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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษางานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร เป็น
โครงการวิจัยที่ ไ ด้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต ประจ าปีงบประมาณ 2555   
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลัง ที่มาของแนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร  2)   เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการสื่อสารที่แฝง
ในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร   และ.3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
ประยุกต์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร มาใช้กับ
การออกแบบงานนิเทศศิลป์  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ   ผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายใน
อุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น ต้ังแต่สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ที่ยังคงปรากฎอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2556 รวม 31 ภาพ   
วิธีการวิจัย ประกอบด้วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ซึ่งด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิหลัก 3 กลุ่ม  คือ 1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติวัดและที่มาของแนวความคิด
ในการสร้างผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และ 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
1. ภูมิหลัง ที่มาของแนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดอรุณ

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร  สรุปได้ว่า การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าวมีที่มาจาก
เรื่องราวทางพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ  1) ภาพจิตรกรรมบริเวณต้ังแต่ผนังด้านบนจนถึงขอบ
บนของหน้าต่าง เป็นเรื่องราวเก่ียวกับพุทธประวัติ  และ 2) ภาพจิตรกรรมบริเวณช่องหน้าต่างเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับทศชาติชาดก 

2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร  พบว่า 
ผลงานส่วนใหญ่ มีกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 1) ใช้กลุ่มสีตัดกันมากกว่ากลุ่มสีกลมกลืนกัน 2) ใช้วิธีการ
ระบายสีหลัก 6 วิธีเหมือนกัน 3) ใช้เทคนิคพิเศษประกอบการระบายสี คือ การปิดทองค าเปลวในบริเวณ
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ชุด เครื่องประดับ และสถานที่ของชนชั้นปกครอง  และ 4) การจัดโครงสร้างภายในภาพ โดยผลงาน
จิตรกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดต าแหน่งของกลุ่มตัวละครหลักให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูปสี่เหลี่ยมมากที่สุด  
ส่วนกลุ่มสถาปัตยกรรมในผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่จะถูกก าหนดต าแหน่งให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูป
สามเหลี่ยมมากที่สุด และในกลุ่มทิวทัศน์ของผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่จะถูกก าหนดต าแหน่งให้เชื่อมโยง
ต่อกันคล้ายเส้นตรง หรือเส้นหยักเล็กน้อย หรือเส้นโค้งเล็กน้อยที่ลากเป็นแนวขวางจากด้านซ้ายไป
ด้านขวาของภาพมากท่ีสุด 

3. ลักษณะการสื่อสารที่แฝงในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร  โดย
ลักษณะการสื่อสารในภาพรวม สรุปได้ว่า  “สาร”  (message) ส าคัญในผลงานจิตรกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ 
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติชาดก  องค์ประกอบส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการน าเสนอเรื่องราว
ดังกล่าวคือ ภาพตัวละครที่แสดงท่าทางต่างๆ และภาพทิวทัศน์โดยรอบ ซึ่งจัดว่าเป็น “รหัสของสารที่ไม่ใช้
ค า (non-verbal message codes)” ตามแนวคิดในงานนิเทศศิลป์  โดยการน าเสนอผลงานจิตรกรรมฝา
ผนังดังกล่าว มีลักษณะ“การสื่อสารแบบทางเดียว (one way communication)”  ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของ
การสื่อสารในผลงานจิตรกรรมกลุ่มตัวอย่าง คือ ประการแรก เพื่อให้ความรู้ด้านพุทธประวัติและตัวอย่าง
การฝ่าฟันอุปสรรคสู่การบรรลุเป้าหมายของชีวิตแก่ผู้ชมผลงาน และ ประการที่สอง เพื่อให้ความบันเทิงแก่
ผู้ชมผลงาน อันเกิดจากการติดตามเหตุการณ์ของตัวละครภายในภาพ  และจากความสวยงามของภาพ 

4. แนวทางการประยุกต์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดอรุณราชวราราม 
กรุงเทพมหานคร มาใช้กับการออกแบบงานนิเทศศิลป์ สรุปได้ดังนี้  1)  การประยุกต์ใช้  “รหัสของสารที่ไม่
ใช้ค า” (non-verbal message codes) จากผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ไปใช้ออกแบบผลงานสื่อทางนิเทศ
ศิลป์ให้มากขึ้น โดยใช้ “ภาพ” เป็นองค์ประกอบหลัก 2)  การประยุกต์ใช้หลักการสร้างความสมดุลแบบ
อสมมาตร  การใช้ “สี” กลุ่มสีตัดกันเพื่อสื่อสารบรรยากาศของภาพ และ การใช้เทคนิคพิเศษ “การปิด
ทองค าเปลว”  ประกอบการออกแบบสื่อทางนิเทศศิลป์ 3) การประยุกต์ใช้เรื่องราวทางขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยจากผลงานจิตรกรรมฝาผนังไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบสื่อทางนิเทศศิลป์ เพื่อเป็นการ
สื่อสารอัตลักษณ์ของประเทศไทยควบคู่กับการน าเสนอสินค้าในโลกสมัยใหม่ 

