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สะท้ อนวัฒนธรรมการเล่าเรื่ องราวทาง

พระพุทธศาสนา ได้ แก่ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก เช่นเดียวกับที่นิยมทัว่ ไปในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นอกจากนี ้ สกุลช่างล้ านนายังนิยมเขียนเรื่องชาดกนอกนิบาต หรื อปั ญญาสชาดก อันเป็ น
วรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่แต่งขึ ้นในอาณาจักรล้ านนา

สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ อาณาจักร

ล้ านนาและอาณาจักรสยามมีความใกล้ ชิดกันมาตังแต่
้ ปลายสมัยกรุงธนบุรีความสัมพันธ์ระหว่าง
อาณาจักรทังสองดํ
้
าเนินไปด้ วยดีตอ่ เนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่
ล้ านนาดํารงฐานะเมืองประเทศราช

๔

ตลอดระยะเวลาดังกล่าวอาณาจักร

โดยที่อาณาจักรสยามไม่ได้ เข้ าไปก้ าวก่ายเรื่ องราวภายในของ

อาณาจักรล้ านนาแต่อย่างใด หลักฐานจิตรกรรมฝาผนังล้ านนาพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นับเป็ นหลักฐานยุค
สุดท้ ายที่สะท้ อนฝี มือช่างชาวล้ านนาอย่างแท้ จริ ง

ทังยั
้ งมีความหลากหลายเฉพาะตัวแตกต่างกันไป

จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดป่ าแดด อําเภอแม่แจ่ม หรื อในวิหารวัดบวกครกหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึง่ เขียนโดยช่างชาวไทใหญ่ ย่อมมีรายละเอียดที่สะท้ อนอิทธิพลวัฒนธรรมชาวไทใหญ่ ส่วน
จิตรกรรมฝาผนังในวิหารวัดภูมินทร์ อําเภอเมือง หรื อในวิหารวัดหนองบัว อําเภอหนองบัว จังหวัดน่าน
ย่อมสะท้ อนตัวตนของช่างชาวไทลื ้อได้ ชดั เจน

สิง่ สําคัญที่สง่ ผลให้ จิตรกรรมฝาผนังล้ านนามีลกั ษณะโดดเด่นแตกต่างไปจากจิตรกรรมฝาผนัง
ทางภาคกลาง น่าจะมีสาเหตุจากการที่เจ้ านายผู้ครองเมืองทังหลาย
้
ต่างก็มีช่างในสังกัดของตน และมี
หลักฐานในบันทึกชาวต่างชาติวา่ เจ้ านายมักหวงแหนช่างฝี มือของตน

หรื อมิเช่นนันก็
้ เป็ นไพร่ชาวบ้ านผู้

มักจะปกปิ ดความสามารถของตนเพื่อไม่ต้องถูกเรี ยกไปทํางานให้ เจ้ านาย

ซึง่ อาจจะแตกต่างจากการ

ระดมทีมช่างพระไปช่วยเขียนตามวัดต่างๆ ดังที่เกิดขึ ้นในสกุลช่างรัตนโกสินทร์ ด้ วยเหตุนี ้ จิตรกรรมฝา
ผนังล้ านนามีลกั ษณะเฉพาะตัวต่างกันไปในแต่ละท้ องถิ่น
ผลงาน

ช่างเขียนล้ านนามีอิสระในการสร้ างสรรค์

จิตรกรรมฝาผนังจึงเป็ นหลักฐานสะท้ อนสภาพสังคมวัฒนธรรมพื ้นเมืองได้ อย่างซื่อสัตย์มีการ

เขียนภาพบรรยากาศทัว่ ไปในสังคมที่ได้ รับผลกระทบทางการเมืองของล้ านนาในระยะที่มีการปฏิรูปการ
ปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ ในมุมมองของชาวบ้ าน ภาพบุรุษและสตรี ชาวสยามสะท้ อนความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงทางสังคม การเมืองการปกครองของล้ านนาในฐานะเมืองประเทศราชของรัฐบาลสยามที่ยงั ดํารง
อยูค่ รึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ภาพทหารกรุงเทพฯ เคียงคูก่ บั ทหารฝรั่งเศส สะท้ อนเหตุการณ์ทาง
การเมืองกับชาติตะวันตกในยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก

ความรู้ความเข้ าใจในวิถีชีวิต

ชาวบ้ านที่ช่างเลือกมาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนังจัดเป็ นภาพบันทึกสภาพสังคมร่วมสมัย
รายละเอียดในแง่มมุ ที่หลากหลาย

โดยเฉพาะอย่างยิง่

ให้

เมื่อศึกษาประกอบกับข้ อมูลจากบันทึก

ชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ ามาทํางานในประเทศสยามหรื อในแผ่นดินล้ านนา

ข้ อมูลเหล่านี ้กลายเป็ น

คําอธิบายที่ดแี ละให้ ความกระจ่างต่อผู้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังล้ านนาที่เขียนขึ ้นในสมัยนัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๕ และเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของ
ล้ านนาที่สง่ ผลกระทบต่อภาพรวมโครงสร้ างทางสังคมและส่งผลกระทบต่องานจิตรกรรมฝาผนังในท้ องถิน่
การปฏิรูปการปกครองและการปรับปรุงโครงสร้ างทางสังคมโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั

