพ่อคยุกนัเรือ่งเก่า ๆ 	ซ�า้ไปซ�า้มา	วก

วนเกีย่วกบัประวตัเิครือ่งกระเบือ้งซึง่เป็นอาชพีเดมิของบ้านเรา	เลยได้รบัถ่ายทอดวชิาเครือ่งลายครามมาโดยอตัโนมติั	เหมอืน

เดก็เรยีนร้องเพลงจากเสยีงวทิยทุรานซสิเตอร์ทีแ่ว่วมาเข้าหจูากข้างบ้าน	รูร้ะดบัง ูๆ  ปลา ๆ  พอเป็นเพลง	แล้วเกบ็เป็นความทรง

จ�าทิ้งไว้ในเบื้องลึกของสมอง	กองอยู่กับอดีต

	 อีกหลายสิบปีต่อมา	 เมื่อศาสตราจารย์กิตติคุณ	คุณดวงเดือน	พิศาลบุตร	คิดจัดท�าประวัติสายสกุลพิศาลบุตร	

สนองคุณบรรพชน	 	 ด้วยความใจเร็วอันเป็นนิสัยประจ�าตน	 ข้าพเจ้าอาสาเขียนบทความเรื่องเครื่องลายคราม	 โดยน�า 

เครื่องถ้วยของพระยาพิศาลศุภผล	 (ชื่น)	 กับพระยาพิศาลผลพานิช	 (จีนสือ)	 บุตรชาย	 ท่ีกระจัดกระจายอยู่ตามบ้าน 

โปจูลี่กี่ เครื่องถ้วยจีนสยาม
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นักสะสมเครื่องลายคราม	 วัด	 พิพิธภัณฑ์	 รวมกับส่วนท่ี 

ลูกหลานเก็บรักษาไว้	 บันทึกภาพพิมพ์เผยวิจิตรศิลป  ์

จีนสยามให้ปรากฏ	 แต่งานนี้ยากส�าหรับคนไม่เคยศึกษา

ประวัติศาสตร์ศิลป์	 ข้าพเจ้าจ�าต้องขวนขวายหาต�ารับต�ารา	

อ่านแล้วพลอยเบิกบานไปกับความรู้ใหม่

	 ข้าพเจ้าตั้งเป้าสืบประวัติจีนสยามสมัยต้น

รัตนโกสินทร์	 ขนานไปกับเรื่องของเครื่องปั้นจีนท่ีกรุงสยาม

สั่งซื้อ	 น�าเสนอโดยใช้เครื่องถ้วยจีนสยามยี่ห้อโปจูลี่กี่	 ของ

สกุลพิศาลบุตรที่สั่งผลิตจากเมืองจีนมาขายให้กับราชส�านัก

และผู้สูงศักดิ์ในสยาม	เป็นตัวน�าเรื่อง	

	 โปจูลีก่ี	่เป็นชือ่ยีห้่อของเครือ่งกระเบ้ืองกงัไสและ

ปั้นชาจีนที่พระยาพิศาลศุภผล	(ชื่น)	และพระยาพิศาลผลพา

นิช	(จีนสือ)	บุตรชาย	สั่งเข้ามาขายในกรุงเทพฯ	ช่วงแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	๓	ถึงปลาย

แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	

๕ 	 ป ร ะม าณ 	 พ .ศ . 	 ๒๓๗๐ -๒๔๕๐ 	 	 สม เด็ จ ฯ	 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงอธิบายความหมายของยี่ห้อ

โปจูลี่กี่	ในต�านานเรื่องเครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้นว่า	 “ราวกับแก้ว

อันวิเศษ”		แก้วในที่นี้หมายถึง	สิ่งมีค่า	สิ่งที่รัก	สิ่งที่ดี		

	 ถ้วยลายครามท่ีต้ังนิ่งอยู่ตรงหน้า	ท�าให้ข้าพเจ้า

รู้สึกเหมือนต�ารวจที่ก�าลังสอบสวนจ�าเลยใบ้อ่านเขียนไม่ได้	

นอกจากรูปลักษณ์และอายุที่พอกะด้วยตาแล้ว	 เรื่องอื่นถาม

ไม่ตอบสอบไม่ได้	 ไม่ทราบว่าเกิดท่ีไหน	 ใครปั้นแต่งมา	 เข้า

มาสยามเมือ่ไร เคยเป็นของใคร อยูก่บัใครมาบ้าง		ส�านวนสอบ

ตรา	โปจูลี่กี่	ยี่ห้อของห้างจีนสยาม	
ผลิตและน�าเข้าช่วงรัชกาลที่	๓	ถึงรัชกาลที่	๕
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เครือ่งกระเบือ้งจีนสยามจงึใช้วธิบีรรยายชวีติรอบข้าง	เช่น	เบือ้งหลงัการสัง่ซือ้เครือ่งถ้วยจนีของส�าเภาสยาม	ความรูท้ัว่ไปเรือ่ง

เครื่องกังไส	ฉากชีวิตและรสนิยมผู้สั่งซื้อชาวกรุง	ท่ามกลางความผันแปรทางการเมืองจากยุคสู่ยุค	

	 ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งมาปรุงแต่งรวมกัน	 ไม่ได้มุ่งเป็นงานวิชาการ	 โปรดอย่าถือสา	 กรุณาอ่าน 

ไปเพลิน ๆ คล้ายกับก�าลังนั่งฟังอึ่งอ่างสาว	 ตาใส	 ตัวพองโต	 ร้องขับกล่อมยามน�้านองหลังฝนตก	ผิดพลาดประการใด 

ก็ขออภัยมา	ณ	ที่นี้

เครื่องปั้นจีน ส่งมาแต่เมื่อใด

	 เครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าของส�าเภาจีนที่ล่องเรือเลียบฝั่งค้าขายแลกเปลี่ยนสิ่งของตามเมืองในทะเลจีนใต้ 