 
ค าส าคัญ : งานจิตรกรรมฝาผนัง,  การออกแบบสื่อทางนิเทศศิลป,์ วัดอรุณราชวราราม  

 
ABSTRACT 
 
 The research project entitled “The Study of the Mural Paintings at Wat 
Arunrachawararam (Temple of Dawn) in Bangkok” was conducted with 3 objectives: to study 
the background of mural paintings creation at Wat Arunrachawararam (Temple of Dawn) in 
Bangkok; to analyze the communication components appeared in the targeted paintings; and 
to study the creative design methods applied from the mural paintings process for media 
design in visual communication art field.  The research’s samples were 31 mural paintings in 
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the main chapel of Wat Arunrachawararam (Temple of Dawn) in Bangkok. The research 
methodology for data collection included in-depth interview and documentary reviews.  

The results  were as the followings: 
1. Background of mural paintings creation at Wat Arunrachawararam (Temple of Dawn) 

in Bangkok  
1.1 Mural paintings creations were made by human for a long time since an ancient 

age and diffused to most areas in several countries. Mural paintings creations in Wat 
Arunrachawararam (Temple of Dawn) were also diffused and made with the focused content of 
Buddhism history.   

1.2 The creative procedures of the most targeted paintings were made with the 
following methods; namely, (i) painted by more contrast than softly harmonized colors, (ii) 
applied the same six painting techniques, (iii) decorated by gold foil to highlight the areas of 
elite actors and places, and (vi) structured and composed the three major groups of picture 
components by (a) composing the main actors in the linked position like a square form  (b)  
composing the main architectures in the linked position like a triangle form  and  (c) composing 
the main scenery  points in the linked position like a crossed-line form. 

2. The communication components appeared in the targeted paintings were the 
followings ; (i) major messages in the targeted paintings were the contents of Buddhism history 
and ten lives before being the Buddha (TOS-SA-CHART-CHA-DOHK), (ii) major type of the 
message used to narrate the contents were pictures of various gestured actors- and scenery 
environments which the type was called “non-verbal message codes” , (iii) the paintings were 
created to contact with the viewers in form of “one way communication approach”, and (vi) 
objectives of the communication via the major messages in the targeted paintings were to 
convey knowledge and to deliver amusement to the viewers.  

3. The creative design methods applied from the mural paintings process for media 
design in visual communication art field were the followings :  

3.1  Apply “non-verbal message codes” in designing tasks by using more interesting 
pictures than large numbers of letter.  

3.2  Apply the mural paintings process in designing tasks by using (i) asymmetrical 
balance method (ii) more contrast colors, and (iii) gold foil to highlight appropriate areas. 

3.3  Apply the content of Thai Traditional Culture in the media design procedure to 
reflect the Thainess identity among the modern world circumstance. 

 
Keywords : Mural paintings,  Visual communication art design, Wat Arunrachawararam 
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1.  บทน า 
1.1 ความจ าเป็นและความส าคัญของการวิจัย 

ศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญควบคู่กับสังคมมนุษย์มาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันดังกล่าว
มีความส าคัญส าหรับมนุษย์ทั้งโดยส่วนบุคคลและส่วนรวม กล่าวคือ ในส่วนบุคคลนั้นจะช่วยให้บุคคลมี
จิตใจสงบเยือกเย็น มีความเข้มแข็งอดทนพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิต และมีก าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อไป อีกทั้งสามารถน าพาชีวิตของตนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ นอกจากนี้ ศาสนายังช่วยท าให้คนมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกดี ช่วยส่งเสริมทางด้านสติปัญญาความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ของ
บุคคลในเรื่องชีวิต และการแก้ปัญหาชีวิต ช่วยควบคุมความประพฤติของบุคคลไม่ให้ท าชั่วแม้อยู่ในที่ลับ
ตาคน ทั้งช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น (จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, 2540 : 45)  

ศาสนาหลักส าหรับประเทศไทยศาสนาหนึ่ง คือ พระพุทธศาสนา  องค์ประกอบส าคัญของ
พระพุทธศาสนาซึ่งมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยมาโดยตลอดได้แก่วัดและพระสงฆ์ ปัจจุบันมีวัดที่กระจาย
อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทั้งหมด 35,271 วัด มีพระสงฆ์และสามเณรทั้งหมด 328,244 รูป (กองพุทธ
ศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550) ทั้งนี้ วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร  เป็นวัดหนึ่ง
ที่นอกเหนือจากจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแล้ว ยังเป็นศาสนสถานที่
พุทธศาสนิกชนในไทยและต่างประเทศให้ความเคารพนับถือมาช้านานด้วย 

