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53107201: สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

คําสําคญั:  จิตรกรรมไทย / พระพทุธประวตั ิ/ เวสสนัดรชาดก / เหม เวชกร 

กญัญาพชัร  บุญนาคค้า: จิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวตัิและเวสสนัดรชาดกผลงาน

ของครูเหม เวชกร. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 268 หน้า. 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้วตัถุประสงค์ท่ีจะศึกษาภาพงานจิตรกรรมท่ีเป็นผลงานของครู

เหม เวชกร ซึง่อยูใ่นชว่งสมยัรัชกาลท่ี 6 ถึงรัชกาลท่ี 7 ทัง้นีเ้ลือกศกึษาเฉพาะเร่ืองพระพทุธประวตัิ

และเวสสนัดรชาดก โดยทําการตรวจสอบเนือ้หางานวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและศกึษาเปรียบเทียบ

ภาพงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีแบบแผน จิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ท่ีร่วมสมยักัน ทัง้นีย้ัง

รวมถึงศลิปะร่วมสมยัและปัจจยัแวดล้อมของสงัคมในยคุนัน้ด้วย 

ผลท่ีได้จากการศึกษาสรุปได้ว่า เนือ้หาและแรงบนัดาลใจท่ีนํามาเขียนเป็นภาพงาน

จิตรกรรม คือ การกลบัไปเขียนภาพท่ีมีเร่ืองราวแบบปรัมปราคติ ท่ีผสมผสานเทคนิคแนวคิดแบบ

ตะวนัตกกบัแบบไทย โดยนําแรงบนัดาลใจเหล่านัน้มาประยกุต์ใช้จนเกิดเป็นแนวทางในการเขียน

ภาพท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน ทัง้นีล้กัษณะรูปแบบภาพจิตรกรรมของครูเหมถูกถ่ายทอดออกมา

ด้วยความเรียบง่าย ถือเป็นลักษณะรูปแบบของภาพงานจิตรกรรมท่ีเป็นงานราษฎร์ อันมี

จดุประสงค์หลกั คือ การใช้ภาพจิตรกรรมเป็นส่ือช่วยเผยแพร่เร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาให้แก่

ประชาชนทัว่ไป ซึง่เนือ้หาท่ีสะท้อนภาพภาพงานจิตรกรรม ยงัคงนําเสนอเร่ืองทางพระพทุธศาสนา

ในแง่ของความศกัดิส์ิทธ์ิและปาฏิหาริย์ มากกว่าการสัง่สอนเพ่ือชีแ้จงให้เห็นแนวทางของการหลดุ

พ้นด้วยการรักษาศีล สมาธิ และปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาประวตัศิาสตร์ศลิปะ                                        บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร  

ลายมือช่ือนกัศกึษา...........................................................                            ปีการศกึษา 2557 

ลายมือช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์............................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

53107201:  MAJOR: ART HISTORY 
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KANYAPAT BOONNAKKA: HEM VEJAKORN'S THE LIFE OF BUDDHA AND 

VESSANTARA JATAKA PAINTING. THESIS ADVISOR: PROF. SAKCHAI SAISINGHA,  

Ph.D. 268 pp. 

The purpose of this thesis is to study the work of Hem Vejakorn’s within King 

Rama VI to King Rama VII. Studying only the life of Buddha and vessantara jataka painting by 

investigate the subject matter that related and compare between the Thai tradition painting 

and Thai contemporary applied. And also include the contemporary art and period condition. 

The result of the study can summarize that subject matter and the inspiration that 

brought the mural painting is going back to pain the picture about the principle ancient by 

integrated East and Thai technique by brought these inspiration applied to pain the personal 

identity painting. And so the style of the painting of Hem Vejakorn transmitted the simplicity is 

the characteristic of the masses painting. The purpose is to use these painting to 

communicate the story of the Buddhism to the public. The story that reflect to the painting  still 

presented the story of the Buddhism in the holy and miracle more than explain the way to 

liberation by observe the precepts, concentration and wisdom.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ําเร็จลุล่วงไปได้จากความกรุณาของหลายท่าน ซึ่งผู้ วิจัยขอ 

กราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้คือ 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห์ อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ท่ี

คอยให้กําลงัใจ คําแนะนําอันเป็นประโยชน์ในการทําวิทยานิพนธ์ และให้การชีแ้นะแนวทางใน

การศกึษาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะมาตัง้แตต้่น ทัง้ยงักรุณาสละเวลาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

ให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยมากขึน้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สนัติ เลก็สขุมุ อาจารย์ท่ีให้ความรู้ ความเมตตา คอยชีแ้นะแนวทาง

ในการศึกษาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ และให้แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในหลายๆด้านมา

โดยตลอด 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภสัสร์ ชูวิเชียร และอาจารย์ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะทุกท่านท่ีให้

ความรู้ในทกุรายวิชาเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการทําวิจยัครัง้นี ้

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีแก้ว พ่ีเอิญ พ่ีกบ พ่ีเอและครอบครัวของผู้ วิจัยท่ีให้

ความรักและความเข้าใจเสมอมา 

ขอขอบคุณ อลงกรณ์ ชนิสา พิชิต อโนชา ปิยนนัท์ และพลอยชมพู เพ่ือนนักศึกษา

ปริญญาโททุกคนในรุ่นท่ีอยู่เป็นกําลงัใจ คอยให้คําปรึกษาในทุกเร่ือง และขอขอบคุณท่ีอยู่เคียง

ข้างกนัเสมอมา  

ขอขอบคุณ นา ต๊ิดต่ี ซีม นิว พ่ีเม่น พ่ีโภคและเพ่ือนทุกคนท่ีคณะศิลปะและการ

ออกแบบมหาวิทยาลยัรังสติท่ีคอยเป็นหว่งและให้กําลงัใจกนัมาโดยตลอด 
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