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ศิริจันทร สุขญาติเจริญ : การศึกษาภาพเลาเรื่องวรรณคดีจากจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ
และพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ:
ผศ.มยุรี วีระประเสริฐ. 158 หนา.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในงาน
จิ ต รกรรมฝาผนั ง โดยนํ า เรื่ อ งราวในวรรณคดี ม าถ า ยทอดเป น ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง ภายใน
พระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 1-5 ในกรุงเทพมหานคร แทนที่เรื่องราวใน
พุทธประวัติและชาดกที่เปนคานิยมมาในสมัยกอน
ผลจากการศึกษา พบวาเรื่องวรรณคดีถูกนํามาถายทอดเปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน
พระอุโบสถและพระวิหารเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 เรื่อยลงมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งการนํา
เรื่องวรรณคดีมาถายทอดแทนที่เรื่องราวในพุทธประวัติและชาดกที่เปนคานิยมมาในสมัยกอนอาจ
กลาวไดวามี 3 สาเหตุสําคัญซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ไดแก 1.การรับอิทธิพลตางประเทศ
เริ่มจากการติดตอกับจีนและตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 3 ทําใหเกิดการรับอิทธิพลในงานจิตรกรรม
ฝาผนังของไทย แบบแผนงานจิตรกรรมไทยประเพณีผอนคลายลง เนื้อหาในจิตรกรรมฝาผนังเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มมีการนําเรื่องตางๆมาเขียนรวมถึงเรื่องวรรณคดี ในสมัยรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่ 5 การติดตอกับตะวันตกทําใหงานจิตรกรรมฝาผนังไทยไดรับอิทธิพลตะวันตก เนื้อหาใน
งานจิตรกรรมฝาผนังไดเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนแนวเรื่องสมจริง การเขียนเรื่องราวในพุทธประวัติ
และชาดกซึ่งเปนคานิยมกันมาในสมัยกอนตามแบบแผนจิตรกรรมไทยประเพณีหายไป ดังนั้นเรื่อง
วรรณคดีจึงถูกนํามาเขียนเลาเรื่องเต็มฝาผนังตามแนวคานิยมใหมที่เกิดขึ้น 2.การศึกษา การสงเสริม
การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 3-5 โดยมีวัดเปนสถานที่สําคัญในการใหการศึกษา เปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารดวย โดยไปในทิศทางเดียวกัน
คือ เพื่อเผยแพรความรูเรื่องวรรณคดีซึ่งแฝงดวยคติธรรมสอดคลองไปกับหลักธรรมคําสอนใน
พุทธศาสนาแกประชาชน เปนประโยชนในการนําไปใชดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากความบันเทิงที่
ไดรับ 3.การละคร ความนิยมในการละครแตละสมัยและความนิยมในการแสดงงิ้วเปนสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหเกิดการนําเรื่องวรรณคดีมาเขียนภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยรัชกาลที่ 3-5 ดวย
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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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การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีจากความกรุณาเอื้อเฟอของบุคคลหลายทาน
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย มยุรี วีระประเสริฐ ที่ปรึกษาการคนควาอิสระฉบับนี้
ผูใหคําปรึกษาและกรุณาตรวจสอบแกไขซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งแกผูเขียน
ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ สําหรับคําแนะนําทางวิชาการ
เพิ่มเติมจนกระทั่งการคนควาอิสระมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ คณาจารย ค ณะโบราณคดี ทุก ท า นที่ ไ ดถา ยทอดความรูท างวิช าการด า น
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตรแกผูเขียนและเมตตาศิษยคนนี้เสมอมา
ขอขอบคุณทานเจาอาวาสและบุคลากรของวัดที่เอื้อเฟอใหผูเขียนไดทําการถายภาพเก็บ
ขอมูลเพื่อนํามาประกอบการคนควาอิสระ
ขอขอบคุณคุณพอสุรินทร คุณแมจาระนัย สุขญาติเจริญ ผูเปนกําลังใจที่สําคัญ
ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ คณะโบราณคดีทุกคนสําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และมิตรภาพ
ที่ดีที่มีใหกันเสมอ รวมถึงทุกทานที่ไมไดเอยนามที่ใหความเอื้อเฟอแกผูเขียนมาโดยตลอด ผูเขียน
ขอแสดงความขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย
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