นอกจาก “พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม” แล้ว ยังมีศาสนวัตถุภายในวัดอรุณราชวราราม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธรูปอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทางศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้  ยังมี
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถของวัดดังกล่าวที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัย (รัชกาลที่  2) ที่ยังคงปรากฎอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พบว่า 
นักวิชาการและนักวิจัยส่วนใหญ่มักศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางศิลปะของ “พระปรางค์วัดอรุณราช 
วราราม” และเกี่ยวกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของไทย ซึ่งยังไม่พบว่ามีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะการสื่อสารที่แฝงในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม ดังนั้น ผู้วิจัยจึ งมีความสนใจใน
การศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผล
การศึกษาวิจัยที่ได้นั้น นอกจากจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว
แล้ว ผลการศึกษาที่ได้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการจัดท าบทเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ทางนิเทศศิลป์ที่สอดรับกับกระแสการประสานแนวคิดระหว่างความเป็น “ไทยประเพณี” กับแนวทางการ
สร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  มีดังนี้  
2.1  เพื่อศึกษาภูมิหลัง ที่มาของแนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

ฝาผนัง วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
2.2  เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการสื่อสารที่แฝงในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร 
2.3  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง

วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร มาใช้กับการออกแบบงานนิเทศศิลป์  
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1.3  การด าเนินการวิจัย 

1.3.1 กลุ่มตัวอย่าง  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ   ผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ 
วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที ่2) ที่ยังคงปรากฎอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2556 รวม 31 ภาพดังนี้ 

1)  งานจิตรกรรมฝาผนัง ในต าแหน่งระหว่างหน้าต่าง จ านวน 12 ภาพ 
2)  งานจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณด้านหน้าของพระประธาน จ านวน 5 ภาพ 
3)  งานจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณด้านขวาของพระประธาน  จ านวน 4 ภาพ 
4)  งานจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณด้านซ้ายของพระประธาน จ านวน 6 ภาพ 
5) งานจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณด้านหลังของพระประธาน จ านวน 4 ภาพ 

1.3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง  
(Purposive Sampling Technique) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
เกี่ยวกับประวัติวัดและที่มาของแนวความคิดในการสร้างผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดอรุณ
ราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม และ 3) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนิเทศศิลป์  

1.3.3 วิธีการวิจัย 
1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือในวิจัย คือ  แนวค าถามปลายเปิด (Open 

– ended questions) ที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant interview)  
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) )   เครื่องมือในวิจัย คือ  หนังสือและเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานครของหน่วยงาน
ต่างๆ  

1.3.4  เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย  1)  แนวค าถามปลายเปิด ส าหรับการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และ 2)  แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

1.3.5  ขอบเขตการวิจัย   มีดังนี้คือ 1) ขอบเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ภายในอุโบสถ วัดอรุณ
ราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิหลัง ที่มาของแนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง 
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร และเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการสื่อสารที่แฝงในงานจิตรกรรมฝาผนัง
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร  3) ขอบเขตของผลผลิต หมายถึง ประเภทสื่อที่เป็นเป้าหมายด้าน
ผลผลิตของโครงการวิจัย ได้แก่ ผลงานต้นแบบสื่อที่ออกแบบโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย  โบรชัวร์ (Brochure) 
ใบปิดโฆษณา (Poster) ป้ายโฆษณา (Billboard) รวมทั้งภาพและข้อมูลโฆษณาทางเว็บไซต์ (Website 
advertisement)  4) ขอบเขตด้านเวลา โครงการวิจัยเรื่องนี้ ก าหนดด าเนินการในระยะเวลา 12 เดือน 
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1.4  ผลส าเร็จของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิหลัง ที่มาของแนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเรียนการสอน และ
เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งส าหรับการจัดท าเอกสารประกอบการสอนวิชาต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศิลป์ 

1.4.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการสื่อสารที่แฝงในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณราชวราราม 
กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้เป็นกรณีตัวอย่างของการใช้ภาพจากงานวิจิตรศิลป์ในการสื่อสารส าหรับการเรียน
การสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนิทศศิลป์ 

1.4.3 ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝา
ผนังวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร มาใช้กับการออกแบบงานนิเทศศิลป์ 

2. สรุปผลการวิจัย 

2.1   ภูมิหลัง ที่มาของแนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง  
วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

