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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ครูเหม  เวชกร  เป็นจิตรกรท่ีมีช่ือเสียงและผลงานอยู่ในช่วงพ.ศ. 2467 – 25121 ได้

เรียนรู้และรับการแนะนําวิธีเขียนภาพจากนายคาร์โล ริโกลี (Carlo Rigoli ,C. Rigoli) จิตรกรชาว

อิตาเลีย่นผู้ ท่ีเข้ามารับงานเขียนภาพบนเพดานและผนงัพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ทําให้ผลงานของ

ครูเหมได้รับอิทธิพลความเป็นตะวนัตกในเร่ืองของการใช้แสงเงา หลกักายวิภาคและหลกัทศันีย

วิทยา แตใ่นขณะเดียวกนัผลงานท่ีออกมากลบัมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยแฝงให้เห็น เน่ืองจากครู

เหมได้นําเอาเทคนิควิธีการแบบตะวนัตก มาผสมผสานกับความเป็นไทยตามแบบมุมมองของตวั

ทา่นเอง คือการเขียนภาพบุคคลให้มีอากัปกิริยาท่าทางการแสดงออกอย่างไทย รวมถึงการเขียน

บรรยากาศในภาพ เช่น อาคารบ้านเรือน วิถีชีวิตต่างๆในช่วงเวลานัน้ โดยการนําลกัษณะบาง

ประการจากจิตรกรรมไทยแนวประเพณีแบบแผน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบสมัยใหม่ จนสามารถ

พฒันาแนวทางในการเขียนภาพให้เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของศิลปินเองได้ ทัง้นีย้งัมีเร่ืองของการ

จดัวางองค์ประกอบภาพและการถ่ายทอดมุมมองท่ีเป็นจุดเด่น โดยการเขียนภาพแบบใช้มุมมอง

ของบุคคลท่ี32 คือ ผู้ ชมภาพสามารถเห็นและรู้สกึไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในภาพ ราวกับว่า

เหตกุารณ์ในภาพ กําลงัเกิดขึน้อยูใ่นช่วงเวลาเดียวกบัท่ีกําลงัมองเข้าไปยงัภาพเขียน จึงทําให้ภาพ

นัน้มีความนา่สนใจถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ ผลงานสว่นใหญ่ของครูเหมมักเป็นงานภาพประกอบสื่อ

สิง่พิมพ์ มีทัง้ท่ีเขียนเพ่ือประกอบตําราเรียน แผ่นโฆษณานิตยสาร ภาพประกอบงานวรรณกรรม

                                                 
1 สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจิตร ครูเหม 

เวชกร, การแสดงนิทรรรศการภาพวาดของ เหม เวชกร ณ หอศิลป์วิทยนิทรรศ์ สถาบนัวิทยา

บริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 21 มีนาคม- 26 เมษายน 2539 (กรุงเทพฯ: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ 

สถาบนัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), 22 -24. 
2 ศรัณย์ ทองปาน, “หลายมมุมองของครูเหม,” สารคดี 18, 213 (พฤศจิกายน 2542): 
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ตา่งๆ เช่น ขุนช้างขุนแผน กากี เงาะป่า ฯลฯ ภาพประกอบนิยาย ภาพประวติัศาสตร์ไทย รวมถึง

ภาพประกอบเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา เช่น พทุธประวติั ชาดก เป็นต้น 

เน่ืองจากการเขียนภาพจิตรกรรมของไทย มีจุดเร่ิมต้นมาจากความเช่ือความศรัทธา

และการรับใช้พทุธศาสนาเป็นหลกั ดงันัน้งานจิตรกรรมไทยท่ีพบหลกัฐานตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

จนถึงสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น (รัชกาลท่ี 1-3) จึงมีเนือ้หาเร่ืองราวแบบปรัมปราคติ เช่น เร่ืองไตร

ภมิูโลกสณัฐาน พทุธประวติั ชาดก เป็นต้น โดยมีวิธีการเขียนภาพท่ีมีระเบียบแบบแผนสืบทอดต่อ

กนัมาหรือท่ีเรียกวา่จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนหรือประเพณีนิยม จากนัน้ก็ค่อยๆปรับเปลี่ยน

รับแนวความคิดแบบสจันิยมตะวนัตกเข้ามาใช้ และเร่ิมชัดเจนยิ่งขึน้ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4 ทําให้

งานจิตรกรรมไทยท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวข้องกับพุทธศาสนาได้ลดความนิยมลง และเร่ิมให้ความสนใจ

กับเร่ืองราวท่ีมีเนือ้หาสมจริงมีเหตุผลหลกัการทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ ทัง้นีเ้กิดจากกระแสของ

การล่าอาณานิคมตะวนัตก ทําให้ชนชัน้นําของไทยต้องปรับปรุงยอมรับแนวคิดวฒันธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีจากภายนอกเข้ามา เนือ้หาเร่ืองราวในงานจิตรกรรมไทยจึงได้ปรับเปลี่ยน

รูปแบบและแนวคิดไปตามบริบทของสงัคม ยิ่งในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 กระแสอิทธิพลตะวนัตกมีผล

ตอ่ระบบเศรษฐกิจสงัคมในประเทศเป็นอยา่งมาก งานจิตรกรรมก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบนี ้

โดยเปลีย่นจากเร่ืองราวทางพทุธศาสนา เป็นการเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับประวติัศาสตร์ของประเทศ

ไทยแทน เช่น พระท่ีนั่งทรงผนวช วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวรวิหาร ภายในวิหารเขียนภาพ

แนวสมจริงเร่ืองพระราชประวติัของรัชกาลท่ี 5 ซึ่งการเขียนภาพแนวประเพณีแบบแผนไม่ปรากฏ

ขึน้ หากแตเ่ป็นการซอ่มแซมบูรณะงานเก่าเป็นสว่นใหญ่ ทําให้ในสมยันีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีขาดการสืบ

ทอดคติและวิธีการโบราณ จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 6-7 อิทธิพลกระแสตะวันตกท่ีเข้ามามากจากรัช

สมัยก่อนหน้า จนทําให้ต้องสร้างกระแสแนวความคิดเร่ืองชาตินิยมขึน้มา 2

3 มีการรือ้ฟื้นงาน

จิตรกรรมไทยแบบประเพณีขึน้ ซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถกลบัไปเขียนงานจิตรกรรมแบบประเพณี

แบบแผนอย่างสมัยก่อนได้ แต่มีการนําเอาเร่ืองราวทางพุทธศาสนากลบัมาเขียน เช่น ท่ีฝาผนัง

อุโบสถวดัราชาธิวาสเขียนเร่ืองเวสสนัดรชาดก โดยมีสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์

ทรงเป็นผู้ออกแบบโครงร่างภาพแล้วให้นายคาร์โล ริโกลลีงสแีละเขียนภาพ 3

4 รูปแบบงานจิตรกรรม

ท่ีออกมาจึงมีลกัษณะเป็นงานแนวทางใหม่ ท่ีผสมผสานความเป็นไทยกับเทคนิคต่างๆตามแบบ

                                                 
3 วิไลเลขา  ถาวรธนสาร, ชนชัน้นําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2545), 140-141. 
4 “มหาเวสสนัดร,” เมืองโบราณ 7, 1 (ธนัวาคม 2523 – มีนาคม 2524): 113.  
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ตะวันตก ดังนัน้ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชาธิวาสจึงได้กลายเป็นต้นแบบให้กับงาน

จิตรกรรมไทยในยุคสมัยต่อมา รวมถึงยงัเป็นแนวทางใหม่ให้กับจิตรกรกลุม่หนึ่งในสมัยนัน้ เช่น 

พระเทวาภินิมมิต เหม  เวชกร และพระวรรณวาดวิจิตร เป็นต้น โดยช่วงเวลาดงักลา่วได้เกิดความ

เคลือ่นไหวด้านงานจิตรกรรมไทยเป็นอยา่งมาก เพราะมีการปรับเปลี่ยนทัง้แนวคิด เทคนิค รวมถึง

วสัดท่ีุนํามาเขียนภาพ  คือ จากเดิมท่ีเขียนภาพขึน้ภายในวดัก็กลายมาเป็นการนิยมเขียนภาพลง

บนสือ่สิง่พิมพ์ตา่งๆ ทําให้คติแนวคิดท่ีใช้งานจิตรกรรมเป็นสือ่ช่วยในการเผยแพร่ศาสนา รวมไปถึง

การตกแตง่เพ่ือสร้างบรรยากาศให้วดัเปรียบเสมือนพืน้ท่ีอันศกัดิ์สิทธ์ิเปลี่ยนไป ทัง้นีเ้ม่ือภาพงาน

จิตรกรรมได้ถูกนํามาผลิตเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีหลายคนอาจมองว่าคุณค่าในงานจิตรกรรมได้ลด

น้อยลง เพราะขาดจิตวิญญาณและความศรัทธา แตข้่อดีในทางตรงกันข้ามกลบัทําให้บุคคลทัว่ไป

เข้าถึงงานจิตรกรรมท่ีมีเร่ืองราวทางพทุธศาสนาได้มากขึน้ 

 แม้วา่ผลงานของครูเหม  เวชกร จะไม่ได้จัดอยู่ในรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยตาม

แบบแผนท่ีมีคติแนวคิดและรูปแบบทางเชิงช่างสืบเน่ืองกันมาอย่างช้านาน แต่ผลงานของครูเหม

เป็นอีกหนึ่งตวัอย่างของการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงระหว่างสงัคมไทยเร่ิมมีการ

เปลี่ยนแปลงและการปรับตวัให้เข้ากับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จึงนําไปสู่ประเด็นในการศึกษาถึง

ลกัษณะงานภาพเขียนและผลงานท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนาได้แก่ เร่ืองพระพุทธประวติัและเร่ือง

พระเวสสนัดรชาดก ทัง้นีผ้ลงานของครูเหมท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนามีลกัษณะการใช้มุมมองท่ี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปิน เพ่ือการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีปรากฏอยู่ตามคัมภีร์และงาน

วรรณกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้องให้ออกมาเป็นภาพเขียน โดยในแตล่ะภาพได้สะท้อนความเป็นอยู่และ

วิถีชีวิตท่ีร่วมสมยัอยูใ่นช่วงเวลานัน้ รวมถึงยงัได้ถ่ายทอดการแสดงออกทางอารมณ์ของตวัละคร

ให้มีความสมจริงยิ่งขึน้ และยงัสามารถรักษาเนือ้หาและใจความสาํคญัของคติธรรมและหลกัธรรม

คําสอนทางพทุธศาสนาได้เป็นอยา่งดี 

 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือทําความเข้าใจความแตกต่างของจิตรกรรมไทยแนวประเพณีแบบแผน กับ

จิตรกรรมไทยแนวประเพณีสากลหรือแบบประยกุต์ 

2. เพ่ือเข้าใจถึงบริบทแวดล้อมของสงัคมไทยแต่ละยุคสมัย อันเป็นสาเหตุท่ีทําให้เกิด

การปรับเปลีย่นรูปแบบงานจิตรกรรมไทย เช่น จากท่ีนิยมเขียนลงบนสมดุขอ่ย ฝาผนงั และกําแพง

วดัจนกลายมาเป็นสือ่สิง่พิมพ์ 
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3. สามารถวิเคราะห์และเข้าใจถึงแนวทางการเขียนงานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี

สากลหรือแบบประยกุต์ 

4. สามารถเข้าใจถึงแรงบนัดาลใจ แนวคิด เทคนิค และมมุมองของครูเหม เวชกร 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

 จิตรกรรมพุทธประวัติและจิตรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนาของครูเหม  เวชกร 

ได้รับอิทธิพลมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัราชาธิวาส และได้รับการศึกษาเทคนิคการ

เขียนภาพตามหลกัตะวันตกจากนายคาร์โล ริโกลีจิตรกรชาวอิตาเลี่ยน จนเกิดการพัฒนาเป็น

รูปแบบของตนเอง คือ มีมมุมองในการภาพเขียนท่ีแตกตา่งจากจิตกรไทยในสมยัเดียวกนั เช่น การ

วาดภาพผา่นมมุมองของบุคคลท่ี 3 มีการใช้จุดนําสายตาในตวัช่วยในการนําเสนอเร่ืองราวแก่ผู้ชม

ภาพ โดยใช้องค์ประกอบของภาพ ทิศทางของเส้นและสีเป็นตัวช่วยนําสายตาไปยังอีกจุดหนึ่ง 

รวมถึงมีการให้แสงและเงาท่ีตดักนัอยา่งชดัเจน เช่น ในหนึง่ภาพมีทัง้สว่นท่ีสวา่งจดัและมือสลวัอยู่

ร่วมในภาพเดียวกัน เป็นต้น ดังนัน้ภาพเขียนของครูเหม  เวชกร จึงสามารถเป็นตัวอย่างใน

การศกึษาท่ีทําให้เข้าใจถึงการปรับเปลีย่นวิธีการเขียนภาพ และวิธีการนําเสนอภาพงานจิตรกรรม

แบบใหม่ต่อผู้ ชม โดยท่ียังสามารถรักษาลกัษณะบรรยากาศความเป็นศิลปะไทยไว้ได้ และมี

แนวทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อันมีผลต่อแนวทางการเขียนภาพในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

สากลเร่ือยมาจนถึงสมยัปัจจุบนั 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาผลงานของเหม  เวชกร  ท่ีเก่ียวข้องกับพุทธศาสนาทัง้หมด ได้แก่ งานสื่อ

สิง่พิมพ์ตา่งๆ รวมถึงนํามาศกึษาเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรมรุ่นก่อนหน้าท่ีสง่อิทธิพลให้กับเหม  

เวชกร เช่น งานจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดราชาธิวาส รวมถึงศึกษาผลงานของศิลปินไทยท่ีมี

ช่ือเสียงและผลงานร่วมสมัยเดียวกัน ท่ีเขียนภาพเป็นเร่ืองราวทางพุทธศาสนาและจัดทําเป็นสื่อ

สิ่งพิมพ์ เช่น พระเทวาภินิมมิต ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาของบริษัท ส.ธรรมภักดี และศิลปะร่วม

สมัยท่ีเข้ามามีบทบาทในช่วงยุคสมัยของเหม เวชกร เช่น ภาพยนตร์ขาวดํา สิ่งพิมพ์และผลงาน

ของศิลปินตา่งประเทศ เป็นต้น 

 

ขัน้ตอนการศึกษา 

1. ศกึษางานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีแบบแผนรวมถึงงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

2. ศกึษางานจิตรกรรมไทยแนวประเพณีสากลหรือแบบประยกุต์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ศกึษาเปรียบเทียบงานจิตรกรรมทัง้ 2 ประเภท เพ่ือทําความเข้าใจแนวคิด เทคนิค 

มมุมอง ของงานจิตรกรรม 

4. ศึกษาบริบทแวดล้อมของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย ท่ีเป็นสาเหตุของการ

ปรับเปลีย่นงานจิตรกรรม 

5. ศกึษาและรวบรวมประวติัผลงานของครูเหม เวชกร เพ่ือเข้าใจถึงแรงบนัดาลใจใน

การสร้างผลงาน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. มีความรู้ความเข้าใจในความแตกตา่งระหวา่งงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน

กบัแนวประยกุต์ 

2. เข้าใจถึงเหตแุละปัจจยัของบริบททางสงัคมท่ีเป็นตวัตวัแปรให้เกิดการปรับเปลี่ยน

ในงานจิตรกรรม 

3. เข้าใจถึงแนวคิด เทคนิค มุมมองท่ีครูเหม เวชกร ต้องการถ่ายทอดออกมาเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ในการเขียนภาพ และความหมายจากเนือ้หาในภาพท่ีมีบทบาทต่อ

การปรับเปลีย่นรูปแบบในงานงานจิตรกรรมไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 

ลักษณะงานจิตรกรรมไทย 

 

งานจิตรกรรมไทยมีหน้าท่ีหลักสําคญั คือ ใช้เพ่ือประดบัตกแต่งภายในอาคารทาง

ศาสนา และช่วยเป็นส่ือในการเผยแพร่หลกัธรรมคําสอนแก่ผู้ ท่ีเข้ามาในอาคาร เพ่ือให้เข้าใจถึง

เนือ้หาสาระสําคญัท่ีแสดงผ่านงานจิตรกรรม ความสวยงามของภาพจิตรกรรมสามารถโน้นน้าว

จิตใจของผู้ชมภาพให้เกิดความสนใจเรียนรู้เนือ้หาท่ีแท้จริงของศาสนาได้เป็นอย่างดี เพราะการ

ส่ือสารด้วยรูปภาพสามารถเข้าใจได้รวดเร็วกว่าการใช้ตวัอกัษร ทัง้นีง้านจิตรกรรมในประเทศไทย

สามารถแบง่ตามลกัษณะของรูปแบบและเทคนิคการเขียนได้ 2 ลกัษณะหลกัๆ คือ จิตรกรรมไทย

ประเพณีแบบแผนและจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ ซึง่งานจิตรกรรมทัง้สองมีลกัษณะ ดงันี ้

1. ลักษณะงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

งานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนแบง่ออกได้ 2 ประเภท โดยแบง่จากวสัดแุละ

พืน้ท่ีการใช้งาน ประเภทแรก คือ จิตรกรรมคงท่ี ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนงัท่ีพบตามวดัทัว่ไปมกัเขียน

ไว้บนโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม เช่น ฝาผนงั บานประต ูหน้าตา่ง คาน ข่ือ คอสอง และเสา 

เป็นต้น โดยเขียนไว้ภายในพระอโุบสถ วิหาร ศาลา หอไตร กรุพระเจดีย์หรือพระปรางค์ ประเภทท่ี

สอง คือ จิตรกรรมท่ีเคล่ือนท่ีได้ เช่น พระบฏ สมุดข่อย ภาพมหาชาติและตู้พระธรรม ส่วนใหญ่

เขียนด้วยสีฝุ่ นเช่นเดียวกบังานจิตรกรรมฝาผนงั การจดัองค์ประกอบภาพจดัตามความเหมาะสม

ของกระดาษสมดุขอ่ยหรือผ้าพระบฏ0

1 

รูปแบบโดยรวมของงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนมีลกัษณะแบนเรียบเป็น 2 

มิติ ไม่มีปริมาตร เกิดจากการระบายสีแล้วตดัเส้นให้เกิดรูปทรงตา่งๆ ภาพไม่มีระยะใกล้-ไกล รูปทรง

จะตัง้ซ้อนกันแบบเส้นขนาน อยู่บนพืน้ท่ีเดียวกันมีแต่ความกว้าง ไม่มีความหนาของรูปทรง 

                                                   
1 วิโชค มกุดามณี และคนอ่ืนๆ, ผู้รวบรวม,  ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-8, พิมพ์

ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2541. พิมพ์เป็นท่ีระลึกเน่ืองในมหามงคลสมยัฉลองสิริ

ราชสมบตัคิรบ 50 ปี พทุธศกัราช 2539), 86. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ีเขียนเป็นมุมมองแบบตานก ภาพบุคคลเขียนขึน้จากความคิดท่ีเป็นมโนภาพ 1

2 มีลกัษณะ

คล้ายกนัไม่แสดงความรู้สึกทางสีหน้า มกัใช้ท่าทางช่วยในการส่ือความหมาย ท่าทางอากปักิริยา

เป็นแบบนาฏลกัษณ์ ไมแ่สดงกล้ามเนือ้ บคุคลชัน้สงูหรือตวัละครหลกัเขียนให้มีความแตกตา่งจาก

ตวัละครทัว่ไป คือ สวมเคร่ืองทรง เช่น มงกุฎ กรองศอ สงัวาล เป็นต้น นิยมปิดทองลงบนเคร่ือง

แตง่กาย ท่าทางอ่อนช้อยกว่าตวัละครทัว่ไป 2

3 (ภาพท่ี 1) งานสถาปัตยกรรมตา่งๆเขียนขึน้จากแรง

บนัดาลใจของปราสาทอาคารท่ีมีอยู่จริง แต่ไม่ได้เขียนให้เหมือนจริง ซึ่งช่างเขียนเน้นเร่ืองของ

ความสวยงาม เขียนให้มีเส้นโครงสร้างรูปทรงสอดคล้องรับกับส่วนอ่ืนในภาพ ดังนัน้งาน

สถาปัตยกรรมในจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน จึงมีลกัษณะก่ึงอุดมคติก่ึงสมจริงเช่นเดียวกัน

กบัภาพบุคคล 3

4 (ภาพท่ี 2) ภาพเล่าเร่ืองแบง่ฉากเหตกุารณ์ตา่งๆ ด้วยด้วยสินเทา ฉากธรรมชาต ิ

เช่น ภูเขา แม่นํา้ ต้นไม้ และแนวกําแพงของงานสถาปัตยกรรม โดยวางภาพเป็นกลุ่มเล็กๆ

ตอ่เน่ืองกัน เว้นช่องไฟพองาม ส่วนมากงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนมกัใช้สีฝุ่ นผสมกาว 

(tempera technique) ไม่ว่าจะเขียนลงบนผนงัปนู ผ้า ไม้ กระดาษ และวสัดอ่ืุนๆ ก่อนการเขียน

ภาพจําเป็นต้องมีการเตรียมพืน้ก่อนการเขียนจริง ซึ่งเทคนิคนีจ้ะทําให้สีและปนูแห้งช้าหรือเร็วก็ได้ 

จงึเหมาะกบัการเขียนงานจิตรกรรมไทย เพราะเน่ืองจากต้องใช้ความประณีตและระยะเวลาในการ

เขียน ทําให้ชา่งสามารถเขียนภาพช้าได้ไมต้่องเร่งรีบแข็งกบัเวลาการแห้งตวัของปนู4

5 

เร่ืองราวท่ีนํามาเขียนในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง

กับพระพุทธศาสนา เร่ืองท่ีพบเป็นหลัก คือ พระพุทธประวตัิหรือพระปฐมสมโพธิกถา ทศชาดก 

เวสสนัดรชาดก 5

6 ส่วนเร่ืองอ่ืน ได้แก่ ไตรภูมิโลกสณัฐาน เทพชุมนุม หรือภาพทวารบาล เป็นต้น 

เร่ืองราวเหล่านีล้้วนเป็นเร่ืองแนวปรัมปราคติท่ีเขียนไว้ในคัมภีร์ทางศาสนา เพ่ือใช้เป็นอุบาย

สอดแทรกอยู่ในหลกัธรรมคําสอน ซึ่งเร่ืองเล่าในอุดมคติทางศาสนาคือท่ีมาของงานช่าง โดยสืบ

                                                   
2 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี (กรุงเทพฯ: โบราณคดี กรมศิลปากร), 8-

12. 
3 สนัต ิเล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทย-แบบประเพณีและแบบสากล (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธิราช, 2535), 163. 
4 เร่ืองเดียวกนั, 175. 
5 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี, 8-12. 
6 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 403. 

   ส
ำนกัหอ
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ทอดกันมายาวนานจนกลายเป็นรูปแบบกฎเกณฑ์ท่ีถือเป็นประเพณีแบบแผนนัน้เอง 6

7 ต่อมาใน

สมยัรัชกาลท่ี 3 ได้มีการเพิ่มเร่ืองราวท่ีนํามาเขียน คือ เร่ืองประวตัิของอดีตพระพุทธเจ้า ประวตัิ

ของปัจเจกพระพทุธเจ้า ประวตัขิองพระสาวิกาและภาพชาดกในชดุ 550 (547) พระชาติ7 8 หลงัจาก

นัน้ในรัชกาลถดัมาทิศทางของแนวเร่ืองแบบปรัมปราได้มีการปรับเปล่ียนให้มีความสมจริงมากขึน้

ตามกระแสสจันิยมตะวนัตก 

 

 
ภาพท่ี 1 ทา่ทางและกายแตง่กายของตวัละครในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน วดัสวุรรณาราม  

 

 

                                                   
7 สนัติ เล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็

เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2548), 16. 
8 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 421. 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 2 ปราสาทและผู้คนในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน วดัสวุรรณาราม 

 

2. ลักษณะงานจิตรกรรมไทยประยุกต์ 

งานจิตรกรรมไทยประยกุต์แบง่ออกได้ 2 ประเภท เช่นเดียวกบังานจิตรกรรม

ไทยประเพณีแบบแผน โดยแบ่งจากวสัดแุละพืน้ท่ีการใช้งาน ประเภทแรก คือ จิตรกรรมคงท่ี ซึ่ง

พบได้ตามวดัทัว่ไปมกัเขียนไว้บนโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม ประเภทท่ีสอง คือ จิตรกรรมท่ี

เคล่ือนท่ีได้ เชน่ พระบฏ สมดุขอ่ย และสิ่งพิมพ์ เป็นต้น การจดัองค์ประกอบของภาพจดัตามความ

เหมาะสมของกระดาษสมดุหรือผ้าพระบฏ 8

9ซึ่งในยคุสมยัหลงัเทคโนโลยีการพิมพ์มีความก้าวหน้า 

ทําให้ภาพงานจิตรกรรมท่ีปรากฏบนสิ่งพิมพ์เร่ิมเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ศาสนามากขึน้ 

ลกัษณะโดยรวมทัว่ไปงานของจิตรกรรมไทยประยกุต์ คือ ใช้เทคนิคการเขียน

แบบตะวันตก มีการคํานึงถึงระยะใกล้-ไกล แสง เงา และสีท่ีสมจริงตามธรรมชาติ วัตถุใน

ภาพเขียนเป็นแบบ 3 มิติ ภาพบุคคลมีบคุลิกอากปักิริยาแตกตา่งกนัออกไป แสดงความรู้สึกทาง

ใบหน้าและท่าทาง บางแห่งมีการวางองค์ประกอบภาพตามจิตรกรรมแบบไทยประเพณีแบบแผน 

ตวัละครหรือบุคคลสําคญั เช่น กษัตริย์ยงัคงสวมเคร่ืองทรงแบบไทยประเพณี คือ สวมมงกุฎ ทบั

ทรวง กรองศอ เป็นต้น แต่ในขณะท่ีวตัถอ่ืุนในภาพเขียนเป็นแบบ 3 มิติแล้วทัง้หมด การแต่งกาย

                                                   
9 วิโชค มกุดามณี และคนอ่ืนๆ, ผู้รวบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-8, 86. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของบคุคลชัน้รองเป็นการแต่งกายของผู้คนในสมยัรัตนโกสินทร์ และสถานท่ีท่ีปรากฏในภาพมีอยู่

จริง ยกตวัอยา่ง เชน่ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัระฆงัโฆสิตาราม เป็นต้น  

การแบ่งตอนของภาพเล่าเร่ืองในงานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ มีทัง้ท่ีใช้

ของแนวอาคารและฉากธรรมชาติเป็นตวัแบ่ง รวมถึงในสมัยหลังการแบ่งตอนภาพเล่าเร่ือง ใช้

วิธีการตีกรอบแบง่เป็นชอ่งๆในกรอบส่ีเหล่ียมอย่างชดัเจน เพ่ือแยกเร่ืองราวแตล่ะตอนออกจากกนั 

โดยเลือกเขียนเฉพาะตอนสําคญั และองค์ประกอบหลกัท่ีบ่งบอกถึงตอนนัน้ๆ 9

10 เร่ืองราวท่ีนํามา

เขียนเป็นเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนา โดยย้อนกลบัไปเขียนเร่ืองไตรภูมิโลกสณัฐาน พระพุทธ

ประวัติ ทศชาดก ชาดก ซึ่งเป็นเร่ืองนิยมเขียนกันในจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนเม่ือครัง้

สมยัก่อนรัชกาลท่ี 411แตด้่วยเหตท่ีุเรียกว่างานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ เพราะเน่ืองจากเทคนิค

และรูปแบบท่ีนํามาเขียนเป็นแบบตะวันตกแล้ว หากแต่นําเทคนิคเหล่านัน้มาประยุกต์ใช้กับ

เร่ืองราวอยา่งไทยท่ีเป็นแนวเร่ืองแบบปรัมปราคตินัน้เอง (ภาพท่ี 3) 

 

 
ภาพท่ี 3 จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ เร่ืองเวสสนัดรชาดก วดัราชาธิวาส 

 

3. รูปแบบและแนวคิดในงานจิตรกรรมไทยตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 1- รัชกาล

ปัจจุบัน 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์องค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่เม่ือ พ.ศ. 2325 ทรงฟื้นฟูพฒันาประเทศโดย

                                                   
10 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 541. 

