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55107305: สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
ค าส าคญั: จิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตกฝีมือพระยาอนุศาสตร์จิตรกร  (จนัทร์ จิตรกร)        
ในพระวหิารหลวง วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร 
 ธนากร  เบ็ญพาด: แนวคิดการออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุมฝีมือพระยาอนุศาสตร์   
จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) ในพระวิหารหลวง วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร. อาจารยท่ี์ปรึกษา 
การคน้ควา้อิสระ: รองศาสตราจารย ์ดร.เชษฐ ์ ติงสัญชลี.  104 หนา้. 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวคิดการออกแบบจิตรกรรมเทพชุมนุม
เทคนิคตะวนัตกฝีมือพระยาอนุศาสตร์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) ในพระวิหารหลวง วดัพระปฐมเจดีย์
ราชวรมหาวิหาร โดยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบังานจิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตก     
ช้ินอ่ืนๆ โดยฝีมือพระยาอนุศาสตร์ จิตรกร (จนัทร์ จิตรกร) คือ งานจิตรกรรมฝาผนงัภาพเทพชุมนุม
ท่ีห้องพระเจา้ พระท่ีนัง่บรมพิมาน พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม งานจิตรกรรมฝาผนงั
ภาพเทพชุมนุมท่ีวดัสามแก้ว จงัหวดัชุมพร และงานจิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมในอุโบสถ    
วดัสุวรรณดาราราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ผลจากการศึกษาพบว่างานจิตรกรรมเทพชุมนุมของพระยาอนุศาสน์ จิตรกร แบบเทคนิค
ตะวนัตก ท่ีพระวิหารหลวงและท่ีห้องพระเจ้าได้รับอิทธิพลส่วนหน่ึงจาก เทคนิคการวาดภาพ
จิตรกรรมแบบเสมือนจริงจากศิลปะตะวนัตก ส่วนรูปแบบศิลปะการแต่งกายได้รับอิทธิพลจาก   
ปูนป้ันศิลปะทวารวดีอิทธิพลจากศิลปะอินเดียใตจ้ากในกลุ่มสมุดภาพพระเทวรูป และอิทธิพลของ
กระแสนิยมเร่ืองการแต่งกายของผูค้นในสมยัรัชกาลท่ี 5-6 ส่วนจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวดัสามแกว้
ปรากฏการผสมผสานอิทธิพลของศาสนาพุทธมหายานร่วมกบัฮินดูอยา่งเป็นเอกลกัษณ์ มีการแสดง
ลักษณะทางประติมานวิทยาของเทพชุมนุมแต่ละองค์ท่ีระบุอย่างเด่นชัดต่างจากเทพชุมนุมท่ี 
พระวหิารหลวงท่ีบอกประเภทของเทพเพียงอยา่งคร่าวๆ  และในทา้ยสุดน้ีรูปแบบการแต่งกายและ 
ประติมานวิทยาทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนในงานจิตรกรรมเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตกทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมา 
ก็ไดค้ล่ีคลายและส่งอิทธิพลต่อให้กบังานจิตรกรรมเทพชุมนุมท่ีวิหารวดัสุวรรณดารารามอนัเป็น
งานจิตรกรรมภาพเทพชุมนุมเทคนิคตะวนัตกช้ินสุดทา้ยของพระยาอนุศาสน์ จิตรกรในท่ีสุด 
 
 
ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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55107305: MAJOR: ART HISTORY 
KEY WORD: MURAL PAINTING OF ANGEL ASSEMBLY BY PRAYA 
ANUSATJITRAKORN (CHAND JITRAKORN) AT PRAPATHOM CHEDI TEMPLE 
 THANAGON  BENYAPHAT: DESIGN DOCTRINE ON MURAL PAINTING OF ANGEL 
ASSEMBLY BY PRAYA ANUSATJITRAKORN (CHAND JITRAKORN) AT PRAPATHOM 
CHEDI TEMPLE. INDEPENDENT STUDY ADVISOR: ASST. PROF. DR. CHEDHA 
TINGSANCHALI.  104 pp. 

This research is aimed to study the doctrine of Angel Assembly’s Mural Painting in 
western art technique designed by Phraya AnusatJitrakorn (Chand Jitrakorn) inside the Royal 
Vihara ofPhraPrathomChedi Temple, NakornPathom Province. This task was done by analyse 
and compare with others Angel Assembly’s Mural Paintingin western art technique designed by 
Phraya AnusatJitrakorn (Chand Jitrakorn) himself which are Angel Assembly’s Mural Painting  
at the PhimanPathom Royal Mansion in NakornPathom province, Wat Sam Kaew in Chumpon 
Province and Wat Suwandararam, PhraNakorn Si Ayudhya. 

The result of this research found that theMural Painting inside Royal Vihara of 
PhraPrathomChedi Temple and theMural Painting inside PhimanPathom Royal Mansion were 
influenced by realistic’s western art technique. The related dress paintings were influenced  
by Dharavati arts, South India art and fashioned dress design during period of paintings.  
On the another hand, Painting at Wat Sam Kaew was uniquely blended together the art of 
Mahayana Buddhism and Hindusium. Those painting clearly indicates special characteristic of 
each angle unlike the painting inside the Royal Vihara which specified only in brief.  Finally, the 
related dress and characteristic occurred in Angel Assembly’s Mural Painting were revealed and 
passed on to the last Angel Assembly’s Mural Painting of Phraya AnusatJitrakorn (Chand 
Jitrakorn) at Wat Suwandararam, PhraNakorn Si Ayudhya. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีไดส้ าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาและสนบัสนุนจากหลายๆ ฝ่าย   
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลีอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  

ท่ีไดแ้นะน าใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือ และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆอยา่งกรุณาตลอดมา ขอขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร. ศกัด์ิชยั สายสิงห์ ท่ีมีความเมตตา ไดแ้นะแนวทาง และ
วธีิการท่ีท าใหก้ารคน้ควา้มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะทุกท่านท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ 
และวางรากฐานวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะแก่ผูว้จิยั 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัและให้การสนบัสนุนทั้งเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ให้ความ
ช่วยเหลือส ารวจภาคสนาม รวมถึงเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการจนงานลุล่วงมาได ้

สุดทา้ยน้ี ขอพระคุณคุณพ่อและคุณแม่เป็นอยา่งยิ่งท่ีไดส้นบัสนุนให้โอกาสเสมอมา และ
เป็นก าลงัใจอนัส าคญัท่ีท าใหผู้ว้จิยัศึกษาจนประสบความส าเร็จในคร้ังน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