2.1.1 ภูมิหลังและที่มาของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดอรุณ
ราชวราราม กรุงเทพมหานคร 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังเริ่มขึ้นต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และเผยแพร่
ไปในทุกวัฒนธรรมและทุกประเทศในโลกจนปัจจุบันนี้ ในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้รับการเผยแพร่และ
สร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมาต้ังแต่ยุคโบราณ โดยจิตรกรรมไทย คือ การเขียนภาพระบายสีอันเป็น
ลักษณะประจ าชาติไทย ส่วนมากนิยมเขียนตามผนังของวิหาร อุโบสถ พระปรางค์ เจดีย์ นอกจากนี้ ยัง
เขียนลงบนกระดาษ ผ้า กระดาน ไม้ หรือวัสดุอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จิตรกรรมไทยนับเป็นงาน
วิจิตรศิลป์สาขาหนึ่ง โดยเรื่องราวที่นิยมเขียน คือ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา ชีวิตความ
เป็นอยู่ วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การประกอบอาชีพ  หรือ
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย 

จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมในพระอุโบสถของวัดอรุณราชวราราม 
กรุงเทพมหานคร พบว่า  ที่มาของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในพื้นที่ดังกล่าว 
มาจากเรื่องราวทางพุทธศาสนา ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ   

2.1.1.1 ภาพจิตรกรรมบริเวณต้ังแต่ผนังด้านบนจนถึงขอบบนของหน้าต่าง เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ  ประกอบด้วย  1) ตอนก่อนประสูติและก่อนตรัสรู้  2) ตอนเจ้าชายสิทธัตถะ
ประสูติ  3) ตอนอสิตดาบสท านายลักษณะ  4) ตอนพระสิทธัตถกุมารเจริญพระชนมพรรษา  5) ตอนเทว
ทูตทั้งสี่  6) ตอนเสด็จหนีออกบรรพชาและถือเพศบรรชิต  7)  ตอนนายฉันนะน าอาภรณ์กลับพระนคร
กบิลพัสด์ุ  8) ตอนโกณทัญญพราหมณ์ชวนเพื่อนออกบวชและพระมหาบุรุษทรงบรรพชาได้ 8 วัน  9)  
ตอนพระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระมหาบุรุษ  10) ตอนพระมหาบุรุษเสด็จเข้าส านักดาบสและเริ่มทรง
บ าเพ็ญทุกกรกิริยา  11)  ตอนทรงระลึกถึงเสียงพิณและหยุดท าทุกกรกิริยา  12)  ตอนทรงพระสุบิน 5 ข้อ  
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13)  ตอนทรงรับข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาและทรงลอยถาดเสี่ยงพระบารมี 14)  ตอนทรงชนะมาร  15)  
ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ร่มศรีมหาโพธิ์  16)  ตอนทรงชนะมารและธิดามาร  17)  ตอนปฐมเทศนา ณ ป่ า
อิสิปตนมฤคทายวัน และ 18)  ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

2.1.1.2  ภาพจิตรกรรมบริเวณช่องหน้าต่างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาดก 
ประกอบด้วย เหตุการณ์ 10 ชาติของพระพุทธเจ้า ดังนี้ 1) เตมีย์ชาดก (พระเตมีย์ใบ้)  2) ชนกชาดก (พระ
มหาชนก) 3)  สุวรรณสามชาดก (พระสุวรรณสาม) 4) เนมิราชชาดก  5) มโหสถชาดก  6) ภูริทัตชาดก 7)  
จันทชาดก  8)  นารทชาดก  9)  วิฑูรชาดก  และ 10)  เวสสันดรชาดก 

2.1.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนัง วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
2.1.2.1  การใช้ส ี

ผลงานจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการใช้สีตัดกัน
ด้วยสีตรงกันข้ามเป็นหลัก โดยเลือกใช้สีคู่ตรงข้าม และใช้น้ าหนักสีอ่อนตัดกับน้ าหนักสีเข้มเป็นวิธีการ
ส าคัญ  นอกจากการใช้สีตัดกันแล้ว ยังพบว่ามีการใช้สีกลมกลืนกัน แต่การใช้สีดังกล่าวปรากฎในบางส่วน
ของแต่ละภาพเท่านั้น 

2.1.2.2  วิธีการระบายส ี
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ใช้วิธีการระบายสีหลักๆ 6 วิธีเหมือนกัน คือ 1) การระบายสีครั้งเดียวเสร็จ (Alla  prima) 2) การระบายสี
เรียบกลมกลืน (Blending) 3) การระบายสีแสดงลีลารอยพู่กัน  (Brushwork) 4) การระบายสีผสมผสาน
การปะติดวัสดุ (Collage) 5) การระบายสีด้วยพู่กันสีหมาดหรือสีแห้ง  (Dry brush) และ 6) การระบายสี
ขอบคม (Hard edge)  

2.1.2.3  การสร้างเทคนิคพิเศษประกอบการระบายสี 
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีตัวละครหลักเป็นเทวดา กษัตริย์ ขุนนาง หรือชน

