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  อนนัต ์ เสนาะโสตร : การวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนงั เร่ืองอดีตพระพุทธเจา้ในพระอุโบสถ
วดับวรสถานสุทธาวาส.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผศ.ดร.เชษฐ ์ ติงสญัชลี.   107  หนา้. 
 
 จากการศึกษาพบว่าเน้ือเร่ืองอดีตพุทธเจ้าท่ีเคยนิยมเขียนมาแต่คร้ังโบราณ    ได้ถูก
ปรับเปล่ียนรูปแบบจากการเขียนพระอดีตพุทธเจา้ท่ีเดิมเคยประทบันั่งใตต้น้ไมมี้พระสาวกกระทาํ
อญัชลีขนาบขา้ง   มาเป็นการเขียนบรรยายดว้ยเน้ือหาของฉากและเหตุการณ์คลา้ยประวติัพระสมณโค
ดม   ซ่ึงเร่ิมเขียนข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ดงัปรากฏภาพจิตรกรรม
ภายในพระวิหาร วดัสุทศัน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ดว้ยเน้ือหาท่ีนาํมาเขียนนั้นมาจากคมัภีร์สาํคญั
ทางพระพทุธศาสนา เพื่อผลในการอบรม สัง่สอนผูค้นเร่ืองคุณธรรมและการบาํเพญ็เพียร 
 วิธีการนําเสนอท่ีวดับวรสถานสุทธาวาสแห่งน้ีมีลกัษณะท่ีสืบเน่ืองมาจากเม่ือคร้ังสมยั
รัชกาลท่ี 3 ดว้ยโครงเร่ืองและรูปแบบท่ีสืบทอดจากคร้ังตน้กรุงรัตนโกสินทร์   ต่างกนัเพียงท่ีวดัแห่งน้ี 
สอดแทรกวิธีการนาํเสนอแบบตะวนัตกสอดแทรกเขา้มากาํหนดรูปแบบการนาํเสนอใหต่้างไปจากงาน
ในยคุตน้แบบอยา่งเด่นชดั เช่น การสร้างจุดเด่นของภาพโดยเลือกใชฉ้ากปราสาท  การเขียนแบบผลกั
ระยะใกล้ ไกลตามหลักทัศนียวิทยา  การเขียนภาพตามแนวสัจนิยมและการไม่เขียนภาพท่ีแสดง
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย ์ ฯลฯ มุมมองตะวนัตกเหล่าน้ีปรากฏข้ึนในช่วงปลายสมยัรัชกาลท่ี 3 สืบเน่ืองถึง
สมยัรัชกาลท่ี 4 และใชก้าํหนดวิธีการนาํเสนองานจิตรกรรมอยา่งเคร่งครัดทุกตารางน้ิวบนผนงั   
 อาจกล่าวไดว้่า งานจิตรกรรมวดับวรสถานสุทธาวาสแห่งน้ี เป็นงานจิตรกรรมท่ีผสมผสาน
ความเป็นไทยประเพณีท่ีจดัแสดงดว้ยเน้ือหา รูปแบบตวัละครและองคป์ระกอบตามอยา่งอตัลกัษณ์ไทย 
แต่จิตรกรใช้เทคนิคการนําเสนอผ่านเทคนิคตะวนัตกท่ีได้รับเขา้มาในช่วงนั้ น ผสมผสานกันจน
กลายเป็น งานจิตรกรรมตะวนัตกพบตะวนัออกท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึง 
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  WAT BAWORNSTHANSUTTHAWAS 
   ANAN  SANOHSOT : ANALYSIS OF MURAL PAINTING OF THE PREVIOUS 
BUDDHA 'S LIFE AT WAT BAWORNSTHANSUTTHAWAS.  INDEPENDENT STUDY ADVISOR : 
ASST. PROF. CHEDHA TINGSANCHALI.  107. pp. 
 
 This study we found that the content of the previous Buddha, which was famous exhibited with 
the scene of previous Buddha sat under the tree surrounded by his disciples beside his throne, written on the 
wall in the ancient time, had been changed into displayed the description of many scenes and story which was 
originated from Tripitaka and relevant documents (The present Lord Buddha’s story), those was showed at 
the Vihara of Wat Suthatthepwararam in the reign of King Rama III  in order to teach the layman about their 
virtue and ethics in Thai society. 
 This mural painting of Wat Bawornsthansutthawas was derived the mural art forms from Wat 
Suthatthepwararam in the previous period by displayed the ancient context, Human’s characteristics and 
Ornaments and so on.  Which was the same style of King Rama III’s reign. But the usage of western technic 
obviously adapted into that work form by showing the prominent point from the castle’s scene, perspective 
method to display the real viewpoint and exhibited the reality scene of non display miracle scene at all.  These 
western methods and technics were emerged in this temple in transition period between the reign of King 
rama III and IV due to trading and exchanging some culture of Thai and Western countries that arrived in that 
time. 
 By the way, This must be become the new style of the traditional Thai mural painting, 
blended with Western technics until it was probably renamed it as “ THE EAST MEET WEST” 
definitely and completely.  
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กติติกรรมประกาศ 