มาแต่ครั้งโบราณกาล	 การขุดค้นทางโบราณคดีในสยามพบเครื่องปั้นดินเผาจีน	 สมัยราชวงศ์ถัง	 พ.ศ.	 ๑๑๖๑-๑๔๕๐	 

(618-906)	ตามบรเิวณชุมชนค้าขายยุคอาณาจักรทวาราวด	ีศรวีชิยั	และตามพรลงิค์	อาทิ	ปัตตาน	ีสรุาษฎร์ธาน	ีนครศรธีรรมราช	

สงขลา	กระบี่	พังงา	พัทลุง	เพชรบุรี	ราชบุรี	สุพรรณบุรี	ลพบุรี	ปราจีนบุรี	ชลบุรี	และบุรีรัมย์	

	 เมื่อราชวงศ์ซ่งย้ายเมืองหลวงจากไคเฟิง	หนีการรุกรานของกองทัพฉินมาอยู่หางโจว	พ.ศ.	๑๖๗๐	(1127)	แหล่ง

ผลิตเครื่องปั ้นดินเผาทางภาคใต้ของจีนเติบโตขึ้นอย่างเร็ว	 จากการสั่งซื้อของราชส�านักและผู ้มั่งคั่งที่ย ้ายตาม 

เมืองหลวงใหม่	 	 เวลานั้นจีนถูกชนเผ่าฉินและมองโกลทางเหนือคุกคามอย่างต่อเนื่อง	 เกิดความจ�าเป็นต้องเพิ่มรายได้ 

ของแผ่นดินเพื่อใช้เป็นงบการทหารไว้ป้องกันข้าศึก	 ราชวงศ์ซ่งใต้จึงมีนโยบายส่งเสริมการค้าต่างประเทศ	ตั้งขุนนางดูแล 

การเดินเรือ	 และพัฒนาเมืองกวางตุ้ง	 เมืองเหวินโจวในซีเกียง	และเมืองจั่วจิว	 (ฉวนโจว)	ที่อยู่ทางตอนเหนือของฮกเกี้ยน	 

เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่เพื่อล�าเลียงสินค้าออกไปหารายได้จากตลาดโพ้นทะเล	 เครื่องปั้นคุณภาพดีถือเป็นหนึ่งในสินค้า 

ขายดีที่ส่งผ่านเมืองท่าทั้งสามนี้

	 ตามความเชื่อพื้นถิ่นเดิมของคนในเอเชียตะวันออก	 เครื่องปั้นดินเผาถือเป็นของมีค่าท่ีมักฝังร่วมไปเป็นสมบัติ

ของผู้ตายในภพหน้า	 	 ผู ้มีฐานะนิยมเคร่ืองปั้นดินเผาคุณภาพดีจากเมืองจีนมากกว่าของท้องถิ่น	 	 ในสยามประเทศ 

พบขวดเซลาดอนจากเตาหลงฉวนฝังไว้ในกรุเจดีย์เก่าหลายแห่ง		การผลิตเครื่องปั้นในกวางตุ้ง	ฮกเกี้ยน	และเจียงซี	มณฑล

ทางภาคใต ้ของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 อาศัยเส ้นทางขนส่งไปขายโพ้นทะเลท่ีสะดวกกว ่าเตาผลิตทางเหนือ	 
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กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ของจีนในเวลาต่อมา

	 ในยุคหลัง	 คนในมาเลเซีย	 หมู่เกาะอินโดนีเซีย	 และฟิลิปปินส์	 หันไปนับถือศาสนาอิสลาม	 ศาสนาคริสต์	 

เลิกเชื่อว่าวิญญาณสามารถน�าสมบัติติดตัวไปภพหน้าได้	ความต้องการเครื่องปั้นดินเผาจีนส�าหรับฝังร่วมไปกับร่างในพิธีศพ

ก็ค่อย ๆ ซาลง	การส่งออกเครื่องปั้นดินเผาก็ซบเซาไประยะหนึ่งในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	๑๖

ยุคเฟื่องเครื่องลายคราม

	 เมื่อราชวงศ์หยวนปกครองจีนระหว่าง	พ.ศ.	 ๑๘๒๓-๑๙๑๑	 (1279-1368)	 ด้วยวิสัยทัศน์ของทหารท่ีสืบสาย 

มาจากเจงกิสข่าน	พระเจ้ากรุงจีนราชวงศ์นี้ตระหนักดีถึงความส�าคัญของการค้ากับอาณาจักรท่ีมั่งคั่งในต่างแดน	 เพื่อดูดซับ 

รายได้ให้กับราชส�านัก	 เคร่ืองปั้นจีนคุณภาพดี	 มีช่ือเสียงไม่แพ้ผ้าแพรไหม	ถูกล�าเลียงขายไปทั่วทุกสารทิศ	 ทั้งทางบก 

ผ่านเส้นทางสายไหมข้ามทะเลทรายโกบี	 ไปอาระเบีย	 ซีเรีย	 อินเดีย	 อียิปต์	 เมืองริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 	และทางทะเล 

ลงเรือส่งไปเกาหลี	ญี่ปุ่น	เมืองท่าในทะเลจีนใต้	ข้ามมหาสมุทรอินเดียเรื่อยไปไกลถึงอ่าวเปอร์เซีย	

	 ช่วงเวลานั้น	 เมืองในตะวันออกกลางมีวิทยาการเจริญรุ่งเรือง	 เป็นศูนย์ความศิวิไลซ์ของโลก	พ่อค้าอาหรับและ

พวกออตโตมันคุมเส้นทางการค้าที่ต้องผ่านเมืองแถบทะเลแดง	 โดยเฉพาะการค้าเครื่องเทศและพริกไทย	ชาวเปอร์เซียและ

ซีเรียที่ช�่าชองการเดินเรือเดินทางตระเวนไปแลกเปลี่ยนสินค้าถึงเมืองจีน	 เข้าไปต้ังหลักแหล่งอยู่ในเมืองกวางตุ้งและ 

