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สว่นท่ี ๒   บทคดัยอ่ 

จิตรกรรมฝาผนงัล้านนาพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ สะท้อนวฒันธรรมการเลา่เร่ืองราวทาง

พระพทุธศาสนา ได้แก่ พทุธประวตั ิ ทศชาตชิาดก เช่นเดียวกบัท่ีนิยมทัว่ไปในดนิแดนเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ นอกจากนี ้ สกลุช่างล้านนายงันิยมเขียนเร่ืองชาดกนอกนิบาต หรือปัญญาสชาดก อนัเป็น

วรรณกรรมทางพทุธศาสนาท่ีแตง่ขึน้ในอาณาจกัรล้านนา สถานการณ์ทางการเมืองสง่ผลให้อาณาจกัร

ล้านนาและอาณาจกัรสยามมีความใกล้ชิดกนัมาตัง้แตป่ลายสมยักรุงธนบรีุความสมัพนัธ์ระหวา่ง

อาณาจกัรทัง้สองดําเนินไปด้วยดีตอ่เน่ืองมาถงึสมยัรัชกาลท่ี ๔ ตลอดระยะเวลาดงักลา่วอาณาจกัร

ล้านนาดํารงฐานะเมืองประเทศราช โดยท่ีอาณาจกัรสยามไมไ่ด้เข้าไปก้าวก่ายเร่ืองราวภายในของ

อาณาจกัรล้านนาแตอ่ยา่งใด หลกัฐานจิตรกรรมฝาผนงัล้านนาพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ นบัเป็นหลกัฐานยคุ

สดุท้ายท่ีสะท้อนฝีมือช่างชาวล้านนาอยา่งแท้จริง ทัง้ยงัมีความหลากหลายเฉพาะตวัแตกตา่งกนัไป 

จิตรกรรมฝาผนงัในวหิารวดัป่าแดด อําเภอแมแ่จ่ม หรือในวิหารวดับวกครกหลวง อําเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม ่ ซึง่เขียนโดยชา่งชาวไทใหญ่ ยอ่มมีรายละเอียดท่ีสะท้อนอิทธิพลวฒันธรรมชาวไทใหญ่ สว่น

จิตรกรรมฝาผนงัในวหิารวดัภมูินทร์ อําเภอเมือง หรือในวหิารวดัหนองบวั อําเภอหนองบวั จงัหวดัน่าน 

ยอ่มสะท้อนตวัตนของชา่งชาวไทลือ้ได้ชดัเจน 



สิง่สําคญัท่ีสง่ผลให้จิตรกรรมฝาผนงัล้านนามีลกัษณะโดดเดน่แตกตา่งไปจากจิตรกรรมฝาผนงั

ทางภาคกลาง น่าจะมีสาเหตจุากการท่ีเจ้านายผู้ครองเมืองทัง้หลาย ตา่งก็มีช่างในสงักดัของตน และมี

หลกัฐานในบนัทกึชาวตา่งชาตวิา่เจ้านายมกัหวงแหนชา่งฝีมือของตน หรือมิเชน่นัน้ก็เป็นไพร่ชาวบ้านผู้

มกัจะปกปิดความสามารถของตนเพ่ือไมต้่องถกูเรียกไปทํางานให้เจ้านาย ซึง่อาจจะแตกตา่งจากการ

ระดมทีมชา่งพระไปช่วยเขียนตามวดัตา่งๆ ดงัท่ีเกิดขึน้ในสกลุช่างรัตนโกสนิทร์ ด้วยเหตนีุ ้ จิตรกรรมฝา

ผนงัล้านนามีลกัษณะเฉพาะตวัตา่งกนัไปในแตล่ะท้องถ่ิน ชา่งเขียนล้านนามีอิสระในการสร้างสรรค์

ผลงาน จิตรกรรมฝาผนงัจงึเป็นหลกัฐานสะท้อนสภาพสงัคมวฒันธรรมพืน้เมืองได้อยา่งซื่อสตัย์มีการ

เขียนภาพบรรยากาศทัว่ไปในสงัคมท่ีได้รับผลกระทบทางการเมืองของล้านนาในระยะท่ีมีการปฏิรูปการ

ปกครองในสมยัรัชกาลท่ี ๕ ในมมุมองของชาวบ้าน ภาพบรุุษและสตรีชาวสยามสะท้อนความสมัพนัธ์