 11 เร่ืองเดียวกนั, 539. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รวบรวมครูช่างและช่างเขียนท่ียงัหลงเหลืออยู่จากกรุงศรีอยุธยา เพ่ือการสร้างพระนคร ปราสาท

ราชมณเฑียร และวัดวาอารามต่างๆขึน้ใหม่ จึงส่งผลให้งานจิตรกรรมในระยะแรกของกรุง

รัตนโกสินทร์มีการสืบทอดรูปแบบมาจากงานจิตรกรรมของอยธุยาตอนปลาย แตใ่นขณะเดียวกนัก็

มีการคดิค้นแนวทางใหมข่ึน้เป็นของตนเองด้วย ในช่วงรัชกาลท่ี 1-2 ลกัษณะงานจิตรกรรมมีความ

คล้ายคลึงกนั ไม่แตกตา่งกันมากนกั เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปลงเมือง รวมถึง

บ้านเมืองยงัอยูใ่นชว่งภาวะสงคราม งานจิตรกรรมท่ีอยูใ่นสมยันี ้ได้แก่ งานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีพระ

ท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ วัดดุสิตดาราม วัดราชสิทธาราม เป็นต้น โดยมีรูปแบบและเนือ้หาของงาน

จิตรกรรมในลกัษณะเดียวกนั คือ เร่ืองพระพทุธประวตั ิทศชาต ิไตรภมูิโลกสณัฐาน11

12 

เม่ือมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 3 บ้านเมืองสงบขึน้ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจดีขึน้

ตามลําดับ ในช่วงนัน้ชาวไทยมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติเพิ่มมากขึน้ เช่น จีน มุสลิม และ

ชาวตะวนัตก เป็นต้น ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนและรับวฒันธรรมจากตา่งชาติเข้ามา โดยอิทธิพลท่ี

ได้รับจากตา่งชาตไิด้ปรากฏให้เห็นในงานจิตรกรรมด้วย ทัง้นีผ้ลจากการรับอิทธิพลตา่งชาติ ทําให้

เกิดศลิปะอยา่งใหมข่ึน้ เรียกวา่ “แบบพระราชนิยม”13รวมถึงเกิดการตกแตง่ด้วยลวดลายท่ีเรียกว่า 

ลายนอกอย่าง หรือ ลายอย่างเทศ ท่ีไม่ใช่การถ่ายทอดงานจิตรกรรมแบบเป็นเร่ืองราว แต่เน้นใน

เร่ืองของความสวยงาม และการประดบัตกแตง่เป็นหลกั 1 3

14ในสมยันีท้ิศทางของงานจิตรกรรมเร่ิมมี

ความสมจริงขึน้ เร่ิมให้ความสําคญักบัฉากทิวทศัน์ ภาพบคุคลชัน้รองท่ีดมีูชีวิตชีวา โดยการเขียน

เลียนแบบธรรมชาติมีการใช้สีตามอิทธิพลตะวนัตก ซึ่งในขณะนัน้เร่ิมมีภาพพิมพ์เข้ามาเผยแพร่

แล้ว14

15 วดัท่ีมีลกัษณะรูปแบบของงานจิตรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่น วดัสวุรรณราม เขตบางกอก

น้อย ซึง่เร่ืองราวในภาพจิตรกรรมเน้นเร่ืองทางพทุธศาสนาเป็นหลกั คือ เร่ืองพระพทุธประวตัิ และ

ทศชาดก เป็นต้น ฉากทิวทศัน์และตวัละครในภาพเร่ิมมีความสมจริง รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ

ภาพสามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในสมยันัน้ได้เป็นอยา่งดี15

16 (ภาพท่ี 4) 

                                                   
12 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 412-413. 
13 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, งานช่างสมัยพระน่ังเกล้า (กรุงเทพฯ: ศลิปวฒันธรรม, 2551), 4-5. 
14 สนัต ิเล็กสขุมุ, งานช่าง คาํช่างโบราณ (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2553), 221. 
15 วิโชค มกุดามณี และคนอ่ืนๆ, ผู้รวบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-8, 67. 
16 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 11. 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 4 จิตรกรรมสมยัรัชกาลท่ี 3 ฉากธรรมชาตแิละบคุคลชัน้รอง วดัสวุรรณาราม 

 

สมยัรัชกาลท่ี 4 งานศลิปกรรมแบบพระราชนิยมจากรัชกาลท่ี 3 เร่ิมลดความ

นิยมลง เน่ืองจาก ประเทศไทยประสบกบัปัญหาการล่าอาณานิคมจากชาติตะวนัตก โดยมีองักฤษ

และฝร่ังเศสเป็นตวันําทําให้ชนชัน้นําของไทยต้องปรับตวัโดยการยอมรับแนวคิด และวฒันธรรม

จากต่างชาติเข้ามาเพ่ือป้องกันประเทศชาติด้วยการปรับปรุงนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรมและงานศิลปกรรมทุกแขนงให้ทัดเทียมกับต่างชาติจนเป็นท่ียอมรับ 1 6

17ในด้านงาน

จิตรกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการปรับตวัครัง้นีเ้ช่นกนั ซึ่งแนวทางของงานจิตกรรมจากแบบแผน

ประเพณีถกูปรับเปล่ียนทัง้ด้านแนวคิดและรูปแบบ โดยการเขียนภาพท่ีมีเทคนิคแบบตะวนัตกเข้า

มาผสมผสานกบัเร่ืองราวท่ีปรากฏขึน้จริงในพระพทุธศาสนา เช่น เร่ืองปริศนาธรรม ธุดงควตัร 13 

อสภุรรมฐาน 10  ฉฬาภิชาต ิและประเพณีบญุ เป็นต้น17

18 โดยเปล่ียนไปเป็นแนวสจันิยมท่ีมีอิทธิพล

แนวคดิจากตะวนัตกเป็นหลกั ทําให้เร่ืองราวและการแสดงออกในงานจิตรกรรมมีความสมจริงเป็น

                                                   
17 พลอยไพลิน เทพพงษ์, “งานวิเคราะห์มุมมองใหม่: แนวคิดงานจิตรกรรมภาพปริศนา

ธรรมในรัชกาลท่ี 4” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 5. 
18 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 420. 

   ส
ำนกัหอ
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เหตุเป็นผลมากขึน้ ยกตวัอย่าง เช่น วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 

จิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถบนผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนเร่ืองประเพณีสําคญัทางศาสนา 

ส่วนพืน้ท่ีเหนือช่องหน้าต่างเป็นภาพปริศนาธรรมท่ีเขียนขึน้ตามแบบตะวนัตก 1 8

19 (ภาพท่ี 5) ทัง้นี ้

งานจิตรกรรมประเพณีแบบแผนและเร่ืองราวแบบปรัมปราคติ ยงัคงได้รับการสืบทอดแนวคิดและ

วิธีการแบบเดมิในสว่นของวดัท่ีอยูเ่ขตรอบนอกพระนคร เชน่ วดับางขนุเทียนใน เป็นต้น19

20 

 

 
ภาพท่ี 5 ภาพปริศนาธรรม จิตรกรรมฝาผนงัอโุบสถ วดับวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ รัชกาลท่ี 3-4 

ท่ีมา: สนัต ิเล็กสขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลท่ี 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียนตาม 

(กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2548), 217. 

 

สมยัรัชกาลท่ี 5 ประเทศชาติมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงในหลายด้าน เช่น 

การปรับปรุงขนบธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมือง ยกเลิกระบบทาส จัดรูปแบบ

การศกึษาแผนใหม่ จดัตัง้โรงเรียนหลวงตามพระบรมมหาราชวงัและวดัตา่งๆ รวมถึงการปรับปรุง

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลายด้าน เป็นช่วงท่ีประเทศไทยเปิดรับอารยธรรมจากชาติ

                                                   
19 สนัต ิเล็กสขุมุ, ข้อมูลกับมุมมองศิลปะรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 

227. 
20 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 514. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตะวนัตกอย่างเต็มท่ี 2 0

21โดยมีทัง้คนไทยท่ีไปศกึษาเหล่าเรียนในต่างประเทศและชาวตะวนัตกท่ีเข้า

มาร่วมงานในประเทศไทย จนก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากชาติตะวนัตก ทําให้ความรู้ท่ี

ได้รับเปิดกว้างมากขึน้ ในด้านงานจิตรกรรมและศิลปกรรมแขนงอ่ืนๆก็นําแนวคิดท่ีได้เห็นจาก

ประเทศตะวันตกมาปรับใช้ในประเทศไทย ในยุคนีมี้ศิลปินผู้ มีความสามารถในหลายด้าน คือ 

สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ผู้ ท่ีทรงออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานท่ีผสมผสาน

วฒันธรรมไทยให้เข้ากับวฒันธรรมตะวนัตกได้อย่างลงตวั จนเกิดเป็นศิลปะแนวใหม่ในประเทศ

ไทยขึน้21

22 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลท่ี 5 เร่ิมมีการเขียน

ภาพบุคคลมากขึน้ เนือ้หาและเร่ืองราวไม่ได้เขียนแค่เร่ืองราวทางศาสนาเพียงอย่างเดียวแบบ

สมัยก่อน แต่มีการเขียนภาพทิวทัศน์ ภาพท่ีบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาพประวัติศาสตร์

บ้านเมือง พระราชกรณียกิจและประเพณีสิบสองเดือน เป็นต้น ตวัอยา่งภาพจิตรกรรมท่ีเขียนขึน้ใน

รัชกาลนี ้เช่น พระท่ีนัง่ทรงผนวช วดัเบญจมบพิตรดสุิตวนาราม 2 2

23 (ภาพท่ี 6) รวมถึงในยคุนีมี้การ

เขียนภาพท่ีมีขนาดเล็กลงเพ่ือนําไปใสก่รอบแบบฝร่ังแขวนประดบัไว้เหนือช่องหน้าตา่งภายในพระ

อโุบสถ วิหาร เชน่ การเขียนเร่ืองพทุธประวตั ิและทศชาดกเป็นตอนๆ 2 3

24 ทัง้นีเ้ป็นผลท่ีได้รับจากการ

รับวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเพราะนอกจากทําให้รูปแบบงานจิตรกรรมในสมัยนี ้มีการ

เปล่ียนแปลงเร่ืองรูปแบบ เร่ืองราวท่ีนํามาเขียน และวิธีการนําเสนอภาพงานจิตรกรรมท่ีมีความ

หลากหลายมากขึน้ ยงัทําให้วตัถุประสงค์ในการเขียนภาพเร่ิมมีการปรับเปล่ียนไปจากเดิม เช่น 

แนวคดิด้านการใช้ภาพจิตรกรรมเพ่ือการประดบัตกแตง่เร่ิมได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ 

 

                                                   
21 คณิตา เลขะกลุ, “พระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจกัรีวงศ์,” อนุสาร อ.ส.ท.  22, 9 

(เมษายน 2525): 68-69. 
22 วิรุณ ตัง้เจริญ, ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอ.เอส.เฮ้าส์, 2534), 

55. 
23 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 522. 
24 วิโชค มกุดามณี และคนอ่ืนๆ, ผู้รวบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-8, 81. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 6 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสอ่งกล้องทอดพระเนตรสริุยปุราคา 

(ภาพจาก พิชิต องัคศภุรกลุ) 

 

สมยัรัชกาลท่ี 6 ได้เกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ขึน้เม่ือ พ.ศ. 245725 ทําให้สภาพ

บ้านเมืองภายหลังสงครามต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา เป็นช่วงท่ีประเทศไทยยัง

ประสบปัญหาการคกุคามจากชาติตะวนัตก เพ่ือรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดไทยจําเป็นต้องยอมรับ

วัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งในขณะเดียวกันได้มีการสร้างกระแสชาตินิยมขึน้มา เพ่ือให้คนไทยหัน

กลบัมาใสใ่จประเพณี ศลิปะ วฒันธรรมของตนเอง25

26เพราะเน่ืองด้วยกระแสจากโลกภายนอกท่ีเข้า

มาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตป่ลายสมยัรัชกาลท่ี 3 ทําให้งานจิตรกรรมแบบเดิมขาดการสืบทอดและหาผู้

มีฝีมือมาสร้างสรรค์ผลงานแบบไทยประเพณีได้ยาก งานจิตรกรรมในสมยันีมี้การเร่ิมหนักลบัมา

เขียนเร่ืองราวแบบเดิม เช่น การเขียนเร่ืองพระพุทธประวตัิ ทศชาติ ชาดก เป็นต้น แตรู่ปแบบของ

งานจิตรกรรมไม่สามารถกลบัไปเขียนตามจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนได้ จึงเกิดเป็นรูปแบบ

งานจิตรกรรมไทยแนวใหม่ขึน้ คือ งานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ ตวัอย่างงานจิตรกรรมในสมยันี ้

                                                   
25 วิโชค มกุดามณี และคนอ่ืนๆ, ผู้รวบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-8, 205. 
26 วิไลเลขา ถาวรธรสาร, ชนชัน้นําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2545), 139-140. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คือ จิตรกรรมฝาผนงัวดัราชาธิวาสท่ีสมเดจ็ฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ทรงเป็นผู้ออกแบบ 

โดยให้นายคาร์โล ริโกลี จิตรกรชาวอิตาเลียนเป็นผู้ขยายแบบและลงสี 2 6

27 รูปแบบงานจิตรกรรมฝา

ผนังแห่งนีถื้อเป็นแนวทางใหม่ โดยใช้เทคนิคการเขียนแบบตะวันตก องค์ประกอบต่างๆใน

ภาพเขียนขึน้อยา่งสมจริง ภาพบคุคลมีลกัษณะแบบชาวอินเดีย (ภาพท่ี 7) ซึ่งตอ่มาในภายหลงัได้

กลายเป็นแนวทางในการเขียนภาพให้กับศิลปินท่านอ่ืนอีก ได้มีการพฒันารูปแบบและเทคนิคใน

การเขียนภาพงานจิตรกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ยังปรากฏช่างเขียนท่ีมี

ความสามารถอีกหลายท่านท่ีเป็นช่างหลวง เช่น พระเทวาภินิมมิต และพระวรรณวาดวิจิตร เป็น

ต้น27

28  

 

 
ภาพท่ี 7 ชชูก กณัฑ์จลุพน จิตรกรรมฝาผนงัพระอโุบสถ วดัราชาธิวาส 

 

สมัยรัชกาลท่ี 7 การเปล่ียนแปลงการปกครองครัง้สําคัญเม่ือวันท่ี 24 

มิถุนายน พ.ศ.2475 โดยกลุ่มท่ีเรียกแทนตนเองว่า “คณะราษฎร์” ซึ่งจัดตัง้กลุ่มนีข้ึน้มาเพ่ือ

เรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตย ทําให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสละราช

                                                   
27 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 535. 
28 เร่ืองเดียวกนั, 535. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมบตั ิและพระราชทานรัฐธรรมนญูฉบบัแรกขึน้ในประเทศไทย 2 8

29เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 

ซึง่อิทธิพลทางการเมืองในชว่งนีมี้ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตและงานศิลปกรรม เน่ืองจากเร่ิมเข้าสู่สงัคม

สยามใหม่ประชาชนในชาติเร่ิมมีแนวคิดตามอย่างชาติตะวนัตกมากขึน้ ในสมยันีมี้งานจิตรกรรม

แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ จิตรกรรมแบบอย่างตะวนัตกและจิตรกรรมไทยแนวตะวนัตกหรือ

แนวไทยประยุกต์ ท่ีมีการพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับแนวเร่ืองแบบอุดมคติ ท่ีเร่ิมมีมาตัง้แต่

สมยัรัชกาลท่ี 6 จนเกิดความลงตวัมากขึน้ ผลงานจิตรกรรมท่ีสําคญัในสมยัรัชกาลท่ี 7 คือ เม่ือครัง้

กรุงรัตนโกสินทร์ฉลองครบรอบ 150 ปี ได้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ

จิตรกรรมฝาผนงัพระระเบียงขึน้ ในการบรูณะครัง้นัน้ถือเป็นการรวบรวมชา่งเขียนผู้ มีฝีมือในยคุนัน้

ไว้หลายท่านซึ่งหนึ่งในนัน้มีครูเหม เวชกรรวมอยู่ด้วย โดยมีพระเทวาภินิมมิตเป็นผู้ อํานวยการ

เขียนภาพ 29

30 (ภาพท่ี 8) 

 

 
ภาพท่ี 8 รามเกียรติ์ ทศกณัฑ์สัง่นางสพุรรณมจัฉา จิตรกรรมฝาผนงัห้องท่ี 47 พระระเบียงวดัพระ

ศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวงั กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: วิโชค มกุดามณี และคนอ่ืนๆ, ผู้รวบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-8, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2541), 236. 

 

                                                   
29 วิโชค มกุดามณี และคนอ่ืนๆ, ผู้รวบรวม, ศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 1-8, 236. 
30 เร่ืองเดียวกนั, 237. 

   ส
ำนกัหอ
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สมยัรัชกาลท่ี 8 จนถึงรัชกาลปัจจบุนั งานจิตรกรรมไม่มีความเปล่ียนแปลง

มากนกั แตมี่การพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองทัง้แบบไทยประยกุต์และแบบตะวนัตก ซึ่งเป็นผลท่ีได้รับจาก

การก่อตัง้โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวกบังานช่างโดยตรง เช่น โรงเรียนเพาะช่าง มหาวิทยาลยั

ศิลปากร ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นต้น ทําให้มีผู้ มีความรู้ความสามารถทางด้างงานช่างแขนง

ตา่งๆเพิ่มมากขึน้ ซึ่งในสมยัรัชกาลปัจจบุนังานช่างได้ถูกเป็นออกเป็น 2 แนวทาง คือ งานหลวง

และงานราษฎร์ งานหลวงในท่ีนีห้มายถึงงานท่ีออกแบบโดยช่างหลวงอนัมาจากพระราชประสงค์

ของพระมหากษัตริย์ เจ้าอาวาส หรือคณะกรรมการของวดันัน้ๆเป็นหลกั ตวัอย่างงานหลวงในสมยั

นี ้เชน่ งานจิตรกรรมฝาผนงัพระพทุธรัตนสถานท่ีเขียนขึน้ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ รัชกาลท่ี9 ท่ีทรงโปรดให้เขียนภาพงานจิตรกรรมเป็นเร่ืองพระราช

ประวตัิและพระราชกรณียกิจ อนัเก่ียวเน่ืองกบัพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี ด้วยวิธีการเขียน

ภาพด้วยมมุมองแบบตานกตามกรรมวิธีโบราณ เป็นต้น 3 0

31 (ภาพท่ี 9) ส่วนงานราษฎร์หมายถึงงาน

ออกแบบท่ีขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ จ้างและช่างเขียน ทัง้นีเ้ร่ืองราวในพระพทุธศาสนาท่ียงัคง

นํามาเขียนกันในยุคปัจจุบนั คือ เร่ืองพระพุทธประวตัิและเวสสนัดรชาดก 3 1

32ทัง้นีก้ารปรับเปล่ียน

รูปแบบและเร่ืองราวในงานจิตรกรรมไทยในแตล่ะยคุสมยั ล้วนมีความเก่ียวข้องกบับริบทแวดล้อม

ตา่งๆของสงัคมไทยในยคุสมยันัน้ๆ 

 

                                                   
31 กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดาํริ เล่ม 1, 

(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2547), 7 
32 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ท่ีปรับเปล่ียน, 546.  
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ภาพท่ี 9 การละเลน่สมโภชพระพทุธบษุยรัตนจกัรพรรดพิิมลมณีมยั จิตรกรรมในพระพทุธรัตนสถาน 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดําริ เล่ม 1 

(กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2547), 73. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 

วิเคราะห์ผลงานจติรกรรมของครูเหม เวชกร เน่ืองในพระพุทธศาสนา 

 

1. ประวัติและผลงานของครูเหม เวชกร 

 
ภาพท่ี 10 เหม เวชกร 

ท่ีมา: ศรัณย์ ทองปาน, “เหม เวชกร จิตรกรไร้สาํนกัเรียน ช่างเขียนนอกสถาบนั,” สารคดี 16, 188 

(ตลุาคม 2543), 144. 

 

เหม เวชกร เป็นนกัเขียนภาพประกอบ ผลงานสว่นใหญ่เขียนภาพประกอบตํารา

เรียน เร่ืองนิยายวรรณคดีตา่งๆ ประวติัศาสตร์ชาติไทย พระพทุธประวติัและชาดก 0

1 มีบางเร่ืองท่ีครู

เหมเป็นผู้แตง่เนือ้เร่ืองขึน้เองพร้อมกับเขียนภาพประกอบ เทคนิคท่ีครูเหมนํามาใช้ประจําคือการ

เขียนภาพด้วยปากกาคอแร้ง หมึกดํา ดินสอ หรือบางชิน้มีการลงสีด้วยสีนํา้ สีโปสเตอร์ เป็นต้น 

โดยมีประวติัสว่นตวัและประวติัการทํางาน ดงันี ้

                                         
1 สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจิตร ครูเหม 

เวชกร, การแสดงนิทรรรศการภาพวาดของ เหม เวชกร ณ หอศิลป์วิทยนิทรรศ์ สถาบนัวิทยาบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 21 มีนาคม -  26 เมษายน 2539 (กรุงเทพฯ: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบนั

วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), 21. 
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เกิดเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม มีบิดาช่ือนายหุน่ มารดาช่ือ ม.ล.สําริด พึ่งบุญ ณ อยุธยา มี

พ่ีน้องชายหญิง 3 คน ตา่งมารดา บิดามารดาแยกทางกนั เม่ืออาย ุ8 ขวบย้ายไปอาศยัอยูก่บัลงุช่ือ 

ม.ร.ว.แดง ทินกร ณ อยุธยา มีภรรยาช่ือ แช่มช่ืน ไม่มีบุตรด้วยกัน เสียชีวิตเม่ืออายุได้ 66 ปี ใน

วนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2512 

ช่วงวยัเด็กได้เข้าศกึษาท่ีโรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอสัสมัชัญ แต่เรียนไม่จบ

ทัง้ 2 แหง่ ตอ่มาเม่ืออายไุด้ประมาณ 11-12 ปี ได้รู้จกักบันายคาร์โล ริโกล ีจิตรกรชาวอิตาเลี่ยนซึ่ง

เป็นผู้ เขียนภาพในโดมพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ทําให้มีโอกาสได้เรียนการเขียนภาพแบบตะวนัตก

ขัน้พืน้ฐานจากนายคาร์โล ริโกล ีรวมถึงใช้เวลาฝึกฝนความรู้ด้านศิลปะด้วยตนเองด้วย 

เหม เวชกร เคยทํางานหลากหลายอาชีพก่อนหนัมาทํางานด้านศิลปะอย่างจริงจัง 

โดยเร่ิมจากการดูแลไร่นา เป็นลกูจ้างอู่ต่อเรือ เป็นช่างนํา้มัน เป็นต้น เม่ือ พ.ศ.2476 เร่ิมทํางาน

ด้านศิลปะ เป็นผู้วาดภาพประกอบตําราทางทหารให้กรมทหารบก ในขณะเดียวกันก็สนใจหดัเลน่

ดนตรีจําพวกเคร่ืองสาย (ภาพท่ี 11) จนฝีมือเข้าขัน้และได้เข้าร่วมวงดนตรีบรรเลงเพลงประกอบ

หนงัเงียบในยคุนัน้1

2 พ.ศ. 2467 หนัมาเขียนภาพประกอบอย่างจริงจังจนเร่ิมเป็นท่ีรู้จัก และได้รับ

คดัเลอืกให้เขียนภาพเร่ืองรามเกียรติ์ห้องท่ี 69 ตอนพระรามแผลงศรล้างมังกรกรรฐ์ เม่ือครัง้ให้มี

การบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนงัระเบียงคดของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม เน่ืองในโอกาสฉลองพระ

นคร 150 ปี ในปี พ.ศ. 24753ในปีเดียวกนันีเ้หมและเพ่ือนอีก 2 คนรวมตวักนัเปิดช่ือ คณะเพลนิจิต 

เขียนนิยายเลม่ละ 10 สตางค์ขาย ปี พ.ศ. 2478 เหมตดัสินใจลาออกจากคณะเพลินจิต แล้วตัง้

เป็นของตนเองช่ือ คณะเหม 3

4  

 

 

 

                                         
2 ศรัณย์ ทองปาน , “เหม เวชกร จิตรกรไร้สาํนกัเรียน ช่างเขียนนอกสถาบนั,” สารคดี 16, 

188 (ตลุาคม 2543): 147. 
3 เร่ืองเดียวกนั, 148. 
4 เร่ืองเดียวกนั, 149. 
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ภาพท่ี 11 ครูเหมเลน่ไวโอลนิ 

ท่ีมา: ศรัณย์ ทองปาน, “เหม เวชกร จิตรกรไร้สาํนกัเรียน ช่างเขียนนอกสถาบนั,” สารคดี 16, 188 

(ตลุาคม 2543), 142. 