เมืองจั่วจิว	(ฉวนโจว)	จนกลายเป็นชุมชนพ่อค้ามุสลิมที่มั่งคั่งของท้องถิ่น	

	 จีนเริม่ใช้ครามทีน่�าเข้าจากเปอร์เซยี	เป็นสเีขยีนลวดลายประดบัเครือ่งป้ันก่อนเผาเคลอืบ	งานท่ีผลติสะท้อนอทิธพิล

ของกลุม่พ่อค้ามสุลมิ	ซึง่สัง่ท�าเครือ่งลายครามจนีตามแบบและลวดลายอารบกิจ�านวนมากน�ากลบัไปขายยงัเมอืงของตน	เป็น

เหตุให้ลายครามจีนสมัยราชวงศ์หยวนที่เก็บรักษาอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ในตะวันออกกลางมีความงามเป็น 

อันดับต้น  ๆ  ของโลก	 เช่น	 พิพิธภัณฑ์ที่เมืองเตหะราน	 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	 อันเป็นสมบัติสะสมของ	 ซิคช์ชาฟ	ี 

(Sheikh	Safi	al	Ardebil)	และที่พิพิธภัณฑ์ท็อปกาปิ	เมืองอิสตันบูล	สาธารณรัฐตุรกี		

	 เครื่องลายครามที่จีนส่งออกไปตะวันออกกลางบางชิ้นถูกขนข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อไปไกลถึง 

ยุโรป	 	 ฝรั่งรายแรก ๆ ที่มีเครื่องปั้นดินเผาจีนอยู่ในครอบครองได้แก่	 มาร์โค	 โปโล	พ.ศ.	 ๑๗๙๕-๑๘๖๗	 (1252-1324)		 
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ดุ๊กแห่งนอร์มันดี	พ.ศ.	๑๙๐๖	(1363)		และเจ้าผู้ครองนครเวนิสช่วงปี	พ.ศ.	๒๐๐๔	(1461)

	 ต่อมา	 เมื่อโปรตุเกสสามารถต่อเรือเดินสมุทรแบบคารัก	 ท่ีบรรทุกได้ถึง	 ๒,๐๐๐	 ตัน	 ใช้เส้นทางเดินเรือ 

อ้อมแอฟริกา	 ผ่านแหลมกู๊ดโฮป	 เดินทางมาเอเชียตะวันออกได้โดยไม่ต้องขนสินค้าผ่านเขตอิทธิพลของชนต่างศาสนา 

ในตะวนัออกกลาง	สนิค้าจนีจ�านวนมากถกูล�าเลยีงตามเส้นทางเดนิเรอืของโปรตเุกส	ผ่านเมอืงท่า	คอื	มาเก๊า	มะละกา	กวั	ตรง

ไปยังกรุงลิสบอน	 แล้วไปกระจายต่อยังตลาดต่าง  ๆ  ในยุโรป	 ส�าหรับพ่อค้าฝรั่งเส้นทางนี้สะดวก	 รวดเร็ว	 และ 

ปลอดภัยกว่าเส้นทางขนส่งเดิม	

ท�าไมฝรั่งขนานนามจานชามว่า “ไชน่า”

	 นอกจากเครื่องเทศ	สมุนไพร	 ใบชา	 และแพรไหมแล้ว	 เครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าจีนอีกประเภทหนึ่งที่ขายด ี

ในยโุรป	โดยเฉพาะเคร่ืองป้ันสขีาว	เนือ้บาง	เมือ่เคาะจะส่งเสยีงกงัวานใสเหมอืนระฆงัแก้ว	ฝรัง่เรยีกว่า	พอร์ซเลน	(Porcelain)	 

ชื่อพอร์ซเลนเป็นค�าอังกฤษ	มาจากรากภาษาโปรตุเกส	 Porcellana	 แปลว่าเปลือกหอยเบ้ีย	 	 	 	 	 	 ตาม ลักษณะเนื้อ

กระเบื้องละเอียด	เบาบาง	สีขาวนวล	โปร่งแสง	แต่แข็งแกร่งดุจเปลือกหอย	คุณภาพเหนือชั้น	

กว่าเครือ่งป้ันดนิเผาเนือ้ดนิทัว่ไป	ซึง่หนาหนกัแตกง่าย	ทีฝ่รัง่เรยีกว่า	Earthen	Wares	

	 พอร์ซเลนเป็นที่นิยมใช้สอยในราชส�านักต่าง ๆ  ท่ัวโลก	 ได้รับการขนาน 

นามว่า	“China”	ด้วยเหตวุ่าสมยันัน้จนีสามารถผลติได้แต่เพยีงผูเ้ดยีวในโลก		วธิที�ากระ

เบื้องพอร์ซเลนเป็นความลับอยู่นานนับร้อยปี	จนถึงคริสต์ศตวรรษที่	๑๗	

ชาติอื่นจึงเริ่มผลิตได้ส�าเร็จ

	 ไทยเราเรียกเครื่องปั้นสีขาวเนื้อบางนี้ว่าเครื่องกระเบื้อง	บางครั้งก็

เรยีกเครือ่งกงัไสตามแหล่งผลติ	คอื	มณฑลเจยีงซ	ีหรือ	มณฑลกงัไซในส�าเนยีงแต้จิว๋	

ซึ่งไทยเรียกเพี้ยนไปเป็น	“กังไส”	

	 เมืองจ่ิงเต๋อเจิ้น	 (แต้จิ๋ว-เก็งเต๊กติ้น)	 แหล่งผลิตพอร์ซเลนในมณฑลเจียงซี 
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ที่ตั้งเตาเครื่องกระเบื้องหลวงของราชส�านักพระเจ้ากรุงจีน	เป็นเมืองใหญ่		หลักฐานฝรั่งรายงานว่า	เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๕ (1792) 

