53107309: สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คําสําคัญ: จิตรกรรมฝาผนัง / มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ / สมัยรัชกาลที 1-5
นิ ช รา ทองเย็น: มหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ จากจิ ตรกรรมฝาผนัง สมัย
รัชกาลที 1-5. อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ: ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อง.
150 หน้า.
การวิจยั ครั>งนี>มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาและจัดประเภทของมหรสพและการละเล่นที
ปรากฏ 2) ศึกษาวิถีชีวิตของผูค้ นและสภาพสังคม วัฒนธรรมทีได้ถ่ายทอดไว้ในจิตรกรรมฝาผนัง
ในกรณี ทีสัมพันธ์กบั มหรสพและการละเล่นทีปรากฏในงานพระเมรุ โดยใช้การตรวจสอบเอกสาร
ชั>นต้นและชั>นรอง รวมถึงภาพถ่าย ทั>งนี>ขอบเขตของการศึกษาจํากัดเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังกําหนด
อายุส มัยระหว่า งรั ช กาลที 1-5 และศึ ก ษาภายในพื>นทีกรุ ง เทพมหานครเท่ า นั>น โดยผูว้ ิจยั ศึ ก ษา
จิตรกรรมฝาผนังจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 4 วัด ทีมีคุณสมบัติตรงกับขอบเขตการศึกษา คือ 1) วัด
ราชสิ ทธารามราชวรวิหาร 2) วัดทองธรรมชาติวรวิหาร 3) วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และ
4) วัดอ่างแก้ว
ผลการวิจยั พบว่า จิตรกรรมฝาผนังฉากมหรสพและการละเล่ นในงานพระเมรุ จาก
จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที 1–5 จะปรากฏในฉากพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยพยายามทีจะถ่ายทอดเนื> อหาตามทีปรากฏจากพุทธประวัติ ตอนปริ นิพพาน ทีได้มีการทําการ
สักการบูชาด้วยการฟ้ อนรําขับร้องประโคมดนตรี รู ปแบบของมหรสพและการละเล่นทีพบจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเป็ นการนําเอารู ปแบบและประเภทของมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีจัด
ขึ>นในสมัยรัชกาลที 1–5 ไปเป็ นข้อมูลในการถ่ายทอดออกมาเป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง จึงส่ งผลให้
จิตรกรรมฝาผนังได้กลายเป็ นหลักฐานทีสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ถือเป็ น
หลั ก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ที มี คุ ณ ค่ า ทํา ให้ ส ามารถใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ที จะศึ ก ษาเรื องราว
ขนบธรรมเนียมประเพณี ดา้ นมหรสพและการละเล่นในอดีตได้ โดยนับว่าเป็ นบันทึกหลักฐานทาง
วัฒนธรรมอีกประเภทหนึ งในลักษณะเดี ยวกับหลักฐานทีเป็ นเอกสารและภาพถ่ าย ซึ งส่ งผลให้
เกิดผลสรุ ปจากการศึกษาถึงมหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ ทีปรากฏจากหลักฐานจิตรกรรม
ฝาผนังสมัยรัชกาลที 1-5 ดังนี> 1) เป็ นเครื องสะท้อนสภาพแวดล้อมทางสังคม 2) เป็ นสิ งทีแสดงถึง
ระดับฐานันดรศักดิ: และ 3) เป็ นสิ งสะท้อนความสัมพันธ์กบั ชาติพนั ธุ์อืน
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This research is to 1) Studied and categorized the entertainments shown in the royal
cremation ceremony scenery in the mural painting from the reign of King Rama I- King Rama V
2) Studied about sociology anthropology and life style of the people in that period related with the
entertainments shown in the royal cremation ceremony mural painting. The accordance of this
studied will be checked with the documentary and photography. The Scope of the studied limited
from four of the temple (or "Wat") in the Bangkok Area during the Reign of King Rama 1-5; Wat
Ratchasittharam Ratchaworawiharn, Wat Thongthammachart Worawiharn, Wat Arunratchawararam Ratchaworamahawiharn and Wat Ang Keaw.
From the studied found that the scenery of the entertainments shown in the royal
cremation ceremony from mural painting during the reign of King Rama I-Rama V always
appeared in the scene of Buddha cremation ceremony. The pattern and style of the entertainments shown in the mural painting came from the entertainments shown in the reign of King
Rama I-King Rama V and became the evidence for social studied what happen in that period.
Also, the entertainment shown in the mural painting was the agnomen for the social status in Thai
culture. Moreover, the entertainments shown is the mural painting is the prove of relationship
ethnic identity and other nations.
