
53107309: สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
คาํสาํคญั: จิตรกรรมฝาผนงั / มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ / สมยัรัชกาลที� 1-5 
  นิชรา  ทองเย็น: มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากจิตรกรรมฝาผนังสมยั
รัชกาลที� 1-5.  อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง.  
150 หนา้. 
 

 การวจิยัครั> งนี> มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ศึกษาและจดัประเภทของมหรสพและการละเล่นที�
ปรากฏ 2) ศึกษาวิถีชีวิตของผูค้นและสภาพสังคม วฒันธรรมที�ไดถ่้ายทอดไวใ้นจิตรกรรมฝาผนงั 
ในกรณีที�สัมพนัธ์กบัมหรสพและการละเล่นที�ปรากฏในงานพระเมรุ โดยใชก้ารตรวจสอบเอกสาร
ชั>นตน้และชั>นรอง รวมถึงภาพถ่าย ทั>งนี>ขอบเขตของการศึกษาจาํกดัเฉพาะจิตรกรรมฝาผนงักาํหนด
อายุสมยัระหว่างรัชกาลที� 1-5 และศึกษาภายในพื>นที�กรุงเทพมหานครเท่านั>น โดยผูว้ิจยัศึกษา
จิตรกรรมฝาผนงัจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 4 วดั ที�มีคุณสมบติัตรงกบัขอบเขตการศึกษา คือ 1) วดั
ราชสิทธารามราชวรวหิาร 2) วดัทองธรรมชาติวรวหิาร 3) วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และ 
4) วดัอ่างแกว้  
 ผลการวิจยั พบว่า จิตรกรรมฝาผนังฉากมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุจาก
จิตรกรรมฝาผนงัสมยัรัชกาลที� 1–5 จะปรากฏในฉากพุทธประวติัตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
โดยพยายามที�จะถ่ายทอดเนื>อหาตามที�ปรากฏจากพุทธประวติั ตอนปรินิพพาน ที�ไดมี้การทาํการ
สักการบูชาดว้ยการฟ้อนรําขบัร้องประโคมดนตรี รูปแบบของมหรสพและการละเล่นที�พบจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัเป็นการนาํเอารูปแบบและประเภทของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�จดั
ขึ>นในสมยัรัชกาลที� 1–5 ไปเป็นขอ้มูลในการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั จึงส่งผลให้
จิตรกรรมฝาผนงัไดก้ลายเป็นหลกัฐานที�สะทอ้นถึงสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ถือเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที� มี คุณค่า  ทําให้สามารถใช้ เ ป็นข้อมูล ที� จะ ศึกษาเ รื� องราว 
ขนบธรรมเนียมประเพณีดา้นมหรสพและการละเล่นในอดีตได ้โดยนบัวา่เป็นบนัทึกหลกัฐานทาง
วฒันธรรมอีกประเภทหนึ� งในลกัษณะเดียวกบัหลกัฐานที�เป็นเอกสารและภาพถ่าย ซึ� งส่งผลให้
เกิดผลสรุปจากการศึกษาถึงมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุที�ปรากฏจากหลกัฐานจิตรกรรม
ฝาผนงัสมยัรัชกาลที� 1-5 ดงันี>  1) เป็นเครื�องสะทอ้นสภาพแวดลอ้มทางสังคม 2) เป็นสิ�งที�แสดงถึง
ระดบัฐานนัดรศกัดิ:  และ 3) เป็นสิ�งสะทอ้นความสัมพนัธ์กบัชาติพนัธ์ุอื�น 
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ROYAL CREMATION CEREMONY FROM THE MURAL PAINTINGS OF THE REIGN OF 
KING RAMA I–V. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST.PROF. RUNGROJ THAM- 
RUNGRAENG, Ph.D.  150 pp.  
  

 This research is to 1) Studied and categorized the entertainments shown in the royal 
cremation ceremony scenery in the mural painting from the reign of King Rama I- King Rama V 
2) Studied about sociology anthropology and life style of the people in that period related with the 
entertainments shown in the royal cremation ceremony mural painting.  The accordance of this 
studied will be checked with the documentary and photography.  The Scope of the studied limited 
from four of the temple (or "Wat") in the Bangkok Area during the Reign of King Rama 1-5; Wat 
Ratchasittharam Ratchaworawiharn, Wat Thongthammachart Worawiharn, Wat Arunratchawara-  
ram Ratchaworamahawiharn and Wat Ang Keaw. 
 From the studied found that the scenery of the entertainments shown in the royal 
cremation ceremony from mural painting during the reign of King Rama I-Rama V always 
appeared in the scene of Buddha cremation ceremony.  The pattern and style of the entertain-    
ments shown in the mural painting came from the entertainments shown in the reign of King 
Rama I-King Rama V and became the evidence for social studied what happen in that period. 
Also, the entertainment shown in the mural painting was the agnomen for the social status in Thai 
culture.  Moreover, the entertainments shown is the mural painting is the prove of relationship 
ethnic identity and other nations. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 ความสาํเร็จของการศึกษาเกิดขึ>นได ้เนื�องจากเบื>องหลงัของปัจจยัสนบัสนุน ดงันี>  