ลอร์ดมะคาตนี ราชทูตอังกฤษไปเมืองจีน ได้ผ ่านไปใกล้เมืองเก็งเต๊กติ้น สืบได้ความว่า แต่ที่ เมืองนั้น มีเตา 

ท�าเครื่องถ้วยถึง ๓,๐๐๐ เตา มีราษฎรอยู่กว่าล้านคน ราษฎรโดยมากหากินแต่ในการท�าเครื่องถ้วย1		ผลผลิตพอร์ซเลนของ

เมืองนี้	 นอกจากล�าเลียงส่งไปเมืองหลวงของพระเจ้ากรุงจีนแล้ว	 ยังผลิตเพื่อการส่งออกผ่านเมืองกวางตุ้ง	 และจั่วจิว 

ที่มีเรือต่างชาติมาเทียบท่ารอซื้อ

สิ่งล�้าค่าคู่ควรเก็บรักษา

	 “สิ่งล�้าค่าคู่ควรเก็บรักษา”	 เป็นสมญาหนึ่งของเครื่องกระเบ้ืองกังไส	 ชาวจีนนิยมสะสมเครื่องกระเบ้ืองมาแต่

โบราณกาล	โดยเฉพาะเครื่องกระเบื้องเขียนลายงาม	ๆ	ฝีมือช่างหลวง	ถือเป็นศิลปะชั้นสูง	หายาก	ใครมีก็หวงแหน	คนจีนมัก

เก็บเครือ่งกงัไสชัน้ดใีส่กล่องบไุหมห่มแพรถนอมไว้ข้างกาย	หวงัให้ตกทอดสูท่ายาทข้ามห้วงแห่งกาลเวลา	นบัเป็นสมบตัลิ�า้ค่า

ของตระกูลที่เงินทองไม่อาจทดแทนได้	ยกเว้นในยามอดอยากปากแห้งจริง ๆ	

	 ชาวสยามซึง่ได้รบัอทิธพิลจากแนวคดิจนีกร็บัเอาค่านยิมนีม้าด้วยเช่นกนั		ในสงัคมจารตีก่อนสยามจะเข้าสูร่ะบบ

เศรษฐกิจเงินตรา	 สิ่งของเครื่องใช้	 แก้วแหวน	 ที่ดิน	 วิญญาณทรัพย์	 และเครื่องกระเบื้องถือเป็นของมีค่า	 น่าเสียดาย 

ที่ในปัจจุบันบุตรหลานขาดความรู้	ความเข้าใจประวัติศาสตร์	ไม่ค�านึงถึงคุณค่าของโบราณวัตถุ	มรดกที่สะสมสืบทอดกันมา

จึงถูกขายออกไป	 กลายเป็นโอกาสให้ผู ้รู ้ราคาซื้อเก็บท�าก�าไร	 เพราะในความเป็นจริงเครื่องถ้วยจีนเป็นสิ่งมีค่าอยู่ใน 

ตลาดสากลเสมอ	ด้วยเป็นที่ต้องการของพิพิธภัณฑ์และนักสะสมโบราณวัตถุ

	 อย่างไรกต็าม	เครือ่งกระเบือ้งจนีมไิด้เป็นของดมีรีาคาเท่าเทยีมกนัหมด	มทีัง้ถ้วยชามผลติส�าหรบัชาวบ้านใช้สอย	

ฝีมือหยาบ	ฝรั่งเรียก	Provincial	Wares	ซึ่งมูลค่าจะถดถอยลงตามฝีมืองานช่าง	และสินค้าส่งออกคุณภาพดีเรียกตามภาษา

1 สมเดจ็ฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ต�ำนำนเร่ืองเคร่ืองโต๊ะแลถ้วยป้ัน  (อนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลงิศพ นางสเุพีย้น เวชชาชวีะ ๒๕๓๓) 

หน้า ๗๒
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สากลว่า	Export	Wares	เรือ่ยไปจนถงึงานฝีมอืช่างหลวงผลติส�าหรบัราชส�านกัพระเจ้ากรงุจนี	หรอื	Imperial	Wares	ปัจจบุนั

ประมลูซือ้ขายกนัในตลาดโลกบางใบราคาหลายล้านบาท	อกีทัง้เครือ่งกระเบือ้งของใหม่ปลอมเลยีนแบบโบราณวตัถหุาซือ้ได้

ร าค า ไม ่ แพงนั ก 	 ก า รแยกแยะคุณค ่ า ของ เครื่ อ งกั ง ไสจึ ง เป ็ นศ าสตร ์ ท่ี นั กสะสมต ้ อ งศึ กษา ให ้ ถี่ ถ ้ วน 

ก่อนลงทุน	 	 ข้าพเจ้าเองเคยโดนหลอกมาหลายคร้ัง	 เสียค่าโง่ไปหลายหมื่นบาท	 กล่าวได้ว่าการศึกษาข้อมูลส�าหรับ 

หนังสือเล่มนี้แพงกว่าหนังสือทุกเล่มที่เคยเรียบเรียงมา

 เครื่องกระเบื้องโบราณที่นิยมสะสมกัน	แบ่งได้ตามช่วงเวลาผลิตคือ

	 	 เครื่องกังไสสมัยราชวงศ์หยวน	 พ.ศ.	๑๘๒๓-๑๙๑๑	 (1279-1368)	

	 	 เครื่องกังไสสมัยราชวงศ์หมิง	 พ.ศ.	๑๙๑๑-๒๑๘๗	 (1368-1644)

	 	 และเครื่องกังไสสมัยราชวงศ์ชิง	 พ.ศ.	๒๑๘๗-๒๔๕๔	 (1644-1911)

