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53107319 : สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ 
ค าส าคญั :  จิตรกรรมฝาผนงั / อดีตพทุธเจ้า / วดัสทุศันเทพวราราม 
  ลัดดากร  เนียมประพันธ์ : การวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองอดีตพระพุทธเจ้าใน
วิหารหลวงวดัสทุศันเทพวราราม.  อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   : ผศ.ดร.เชษฐ์  ติงสญัชลี.   
86 หน้า. 
 
 สารนิพนธ์ฉบบันีมี้จุดมุ่งหมายศึกษางานจิตรกรรมอดีตพุทธทัง้ 27 พระองค์ภายใน
วิหารหลวง วดัสุทศันเทพวราราม โดยการศึกษาครัง้นีจ้ะท าการวิเคราะห์ฉากหรือตอนท่ีศิลปินได้
น าเสนอในงานจิตรกรรม เม่ืออดีตพุทธแต่ละพระองค์มีเร่ืองราวท่ีคล้ายคลึงกันและมีความ
แตกต่างตามท่ีระบุไว้ในคัมภีร์ทางศาสนา ดังนัน้ศิลปินผู้ วาดจึงยึดหลักการเลือกเร่ืองราวท่ี
แตกต่างกันตามเนือ้หาท่ีระบุไว้ภายในคมัภีร์  โดยเลือกเพียงสิ่งท่ีสามารถแสดงออกได้ในงาน
จิตรกรรมมาน าเสนอเพียงสองอยา่งคือ ฉากแสดงฐานะชาตกิ าเนิดและฉากออกมหาภิเนกษกรมณ์ 
ทัง้นีเ้ ร่ืองราวท่ีศิลปินให้ความส าคัญเป็นพิเศษคือ ฉากท่ีพระอดีตพุทธพบพระโพธิสัตว์หรือ
อดีตชาติของพระพุทธเจ้าศรีศากยมนีุพระพทุธเจ้าองค์ปัจจุบนัของเราและได้รับพุทธพยากรณ์ว่า
จะตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าในอนาคต  
 นอกจากนัน้ยงัท าการเปรียบเทียบจิตรกรรมอดีตพุทธท่ีวาดขึน้ในระยะเวลาไล่เร่ียกัน 
ท าให้ทราบว่าจิตรกรรมอดีตพุทธท่ีวดัสุทศัน์ฯนัน้ ถือว่าเป็นจิตรกรรมอดีตพุทธท่ีถูกต้องตรงตาม
คมัภีร์ทางศาสนาและสมบรูณ์แบบท่ีสดุ 
 การศกึษาครัง้นีผู้้ศกึษาเห็นว่า เหตท่ีุปรากฏจิตรกรรมอดีตพทุธภายในวิหารหลวงแห่ง
นี ้คงเป็นเพราะคติความเช่ือการสร้างวัดกลางเมืองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ส่วนในรูปแบบ
จิตรกรรมอดีตพุทธท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมนัน้ผู้ศกึษาเห็นว่า เป็นเพราะในสมยันัน้มีการติดต่อ
สร้างสมัพนัธ์ทางพทุธศาสนากบัประเทศลงักา พบว่ามีการน าคมัภีร์ทางศาสนากลบัมายงัประเทศ
เทศไทย ซึง่เป็นไปได้วา่อาจจะมีคมัภีร์ทางศาสนาท่ีปรากฏเร่ืองราวอดีตพทุธครบถ้วน จนสามารถ
ท าให้ศิลปินผู้วาดจิตรกรรมนัน้สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถกูต้องตรงตามคมัภีร์ทางศาสนา 
อีกทัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 นัน้มีงานสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนาเกิดขึน้มากมาย งานจิตรกรรมอดีต
พทุธท่ีมีรูปแบบแปลกใหมนี่ก็้คงจะเป็นหนึง่ในนัน้ด้วย 
 

ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ                                           บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ลายมือช่ือนกัศกึษา........................................                                              ปีการศกึษา 2555 
ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   ....................................... 
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53107319 : MAJOR : (ART HISTORY) 
KEY WORD :  MURAL PAINTING /  THE PREVIOUS BUDDHA'S LIFE / WAT SUTHAT. 
 LADDAKORN  NIEMPRAPAN : ANALYSIS OF MURAL PAINT OF THE PREVIOUS 
BUDDHA'S LIFE  AT  WAT SUTHAT THEPPHAWARARAM. INDEPENDENT STUDY ADVISOR 
:  . 86 pp. 
 