 

 
ภาพท่ี 12 ครูเหมและภรรยา คณุแช่มช่ืน 

ท่ีมา: ศรัณย์ ทองปาน, “เหม เวชกร จิตรกรไร้สาํนกัเรียน ช่างเขียนนอกสถาบนั,” สารคดี 16, 188 

(ตลุาคม 2543): 142. 
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ระยะเวลาในการทาํงานด้านศิลปะของครูเหม เวชกร 

พ.ศ. 2467 เขียนภาพประกอบตําราทางทหาร ให้กรมตําราทหารบก 

พ.ศ. 2470 เขียนภาพให้กับสํานักงานทําบล็อกช่ือ บล็อกสถาน ท่ีสนามนํา้จืด 

ปัจจุบันคือบริเวณศาลาเฉลิมกรุง (เป็นสํานักงานท่ีครูเหมและเพ่ือน

ร่วมกนัจดัตัง้ขึน้) 

พ.ศ. 2473 เขียนภาพฝาหนงัท่ีระเบียงวดัพระแก้วเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน แผลงศรฆ่า

มงักรกรรฐ์ ผนงัห้องท่ี 69 

พ.ศ. 2475 ทํางานให้ คณะเพลินจิต ของเวช กระตุฤกษ์ ซึ่งเป็นช่วงท่ีหนัมาทํางาน

ด้านศิลปะอยา่งจริงจงั โดยเขียนภาพปกและภาพประกอบเร่ือง ขวญัใจ

นายร้อย ของ ส.บุญเสนอ(เสาว์ บุญเสนอ)รวมถึงเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

เลอืกเขียนเฉพาะตอนท่ีสําคญัและภาพประกอบ เร่ืองแต่งโดย ป.อินทร

ปาลติ(ปรีชา อินทรปาลติ) 

พ.ศ. 2478 ลาออกจาก คณะเพลนิจิต ตัง้เป็นของตนเองช่ือ คณะเหม 

พ.ศ. 2478-80  เขียนภาพประกอบให้กับ คณะเหม เช่น เร่ืองชาววงั แผลเก่า และแสนแสบ 

เป็นต้น แตง่โดย ไม้เมืองเดิม (ก้าน พึง่บุญ ณ อยธุยา) 

พ.ศ. 2481 เขียนภาพในหนังสือรายวันช่ือ ประมวลสาร ให้กับกรมหม่ืนพิทยาลง

กรณ์ เขียนเร่ืองศรีธนญชัย และเขียนภาพประกอบในหนงัสือประมวล

สารรายสปัดาห์ เขียนภาพประกอบเร่ือง ผู้ชนะสิบทิศ แต่งโดยยาขอบ

(โชติ แพร่พนัธ์) 

พ.ศ. 2484 เขียนภาพประกอบเร่ือง สาวเครือฟ้า ท่ีกรมพระนราทิปประพันธ์พงศ์ 

ทรงดดัแปลงมาจากอุปรากรเร่ือง มาดามบตัเตอร์ฟลาย ของ ปุคซิน่ี กวี

ชาวอิตาเลยีน ซึง่พิมพ์ลงในหนงัสอืประมวลสาร โดยสมเด็จกรมหม่ืนทิพ

ยาลงกรณ์ ทรงนิพนธ์คําร้อยกรองบรรยายภาพด้วยตนเอง 

พ.ศ. 2485 เขียนภาพประกอบเร่ืองกามนิตให้กรมประชาสงเคราะห์ พิมพ์ลงใน

หนงัสอืสร้างตนพร้อมเขียนภาพหน้าปก 

พ.ศ. 2486-88 ทํางานให้กระทรวงศกึษาธิการประจําแผนกหลกัสตูร เขียนภาพประกอบ

ตําราวิชาการให้กระทรวงศึกษาธิการ และรับจ้างเขียนภาพประกอบ

ให้กบัสาํพิมพ์ตา่งๆท่ีวา่จ้าง ขณะนัน้ประเทศไทยอยู่ในภาวะสงครามสํา

พิมพ์ตา่งๆ ต้องปิดตวัเองลงชัว่คราว 
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พ.ศ. 2488 ลาออกจากกระทรวงศกึษาธิการ ทํางานท่ีอุดม ข้างวดัเลง่เน่ยยี่ ถ.เจริญ

กรุง ของอุดม ชาตบุตร โดยเขียนภาพตีพิมพ์ลงในหนงัสือพิมพ์รายปักษ์

โบว์แดงเร่ือง ขนุช้างขนุแผน พระอภยัมณี และผู้ชนะสบิทิศ 

พ.ศ. 2489 เขียนภาพหน้าปก และภาพประกอบ ชาดกฉบบัฆราวาส ของนายตํารา 

ณ เมืองใต้ ชาดกฉบบั มโหสถบณัฑิต ของกุมารผู้ เรืองปัญญาอันความ

กรุณา ฉบบัท่ี 5 ของสนัต์ เทวรักษ์ 

พ.ศ. 2489  เขียนภาพประกอบเร่ือง กากี ฉบบัท่ี 12 จนกระทัง่จบเร่ือง เขียนคํากลอน

และคําบรรยายโดย ตํารา ณ เมืองใต้ 

พ.ศ. 2490 เขียนภาพประกอบเร่ือง สวุรรณหงส์ พิมพ์ลงในหนังสือโบว์แดงรายทศ 

ตัง้แต่ฉบับท่ี 57 เป็นต้นไป เขียนภาพประกอบเร่ือง คาวี พิมพ์ลงใน

หนงัสอืโบว์แดงรายทศ ตัง้แตฉ่บบัท่ี 58 เขียนภาพประกอบลงในหนงัสือ

อุดมสาร เน่ืองจากหนงัสือโบว์แดงเลิกกิจการไป แต่ยงัมีต้นฉบบัตกค้าง

อยู่มาก เขียนภาพประกอบให้เพลินจิต เขียนภาพประกอบเร่ือง

ประวติัศาสตร์ชาติไทย ป.อินทรปาลิตเขียนคําบรรยายใต้ภาพจากพง

ศวาดาร และเขียนภาพให้คณะเพลนิจิต ภาพชุดศรีปราชญ์ 

พ.ศ. 2496 เขียนภาพประกอบเร่ือง ราชาธิราช พิมพ์ในหนงัสอืชาวไทยรายวนั 

พ.ศ. 2504 เขียนภาพประกอบเร่ือง พระอภยัมณีพิมพ์ในหนงัสอืชาวไทยวนัจนัทร์ 

พ.ศ. 2509 เขียนภาพประกอบเร่ืองผี ช่ือเร่ืองปีศาจไทย พร้อมแต่งเนือ้เร่ืองด้วย

ตนเอง  

พ.ศ. 2510 เขียนภาพประกอบเร่ืองผี ช่ือเร่ือง วิญญาณท่ีเร่ร่อน พร้อมแต่งเนือ้เร่ือง

ด้วยตนเอง เขียนภาพประกอบเร่ืองผี ช่ือเร่ือง ผู้ ท่ีไม่มีร่างกาย พร้อมแต่ง

เนือ้เร่ืองด้วยตนเอง  

พ.ศ.2310 เขียนภาพประกอบเร่ืองผี ช่ือเร่ือง เร่ืองเก่าบ้านเกิด พร้อมแต่งเนือ้เร่ือง

ด้วยตนเอง ซึ่งพิมพ์ครัง้แรกในหนงัสือเรวดียุครุ่งอรุณ ปีท่ี 16 เลม่ท่ี 1 

วาดภาพประวติัศาสตร์ชาติ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1.ชนชาติไทยสมัย

น่านเจ้า สมัยสโุขทยัและถึงสมัยตัง้กรุงศรีอยุธยา 2.แผ่นดินสมเด็จพระ

ชัยราชาจนถึงกรุงศรีอยุธยาศรีกรุงแก่พม่า  3.สมัยกรุงธนบุรีถึง

รัตนโกสนิทร์  
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พ.ศ. 2512 เขียนภาพประกอบเร่ืองผี พร้อมแต่งเนือ้เร่ืองด้วยตนเอง ช่ือเร่ืองใครอยู่

ในอากาศ เขียนภาพประกอบเร่ืองสัน้ท่ีกล่าวถึงบุคคลท่ีรู้จัก ได้แก่ ไม้

เมืองเดิม ยาขอบ น.ม.ส. ถนอม มหาเปราะ จํานง วงศ์ข้าหลวง พาณี 

เขียนภาพประกอบขึน้เอง ช่ือเร่ือง ภาพยนตร์เป็นครู นํา้นมอ่ิมสดุท้าย 

สาํเนียงบอกภาษา ชีวิตและผลงานของศิลปินไม้เมืองเดิม ทัง้นีมี้ผลงาน

อ่ืนอีกเป็นจํานวนมากท่ีครูเหมได้เขียนภาพประกอบไว้ แตย่งัไม่ทราบปีท่ี

เขียนภาพแนช่ดั 

ไม่ทราบปี  เขียนภาพ ภาพประกอบในหนังสือ จินตวรรณคดีไทย โดย เปลือ้ง ณ 

นคร มีทัง้หมด 29 คน ชีวประวัติสุนทรภู่ เรียบเรียงโดยนายตํารา ณ 

เมืองใต้ พระเวสสนัดรชาดก เงาะป่ามหาภารตะยทุธ์ สามก๊ก4

5 

 

 
ภาพท่ี 13 ภาพผลงานภาพเขียนของครูเหม เวชกร ท่ีมีการรวบรวมไว้ 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพิมพ์สยาม (กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊ค, 2542), 123. 

 

 

                                         
5 สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจิตร ครูเหม 

เวชกร, 24. 
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2. เร่ืองราวที่นํามาเขียน 

ผลงานภาพเขียนของครูเหม เวชกรท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวในพระพทุธศาสนานัน้ มี

อยูจํ่านวนมาก ซึง่มีลกัษณะแนวทางการเขียนภาพท่ีหลากหลายแตกตา่งกันออกไป เช่น บางเร่ือง

มีลกัษณะเป็นการ์ตนู อนัมีวตัถปุระสงค์ในการจัดทําขึน้เพ่ือใช้เป็นตําราเรียนสําหรับเยาวชน บาง

เร่ืองมีลกัษณะการเขียนแบบภาพงานจิตรกรรม โดยมีวตัถุประสงค์ในการจัดทําขึน้เพ่ือใช้เผยแพร่

หลกัธรรมคําสอนทางศาสนาให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น แต่ในท่ีนีผู้้ วิจัยได้เลือกศึกษาภาพ

จิตรกรรมของครูเหมเป็นจํานวน 2 เร่ือง คือเร่ืองพระพทุธประวติัและเร่ืองเวสสนัดรชาดกเน่ืองจาก

ทัง้สองเร่ืองท่ีกล่าวถึงเป็นภาพท่ีเขียนขึน้ในลักษณะของงานจิตรกรรม ทัง้ยังเป็นเร่ืองราวท่ี

พทุธศาสนิกชนทัว่ไปรู้จกัคุ้นเคยกนัเป็นอยา่งดี  

การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้พ่ือต้องการทราบถึงแหลง่ท่ีมาของแรงบนัดาลใจและการ

แสดงออกในภาพของครูเหม โดยผู้วิจัยจะคดัเลือกภาพตวัอย่างท่ีมีความเก่ียวข้องกับประเด็นใน

การศกึษาจากเร่ืองพระพทุธประวติัและเวสสนัดรชาดก นํามาทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาพ

งานจิตรกรรมในสมยัก่อนหน้า และงานจิตรกรรมท่ีร่วมสมัยกับครูเหม โดยเลือกภาพท่ีมีจุดเด่นใน

เร่ืองเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ การแสดงออก และลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์สว่นตวัของ

ศิลปินมายกตวัอยา่งในการศกึษา 

2.1 จิตรกรรมพระพุทธประวัติ 

เป็นงานจิตรกรรมท่ีเขียนถึงเร่ืองราวพระพทุธประวติัของพระสมัมาสมัพุทธ

เจ้า ซึง่มีเค้าโครงอยูจ่ริงในสมยัพทุธกาล โดยนํามาปรับปรุงเนือ้หาเร่ืองราวให้มีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์

ต่างๆ แทรกรวมอยู่ในหลกัธรรมคําสัง่สอน จนกลายเป็นกึ่งนิทานแบบปรัมปราคติ ดงันัน้เม่ือนํา

เร่ืองราวมาถ่ายทอดเป็นภาพเขียน ลกัษณะของความเป็นอุดมคติจึงปรากฏออกมาด้วย 5

6 ทัง้นี ้

ลกัษณะท่ีถกูนํามาถ่ายทอดเป็นภาพงานจิตรกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง เทคนิค และฝีมือ

ของช่างเขียนตามยคุสมยัด้วยเช่นกนั 

2.1.1 ประวัติความเป็นมาของภาพชุดพระพุทธประวัติฉบับของครู

เหม เวชกร 

ภาพจิตรกรรมพทุธประวติัของครูเหมเขียนขึน้โดยพระราชประสงค์

ของสมเด็จพระสงัฆราช (ปุ่ น ปณฺุณสริิ) เม่ือครัง้ยงัทรงสมณศกัดิ์พระธรรมวโรดมเพ่ือให้ประชาชน

                                         
6 สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออก

ก็เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 19. 
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ได้ศกึษาเร่ืองราวพระพทุธประวติั โดยให้วดัและโรงเรียนนําไปแขวนใสก่รอบประดบัไว้ตามสถานท่ี

ต่างๆ ทรงโปรดให้ครูเหมเขียนภาพขึน้ตามเร่ืองราวจากหนงัสือพระปฐมสมโพธิกถาฉบบัสมเด็จ

พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานชิุตชิโนรสวดัพระเชตุพนฯขนาด 14×10 นิว้ จํานวน 80 ภาพ ซึ่ง

มีจํานวนภาพเทา่กบัพระชนมายขุองพระพทุธเจ้า 6

7 

ในปัจจุบนัภาพเขียนชุดนีเ้ป็นลิขสิทธ์ิของมูลนิธิวดัพระเชตุพนฯ ซึ่ง

ตอ่มามีผู้สนใจขอลขิสทิธ์ิจากทางมูลนิธิ นําภาพเขียนเร่ืองพระพุทธประวติัของครูเหมรวบรวมไป

จดัพิมพ์เป็นหนงัสอื เพ่ือจําหนา่ยแก่ประชาชนทัว่ไป ทําให้ขนาดภาพในหนงัสือนัน้ถูกปรับเปลี่ยน

ไปตามขนาดของหนงัสอื โดยยอ่ขนาดให้เลก็ลงเหลอื 17×23.5ซม. ซึง่มีขนาดเลก็กวา่กระดาษเอสี ่

ทัง้นีเ้พ่ือความเหมาะสมและสวยงามตามรูปแบบของการจดัวางรูปเลม่ในหนงัสอื 7

8 

หนังสือสมุดภาพพระพุทธประวัติฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทาง

พระพุทธศาสนาของครูเหม ได้หยิบยกเร่ืองราวในหนงัสือพระปฐมสมโพธิกถา เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

หลกัในการเขียนภาพงานจิตรกรรม แตก็่มิได้แบง่ภาพเขียนเป็นปริเฉท(ตอน)เหมือนตามในหนงัสือ 

หากแตเ่ขียนภาพเลา่เร่ืองราวต่างๆเป็นไปตามลําดบัเนือ้หาในหนงัสือ โดยนําลกัษณะพุทธบารมี 

บุคคลในท้องเร่ือง สถานท่ีและเหตกุารณ์ปาฏิหาริย์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้มาถ่ายทอดไว้ในภาพเขียน 

2.1.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางวรรณกรรม กับงาน

จิตรกรรมชุดภาพพระพุทธประวัติของครูเหมเวชกร 

เน่ืองจากงานวรรณกรรมทางพทุธศาสนาถือเป็นข้อมูลหลกัสําคญั

ของการศกึษา และใช้เพ่ือการเผยแพร่เร่ืองราวทางพุทธศาสนาต่างๆ รวมถึงยงัเป็นข้อมูลพืน้ฐาน

ให้กบัช่างเขียนภาพในแตล่ะสมยัด้วย ซึง่ในภาพจิตรกรรมเร่ืองพระพทุธประวติัของครูเหมชุดนี ้ใน

สว่นคํานําของหนงัสือได้ระบุไว้ว่า ครูเหมใช้ข้อมูลงานวรรณกรรมเร่ืองพระปฐมสมโพธิกถาของ

กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรสเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการเขียนภาพ 8

9ซึ่งในหนงัสือพระปฐมสมโพธิ

กถาได้แบ่งเนือ้หาออกเป็น 29 ปริเฉทหรือ 29 ตอน โดยเนือ้หาในแต่ละปริเฉทถูกนํามาถ่ายทอด

ออกมาเป็นภาพเขียนพระพทุธประวติัตอนตา่งๆ ซึง่ในแตล่ะปริเฉทมีเนือ้เร่ืองยอ่ ดงันี ้ 

                                         
7 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพทุธศาสนา

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
8 เร่ืองเดียวกนั. 
9 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพทุธศาสนา

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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ปริเฉทท่ี 1 วิวาห์มงคลปริวรรต กล่าวถึงความเป็นมาของ 2 

ตระกลูคือตระกลูศกัยวงศ์หรือศากยวงศ์ฝ่ายพระเจ้าสทุโธทนะพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ กับ

ตระกลูโกลยิวงศ์ฝ่ายพระมารดาของเจ้าชายสทิธัตถะเร่ือยมาจนถึงการได้อภิเษกสมรสของทัง้สอง

พระองค์ 9

10พระเจ้าสทุโธทนะกับพระนางสิริมหามายาปกครองกรุงกบิลพสัดุ์ร่วมกันอย่างเป็นสุข

เสวยราชสมบติัสบืตอ่จากพระเจ้าสหี10

11 

หนงัสอืสมดุภาพพระพุทธประวติัฉบบัของครูเหม ไม่ได้เขียนภาพ

เล่าเร่ืองเหตุการณ์ในปริเฉทท่ี 1 วิวาห์มงคลปริวรรต ซึ่งแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยแบบ

ประเพณีแบบแผน คือหากเป็นเร่ืองพุทธประวติั มักนิยมเร่ิมเขียนภาพเลา่เร่ืองตัง้แต่การอภิเษก

สมรสของพระบิดากับพระมารดาของพระโพธิสตัว์ เช่น ภาพงานจิตรกรรมพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ 

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 11

12 

ปริเฉทท่ี 2 ดุสิตปริวรรต กลา่วถึงพระพรหมพระอินทร์และเหล่า

เทพยดาทัง้หลาย ทลูขออนัเชิญพระโพธิสตัว์เวสสนัดรให้ลงมาจุติในพระครรภ์ของพระนางสิริมหา

มายา โดยในคืนเดียวกนัท่ีพระโพธิสตัว์ตดัสินพระทยัลงมาจุติ พระนางสิริมหามายาทรงสบุินว่ามี

ช้างเผือกเชือกหนึง่ลงมาหาพระนางสริิมหามายา 12

13ซึ่งในหนงัสือสมุดภาพพุทธประวติัฉบบัของครู

เหม มีภาพท่ีเขียนขึน้ตามเนือ้หาในปริเฉทท่ี 2 ดสุติปริวรรต ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉท

ท่ี 2 มีทัง้หมด 2 ภาพ (ภาพท่ี 14 - 15) 

 

                                         
10 สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออก

ก็เปล่ียนตาม, 321. 
11 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา (กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา, 

2505), 35. 
12 กรมศิลปากร, พระพทุธประวัตจิากจิตรกรรมฝาผนัง พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2515), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
13 สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออก

ก็เปล่ียนตาม, 322. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 

 

 
ภาพท่ี 14 เทพเจ้าทกุชัน้ฟ้าชุมนมุกนัอญัเชิญเทพบุตรโพธิสตัว์ให้จุติมาตรัสรู้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 2. 

 

 
ภาพท่ี 15 ทรงรับคําเชิญแล้วจุติมาถือกําเนิดในตระกลูกษัตริย์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 4. 
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ปริเฉทท่ี 3 คพัภานิกขมนปริวรรต กลา่วถึงการตัง้ครรภ์จนถึงการ

ประสติูพระโอรสของพระนางสริิมหามายา ณ ป่าลมุพินีวนั เม่ือประสติูแล้วพระโอรสทรงดําเนินได้ 

7 ก้าว แล้วเปลง่วาจาออกมาวา่ อคฺโคหมสมิโลกสมฺึ แปลวา่อาตมะนีป้ระเสริฐใหญ่ยิ่งในโลก หาผู้

จะประเสริฐเสมอบมิได้ แลชาตินีจ้ะเป็นชาติสดุท้ายของอาตมา ซึ่งจะเกิดไปในภพใหม่สืบอีกมิได้

ในกาลบดันี ้13

14 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 3 มีทัง้หมด 1 ภาพ (ภาพท่ี 16) 

 

 
ภาพท่ี 16 พอประสติูจากครรภ์พระมารดา ณ ป่าลมุพินีวนัก็ทรงดําเนินได้ 7 ก้าว 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 6. 

 

ปริเฉทท่ี 4 ลกัขณปริคคาหกปริวรรต กลา่วถึงพระราชบิดาพระเจ้า

สทุโธทนะเชิญพราหมณ์8คนมาทํานายลกัษณะของพระกุมาร โดยพราหมณ์ 7 คนทํานายตรงกัน

วา่หากเสด็จขึน้ครองราชย์จะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่หากว่าเสด็จออกบวชก็จะได้ตรัสรู้เป็น

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าและพราหมณ์หนุม่ผู้หนึง่ช่ือโกณฑญัญะ ได้ทํานายต่างจากพราหมณ์คนอ่ืน

วา่พระกมุารจะเสด็จออกผนวชและได้บรรลสุมัโพธิญาณ 14

15 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉท

ท่ี 4 มีทัง้หมด 2 ภาพ (ภาพท่ี 17 - 18) 

                                         
14 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 49. 
15 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 65 - 86. 

   ส
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ภาพท่ี 17 อสติดาบสมาเยี่ยม เห็นพระกมุารประกอบด้วยมหาปริุสลกัษณะก็ถวายบงัคม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 8. 

 

 
ภาพท่ี 18 พราหมณาจารย์รับพระลกัษณะสมโภชพระกมุารถวายพระนามวา่พระสทิธัตถะ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 10. 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปริเฉทท่ี 5 ราชาภิเษกปริวรรต กลา่วถึงการสิน้พระชนม์ของพระ

นางสริิมหามายาพระมารดาหลงัเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสติูได้ 7 วนั โดยพระเจ้าสทุโธทนะพระ

บิดาทรงดแูลเจ้าชายสทิธัตถะเป็นอยา่งดีเม่ืออาย ุ16 พรรษาทรงได้ประลองศิลปศาสตร์เพ่ือให้เป็น

ท่ีประจกัษ์ตอ่เหลา่ญาติทัง้หลาย เจ้าชายสทิธัตถะได้แสดงการยิงธนโูดยยิงธนท่ีูช่ือวา่ สหสัถามธน ู

ซึง่เป็นธนท่ีูมีนํา้หนกัมากต้องใช้แรงคนยกหนึ่งพนัคนจึงจะสามารถยกขึน้ แต่เจ้าชายสิทธัตถะยก

ธนูได้เพียงพระองค์เดียว ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธาราและแต่งตัง้เป็นอัคร

มเหสี พระเจ้าสุทโธทนะทรงโปรดให้สร้างปราสาท 3 ฤดู โดยสาเหตุท่ีพระเจ้าสุทโธทนะทรง

ต้องการให้อภิเษกสมรส เน่ืองจากต้องการให้อยู่ครองราชย์ทรงไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะออก

บรรพชา15

16 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 5 มีทัง้หมด 3 ภาพ (ภาพท่ี 19 - 21) 

 

 
ภาพท่ี 19 ทรงบรรลปุฐมฌานตัง้แตท่รงพระเยาว์ขณะประทบัใต้ร่มหว้าในพิธีแรกนาขวญั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 12. 

 

 

                                         
16 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 87-101. 
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ภาพท่ี 20 ทรงประลองศิลปะศาสตร์ยกศรอนัหนกั ดีดสายสนัน่กระหึม่เมือง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 14. 

 

 
ภาพท่ี 21 พระบิดาทรงอภิเษกสมรสพระสทิธัตถะกบัพระนางพิมพายโสธรา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 16. 

 

 

 

   ส
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ปริเฉทท่ี 6 มหาภินิกขมณปริวรรต กลา่วถึงเจ้าชายสิทธัตถะเม่ือ

อายคุรบ 29 พรรษาเทวทตูได้นิมิตรให้พระองค์เห็นคน 4 ลกัษณะ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ

บรรพชิต เม่ือเจ้าชายสทิธัตถะทอดพระเนตรเห็นเช่นนัน้ จึงตดัสินพระทยัจะออกผนวช  โดยในวนั

เดียวกนัพระนางพิมพายโสธาราได้ประสติูพระโอรสมีนามว่าราหุล ซึ่งทําให้เจ้าชายสิทธัตถะเกิด

ความรู้สึกรักและห่วงใยพระโอรสยิ่งนัก เจ้าชายสิทธัตถะยืนทอดพระเนตรมองพระชายาและ

พระโอรสขณะบรรทมเพ่ืออําลา จากนัน้เสด็จออกจากพระราชวงัไปพร้อมกับนายฉันนะและม้า

กณัฐกะ โดยมีเท้าจตโุลกบาลใช้มือรองเท้าของม้าทัง้ 4 ข้าง พาเหาะไปเหนือปราสาทกรุงบิลพสัดุ์ 

ก่อนพ้นเขตพระราชวงัพญามารวสัวดีเข้ามาขวางแตไ่ม่สาํเร็จ เม่ือถึงฝ่ังแม่นํา้อโนมาทรงปลงพระ

เกศาด้วยพระองค์เองแล้วอธิษฐานเป็นเพศบรรพชิต ทรงมอบพระภษูาให้นายฉนันะนํากลบัไปแจ้ง

ขา่วแก่พระราชบิดา ฝ่ายท้าวฆฎิ-กาพรหมได้นําอฐับริขารทัง้ 8 มาถวายพร้อมทัง้อญัเชิญพระภูษา

ไปประดิษฐานยงัทสุสะเจดีย์16

17 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 6 มีทัง้หมด 8 ภาพ (ภาพ

ท่ี 22 -  29) 

 
ภาพท่ี 22 เสด็จประพาสอุทยานทรงเห็นเทวทตูทัง้ 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 18. 

 

                                         
17 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 513 - 514. 
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ภาพท่ี 23 ทรงสรงสนานนํา้ในสระราชบุรุษไปทลูวา่ พระนางพิมพาประสติูพระโอรสแล้ว 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 20. 

 

 
ภาพท่ี 24 ทรงเปลือ้งสงัวาลประทานนางกีสาโคตรมีซึง่สดดีุพระคณุขณะเสด็จขึน้สูป่ราสาท 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 22. 

 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 25 ต่ืนบรรทมกลางดกึเห็นสาวสนมกรมในนอนระเกะระกะระอาพระทยัใคร่ผนวช 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 24. 

 

 
ภาพท่ี 26 เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพาซึง่กําลงับรรทมหลบัสนิทเป็นนิมิตอําลาผนวช 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 26. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 27 ทรงปลกุนายฉนันะให้ผกูม้ากณัฐกะ เพ่ือประทบัเป็นพาหนะเสด็จออกบรรพชา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 28. 

 

 
ภาพท่ี 28 พญามารมารห้ามบรรพชาวา่อีก 7 วนัจะได้เสวยสมบติับรมจกัรแตไ่ม่ทรงฟัง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 30. 

 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 29 ทรงตดัพระโมลถืีอเพสบรรพชาณฝ่ังนํา้อโนมาฆฏิการพรหมถวายอฐับริขาร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 32.  

 

ปริเฉทท่ี 7 ทกุรกิริยาปริวรรต กลา่วถึงพระสทิธัตถะได้เข้าศกึษายงั

สาํนกัตา่งๆแต่ไม่พบหนทางตรัสรู้ จึงเสด็จไปยงัตําบลอุรุเวลาเพ่ือพบกับพราหมณ์ทัง้ 5 คือ โกณ

ฑญัญะ วปัปะ ภทัทิยะมหานามะ และอัสสชิ โดยพราหมณ์ทัง้ 5 ได้คอยปรนนิบติัพระสิทธัตถะ

ขณะท่ีทรงกระทําทกุรกิริยา เช่น ลดการทานอาหารจนแทบไม่ฉันอะไรเลยเป็นเวลา 6 พรรษา แต่

ด้วยการกระทําท่ีตึงจนเกินไป พระอินทร์จึงได้ดีดพิณ 3 สายถวายเพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงทางสายกลาง 

เม่ือพระสทิธัตถะคิดได้ดงันัน้จึงเลิกทรมานตนเอง เลิกกระทําทุกกรกริยา ทําให้พราหมณ์ทัง้หมด

เกิดความไม่เข้าใจ เกิดความรู้สกึศรัทธาในตวัพระสิทธัตถะน้อยลงและละทิง้พระองค์ 1 7

18 ภาพท่ี

เขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 7 มีทัง้หมด 5 ภาพ (ภาพท่ี 30 - 35) 

 

                                         
18 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 126-144. 
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ภาพท่ี 30 เสด็จผา่นกรุงราชคฤห์มหาชนเห็นแล้วก็โจษจนักนัทัว่เมือง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 34. 

 

 
ภาพท่ี 31 พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้าทลูขอปฏิญาณวา่ถ้าตรัสรู้แล้วขอให้มาโปรดก่อน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 36. 

 

   ส
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ภาพท่ี 32 เสด็จไปศกึษาลทัธิชีป่ากบัอาฬารดาบส เห็นวา่มิใช่ทางตรัสรู้ก็ทรงหลกีไป 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 38. 

 

 
ภาพท่ี 33 เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคมอนัสงดัเงียบทรงพอพระทยัประทบับําเพ็ญเพียรท่ีนัน้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 40. 
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ภาพท่ี 34 ทรงบําเพ็ญทกุกรกิริยาปัญจวคัคีย์เฝ้าปฏิบติัพระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 42. 

 

ปริเฉทท่ี 8 พทุธบูชาปริวรรต กลา่วถึงนางสชุาดาและบริวารได้หุง

ข้าวมธุปายาสถวายตอ่พระสทิธัตถะ ข้าวนีก้วนด้วยนมท่ีได้คดัเลอืกอยา่งดี รวมทัง้พระอินทร์ได้นํา

อาหารทิพย์มาผสมลงไปเพ่ิมด้วย หลงัจากพระสทิธัตถะเสวยแล้วได้ทรงลอยถาดท่ีใสข่องมาถวาย 

พร้อมทัง้ตัง้อธิฐานจิตเสี่ยงทายว่า หากได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดนัน้ลอยทวนกระแสนํา้ 

ผลปรากฏวา่ถาดนัน้ลอยทวนนํา้ได้ สกัครู่ต่อจากนัน้ถาดจมลงสูพิ่ภพนาค พญานาคราชเห็นถาด

จมลงมากระทบถาดเดิมทัง้ 3ใบก็ทราบได้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ท่ี 4 มาตรัสรู้ 1 8

19 ภาพท่ีเขียนขึน้

ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 8 มีทัง้หมด 3 ภาพ (ภาพท่ี 35 - 37) 

 

                                         
19 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 145-161. 
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ภาพท่ี 35 เช้าวนัตรัสรู้นางสชุาดากบัทาสมีาถวายข้าวมธุปายาสโดยสาํคญัวา่เป็นเทวดา 

ท่ีมา ธรรมสภา, หนังสือสมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางศาสนา โดย

ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  44. 