	 ยุคที่ได้รับความนิยมสะสมในเมืองไทยคือเครื่องกังไสสมัยราชวงศ์หมิง	 มีราคาสูงมาแต่อดีต	 สมเด็จฯ	 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงอธิบายว่า	 เครื่องถ้วยของจีน ซ่ึงคนท้ังหลายนิยมกันในทุกวันนี้ว ่าเป็นอย่างเอก  

โดยกระบวนปั้น รูปเขียนลายคราม และสีต่าง ๆ  นั้น เป็นของฝีมือช่างซึ่งบ�ารุงเจริญขึ้นในสมัยเมื่อราชวงศ์ไต้เหม็ง  

ในเมอืงจนี	เครือ่งกงัไสชัน้ดเีป็นของมรีาคา	เมือ่แตกก็จะน�าไปซ่อม	ช่าง
ซ่อมถ้วยชามใช้ลิ่มหัวเพชรเจาะรู	 ส�าหรับร้อยลวดเย็บชิ้นส่วน 
ที่แตกเข้าด้วยกัน	ไทยเรียกการซ่อมแบบนี้ว่า	“ตีปลิงหรือเกาะปลิง”



24   พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร  

“Yongle” 1403 – 1424
ตรารัชกาล	พระเจ้ากรุงจีนแผ่นดินย่งลัก	รัชกาลที่	๓	
แห่งราชวงศ์หมิงเสวยราชย์	ระหว่าง	พ.ศ.	๑๙๔๖-๑๙๖๗	
ย้ายราชธานีจากเมืองน�่ากิ่งไปอยู่เมืองปักกิ่ง		
พระเจ้ากรุงจีนพระองค์นี้มีอานุภาพมาก	
ขยายอาณาจักรกว้างขวางออกไป	
และบ�ารุงการภายในบ้านเมืองให้เจริญ	ทั้งวิชาหนังสือและวิชาช่าง	
การท�าเครื่องถ้วยในเมืองจีนเจริญขึ้นในแผ่นดินนี้

“Xuande” 1426 – 1435
ตรารัชกาลพระเจ้ากรุงจีนแผ่นดินซวงเต็ก	รัชกาลที่	๕	
แห่งราชวงศ์หมิง	พ.ศ.	๑๙๖๙-๑๙๗๘	
ปรากฏว่า	เครื่องถ้วยสมัยหมิงท�าได้อย่างดีที่สุดในแผ่นดินนี้	

“Chenghua” 1465 – 1487 
มาถึงรัชกาลที่	๘	แผ่นดินเซ่งห่วย	พ.ศ.	๒๐๐๘-๒๐๓๐	
ก็ได้บ�ารุงฝีมือท�าเครื่องถ้วยให้เจริญขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	
เครื่องถ้วยสมัยหมิงที่สมเด็จฯ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพระบุว่า	
คนไทยสมัยรัชกาลที่	๕	นิยมสะสมเป็นเครื่องถ้วยไต้เหม็งแผ่นดินนี้
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ได้เป็นใหญ่ในเมืองจีน... 

	 เครือ่งกระเบือ้งทีผ่ลติในช่วงเวลา	๒๗๖	ปี	ระหว่างท่ีพระเจ้ากรงุจีนราชวงศ์หมงิครองแผ่นดนิ	ใช่ว่าจะวจิิตรงดงาม

เสมอกัน	 งานฝีมือช่างเตาหลวงผลิตส�าหรับราชส�านักมักประณีตน่ายกย่องกว่าของอื่น	 วิธีก�าหนดราคาซ้ือขายกัน 

ในหมู่นักสะสม	 นอกจากความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นแต่ละชิ้นแล้ว	 ช่วงเวลาที่ผลิตก็ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ	 

ด้วยกลไกควบคุมคุณภาพนั้นลดหลั่นกันตามคุณภาพของคนในแต่ละแผ่นดิน	 	 มาตรฐานสากลนับถือผลงานท่ีผลิต 

ในช่วง ๓ รัชกาลของราชวงศ์หมิง	คือ	แผ่นดินหย่งเลอ	(ย่งลัก)	แผ่นดินซวนเต๋อ	(ซวงเต็ก)	และแผ่นดินเฉิงหัว	(เซ่งห่วย)	ว่า

เป็นช่วงเวลาที่งานฝีมืองามกว่าแผ่นดินอื่น

	 เครื่องกังไสฝีมือช่างหลวง	ผลิตช่วงพระเจ้ากรุงจีน ๓ รัชกาลนี้	มีลักษณะงามต่างกัน	หากไม่ช�ารุด	ส่วนใหญ่ราคา

ดี	บางชิ้นราคาสูงมาก	เช่น	ถ้วยสุราลายไก่ใบเล็กประดิษฐ์โดยช่างเตาหลวงสมัยพระเจ้ากรุงจีนแผ่นดินเฉิงหัว	(Chenghua)	

หรือเซ่งห่วยในภาษาแต้จิ๋ว	 เจ ้าของเดิมเป็นนักสะสมที่หนีภัยคอมมิวนิสต์มาอยู ่ฮ ่องกง	 พ.ศ.	 ๒๔๙๑	 (1948) 

ด้วยความจ�าเป็นต้องเลี้ยงปากท้อง	 เขาน�าถ้วยสุราฝีมือช่างเตาหลวงลายไก่คู ่นี้ไปร่อนเสนอขายตามร้านค้าของเก่า	 

ถ้วยไก่สมัยราชวงศ์หมิง	ราคาใบละ	๑๖๐	ล้านบาท	ฝีมือช่างหลวงแผ่นดินเซ่งห่วย	ตรงกับแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
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สองร้านแรกปฏเิสธ	ร้านทีส่ามซือ้ไปในราคาเพยีงคูล่ะ	๑,๐๐๐	เหรยีญฮ่องกงหรอื	๔,๐๐๐	บาท	สมยันัน้เศรษฐจีนีจ�านวนมาก	หนี

ภัยคอมมิวนิสต์ออกมาตกยากอยู่โพ้นทะเล	 สิ่งของล�้าค่าจากจีนมีอยู ่เกลื่อนเกาะฮ่องกง	 โบราณวัตถุหาซ้ือได้ง่าย 