อันมีปัจจัยจากยุทธการทางการเมืองของชาวตะวันตก

การล่าอาณานิคมของอังกฤษและ

ฝรั่งเศสเป็ นภาวะคุกคามสําคัญ นอกจากนี ้ ชาวตะวันตกยังไม่ยอมรับสถานภาพความเป็ นประเทศราช
ของอาณาจักรล้ านนา เนื่องจากมีความหมายไม่ชดั เจนด้ านการปกครอง ประกอบกับการเกิดปั ญหา
หลายครัง้ หลายหนระหว่างคนในบังคับอังกฤษและคนในพื ้นที่ซงึ่ ไม่มีใครสามารถแก้ ไขได้
ดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าอาณาจักรล้ านนากําลังตกอยูใ่ นสถานภาพอันตราย
กรุงเทพฯ

สภาพการณ์

จึงเป็ นเหตุให้ รัฐบาล

เล็งเห็นความจําเป็ นเร่งด่วนในการปรับปรุงโครงสร้ างการปกครองให้ เป็ นรูปแบบเดียวกับ

ชาวตะวันตก

ภายหลังการปฏิรูปการปกครองหลายครัง้ ในล้ านนาให้ อยูภ่ ายใต้ อํานาจการปกครองของ

กรุงเทพฯ และการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้ านสังคม เกิดปฏิกริยาต่อต้ านทังจากชนชั
้
นระดั
้ บ
เจ้ านายและประชาชนชาวล้ านนา ในด้ านการสร้ างงานศิลปะท้ องถิ่นล้ านนา เมื่อสถานภาพของเจ้ านาย
ล้ านนาผู้ครองเมืองต่างๆ ถูกลดบทบาทลงและมีความมัง่ คัง่ น้ อยลง ย่อมไม่อาจอุปถัมภ์วดั วาอารามดังแต่
ก่อน

การยกเลิกระบอบไพร่ทาสย่อมหมายถึงการสิ ้นสุดอํานาจการควบคุมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ
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Abstract
Lanna mural paintings from the Late 19th to the Mid 20th centuries A.D. narrate the
story of Buddhism. They tell the story of the Buddha’s Life, the Last Ten Boddhisattava
Existences, as they are popularly told in Southeast Asia. The Lanna school also features many
local versions of the lives of the Boddhisattava. These are known as Panyasa Jataka, Buddhist
of literatures composed in the period of Lanna Kingdom.
From the Thonburi period onwards, political ties developed between Lanna and
Bangkok. This relationship continued until the reign of King Rama IV. During this time, Lanna
remained as a state with ties to Bangkok, but the Siamese King did not interfere politically. The
mural paintings studied here are considered as the last artisanal works of the Lanna school,
with their originality and diversity. The paintings in Vihan Wat Pa Dad, in the Mae Jam district or
in Vihan Wat Buak Krok Luang, in the Muang district in Chiangmai, which are works by the Tai
Yai, represent Tai Yai culture, as well as works in Vihan Wat Phumin, in the Muang district or in
Vihan Wat Nong Bua, in the Nong Bua district in Nan, which reflect the original character of the
Tai Lue.

There are various reasons why the Lanna murals are so unique and different from those
of the central Thailand school. Every head of state in the Lanna Kingdom had their own artist
group. Foreigners, who were there at the time, recalled how these heads were proud of their
creative endeavors. However the artists, who were mostly common people, usually kept their
talents secret for fear of being forced to work for their head. This is very different to what was
happening in the Bangkok school. The monk-artists in the Bangkok school were always called
to create work related to the monastery, while lanna artists were at liberty to create works as
they pleased. They simply represented what they saw around them. We see from their
paintings the society of the time and the daily life of its people. Artists feature Lanna and
Siamese people in their paintings and the interactions between them. We also see Siamese
and French soldiers in the paintings. These scenes show the political ambiance during the
colonial period. Daily life represented in these paintings is one of the best records we have of
society at the time. These become even more interesting when compared to the diaries of
foreigners settled there. It is remarkable how much information they give us about Lanna
society and its various reforms.
The west’s attempt to colonize the Southeast Asian region led King Rama V to create
many political and social reforms. However, Lanna was a sovereign state in Siam, and the
Siamese capital did not interfere with it. This resulted in a very ambiguous situation for the
west. There were many problems between the local people and those under control of the
west, and nobody could resolve them. This was a very dangerous situation for Lanna and
Siam. Therefore political and social reforms were necessary, and these provoked discontent
among the nobles and the common people. This had a direct impact on local artistic and
creative work, as nobles who encountered financial difficulties could no longer support work in
the temples. Moreover, the abolition of slavery resulted in the end of power over the proletariat,
who had always worked for the heads of the Lanna states. From that point on, new foundations

or restorations were under the control of Bangkok officials, who imposed the usage of the
Rattanakosin style throughout the country.
Key words : Lanna Mural Paintings from Late 19th to the Mid 20th centuries A.D.