 

 
ภาพท่ี 36 ทรงลอยถาดถาดจมลงไปกระทบกบัถาด 3 ใบพญานาคก็รู้วา่พระพทุธเจ้าจะมาตรัสรู้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 46. 

 

   ส
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ภาพท่ี 37 เสด็จกลบัจากลอยถาดทรงรับหญ้าคาซึง่พราหมณ์โสตถิยะถวายในระหวา่งทาง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 48. 

 

ปริเฉทท่ี 9 มารวิชัยปริวรรต กลา่วถึงขณะท่ีพระสิทธัตถะประทบั

นัง่อยู ่ณ แท่นใต้ต้นโพธ์ิ พญามารวสัวดีได้ยกกองทพัมารมาสําแดงอิทธิฤทธ์ินานปัการ จนเหลา่

เทวดาท่ีมาเฝ้าพระสทิธัตถะตา่งหวาดกลวัและหลบหนีไป สว่นพระสทิธัตถะมิได้หวัน่เกรงแต่อย่าง

ใด ทรงนกึถึงพระบารมีธรรม 10 ประการ แล้วทรงเหยียดนิว้พระหตัถ์เบือ้งขวาลงธรณี อันเชิญพระ

แม่ธรณีขึน้มาเป็นพยานในการประกอบทานบารมีในอดีตชาติ พระแม่ธรณีจึงปรากฏเฉพาะพระ

พกัตร์บิดเอานํา้จากพระโมฬี ท่ีพระพทุธองค์เคยหลัง่ทกัษิโณทกไว้ไหลออกมาท่วมจนกองทพัมาร

แตกพา่ยไป19

20 

เหตุการณ์นีถื้อเป็นเหตุการณ์การท่ีสําคญัตอนหนึ่งของเร่ืองพระ

พทุธประวติั เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาแหง่การเปลีย่นสถานนะของพระโพธิสตัว์เป็นพระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า โดยมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาขัดขว้างก่อนจะบรรลุผลสําเร็จ ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาใน

ปริเฉทท่ี 8 มีทัง้หมด 2 ภาพ (ภาพท่ี 38 - 39) 

 

                                         
20 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 162 - 184. 
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ภาพท่ี 38 ทรงลาดหญ้าคาประทบัเป็นโพธิบลัลงัก์ตกเย็นพระยามารก็กรีฑาพลมาขบัไล ่

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 50. 

 

 
ภาพท่ี 39 แม่พระธรณีบิดพระเกศาเกิดเป็นสมทุรธาราพระยามารก็พา่ยแพ้แก่พระบารมี 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 51. 
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ปริเฉทท่ี 10 อภิสมัโพธิปริวรรต กลา่วถึงพระพุทธองค์ทรงประทบั

สมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิในวนัเพ็ญเดือน 6 ปฐมยาม มัชฌิมยาม และปัจฉิมยาม พิจารณา

ญาณตา่งๆจนตรัสรู้ อริยสจั4 เหลา่เทพยดาทัง้หลายทกุชัน้ฟ้าร่วมปิติยินดี ต่างบรรเลงดนตรีถวาย

เป็นพทุธบูชาทัง้สามโลกเปิดมองเห็นกันต่างหลดุพ้นจากทุกข์เวทนา 2 0

21 ภาพท่ีเขียนขึน้ตามเนือ้หา

ในปริเฉทท่ี 10 มีทัง้หมด 1 ภาพ (ภาพท่ี40) 

 

 
ภาพท่ี 40 พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้าเทวดาฝ่ายฟ้อนร่อนรําถวายเป็นพทุธบูชา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 54. 

 

ปริเฉทท่ี 11 โพธ์ิสพัพญั�ปูริวรรต กลา่วถึงภายหลงัตรัสรู้เป็นพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้าทรงเสวยวิมติุสขุ ณ สตัตมหาสถานทัง้ 7 แหง่ แห่งละสปัดาห์ดงันี ้สปัดาห์ท่ีหนึ่ง

ประทบับนรัตนบลัลงัก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธ์ิมีเหลา่เทพยดามาช่ืนชมบารมี  สปัดาห์ท่ีสองประทบั

ยืนเพง่ต้นพระศรีมหาโพธ์ิเม่ือครบ 7 วนัเรียกสถานท่ีตรงนีว้า่อนิมมิสเจดีย์หรืออนิมิสเจดีย์ สปัดาห์

ท่ีสามทรงเนรมิตสถานท่ีจงกรมทางทิศอุดร(เหนือ)ซึ่งทําด้วยรัตนะ ดําเนินไปมาตลอด 7 วัน 

สถานท่ีแหง่นีเ้รียกว่ารัตนะจงกรมเจดีย์ สปัดาห์ท่ีสี่ทรงประทบันัง่ในเรือนแก้ว พิจารณาหลกัพระ

ธรรมจนเกิดพระฉพัพรรณรังสี 6 ประการ เรียกท่ีตรงนีว้่ารัตนฆรเจดีย์ สปัดาห์ท่ีห้าประทบัเสวยวิ

มุติสุขใต้ต้นอัชปาลนิโครธ(ต้นไทร) ครัง้นีธิ้ดาพญาวัสวดีมารได้เข้ายั่วยวนด้วยกิเลสแต่ไม่สน

                                         
21 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 185 - 198. 
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พระทยัเหลา่มารพา่ยแพ้กลบัไป สปัดาห์ท่ีหกทรงประทบัเสวยวิมุติสขุใต้ต้นมุจลินท์(ต้นจิก)ได้เกิด

ฝนตกลงมาอยา่งหนกั พญานาคเห็นฉัพพรรณรังสีก็ทราบได้ทนัทีว่าเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจ้าจึง

ขดกาย 7 รอบแล้วแผพ่งัพานปรกคลมุฝนให้ สปัดาห์ท่ีเจ็ดทรงเสด็จประทบัยงัต้นราชายตนะ(ต้น

เกด) พระอินทร์เห็นว่าควรท่ีจะเสวยพระกระยาหารได้แล้วจึงถวายผลสมอทิพย์ให้ ต่อมาสอง

พาณิชตปุสสะและภลัลิกะได้นําสตุก้อนและสตุผงมาถวายพร้อมขออุปสมบทเป็นสาวกคู่แรก 2 1

22

ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 11 มีทัง้หมด 4 ภาพ (ภาพท่ี 41 - 44) 

 

 
ภาพท่ี 41 เสด็จไปประทบัโคนต้นไทรสามธิดามารมาประโลมลอ่ให้หลงก็ไม่ทรงไยดี 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 56. 

 

                                         
22 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 199 – 212. 
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ภาพท่ี 42 ย้ายไปประทบัโคนไม้จิกฝนตกพรําพญานาคมาขนดปกพระกายบงัฝน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 58. 

 

 
ภาพท่ี 43 ขณะประทบัโคนไม้เกดท้าวโลกบาลถวายบาตร เทวดาบอกสองพานิชให้ไปเฝ้า 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 60. 
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ภาพท่ี 44 สองพาณิชถวายข้าวสตัตกุ้อนสตัตผุง แล้วทลูปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคูแ่รกในโลก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 62. 

 

ปริเฉทท่ี 12 พรหมชัเฌสนปริวรรต กลา่วถึงท้าวสหมับดีพรหมและ

เหลา่เทวดาลงมาอาราธนาพระพทุธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมโปรดสตัว์ทัง้หลาย เน่ืองจากในโลกนีย้งั

มีผู้ ท่ีพร้อมจะตรัสรู้ได้หากไม่ทรงแสดงธรรมบุคคลเหล่านัน้ย่อมเสียโอกาส พระพุทธเจ้าทรง

พิจารณาต่อไปถึงบุคคลประเภทต่างๆ โดยทรงจําแนกบุคคลออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งเทียบได้กับ

ดอกบวั 4 เหลา่อนัมีจริตต่างๆกัน บุคคลเหลา่นัน้มีทัง้ผู้ ท่ีรู้ได้แค่เฉพาะพระองค์ก็มี 2 2

23 ภาพท่ีเขียน

ขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 12 มีทัง้หมด 4 ภาพ (ภาพท่ี 45 - 48) 

 

                                         
23 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 213 - 224. 
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ภาพท่ี 45 กลบัมาประทบัโคนต้นไทร ท้อพระทยัในอนัโปรดสตัว์สหมับดีพรหมต้องทลูวิงวอน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 64. 

 

 
ภาพท่ี 46 ทรงคํานงึเห็นอุปนิสยัเวไนยสตัว์เปรียบด้วยดอกบวั 4 เหลา่จึงรับอาราธนา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 66. 
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ภาพท่ี 47 เสด็จพระพทุธดําเนินไปโปรดเบญจวคัคีย์พบอุปกาชีวกในระหวา่งทาง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 68. 

 

 
ภาพท่ี 48 ถึงป่าอิสปิตนะ เบญจวคัคีย์เห็นแตไ่กลนดักนัวา่จะไม่ต้อนรับ แตแ่ล้วก็กลบัใจ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 70. 

 

ปริเฉทท่ี 13 ธัมมจกักปริวรรต กลา่วถึงพระพทุธเจ้าเสด็จสูป่่าอิสิป

ตนมฤคทายวนัในวนัขึน้ 15 ค่ํา เดือน 8 เพ่ือทรงแสดงปฐมเทศนา ทรงเทศนาธรรมจักรกัปปวตัน

สตูรโปรดปัญจวคัคีย์ท่ีเคยปรนนิบติัพระพทุธเจ้าครัง้เม่ือสมัยยงัไม่ทรงตรัสรู้ เม่ือเทศนาจบพระโก

   ส
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ฑัญญะเกิดมีดวงตาเห็นธรรม ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึน้ใน

พระพทุธศาสนา23

24 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 13 มีทัง้หมด 1 ภาพ (ภาพท่ี 49) 

 

 
ภาพท่ี 49 สาํแดงปฐมเทศนาธัมจกัรกปัวตัตนสตูรโปรดปัญจวคัคีย์ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 70. 

 

ปริเฉทท่ี 14 ยสบรรพชาปริวรรต กล่าวถึงยสะบุตรของเศรษฐีผู้

หนึง่ซึง่เกิดความเบื่อหนา่ยในกามคุณ ได้ดําเนินออกไปยงัป่าอิสิปตนมฤคทายวนั มีโอกาสได้พบ

กับพระพุทธเจ้าขณะกําลงัเดินจงกรมอยู่ พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาอริยสจั 4 ยสะเห็นธรรมขอ

บรรพชาเป็นพระสงฆ์สาวกในพุทธศาสนา เวลาต่อมาภรรยาของยสะจึงประกาศตนเป็นปฐม

อุบาสิกาคู่แรก ฝ่ายสหายของยสะก็ต่างบรรพชาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า 2 4

25 ภาพท่ีเขียนขึน้

ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 14 มีจํานวนทัง้หมด 1 ภาพ (ภาพท่ี 50) 

                                         
24 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 225-248. 
25 เร่ืองเดียวกนั, 249-260. 
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ภาพท่ี 50 ยสกลุบุตรหนา่ยสมบติัเดินไปสูป่่าอิสปิตนะพบพระพทุธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 70. 

 

ปริเฉทท่ี 15 อุรุเวลคมนปริวรรต กลา่วถึงชฎิล 3 พ่ีน้องคืออุรุ

เวลกสัสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ ชฏิลทัง้ 3 ล้วนมีทิฐิต่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงทรง

แสดงปาฏิหาริย์ปราบจนชฏิลทัง้ 3 ยอมแพ้ขออุปสมบทพร้อมด้วยเหลา่บริวาร 2 5

26 ภาพท่ีเขียนขึน้

ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 15 มีทัง้หมด 4 ภาพ(ภาพท่ี 51 - 54) 

 

 

 

                                         
26 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 261 - 284. 
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ภาพท่ี 51 เสด็จไปหาชฎิลอุรุเวลกสัสปขอพกัในโรงไฟชฎิลบอกวา่มีนาคร้ายก็ไม่ทรงฟัง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 76. 

 

 
ภาพท่ี 52 ทรงทรมานนาคราชร้ายขดกายพญานาคใสบ่าตรให้ชฎิลด ูชฎิลก็ยงัไม่เลือ่มใส 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 78. 

 

   ส
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ภาพท่ี 53 วนัหนึง่ฝนหนกันํา้ทว่มแตไ่ม่ทว่มท่ีประทบัชฏิลเห็นอศัจรรย์จึงทลูขอบรรพชา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 80. 

 

 
ภาพท่ี 54 พระอุรุเวลกสัสปประกาศตนเป็นพทุธสาวกตอ่หน้าพระเจ้าพิมพิสาร ณ สวนตาล 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 82. 

 

ปริเฉทท่ี 16 อัครสาวสกบรรพชาปริวรรต กล่าวถึงในเขตกรุงรา

ชคฤห์มีหมู่บ้านเล็กๆ 2 แห่ง คือ อุปติสคามและโกลิตคามซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระอัครสาวก คือ 

พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลาน ทัง้สองท่านออกบวชเป็นปริพพาชกเพ่ือค้นหาโมกขธรรม 
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ตอ่มาวนัหนึง่สารีบุตรได้พบและได้ฟังธรรมยอ่ๆจากพระอสัสชิเถระซึง่ทําให้ได้บรรลธุรรมจักษุ เม่ือ

นําความไปบอกพระโมคคลัลานะก็ได้บรรลธุรรมเช่นเดียวกัน ทัง้สองท่านนําบริวาร 250 คนขอ

บวชเป็นภิกษุภายใต้พระพุทธศาสนา 2 6

27 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 16 มีทัง้หมด 4 

ภาพ(ภาพท่ี 55 - 58) 

 

 
ภาพท่ี 55 พระเจ้าพิมพิสารเลือ่มใสทรงหลัง่นํา้ถวายวดัเวฬวุนัป็นปฐมสงัฆราช 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 84. 

 

                                         
27 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 261 - 284. 
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ภาพท่ี 56 ท้าวเธอทรงบําเพ็ญกศุลเปรตให้พระญาติท่ีเกิดเป็นเปรต เปรตทัง้หลายตา่งอนโุมทนารับสว่นบุญ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 86. 

 

 
ภาพท่ี 57 พระโมคคลัลาน์สารีบุตรอคัรสาวกซ้าย-ขวามาทลูขอบรรพชาเป็นเอหิภิกข ุ

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 88. 
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ภาพท่ี 58 พระพทุธองค์ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แก่นพระอรหนัต์สงฆ์ให้วนัเพ็ญมาฆบูชา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 90. 

 

ปริเฉทท่ี 17 กปิลวตัถคุมณปริวรรต กลา่วถึงพระเจ้าสทุโธทนะทรง

ทราบข่าวพระราชโอรสตรัสรู้แล้ว ทรงบําเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอยู่ท่ีกรุงราชคฤห์ ทรง

ปรารถนาจะได้พบกับพระพุทธเจ้าสกัครัง้ก่อนสวรรคตพระพทุธเจ้าได้เทศนาเร่ืองมหาเวสสนัดร

ชาดกแก่พทุธบิดาและเหลา่ประยรูญาติ ขณะเทศนาเกิดฝนโบกพระขรรณ27

28 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้

เนือ้หาในปริเฉทท่ี 17 มีทัง้หมด 2 ภาพ (ภาพท่ี 59 - 60) 

 

                                         
28 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 306-324. 
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ภาพท่ี 59 เสด็จไปโปรดพระญาติท่ีกรุงกบิลพสัดุ์พระญาติผู้ใหญ่ถือวา่สงูอายกุวา่ไม่ถวายบงัคม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 92. 

 

 
ภาพท่ี 60 ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะให้เห็นหมู่พระญาติก็สิน้ทิฐิมานะถวายบงัคมพร้อมกนั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 94. 

 

ปริเฉทท่ี 18 พิมพาพิลาปปริวรรต กลา่วถึงพระนางพิมพายโสธารา

พาพระราหลุมาทอดพระเนตรพระพุทธเจ้าขณะบิณฑบาต จากนัน้เม่ือครัง้ได้มีโอกาสพบหน้ากัน
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พระนางพิมพาก็ร้องไห้เข้าซบพระบาทของพระพทุธเจ้า พระองค์จึงเทศนาธรรมให้ฟังจนนางพิมพา

บรรลโุสดาบนั28

29 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 18 มีทัง้หมด 3 ภาพ (ภาพท่ี 61 - 63) 

 

 
ภาพท่ี 61 เสด็จทรงบาตรในเมืองพระนางพิมพายโสธราเห็นจึงชีใ้ห้พระราหลุด ูตรัสวา่ “นัน่คือบิดา

ของเจ้า!” 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 96. 

 

 
ภาพท่ี 62 พระพทุธบิดาทราบขา่วก็เสด็จมาตดัพ้อทลูขอให้เสด็จไปประทบัเสวยในวงั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 98. 

                                         
29 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 325-343. 
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ภาพท่ี 63 พระพิมพาลาปรําพนัถึงพระพทุธองค์เสด็จพทุธดําเนินไปโปรดถึงในปราสาท 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 100. 

          

ปริเฉทท่ี 19 สกัยบรรพชาปริวรรต กลา่วถึงพระเทวทตัคิดร้ายต่อ

พระพทุธเจ้า กลิง้หินลงมาจากเขาคิชกฏูจนข้อพระบาทห้อพระโลหิต รวมถึงปลอ่ยช้างนาฬาคีรีให้

มาทําร้ายขณะพระพุทธเจ้าทรงบิณฑบาต และจ้างนายธนูให้มาปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า จน

ท้ายท่ีสดุพระเทวทตัถูกแผ่นดินสบูจมหายไป 2 9

30 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 19 มี

ทัง้หมด 7 ภาพ (ภาพท่ี 64 - 70) 

 

                                         
30 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 344-366. 
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ภาพท่ี 64 พระนนัทะรับบาตรสง่เสด็จนางคูว่ิวาห์ร้องสัง่ให้รีบกลบัพอถึงวดักลบัชวนให้ผนวช 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 102. 

 

 
ภาพท่ี 65 พระราหลุแสดงความรักซาบซึง้ในพระพทุธองค์ผู้ เป็นบิดาจนลมืทลูขอราชสมบติั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 104. 
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ภาพท่ี 66 ทรงมอบสมบติัพระนิพพานแก่พระราหลุโดยให้บรรพชาเป็นสามเณรองค์แรก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 106. 

 

 
ภาพท่ี 67 ทรงพาพระนนัทะไปชมนางฟ้าพระนนัทะใคร่จะได้เป็นพระชายา ทรงรับรองจะให้สมหวงั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 108. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 68 พระเทวทตัสาํแดงฤทธ์ิให้อชาตศตัรูราชกมุารเลือ่มใสเพ่ือให้รับเป็นโยมอุปัฏฐาก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 110. 

 

 
ภาพท่ี 69 นายขมงัธนซูึง่พระเทวทตัสง่ไปฆา่พระพทุธองค์ปลงอาวธุ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 112. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 70 พระเทวทตัได้สาํนกึในความผิดของตนใคร่ทลูขอขมาแตถ่กูธรณีสบูเสยีก่อนเข้าเฝ้า 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 114. 

 

ปริเฉทท่ี 20 เมตไตยพยากรณปริวรรต กล่าวถึงพระศรีอริยะ

เมตไตรยโพธิสัตว์ซึ่งได้ถือกําเนิดเป็นโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรู มีพระนามว่าอชิตะกุมาร 

พระพทุธเจ้าทรงทราบวา่ในเวลาต่อไปจากนีพ้ระอชิตะจะสําเร็จมรรคผล และได้เป็นพระพุทธเจ้า

ในกาลตอ่มาเม่ือมนษุย์มีอายแุปดหม่ืนปี3 0

31 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 20 มีทัง้หมด 

1 ภาพ (ภาพท่ี 71) 

 

                                         
31 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 367-385. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 71 พระแม่น้าทลูถวายผ้า โปรดให้ถวายอชิตภิกษุซึง่ตอ่ไปจะตรัสรู้เป็นพระศรีอาริย์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 116. 

 

ปริเฉทท่ี 21พุทธปิตุนิพพานปริวรรต กล่าวถึงเม่ือพระพุทธเจ้า

ทราบวา่พทุธบิดาประชวรหนกั จึงเสด็จไปเยี่ยมและแสดงธรรมถวายจนบรรลอุรหนัต์ก่อนนิพพาน 

ตอ่มาพระแม่น้าทลูขอบวชเป็นภิกษุณี ครัง้แรกพระพทุธเจ้าทรงไม่ยอมให้บวชท้ายสดุทรงมีพุทธา

นุญาติให้สตรีสามารถอุปสมบทเป็นภิกษุณีได้ 3 1

32 ภาพท่ีเขียนขึน้ตามเนือ้หาในปริเฉทท่ี  21 มี

ทัง้หมด 3 ภาพ (ภาพท่ี 72 - 74) 

 

                                         
32 เร่ืองเดียวกนั, 386-401. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 72 ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดากบัฝ่ายพระมารดา ซึง่แยง่กนัทดนํา้เข้านา มิให้วิวาทกนั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 118. 

 

 
ภาพท่ี 73 พระพทุธบิดาประชวรเสด็จไปโปรดกระทัง่สาํเร็จพระอรหนัต์แล้วนิพพาน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 120. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 74 พระแม่น้ามหาปชบดีโคตรมีนํานางกษัตริย์บริวารไปทลูขออุปสมบทเป็นภิกษุณี 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 122. 

 

ปริเฉทท่ี 22 ยมกปาฏิหาริย์ปริวรรต กลา่วถึงเหตุการณ์เม่ือวัน

เพ็ญเดือน 8 ณ กรุงสาวตัถีครัง้ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ปราบเดียรถีย์หรือพวกนอก

ศาสนา โดยการเหาะลอยขึน้ไปเหนือต้นมะม่วง จากนัน้พระพทุธองค์เสด็จจงกรมไปมาแล้วกระทํา

ยมกปาฏิหาริย์ปราบเหลา่เดียรถีย์จนพา่ยแพ้หนีไป 3 2

33 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 22 

มี 1 ภาพ (ภาพท่ี 75) 

 

 

                                         
33 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 402-419. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 75 ทรงสาํแดงยมกปาฏิหาริย์ขม่พวกเดียรถีย์ท่ีต้นมะม่วงฑามพฤกษ์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 124. 

 

ปริเฉทท่ี 23 เทศนาปริวรรต กล่าวถึงตามธรรมเนียมของ

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เม่ือแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วจะเสด็จไปเทศนาโปรดพุทธมารดา 

พระพทุธเจ้าทรงเสด็จขึน้ไปยงัสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เพ่ือรอพระอินทร์อัญเชิญพุทธมารดาลงมาจาก

สวรรค์ชัน้ดุสิต แล้วจึงแสดงธรรมเร่ืองสตัตปกรณาภิธรรมโปรดพุทธมารดาจนบรรลโุสดาบัน 3 3

34 

ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 23 มีทัง้หมด 1 ภาพ (ภาพท่ี 76) 

 

                                         
34 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 420-433. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 76 แล้วเสด็จขึน้ไปจําพรรษาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์เพ่ือโปรดพทุธมารดา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 126. 

 

ปริเฉทท่ี 24 เทโวโรหนปริวรรต กลา่วถึงหลงัจากพระพุทธเจ้าจํา

พรรษาอยูบ่นสวรรค์ดาวดึงส์เป็นเวลา 3 เดือน ต่อจากนัน้ทรงเสด็จลงมายงัโลกมนุษย์ ในครัง้นัน้

พระอินทร์ได้เนรมิตบนัไดเงิน บนัไดทอง และบนัไดแก้ว พาดจากยอดเขาพระสเุมรุลงสูเ่มืองสงักัส

สะ พระพรหมและเหลา่เทวดาทัง้หลายมาสง่เสด็จ34

35 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทนีท่ี้ 24 

มีทัง้หมด 2 ภาพ (ภาพท่ี 77- 78) 

 

                                         
35 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 434-444. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 77 ถึงวนัมหาปวารณาเสด็จลงจากดาวดงึส์โดยบนัไดแก้วบนัไดทองบนัไดเงิน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 128. 

 

 
ภาพท่ี 78 ครัน้แล้วก็ทรงเปิดบนัดาลให้เทวดามนษุย์และสตัว์นรกแลเห็นซึง่กนัและกนั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 130. 

 

ปริเฉทท่ี 25 อัครสาวกนิพพานปริวรรต กลา่วถึงพระสารีบุตรมา

กราบลาพระพุทธเจ้าเพ่ือกลบัไปปรินิพพานท่ีบ้านเกิดของมารดา รวมถึงพระโมคคลัลานะมาทูล

ลาขอปรินิพพานท่ีเมืองกาฬสลิา ซึง่ในปริเฉทท่ี 25 อคัรสาวกนิพพานปริวรรตนี ้ยงัได้กลา่วถึงคราว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท่ีพระพุทธองค์ทรงปลีกวิเวกไปประทบัณ ป่าปาลิไลยก์มีช้างและลิงมาคอยปรนนิบัติ จากนัน้

พระองค์เสด็จไปห้ามพระญาติวงศ์ท่ีวิวาทกันเร่ืองแย่งแหลง่นํา้ 3 5

36 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาใน

ปริเฉทท่ี 25 มีทัง้หมด 1 ภาพ (ภาพท่ี 79) 

 

 
ภาพท่ี 79 ครัง้หนึง่เสด็จไปจําพรรษา ณ ป่าเลไลโดยมีช้างกบัลงิเป็นพทุธอุปัฏฐาก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 132. 

 

ปริเฉทท่ี 26 มหานิพพานสตูรปริวรรต กลา่วถึงพญามารวสัวดีมา

ทูลอาราธนาเพ่ือขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จปรินพพาน ครัง้นัน้พระองค์มีพระชนม์มายุ 80 พรรษา 

เม่ือครบกําหนดพระพทุธเจ้าก็เสด็จไปประทบัท่ีเมืองกุสินาราเพ่ือเสด็จสูป่รินิพพาน 3 6

37ภาพท่ีเขียน

ขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 26 มีทัง้หมด 10 ภาพ (ภาพท่ี 80 - 89) 

                                         
36 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 446. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 462-494.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 80 ถึงเพ็ญเดือน 3 พรรษาท่ี 45 พญามารเข้าเฝ้าทลูให้เสด็จปรินิพพาน ทรงรับอาราธนา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 134. 

 

 
ภาพท่ี 81 มีพระพทุธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์วา่ทรงปลงอายสุงัขารแล้วอีกสามเดือนจะนิพพาน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 136. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 82 รุ่งเช้าเสด็จกลบัจากทรงบาตรเยือ้งพระกายดกูรุงไพศาลเีป็นครัง้สดุท้าย 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 138. 

 

 
ภาพท่ี 83 เช้าวนัเพ็ญเดือน 6 ทรงเสวยมงัสะสกุรอ่อนท่ีบ้านนายจุนทะนบัเป็นปัจฉิมบิณฑบาต 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 140. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 84 เสด็จไปกรุงกสุนิาราทรงกระหายนํา้โปรดให้พระอานนท์ไปตกันํา้มาถวาย 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 142. 

 

 
ภาพท่ี 85 ปกุกสุะบุตรแหง่มลัลกษัตริย์แวะเข้าเฝ้าถวายผ้าเนือ้เกลีย้งสทีอง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 144. 
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ภาพท่ี 86 เสด็จถึงสาละวนักรุงกสุนิาราโปรดให้พระอานนท์จดัท่ีบรรทมระหวา่งไม้รัง้ทัง้คู่ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 144. 