เก่ียวโยงทางสงัคม การเมืองการปกครองของล้านนาในฐานะเมืองประเทศราชของรัฐบาลสยามท่ียงัดํารง

อยูค่ร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ ภาพทหารกรุงเทพฯ เคียงคูก่บัทหารฝร่ังเศส สะท้อนเหตกุารณ์ทาง

การเมืองกบัชาตติะวนัตกในยคุแหง่การลา่อาณานิคมของชาตติะวนัตก ความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิต

ชาวบ้านท่ีช่างเลือกมาเขียนในงานจิตรกรรมฝาผนงัจดัเป็นภาพบนัทกึสภาพสงัคมร่วมสมยั ให้

รายละเอียดในแง่มมุท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือศกึษาประกอบกบัข้อมลูจากบนัทกึ

ชาวตะวนัตกท่ีเดนิทางเข้ามาทํางานในประเทศสยามหรือในแผน่ดนิล้านนา ข้อมลูเหลา่นีก้ลายเป็น

คําอธิบายท่ีดีและให้ความกระจ่างตอ่ผู้ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัล้านนาท่ีเขียนขึน้ในสมยันัน้ โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งในช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ และเข้าใจถงึการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองของ

ล้านนาท่ีสง่ผลกระทบตอ่ภาพรวมโครงสร้างทางสงัคมและสง่ผลกระทบตอ่งานจิตรกรรมฝาผนงัในท้องถ่ิน 

การปฏิรูปการปกครองและการปรับปรุงโครงสร้างทางสงัคมโดยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั อนัมีปัจจยัจากยทุธการทางการเมืองของชาวตะวนัตก การลา่อาณานิคมขององักฤษและ

ฝร่ังเศสเป็นภาวะคกุคามสําคญั นอกจากนี ้ ชาวตะวนัตกยงัไมย่อมรับสถานภาพความเป็นประเทศราช

ของอาณาจกัรล้านนา เน่ืองจากมีความหมายไมช่ดัเจนด้านการปกครอง ประกอบกบัการเกิดปัญหา

หลายครัง้หลายหนระหวา่งคนในบงัคบัองักฤษและคนในพืน้ท่ีซึง่ไมมี่ใครสามารถแก้ไขได้ สภาพการณ์

ดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่อาณาจกัรล้านนากําลงัตกอยูใ่นสถานภาพอนัตราย จงึเป็นเหตใุห้รัฐบาล

กรุงเทพฯ เลง็เห็นความจําเป็นเร่งดว่นในการปรับปรุงโครงสร้างการปกครองให้เป็นรูปแบบเดียวกบั



ชาวตะวนัตก ภายหลงัการปฏิรูปการปกครองหลายครัง้ในล้านนาให้อยูภ่ายใต้อํานาจการปกครองของ

กรุงเทพฯ และการเปล่ียนแปลงและการพฒันาทางด้านสงัคม เกิดปฏิกริยาตอ่ต้านทัง้จากชนชัน้ระดบั

เจ้านายและประชาชนชาวล้านนา ในด้านการสร้างงานศลิปะท้องถ่ินล้านนา เม่ือสถานภาพของเจ้านาย

ล้านนาผู้ครองเมืองตา่งๆ ถกูลดบทบาทลงและมีความมัง่คัง่น้อยลง ยอ่มไมอ่าจอปุถมัภ์วดัวาอารามดงัแต่

ก่อน การยกเลกิระบอบไพร่ทาสยอ่มหมายถึงการสิน้สดุอํานาจการควบคมุช่างท่ีมีความเช่ียวชาญ 

จิตรกรรมฝาผนงัล้านนาพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ จงึจดัเป็นหลกัฐานชิน้สดุท้ายท่ีเป็นรูปแบบของช่างล้านนา

แท้จริง ภายหลงัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการปกครองอยา่งเตม็รูปแบบในคร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 

การสร้างงานศลิปกรรมอนัเน่ืองในพทุธศาสนาอยูภ่ายใต้การควบคมุของหนว่ยงานราชการกรุงเทพฯ มี

การกําหนดใช้รูปแบบศลิปกรรมรัตนโกสนิทร์เหมือนกนัทัว่ราชอาณาจกัร จงึถือเป็นยคุสิน้สดุรูปแบบ

ศลิปกรรมท้องถ่ินล้านนา 

 

คําสําคญั :  จิตรกรรมฝาผนงัล้านนา, สงัคมและการเมืองล้านนาในพทุธศตวรรษท่ี ๒๕ 
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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. 
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