 
  สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงมิอาจ
นาํมากล่าวไดท้ั้งหมด  ผูมี้พระคุณท่านแรกท่ีผูศึ้กษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงคือ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.สนัติ เลก็สุขมุ ท่านอาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ใหค้าํแนะนาํ แนวคิดในการเรียน 
การคน้ควา้ และการศึกษาท่ีเนน้กระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ  ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งยวด ทาํใหผู้ศึ้กษา
สามารถวิเคราะห์และเขา้ใจในการเขียนรายงานไดใ้นเวลาต่อมา 
  ขอบพระคุณท่านอาจารย ์ศ.ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ ผูช้ี้แนะและให้คาํแนะนาํในการทาํ
รายงานเร่ืองพระอดีตพทุธเจา้น้ี จนกระทัง่ผูศึ้กษานาํมาสานต่อจนสาํเร็จลุล่วงเป็นสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
  ขอบพระคุณอยา่งสูงกบั ผศ.ดร.เชษฐ ์ติงสัญชลี ท่านอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ี 
ท่ีช่วยให้คาํแนะนาํ ช้ีแนะ ปรับแก ้จนกระทัง่สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  ขอขอบพระคุณท่านอาจารยท่ี์ให้
ความรู้เก่ียวกบัศิลปะอินเดีย ศิลปะพม่า และหลายวิชาท่ีผูศึ้กษาสามารถนาํมาปรับใชท้ั้งในการทาํรายงาน  
สารนิพนธ์ และการศึกษาในหลายวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง   นอกจากน้ียงัมีเหล่าคณาจารยอี์กหลายท่านในคณะเช่น 
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  และคณาจารยใ์นคณะทั้งหมดท่ีอนุเคราะห์ใหค้วามรู้และเป็นท่ีปรึกษาอยา่ง
ดีตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีศึกษาในคณะ 
  ขอกราบขอบพระคุณ คุณสมนึก และคุณชะเอม เสนาะโสตร (บิดา มารดา) และพ่ีนอ้ง
ในครอบครัวท่ีเป็นกาํลงัใจสาํคญัแก่ผูศึ้กษาอยา่งดีเสมอมา  จนมิอาจหาส่ิงใดมาทดแทนพระคุณท่านได ้
นอกจากความสาํเร็จท่ีมอบใหท่้านในคร้ังน้ี 
  สุดทา้ยกบันํ้ าใจของเหล่าพี่ นอ้ง ผองเพื่อนประวติัศาสตร์ศิลปะ ภาคพิเศษรุ่น 53 น้ีทุก
คน ดงัรายช่ือดงัน้ี   นิชรา ทองเยน็,  วรพทัธ์ ภควงศ,์  ลดัดากร เนียมประพนัธ์,  ปนิตา จิตมุ่ง, วิษณุ  
สมบุญปิติ,  วรวิทย ์ สินธุรหสั,  กิตติธชั ศรีฟ้า,  คณิตา นาคเสน่ห์, คุณากร เก้ือบุญส่ง,ฉตัตริน เพียรธรรม, 
ณฐัพล ทองนาค,  ณฐิักา โชติวรรณ, พงศธ์รรศ แกลว้วิกยก์รรม,  มงคล กฤชนาวิน, รัตนภณ พิทกัษก์ุลภา, 
ประภสัสร จนัทร์แดง,  มนพทัธ์ิ พรหมสวสัด์ิ,  ศศิวิมล วอนแมน้,  ศุภชยั  เสริมสุขเจริญชยั,  สุธาทิพย ์
แสงเดชะ,  สุภาวดี จาดเสม,   สุษิระ เวียงวีระ, จกัริน จุลพรหม และ  อาสา ทองธรรมชาติ   สุขทุกขท่ี์เคย
ร่วมฟันฝ่ากนัมา  มิตรภาพและไมตรีจิตของเหล่าผองเพื่อนรุ่นน้ี จะประทบัตราตรึงไวใ้นกน้บ้ึงของหวัใจ
ตราบนานเท่านาน  
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