 

 
ภาพท่ี 87 พระอานนท์ไปยืนเหน่ียวสลกัเพชรพระวิหารร้องไห้รําพนัถึงพระพทุธองค์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 148. 
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ภาพท่ี 88 ทรงแสดงธรรมโปรดสภุทัทะปริพาชกให้สาํเร็จมรรคผล นบัเป็นปัจฉิมเวไนย 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 150. 

 

 
ภาพท่ี 89 ทรงยกพระธรรมวินยัไตรปิฎกเป็นศาสดาประทานปัจฉิมโอวาทแล้วปรินิพพาน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 152. 

 

ปริเฉทท่ี 27 ธาตวุิภชันน์ปริวรรต กลา่วถึงขณะถวายพระเพลิงศพ

ของพระพุทธเจ้า พระสรีระไม่สามารถจุดไฟได้ พระมหากัสสปะสาวกจึงมากราบพระพุทธบาท 

จากนัน้สามารถถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระได้ ต่อมาโทรพราหมณ์แบ่งพรสารีริกธาตุให้แก่
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กษัตริย์เมืองตา่งๆ37

38 ภาพท่ีเขียนขึน้ภายใต้เนือ้หาในปริเฉทท่ี 27 มีทัง้หมด 3 ภาพ(ภาพท่ี 90 ภาพ

ท่ี 91- 92) 

 

 
ภาพท่ี 90 พระสงฆ์ปถุชุนได้ฟังขา่วปรินิพพานซึง่อาชีวกบอกแก่พระมหากัสสปก็ร้องไห้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 154. 

 

 
ภาพท่ี 91 พอพระมหากสัสปถวายบงัคมบาทพระพทุธศพเพลงิสวรรค์ก็บนัดาลลกุโชติช่วง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 156. 

                                         
38 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 495-521. 
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ภาพท่ี 92 โทณพราหมณ์แบง่สรรพระบรมธาตแุก่พราหมณ์และกษัตริย์ 7 พระนคร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 158. 

 

ปริเฉทท่ี 28 มารพนัธปริวรรต กลา่วถึงพระมหากัสสปะเกรงว่า

พระบรมสารีริกธาตจุะมีอนัตราย จึงปรึกษากบัพระเจ้าอชาตศรัตรูสร้างเจดีย์ครอบ หลงัจากนัน้อีก 

218 ปีพระเจ้าอโศกมหาราชได้นําเอาพระบรมสารีริกธาตุไปแจกจ่ายและนําไปประดิษฐานตามท่ี

ต่างๆ พญามารวสัวดีจะเข้าทําลายพิธีแต่ไม่สําเร็จ เน่ืองจากเหล่าพระภิกษุสงฆ์อันเชิญพระอุป

คปุต์มาปราบปราม38

39ภาพท่ีเขียนขึน้ตามเนือ้หาในปริเฉทท่ี 28 มีทัง้หมด 1 ภาพ (ภาพท่ี 93) 

 

                                         
39 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 522 - 551. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

 

 
ภาพท่ี 93 พระมหากสัสปกบัพระอริยสงฆ์ยกปฐมสงัคยานา สบือายพุระศาสนามาถึงบดันี ้

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 160. 

 

ปริเฉทท่ี 29 ธาตุอันตรธานปริวรรต กล่าวถึง การเสื่อม

พระพทุธศาสนาท่ีจะเกิดด้วยเหตตุา่งๆ 5 สาเหต ุดงันี ้  

1. อนัตรธานแหง่การเสื่อมสญูแห่งพระปริยติัคือพระไตรปิฎกไม่มี

ใครเรียนรู้ 

2. อนัตรธานแห่งการปฏิบติัคือพระภิกษุเร่ิมละเลยไม่รักษาศีลให้

บริสทุธ์ิ 

3. อันตรธานแห่งการตรัสรู้มรรคและผลคือการปฏิบัติตาม

หลกัธรรมคําสอนเสือ่มลงก็จะไม่มีผู้ใดบรรลโุสดาบนั 

4. อนัตรธานการเสือ่มจากสมณเพศคือเม่ือภิกษุเสือ่มสญูมารยาท 

ผู้คนก็จะเร่ิมสิน้ความเลือ่มใส 

5. อนัตรธานแห่งธาตุคือเม่ือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและ

พระภิกษุสงฆ์เสือ่มถอยลงก็จะไม่มีผู้ใดไปบูชาพระบรมสาริกธาตท่ีุประดิษฐานอยูท่ี่สถปูเจดีย์ 39

40 

ทัง้นีไ้ม่ปรากฏภาพท่ีเขียนขึน้ตามเนือ้หาในปริเฉทท่ี 29 

 

                                         
40 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 552-562. 
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สรุป 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวัติของครู

เหมชุดนี ้กับเนือ้หาในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถาพบว่ามีส่วนท่ีแตกต่างกันอยู่ 2 ประการ 

ประการแรก คือ การแบง่ตอนและเนือ้หาในหนงัสอืสมุดภาพเร่ืองพระพุทธประวติัฉบบัของครูเหม 

ไม่ได้แบ่งภาพเลา่เร่ืองเป็นปริเฉท(ตอน)เหมือนกับในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา แต่ใช้วิธีการ

เขียนภาพเลา่เร่ืองอยา่งตอ่เน่ืองแทน โดยใช้เนือ้หาในหนงัสอืพระปฐมสมโพธิกถาเป็นหลกั 

ประการท่ีสอง ไม่มีภาพเขียนและไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เร่ืองพระพุทธ

ประวัติตามหนังสือพระปฐมสมโพธิกถาในบางปริเฉท เน่ืองจากในหนังสือสมุดภาพพระพุทธ

ประวติัได้ตดัเนือ้หาบางช่วงออกไป คือ เนือ้หาในสว่นของปริเฉทท่ี 1 วิวาหมงคลปริวรรตออก จึง

ไม่ปรากฏภาพเขียนหรือเนือ้หาในสว่นท่ีกล่าวถึงความเป็นมาของทัง้สองตระกูล คือ ตระกูศาก

ยวงศ์ฝ่ายพระบิดา และตระกลูโกลยิวงศ์ฝ่ายพระมารดา ทัง้นีย้งัตดัเร่ืองราวของการอภิเษกสมรส

ของพระเจ้าสทุโธทนะและพระนางสิริยามหามายาด้วย โดยในหนงัสือสมุดภาพพระพุธประวติัได้

เร่ิมต้นเขียนภาพเล่าเร่ืองตามเนือ้หาในปริเฉทท่ี 2 คือ ฉากเหตุการณ์อัญเชิญพระโพธิสตัว์

เวสสนัดรลงมาจุติบนโลกมนษุย์40

41 ทัง้นีก้ารเร่ิมเขียนภาพขึน้ตามเนือ้หาในปริเฉทท่ี 2 ทําให้เห็นว่า 

ครูเหมได้ให้ความสําคัญกับเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องตัวพระพุทธเจ้าโดยตรง โดยเร่ิมจากการเขียนภาพ

ประวติัความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ในฉากครัง้ยงัทรงเป็นพระโพธิสตัว์เวสสนัดรอยู่บนสวรรค์ชัน้

ดสุติเป็นภาพแรก ทัง้นีภ้าพเขียนท่ีใช้เร่ิมต้นเร่ืองมีความแตกตา่งจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบ

แผน เพราะเน่ืองจากภาพจิตรกรรมพระพุทธประวติัสว่นใหญ่ มักเร่ิมต้นเร่ืองด้วยฉากการอภิเษก

สมรสของพระเจ้าสทุโธทนะและพระนางสริิยามหามายา เช่น พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์ เป็นต้น41

42 

จํานวนภาพท่ีเขียนขึน้เพ่ือใช้ประกอบเนือ้หาสามารถเป็นตวัชีใ้ห้เห็นได้ว่า 

ช่างเขียนให้ความสาํคญักบัเนือ้หาในสว่นใดของเร่ืองพระพุทธประวติั เน่ืองจากจํานวนภาพในแต่

ละตอนมีปริมาณไม่เท่ากัน คือ ในบางปริเฉทไม่มีภาพประกอบ แต่ในขณะเดียวกันบางปริเฉทก็

พบว่ามีจํานวนภาพเขียนมากกว่าปริเฉทอ่ืนๆเป็นพิเศษ เช่น ปริเฉทท่ี 1 วิวาหมงคลปริวรรตและ

ปริเฉทท่ี28 มารพนัธปริวรรตไม่มีภาพประกอบ ปริเฉทอ่ืนๆมีจํานวน 1-4 ภาพ ปริเฉทท่ีมีจํานวน

                                         
41 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทาง

พระพุทธศาสนา โดย ครูเหม เวชกร, 3- 5. 
42 กรมศิลปากร, พระพทุธประวัตจิากจิตรกรรมฝาผนัง พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร, 10-11. 
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ภาพมากเป็นพิเศษ คือ ปริเฉทท่ี 6 มหาภินิกขมณปริวรรตซึ่งมีทัง้หมด 8 ภาพ ปริเฉทท่ี 19 สกัย

บรรพชาปริวรรตมีจํานวน 7 ภาพ และปริเฉทท่ี 26 มหานิพพานสตูรปริวตัต์มีจํานวน 10 ภาพ  

สาเหตุท่ี มีจํานวนภาพมากกว่าในส่วนอ่ืน คงเน่ืองจากครูเหมได้ให้

ความสาํคญักบัฉากเหลา่นีแ้ละมีความเข้าใจในเร่ืองราวพระพุทธประวติั จึงตัง้ใจสื่อความหมาย

สําคัญด้วยภาพ ยกตัวอย่างเช่น เร่ืองราวในปริเฉทท่ี 6 มหาภินิกขมณปริวรรต แสดงถึงการ

แสวงหาทางหลดุพ้น โดยการตดัสนิใจละทิง้เร่ืองทางโลกไปสูท่างธรรม เปลีย่นสถานะจากฆราวาส

ไปสูบ่รรพชิต เป็นต้น ซึง่ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนก็ได้ให้ความสําคญักับฉากเหลา่นี ้

เช่นกัน ทัง้นีส้่วนท่ีเหมือนกับในหนงัสือพระปฐมสมโพธิกถา คือ ตวัละครท่ีปรากฏในภาพ ฉาก

สถานท่ีท่ีกลา่วถึง การแสดงปาฏิหาริย์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้นัน้มีข้อมลูตรงกบัในหนงัสอื 

2.2 จิตรกรรมทศชาดก - เวสสันดรชาดก 

เป็นภาพงานจิตรกรรมท่ีแสดงถึงเร่ืองราวในอดีตชาติขององค์พระสมัมาสมั

พุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ เป็นภาพเขียนเล่าเร่ืองทางศาสนาท่ีมีลักษณะคล้ายนิทานธรรมมะ โดย

สอดแทรกหลกัธรรมคําสอนลงไปในเนือ้หา ถือเป็นเร่ืองแบบปรัมปราคติหรืออุดมคติตามความเช่ือ

ของศาสนาในสงัคมโบราณ เม่ือถกูถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนจึงปรากฏลกัษณะของความเป็น

อุดมคติให้เห็นด้วย 4 2

43ภาพจิตรกรรมทศชาดกได้รับความนิยมมากในช่วงสมัยต้นรัตนโกสินทร์

(รัชกาลท่ี1-3)44 เร่ือยมาจนถึงสมัยปัจจุบนั หากแต่รูปแบบการแสดงออกและพืน้ท่ีในการเขียน

ภาพนัน้ มีความแตกต่างไปจากเดิม ผลงานจิตรกรรมของครูเหมมีจํานวนมาก ซึ่งบางภาพมี

ลกัษณะวิธีการเขียนท่ีคล้ายกัน จึงเลือกมาศึกษาเพียงเร่ืองท่ียังคงเป็นลกัษณะงานจิตรกรรม

เทา่นัน้ ไม่ใช่ลกัษณะการ์ตนูแบบสมยัใหม่ เร่ืองท่ีได้นํามายกตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีมี้ 1 เร่ือง 

คือ เวสสนัดรชาดก 

ซึง่เร่ืองเวสสนัดรชาดกเป็นพระชาติสดุท้ายของพระโพธิสตัว์ ก่อนจะตรัสรู้

เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจ้า  เป็นหลกัธรรมคําสอนท่ีเน้นเร่ืองของการบําเพ็ญทานบารมี  ครัง้องค์

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้บรรลอุนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ พระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจัก

กปัวตัตนสตูร โปรดเหลา่ภิกษุปัญจวคัคีย์ จากนัน้เสด็จกลบักรุงกบิลพสัดุ์เพ่ือโปรดพระเจ้าสทุโธท

นะพระบิดาและพระญาติวงศ์ทัง้หลาย ตอนนัน้เหลา่พระญาติเห็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุ

                                         
43 สนัติ เลก็สขุมุ, ลีลาไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 179. 
44 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและแนวคิด

ที่ปรับเปล่ียน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 420. 
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น้อยกว่าจึงถือทิฏฐิมานะ พระองค์จึงแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเหาะขึน้ไปบนอากาศ พระญาติ

ทัง้หลายเห็นจึงพร้อมใจกันอภิวาท จากนัน้พระองค์จึงเสด็จลงสู่พืน้ดินกลบัมาประทับนั่งท่ีพระ

พทุธอาสนะ สิง่ท่ีเกิดขึน้ตอ่มาคือฝนโบกพระขรรค์ เป็นฝนท่ีมีสีแดง ผู้ ใดไม่ต้องการให้ถูกต้องตวัก็

จะไม่เปียก เม่ือพระญาติเห็นก็ยิ่งเกิดความอศัจรรย์ใจเพ่ิมขึน้ จึงพร้อมกนัถวายบงัคมพระพุทธเจ้า 

สว่นเหลา่พระสาวกก็เกิดความสงสยัทลูถามวา่ฝนโบกพระขรรค์นัน้เกิดขึน้ได้อย่างไร พระพุทธเจ้า

จึงทรงแสดงธรรมเทศนาเร่ืองมหาเวสสันดรชาดก 4 4

45 ทําให้เร่ืองมหาเวสสันดรชาดกจึงมี

ความสําคญั เพราะถือเป็นธรรมท่ีพระพุทธเจ้าเอามายกเป็นตวัอย่างในการสัง่สอน  ชีใ้ห้เห็นถึง

ความสาํคญัของการสะสมบุญทัง้หลาย  

พระเวสสนัดรเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงสญัชัยกับพระนางผุสดีแห่งกรุงสีพี 

เม่ือพระชนมายุได้ 16 ปีได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัทรี มีโอรสช่ือชาลีและธิดาช่ือกัณหา พระ

เวสสนัดรมีนิสยัชอบบริจาคทานมาตัง้แตย่งัทรงพระเยาว์ ตอ่มาวนัหนึง่เมืองกลงิคราฐสง่พราหมณ์

มาทลูขอช้างปัจจยันาคของเมืองสีพีซึ่งเป็นช้างท่ีพร้อมด้วยลกัษณะอันเป็นมงคลต่างๆ เน่ืองจาก

เมืองกลงิคราฐเกิดฝนแล้งเป็นเวลานานถึง 7 ปี พระเวสสนัดรจึงตดัสินใจบริจาคช้างคู่บ้านคู่เมือง

ของตนให้พราหมณ์ท่ีมาทลูขอ ประชาชนในเมืองสพีีเกิดความไม่พอใจ เป็นเหตุให้พระเจ้ากรุงสญั

ชยัต้องตดัสนิพระทยัขบัไลพ่ระเวสสนัดร พระนางมทัรี ชาล ีและกณัหาออกไปอยู่ป่านอกเขตเมือง 

พระเวสสนัดรก็ได้บริจาคทานให้กบัผู้ อ่ืนท่ีมาทลูขอสิง่ของตา่งๆจากพระองค์อยู่ตลอดเวลา เม่ือถึง

ป่าพระเวสสนัดรได้บวชครองเพศบพัชิตจําศีลภาวนา วนัหนึง่มีขอทานช่ือชูชกได้ทราบขา่วความใจ

ดีของพระเวสสนัดรจึงเดินทางมาพระเวสสนัดรเพ่ือทลูขอกณัหาชาลเีอาไปเป็นทาสรับใช้ให้ภรรยา

ของตน พระเวสสนัดรทรงก็ยกให้ ครัน้พระอินทร์ทราบข่าวการบริจาคทานของพระเวสสนัดรจึง

แปลงตวัเป็นพราหมณ์ เพ่ือมาทลูขอพระนางมทัรีกบัพระเวสสนัดร ซึง่พระเวสสนัดรก็ทรงให้ไป ทํา

ให้พระเวสสนัดรได้ทําทานบารมีครบทัง้ 10 ประการ จากนัน้ไม่นานชูชกเกิดความโลภจึงเปลี่ยน

เอาสองราชนิกลุไปแลกคา่ไถ่จากพระเจ้ากรุงสญัชยั เม่ือพระเจ้ากรุงสญัชัยได้พบกับหลานทัง้สอง

ก็ดีใจ ประทานทรัพย์สมบติัให้ชูชกจํานวนมากมีทัง้เสือ้ผ้าและอาหาร  ชูชกกินอาหารจนท้องแตก

                                         
45 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาติ (กรุงเทพฯ: สาํนกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 

2524, 7. 
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ตาย ท้ายท่ีสดุพระเจ้ากรุงสญัชัยก็เสด็จไปรับพระเวสสนัดร และพระมัทรีกลบัเข้าเมืองเพ่ือมา

ครองราชย์เป็นกษัตริย์ประจําเมืองสพีี 45

46 

2.2.1 ประวัติความเป็นมาของชุดภาพจิตรกรรมเร่ืองเวสสันดรชาดก 

ภาพงานจิตรกรรมชุดพระมหาเวสสันดรชาดกของครูเหมฉบับนี ้

เขียนขึน้โดยพระราชประสงค์ของสมเด็จพระสงัฆราช(ปุ่ นปุณฺณสิริ) เช่นเดียวกับเร่ืองพระพุทธ

ประวัติ ซึ่งทรงโปรดให้ครูเหมวาดภาพชุดนีจํ้านวนทัง้หมด 40 ภาพ 4 6

47 โดยมีพระราชประสงค์ให้

ประชาชนทัว่ไปได้ศกึษาเร่ืองชาดกด้วยภาพเขียน อนัเป็นวิธีการหนึง่ท่ีช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้ความ

เข้าใจได้เร็วขึน้ หนงัสือสมุดภาพพระมหาเวสสนัดรฉบบันี ้เป็นลิขสิทธ์ิของมูลนิธิวดัพระเชตุพนฯ 

โดยต่อมาธรรมสภาได้ขอลิขสิทธ์ิจากทางวัดพระเชตุพนฯ นําไปจัดพิมพ์เป็นหนงัสือเลม่ท่ี 2 ต่อ

จากสมดุภาพชุดพระพทุธประวติัฉบบัของครูเหม โดยนําไปจัดพิมพ์ลงในรูปเล่มขนาด 14×10 นิว้ 

เป็นภาพสทีัง้หมด  

เนือ้หาในหนงัสอืเรียบเรียงเป็นร้อยแก้วโดย พนิตา อังจันทรเพ็ญ ซึ่ง

เรียบเรียงเนือ้หาขึน้ในภายหลงั เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับภาพเขียนของครูเหม โดยใช้ข้อมูล

จากหนงัสอืหลายฉบบั เช่น หนงัสอืพระมาลยัคําหลวง มหาชาติคําหลวง เทศน์แหล่มหาเวสสนัดร

ชาดก ประกอบกับสํานวนของกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระเทพโมลี(กลิ่น) วดัถนน เจ้าพระยา

พระคลงั(หน) และหนงัสอืปริทศัน์เวสสนัดรชาดกของพระพิมลธรรมราชบณัฑิต(ชอบ อนุจารีมหา

เถระ)48 ทัง้นีใ้นหนงัสือชุดภาพพระมหาเวสสนัดรชาดกฉบบันี ้ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าครูเหมใช้ข้อมูล

จากวรรณกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกเลม่ใดเป็นข้อมลูหลกัในการเขียนภาพ 

2.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางวรรณกรรม กับงานจิตรกรรม

ชุดภาพเวสสันดรชาดก 

เน่ืองจากเร่ืองเวสสนัดรเป็นชาดกท่ีได้รับความนิยมมากเร่ืองหนึ่ง 

ทําให้ถูกนํามาแต่งเป็นงานวรรณกรรมหลายฉบับ โดยมีสํานวนภาษาในการแต่งแตกต่างกัน

                                         
46 ผาสกุ อินทราวธุ, พุทธศาสนาและประติมานวิทยา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2530), 24. 
47 ธรรมสภา, สมุดภาพพระมหาเวสสันดรชาดก ฉบับอนุรักษ์ภาพจติรกรรม

ฝีมือครูเหม เวชกร, 6. 
48 ธรรมสภา, สมุดภาพพระมหาเวสสันดรชาดก ฉบับอนุรักษ์ภาพจติรกรรม

ฝีมือครูเหม เวชกร, 1, 5-7. 
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ออกไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กับยุคสมัยท่ีเขียนและหน้าท่ีการใช้งาน เช่น  ใช้เพ่ือศึกษาหลกัธรรมคําสอน 

หรือใช้เป็นคูมื่อสาํหรับพระนกัเทศน์ เป็นต้น ซึง่งานวรรณกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกในประเทศไทย

แตเ่ดิมเป็นคมัภีร์ภาษาบาลียงัไม่มีผู้ แปลเนือ้เร่ืองเป็นภาษาไทย คงใช้เพ่ือการเทศน์และสวดเป็น

ภาษาบาลีล้วนๆ เรียกว่า คาถาพนั ต่อมามีผู้ รู้แปลเป็นภาษาไทย จึงทําให้เกิดมหาชาติขึน้หลาย

สาํนวน แบง่เป็นหลายตอน มีทัง้หมด 13 ตอนหรือ กณัฑ์ การแบง่เป็น 13 กณัฑ์มีผู้ให้ความเห็นว่า

มาจากหลกัธุดงคคณุ 13 หรือตามสคัคมรรค (ทางไปสวรรค์ 13)49 

เร่ืองเวสสนัดรชาดกจดัอยูใ่นกลุม่ของมหานิบาตซึ่งปรากฏเร่ืองราว

ในพระไตรปิฎก คือ พระสตุตนัตปิฎก ขุทฺทกนิกาย ชาดกบาลี เลม่ท่ี 2850 ในปัจจุบนัพบหลกัฐาน

เก่าท่ีสุดคือ มหาชาติคําหลวง ซึ่งเป็นหนงัสือมหาชาติฉบับภาษาไทยประเภทคําหลวงเร่ืองแรก 

แต่งขึน้ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถเม่ือ พ.ศ.2025 (จ.ศ.844) แบ่งเนือ้เร่ืองออกเป็น 13 กัณฑ์ 5 0

51 

เน่ืองจากเร่ืองเวสสนัดรชาดกนัน้ได้รับความนิยมมาโดยตลอด ภายหลงัจึงมีการแต่งขึน้อีกหลาย

สํานวน ทัง้ท่ีเป็นแบบฉบับและแบบท้องถ่ิน 5 1

52 เช่น “กาพย์มหาชาติ” แต่งขึน้ในสมัยพระเจ้าทรง

ธรรม “มหาชาติกลอนเทศน์”“มหาชาติคําฉันท์” แต่งขึน้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ “มหาชาติคํา

เฉียง” ใช้เทศน์กนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และลลิติมหาชาติ เป็นต้น 52

53 

เทศน์มหาชาติ เร่ืองเวสสนัดรชาดกมีคําท่ีใช้เรียกต่างจากทศชาติ

เร่ืองอ่ืนคือคําวา่ “มหาชาติ” เช่น เรียกการเทศน์เวสสนัดรชาดกว่าการเทศน์มหาชาติ เป็นต้น ทัง้นี ้

ชาดกเร่ืองอ่ืนท่ีมีจํานวนบทหรือมีความยาวมากๆจะถูกจัดอยู่ในกลุม่ของมหานิบาต ซึ่งมีจํานวน

ทัง้หมด 10 เร่ือง คือ เร่ืองทศชาติทัง้หมด หากแตไ่ม่ปรากฏการเรียกทศชาติเร่ืองอ่ืนว่ามหาชาติแต่

                                         
49 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 7. 
50 เร่ืองเดียวกนั. 
51 จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิ

วาส, 2546), 123. 
52 ขนิษฐา แสงทอง, “ภาพสะท้อนวิถีชีวิตตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสนิทร์

ตอนต้น: กรณีศึกษาวดัสวุรรณารามและวดัดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานครฯ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 18. 
53 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 12. 
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อย่างใด ใช้เรียกแค่เร่ืองเวสสนัดรเท่านัน้ ซึ่งน่าจะเป็นคําท่ีเรียกเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนชาว

ไทย53

54 

การเทศน์มหาชาติเป็นท่ีรู้จักในประเทศไทยอย่างน้อยตัง้แต่สมัย

สโุขทยั ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 โดยพบหลกัฐานลายลกัษณ์อักษร คือ จารึกนครชุม หลกัท่ี 3 

สมยัพระยาลไิท พ.ศ.1900 มีใจความว่า “อันหนึ่งโสดนบัแต่ปีสถาปนาพระมหาธาตุนีไ้ปเม่ือหน้า 

ได้ เก้าสบิเก้าปี เถิงในปีกุนอันว่า พระปิฎกไตรนีจ้ักหายแล หาคนรู้จักแท้มิได้เลย ยงัมีคนจักรู้แท้

แลมิได้เลย ยงัมีคนรู้คนั สเลก็สน้อยไซร์ธรรมเทศนาเป็นต้นว่าพระมหาชาติ หาคนสวดแลมิได้เลย 

ธรรมชาดกอนัอ่ืนไซร์ มีต้นหาปลายมิได้ มีปลายหาต้นมิได้เลย”55รวมถึงจารึกวดัป่ามะม่วง หลกัท่ี 

6 กลา่วถึงพระมหาธรรมราชาท่ี 1 พญาลิไทว่า “ประกอบไปด้วยทานบารมีคล้ายพระเวสสนัดร 

และจารึกวดัเขมา หลกัท่ี 14 ซึ่งเช่ือกันว่าจารึกในปี พ.ศ.2079 กลา่วถึงการบําเพ็ญกุศลต่างๆว่า 

“ลายปักผืนหนึ่งค่าตําลงึหนึ่ง อําแดงหอมซือ้ไว้รองมหาเวสสนัดร อําแดงเสนบูชามหาเวสสนัดร

สาํรับหนึง่บาทหนึง่”56 ข้อความจากจารึกเหลา่นีแ้สดงถึงการมีเทศน์มหาชาติขึน้แล้ว โดยเป็นการ

เทศน์และสวดเป็นภาษาบาล ี

การเทศน์มหาชาติเกิดจากความเช่ืออยู ่2 ประการ ประการแรก คือ 

ความเช่ือเร่ือง พระมาลยัสตูร ซึ่งกลา่วถึงพระเถรรูปหนึ่งมีนามว่า มาลยัเทวะเถร อาศยัอยู่ในโรง

หนชนบทประเทศลงักา มีความสามารถเหาะไปในนรกและสวรรค์ได้ วันหนึ่งพระมาลยัขึน้ไป

สกัการะเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ มีโอกาสได้สนทนากับพระโพธิสตัว์ศรีอาริยเมตรไตร โดยให้พระ

มาลยักลบัมาแจ้งข่าวกับมนุษย์ทัง้หลายว่า หากผู้ ใดประสงค์ท่ีจะเกิดในศาสนาของพระองค์ ให้

รีบเร่งทําบุญกศุลด้วยการฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายในหนึง่วนั พร้อมทัง้กลา่วถึงวิธีการจัดเตรียม

ข้าวของท่ีจะใช้ในการประกอบพิธีการเทศน์มหาชาติด้วย 5 6

57 ประการท่ีสอง คือ ความเช่ือเร่ือปัญจ

อันตรธาน ว่าเม่ือพระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน คําพยากรณ์ทัง้ 5 คือ 1 ปฏิบัติ

อันตรธาน ความสูญสิน้การปฏิบติัธรรม 1 ปฏิเวธอันตรธาน ความสญูสิน้การตรัสรู้อริยมรรคอริ

