
 ง 

53107331: สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
ค าส าคญั:  จิตรกรรมฝาผนงั,วดัชา้งใหญ่ จ.พระนครศรีอยธุยา 
 จกัริน จุลพรหม: จิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่: ภาพไตรภูมิ มารผจญ เทพชุมนุม ทศชาติ.  
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ศ.ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์. 168 หนา้. 

 
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเขา้ใจเน้ือหาจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่ 

ตลอดจนเทคนิคการเขียนภาพ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ยคุสมยัในการเขียนและการซ่อม  
ผลการศึกษาพบวา่รูปแบบอุโบสถของวดัชา้งใหญ่เป็นแบบอยุธยาตอนปลายแต่มีผนงั

ค่อนขา้งสูงท าใหผ้นงัสกดัดา้นหนา้และหลงัพระประธานค่อนขา้งสูงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวตั้ง และ
ผนงัดา้นขา้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้แนวนอน อนัเป็นรูปทรงท่ีไดรั้บอิทธิพลจากอุโบสถสมยัอยุธยา
ตอนกลาง  ส่วนจิตรกรรมท่ีวดัชา้งใหญ่ประกอบดว้ยภาพส าคญั 4 ภาพ คือ ภาพไตรภูมิ ภาพมารผจญ ภาพ
เทพชุมนุม และภาพทศชาติ โดยเขียนภาพไตรภูมิไวด้า้นหนา้พระประธาน และภาพมารผจญเขียนไว้
ดา้นหลงัพระประธาน ส่วนภาพเทพชุมนุมเขียนเหนือหนา้ต่างบนผนงัดา้นขา้งทั้งสองดา้น ส่วนดา้นล่าง
เขียนภาพทศชาติ องคป์ระกอบภาพทั้ง 4 ภาพน้ีเป็นรูปแบบท่ีนิยมเขียนในสมยัอยธุยาตอนปลายถึง
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

ความแตกต่างของจิตรกรรมวดัชา้งใหญ่จากจิตรกรรมของวดัอ่ืนคือการเขียนภาพมารผจญ
ไวด้า้นหลงัพระประธาน ตีความวา่ช่างตอ้งการส่ือความเหตุการณ์มารผจญและมารวิชยัต่อเน่ืองกนั 
นอกจากน้ี การแสดงออกของภาพตวัละครในจิตรกรรมยงัคงรักษารูปแบบจิตรกรรมประเพณี เช่น การ
แสดงท่านาฏลกัษณ์ การเขียนตวัละครแบบอุดมคติ เป็นตน้ อยา่งไรกดี็ ในส่วนของเทคนิคการวาดภาพ
พบวา่มีทั้งเทคนิคแบบอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ สมยัรัชกาลท่ี 3-4 ร่วมกนัในภาพจิตรกรรม 
ไดแ้ก่ การระบายสีแดงเป็นพ้ืนหลงัในฉากเทพชุมนุม มารผจญและภาพไตรภูมิ ซ่ึงเป็นแบบอยธุยา 
ตอนปลาย ขณะท่ีการใชสี้ฟ้าและแดงตดักนัในภาพทศชาติเป็นหลกัฐานวา่มีการเขา้มาซ่อมในสมยัรัชกาล
ท่ี 3-4 เพราะเป็นวิธีการใชสี้ท่ีนิยมในสมยัดงักล่าว อีกทั้ง รูปแบบของภาพพบทั้งแบบอยุธยาตอนปลาย
และรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลท่ี 3-4 เช่น การเขียนภาพราชสีห์มีลกัษณะอว้นป้อม
คลา้ยกบัราชสีห์สมยัอยธุยา การเขียนปากครุฑแหลมแบบอยุธยา ในทางกลบักนั การเขียนปราสาท เป็น
หลกัฐานวา่ภาพไดก้ารซ่อมในสมยัรัชกาล 3 หรือ 4  

จากการปรากฏร่วมกนัขององคป์ระกอบภาพ และเทคนิคการวาดภาพทั้งในสมยัอยธุยา 
ตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (รัชกาลท่ี 3-4) ท าใหส้รุปไดว้า่ จิตรกรรมฝาผนงัวดัชา้งใหญ่เขียน
ข้ึนในสมยัรัตนโกสินทร์ ราวรัชกาลท่ี 4  
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This research aims to study the content and subject matters depicted in the mural paintings in Wat Chang Yai 
as well as the painting techniques used, which will enable the researcher to identify when these mural paintings were 
made and restored. 

