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การคนควาฉบับนี้ทําการศึกษากรรมวิธีแบงตอนของภาพในงานจิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณี นั บ ตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยาตอนปลายจนถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร ต อนต น โดยเน น จุ ด หมาย
การศึกษาถึงที่มาความหมายเสนสินเทาและลักษณะวิธีแบงภาพดวยเสนสินเทา เพื่อกําหนดรูปแบบ
สอดคลองกับองคประกอบจิตรกรรมแตละสมัย
ผลการศึกษาพบวา ไมสามารถสืบหาที่มาและความหมายของเสนสินเทาไดชัดเจน แต
สันนิษฐานวาเปนคําที่คุนเคยในงานชางจิตรกรรมไทยโบราณ รูปแบบเสนสินเทาในการแบงภาพ
กําหนดไดทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบเสนสินเทามีลวดลายคลายนองสิงห
2. รูปแบบเสนสินเทาไมปรากฎลวดลาย และ
3. เสนสินเทาแบบศิลปะจีนหรือเสนฮอ
ผลการวิเคราะหรูปแบบของกรรมวิธีแบงภาพทําใหเห็นวา การใชเสนสินเทาแบงภาพ
เปนความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทรตอนตน โดยระยะหลังลดความสําคัญ
โดยปรากฏอยูเฉพาะฉากสําคัญเทานั้น รูปแบบเสนสินเทาที่ไมปรากฏลวดลายและรูปแบบเสนคด
โคงหรือเสนฮอเปนรูปแบบของเสนสินเทาที่ปรากฏในชวงสมัยรัชกาลที่ 3

ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา ..........................................................................................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ ..............................................................................

ง

51107317 : MAJOR : ART HISTORY
KEY WORD : SCENE DIVIDING METHOD IN MURAL PAINTING
PHONGSAK AKHARAWATTHANAKUN : A SCENE DIVIDING METHOD IN MURAL
PAINTING : LATE AYUTTHAYA TO EARLY RATTANAKOSIN PERIOD. INDEPENDENT STUDY
ADVISOR : PROF. SAKCHAI SAISINGHA, Ph.D. 93 pp.

This research is to study methods used to divide scenes in Thai traditional
painting from late Ayutthaya to early Rattanakosin. The main objective is to know
origination and meaning of “Sin Thao” and styles of “Sin Thao” in scene dividing in order
to identify the character of Sin Thao in each period.
The result of this research indicates that the origination and meaning of Sin
Thao are unable to clearly investigate. However, it can be assumed that the word Sin
Thao was familiar in Thai traditional mural painting. The styles of Sin Thao in scene
dividing can be identified as follows:
4. The Sin Thao elaborated like lion-calf style
5. The Sin Thao without elaboration
6. The Sin Thao in Chinese style or called “Hor”
The result from analyzing scene dividing method shows that the use of Sin Thao
was popular during late Ayutthaya to early Rattanakosin period. Later, its importance was
gradually reduced as it was appeared in significant scenes only. The Sin Thao without
elaboration and Sin Thao in Chinese style can be found during the reign of King Rama 3.
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การคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยแรงสนับสนุนและความชวยเหลือของบุคคล
หลายฝาย โดยเฉพาะ ศาสตราจารย ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห อาจารยผูควบคุมการคนควาอิสระ ที่ได
กรุณาแนะนํา ใหคําปรึกษา แกไขขอบกพรอง และชวยเหลืออยางดียิ่งตลอดมา ผูเขียนขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย ดร. สั น ติ เล็ก สุขุม และคณาจารยประจํา วิชา
ประวัติศาตรศิลปะทุกทาน ที่ใหโอกาสในการศึกษาและประสิทธิประสาทวิชาความรูตลอดหลักสูตร
รวมไปถึงใหขอคิดอันเปนประโยชนในการคนควาอิสระ
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. ชวลิต อธิปตยกุล ที่กรุณาใหคําแนะนําชวยเหลือ
ดวยดีตลอดมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่ใหการสนับสนุนในการศึกษาตอ
ขอขอบคุณ คุณขนิษฐา สวัสดิรักษ ที่ชวยแปลบทคัดยอภาษาอังกฤษ และขอบคุณ
เพื่อนรวมชั้นประวัติศาสตรศิลปะทุกทานที่ไมไดเอยนาม ที่ไดรวมสํารวจภาคสนามและชวยเหลือ
เสมอมา
สุดทายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวที่ไดใหทุนสนับสนุนตลอดการศึกษาและใหกําลังใจ ทํา
ใหการศึกษาครั้งนี้ประสบความสําเร็จเปนอยางดี
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