ในราคาถูก	 	 อีกสามสิบปีต่อมา	พ.ศ.	๒๕๒๑	 (1978)	 ร้านค้าของเก่าที่ซื้อถ้วยไก่ไป	น�าออกประมูลที่ห้าง	 Sotheby’s	 

ได้ราคาสงูถงึ	๔.๘	ล้านเหรยีญฮ่องกง	ประมาณ	๒๐	ล้านบาท	ฮอืฮากนัพกัใหญ่		จากนัน้อกี	๒๐	ปีเมือ่ชาวจีนแผ่นดนิใหญ่ผงาด

ขึน้มามฐีานะทางเศรษฐกจิ	ร�า่รวยแล้วกพ็ากนัควานหาศลิปะและโบราณวตัถลุ�า้ค่าของจนีกลบัคนืไปสะสม	ราคาเครือ่งกระเบ้ือง

เตาหลวงแผ ่นดินดี  ๆ  พุ ่ งกระฉูดขึ้น 	 ถ ้ วยสุ ราลายไก ่คู ่ นี้ ถูกประมูลออกในราคาสู งถึ ง 	 ๖๐	 ล ้ านเหรียญ 

ฮ่องกง	หรือประมาณ	๓๒๐	ล้านบาท

	 สมัยราชวงศ์หมิงเป็นยุคที่ขันทีเรืองอ�านาจ	 ราชส�านักกรุงปักกิ่งส่งขันทีไปคุมพระคลังเครื่องกระเบื้องที ่

เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นศูนย์ผลิตเครื่องกังไส	 มีหน้าที่อ�านวยการผลิตสิ่งของตามรายการที่สั่งมาจากเมืองหลวง	 รวมทั้งเลือกเฟ้น 

ยอดฝีมอืช่างผูช้�านาญงานแต่ละสาขาให้มาเป็นช่างหลวง		สิง่ของทีร่าชส�านกัสัง่ท�ามส่ีวนหนึง่เขยีนข้อความภาษาอาหรบัก�ากบั	

เนื่องจากขันทีในราชส�านักพระเจ้ากรุงจีนจ�านวนมากนับถือศาสนาอิสลาม	

	 สิ่งของที่ราชส�านักสั่งผลิต	 มิใช่ส�าหรับใช้งานในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น หากรวมเครื่องกระเบื้องที ่
องค์พระจักรพรรดิพระราชทานขุนนาง	ข้าราชบริพาร	ตลอดจนคณะทูตานุทูตที่มาถวายเครื่องบรรณาการด้วย

เครื่องถ้วยบรรณาการ

	 กรุงศรีอยุธยาเป็นอีกราชอาณาจักรหนึ่งที่ใช้สอยเครื่องถ้วยจีนอย่างแพร่หลาย	 	 พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนา 

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อ	พ.ศ.	๑๘๙๓	 (1350)	 ก่อนจักรพรรดิหงอู่ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงเสด็จขึ้นครองราชย์

ประมาณ	๑๘	ปี	และราชวงศ์หมิงหมดสิ้นอ�านาจในปี	พ.ศ.	๒๑๘๗	(1644)	ตรงกับสมัยพระเจ้าปราสาททอง		เครื่องกระเบื้อง

จีนที่พบในพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์หมิงหลากหลายประเภท	 	 อีกส่วนเป็นเครื่องถ้วย 

สมัยราชวงศ์ชิงซ่ึงครองกรุงปักกิ่งต่อจากราชวงศ์หมิง	 ผลิตในช่วง	๔	 รัชกาลแรกคือ	 สมัยซุ่นจื้อ	 สมัยคังซี	 สมัยหย่งเจิ้น	 

และสมัยเฉียนหลง	ซึ่งตรงกับราชวงศ์ปราสาททอง	และราชวงศ์บ้านพลูหลวงของอยุธยา

	 เหตุที่พบเคร่ืองปั้นจีนจ�านวนมากในกรุงศรีอยุธยา	 ก็เพราะจีนนอกจากจะเป็นตลาดรับซื้อสินค้าสยามแล้ว	 



กระเบื้องถ้วยกะลาแตก   27

ยังเป็นผูป้้อนผลติภณัฑ์ทีข่ายดใีนตลาดโลกให้กบักรงุศรอียธุยา	ในฐานะเมอืงท่าส�าคญัระหว่างทะเลจนีกบัมหาสมทุรอนิเดยี		

เครื่องเคลือบเป็นสินค้าส�าคัญรายการหนึ่ง	 ดังปรากฏอยู ่ในเอกสารเรคิไดโฮอัน	 เรื่องบันทึกราชสาส์นที่กษัตริย์ 

ชูซันแห่งริวกิว	 (โอกินาวา)2	 ส่งมาถึงพระบรมราชาธิราชที่	 ๒	 (เจ้าสามพระยาผู้สถาปนาวัดราชบูรณะ)	 กษัตริย์ผู้ครอง 

กรุงศรีอยุธยาเวลานั้น	ความว่า

 ในปีหย่งเล่อที่ ๑๗ (ค.ศ. 1419) พวกอะราคา (Araka) ท่ีเป็นทูตได้รับสนองพระบรมราชโองการ (กษัตริย์ 

ชูซัน) ให้น�ากองเรือส�าเภา ๓ ล�า เดินทางมายังชามุโรโกกุ (อยุธยา) เพื่อน�าเครื่องราชบรรณาการขึ้นถวาย... ขุนนางกรมท่าบ่น

ว่า “เครื่องราชบรรณาการเพียงแค่นี้น้อยเกินไป”  ส่วนเครื่องเคลือบ ฝ่ายไทยก็ก�าหนดราคาโดยพละการ แล้วบังคับ 

ให้ขายให้ในราคานัน้... เรือ่งนีก่้อให้เกดิความเสยีหายและขาดทนุอย่างย่อยยบั แต่ทว่าทตูทีเ่ดนิทางไป (อยธุยา) จ�าต้องปฏบิตัิ

ตามพระบรมราชโองการของกษัตริย์...