ยผล 1สงัฆอนัตรธาน ความสญูสิน้พระภิกษุสงฆ์ 1 ธาตอุนัตรธาน ความสญูสิน้พระสารีริกธาตุ  1 

                                         
54 เร่ืองเดียวกนั, 2. 
55 กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 31. 
56 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 9. 
57 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 13-15. 
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จากอนัตรธานทัง้ 5 ท่ีกลา่วถึงนี ้ถือกนัวา่ความสญูสิน้พระปริยตั ซึง่คือการศกึษาพระไตรปิฎกหาก

สญูหายไปแล้ว มหาเวสสนัดรชาดกนัน้จะสญูหายไปก่อนเร่ืองอ่ืน 57

58 

ประเพณีการเทศน์มหาชาติมักจัดขึน้ในช่วงหลงัออกพรรษา แต่ใน

บางพืน้ท่ี เช่น ภาคอีสานอาจจัดขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม โดยเรียกการเทศน์มหาชาติเป็นภาษา

ท้องถ่ินวา่ บุญพระเวส58

59 ทัง้นีส้ว่นท่ีจดังานเทศน์มหาชาติขึน้ในเดือนอ่ืนๆก็มี ตามแต่ผู้ มีจิตศรัทธา

ท่ีมาร่วมบุญวา่สะดวกช่วงเวลาใด งานเทศน์มหาชาติมีทัง้ท่ีเป็นพิธีหลวงซึ่งปรากฏในพระราชพิธี

สบิสองเดือนวา่ เป็นพระราชพิธีในเดือนอ้าย โปรดให้มีการเทศน์ขึน้ในพระบรมมหาราชวงั 5 9

60และ

จดัขึน้เองตามท้องถ่ิน หากเป็นงานท่ีชาวบ้านจดัขึน้เองมักมีศูนย์กลางเป็นวดั เพราะนอกจากเป็น

งานบุญแล้วยังถือเป็นงานสงัคมในหมู่บ้านท่ีหญิงชายมีโอกาสได้มาพบปะกัน จึงทําให้เป็นงาน

ประเพณีประจําปีสืบต่อกันมา 6 0

61การจัดงานเทศน์มหาชาตินัน้ต้องเตรียมสิ่งของอย่างละพนั หาก

ผู้ใดเป็นเจ้าของกณัฑ์ก็จะต้องจดัเตรียมสิง่ของเคร่ืองใช้ให้ถูกต้องตามแบบแผนของกัณฑ์นัน้ด้วย 

เช่น ผ้าไตร เคร่ืองบริขารอ่ืนๆ เป็นต้น 6 1

62 เคร่ืองบูชาสําคญัท่ีขาดไม่ได้ คือ ฉัตร ธง รูปชายธง ธูป 

เทียนคาถา ดอกไม้ อยา่งละพนั ให้เท่ากันกับจํานวนคาถาพนัของเร่ือง รวมถึงผ้าเขียนสีหรือผ้าท่ี

ปักด้วยไหมเพ่ือใช้เป็นรูปภาพประจํากณัฑ์ทัง้ 13 กณัฑ์62

63การเขียนรูปภาพประกอบเร่ืองราวทัง้ 13 

กณัฑ์นัน้ ยงัคงนิยมทําสบืเน่ืองมาถึงในยคุปัจจุบนั เพราะนอกจากประชาชนทัว่ไปจะได้ทําบุญ ฟัง

เทศน์ ยงัสามารถเรียนรู้เร่ืองราวทางพทุธศาสนาได้ในเวลาเดียวกนั 

                                         
58 เร่ืองเดียวกนั, 16. 
59 กรมศิลปากร, กาพย์มหาชาติ (พระนคร: คลงัวิทยา, 2507), 86. 
60 ทิพวนั บุญวีระ, “แหลเ่คร่ืองเลน่มหาชาติ,” ศิลปากร 22, 2 (กรกฎาคม 2541): 57. 
61 เร่ืองเดียวกนั, 58. 
62 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 30. 
63 เร่ืองเดียวกนั, 36. 
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ภาพท่ี 94 ป้ายประชาสมัพนัธ์งานเทศน์มหาชาติ ภาพท่ีใช้เป็นผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: เฉลมิศกัด์ิ เย็นสาํราญ, บรรณาธิการ, เทศน์มหาชาติ (นนทบุรี:มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 

2551), 33. 

 

 
ภาพท่ี 95 การจดัสถานท่ีงานเทศน์มหาชาติวดัสะพาน 

ท่ีมา: เฉลมิศกัด์ิ เย็นสาํราญ, บรรณาธิการ, เทศน์มหาชาติ (นนทบุรี:มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 

2551), 49. 

 

โดยเร่ืองเวสสนัดรชาดกทัง้ 13 กณัฑ์ ได้ถูกแบ่งออกเป็นตอนย่อยๆ

ในแตล่ะกณัฑ์อีกทีหนึง่ จํานวนคาถาและเพลงป่ีพาทย์ประกอบแตล่ะกณัฑ์มีดงัตอ่ไปนี ้

กัณฑ์ทศพรมี 19 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงสาธุการ) 
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พระพทุธปรารถเร่ืองเทศนาเวสสนัดรชาดก 

เหตท่ีุพระพทุธองค์ทรงแสดงเทศนาเวสสนัดรชาดก 

อดีตนิทานของเวสสนัดรชาดก 

นางผสุดีเป็นมเหสพีระอินทร์ 

นางผสุดีจะจุติจากดาวดงึส์ 

นางผสุดีขอพรพระอินทร์ 10 ประการ 

พระอินทร์ประสาทพรแก่นางผสุดี 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์63

64 

กัณฑ์หิมพานต์มี 134 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงตวงพระธาต)ุ 

แหลต้่น 

นางผสุดีจุติมาเป็นมเหษีพระเจ้าสญัชยั 

พระเวสสนัดรประสติู 

ได้ช้างเผือกปัจจยันาเคนทร์ 

อภิเษกพระเวสสนัดรกบันางมทัรี 

เมืองกลงิคราฐเกิดทภิุกขภยั 

พระเวสสนัดรเสด็จประพาศโรงทาน 

พราหมณ์ชาวเมืองกลงิคราฐทลูขอช้างเผือก 

พวกชาวเมืองกลา่วโทษพระเวสสนัดร 

พระเจ้าสญัชยัสัง่ให้เนรเทศพระเวสสนัดร 

พระเวสสนัดรลานางมทัรี 

นางมทัรีขอตามเสด็จพระเวสสนัดร 

นางมทัรีทลูพรรณาป่าหิมพานต์ 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์64

65 

กัณฑ์ทานมี 209 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงพระยาโศก) 

แหลต้่น 

                                         
64 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 12 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ

ครุุสภา, 2506), 12-13. 
65 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 12, 14. 
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นางผสุดีเยี่ยมพระเวสสนัดร 

นางผสุดีทลูขอโทษพระเวสสนัดร 

นางผสุดีครวญ 

นกัสนมโศกเศร้า 

พระเวสสนัดรบําเพ็ญสตัตสดกมหาทาน 

พระเวสสนัดรทลูลาพระเจ้ากรุงสญัชยั 

พระเจ้าสญัชยัห้ามนางมทัรี 

นางมทัรีพรรณนาโทษหญิงหม้าย 

นางมทัรีตดัพ้อพระเจ้าสญัชยั 

พระเจ้าสญัชยัอาลยัพระชาลกีณัหา 

พระเวสสนัดรทลูานางผสุดี 

พระเวสสนัดรสัง่เมือง65

66 

กัณฑ์วนประเวศ มี 57 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงตวงพระธาต)ุ 

แหลต้่น 

สองกมุารชมดง 

ชาวเมืองเจตราฐต้อนรับพระเวสสนัดร 

พระเวสสนัดรไม่ยอมอยูเ่มืองเจตราฐ 

กระกษัตริย์เจตราชสง่พระเวสสนัดร 

กระกษัตริย์เจตราชชีท้างไปเขาวงกต 

กระกษัตริย์เจตราชให้พรานเจตบุตรรักษาดา่น 

สีก่ษัตริย์ทรงผนวช 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์66

67 

กัณฑ์ชูชก มี 79 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงเซน่เหล้า) 

แหลต้่น 

ชูชกทวงทอง 

ชูชกได้นางอมิตตดาเป็นภรรยา 

                                         
66 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 12, 14-15. 
67 เร่ืองเดียวกนั, 12, 15-16. 
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นางอมิตตดาปฏิบติัชูชก 

พวกพราหมณ์ตีเมีย 

พวกนางพราหมณีคิดจะขบัไลน่างอมิตตดา 

พวกนางพราหมณีเย้ยนางอมิตตดา 

นางอมิตตดาตดัพ้อชูชก 

เทวดาดลใจนางอมิตตดาให้ชูชกไปขอสองกมุาร 

นางอมิตตดาจดัเสบียงให้ชูชก 

ชูชกเตรียมเดินทาง 

ชูชกเดินทาง 

ชูชกร้องไห้หาพระเวสสนัดร 

พรานเจตบุตรพบชูชก 

ชูชกลวงพรานเจตบุตร 

พรานเจตบุตรต้อนรับชูชก 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์67

68 

กัณฑ์จุลพน มี 35 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงคกุพาท) 

แหลต้่น 

พรานเจตบุตรพรรณนาเขา 

พรานเจตบุตรพรรณนาไม้ 

พรานเจตบุตรพรรณาสระ 

ชูชกขอบใจพรานตเจตบุตร 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์68

69 

กัณฑ์มหาพน มี 80 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงเชิดกลอง) 

แหลต้่น ชูชกพบอจุตฤาษี 

พระฤาษีชีท้างให้ชูชก 

พระฤาษีพรรณนาเขา 

พระฤาษีพรรณนาสระ 

                                         
68 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 12, 16-17. 
69 เร่ืองเดียวกนั, 12, 17. 
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พระฤาษีพรรณนาราชสห์ีแลสตัว์ป่า 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์69

70 

กัณฑ์กุมาร มี 101 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงโอดเซิดฉ่ิง) 

แหลต้่น ชูชกถึงเขาวงกต 

นางมทัรีฝัน 

นางมทัรีขอทํานายฝัน 

พระเวสสนัดรทํานายฝันแลนางมทัรีปลกุสองกมุาร 

ชูชกเข้าอาศรม 

พระเวสสนัดรต้อนรับชูชก 

ชูชกทลูขอสองกมุาร 

พระเวสสนัดรขอให้ชูชกรอทา่พระมทัรี 

พระเวสสนัดรขอให้ชูชกพาสองกมุารไปหาพระเจ้าปู่  

สองกมุารหนีไปซอ่นอยูใ่นสระบวั 

ชูชกตดัพ้อพระเวสสนัดร 

พระเวสสนัดรตามหาพระกมุาร 

พระเวสสนัดรบริจาคสองกมุารให้เป็นทาน 

อสัจรรย์ปิยบุตตทาน 

พระชาลวีิงวอนพระเวสสนัดร 

พระชาลปีรับทกุข์กบันางกณัหา 

พระเวสสนัดรหวัน่ไหวด้วยวิตกถึงสองกมุาร 

พระชาลทีลูลา 

นางกณัหาทลูลา 

พระเวสสนัดรฟังทลูลา 

ชูชกพาสองกมุารไปถึงประตปู่า 70

71 

กัณฑ์มัทรี มี 90 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงทยอยโอด) 

แหลต้่น 

                                         
70 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 12, 17-18. 
71 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 12, 18-19. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เทวดาจําแลงมาขวางทางนางมทัรี 

นางมทัรีขอทาง 

นางมทัรีกลบัพระอาศรม 

พระมทัรีทลูถามพระเวสสนัดร 

พระเวสสนัดรตดัพ้อนางมทัรี 

นางมทัรีทลูตอบพ้อ 

นางมทัรีครวญท่ีต้นหว้า 

นางมทัรีสลบ 

พระเวสสนัดรแก้นางมทัรี 

นางมทัรีฟืน้ 

นางมทัรีอนโุมทนาทาน 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์71

72 

กัณฑ์สักกบรรพ มี 43 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงกลม) 

แหลต้่น 

พระอินทร์แปลงมาเฝ้าพระเวสสนัดร 

พระอินทร์ทลูขอนางมทัรี 

พระเวสสนัดรบริจาคนางมทัรีให้เป็นทาน 

อศัจรรย์ทารทาน 

นางมทัรีอนโุมทนาทารทาน 

พระอินทร์แปลงอนโุมทนา 

พระอินทร์ดําริห์จะคืนนาง 

พระอินทร์ถวายนางมทัรีคืน 

พระเวสสนัดรดําริห์จะขอพร 

พระเวสสนัดรขอพร 8 ประการ 

พระอินทร์ประสาทพร 

แหลส่ง่ท้ายกณัฑ์72

73 

                                         
72 เร่ืองเดียวกนั, 12, 19-20. 
73 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 12, 20-21. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กัณฑ์มหาราช มี 69 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงกราวนอก) 

แหลต้่น 

ชูชกพาสองกมุารเดินทาง 

เทวดารักษาสองกมุาร 

พระเจ้าสญัชยัทรงพระสบุิน 

พระเจ้าสญัชยัชมโฉมสองกมุาร 

อํามาตย์จบัชูชก 

พระเจ้าสญัชยัไถ่สองกมุาร 

สมโภชสองกมุาร 

พระเจ้าสญัชยัจะไปรับพระเวสสนัดร 

พระเจ้าสญัชยัให้จดัพล 

แตง่หนทางไปเขาวงกต 

ชูชกตาย 

ยกพล73

74 

กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี 36 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงตระนอน) 

แหลต้่น 

พระเวสสนัดรเห็นกองทพั 

นางมทัรีทลูขอระงบัวิตกของพระเวสสนัดร 

พระเจ้าสญัชยัพบพระเวสสนัดร 

หกกษัตริย์สลบ 

ชาวพระนครสพีีเชิญพระเวสสนัดรให้เสด็จกลบั 74

75 

นครกัณฑ์ มี 48 คาถา แหลเ่ป็นตอนๆ ดงันี ้(เพลงกลองโยน) 

พระเวสสนัดรรับเชิญ 

พระเวสสนัดรสัง่อาศรม 

ราชาภิเษกพระเวสสนัดร 

นางมทัรีสโมสรด้วยสองกมุาร 

                                         
74 เร่ืองเดียวกนั, 12, 21-22. 
75 เร่ืองเดียวกนั, 12, 22. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นางผสุดีประทานภษูาแลเคร่ืองประดบัแก่นางมทัรี 

สตัว์ครวญอาลยัพระเวสสนัดร 

หกกษัตริย์กลบัจากเขาวงกฎ 

หกกษัตริย์เขาพระนคร 

ท่ีสดุเร่ืองเวสสนัดร 

ประชุมชาดก75

76 

สรุป 

แม้จะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า ครูเหมใช้ข้อมูลงานวรรณกรรม

เลม่ใดเป็นหลกัในการเขียนภาพ แต่จากข้อมูลของหนงัสือท่ีนํามาใช้บรรยายเนือ้หาประกอบกับ

ภาพเขียน ล้วนมีความเก่ียวข้องกับประเพณีการเทศน์มหาชาติทัง้สิน้ และเม่ือนํามาเปรียบเทียบ

กับภาพของครูเหม ท่ีมีการเขียนภาพพระมาลยัในสว่นแรกของหนงัสือเป็นจํานวน 3 ภาพ ตาม

ด้วยการปิดท้ายเร่ืองด้วยภาพพิธีการเทศน์มหาชาติจํานวน 1 ภาพนัน้ ทําให้มีความสอดคล้องกับ

ความคิดเห็นวา่ สมดุภาพเวสสนัดรชาดกฉบบัของครูเหม ได้มุ่งเน้นท่ีจะเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชน

ทัว่ไปได้เห็นความสาํคญัของประเพณีการเทศน์มหาชาติเป็นหลกั  

2.2.3 การแบ่งภาพและวิธีการเล่าเร่ืองในงานจิตรกรรมเร่ือง 

เวสสันดรชาดก 

ในส่วนเร่ิมแรกของสมุดภาพเวสสันดรเขียนเป็นภาพเล่าเร่ือง

เก่ียวกับพระมาลยั เพ่ือใช้เป็นภาพเกร่ินนําเข้าเร่ืองเวสสนัดรชาดก จากนัน้เป็นภาพเขียนเร่ือง

เวสสนัดรชาดกทัง้ 13 กัณฑ์เรียงไปตามลําดบั และปิดท้ายด้วยภาพประเพณีการเทศน์มหาชาติ

เป็นภาพสดุท้าย76

77 

ตอนพระมาลัย เนือ้หาในตอนนีก้ลา่วถึง พระมาลยัเป็นพระเถร

รูปหนึง่มีความสามารถในการนัง่ญาณสมาธิ  สามารถเหาะและเดินทางไปได้ทัง้สวรรค์ โลกมนุษย์ 

และนรก เม่ือพระมาลยัไปนรกก็จะนําขา่วสารของสตัว์นรกผู้ทกุข์ยากกลบัมาบอกญาติโยมทําบุญ

อุทิศสว่นกศุลไปให้ เม่ือไปสวรรค์ก็นําขา่วจากพระศรีอริยาเมตไตรยมาบอกมนุษย์โลก ให้ฟังเทศน์

                                         
76 มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 12, 22-23. 
77 ธรรมสภา, สมุดภาพพระมหาเวสสันดรชาดกฉบับอนุรักษ์ภาพจติรกรรมฝีมือ

ครูเหม เวชกร, 3-161. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มหาชาติให้จบภายในหนึง่วนั เพ่ือจะได้อยู่ถึงยุคพระศรีอริยาเมตไตรยและทัง้ยงัทําให้ได้บุญกุศล

มาก77

78ภาพพระมาลยัมี 3 ภาพ (ภาพท่ี 96 - 98) 

 

 
ภาพท่ี 96 พระมาลยัเทพเถรเจ้าเสด็จจาริกไปโปรดสตัว์นรก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 2. 

 

 

 

                                         
78 ธรรมสภา, สมุดภาพพระมหาเวสสันดรชาดกฉบับอนุรักษ์ภาพจติรกรรมฝีมือ

ครูเหม เวชกร, 3-7. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 97 พระศรีอารย์เทพบุตรบอกพระมาลยัวา่ ในอนาคตจะลงมาจุติลงมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า

องค์ท่ี 5 แหง่ภทัรกปั  

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 6. 

 

 
ภาพท่ี 98 พระมาลยัแจ้งเร่ืองนรกสวรรค์แก่ญาติโยม แล้วบุญให้บูชาพระเวสสนัดรชาดก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 10.  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร กัณฑ์ทศพรถือเป็นกัณฑ์แรกของ

เร่ืองเวสสันดรชาดก กล่าวถึงตอนท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จกลบักรุงกบิลพัสดุ์และทําปาฏิหาริย์ฝน

โบกขรพรรษ เร่ือยไปจนถึงตอนท่ีนางผุสดีพระชายาของท้าวสกักเทวราชหรือพระอินทร์ เม่ือถึง

วาระสิน้บุญอีกครัง้ต้องลงมาจุติบนโลกมนุษย์ จึงกราบลาท้าวสักกเทวราชและได้ขอพรท่ี

ปรารถนามา 10 ประการ 7 8

79พรทัง้สิบข้อท่ีนางผุสดีได้รับนัน้เป็นสิ่งท่ีมนุษย์เพศหญิงทุกคนล้วน

ปรารถนา ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์ทศพรมีจํานวน 1 ภาพ (ภาพท่ี 99) 

 

 
ภาพท่ี 99 พระอินทร์ประทานพรแก่พระนางผุสดีให้ลงมาเกิดเป็นพระชนนีของพระเวสสนัดรบรม

โพธิสตัว์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 14. 

 

เวสสันดรชาดก กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์หิมพานต์เป็นกัณฑ์ท่ี 2 

กลา่วถึงนางผสดีุลงมาจุติเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราช เม่ือพระชนมายุได้ 16 ปีอภิเษก

สมรสกับพระเจ้าสญัชัยและตัง้ครรภ์ประสติูพระโอรสนามว่าเวสสนัดร พระเวสสนัดรผู้ มีอุปนิสยั

ชอบบริจาคทานมาตัง้แต่ทรงพระเยาว์ เม่ือพระชนมายุได้ 16 พรรษาได้อภิเษกสมรสกับพระนาง

มทัรีราชธิดาเมืองมทัทราช ตอ่มามีพระโอรสและธิดาช่ือชาลี กัณหา ทุกพระองค์เป็นท่ีรักใคร่ของ

                                         
79 สรัุสวดี อิฐรัตน์, “มหาเวสสนัดรชาดก: มิติทางจิตรกรรมและประติมากรรม,” วารสาร

มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์ 24, ภาคเรียนท่ี 2 (2545): 62. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชาวเมืองสพีี วนัหนึง่ขณะท่ีพระเวสสนัดรออกมาบริจาคทาน มีพราหมณ์จากเมืองกลิงคราฐมาทูล

ข้อช้างปัจจัยนาคกลบัไปไว้ท่ีเมืองของตน เพราะเน่ืองจากเกิดฝนแล้ง ผู้คนอดอยากอาหาร พระ

เวสสนัดรทราบเร่ืองก็ทรงประทานช้างปัจจัยนาคให้ไป ทําให้ประชาชนเมืองสีพีไม่พอใจ เข้าร้อง

ทกุข์กบัพระเจ้ากรุงสญัชยั เพ่ือให้ขบัไลพ่ระเวสสนัดรออกไปอยู่นอกเมือง 7 9

80 ภาพเขียนตามเนือ้หา

ในกณัฑ์หิมพานต์มี 3 ภาพ(ภาพท่ี 100 - 102) 

 

 
ภาพท่ี 100 พระเวสสนัดรมีพระราชศรัทธากล้าหาญ เสด็จสูโ่รงทานโปรดเหลา่ยาจกทกุทิวาวาร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 18.  

                                         
80 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 45-46. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 101 พราหมณ์เมืองกลงิคราฐทลูขอช้างเผือกคูพ่ระนคร พระเวสสนัดรก็ทรงศรัทธาอุทิศให้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 22. 

 

 
ภาพท่ี 102 ชาวเมืองสพีีทราบเร่ืองก็เคืองแค้น ทลูฟ้องพระเจ้าสญัชยัขอให้เนรเทศพระเวสสนัดร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 26. 

 

   ส
ำนกัหอ
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เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทาน กัณฑ์ทานเป็นกัณฑ์ท่ี 3 กลา่วถึง

เหตุการณ์ก่อนท่ีพระเวสสนัดรจะเสด็จออกนอกเมืองไปอยู่ป่าหิมพานต์ ได้ทูลขอให้จัดเตรียม

สิ่งของไว้เพ่ือทําทานครัง้ใหญ่ เรียกว่าสตัตสดกทาน คือ การเตรียมของสิ่งละ 700 เป็นพิเศษ 

พร้อมด้วยช้าง ม้า ววั ควาย ข้าทาสชายหญิง บริวาร เพ่ือทําทาน80

81 ภาพเขียนตามเนือ้หาในกัณฑ์

ทานมี 2 ภาพ (ภาพท่ี 103 - 104) 

 
ภาพท่ี 103 พระเวสสนัดรกับพระมัทรีทูลลาพระชนกชนนีไปอยู่เขาวงกต หกกษัตริย์แสนระทด

ระทมทรวง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 30.  

                                         
81 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 46-47. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 104 ทรงบริจาคม้าและรถให้เป็นทานในระหวา่งทางแล้วทรงอุ้มพระกญัหาชาลเีข้าป่า 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 34.  

 

เวสสันดรชาดก กัณฑ์วันประเวศน์ กัณฑ์วนัประเวศเป็นกัณฑ์

ท่ี 4 กล่าวถึงการเดินทางไปยังเขาวงกตของพระเวสสนัดร พระนางมัทรี กัณหา และชาลี ซึ่ง

ระหวา่งการเดินทางเทพยดาทัง้หลาย ได้ช่วยกันเนรมิตให้ระยะทางสัน้ลง เพ่ือให้ไปพกัท่ีเมืองเจต

รัฐ พระยาเจตราชเม่ือได้พบกบักษัตริย์ทัง้ 4 ได้ทลูขอให้พระเวสสนัดรอยูป่ระทบัท่ีเมืองของตน แต่

พระเวสสนัดรยืนยนัท่ีจะเดินทางต่อ พระยาเจตราชจึงบอกเส้นทางให้ แล้วสัง่พรานช่ือเจตบุตร

คอยดูแลเฝ้าระวังภยั รวมถึงพระอินทร์เม่ือทราบข่าวการเดินทางของพระเวสสนัดรก็ได้เนรมิต

อาศรม พร้อมทัง้เคร่ืองดาบสบรรพชิตเตรียมไว้ให้ เม่ือถึงเขาวงกตทัง้ 4 ได้อธิฐานเพสเป็นดาบส 8 1

82 

ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์ประเวศน์มี 2 ภาพ (ภาพท่ี 105 - 106) 

                                         
82 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 47-48. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 105 กษัตริย์เจตราชบอกทางไปเขาวงกต แล้วสัง่พรานเจตบุตรให้ตระเวนป่าคอยระวงัภยั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 38.  

 

 
ภาพท่ี 106 เสด็จถึงอาศรมท่ีพระวิศวกรรมเนรมิตถวาย ทรงอธิษฐานเพศเป็นดาบสทัง้สีพ่ระองค์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 42.  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เวสสันดรชาดก กัณฑ์ชูชก กัณฑ์ชูชกเป็นกัณฑ์ท่ี 5 กลา่วถึงชู

ชกพราหมณ์สงูอายุท่ีได้นางอมิตตดาภรรยาวยัสาวมาคอยดูแลปรนนิบติัเป็นอย่างดี ทําให้เหล่า

บรรดาพราหมณ์อ่ืนในหมู่บ้าน ได้นําการกระทําของนางอมิตตดาซึ่งคอยดูแลบ้านช่องและคอย

ดแูลชูชกมาเปรียบเทียบกบัภรรยาของตน แล้วตอ่ว่าภรรยาตนเองว่าไม่ดีเหมือนนางอมิตตดา วนั

หนึ่งนางอมิตตดาได้ไปตักนํา้ท่ีท่า จึงถูกเหล่าภรรยาของพราหมณ์อ่ืนในหมู่บ้านรุ่มเหน็บแนม 

เพราะโกรธเร่ืองท่ีตนถูกสามีต่อว่า จึงหาเร่ืองกลา่วร้ายนางอมิตตดาถึงเร่ืองวยัท่ีแตกต่างกันของ

นางกับชูชก ทําให้นางอมิตตดารู้สกึอับอาย แล้วกลบัมาบอกกับชูชกว่าจะไม่อยู่ร่วมกับชูชกอีก 

หากไม่หาทาสมารับใช้ ชูชกจึงออกเดินทางไปหาเพ่ือไปหาพระเวสสนัดร โดยหวงัท่ีจะทลูขอกณัหา

และชาลใีห้มาเป็นทาสรับใช้นางอมิตตดาท่ีบ้านของตน 8 2

83 ภาพเขียนตามเนือ้หาในกัณฑ์ชูชกมี 6 

ภาพ (ภาพท่ี 107 - 112) 

 

 
ภาพท่ี 107 ชูชกทวงทองสองผวัเมียท่ีรับฝากไม่มีจะให้ จําใจต้องยกอมิตตดาธิดาสาวให้เป็นภริยา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 46.  

 

 

 

                                         
83 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 48-49. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 108 ชูชกพาเมียกลบับ้าน เพ่ือนบ้านเรืองเคียงแตกต่ืนกนัชมบุญออเฒา่เนืองแนน่ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 50.  

 

 
ภาพท่ี 109 พราหมณ์เพ่ือนบ้านตา่งทบุตีภริยา หาวา่ไม่รู้จกัปรนนิบติัผวัเหมือนนางอมิตตดา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 54.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 110 หญิงเพ่ือนบ้านตา่งโกรธนางอมิตตดา พากนัไปรุมบริภาษดา่วา่เหน็บแนมนางท่ีทา่นํา้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 58.  