ชั้นปกครอง ผู้สร้างสรรค์ผลงานใช้เทคนิคพิเศษประกอบการระบายสี คือ การปิดทองค าเปลวในบริเวณชุด
และเครื่องประดับของชนชั้นเหล่านั้น รวมทั้งในสถานที่ต่างๆ ของชนชั้นปกครอง เช่น ผ้าม่านในพระราชวัง  
ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนี้ เป็นวิธีการของช่างหลวงที่ท าให้ผลงานมีความโดดเด่น สง่างาม และสร้างความ
แตกต่างระหว่างชนชั้นปกครองซึ่งต่างจากกลุ่มชาวบ้านที่ไม่ใช้ทองค าเปลวติด 

2.1.2.4  การจัดโครงสร้างภายในภาพ โดยแบ่งพื้นที่ในการจัดองค์ประกอบของภาพ 3 
กลุ่มดังนี้   

1) การจัดกลุ่มตัวละครหลัก  หากพิจารณาที่เส้นน าสายตาซึ่งเชื่อมโยง
ระหว่างต าแหน่งของตัวละครหลัก จะพบว่า ภายในผลงานจิตรกรรมฝาผนังกลุ่มตัวอย่างของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ก าหนดให้ตัวละครหลักมีการจับกลุ่มสนทนาเพื่อสื่อสารระหว่างกัน 
โดยก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งที่สามารถลากเส้นน าสายตาเชื่อมโยงกันในลักษณะคล้ายรูปต่างๆ ตามล าดับ 
ดังนี้ (1) ผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดต าแหน่งของตัวละครหลักให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูปสี่เหลี่ยม
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มากที่สุด (2) ผลงานจิตรกรรมบางส่วนถูกก าหนดต าแหน่งของตัวละครหลักให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูปวงรี
และรูปสามเหลี่ยมเป็นอันดับรองลงมา และ (3) ผลงานจิตรกรรมส่วนน้อยถูกก าหนดต าแหน่งของตัวละคร
หลักให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูปทรงอิสระแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวซี (C) ตัวแอล (L) และคล้าย
เส้นหยักแนวต้ัง เป็นอันดับที่สาม 

2) การจัดกลุ่มสถาปัตยกรรม  หากพิจารณาที่เส้นน าสายตาซึ่งเชื่อมโยงจาก
ยอดสูงสุดของสถาปัตยกรรมที่เด่นๆ ในบริเวณต่างๆ ของแต่ละภาพ จะพบว่า ภายในผลงานจิตรกรรมฝา
ผนังส่วนใหญ่ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ก าหนดให้สถาปัตยกรรมเด่นๆ ของภาพอยู่ใน
ต าแหน่งที่สามารถลากเส้นน าสายตาที่มีลักษณะคล้ายรูปต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ (1) ผลงานจิตรกรรมส่วน
ใหญ่ถูกก าหนดต าแหน่งของกลุ่มสถาปัตยกรรมให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูปสามเหลี่ยมมากที่สุด (2) ผลงาน
จิตรกรรมบางส่วนถูกก าหนดต าแหน่งของกลุ่มสถาปัตยกรรมให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูปสี่เหลี่ยมเป็นอันดับ
รองลงมา และ (3) ผลงานจิตรกรรมส่วนน้อยถูกก าหนดต าแหน่งของกลุ่มสถาปัตยกรรมให้เชื่อมโยงกัน
คล้ายรูปทรงอิสระแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัววี (V)  และคล้ายเส้นหยัก หรือเส้นคด แนวต้ัง เป็น
อันดับที่สาม 

3) การจัดกลุ่มทัศนียภาพหรือทิวทัศน์  หากพิจารณาที่เส้นน าสายตาซึ่ง
เชื่อมโยงระหว่างจุดต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นทิวทัศน์โดยรวม เช่น ต้นไม้ แม่น้ า ล าธารเขามอ (ภูเขา) ฯลฯ 
จะพบว่า ผู้สร้างสรรค์ผลงานน าเสนอองค์ประกอบที่เป็นทิวทัศน์โดยก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งเชื่อมโยงกัน
ในลักษณะคล้ายรูปต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ (1) ผลงานจิตรกรรมส่วนใหญ่ถูกก าหนดต าแหน่งของกลุ่ ม
ทัศนียภาพหรือทิวทัศน์ให้เชื่อมโยงต่อกันคล้ายเส้นตรง หรือเส้นหยักเล็กน้อย หรือเส้นโค้งเล็กน้อยที่ลาก
เป็นแนวขวางจากด้านซ้ายไปด้านขวาของภาพมากที่สุด (2) ผลงานจิตรกรรมบางส่วนถูกก าหนดต าแหน่ง
ของกลุ่มทัศนียภาพหรือทิวทัศน์ให้เชื่อมโยงกันคล้ายเส้นหยักเล็กน้อย หรือ เส้นโค้งเล็กน้อยที่ลากเป็น
แนวต้ังจากด้านบนลงมาด้านล่างของภาพ เป็นอันดับรองลงมา และ (3) ผลงานจิตรกรรมส่วนน้อยถูก
ก าหนดต าแหน่งของกลุ่มทัศนียภาพหรือทิวทัศน์ให้เชื่อมโยงกันคล้ายรูปทรงอิสระแบบตัวอักษร
ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวซี (C)  และตัวแอล (L)  ในบริเวณมุมหนึ่งๆ ของภาพ เป็นอันดับที่สาม  อย่างไรก็
ตาม ผู้สร้างสรรค์ผลงานไม่ได้น าเสนอองค์ประกอบที่เป็นทิวทัศน์ไว้ในภาพทุกภาพ  เนื่องจากต้องการเน้น
การจัดกลุ่มตัวละครหลัก  (เส้นสีด า)  และกลุ่มสถาปัตยกรรม  (เส้นสีฟ้า) ให้โดดเด่นชัดเจนเป็นพิเศษเป็น
การเฉพาะ 

