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49101218 : สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
คําสําคัญ :  วรรณคดี / จิตรกรรมฝาผนัง / สมัยรัตนโกสินทร 
 ศิริจันทร สุขญาติเจริญ : การศึกษาภาพเลาเร่ืองวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
และพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร. อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ: 
ผศ.มยุรี วีระประเสริฐ. 158  หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในงาน
จิตรกรรมฝาผนัง โดยนําเร่ืองราวในวรรณคดีมาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน                    
พระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1-5 ในกรุงเทพมหานคร แทนท่ีเร่ืองราวใน
พุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมมาในสมัยกอน 
 ผลจากการศึกษา พบวาเร่ืองวรรณคดีถูกนํามาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถและพระวิหารเปนคร้ังแรกในสมัยรัชกาลท่ี 3 เร่ือยลงมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงการนํา
เร่ืองวรรณคดีมาถายทอดแทนท่ีเร่ืองราวในพุทธประวัติและชาดกท่ีเปนคานิยมมาในสมัยกอนอาจ
กลาวไดวามี 3 สาเหตุสําคัญซ่ึงมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ไดแก 1.การรับอิทธิพลตางประเทศ 
เร่ิมจากการติดตอกับจีนและตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 3 ทําใหเกิดการรับอิทธิพลในงานจิตรกรรม
ฝาผนังของไทย แบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผอนคลายลง เนื้อหาในจิตรกรรมฝาผนังเร่ิมมี
การเปล่ียนแปลงจึงเร่ิมมีการนําเร่ืองตางๆมาเขียนรวมถึงเร่ืองวรรณคดี  ในสมัยรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลท่ี 5 การติดตอกับตะวันตกทําใหงานจิตรกรรมฝาผนังไทยไดรับอิทธิพลตะวันตก เนื้อหาใน
งานจิตรกรรมฝาผนังไดเปล่ียนแปลงไปกลายเปนแนวเร่ืองสมจริง การเขียนเร่ืองราวในพุทธประวัติ
และชาดกซ่ึงเปนคานิยมกันมาในสมัยกอนตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีหายไป ดังนั้นเร่ือง
วรรณคดีจึงถูกนํามาเขียนเลาเร่ืองเต็มฝาผนังตามแนวคานิยมใหมท่ีเกิดข้ึน 2.การศึกษา การสงเสริม
การศึกษาในสมัยรัชกาลท่ี 3-5 โดยมีวัดเปนสถานท่ีสําคัญในการใหการศึกษา เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทํา
ใหเกิดการนําเร่ืองวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารดวย โดยไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ เพื่อเผยแพรความรูเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงดวยคติธรรมสอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนใน
พุทธศาสนาแกประชาชน เปนประโยชนในการนําไปใชดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากความบันเทิงท่ี
ไดรับ 3.การละคร ความนิยมในการละครแตละสมัยและความนิยมในการแสดงง้ิวเปนสาเหตุหนึ่งท่ี
ทําใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัชกาลท่ี 3-5 ดวย 
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49101218 : MAJOR : HISTORICAL ARCHAEOLOGY 
KEY WORDS : LITERATURE / MURAL PAINTINGS / RATANAKOSIN 
 SIRIJUN  SUKYARDJAROEN : A STUDY ON LITERATURE SCENE FROM 
MURAL PAINTINGS INSIDE PHRA UBOSOTH AND PHRA VIHARA IN BANGKOK 
DURING THE REIGN OF KING RAMA I-V. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASST. 
PROF.  MAYURIE VERAPRASERT.  158 pp. 
 
 This research is aimed to study the causes on the changes in the content of Thai 
mural painting work by adopting stories in the literatures for transferring into mural paintings 
inside phra ubosoth and phra vihara in Bangkok during the reign of King Rama I–V in 
depicting the story in place of the story of the Buddha and Jataka as traditionally practiced in 
the ancient days. 
 Results of the research revealed that the literature stories were found to be 
transferred into mural paintings inside phra ubosoth and phra vihara first during the reign of 
King Rama III until the reign of King Rama V. The adopting of literature stories for transferring 
in place of the Buddha and Jataka story traditionally practiced in the ancient days may be said 
to have 3 main causes which were related to one another; as follows, 
 1. The adopting of foreign influences: Beginning from the contacts with China and 
the West during the reign of King Rama III which caused the adoption of the influences in 
Thai mural painting work consequently resulting in the Thai traditional artistic work pattern to 
be gradually slackened; contents in mural paintings began to change, thus, leading to the 
adoptions of the variety of the stories including the literature stories for mural paintings. 
During the reign of King Rama IV and King Rama V, the contacts with the West had caused 
the Thai mural paintings to be influenced by the West consequently resulting in the contents 
of the mural painting work to change and eventually becoming the story all along in the line of 
realism. Mural paintings on the story of Buddha and Jataka popularly practiced in the ancient 
days in accordance with the Thai traditional artistic work pattern virtually disappeared, thus, 
literature stories were adopted for paintings all over the walls of phra ubosoth and phra vihara 
in depicting the stories in accordance with the rising popular value. 
 2. Education: Educational promotions during the reign of King Rama III and King 
Rama V with the temples as the key places in giving educations was yet another reason to 
cause the adoptions of the literature stories for mural paintings in phra ubosoth and phra 
vihara in the same direction, i. e. the disseminations of knowledge on the literatures 
concealed with Dharma Courses of Existence which was in compatibility with Buddha’s 
Teaching to the general public and beneficial to them for practicing in leading their lives apart 
from the entertainments they had received. 
  3.   Drama: The popularity values in drama in each age and the popularity values 
in Ngiu (Chinese Drama) was yet another reason to cause the adoptions of the literature 
stories for mural paintings in phra ubosoth and phra vihara during the reign of King Rama III 
and King Rama V, as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีจากความกรุณาเอ้ือเฟอของบุคคลหลายทาน  
 ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย มยุรี วีระประเสริฐ ท่ีปรึกษาการคนควาอิสระฉบับนี้ 
ผูใหคําปรึกษาและกรุณาตรวจสอบแกไขซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูเขียน 
 ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัสสา  คชาชีวะ สําหรับคําแนะนําทางวิชาการ
เพิ่มเติมจนกระท่ังการคนควาอิสระมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณคณาจารยคณะโบราณคดีทุกทานท่ีไดถายทอดความรูทางวิชาการดาน
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรแกผูเขียนและเมตตาศิษยคนนี้เสมอมา 
 ขอขอบคุณทานเจาอาวาสและบุคลากรของวัดท่ีเอ้ือเฟอใหผูเขียนไดทําการถายภาพเก็บ
ขอมูลเพื่อนํามาประกอบการคนควาอิสระ 
 ขอขอบคุณคุณพอสุรินทร คุณแมจาระนัย สุขญาติเจริญ  ผูเปนกําลังใจท่ีสําคัญ 
 ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ  คณะโบราณคดีทุกคนสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และมิตรภาพ
ท่ีดีท่ีมีใหกันเสมอ รวมถึงทุกทานท่ีไมไดเอยนามท่ีใหความเอื้อเฟอแกผูเขียนมาโดยตลอด ผูเขียน
ขอแสดงความขอบคุณไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