 

 
ภาพท่ี 111 นางอมิตตดากลบับ้านร้องไห้ ชูชกปลอบก็ไม่ฟัง บงัคบัให้ชูชกไปทูลขอสองกุมารมา

เป็นทาส 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 62.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 

 

 
ภาพท่ี 112 ชูชกกลวัเมีย จําต้องเดินทางไปสืบข่าวพระเวสสนัดรท่ีกรุงสีพี ถูกชาวเมืองไลต่ะเพิด

เข้าป่า 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 66.  

 

เวสสันดรชาดก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์จุลพนเป็นกัณฑ์ท่ี 6 

กลา่วถึงพรานเจตบุตรจะยิงชูชกเพราะเข้ามาในเขตท่ีตนเป็นผู้ รักษาการ ชูชกหลอกพรานเจตบุตร

วา่ตนเป็นทตูมาทลูเชิญพระเวสสนัดรกลบักรุงสพีี พรานเจตบุตรหลงเช่ือจึงบอกทางไปอาศรมของ

พระเวสสนัดร ในกัณฑ์นีไ้ด้เน้นการบรรยายถึงบรรยากาศของดอกไม้ ต้นไม้ และนกในป่า 8 3

84 

ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์จุลพนมี 1 ภาพ (ภาพท่ี 113) 

                                         
84 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 49-50. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



107 

 

 
ภาพท่ี 113 พรานเจตบุตรพบชูชกก็ขู่จะยิงทิง้ ชูชกจึงลวงว่าตนเป็นทูตมาทูลเชิญพระเวสสนัดร

กลบัเมือง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 70.  

 

เวสสันดรชาด กัณฑ์มหาพน กัณฑ์มหาพนเป็นกัณฑ์ท่ี 7 

กล่าวถึง ชูชกเดินทางไปเขาวงกตตามคําบอกทาง จนได้พบกับฤๅษีอัจจุต แล้วถามทางไปเขา

วงกตตอ่ ฤๅษีเห็นทา่ทีของชูชกแล้วรู้สกึไม่ไว้ใจ ชูชกไหวตวัทนัจึงใช้คําพูดหลอกลวงให้ฤๅษีเช่ือใจ

จนยอมบอกทางไปเขาวงกต84

85 ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์มหาพนมี 1 ภาพ (ภาพท่ี 114) 

 

                                         
85 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 50. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 114 ชูชกอ้างตนเป็นสหายสนิทจะไปเยี่ยมพระเวสสนัดร พระอจัจุตฤาษีหลงเช่ือจึงชีท้างให้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 74.  

 

เวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร กณัฑ์กมุารเป็นกณัฑ์ท่ี 8 กลา่วถึงชู

ชกมาทลูขอกณัหาและชาลจีากพระเวสสนัดรในขณะท่ีพระนางมทัรีออกไปหาอาหารในป่า กัณหา

และชาลแีอบได้ยินพระเวสสนัดรคยุกบัชูชกกว่าจะยกทัง้สองกุมารให้กับชูชก จึงพากันวิ่งหลบหนี

ไป แตพ่ระเวสสนัดรก็ไปตามตวัสองพระกมุารกลบัมา แล้วบอกให้ยอมเดินทางไปกับชูชก ระหว่าง

การเดินทางชูชกได้นําเถาวัลย์มามัดข้อมือและเฆี่ยนตีสองพระกุมารเพ่ือให้ทําตามคําสัง่ของ

ตนเอง85

86 ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์กมุารมี 5 ภาพ (ภาพท่ี 115 - 119) 

 

                                         
86 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 50-52. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 115 ชูชกทลูขอเข้าเฝ้าสองพระกมุาร พระเวสสนัดรราชฤๅษีก็ทรงยินดีประทานให้ออเฒา่ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 78.  

 

 
ภาพท่ี 116 พระกณัหาชาลไีด้ยินออเฒ่าทูลขอก็ตกพระทยั ชวนกนัหนีลงไปซอ่นตวัในสระโบกขรณี 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ม.ป.ป.), 84.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 117 พระเวสสนัดรตรัสเรียกพระลกูรักสองพระหน่อก็ละลํ่าละลกัขึน้มากอดพระบาทกรรณ

แสงไห้ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 86.  

 

 
ภาพท่ี 118 ท้าวเธอทรงหลัง่นํา้ทกัษิโณทกยกสองพระลกูรักให้ออเฒา่ นบัเป็นยอดทานปรมตัถ์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 90.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 119 ชูชกผูกพระกรต้อนพระกุมารไม่ปรานี พระราชฤาษีแสนสดุระทมข่มพระทยัด้วยพระ

อุเบกขา 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 94.  

 

เวสสันดร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์มัทรีเป็นกัณฑ์ท่ี 9 กลา่วถึงพระนาง

มัทรีทรงหาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเดินทางกลบัไปยังอาศรม เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย 

ระหวา่งทางมีเทพ 3 องค์ได้แปลงร่างเป็นราชสีห์ เสือโคร่งและเสือเหลืองมาขวางทาง พอถึงเวลา

ค่ําพระนางมัทรีจึงสามารถเดินทางต่อไปได้ กลบัมาถึงอาศรมไม่พบสองพระกุมารพระนางมัทรี

กรรแสงเสยีพระทยัจนหมดสติลงไป เม่ือฟืน้ได้สติแล้วพระเวสสนัดรจึงตรัสบอกความจริงให้ทราบ

86

87 ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์มทัรีมี 4 ภาพ (ภาพท่ี 120 - 123) 

 

                                         
87 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 52-53. 

   ส
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ภาพท่ี 120 พระมัทรีเสด็จกลบัจากหาผลไม้ในป่า พบสามพญาสตัว์สกัดกัน้มรรคา ก็ทรงวิงวอน 

ขอทาง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 98.  

 

 
 

ภาพท่ี 121 พระมทัรีทลูถามหาพระลกูรัก พระเวสสนัดรก็แสร้งบึง้ตงึพระพกัตร์ไม่ตรัสตอบ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  102.  

 

   ส
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ภาพท่ี 122 พระนางจนพระทยั จําต้องเสด็จครรไลดัน้ด้นค้นหาสองพระหนอ่ในป่าตลอดราตรีกาล 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 106. 

 

 
ภาพท่ี 123 เม่ือไม่พบสองพระกุมาร พระยอดยิ่งเยาวมาลย์มัทรีก็ทรงกําสรดโศกถึงวิสญัญีภาพ

สลบไป 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 110.  

 

 

 

   ส
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เวสสันดร กัณฑ์สักบรรพ สกับรรพเป็นกัณฑ์ท่ี 10 กลา่วถึงพระ

อินทร์เม่ือทราบวา่พระเวสสนัดร ทรงพระราชทานกัณหาและชาลีไปให้แก่ชูชกเพ่ือเป็นทานบารมี 

พระอินทร์ไม่ต้องการให้พระเวสสนัดรประทานพระมัทรีให้กับผู้ อ่ืนอีก พระอินทร์จึงแปลงกายเป็น

พราหมณ์เฒ่ามาทูลขอพระมัทรีจากพระเวสสันดรไป เม่ือพระเวสสันดรทรงยกพระมัทรีให้

พราหมณ์เฒ่าแล้ว พระอินทร์จึงแปลงร่างกลบัแล้วทูลคืนพระมัทรีและให้พร 8 ประการแก่พระ

เวสสนัดร87

88 ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์สกับรรพมี 2 ภาพ (ภาพท่ี 124 - 125) 

 

 
ภาพท่ี 124 พระอินทร์แปลงเป็นพราหมณ์มาทลูขอพระนางมทัรี พระเวสสนัดรก็ยินดีบริจาคให้เป็น

ปรมตัถทาน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 114.   

                                         
88 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 53-54. 
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สมุดกลาง



115 

 

 
ภาพท่ี 125 พระอินทร์ทลูถวายคืนพระมทัรีแล้วมีปกาศิตประสาทพรให้ได้เสด็จกลบัไปครองเมือง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 118.  

 

เวสสันดร กัณฑ์มหาราช เป็นกัณฑ์ท่ี 11 ของเร่ืองเวสสนัดร

ชาดก กลา่วถึง ชูชกพาสองพระกมุารเดินทางในป่าด้วยความยากลาํบาก สองพระกุมารเหน่ือยล้า

และบาดเจ็บจากการเฆี่ยนตีของชูชก เทพยดาทัง้หลายจึงดลให้ชูชกเดินหลงทางไปยงัเมืองสีพี จน

ได้พบกบัพระเจ้าสญัชยั เม่ือพระเจ้าสญัชยัได้พบสองพระกมุารก็ทรงดีใจเป็นอันมากแล้วพระทาน

สิ่งของและปราสาทเจ็ดชัน้ให้ชูชก ชูชกมีความเป็นอยู่อย่างสขุสบายบริโภคอาหารดีๆเกินขนาด

จนถึงแก่ความตาย พระเจ้าสญัชัยเตรียมจัดขบวนเพ่ือเดินทางไปรับพระเวสสนัดรและพระมัทรี

กลบัจากเขาวงกต88

89ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์มหาราชมี 5 ภาพ (ภาพท่ี126 - 130) 

                                         
89 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 54-55. 
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ภาพท่ี 126 ชูชกพาสองกมุารเดินทางรอนแรมไปในป่า ได้รับความลาํบากแสนสาหสั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 122. 

 

 
ภาพท่ี 127 ชูชกหลงทางเมืองสพีี ถกูราชบุรุษจบักมุคมุตวัเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสญัชยั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 126.  
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ภาพท่ี 128 ท้าวเธอตรัสถาม ทราบความวา่พระหลานรักตกเป็นทาสของชูชก ก็ทรงไถ่ตวัด้วย

สมบติัมหาศาล 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 130. 

 

 
ภาพท่ี 129 พระเจ้ากรุงสญชยัโปรดให้ประกอบพิธีสมโภชรับขวญัสองพระหลานเธอ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 134. 
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ภาพท่ี 130 ชูชกสสุมอยูท่า่มกลางนางน้อยๆ ซึง่เฝ้าคอยบําเรอออเฒา่ตราบกระทัง่วายปราณ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 138.   

 

เวสสันดร กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์ฉกษัตริย์เป็นกัณฑ์ท่ี 12 

กลา่วถึง พระเจ้าสญัชยั พระผสุดี กณัหา และชาลพีร้อมขบวนเสด็จได้เดินทางมารับพระเวสสนัดร

และพระมัทรีท่ีเขาวงกต เม่ือทัง้หกได้พบหน้ากันก็เกิดความโสมนัสและวิสญัญีภาพกันทัง้หมด 

ต่อมาพระอินทร์จึงบนัดาลฝนโบกขรวสัสนัต์วสัสิกธารา 8 9

90ให้ตกลงมาในบริเวณท่ีประทับของหก

กษัตริย์เพ่ือให้เกิดความชุมช่ืนพระทยั ทัง้หกกษัตริย์เดินทางกลบัเมืองสพีี ภาพเขียนตามเนือ้หาใน

กณัฑ์ฉกษัตริย์มี 2 ภาพ (ภาพท่ี 131 - 132) 

                                         
90 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 55-56. 
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ภาพท่ี 131 หกกษัตริย์เสด็จมาพบกันพร้อมหน้ากลางป่าเขาวงกต ต่างระทดระทึกทรวงแสนรัก

แสนอาลยั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 142.  

  

 
ภาพท่ี 132 บรรดาเสนามาตย์ราชบริพาร พร้อมกนักราบทูลเชิญเสด็จ พระเวสสนัดรกลบัไปครอง

เมือง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 146.  
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เวสสันดร กัณฑ์นครกัณฑ์ กัณฑ์นครกัณฑ์เป็นกัณฑ์ท่ี 13 

กล่าวถึงพระเวสสันดรเม่ือกลับมาถึงเมืองสีพีได้เข้าพิธีกรรมตามพระราชประเพณี คือพิธี

ราชาภิเษกพระเวสสันดรขึน้ครองราชย์ พระเวสสันดรและพระมัทรีทรงครองราชสมบัติด้วย

ทศพิธราชธรรม 90

91 ภาพเขียนตามเนือ้หาในกณัฑ์นครกณัฑ์มี 2 ภาพ (ภาพท่ี 133 - 134) 

 

 
ภาพท่ี 133 มขุมนตรีประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเวสสนัดร เป็นพระเจ้านครสพีี 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 150. 

 

 

                                         
91 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, ตาํนานเทศน์มหาชาต,ิ 56-58. 
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ภาพท่ี 134 ครัน้แล้วก็เสด็จยาตราทพักลบัสูพ่ระนคร ไพร่ฟ้าประชากรก็ร่มเย็นเป็นสขุทกุคืนวนั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 154.   

 

และภาพสุดท้ายในหนงัสือสมุดภาพเร่ืองเวสสนัดรชาดกฉบับนี ้

เป็นภาพประเพณีการเทศน์มหาชาติ โดยเนือ้หาสว่นหลงัได้ชีแ้จงเหตุผลสําคญัของการฟังเทศน์

มหาชาติ ว่าให้ประโยชน์อย่างไรและสาเหตุของการเกิดเทศน์มหาชาติขึน้ ภาพเขียนในตอนปิด

ท้ายมี 1 ภาพ (ภาพท่ี 135) 
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ภาพท่ี 135 ทกุวดัต้องทําพิธีบูชาธรรมพระเวสสนัดรประจําปี เพ่ือเป็นศรีสวสัดิมงคลชนมายุสขุแก่

ญาติโยม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 158.    

 

สรุป 

นอกเหนือจากภาพพระมาลยัทัง้ 3 ภาพ และภาพปิดท้ายหนงัสอืใน

ฉากประเพณีการเทศน์มหาชาติ ภาพจิตรกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกของครูเหมฉบบันีมี้ลําดบัการ

เลา่เร่ืองและเนือ้หาตรงกับงานวรรณกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกทัว่ไป โดยแบ่งออกเป็น 13 กัณฑ์ 

เร่ิมตัง้แต่กัณฑ์ทศพรเร่ือยไปจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ แต่ในแต่ละกัณฑ์จะมีภาพเขียนจํานวน 1-3 

ภาพ กณัฑ์ชูชกมีจํานวนภาพมากท่ีสดุ คือ 6 ภาพ ตามด้วยกัณฑ์กุมาร 5 ภาพ กัณฑ์มัทรี 4 ภาพ 

และกณัฑ์มหาราช 5 ภาพ ท่ีมีจํานวนภาพมากเป็นพิเศษ 

จากจํานวนภาพเขียนในกัณฑ์ชูชกท่ีมีมากกว่ากัณฑ์อ่ืน แสดงให้

เห็นว่าครูเหมได้ให้ความสําคญักับบทบาทของชูชก เพราะชูชกถือเป็นตวัละครตวัเด่นของเร่ืองนี ้

เช่นกนั เน่ืองจากอุปนิสยัของชูชกท่ีโลภมาก เจ้าเลห์่ บุคลิกหน้าตาอันน่าเกลียด ทําให้ง่ายต่อการ

จดจํา ซึ่งเม่ือถูกถ่ายทอดเป็นภาพเขียนก็สามารถรับรู้ได้ทัว่กันว่าเป็นชาดกเร่ืองใด ทัง้นีล้กัษณะ

นิสยัของชูชกสามารถนํามายกตวัอย่างในการสัง่สอนให้บุคคลทัว่ไปรู้จักการทําดี การทําชั่ว และ

นิสยัอันไม่พึงควรได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย กัณฑ์ท่ีมีจํานวนภาพมากรองลงมา คือ กัณฑ์กุมาร 

เป็นกณัฑ์ท่ีมีจํานวนของภาพเขียนมากรองลงมาจากกณัฑ์ชูชก ซึง่ตวัละครชูชกได้เข้ามามีบทบาท

เดน่ร่วมอยู่ด้วยในกัณฑ์นี ้เช่น ตอนท่ีชูชกพาสองพระกุมารเดินทางอย่างยากลําบากในป่า ขณะ
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เดินทางได้ดุว่าสองพระกุมารบ้างหรือเฆี่ยนตีบ้าง 9 1

92เป็นต้น รวมถึงกัณฑ์มหาราชท่ีมีจํานวนภาพ

เทา่กบักณัฑ์กมุาร มีตวัละครชูชกท่ีมีบทบาทสําคญัในตอนนี ้คือ การพาสองพระกุมารกลบัมาใน

เขตเมืองสพีี จนมีโอกาสได้พบหน้ากับพระเจ้ากรุงสญัชัย 9 2

93จากนัน้ชูชกได้รับรางวลัตอบแทนให้มี

ความเป็นอยูส่ขุสบาย รับประทานอาหารมากเกินไปจนท้องแตกตาย เหตเุกิดจากความโลภไม่รู้จะ

พอของตนเอง 9 3

94ทัง้นีก้ารตายของชูชกเป็นสว่นหนึ่งของเร่ืองเวสสนัดรชาดก ท่ีบุคคลทัว่ไปจดจํา

และรู้จกักนัเป็นอยา่งดี เพราะถือเป็นเร่ืองท่ีเลา่ขานกันปากต่อปากเพ่ือใช้สอนลกูสอนหลาน และ

และกัณฑ์มัทรีเป็นอีกกัณฑ์หนึ่งท่ีมีจํานวนภาพมาก แต่น้อยกว่ากัณฑ์ท่ีมีตัวละครชูชกปรากฏ 

ลกัษณะเดน่ของกณัฑ์นีคื้อความรักของแม่มารดาท่ีมีต่อบุตรของตน ดัง่เช่นความโศกเศร้าเสียใจ

ของพระนางมทัรีเม่ือกลบัมายงัอาศรมแล้วไม่พบพระกุมารทัง้สอง ซึ่งความรู้สกึของพระนางมัทรี

เป็นความโศกเศร้าเสียใจ ท่ีสามารถรับรู้ได้ในแนวทางเดียวกัน เพราะเป็นการกลา่วถึงความรู้สกึ

และความสมัพันธ์ทั่วไปของมนุษย์ ทัง้นีใ้นกัณฑ์ท่ีมีจํานวนภาพมากล้วนเป็นกัณฑ์ท่ีถ่ายทอด

เร่ืองราวอนัใกล้เคียงกบัชีวิตประจําของมนุษย์ เช่น ความสมัพนัธ์ของครอบครัว  ความรักของพ่อ

และแม่ท่ีตอ่ลกู ความละโมบของมนษุย์ การให้ การเสยีสละและวิถีชีวิตเป็นต้น ซึง่เร่ืองราวท่ีนํามา

ถ่ายทอดนัน้ มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กับวตัถุประสงค์ในการจัดทํา คือ มุ่งเน้นเผยแพร่และสัง่

สอนเร่ืองราวคติธรรมทางพระพทุธศาสนาให้กบัเยาวชนหรือประชาชนทัว่ไปเป็นหลกั  

สว่นภาพของพระมาลยัแสดงให้เห็นว่าความเช่ือเร่ืองมาลยัสตูร มี

ความเช่ือมโยงหรือเป็นเหตใุห้เกิดประเพณีการเทศน์มหาชาติ เพราะเน่ืองจากมีการเขียนภาพพระ

มาลยันํา ก่อนเข้าเร่ืองเวสสนัดรชาดกทัง้ 13 กัณฑ์ ซึ่งชีใ้ห้เห็นความเช่ือเร่ืองท่ีพระศรีอาริยเมตร

ไตรบรมโพธิสตัว์ท่ีทรงแจ้งเร่ืองผา่นพระมาลยัวา่ ผู้ใดปรารถนาจะเกิดในศาสนาของพระองค์ ต้อง

ฟังเทศน์มหาชาติให้จบภายในหนึ่งวัน9 4

95รวมถึงการเขียนภาพพระมาลยัในฉากเหตุการณ์ท่ีพระ

มาลยัลงไปโปรดเวไนยสตัว์ในนรกนัน้ ถือเป็นการแสดงความเช่ือเร่ืองภพภูมิ นรก สวรรค์ และโลก

                                         
92 ธรรมสภา, สมุดภาพพระมหาเวสสันดร ฉบบัอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครู

เหม เวชกร, 95. 
93 เร่ืองเดียวกนั, 127. 
94 เร่ืองเดียวกนั, 139. 
95 เดน่ดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมาลยัในภาคกลางของประเทศไทย” 

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2549), 127.  
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มนษุย์ท่ีแตกตา่งกนั ตามแนวคิดของงานวรรณกรรมประเภทไตรภูมิ ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าทัง้หมดนัน้เกิด

จากผลของการกระทํากรรมดีและกรรมชัว่นัน้เอง95

96 

ทัง้นีก้ารเขียนภาพฉากประเพณีการเทศน์มหาชาติเป็นภาพปิด

ท้ายนัน้ ช่วยสนบัสนนุความคิดวา่ ครูเหมต้องการเขียนภาพนีเ้พ่ือให้ประชาชนทัว่ไปมีความเข้าใจ

และเห็นความสาํคญัของประเพณีงานบุญในพระพทุธศาสนา ทัง้ยงัใช้เป็นสือ่เผยแพร่เร่ืองราวทาง

พระพทุธศาสนา แต่เน่ืองด้วยคติแนวคิด และยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม จึงทําให้เกิดวิธีการเลา่

เร่ืองรูปแบบใหม่ ท่ีมีความกระชบันา่สนใจมากขึน้ด้วยภาพจิตรกรรม ถึงแม้วา่จํานวนภาพในแต่ละ

กณัฑ์นัน้จะมีจํานวนไม่เทา่กนั แตจ่ากการเลอืกเร่ืองราวในภาพแต่ละภาพท่ีนํามาถ่ายทอดนัน้ ได้

ขึน้อยูก่บัแก่นสาระของเร่ืองราวทางศาสนาเป็นหลกั ซึง่นํามาอบรบสัง่สอนผ่านในรูปแบบของงาน

จิตรกรรม ท่ีมีเทคนิคและรูปแบบการเขียนภาพตามหลกัวิชาการตะวนัตกแล้วนัน้เอง 

3. ลักษณะรูปแบบและการแสดงออกโดยรวม  

งานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวัติและเวสสนัดรชาดกทัง้ 2 เร่ืองของครูเหมมี

ลกัษณะเป็นจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ เทคนิคการเขียนภาพบุคคล งานสถาปัตยกรรม และ

ทิวทศัน์ในภาพถูกเขียนเป็นแบบ 3 มิติ  แสดงระยะใกล้-ไกล มีปริมาตรความลกึความหนาของ

วตัถุต่างๆให้เห็นชัดเจน โดยใช้เส้น สี แสง และเงา ตามหลกัทัศนียวิทยาของตะวนัตก ซึ่งเป็น

เทคนิคท่ีช่วยสร้างมิติให้แก่ภาพเขียน รวมถึงการแสดงออกในภาพท่ีให้ความสมจริงมากขึน้ 9 6

97เช่น 

สีของฉากทิวทัศน์ สีผิวและอากัปกิริยาของตัวละครท่ีเขียนเลียนแบบธรรมชาติ โดยแสดง

ความรู้สกึทางสหีน้าและทา่ทาง เป็นต้น ลกัษณะตามท่ีได้กลา่วถึงนัน้ได้ถกูปรับเปลีย่นขึน้ใหม่แล้ว 

ซึ่งแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน ท่ีเป็นภาพเขียนแบบกึ่งอุดมคติกึ่งสมจริง 

เขียนเป็นแบบ 2 มิติ การแสดงออกของตวัละครเป็นแบบนาฏลกัษณ์ เน้นการแสดงความรู้สกึของ

ตวัละครจากทา่ทางเป็นหลกั97

98ทัง้นีก้ารเขียนภาพแนวไทยประยกุต์ของครูเหม มาจากแนวคิดเร่ือง

ความสมจริงของกระแสอิทธิพลตะวนัตกเป็นหลกั ซึง่ถึงแม้เร่ืองราวท่ีนํามาเขียนคือ เร่ืองพระพุทธ

                                         
96 สภุาพรรณ ณ บางช้าง, วิวัฒนาการวรรณคดบีาลีสายพระสุตตนัตปิฏกที่แต่ง

ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 411. 
97 วชัรพงศ์ หงส์สวุรรณ, การเขียนแบบทัศนียภาพ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วาด

ศิลป์, 2551), 9. 
98 สน สมีาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การ

พิมพ์, 2522), 5. 
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ประวติั และชาดก อนัเป็นเร่ืองราวแบบปรัมปราคติ หรือเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาท่ีนํากลบัมา

เขียนใหม่ แตมิ่ใช่การกลบัไปเขียนภาพเหมือนงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนทัง้หมด หากแต่

งานจิตรกรรมพระพุทธประวติัของครูเหมชุดนี ้พยายามท่ีจะรักษาเอกลกัษณ์และลกัษณะความ

เป็นไทยบางประการเอาไว้ในภาพเขียน98

99 

เพ่ือสามารถชีใ้ห้เห็นข้อแตกตา่งของรูปแบบ เทคนิค และแนวทางในการเขียนภาพ

ได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ผู้วิจยัจําเป็นต้องยกตวัอยา่งงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนกับงานจิตรกรรม

แนวไทยประยกุต์ในสมยัก่อนหน้า ท่ีมีแนวทางและความเก่ียวข้องกับภาพเขียนของครูเหม นํามา

เป็นตวัอยา่งในการศกึษาเปรียบเทียบ ซึง่ตวัอยา่งงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ผู้วิจัยขอเลือกนํา

ภาพงานจิตรกรรมของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เน่ืองจากท่านทรงเป็นผู้ ริเร่ิม

และคิดค้นแนวทางการเขียนภาพแบบไทยประยุกต์ขึน้ ซึ่งงานจิตรกรรมของท่านยังเป็นแนวทาง

ให้กบัช่างเขียนในยคุตอ่มาอีกหลายทา่น99

100เช่น ผลงานของพระเทวาภินิมมิต ในชุดภาพพิมพ์ทาง

ศาสนาของ ส.ธรรมภักดี 1 0 0

101 เน่ืองจากท่านเป็นช่างเขียนท่ีเขียนงานจิตรกรรมบนสื่อสิ่งพิมพ์

เช่นเดียวกนักบัครูเหม และยงัมีช่ือเสยีงในยคุท่ีร่วมสมยักัน งานจิตรกรรมภาพชุดพระพุทธประวติั

และชาดกของครูเหมนัน้ มีลกัษณะและการแสดงออกโดยรวม ดงันี ้

3.1 การสร้างความลึกของภาพ 

แตเ่ดิมการสร้างความลกึในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เป็นการสร้าง

ความลกึแบบลวงตา โดยพืน้ท่ีหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าของภาพใช้วิธีการลําดบัขนาดของคน สตัว์ 

สถาปัตยกรรมและฉากทิวทศัน์ตา่งๆให้เล็กลง บริเวณท่ีอยู่ด้านหน้าของภาพวตัถุต่างๆจะมีขนาด

เทา่กนั101

102 หากเพียงแตช่่างเขียนโบราณยงัขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัทศันียวิทยา ทําให้การ

แสดงความลึกในภาพถูกถ่ายทอดขึน้ตามความเข้าใจของช่างเขียนโบราณ ซึ่งยังไม่สามารถ

                                         
99 ความคิดเห็นของศาสตราจารย์ ดร.สนัติ เลก็สขุุม อ้างถึงใน ศรัณย์ ทองปาน, “เหม 

เวชกร จิตรกรไร้สาํนกัเรียน ช่างเขียนนอกสถาบนั,” สารคดี 16, 118 (ตลุาคม 2546): 150. 
100 วิบูลย์ ลีส้วุรรณ, “จิตรกรรมสมยัใหม่ในประเทศไทย” (เอกสารประกอบการประชุม

วิชาการเร่ือง ศิลปกรรมลํา้คา่สมยัรัตนโกสนิทร์ จดัโดย สาํนกัศิลปกรรม ราชบณัฑิต ณ ห้อง

กรุงเทพบอลลรูม โรงแรมรอยลัซิตี ้กรุงเทพฯ, 25 สงิหาคม, 2549), 100. 
101 เอกรินทร์ พึ่งประชา, “ส.ธรรมภกัดี อดีตราชาคลงัพระพุทธธรรม แหง่สยามประเทศ 