 
2 .2   ลักษณะการสื่ อสา รที่ แฝงในงานจิตรกรรมฝาผนั ง วัดอรุณราชวราราม 

กรุงเทพมหานคร 
2.2.1  ลักษณะการสื่อสารในภาพรวม ประกอบด้วย 
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2.2.1.1 เนื้อหาของสาร (Content) พบว่า  “สาร”  (Message) ส าคัญที่ผู้สร้างสรรค์
ผลงานต้องการสื่อไปยังผู้ชมหรือผู้พบเห็นผลงานจิตรกรรมเหล่านั้น คือ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และ
ทศชาติชาดก 

2.2.1.2  ลักษณะของสาร (Message code)  องค์ประกอบส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการ
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติชาดกคือ ภาพตัวละครที่แสดงท่าทางต่างๆ และภาพ
ทิวทัศน์โดยรอบ ซึ่งจัดว่าเป็น “รหัสของสารที่ไม่ใช้ค า (Non-verbal message codes)” ตามแนวคิดใน
งานนิเทศศิลป์   

2.2.1.3  ลักษณะของกระบวนการสื่อสาร (Communication process) พบว่า  การ
น าเสนอผลงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว มีลักษณะการสื่อสารแบบ  “การสื่อสารแบบทางเดียว (One way 
communication)” โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ผู้ส่งสาร (Sender) ซึ่งหมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรม  2) “สาร” (Message) ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติชาดก และ 3) ผู้รับ
สาร (Receiver) อันหมายถึง ผู้ชมหรือผู้พบเห็นผลงานจิตรกรรมเหล่านั้น  

2.2.2  วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ประกอบด้วย 
2.2.2.1  การสื่อสารเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ชมผลงาน ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ

และตัวอย่างการฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อการบรรลุเป้าหมายของชีวิต  2) ความรู้เกี่ยวกับทศชาติชาดกและคติ
ธรรมเตือนใจในการด ารงชีวิต 3) ความรู้เกี่ยวกับราชประเพณีของไทย และ 4) ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ในสังคมยุคก่อน  

2.2.2.2  การสื่อสารเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผลงาน ได้แก่ 1)  ความบันเทิงที่ผู้ชม
ผลงานได้จากการติดตามเหตุการณ์ที่แสดงความรู้สึกของตัวละครภายในภาพ  และ 2) ความบันเทิงจาก
ความสวยงามของภาพ 

  
2.3  แนวทางการประยุกต์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังวัดอรุณ 

ราชวราราม กรุงเทพมหานคร มาใช้กับการออกแบบงานนิเทศศิลป์  
2.3.1  การประยุกต์ใช้  “รหัสของสารที่ไม่ใช้ค า” (Non-verbal message codes) จากผลงาน

จิตรกรรมฝาผนัง ไปใช้ออกแบบผลงานสื่อทางนิเทศศิลป์ให้มากขึ้น โดยใช้ “ภาพ” เป็นองค์ประกอบหลัก
ในการออกแบบสื่อมากกว่าใช้ตัวอักษรจ านวนมาก  เพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายและส่ง “สาร” 
(Message) สู่กลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วกว่าการใช้ตัวอักษรจ านวนมาก 

2.3.2  การประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างสรรค์จากผลงานจิตรกรรมฝาผนัง ไปใช้ออกแบบ
ผลงานสื่อทางนิเทศศิลป์  ดังนี้  

2.3.2.1 การใช้ “หลักการสร้างความสมดุลแบบอสมมาตร” (Asymmetrical Balance) 
เป็นแนวทางหลักในการออกแบบผลงานส่วนใหญ่ เพื่อสร้างความน่าสนใจของสื่อทางนิเทศศิลป์ให้มากขึ้น 
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2.3.2.2 การใช้  “สี” ซึ่งเน้นทั้งกลุ่มสีตัดกันและกลุ่มสีกลมกลืนกันเพื่อสื่อสาร
บรรยากาศต่างๆ  ของภาพในสื่อทางนิเทศศิลป์ โดยสามารถเลือกกลุ่มสีตัดกันเพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสดใส ความทันสมัย ความท้าทาย  หรือความแปลกใหม่ ส่วนกลุ่มสีกลมกลืนกัน สามารถน ามาใช้
เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความนุ่มนวล ความอ่อนโยน การผ่อนคลาย ความสงบ หรือความสุภาพเรียบร้อยได้ 

