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 การวิจยัคร้ังน้ีจดัทาํเพื่อศึกษารูปแบบ  คติการเขียน  แรงบนัดาลใจจากเคร่ืองถว้ยของ

จีนและการกาํหนดอายุของภาพสัตวแ์ละธรรมชาติภายในศาลาการเปรียญ วดัใหญ่สุวรรณราม จ.

เพชรบุรี  ผลการศึกษาพบวา่ภาพสัตวแ์ละธรรมชาติถูกเขียนเน่ืองในคติหิมพานตโ์ดยใชภ้าพสัตวท่ี์

มีอยู่จริงในธรรมชาติคล้ายการบันทึกธรรมชาติและมีอิทธิพลจีนปะปนในภาพสัตว์และฉาก

ธรรมชาติท่ีน่าจะไดรั้บแรงบลัดาลใจมาจากลวดลายบนเคร่ืองถว้ยของจีน  อิทธิพลจีนจากเคร่ือง

ถว้ยท่ีปรากฏในฉากหิมพานตน้ี์คงเขา้มาพร้อมกบัการคา้ขายแลกเปล่ียนระหวา่งจีนกบัไทยในสมยั

อยธุยาตอนปลายเน่ืองจากเคร่ืองถว้ยของจีนเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยม  
 จากการศึกษาพบวา่ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญมีแนวคิดการเขียนแบบสมจริง

โดยใชอิ้ทธิพลจีนจากเคร่ืองถว้ยซ่ึงเป็นอิทธิพลต่างประเทศเพื่อแสดงความเป็นหิมพานต ์ซ่ึงต่อมา

ฉากหิมพานตใ์นสมยัรัตนโกสินทร์อิทธิพลจีนไดถู้กลดความสําคญัลงและแทนท่ีดว้ยอิทธิพลจาก

ตะวนัตก  ดงันั้น อาจเป็นไปไดว้า่ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญน่าจะเขียนข้ึนในสมยัอยุธยา

ตอนปลายเน่ืองจากมีเทคนิคการเขียนแบบอยุธยาตอนปลาย โดยอาจกาํหนดอายุจิตรกรรมภายใน

ศาลาการเปรียญจากรูปแบบวิทยาธรท่ีกาํหนดอายุในช่วงรัชกาลพระนารายณ์-พระเจา้ทา้ยสระ เม่ือ

พิจารณาหลักฐานทางศิลปกรรมพบว่าศาลาการเปรียญสร้างข้ึนในสมัยอยุธยาตอนปลายโดย

ลวดลายท่ีหนา้บนัและบานประตูท่ีกาํหนดอายุในสมยัพระเจา้เสือ ดงันั้น เม่ือพิจารณาจากหลกัฐาน

แลว้อาจสันนิษฐานไดว้า่ฉากหิมพานตภ์ายในศาลาการเปรียญน่าจะกาํหนดอายุไดว้า่ไม่เก่าไปกว่า

สมยัพระเจา้เสือ 
 
  
ภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ                                                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 

54107308 : MAJOR : (ART HISTORY) 

KEY WORD :PREACHING HALL/HIMMAPHAN/MURAL PAINTING 

    PONGKWAN JANTRAMANEE : THE MURAL PAINTING DEPICTING ANIMAL 

AND NATURE IMAGES  IN  PREACHING  HALL OF WAT YAI SUWANNARAM. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  ASST.PROF.ACHIRAT CHAIYAPHOTPANIT.  75 pp. 

 

 This research was conducted to studies the pattern , concepts in painting , the inspiration 

from the pattern of Chinese porcelain and setting age for animal and nature mural painting inside the 

Preaching Hall of Wat Yai Suwannaram, Phetchaburi. The research result animal and natural mural 

paintings was painted for Himmaphan principle by used animal images that exist in real nature that it has 

a similars realistic drawing , included it has Chinese influence mixed in animal images and natural 

scenery might be get the inspiration from the pattern of Chinese porcelain. The influence from Chinese 

porcelain that stated in Himmaphan scenery may have come up with the trade exchange between Thai – 

China at the end of Ayutthaya period because Chinese porcelain is popular product. 

 The research result found that the Himmaphan scenery inside the Preaching Hall 

are the realistic drawings from Chinese porcelain influence its the foreign influence to show what 

Himmaphan will be. In the next time Himmaphan scenery in Rattanakosin period, Chinese 

influences was became lower and it was replaced by Western influence , so maybe it drew in the 

end of Ayutthaya period because it has the end of Ayutthaya period technical paints. The internal 

mural paintings of the can set the age from Vidyadhara pattern that might be paint during Phra 

Narai - Phra Chao Thai Sa. The result from inspection in architecture found that the Preaching 

Hall of Wat Yai Suwannaram was built at the end of Ayutthaya period where found patterns on 

the gable and the door panel were set in Phra Chao Suea period. When we considered from 

architecture believed that Himmaphan mural painting inside the Preaching Hall of Wat Yai 

Suwannaram may setting age not older than Phra Chao Suea period. 
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การค้นควา้อิสระเร่ืองจิตรกรรมรูปสัตวแ์ละธรรมชาติท่ีประดบัผนังศาลาการเปรียญวดัใหญ่

สุวรรณราม จงัหวดัเพชรบุรีเสร็จสมบูรณ์เพราะไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลหลายกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการผูช้ี้แนะหัวขอ้

การคน้ควา้อิสระและใหค้าํปรึกษาแนะนาํแนวทางการวจิยัอนัเป็นประโยชน์อยา่งมากแก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อชิรัชญ ์ไชยพจยพ์านิช อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

ผูใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบัการเขียนและวธีิการวจิยั รวมถึงตรวจปรับแกจ้นงานสาํเร็จ 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม สําหรับแนวคิดเก่ียวกบังานจิตรกรรม

และลวดลายปูนป้ันในสมยัอยธุยาตอนปลายอนัเป็นพื้นฐานสาํคญัเพื่อนาํมาต่อยอดการวจิยั 

ขอขอบพระคุณบิดามารดาผูส้นบัสนุนและให้ทุนทรัพยส์ําหรับการวิจยั รวมถึงขอขอบคุณนาย 

คงเดช เล่งศิริวฒันกุล ช่างภาพท่ีช่วยถ่ายภาพและช่วยขบัรถไปเก็บหลกัฐาน 

ขอขอบคุณนางสาว ศิวพร วงษแ์ดงท่ีช่วยตรวจทานการจดัรูปเล่มและขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นทุก

คนท่ีใหค้าํปรึกษาและใหก้าํลงัใจตลอดการทาํวจิยั 

สุดทา้ยขอขอบพระคุณอาจารยป์ระจาํภาคประวติัศาสตร์ศิลปะทุกท่านท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีประสิทธ์ิ

ประสาทวชิาความรู้และเปิดมุมมองทางการศึกษาศิลปะให้แก่ผูว้ิจยั ผูว้ิจยัขอตอบแทนพระคุณโดยการนาํ

ความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดและทาํประโยชน์ใหแ้ก่สังคมสืบไป 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