	 ในปีถัดไป	 กษัตริย์ชูซันส่งพระราชสาส์นกราบบังคมทูลพระบรมราชาธิราชท่ี	๒	 มาพร้อมกับส�าเภาริวกิว	 

ปรับทุกข์เรื่องสินค้าของเรือบรรณาการถูกขุนนางสยามบังคับซื้อในราคาถูก	 ไม่คุ้มกับการเดินทางและอาจไม่สามารถ 

มาค้าขายดังพระประสงค์ของกษัตริย์สยามได้อีก	จึงขอให้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไม่บังคับซื้อเครื่องเคลือบในราคาหลวง	และ

อนุญาตให้ซื้อไม้ฝาง	 พริกไทย	 กับสินค้าอื่น  ๆ  กลับด้วย	 	 พระราชสาส์นฉบับนี้ระบุรายการเครื่องบรรณาการ 

ที่น�ามาถวาย	 คือ	 ผ้าแพรขลิบทอง	 ๕	 พับ	 ผ้าแพรขาว	 ๒๐	 พับ	 ก�ามะถัน	 ๓,๐๐๐	 ชั่ง	 ดาบ	 ๕	 เล่ม	 พัด	 ๓๐	 เล่ม	 

จานลายครามขนาดใหญ่	 ๔๐๐	 ใบ	จานลายครามขนาดเล็ก	๒,๐๐๐	 ใบ	 	 ศาสตราจารย์อิชิอิ	 ผู้ศึกษาบทบาทของริวกิว 

ในฐานะพ่อค้าคนกลาง	อธิบายว่าเครื่องเคลือบเป็นสินค้าที่ริวกิวซื้อจากเมืองจีนเพื่อน�าไปขายต่อต่างประเทศ	

	 ในระบบเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยา	พระมหากษตัรย์ิถอืประโยชน์จากการค้าเป็นรายได้	โดยผกูขาดสนิค้าส�าคญั	

และท�าการค้าส�าเภาใต้ระบบบรรณาการ	 ส�าเภาทูตจะได้รับสิทธิพิเศษต่างจากเรือของพ่อค้าเอกชน	 	 พระเจ ้า 

กรุงศรีอยุธยามีกองเรือขึ้นสังกัด	 เรียกว่า	 “ส�าเภาหลวง”	 หรือ	 “ส�าเภาสยาม”	 ก�ากับโดยกรมท่า	 ขึ้นสังกัดออกญา 

ศรีธรรมราชฯ	(โกษาธิบดี)	ซึ่งมีหน้าที่ดูแลงานพระคลัง	การค้า	หัวเมืองชายฝั่ง	และชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือน	ทั้งพ่อค้าวาณิช	

ทหารรับจ้าง	 และหมอสอนศาสนา	 	 นอกจากพระมหากษัตริย์แล้ว	 ความมั่งคั่งของรัฐบาลในแต่ละแผ่นดินน่าจะ 

2 อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ ควำมสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ สายชล วรรณรัตน์ บรรณาธิการแปล 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๑๑
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ขึ้นอยู่กับความสามารถของผูด้�ารงต�าแหน่งออกญาพระคลงั

เป็นส�าคญั

	 เครือ่งลายครามจากจนีเป็นสนิค้าทีน่ยิมใน 

กรงุศรีอยุธยา	ตามที่นายวาเรต์	พนักงานบริษัทอินเดียตะวัน

ออกของฝรั่งเศส	 ประจ�ากรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช	บรรยายภาพท้องน�้าฤดูส�าเภาว่า

 . . .มี เรือเข ้ามาประมาณ ๑๐ หรือ ๑๒ ล�า  

เรือเหล่านี้มาจากเมืองจีนบ้าง เมืองญี่ปุ ่นบ้าง แต่เป็น 

เรือของพระเจ้ากรุงสยามเกือบทุกล�า จะมีเรือที่เป็นของ 

พวกโปรตุเกสชาวเมืองเก๊า สักสองหรือสามล�าเท่านั้น ปีนี้ 

มีเรือพิเศษเข้ามาล�าหนึ่งเป็นเรือของชาวอังกฤษ...นอกจากนี้

ยังมีเรือเล็ก ๆ  มาจากเมืองกวางตุ้งอีก ๒ ล�า... เรือต่าง ๆ เหล่า

นี้ล้วนแต่บรรทุกเครื่องลายครามส�าหรับจ�าหน่ายแก่คนใน

เมืองสยาม... 

	 ในวงการค้าส�าเภา	เรือของพระเจ้ากรุงสยามอาจ

หมายรวมถงึส�าเภาของลกูค้า	ท่ีกรมท่าเช่าระวางท้ังล�าหรอืบาง

ส ่ วน 	 เพื่ อ น� า ส ่ ว ยและสิ นค ้ า จ ากพระคลั ง สิ นค ้ า 

ไปขายต่างแดน	 	 บางปีสินค้าที่ส่งไปเมืองจีนต้องใช้ส�าเภา

บรรทุกเกิน	 ๑๐	 ล�า	 แต่ตามธรรมเนียมเมืองกวางตุ้ง	 ทูต

บรรณาการมีสิทธิน�าเรือเข้าเมืองได้คราวละ	๓	 ล�าเท่านั้น	

ส�าเภาขนสนิค้าท่ีเหลอืจงึมสีถานภาพเพยีงเรอืพ่อค้าท่ีพระเจ้า

กรุงสยามเช่าระวาง	 วิธีน�าสินค้าออกขายยุ่งยากกว่าส�าเภา

บรรณาการมาก	 ดังท่ีพระยามหานุภาพเล่าในนิราศเมือง

ถ้วยชามใช้สอย	สนิค้าสมยัราชวงศ์หมงิทีง่มและขดุพบเป็นจ�านวนมาก
ในสุวรรณภูมิ	งานฝีมือระดับนี้ฝรั่งเรียก	Provincial	Wares