2.3.2.3  การใช้ “เทคนิคพิเศษประกอบการระบายสี” โดยการประยุกต์ใช้ “การปิด
ทองค าเปลว”  ประกอบการออกแบบสื่อทางนิเทศศิลป์ โดยอาจน าการปิดทองค าเปลวแบบเดียวกับงาน
จิตรกรรมไทย และการใช้สีทองจากระบบการพิมพ์สมัยใหม่ไปใช้ในบางส่วนของผลงานการออกแบบอย่าง
เหมาะสม เพื่อสร้างผลงานการออกแบบที่ผสมผสานรูปแบบศิลปะไทยประยุกต์ให้เกิดความโดดเด่นที่ลงตัว 

2.3.3  การประยุกต์ใช้เรื่องราวทางขนบธรรมเนียมประเพณีไทยจากผลงานจิตรกรรม  
ฝาผนังไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบสื่อทางนิเทศศิลป์ เพื่อเป็นการสื่อสารอัตลักษณ์ของประเทศไทย
ควบคู่กับการน าเสนอสินค้าในโลกสมัยใหม่ 

3. การอภิปรายผล  

3.1 ผลการวิจัยที่พบว่า  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังเริ่มขึ้นต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
และเผยแพร่ไปในทุกวัฒนธรรมและทุกประเทศในโลกจนปัจจุบันนี้ ในประเทศไทยก็เช่นกัน ได้รับการ
เผยแพร่และสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมาต้ังแต่ยุคโบราณ นั้น สอดคล้องกับแนวคิดในทฤษฎี

แพร่กระจายทางวัฒนธรรม (นิยพรรณ  วรรณศิริ (2540 : 94) ที่กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมแพร่กระจายจากจุด
ก าเนิดซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมแล้วแพร่กระจายเป็นรูปวงกลมไปทั่วโลก   

3.2  ผลการวิจัยที่พบว่า  ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดอรุณราชวราราม 
กรุงเทพมหานคร มุ่งสื่อสารเพื่อให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมผลงาน โดยเป็นความบันเทิงที่ผู้ชมผลงานได้จาก
การติดตามเหตุการณ์ที่แสดงความรู้สึกของตัวละครภายในภาพ และความบันเทิงจากความสวยงามของ

ภาพนั้น สอดคล้องกับทรรศนะของ น. ณ ปากน้ า (ชะลูด นิ่มเสมอ. 2534 : 40) ที่ให้ค าจ ากัดความของ 
ค าว่า “ศิลปะ” ที่ระบุไว้ว่า ศิลปะ คือ สิ่งที่มีความงามร่วมกันของสังคม โดยมีหน้าที่รับใช้มนุษยชาติเพื่อ
ประโยชน์หลายด้าน เช่น ประโยชน์ทางความงาม  ประโยชน์ในการน าเสนอคติหรือความรู้สึกที่ลึกซึ้ง
เกี่ยวกับชีวิตและการค านึงถึงเพื่อนมนุษย ์ เป็นต้น  

3.3  ผลการวิจัยที่พบว่า  ลักษณะของกระบวนการสื่อสาร (Communication process) ที่ปรากฎใน
ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร มีลักษณะการสื่อสารแบบ  “การสื่อสาร
แบบทางเดียว (One way communication)” โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ผู้ส่งสาร (Sender) ซึ่งหมายถึง

ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  2) “สาร” (Message) ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศ
ชาติชาดก และ 3) ผู้รับสาร (Receiver) อันหมายถึง ผู้ชมหรือผู้พบเห็นผลงานจิตรกรรมเหล่านั้น  
ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ สาระส าคัญเกี่ยวกับประเภทของการสื่อสารในทฤษฎีการสื่อสาร ซึ่ง 
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ดวงทอง พิสุทธยางกูร (2557) ได้ระบุว่า การสื่อสารทางเดียว (One-way Communication)  คือ การสื่อสาร
ที่สารถูกส่งจากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้กลับจากฝ่ายผู้รับ  

3.4  ผลการวิจัยที่พบว่า  องค์ประกอบส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ และทศชาติชาดกในงานจิตรกรรมฝาผนังกลุ่มตัวอย่างนั้น คือ ภาพตัวละครที่แสดงท่าทางต่างๆ 
และภาพทิวทัศน์โดยรอบ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับองค์ความรู้เรื่องการประเมินสารตามแนวคิดใน
งานนิเทศศิลป์ จะพบว่า ภาพตัวละครและภาพทิวทัศน์ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับค าจ ากัดความของ 

