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53107311 : สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คาํสําคญั : จิตรกรรมฝาผนัง/พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว 

ปนิตา  จิตมุ่ง : จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวดัพฒันาราม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี : ภาพสะทอ้นสังคม      

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ศ.ดร.ศกัดิชยั  สายสิงห์. 4 หน้า. 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ทีมีผลต่องานจิตรกรรม

ฝาผนังพระอุโบสถวัดพัฒนาราม  ได้แก่  ความสําคัญของว ัดพ ัฒนาราม  ประว ัติศาสตร์และสังคมไทยในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทีสัมพนัธ์กับสังคมของชุมชนภาคใต ้และ 2. ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังพระ

อุโบสถวัดพัฒนาราม โดยเน้นด้านวิถีชี วิตทีเป็นภาพสะท้อนสังคมทีได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพมหานครสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเป็นสําคญั  ผูว้ิจยัศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังจํานวน 35 ภาพ และเปรียบเทียบกับ

งานจิตรกรรมและศิลปกรรมในวดัอืนๆ ทีผูวิ้จยัเลือกมาเป็นกรณีศึกษาดว้ย  

ผลการศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของวดัพฒันาราม จ ังหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าสร้างขึนในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวโดยหลวงพ่อพฒัน์  นารโท  เจ้าอาวาสรูปแรก  ท่านมีบทบาทสําคัญต่อ

ชุมชนในพืนทีโดยเฉพาะการศึกษา และการรักษาพยาบาล  นอกจากนี วดัพฒันารามเคยเป็นสถานทีประกอบพิธีถือ

นาํพระพิพฒัน์สัตยาของขา้ราชการในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีอีกดว้ย 

ส่วนผลการศึกษาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และภาพจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถวดัพฒันารามพบว่า  

ในสมยัทีสร้างวดัตรงกับการปฏิรูปและพฒันาประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  ทงัด้านการ

ปกครอง การต่างประเทศ การศึกษา ศิลปะ สังคม ประเพณีวฒันธรรม  จึงทําให้ภาพจิตรกรรมบางส่วนสะทอ้นสภาพ

สังคมขณะนนั และไม่ไดยึ้ดตามขนบเดิมมากนกั  กล่าวคือ  ภาพจิตรกรรมและคําบรรยายใตภ้าพ จํานวน 35 ภาพ เป็น

เรืองราวพทุธประวติัจากปฐมสมโพธิกถาตามความนิยมทีสืบทอดกันมา แต่บางภาพไดแ้ทรกวฒันธรรมตะวนัตกได้

อย่างน่าสนใจ ซึงการเปลียนแปลงนีไดป้รากฏอยูใ่นภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามพทุธสถานสําคัญในกรุงเทพมหานครมา

ก่อนแลว้  ภาพจิตรกรรมดงักล่าวไดแ้ก่ ภาพชาวตะวนัตก  วงดุริยางค์ทหาร  ข้าราชการและบุคคลชันสูงแต่งกายด้วย

เครืองแบบสากลและไวท้รงผมแบบใหม่  การแสดงกิริยาท่าทางทีสมจริงตามสมัย เช่น การยืนเขา้เฝ้าแทนการหมอบ

กราบ  การนังไขว่ห้าง  ภาพสิงของเครืองใช้ในวฒันธรรมตะวนัตก  เช่น  จกัรยาน  นาฬิกาแขวนผนัง  ร่มแบบใหม่ 

เป็นตน้  ไม่เพียงแต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีได้รับอิทธิพลตะวนัตกเท่านัน  ทวารบาลปูนปันทีพระอุโบสถก็แต่งกาย

ดว้ยเครืองแบบสากลด้วยเช่นกัน  ส่วนมุมมอง  การจดัวางภาพ  ลกัษณะท่าทางบุคคล  และการใช้สี  ยงัคงเป็นแบบ

ไทยประเพณีทีไดรั้บอิทธิพลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังทีปรากฏตามพทุธสถานในเมืองหลวง  แต่ความละเอียดอ่อนชอ้ย

อาจไม่สวยงามเท่าเนืองจากเป็นฝีมือจิตรกรทอ้งถินภาคใต ้

อาจกล่าวได้ว่าจังหว ัดสุราษฎร์ธานีได้รับเอาการเปลียนแปลงในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมจาก

กรุงเทพมหานคร  ประกอบกบัในขณะนันวดัพฒันารามเป็นวดัสร้างใหม่โดยเจา้อาวาสผูบุ้กเบิก และเป็นสมยัทีมีการ

พฒันาบา้นเมืองใหท้นัสมยัทดัเทียมนานาอารยประเทศ  จึงส่งผลให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัพฒันารามนอกจากจะมี

คุณค่าในการเป็นเครืองมือถ่ายทอดพุทธศาสนาและคุณค่าทางศิลปะแลว้  ยงัเป็นบนัทึกทางประวติัศาสตร์และภาพ

สะทอ้นสังคมในสมยันันทีน่าศึกษายิงนกั 

 

ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ                                    บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา...................................................................................                                    ปีการศึกษา 2555 
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53107311 : MAJOR : ART HISTORY  

KEY WORD : MURAL PAINTING / KING CHULALONGKORN 

PANITA JITMUNG : MURAL PAINTING IN THE HALL OF WAT PATTANARAM, SURAT 

THANI PROVINCE : REFELCTION OF (THAI) SOCIETY IN THE REIGN OF KING RAMA V. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR : PROF. SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D.  94 pp. 