3 เครื่องเคลือบฝรั่ง (Falang Cai) หมายถึงเครื่องกระเบื้องเคลือบลงยาสีแบบฝรั่ง เริ่มวาดในวังหลวงเมืองปักกิ่งแผ่นดินหย่งเจิ้น  วิธีการเคลือบสี

น�าเข้าจากยุโรป เป็นสีอ่อนประเภทชมพูอ่อน เขียว เหลือง ฟ้า เครื่องเคลือบฝรั่งตระกูลเดียวกับเครื่องถ้วยลงยาสีชมพูดอกกุหลาบ หรือ Famille 

Rose 
4 ถ่องแท้ รจนาสันต์ และอุดม ประมวลวิทย์ ประวัติกำรต่อสู้ของบรรพบุรุษไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ หน้า ๒๕๒-๒๕๓
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กวางตุ้ง	พ.ศ.	๒๓๒๔	ซึ่งคราวนั้นมีเรือร่วมเดินทางรวม	๑๑	ล�าว่า

    อันเหล่าไทยที่ได้ไปเป็นเพื่อนยาก  ข้ามทะเลล�าบากนั้นแสนเข็ญ 

   แต่ตรากน�้าตร�าฝนแล้วทนเย็น  จะนั่งนอนแต่เขม้นไม่เว้นวาง 

   อันที่ท่านสี่ล�าส�าเภาหลวง   นั้นพุ่มพวงสารพัดไม่ขัดขวาง 

   จะแสนยากอยู่แต่เหล่าที่เช่าระวาง  ปิ้มปางจะไม่เห็นว่าเป็นกาย 

	 บันทึกสมัยอยุธยาและถ้วยชามสมัยราชวงศ์หมิง	 ที่พบจมน�้าจมดินอยู่ในลุ่มแม่น�้าภาคกลาง	 ยืนยันว่าชาว 

กรุงศรีอยุธยาน�าจานชามกระเบื้องมาจากเมืองจีนจ�านวนมาก	 เหตุหนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจสยามสมัยนั้นยังไม่ใช่เศรษฐกิจ

เงนิตรา	การค้าสองฟากน�า้และตามเส้นทางเกวยีนพึง่การแลกเปลีย่นเป็นหลกั	ตามค�าแม่ค้าว่า	“ข้าวถกูทองแพง	ข้าวแพงทอง

ถกู”		สินค้าทีพ่่อค้าคนเมอืงน�าไปแลกพชืผลและสนิค้าป่ามหีลากหลาย	แต่ทีค่งเหลอืเป็นหลกัฐานยนืยนัเส้นทางการค้าในอดตี

ได้ชัดเจนคือเครื่องเคลือบ	ซึ่งใช้แลกสินค้าอ่ืนได้คล่องตัว	 	 ถ้วยชามจากจีนมีพบตามแม่น�้าล�าคลอง	กรุวัดเก่า	 สุสานพ่อค้า

เกวียน	และกระจัดกระจายอยู่ตามทางสัญจรหลัก	 เช่นบริเวณเนินเขาถนนธงชัยจังหวัดตาก	ถ้วยชามใช้สอยส่วนใหญ่เป็น

เครื่องปั้นซัวเถาและเครื่องปั้นเต๋อฮั้วของฮกเกี้ยน

	 เครื่องปั ้นจีนในสยาม	 นอกจากถ้วยชามใช้งานที่พบเป็นจ�านวนมากแล้ว	 ยังมีเซลาดอน	 เครื่องกระเบื้อง 

เขียนสีลงยา	 และเคร่ืองเบญจรงค์ลายเทพนมต่าง  ๆ ส�าหรับใช้ในพิธีกรรม	 	 ถ้วยชามเบญจรงค์ท่ีราชส�านักสยามสั่งผลิต 

จากเมอืงจนี	มหีลากหลายคณุภาพ	ทัง้กระเบือ้งเนือ้กังไสและกระเบ้ืองเนือ้หยาบผลติจากเตาเผาในมณฑลกวางตุ้งและฮกเกีย้น	

ที่ส�าคัญยังมีเครื่องกระเบื้องบรรณาการที่พระเจ้ากรุงจีนราชวงศ์ชิง	 แผ่นดินหย่งเจิ้น	 และแผ่นดินเฉียนหลง	พระราชทาน

ตอบแทนเครือ่งบรรณาการพระเจ้ากรุงสยาม	เช่นแผ่นดนิเฉยีนหลง	พ.ศ.	๒๓๐๐	(1757)	พระเจ้ากรงุจนีถวายตอบแทนเครือ่ง

บรรณาการของพระเจ้าอยู ่หัวบรมโกศด้วย	 ผ้าต่วนลายมังกร ๒ พับ ผ้าเดินทองและผ้าต่วนอย่างละ ๑ พับ  

ต่วนไหม ๘ พับ เครื่องใช้ท�าด้วยมรกตและแก้วผลึกอย่างละ ๑ ชิ้น หินฝนหมึก ๒ ชิ้น เครื่องเคลือบฝรั่ง ๑๓ ชิ้น3 และเครื่อง



30   พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร  

เคร่ืองกระเบือ้งเคลอืบสลีงยาลายเทพนมสมยัอยธุยา	ด้านล่างเขยีนราชวงศ์หมงิ	แผ่นดนิว่านลี	่พ.ศ.	๒๑๑๖-๒๑๖๓	(1573-
1620)	แต่ดูจากฝีมืองานเชื่อว่าผลิตในสมัยราชวงศ์ชิง	แผ่นดินคังซี	หรือหย่งเจิ้น


