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   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลศิลปะจีนในจิตรกรรมแบบนอกอยางในรัชกาลที่ 3 

โดยศึกษาผานกลุมอุโบสถตัวอยาง 6 แหงคือ วัดราชโอรสฯ วัดภคินีนาถฯ จันทารามฯ วัดกัลยาฯ วัดสามพระยา
ฯและวัดนาคปรก   

   ในการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
   1. การเขียนภาพเครื่องตั้งฯ แบบจีนบนฝาผนัง นาจะมีที่มาจากความนิยมในกลุมชนชั้นนําไทยสมัย

รัชกาลที่ 2 ในการจัดตกแตงบานตามแบบชาวจีน   
   2. ภาพ และลวดลายแบบจีนในตําแหนงอื่นๆ แสดงอิทธิพลศิลปะจีนที่เขามาสมัยรัชกาลที่ 2 – 3   

และนาสังเกตวา การใชภาพ และลวดลายแบบจีนแตกตางไปจากสมัยอยุธยาคือ ในบางแหงมีการประดับดวย
ภาพ หรือลวดลายแบบจีนทั้งหมดโดยไมมีการเขียนภาพ หรือลวดลายแบบไทยประเพณีเลย   หรือหากมี ก็
ปรากฏบางตําแหนงเทานั้น  โดยภาพ และลวดลายแบบจีนปรากฏเปนเอกเทศ 

   3. ปจจัยที่สงผลตอการเขียนจิตรกรรมแบบนอกอยาง สามารถแบงไดเปน 2 ชวงเวลา โดยในรัชกาล
ที่ 2 นั้น ปจจัยสําคัญคือ ความตองการหลุดจากกรอบประเพณีเดิม ความเปนสัจนิยม  รวมถึงความนิยมประเทศ
จีนที่เกิดขึ้นในกลุมชนชั้นนํา  และเนื่องมาในรัชกาลที่ 3 ปจจัยเหลานี้ยังสงผลตอเนื่อง  และยังมีปจจัยสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ศิลปะจีนกลายเปนแบบพระราชนิยมดวย ซ่ึงเหตุผลประการหลัง ทําใหงานจิตรกรรมแบบนอก
อยางเปนที่รูจักในกลุมคนระดับลางลงมา 
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   The purpose of this research is to fulfill the knowledge on the role of Chinese decorative 
art on the paintings of royal preference style of King Rama III. 6 sampled ordination halls are from 
Wat Ratchaorot, Wat Phakineenat, Wat Chantaram, Wat Kalayanamit, Wat Samphraya and Wat 
Nakprok.   

   The results of the study are namely : 
   1. The inspiration of painting chinese furnitre, decorative objects and altar garnitures was 

the early Rattankosin – period Thai elites’ fondness for the home decoration of Chinese style.  
   2. There are also the paintings of Chinese figures and motifs reflecting the influence of 

Chinese art of the Rattnakosin period.  The way of employing those elements is different from those in 
the Ayutthaya period. The paintings of Thai traditional styles are not found in some ordination halls. 
Although found in the others, they are not applied to all positions in the halls and that Chinese aritistic 
elements are not subsidiary to Thai artistic ones, as opposed to the mural paintings of the Ayutthaya 
period.  

   3. The reasons leading to the appearance of this style of paintings are divided into 2 
peirods. In the reign of King Rama II, they were the requirements of Thai elites to be free from old 
traditions and more realistic and their consideration of China as the most important country. In the 
reign of King Rama III, in addition to those aforementioned factors, there was the other one ; King 
Rama III favored the Chinese art remarkably. This caused the Chinese – style paintings to be popular 
among the king’s subjects. 
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