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กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็ จของการศึกษาเกิดขึ>นได้ เนืองจากเบื>องหลังของปัจจัยสนับสนุน ดังนี>
1. ครู บาอาจารย์: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทุ ก ท่ า น ผูม้ อบรากฐานองค์ค วามรู้ ปลู ก ฝั ง วิธี ก ารคิ ด และกระบวนการศึ ก ษาอย่า งเป็ นระบบ
ขอบพระคุณ ศ.ดร.ศักดิ:ชยั สายสิ งห์ ซึงกรุ ณาแนะนําหัวข้อการค้นคว้าอิสระ, ผศ.ดร.รุ่ งโรจน์ ธรรม
รุ่ งเรื อง อาจารย์ทีปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ทีได้ให้คาํ แนะนําและใส่ ใจอย่างสมําเสมอ ถึงแม้ท่านจะ
บอกว่าให้กาํ ลังใจใครไม่เป็ นก็ตาม แต่สําหรับผูศ้ ึกษาแล้วสิ งนั>นย่อมหมายถึงแรงผลักดันทีสําคัญ
และ ผศ.ดร.ปรี ดี พิศภูมิวถิ ี มหาวิทยาลัยบูรพา ทีกรุ ณาให้ยมื เอกสารเพือใช้ประกอบการศึกษา
2. เจ้าของผลงานทุกท่านทีผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูลมาใช้อา้ งอิงในการศึกษา และวัดทุกแห่ ง
ทีอยูภ่ ายใต้ขอบเขตการศึกษาทีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลประกอบการศึกษา
3. ผูบ้ งั คับบัญชา: คุณสุ บงกช ธงทองทิพย์ ผูอ้ าํ นวยการพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เจ้า
สามพระยา, คุณวรอนงค์ เดชขจร หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและประเมินผล สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติ
มหาราชิ นี, คุณอินทพร จันเอียม และคุณไพรัช เสื อสิ งห์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมถึงเพือนร่ วมงานในสถานทีทั>ง 3 แห่ง ทีสนับสนุนและให้โอกาส
4. ครอบครัว: บิดา และพีสาว กําลังใจหลักทีผลักดันให้กา้ วข้ามอุปสรรคนานัปการ
5. กัลยาณมิตร: ช่วงแรกของการศึกษาผูศ้ ึกษาต้องเดินทางระหว่างพระนครศรี อยุธยา
และกรุ งเทพฯ ทําให้ได้รับความอุปการะทีพักจากคุณหนึงฤทัย ฟักเขียว และคุณอนันต์ เสนาะโสตร
ด้านการเรี ยนก็ได้ “เพือน” ทีเกื>อหนุน โดยเฉพาะคุณณัฐิกา โชติวรรณ ทีอยูเ่ คียงข้าง ให้กาํ ลังใจกัน
ช่วยจัดหาเอกสารประกอบการศึกษา และช่ วยเรื องการจัดพิมพ์, คุณวรพัทธ์ ภควงศ์ ช่ วยถ่ายภาพ
และแปลบทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษ, คุณฉัตตริ น เพียรธรรม ให้คาํ แนะนําในระหว่างการศึกษาและ
นําไปทัศนศึ กษา, คุ ณอนันต์ เสนาะโสตร กับนํ>าใจในทุก ๆ เรื อง, คุ ณสุ ธาทิพย์ แสงเดชะ ช่ วย
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ และ คุ ณโสภิดา ศรี สวัสดิ: ฉิ ม ทีมอบรอยยิ>ม เสี ยงหัวเราะ ช่ วยรับฟั ง
ปัญหา และให้ความช่วยเหลือในการแปลภาษาอังกฤษในส่ วนของชือการค้นคว้าอิสระ
คุณความดีและประโยชน์ใด ๆ ทีเกิ ดขึ>นจากการค้นคว้าอิสระนี> ผูศ้ ึกษาขออุทิศให้กบั
ผู้ว างรากฐานพร้ อ มทั> ง ถ่ า ยทอดชี วิ ต จิ ต ใจให้ ผู้ศึ ก ษาได้ ก่ อ เกิ ด ความรั ก ในเรื องราวของ
ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเป็ นผูท้ ีทําให้ผศู้ ึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จนได้ใช้เป็ น
เครื องยึดเหนี ยวในการดํารงชี วิต ซึ งได้แก่ บุคคลทีมีความสําคัญทีสุ ดในชี วิต 2 ท่าน คือ แม่ใหญ่
(ยาย) และแม่ ผูล้ ่วงลับ ส่ วนข้อบกพร่ องใด ๆ ทีเกิดขึ>น ผูศ้ ึกษาขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว
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