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 วตัถปุระสงค์หลกัของการศกึษาครังนีเพือต้องการทราบการแนวทางเปลียนแปลงใน

การเขียนจิตรกรรมฝาผนังสมยัรัชกาลที 5 โดยคําถามสําคัญในงานวิจัยนีคือจิตกรรมฝาผนัง

เหลา่นีสะท้อนพระราชประสงค์ด้านตา่งๆ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไร

บ้าง  

 การศึกษาทําให้พบว่าปัจจัยสองประการทีทําให้เกิดการเปลียนแปลงทางด้าน

จิตรกรรมอย่างรวดเร็ว ได้แก่ การประดบัตกแต่งภายในพระอารามแบบใหม่ ส่วนอีกประการคือ 

ความสนใจในกระแสสจันิยมทีมีมากขนึ ทงันีสามารถแบ่งตามเนือหาเรืองราวจิตรกรรมออกได้เป็น 

3 หวัข้อ ได้แก ่1. จิตรกรรมแบบประเพณี เรืองชาดกและพุทธประวตัิ  2. จิตรกรรมเชิงสจันิยมใน

พระราชนิยมรัชกาลที 4 และ 3. จิตรกรรมเรืองตํานานและประวตัิศาสตร์  

 โดยเรืองราวตา่งๆ เหลา่นีทีได้รับการเลือกไปเขียนเป็นจิตรกรรมด้วยเหตผุลหลกัเรือง

ความสวยงาม และความสอดคล้องกบับริบทด้านสถาปัตยกรรม อนัเป็นพระราชประสงค์หลกัของ

พระบาทสมเดจ็พะจลุจอมเกล้าอยู่หวั 

 ภาพการรับรู้อย่างอดีตหรือความเชือโบราณของคนในสังคมได้ถูกท้าทายจาก

ความคิดสมยัใหมจ่ากโลกตะวนัตก ซึงสิงเหลา่นีได้เป็นเงือนไขให้ชนชนันําทีจะปรับปรุงพัฒนาตน

และชาติให้พร้อมและเหมาะสมสําหรับยคุสมยัใหม ่บรรยากาศแห่งการเปลียนแปลงนีเองทีส่งผล

กระทบไปยงัเรืองอืนๆ รวมถึงงานจิตรกรรมทีเปลียนแปลงอย่างยิงเมือกระแสสจันิยมและมนุษย

นิยมได้เข้ามา ในขณะเดียวกนัศิลปกรรมก็มีแนวโน้มไปในการแสดงความงดงามมากกวา่การอทิุศ

ถวายเพือศาสนาดงัทีผา่นมา 
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 The purpose of this study is an attempt to explain the change and development 

in concept of depiction of murals painted in the reign of King Rama V. Through studying 

the specific group of mural paintings shown in the temples that King Chulalongkorn 

intended to build or reconstruct, this thesis also discusses his specific intention and 

attitude towards a selection of themes.  

 There are two factors that could probably be fundamental causes of the change 

in mural painting: first, change in architectural and interior decoration style in a temple; 

second, an interest in realism. According to the research, the murals depicted three 

themes: 1. the life of the Buddha and Jataka; 2. the royal mural painting style of King 

Mongkut; 3. history and legend. The selections of a story to be painted were varied 

during the time of rapid evolution-of-Thai-art era, since the latter half of the 19th century. 

It can be observed that the King’s preference focus on beautifulness and 

appropriateness of a mural. All stories painted had intentionally, and not all traditionally, 

chosen for specific reasons. The main reason is that each depicted storyline shares 

some logical contributions with a place; it sensibly relates architectural context.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับ ทุนอุดหนุนการทําวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ซึงเป็น

ผู้สนบัสนนุงานวิจยัฉบบันี 

การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผู้ เขียนขอขอบพระคณุอย่างสงู สําหรับผู้ ทีมีส่วนสําคญั

ในการช่วยเหลือใดหลายสิงตา่งๆ จนสําเร็จลว่งไปได้ด้วยดี ดงันี 

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ ชัย สายสิงห์ อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ สําหรับข้อคิด

คําแนะนํา และการตรวจแก้ไขงานตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ์ ขอขอบคณุครอบครัวสาย

สิงห์ ทีเป็นแบบอย่าง และกําลงัใจเสมอมา 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร. สนัติ เลก็สขุมุ อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคณุวฒิุทีกรุณา

สละเวลาอา่นตรวจแนะนํา และตรวจแก้ ตงัแตข่นัตอนเริมต้นการทําวิจยั กระทังวิทยานิพนธ์เสร็จ

สมบรูณ์  

ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต 

สกว. ด้านมนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ในการตรวจและให้คําแนะนําในการทําวิทยานิพนธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ ธรรม

รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภสัสร์ ชวิูเชียร และอาจารย์ พสัวีสิริ เปรมกลุนนัท์ อาจารย์ ดร. 

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช อาจารย์ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ ผู้ซึงให้ความรู้ในทกุรายวิชาเพือเป็น

พืนฐานในการทําวิจยั 

อาจารย์ กวิฏ ตงัจรัสวงศ์ สําหรับมิตรภาพและความช่วยเหลือในทกุอย่าง 

ขอขอบคณุ ปิยนนัท์ อลงกรณ์ กญัญาพชัร อโนชา และพลอยชมพู เพือนปริญญาโท 

รหสั 53 ผู้ซึงล้มลกุ อดนอน และมิตรภาพตลอดระยะเวลาทีผา่นมา 

ขอขอบคณุเพือนทีคริสตจกัรนิวซอง สําหรับมิตรภาพ และคําอธิษฐาน 

ขอขอบคณุ ชนิสา ผู้ ร่วมเดินทาง ให้คําแนะนํา การจัดรูปเล่ม และให้กําลงัใจผู้ วิจัย 

ขอบคุณ ครอบค รัว นาคน้อย  คุณพ่อและคุณแม่  ที เ ป็ นกําลัง ใจและความช่ วยเหลือ 

สดุท้าย ขอบคณุพ่อกบัคณุแม ่พีสาวทังสองคนชนาพรกับชุติพรรณ และครอบครัว สําหรับความ

เข้าใจและรากฐานของชีวิต และวิทยานิพนธ์ฉบบันีจะสําเร็จไมไ่ด้ถ้าไมมี่พระเจ้า ขอบคณุพระเจ้า 

สําหรับพระพรและสติปัญญา 
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