The findings reveal that the architectural style of Wat Chang Yai’s ordination hall or ‘Ubosot’ is late 
Ayutthaya style. However, it can be said that the architectural style of the Ubosot is partially influenced by mid 
Ayutthaya style when considering its high vertical rectangular shaped front and back walls together with horizontal 
rectangular shaped side-walls. There are four important mural paintings in the ordination hall including ‘The Three 
Worlds’ in front of the Principle Buddha Image, ‘The Threatening Mara’ behind the Principle Buddha Image, ‘The 
Celestial Assembly’ over the windows on both side-walls, and ‘The Ten Incarnations of Buddha’ below the windows on 
both side-walls. The composition of these four mural paintings clearly reflect late Ayutthaya and early Rattanakosin 
painting styles. 

One of the major differences between the mural paintings in Wat Chang Yai and those in other temples is that 
the painting of ‘The Threatening Mara’ was painted behind the Principle Buddha Image. This can be implied that the 
painter intended to consequently bridge the two important scenes together – that is ‘The Threatening Mara’ and ‘The 
Victory over Mara’ (Maravijaya). Additionally, the characters depicted in the murals were painted in accordance with 
traditional Thai mural painting convention, such as depiction of dances, characters ideologically depicted, etc. 
Regarding the painting techniques, both late Ayutthaya’s and early Rattanakosin’s (King Rama III and King Rama IV 
periods) painting techniques were used. The late Ayutthaya painting style can be seen through the use of red pigment on 
the background of ‘The Celestial Assembly’, ‘The Threatening Mara’, and ‘The Three Worlds’ paintings, while the early 
Rattanakosin style reflects in the use of both blue and red pigments in ‘The Ten Incarnations of Buddha’ painting. Thus, 
it can be concluded that the restoration of the mural paintings in Wat Chang Yai was made during the reigns of King 
Rama III and King Rama IV. Evidently, ‘Rajasi’ (The Great Lion) and ‘Garuda’ depicted in the murals were typically 
painted in Ayutthaya style – plump ‘Rajasi’ and ‘Garuda’ with a pointed beak, but the painting of palaces clearly reflects 
early Rattanakosin painting style.  

Based on the coexistence of both late Ayutthaya’s and early Rattanakosin’s painting styles on the mural 
composition and painting techniques used, it can be concluded that the mural paintings in Wat Chang Yai were painted 
during early Rattanakosin period. (King Rama IV periods) 
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การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงเพราะก าลงัใจจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชีวติใน

ช่วงเวลาท่ีผา่นมาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครอบครัว  
ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขมุ ท่ีกรุณาใหค้วามรักและ

เมตตาแก่ผูว้จิยัมาโดยตลอด ขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชยั สายสิงห์ ท่ีกรุณารับท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบัน้ี อีกทั้งเป็นครูท่ีประสิทธ์ิวชิชาดว้ยจิตตอ์นัพิสุทธ์ิและเมตตาอยูเ่สมอ 
ขอบคุณอาจารยใ์นภาควชิาประวติัศาสตร์ศิลปะทุกท่านโดยเฉพาะอยา่งยิง่ รศ. ดร.เชษฐ ์ติงสัญชลี 
ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และ ผศ.ดร.ประภสัสร์ ชูวิเชียร ท่ีถ่ายทอดความรู้อยา่งมิเคยยอ่ทอ้ 

ขอบคุณ คุณอาสา ทองธรรมชาติ คุณฉตัริน เพียรธรรม คุณสุธาทิพย ์แสงเดชะ และ 
คุณศุภชยั เสริมสุขเจริญชยั ซ่ึงเป็นนอ้งท่ีใหก้ าลงัใจ เอ้ืออาทร และดูแลกนัเร่ือยมา ตลอดจนนอ้งๆ
ร่วมรุ่นทุกคน ท่ีมอบมิตรภาพท่ีดีแก่กนัเสมอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