1. ครูบาอาจารย:์ ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร                        
ทุกท่าน ผูม้อบรากฐานองค์ความรู้ ปลูกฝังวิธีการคิด และกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ   
ขอบพระคุณ ศ.ดร.ศกัดิ: ชยั สายสิงห์ ซึ� งกรุณาแนะนาํหวัขอ้การคน้ควา้อิสระ, ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรม
รุ่งเรือง อาจารยที์�ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ที�ไดใ้ห้คาํแนะนาํและใส่ใจอยา่งสมํ�าเสมอ ถึงแมท้่านจะ
บอกวา่ให้กาํลงัใจใครไม่เป็นก็ตาม แต่สําหรับผูศึ้กษาแลว้สิ�งนั>นยอ่มหมายถึงแรงผลกัดนัที�สําคญั
และ ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวถีิ มหาวทิยาลยับูรพา ที�กรุณาใหย้มืเอกสารเพื�อใชป้ระกอบการศึกษา 

2. เจา้ของผลงานทุกท่านที�ผูศึ้กษาไดน้าํขอ้มูลมาใชอ้า้งอิงในการศึกษา และวดัทุกแห่ง
ที�อยูภ่ายใตข้อบเขตการศึกษาที�ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูลประกอบการศึกษา 

3. ผูบ้งัคบับญัชา: คุณสุบงกช ธงทองทิพย ์ผูอ้าํนวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้
สามพระยา, คุณวรอนงค ์เดชขจร หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและประเมินผล สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี, คุณอินทพร จั�นเอี�ยม และคุณไพรัช เสือสิงห์ ผูอ้าํนวยการสํานกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา รวมถึงเพื�อนร่วมงานในสถานที�ทั>ง 3 แห่ง ที�สนบัสนุนและใหโ้อกาส  

4. ครอบครัว: บิดา และพี�สาว กาํลงัใจหลกัที�ผลกัดนัใหก้า้วขา้มอุปสรรคนานปัการ    
5. กลัยาณมิตร: ช่วงแรกของการศึกษาผูศึ้กษาตอ้งเดินทางระหวา่งพระนครศรีอยุธยา

และกรุงเทพฯ ทาํใหไ้ดรั้บความอุปการะที�พกัจากคุณหนึ�งฤทยั ฟักเขียว และคุณอนนัต ์เสนาะโสตร 
ดา้นการเรียนก็ได ้“เพื�อน” ที�เกื>อหนุน โดยเฉพาะคุณณัฐิกา โชติวรรณ ที�อยูเ่คียงขา้ง ให้กาํลงัใจกนั 
ช่วยจดัหาเอกสารประกอบการศึกษา และช่วยเรื�องการจดัพิมพ,์ คุณวรพทัธ์ ภควงศ์ ช่วยถ่ายภาพ
และแปลบทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษ, คุณฉตัตริน เพียรธรรม ให้คาํแนะนาํในระหวา่งการศึกษาและ
นาํไปทศันศึกษา, คุณอนันต์ เสนาะโสตร กับนํ> าใจในทุก ๆ เรื� อง, คุณสุธาทิพย์ แสงเดชะ ช่วย
อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ และ คุณโสภิดา ศรีสวสัดิ: ฉิม ที�มอบรอยยิ>ม เสียงหัวเราะ ช่วยรับฟัง
ปัญหา และใหค้วามช่วยเหลือในการแปลภาษาองักฤษในส่วนของชื�อการคน้ควา้อิสระ 
  คุณความดีและประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ>นจากการคน้ควา้อิสระนี>  ผูศึ้กษาขออุทิศให้กบั                
ผู ้วางรากฐานพร้อมทั> งถ่ายทอดชีวิตจิตใจให้ผู ้ศึกษาได้ก่อเกิดความรักในเรื� องราวของ
ศิลปวฒันธรรม รวมถึงเป็นผูที้�ทาํให้ผูศึ้กษาไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการศึกษา จนไดใ้ชเ้ป็น
เครื�องยึดเหนี�ยวในการดาํรงชีวิต ซึ� งไดแ้ก่ บุคคลที�มีความสําคญัที�สุดในชีวิต 2 ท่าน คือ แม่ใหญ่ 
(ยาย) และแม่ ผูล่้วงลบั ส่วนขอ้บกพร่องใด ๆ ที�เกิดขึ>น ผูศึ้กษาขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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