 This research is aim to study the mural painting of the 27th previous buddha’s  life which 
was painted in Vihara of Wat Suthatthepvararam. By analyzing in the topics of the same and difference 
scene of the buddha’s life which have been chosen from Tripitaka (the Buddhist text) exhibited on the walls. 
These scenes have been selected by the artisans, who got well known in Buddhist text,  displayed  a visible 
and possible  with  2 scenes : The origin of the Buddha birth’s story and The ordained scene of the Buddhas. 
Particularly the great scene that ever shown in every previous Buddha, so called : The Lord Buddha to be 
meet the previous Buddha. Which it means extremely,  be forcasted to be the  Buddha (Gautama) in the 
future. 
 Beside this research will made the comparison with the same story among many temples that 
were painted in the same period. The result is showing  one of the most correction  and completion 
mural painting , based on Tripitaka, depicted in 
 The result of this research reported that the mural painting of previous Buddhas was 
derived the major conceptual from The center of the Universe ideology. Beside the evolution of an art 
form of mural painting which had been changed into the difference style due to the  Buddhist culture  
exchanging of the relationship between Thai and Sri Lanka.  An arrival of the Buddhist texts was 
brought to the country which it was probably displayed the completely contexts the previous 
Buddha’s story though. Be Inspired toward the artist to created their art work upon the text one.   
 Moreover, a several kind of the Thai art works had created  in the reign of King Rama III 
that  the marvelous mural painting of this temple would be occurred in this period also 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงลงด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนจากบุคคล
หลายฝ่าย ซึง่ผู้วิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้คือ 

คณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีได้
ถ่ายทอดความรู้ด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะ ท าให้ผู้ศกึษามีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านนีเ้พิ่มขึน้ ซึ่งผู้
ศกึษารู้สกึวา่ความรู้ท่ีได้รับมานัน้มากกวา่ท่ีผู้ศกึษาได้หวงัไว้ จึงขอกราบขอบพระคณุ ศาสตราจารย์
เกียรติคณุ ดร.สนัติ เล็กสขุมุ ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้
ความรู้และค าแนะน าท่ีดี แนวทางการค้นคว้า กระบวนการคิด รวมถึงสละเวลาอันมีค่า และให้
ก าลงัใจผู้ศกึษามาโดยตลอด ผู้ศกึษาซาบซึง้ในพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 

ขอขอบคณุ พ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ คณะโบราณคดี สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาคพิเศษ
รุ่น 53 ทกุคนท่ีคอยรวมสุขรวมทุกข์ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ให้ก าลงัใจและมีความจริงใจให้กันมา
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้ นิชรา ทองเย็น, วรพทัธ์ ภควงศ์, อนนัต เสนาะโสตร,  ปนิ
ตา จิตมุ่ง,  วิษณุ สมบญุปิติ, วรวิทย์ สินธุรหสั, กิตติธัช ศรีฟ้า, คณิตา นาคเสน่ห์, คณุากร เกือ้บุญ
สง่,  ฉตัตริน เพียรธรรม, ณฐัพล ทองนาค, ณฐิักา โชตวิรรณ, พงศ์ธรรศ แกล้ววิกย์กรรม, มงคล กฤช
นาวิน, รัตนภณ พิทกัษ์กลุภา,ประภสัสร จนัทร์แดง,  มนพทัธ์ิ พรหมสวสัดิ์, ศศิวิมล วอนแม้น, ศภุชยั 
เสริมสขุเจริญชยั, สธุาทิพย์ แสงเดชะ, สภุาวดี จาดเสม, สษิุระ เวียงวีระ, จกัริน จลุพรหม และ อาสา 
ทองธรรมชาต ิ  

ขอขอบคุณ คุณพ่อวันลัด เนียมประพันธ์ และคุณแม่กรแก้ว เจนใจ รวมถึงคนใน
ครอบครัวทกุคนท่ีให้ความสนบัสนนุ คอ่ยชว่ยเหลือในทกุๆด้านเป็นอยา่งดี มาโดยตลอด 
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