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  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง “อิเหนา” ในพระวิหาร
หลวงวัดโสมนัสวิหาร เพื่อวิเคราะห์หาแรงบันดาลใจที่ส่งผลให้รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้น าเร่ืองที่
เป็นวรรณคดีนิทานมีเนื้อหาประโลมโลกมาเขียนไว้ภายในพระอาราม ประกอบกับการศึกษา
เทคนิคและวิธีการแบบตะวันตกที่น ามาใช้ในการเขียนจิตรกรรมโดยตรวจสอบว่าเป็นเทคนิคที่สืบ
เนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 3 ใช่หรือไม่ อาศัยวิเคราะห์เทียบเคียงกับจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนไว้บน
บานแผละประตูหน้าต่างภายในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ และจิตรกรรมฝาผนังที่เขียน
ขึ้นสมัยรัชกาลที่ 4  
  ผลการศึกษาสรุปได้ว่าเนื่องจากรัชกาลที่ 4 ทรงสนพระทัยด้านการละครโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงละครในเร่ือง “อิเหนา” ซึ่งมีเนื้อหาในตอน “อุณากรรณ” คล้ายคลึงกับพระราชประวัติของ
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีพระองค์แรกที่สิ้นพระชนม์ไป เป็นเหตุให้
พระองค์ทรงโปรดให้น าเร่ืองดังกล่าวมาเขียนไว้พร้อมกับการสร้างวัดโสมนัสวิหารแห่งนี้เพื่ออุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระนาง ประกอบกับบริบททางสังคมที่มีการน าเร่ืองราวที่ไม่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนามาเขียนไว้ภายในพระอารามก็เร่ิมได้รับความนิยมมาตั้งแต่รัชกาลก่อนหน้าแล้ว ทั้งนี้
เทคนิคและวิธิธีการที่ใช้เขียนภาพเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคนิคแบบไทยประเพณีและแบบ
ตะวันตกซึ่งเร่ิมปรากฎมาก่อนในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน ลักษณะเด่นของจิตรกรรมฝาผนังเร่ือง 
“อิเหนา” จึงอยู่ที่การผสมผสานเทคนิคทั้งสองได้อย่างกลมกลืนย่ิงขึ้น แสดงให้เห็นพัฒนาการ
ทางด้านฝีมือในการเขียนภาพให้ดูสมจริงแบบตะวันตกของช่าง  
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The purpose of this thesis was to study the mural paintings of Inao literature in 
the royal temple of Wat Somanat Wihan. The research aimed to analyze for inspiration that 
affected King Rama IV’s intention to decorate the royal temple with paintings of such worldly 
theme. Furthermore, the study searched for the origin of western techniques and methods of 
fine arts used in Wat Somanat Wihan hypothesized to be inherited from the reign of King 
Rama III. Comparative analyses of mural paintings in Wat Suthat Thepphawararam and in 
temples built during the reign of King Rama IV were conducted. 

In conclusion, King Rama IV was noted for his interested in Plays especially on 
the theme of Inao literature. In particular, the episode of Unakan which simulated the 
biography of his late beloved queen, Somdej Phra Nang Chao Somanat Wattanawadee. In 
order to pay homage to Queen Somanat Wattanawadee, it was his royal intention to build 
Wat Somanat Wihan painted on the theme of Inao. Nevertheless, the social context of 
temples decorated with paintings of stories other than Buddhism had been recorded since era 
of the previous king. Moreover, combination of western techniques of fine arts with Thai 
traditional methods had been practiced since the reign of King Rama III.  

However, the mural paintings of Inao with superiorly combined techniques 
showed progressive portraying skills of the artist in the era of King Rama IV. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 กว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จลง ผู้วิจัยคงมิอาจสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ มาได้
โดยล าพัง เพื่อเป็นเกียรติ เพื่อแสดงการระลึกถึงความเกื้อกูลจากบุคคลมากมายที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ และเพื่อแทนค าขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ผู้วิจัยจึงใคร่ขอกล่าวถึงบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
 ขอบพระคุณอาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่
มอบโอกาสให้แก่ผู้วิจัย ขอบพระคุณ ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ที่คอยให้ค าช้ีแนะ เอาใจใส่ และให้
ความช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่ผู้วิจัยตลอดมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ 
เล็กสุขุม วิธีการท างาน และวิถีการด าเนินชีวิตของอาจารย์สอนให้ผู้วิจัยรู้ว่าแม้ประวัติศาสตร์จะเป็น
เร่ืองอดีตแต่อดีตก็ไม่เคยตาย มีงานวิจัยค้นคว้ามากมายที่สามารถเกิดขึ้นได้จากคุณูปการของมิติ
เวลาที่เราคิดว่าไม่อาจย้อนคืนได้อีกเพียงแต่จิตวิญญาณของการเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะต้องไม่
ตายไปก่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ที่คอยให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดความรู้วิธีการ
วิจัยต่าง ๆ ที่มีคุณค่าอย่างย่ิง ขอบพระคุณ อาจารย์มนฤดี สายสิงห์ ที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยมา
โดยตลอด  
 ขอบพระคุณ อาจารย์สมชาย ณ นครพนม ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลามาร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  และขอบพระคุณสถาบันวิจัย และพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่มอบทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่ผู้วิจัย จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จส าเร็จลงได้ 
 ขอกราบนมัสการและขอบพระคุณ พระ และผู้ดูแลวัด อีกทั้งสถานที่ราชการต่าง ๆ ทุก
ท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการอนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดโสมนัสวิหาร วัด
ปทุมวนาราม วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศวิหารฯ วัดสุทัศนเทพวรารามฯ ฯลฯ แลพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร 
 ขอบคุณเพื่อน ๆ ในภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกคนโดยเฉพาะ ปภาณิน เกษตรทัต ที่
คอยให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการร่วมเก็บข้อมูลภาคสนาม และด้านการแลกเปลี่ยนแนวคิด ข้อ
สมมติฐานต่าง ๆ มาโดยตลอด 
 ขอบคุณถิรนันนท์ กล่อมชุ่ม และโฆสิต ปทุมศิริลาวัลย์ ช่างภาพจ าเป็นที่ท าให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้กลายเป็นเสมือนสมุดบันทึกภาพประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอีกฉบับหนึ่ง 
ขอบคุณกษมา และนิษฐนาถ ทีค่อยหยิบย่ืนความช่วยเหลือนับแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย 
 ที่ส าคัญที่สุด คือ ขอบคุณปู่ ย่า พ่อ แม่ น้องชาย และหลานรักทั้งสองคน ก าลังใจส าคัญ
จากคุณประดิษฐ์ รัชตามุขยนันต์ ผู้วิจัยคงมิสามารถเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน
จิตใจของตนเองได้หากขาดความรัก ความเข้าใจ และการสนับสนุนจากทุกคนในครอบครัว 
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