“รหัสของสารที่ไม่ใช้ค า (Non-verbal message codes)” ซึ่งหมายถึง สารที่ไม่ใช่ค าหรือกลุ่มค าทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน  แต่หมายถึงสารที่เป็นเครื่องหมาย รูปภาพ การกระท า หรือการแสดงท่าทาง รวมทั้งวัตถุ
ต่างๆ ที่น ามาแสดงให้เห็นเพื่อสื่อความหมายของสารตามแนวคิดในงานนิเทศศิลป์   

3.5  ผลการวิจัยที่พบว่า วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ  และ 
ทศชาติชาดกในงานจิตรกรรมฝาผนังกลุ่มตัวอย่างนั้น คือ การสื่อสารเพื่อให้ความรู้และเพื่อให้ความบันเทิง
แก่ผู้ชมผลงาน ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับประเภทของสาร 2 ใน 5 ประเภทตามที่ระบุไว้ในองค์
ความรู้เรื่องการประเมินสารซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (ประกอบด้วย สารซึ่งท าหน้าที่ให้ข่าว  ให้ความรู้  
ใหค้วามคิดเห็น  ใหค้วามบันเทิง  และโฆษณาแจ้งความ)  โดยวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเรื่องราวในงาน
จิตรกรรมฝาผนังกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับประเภทของสารที่มุ่งให้ความรู้  และให้ความ
บันเทิง ตามองค์ความรู้เรื่องการประเมินสาร  

 
4.  ข้อเสนอแนะ 

4.1  การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4.1.1  หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ

พระพุทธศาสนา ควรน าผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้  ไปเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการศึกษาประวัติความ
เป็นมาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฎในวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทยที่
นอกเหนือจากวัดอรุณราชวราราม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับผลงานจิตรกรรม
ฝาผนังในวัดไทยซึ่งท าให้ประชาชนในวัยต่างๆ สามารถศึกษาและท าความข้าใจกับผลงานศิลปะดังกล่าว
ให้ลึกซึ้งมากขึ้น และน าไปสู่การรับรู้ถึงคุณค่าของผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทย เชื่อมโยงไปสู่การหวง
แหน และร่วมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาซึ่งจิตรกรหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานได้น าเสนอ
แฝงไว้ในผลงานจิตรกรรมดังกล่าวได้เช่นกัน   

4.1.2  นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
พระพุทธศาสนา ควรน าผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้  ไปเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อและจัดท า
วิทยานิพนธ์ โดยประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ในงานวิจัยฉบับนี้แยกตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสาขาที่เรียน เช่น การประยุกต์ใช้เฉพาะแนวทางการศึกษาประวัติความเป็นมาของผลงาน
จิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ด้านพระพุทธศาสนา   การประยุกต์ใช้เฉพาะแนวทาง
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การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทยส าหรับการท าวิทยานิพนธ์
ด้านศิลปะ  การประยุกต์ใช้เฉพาะแนวทางการศึกษาเรื่องราวที่ปรากฎในผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดไทย
ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น  

4.2  การศึกษาวิจัยในอนาคต 
4.2.1  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนทุนวิจัยส าหรับการศึกษาวิจัย

ประวัติความเป็นมาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดอ่ืนๆ ของประเทศไทยที่
นอกเหนือจากวัดอรุณราชวราราม  โดยแบ่งขอบเขตการศึกษาเป็นรายภูมิภาคเพื่อให้ผลการศึกษาวิจัย
สามารถสะท้อนบริบทและอัตลักษณ์ของงานจิตรกรรมภายในวัดของแต่ละภูมิภาคได้อย่างชัดเจน  และ
เอ้ือประโยชน์ให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาความหลากหลายทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคได้อย่างชัดเจน 

4.2.2  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ควรร่วมกันเป็นผู้น าใน
การศึกษาวิจัย “แนวทางการอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดทั่วประเทศ” ทั้งนี้ เนื่องจาก ผลงาน
จิตรกรรมฝาผนัง เป็นมรดกของชาติและเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเภทหนึ่งด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกของชาติดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป 

4.2.3  สถาบันการศึกษา ควรก าหนดพันธกิจส่วนหนึ่งของบุคลากรในหน่วยงาน ให้ด าเนิน
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ การส่งเสริม หรือการอนุรักษ์ผลงานจิตรกรรมฝาผนังที่ปรากฎใน
สถานที่ต่างๆ ไม่เฉพาะภายในวัดเท่านั้น  เพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี การแต่งกาย การแสดงการละเล่นพื้นเมือง
ต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ซึ่งสะท้อนออกมาจากผลงานจิตรกรรมฝาผนังในยุค
น้ันๆ   
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