The purposes of this research are to analyze historical relations: the importance of Wat Pattanaram, 

Thai history and society in the era of King Chulalongkorn relating to southern communities, that effect mural 

paintings in the chapel of Wat Pattanaram; and to study the mural paintings that projected lifestyles influenced by 

Bangkok society in the era of King Chulalongkorn.  Thirty-five mural paintings with caption were studied and 

compared with paintings in other temples as well. 

The historical evidence explained that Wat Pattanaram was built in the reign of King Chulalongkorn 

by Father Patana Narato, the first abbot.  He had an important role in education and medical treatment for 

surrounding communities.  Moreover, Wat Pattanaram was once used to hold the royal ceremony called “the Oaths 

of Allegiance” by government officers in Suratthani. 

The result of the historical analysis and mural paintings in the chapel showed that Wat Pattanaram 

was built during the reign of King Chulalongkorn in which the national reformation and development were 

commenced in every aspect; politics, foreign affair, education, fine art, society, and culture.  These aspects 

influenced, more or less, the mural paintings in the chapel of Wat Pattanaram and differentiated them from the 

painting convention.  All mural paintings with caption in the chapel were about “Pathom Somphothikatha” 

(biography of Lord Buddha) as conventionally practiced. But in some paintings there were also paintings of western 

culture interestingly inserted.  This change of practice already appeared throughout the Buddhist places in Bangkok.  

Such paintings were westerners, military marching band, government officers and nobles with modern haircut in 

universal uniform.  The gestures of people in paintings were realistic and fashionable, for example having an 

audience with royalty by standing instead of crawling, or sitting with crossed legs.  There were objects in western 

culture too; bicycle, wall clock and umbrella.  The western culture appeared not only in these paintings but also the 

stucco door keepers: they were dressed in universal uniform.  Perspective, composition, gesture, and color of the 

mural paintings were still Thai traditional styles as commonly practiced in many Buddhist places in Bangkok.  

However, these techniques might not be as equally delicate as in the capital because they were adapted by local artists. 

It is possible that Suratthani received the change of artistic practice from Bangkok.  Since Wat 

Pattanaram was a new temple built by a pioneer abbot during the national reformation and development, the mural 

paintings in the temple are not only valuable to the transmission of art and religion, but also function as journal of 

history and reflection of society. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

สารนิพนธฉ์บบันีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาและความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็น

อย่างดีจาก ศาสตราจารย ์ดร.ศกัดิชัย  สายสิงห์ อาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ ทีให้ทังความรู้และ

คาํแนะนาํทีดีแก่ผูว้ิจยัเพือเป็นแนวทางในการทาํสารนิพนธ์จนทาํให้สารนิพนธ์นีสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอ

กราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่งสูงทีสละเวลาอนัมีค่า รวมทงัยงัให้กาํลงัใจแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด 

ผูว้ิจยัซาบซึงในพระคุณเป็นอยา่งยงิ 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ์  ติงสัญชลี ประธานกรรมการ

สอบสารนิพนธ ์ ทีกรุณาสละเวลาตรวจทานแกไ้ขสารนิพนธ ์ตลอดจนให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์

ต่อผูว้ิจยัเพือใหส้ารนิพนธนี์มีความสมบูรณ์มากยงิขึน 

ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ และสนับสนุน

ให้เขา้ร่วมกิจกรรมดา้นต่างๆ ทาํให้ผูว้ิจ ัยไดค้วามรู้ ประสบการณ์ และความภาคภูมิใจทีไดส้าํเร็จ

การศึกษามาจากสถาบันแห่งนี  นอกจากนีผูว้ิจัยยงัขอกราบของพระคุณครู อาจารยทุ์กท่านใน

สถาบันการศึกษาต่างๆ ในทุกระดับการศึกษาของผูว้ิจัย ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้และ

ประสบการณ์ดา้นต่างๆ เพราะไดต้ระหนกัว่าวิชาความรู้ในแขนงต่างๆ สามารถเชือมโยงและเกือกูล

กนั ศิษยซ์าบซึงในพระคุณครู อาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งยงิ 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพือนๆ พีๆ นอ้งๆ ปริญญาโทภาคพิเศษ ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ทงัความช่วยเหลือในทุกๆ ดา้นและกาํลงัใจทีมีให้กนัเสมอมา 

การไดศึ้กษาและทศันศึกษาไปในสถานทีต่างๆ ดว้ยกนักบัเพือนทีมีความสนใจในแนวทางเดียวกนันี

ไดก่้อใหเ้กิดมิตรภาพทีมีค่ายงินกั  นอกจากนีผูว้ิจยัขอขอบคุณสิริณทร  พิกุลทอง  อกัษราภคั  รัตนะ  

เรือโทภาณุพงศ ์ จาํเริญวงศ ์และครอบครัว ทีใหค้วามช่วยเหลือ คาํปรึกษา และเป็นกาํลงัใจอยูเ่สมอ  

ทา้ยทีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อประเสริฐและคุณแม่ศิริพร  จิตมุ่ง และญาติๆ ที

คอยห่วงใย  เป็นกาํลงัใจทีสาํคญั และใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นมาตลอดชีวิต ผูว้ิจยัรัก

และซาบซึงในพระคุณของท่านอยา่งยงิ 
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