ยา่นถนนข้าวสาร,” ศิลปวัฒนธรรม 24, 7 (พฤษภาคม 2546): 109. 
102 สน สมีาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์, 9. 
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ถ่ายทอดได้ชดัเจนมากนกั ดงันัน้สจีึงถกูเลอืกเป็นเคร่ืองมือในการช่วยสื่อถึงพืน้ท่ีท่ีมีความลกึ เห็น

ได้จากงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน มักนิยมใช้สีใดสีหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์แทนค่าพืน้ท่ีใน

สว่นท่ีลกึเข้าไป เช่น การใช้สแีดงเป็นสพืีน้ของตวัปราสาทอาคารตา่งๆ เป็นต้น  

การแสดงความลกึในงานจิตรกรรมของครูเหมใช้เส้นรูปทรงต่างๆ เป็นเทคนิค

หลกั เช่น การใช้เส้นตรง เส้นเฉียง เส้นขนาน รวมถึงการใช้เส้นเพ่ือนําสายตาของผู้ชม ให้เข้าสู่

เหตกุารณ์สาํคญัในภาพเขียน ท่ีช่างต้องการจะสื่อถึงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ เป็นต้น จากนัน้ใช้สีท่ีมีค่า

นํา้หนกัสอี่อนสแีก่ท่ีตา่งกนั เพ่ือช่วยแสดงระยะใกล้-ไกลของภาพ สเีข้มแสดงถึงบริเวณท่ีอยู่ใกล้ สี

อ่อนจะแสดงถึงวตัถท่ีุอยูไ่กลสายตาออกไป 

การแสดงความลึกของงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน พืน้ท่ีว่าง

ระหวา่งช่องเสาของปราสาทแบบไทยประเพณี ช่างเขียนเลือกใช้สีแดงเพ่ือสื่อถึงพืน้ท่ีด้านในของ

ปราสาทและสว่นท่ีลึกเข้าไป สงัเกตเห็นได้จากทางด้านขวามือ คือสว่นท่ีช่างต้องการสื่อถึงพืน้ท่ี

ด้านหลังของปราสาทซึ่งอยู่ถัดเข้าไป โดยหมายถึงห้องท่ีประทับของสิทธัตถะ ขณะทรงยืน

ทอดพระเนตรพระนางพิมพากับพระราหุลด้วยความอาลยั ก่อนเสด็จหนีออกจากพระราชวัง 1 0 2

103 

ทางซ้ายมือของปราสาทมีสิ่งท่ีน่าสนใจ คือ บริเวณส่วนท่ีเป็นสีขาว มีการตกแต่งด้วยลวดลาย

ดอกไม้ เรียงเป็นช่อซ้อนกนัขึน้ไป ทําให้พืน้ท่ีภายในปราสาทมีความโดดเด่นขึน้ 1 0 3

104 นอกเหนือจาก

การแสดงความลึกของปราสาทแล้ว ช่างเขียนยังใส่รายละเอียดเล็กๆไว้ ทัง้นีอ้าจเพ่ือความ

สวยงาม หรือต้องการสื่อถึงผนงัด้านในของปราสาทในสมัยนัน้ ท่ีมีการประดบัประดาตกแต่งฝา

ผนงัด้วยลวดลายดอกไม้ ซึ่งคล้ายคลึงกับลวดลายท่ีช่างเขียนนํามาถ่ายทอดไว้ในภาพก็เป็นได้ 

การแสดงความลึกของปราสาทนอกจากการใช้สีเป็นสญัลกัษณ์แทนส่วนท่ีลกึเข้าไปแล้ว ยงัใช้

เทคนิควิธีการเขียนโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรมท่ีขยายออกไปทางด้านข้าง เพ่ือช่วยอธิบาย

ความคิดของช่าง แทนการเขียนภาพด้วยหลกัทศันียวิทยา ซึ่งเป็นวิธีการถ่ายทอดความลกึในงาน

สถาปัตยกรรมของช่างเขียนโบราณ 1 0 4

105 ในยุคก่อนหน้าท่ีจะนําหลกัทศันียวิทยามาประยุกต์ใช้กับ

งานจิตรกรรมไทย (ภาพท่ี 136) 

 

                                         
103 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 85. 
104 สน สมีาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์, 48. 
105 เร่ืองเดียวกนั, 9. 
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ภาพท่ี 136 ปราสาทชัน้ซ้อนและอาคารต่างๆ ในจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เร่ืองพระพุทธ

ประวติั วดัสวุรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

 

จากภาพท่ีนํามายกตวัอย่างเห็นได้ว่า เส้นรูปทรงต่างๆถูกใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การกําหนดพืน้ท่ีในภาพเขียนมากกว่าใช้แสดงความลึก ต่างจากการมองพืน้ท่ีสีแดงบริเวณ

ช่องวา่งในปราสาท กลบัช่วยสร้างความลกึและสื่อความหมายของพืน้ท่ีปราสาทด้านในได้ชัดเจน

ยิ่งขึน้ ถัดไปด้านขวามือของภาพ บริเวณท่ีมีกลุม่ตัวละครนั่งอยู่ ช่างเขียนเลือกใช้สีแดงบริเวณ

พืน้ท่ีว่างด้านบน ด้านล่างเขียนคั่นด้วยเส้นแถบหยักฟันปลา จากนัน้ลงสีส่วนท่ีเหลือด้วยสีดํา 

ตกแตง่ด้วยลวดลายดอกไม้ ท่ีมีกลบีดอกไม้ ก่ิงก้าน และใบท่ีอ่อนช้อย ซึ่งการลงสีดําในลกัษณะนี ้

นอกจากจะช่วยแสดงความลกึของภาพ ยงัช่วยเน้นความสาํคญัของเหตกุารณ์และตวัละครหลกัใน

เร่ืองท่ีช่างเขียนต้องการจะสือ่ถึง ซึง่ไม่ใช่การใช้เส้นเป็นจุดนําสายตาเพ่ือเข้าสูเ่หตกุารณ์สําคญั ซึ่ง

แตกตา่งจากงานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์และงานของครูเหม เวชกร (ภาพท่ี 137) 
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ภาพท่ี 137 ปราสาทชัน้ซ้อนและอาคารต่างๆ ในจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เร่ืองเวสสนัดร

ชาดก วดัสวุรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 66. 

 

การแสดงความลึกของงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์วัดราชาธิวาส 

การสร้างความลึกในภาพเขียนขึน้ตามหลกัทศันียวิทยาแบบตะวันตก ยกตัวอย่าง เช่น อาคาร

ทางด้านซ้ายมือ เสาของอาคารมีขนาดเลก็ใหญ่ลดหลัน่กนัตามระยะใกล้-ไกล ภาพอาคารแสดงถึง

พืน้ท่ี 3 ระยะด้วยกนั คือ ด้านหน้าอาคาร สว่นกลาง และด้านในสดุ บริเวณท่ีมีกลุม่ตวัละครนัง่อยู่

คือสว่นกลาง ด้านในสดุใช้สีเข้มเพ่ือแสดงสว่นท่ีลกึท่ีสดุ 1 0 5

106ซึ่งเม่ือมองเข้าไปในภาพจะรู้สกึได้ว่า 

กลุม่ตวัละครนัง่อยูภ่ายในอาคาร หรือนัง่อยูภ่ายใต้หลงัคาของอาคารจริงๆ (ภาพท่ี 138) แตกต่าง

จากงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เพราะเน่ืองจากตวัละครในภาพดูแล้วคล้ายนัง่อยู่ภายใต้

กรอบท่ีเป็นรูปทรงปราสาทมากกว่า (ภาพท่ี 137) ทัง้นีก้ารใช้สีในงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาส ใช้

วิธีการไลส่ใีห้เกิดคา่นํา้หนกัอ่อนแก่เพ่ือความสมจริงเลยีนแบบแสงและเงาตามธรรมชาติ มากกว่า

การใช้สเีป็นสญัลกัษณ์เพ่ือสือ่ถึงสว่นท่ีต้องการเน้นความสาํคญั 

                                         
106 สน สมีาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์, 48. 
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ภาพท่ี 138 เวสสนัดรชาดก ทานกณัฑ์ จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ รัชกาลท่ี 6-7 วดัราชาธิวาส 

 

การแสดงความลึกในงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ ผลงานของ 

พระเทวาภนิิมมิต แสดงมมุมองจากด้านในของปราสาทท่ีช่างเขียนพยายามแสดงความลกึของ

ภาพโดยการใช้หลกัทศันียวิทยาแบบเส้น และใช้ทศันียวิทยาแบบสเีพ่ือช่วยสร้างมิติในภาพ สงัเกต

ได้จากการกําหนดพืน้ท่ีด้านในของปราสาท ด้วยการตดัเส้นพืน้เป็นแนวเฉียงสดํีา พืน้ท่ีด้านนอกใช้

สท่ีีสวา่งขึน้ ปราสาทหลงัท่ีอยูฝ่ั่งตรงข้ามลงสตีวัปราสาทด้วยสีขาว ซึ่งตดักับสีทองอมนํา้ตาลของ

หลงัคา เพ่ือแสดงความแตกตา่งของพืน้ท่ีแตล่ะสว่น จึงมีการกําหนดระยะในภาพออกเป็น 3 ระยะ 

สว่นท่ีใกล้ท่ีสดุคือบริเวณท่ีมีภาพบุคคลนัง่อยู่ ปราสาทสีขาวคือสว่นท่ีไกลถัดออกไป และฉากท่ี

เป็นทิวทศัน์ด้านหลงัคือสว่นท่ีไกลท่ีสดุ การนําหลกัทศันียวิทยามาใช้ในการเขียนภาพนัน้ ช่วยทํา

ให้การสือ่ความหมายและการถ่ายทอดมมุมองในภาพเขียนมีความสมจริงมากขึน้ (ภาพท่ี139) 
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ภาพท่ี 139 ความลกึของสถาปัตยกรรม ผลงานของพระเทวาภินิมมิต จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพุทธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

 

การแสดงความลึกของงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ ผลงานครูเหม เวชกร 

แสดงพืน้ท่ี 3 ระยะด้วยกัน คือ ด้านในของปราสาทถือเป็นส่วนท่ีใกล้ท่ีสดุ ถัดออกไปบริเวณท่ีบรรดา

เหลา่เปรตทัง้หลายพนมมืออนโุมทนารับผลบุญ ถือเป็นสว่นกลางของภาพ และไกลท่ีสดุคือหลงัคา

ของปราสาทหลงัอ่ืนท่ีช่างเขียนใช้วิธีลงสีจางๆให้เป็นรูปทรงเท่านัน้ ไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจน 

สงัเกตได้วา่พืน้ท่ีของปราสาทภายในและภายนอก ถูกแบ่งออกจากกันอย่างชัดเจน ด้วยกําแพงท่ี

เขียนด้วยเส้นแนวตัง้และแนวนอนท่ีตดักนั รวมถึงการลงสท่ีีแตกต่างช่วยบ่งบอกขอบเขตของพืน้ท่ี

แตล่ะสว่นได้ดียิ่งขึน้ (ภาพท่ี 140) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



131 

 

 
ภาพท่ี 140 การแสดงความลกึในงานจิตรกรรมของครูเหม เร่ืองพระพทุธประวติั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 86. 

 

มีลกัษณะมมุองในการเขียนภาพปราสาทคล้ายคลงึกับภาพท่ี 139 เน่ืองจาก

เป็นการเขียนแสดงมมุของท่ีพืน้จากด้านในปราสาท ท่ีเช่ือมตอ่ออกไปยงับริเวณด้านนอก ซึ่งยงัไม่

มีการเขียนภาพด้วยมมุมองลกัษณะนีใ้นงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน จึงถือเป็นมุมมองท่ี

แปลกตามีความนา่สนใจ ด้านหน้าปราสาทมีชาวเมืองนครสีพีมาร้องทุกข์อยู่หน้าพระราชวงั ตรง

กับเนือ้หางานวรรณกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดก อันเป็นเหตุการณ์ท่ีปรากฏอยู่ในกัณฑ์หิมพานต์ 

(ภาพท่ี 141) 
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ภาพท่ี 141 การแสดงความลกึในงานจิตรกรรมของครูเหม เร่ืองเวสสนัดรชาดก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 26. 

 

การแสดงความลกึในภาพของครูเหมมีความแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทย

ประเพณีแบบแผนท่ีได้นํามายกตวัเปรียบเทียบไว้ก่อนหน้านี ้(ภาพท่ี 136 - 137) เพราะเน่ืองจาก

เป็นการเสนอมมมุองของพืน้ท่ีด้านในปราสาท ท่ีสามารถมองทะลผุ่านออกไปยงัภายนอกได้ เม่ือ

มองภาพนีผู้้ชมสามารถทราบได้ว่า ช่างเขียนต้องการสื่อถึงปราสาทท่ีมีตวัละครนัง่อยู่ภายในนัน้ 

ทัง้ท่ีในภาพนีไ้ม่ได้เขียนหลงัคาหน้าบนัหรือชิน้สว่นอ่ืนๆของงานสถาปัตยกรรมไว้ เป็นต้น รวมถึง

การแสดงความลกึในภาพของครูเหมไม่ได้ใช้สีใดสีหนึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการสร้างความลกึ แต่สี

ถูกนํามาช่วยสร้างให้ภาพมีมิติและสมจริงมากขึน้ โดยคํานึงถึงแสงเงาและระยะใกล้-ไกลตาม

ความเป็นจริงท่ีสายตามองเห็น ดงันัน้การแสดงความลกึในงานของครูเหมจึงมีลกัษณะเหมือนกัน 

ซึง่เป็นงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ท่ีนําหลกัทศันียวิทยามาใช้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ามุมมองใน

การนําเสนอภาพของครูเหม จะแตกตา่งจากทัง้สองภาพท่ีนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ (ภาพท่ี 138 

- 139) แตก่ารสร้างความลกึในภาพของครูเหม มีลกัษณะแนวทางเดียวกบัภาพของสมเด็จฯเจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และพระเทวาภินิมมิต เน่ืองจากเป็นภาพท่ีเขียนขึน้แบบ 3 มิติ 

สามารถมองเห็นได้หลายมุม ทัง้ด้านข้าง ด้านตรง ด้านเฉียง เป็นต้น ตัวละครในภาพเม่ือ

เปรียบเทียบกับงานสถาปัตยกรรมมีความสมจริงสอดคล้องกัน รวมถึงการใช้สีก็มีลักษณะ
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คล้ายกนั คือ ใช้สอี่อนแก่เพ่ือช่วยระยะใกล้-ไกลและเพ่ิมปริมาตรให้แก่สิ่งต่างๆในภาพและลงสีให้

สมจริงเลยีนแบบธรรมชาติ 

3.2 สถาปัตยกรรม 

การเขียนภาพงานสถาปัตยกรรมของเร่ืองพระพุทธประวัติ และเร่ือง

เวสสันดรชาดกมีลักษณะเดียวกัน คือ เป็นลักษณะของอาคารบ้านเรือนท่ีมีอยู่จริงในสมัย

รัตนโกสินทร์ เช่น ซุ้มประตูพระบรมมหาราชวงัในภาพมีลกัษณะคล้ายซุ้มประตูยอดปรางค์ เช่น 

ประตวูิมานเทเวศน์ (ภาพท่ี142) ยอดของปรางค์ในภาพทําให้นึกถึงปราสาทพระเทพบิดร และหอ

พระมณเฑียรธรรม สว่นอาคารหลงัคาทรงจั่วออกมุขลดทัง้ด้านข้างและด้านหลงัทําให้นึกถึงหอ

มณเฑียร เป็นต้น ทัง้นีล้้วนเป็นทิวทศัน์ท่ีพบเห็นได้ของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 143) 

 

 
ภาพท่ี 142 ประตวูิมานเทเวศร์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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ภาพท่ี 143 พระจนัทร์และบรรยากาศท้องฟ้าเวลากลางคืน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 30. 

 

ท่ีอยูอ่าศยัของชาวบ้านหรือบุคคลทัว่ไป เขียนเป็นเรือนไทยทําด้วยไม้ เป็น

หน้าจัว่ยกใต้ถนุสงู ลกัษณะเหมือนเรือนเคร่ืองผกู คือ เป็นเรือนไม้ท่ีทําด้วยไม้ไผ่เกือบทัง้หลงั และ

ทําจากวัสดุท่ีหาได้ตามท้องถ่ิน บางส่วนใช้ไม้เนือ้แข็ง จากนัน้ใช้หวายสําหรับผูกมัดส่วนต่างๆ 

หลงัคานิยมมุงด้วยแฝก ฝาเรือนทําเป็นฝาขัดแตะ 1 0 6

107ภาพบุคคลกับงานสถาปัตยกรรมในภาพมี

ความสมัพันธ์กัน โดยมีการให้ความสําคัญเร่ืองสดัสว่นระหว่างขนาดของอาคารกับขนาดของ

บุคคลในภาพ คือ การเขียนอาคารขนาดใหญ่และมีบุคคลขนาดเล็กกว่าอาศยัหรือนัง่อยู่ภายใต้

อาคาร นอกจากนีย้ังเ ขียนให้สามารถมองเห็นทะลุตัวอาคารเข้าไปยังภายในอาคารได้ 

สถาปัตยกรรมไม่แบน มีความลึกซึ่งเป็นไปตามหลกัทัศนียวิทยาแบบตะวนัตกแล้วและเป็นการ

เขียนทศันียวิทยาท่ีถูกต้อง ทัง้นีอ้าจเขียนภาพเหลา่นีอ้าจเขียนขึน้ตามภาพถ่ายหรือจากสถานท่ี

จริง (ภาพท่ี 144) 

 

                                         
107 เสนอ นิลเดช, เรือนเคร่ืองผูก (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), 14-34. 
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ภาพท่ี 144 บ้านของเหลา่พราหมณ์กณัฑ์ชูชก เร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 55. 

 

จากการนําภาพของครูเหมมาศึกษาเปรียบเทียบกับงานจิตรกรรมไทย

ประเพณีแบบแผนท่ีนํามายกตวัอย่าง ทําให้ทราบว่างานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนเขียน

เลียนแบบปราสาทท่ีมีอยู่จริงแต่มิได้เขียนให้เหมือนจริง โดยช่างเขียนเน้นท่ีความวิจิตรสวยงาม

ของปราสาทด้วยการตดัเส้นท่ีอ่อนช้อย จากนัน้ใส่ลวดลายประดบัเพ่ือให้เกิดความสวยงาม การ

แสดงความลกึของภาพใช้วิธีการลวงตาด้วยการเขียนภาพท่ีซ้อนกันขึน้ไป และการเขียนภาพท่ี

ขยายออกทางด้านข้าง ตวัภาพแบนเป็นแบบ 2 มิติ107

108 สว่นลกัษณะภาพงานสถาปัตยกรรมของครู

เหมใช้หลกัทศันียวิทยาในการเขียนภาพ มีความแตกต่างกับงานจิตรกรรมไทยประเพณีอย่างเห็น

ได้ คือ วัตถุในภาพแสดงปริมาตรความลึก ความหนา และพืน้ผิวของงานสถาปัตยกรรมท่ีเน้น

ความสมจริง ทัง้นีก้ารเขียนภาพงานสถาปัตยกรรมท่ีใช้หลกัทศันียวิทยามีปรากฏให้เห็นแล้ว เช่น 

งานจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัราชาธิวาส (ภาพท่ี 138) สงัเกตได้จากการแสดงมุมมองของ

                                         
108 สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยประเพณีแบบแผนและแบบสากล (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช, 2553), 175. 
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ปราสาทอาคาร ท่ีสามารถมองได้ทัง้ด้านหน้า ด้านข้าง มมุสงูและมมุต่ํา งานสถาปัตยกรรมในภาพ

มีปริมาตรไม่แบน เป็นต้น 

3.3 ภาพทิวทัศน์ 

ลกัษณะการเขียนภาพทิวทัศน์ในเร่ืองพระพุทธประวัติและเร่ืองเวสสนัดร

ชาดก มีรูปแบบและเทคนิคลกัษณะเดียวกนั คือ การเขียนท่ีเป็นแบบ 3 มิติแล้ว โดยนําหลกัทศันีย

วิทยาทางสีมาช่วยเพ่ิมมิติและความลกึให้กับภาพ เขียนเลียนแบบสีและบรรยากาศท่ีปรากฏอยู่

จริงตามธรรมชาติ แสดงระยะใกล้-ไกล โดยมากใช้เทคนิคการเกลี่ยสีเพ่ือเพ่ิมมิติให้กับภาพ สีของ

สิง่ท่ีอยูใ่กล้จะมีสเีข้ม ในขณะท่ีสขีองสิง่ท่ีอยูไ่กลออกไปจะจางลงตามระยะทาง108

109 

ผิวนํา้แสดงเงาสะท้อนจากวตัถุท่ีอยู่เหนือผิวนํา้ วตัถุท่ีอยู่ใต้นํา้เขียนให้เห็น

จางๆ ผิวนํา้เขียนเป็นริว้ โดยเกลี่ยให้มีนํา้หนักอ่อนแก่ ใช้พู่กันจุ่มสีขาวลางเป็นเส้นบางๆสัน้บ้าง

ยาวบ้างดสูมจริงตามธรรมชาติ แสดงลกัษณะของผิวนํา้ท่ีปรากฏตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เขียนเป็น

ระลอกคลืน่แบบประดิษฐ์ตามจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน109

110 (ภาพท่ี 145) แสดงพืน้ผิวของนํา้

ท่ีกระทบกนัโดยใช้การเกลีย่สเีพ่ือสร้างความตา่งของระดบัผิวนํา้ เม่ือวตัถุอยู่ใต้ผิวนํา้จะก็มองเห็น

ได้ลางๆ ภาพท้องนํา้ท่ีไกลออกไปจะใช้สีจางลง ท้องนํา้ในระยะใกล้จะมีสีเข้มกว่า เงาสะท้อนใน

พยายามเขียนให้สมจริงตามธรรมชาติ (ภาพท่ี 146 – 147)111 

 

                                         
109 สมเกียรติ ตัง้มโน, ผู้แปล, ทฤษฏีสี (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2536), 52. 
110 สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็

เปล่ียนตาม, 104. 
111 สมเกียรติ ตัง้มโน, ผู้แปล, ทฤษฏีสี, 171. 
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ภาพท่ี 145 การเขียนนํา้แบบระลอกคลืน่ จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน วดัสวุรรณาราม 

 

 
ภาพท่ี 146 ผิวนํา้เขียนเลยีนแบบธรรมชาติจิตรกรรมเร่ืองพระพทุธประวติั ครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 52. 
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ภาพท่ี 147 ผิวนํา้เขียนริว้แบบธรรมชาติ เร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 83. 

 

ต้นไม้และใบไม้อ่อน-แก่ตา่งๆสว่นท่ีรับแสงใช้สีสว่าง และสว่นท่ีหลบแสงใช้

สเีข้ม บริเวณลาํต้นแสดงพืน้ผิวท่ีขรุขระ การใช้คา่นํา้หนกัสีอ่อนแก่ช่วยแสดงพืน้ผิวท่ีขรุขระ ต้นไม้

เขียนเลยีบแบบธรรมชาติ ต้นไม้ในภาพเขียนมีอยู่จริง เช่น บวั ต้นหญ้า ต้นไผ่ เป็นต้น พืน้ดินใช้สี

นํา้ตาลอ่อน นํา้ตาลเข้ม หากเป็นเวลากลางคืนมักใช้สีเทา สีดํา มีการเกลี่ยสีเพ่ิมค่านํา้หนกัและ

ปริมาตรของผิวดิน ช่างตัง้ใจเขียนพืน้ผิวของดินท่ีขรุขระไม่เท่ากัน ภูเขามักใช้เป็นสว่นประกอบ

ฉากหลงัและด้านข้างของภาพ เพ่ือช่วยเติมพืน้ท่ีว่างในภาพ ในบริเวณท่ีไกลสายตาออกไปเขียน

เป็นโครงสร้างของเส้นรอบนอกภูเขา ลงสีจางตามสภาพความเป็นจริงของวัตถุท่ีมองเห็นจาก

ระยะไกล ซึง่เก่ียวข้องกบัแสงของดวงอาทิตย์ (ภาพท่ี 148 - 150) ในบริเวณท่ีใกล้สายตาพยายาม

แสดงพืน้ผิวของภูเขา และใช้วิธีการลงสีอ่อนแก่เพ่ือเพ่ิมปริมาตรทําให้ภาพภูเขาไม่แบนราบ 

ท้องฟ้าพยายามเขียนให้เหมือนจริงตามธรรมชาติ 1 1 1

112แสดงบรรยากาศของท้องฟ้าเวลากลางวัน 

เวลาเย็น และเวลากลางคืน ด้วยการลงส ีและการเขียนพระอาทิตย์ พระจันทร์ เพ่ือช่วยแสดงเวลา

ตามท้องเร่ือง ก้อนเมฆมีทัง้ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุม่ ก้อนเมฆแบบเด่ียว ขอบของก้อนเมฆเขียนเป็น

หยกัโค้งเข้าออกในขนาดตา่งกนัตามลกัษณะของธรรมชาติ มีการเกลี่ยสีเพ่ือช่วยแสดงระยะใกล้-

ไกล 

 

                                         
112 สมเกียรติ ตัง้มโน, ผู้แปล, ทฤษฏีสี, 31. 
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ภาพท่ี 148 แสดงพืน้ผิวของดินและก้อนหินจิตรกรรมเร่ืองพระพทุธประวติั ครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 74. 

 

 
ภาพท่ี 149 ลกัษณะการเขียนต้นไผ ่เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 84. 
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ภาพท่ี 150 ต้นไม้ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 48. 

 

ภเูขามกัเขียนไว้เป็นฉากพืน้หลงัของภาพ ไม่ได้เขียนรายละเอียดของภูเขา

ทัง้หมด แตใ่ช้วิธีการเขียนเพียงแคเ่ส้นโครงรอบนอกในลกัษณะรูปทรงสามเหลี่ยมซ้อนกัน โดยใช้สี

ในการให้แสงและเงาเพ่ือเพ่ิมปริมาตรให้กับรูปทรง ภาพท้องฟ้าส่วนใหญ่ในชุดภาพเวสสนัดร

ชาดกฉบบัของครูเหมพบเพียงแคเ่ขียนเป็นฉากหลงัภาพในบริเวณเลก็ๆ โดยใช้เทคนิควิธีการเกลี่ย

สี ให้ค่านํา้หนกัอ่อนและเข้ม ก้อนเมฆใช้วิธีการป้ายสีฟ้าและสีขาวเป็นช่วงๆ กระจายทัว่บริเวณ 

ไม่ได้เขียนเป็นกลุม่ (ภาพท่ี 151) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



141 

 

 
ภาพท่ี 151 การเขียนทิศทศัน์ ภเูขาและท้องฟ้า เร่ืองเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มหาพน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 75. 

 

3.4 การจัดวางองค์ประกอบภาพ 

เขียนสิ่งต่างๆภายในภาพไว้ในระดับสายตาของมนุษย์ ท่ีเรียกว่ามุมมอง

แบบ Human’s eye view113 คือ มุมมองท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยระดบัสายตาปรกติของมนุษย์

ทัว่ไป ซึง่หากนํามาเปรียบเทียบกบังานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนท่ีเป็นมุมมองแบบ Bird’s 

eye view คือ เป็นการมองจากท่ีสูงลงมาสู่ด้านล่าง 1 1 3

114 จะเห็นความแตกต่างของการจัด

องค์ประกอบของมมุมองทัง้ 2แบบนีไ้ด้อย่างชัดเจน ทัง้นีง้านจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์และงาน

จิตรกรรมของครูเหมเลอืกใช้มุมมองแบบ Human’s eye view เน่ืองจากต้องการสื่อถึงทศันะมิติท่ี

สมจริง โดยให้สอดคล้องกบัสว่นประกอบอ่ืนๆในภาพ ท่ีเร่ิมมีความสมจริงมากขึน้ภายใต้เร่ืองราว

แบบปรัมปราคติ 

                                         
113 เส้นระดบัสายตาหรือเส้นขอบฟ้า(Horizontal line) เป็นเส้นแบง่ระหวา่งพืน้ดินกบั

ขอบฟ้า เส้นระดบัสายตา มี 3 ระดบัด้วยกนั คือ ระดบัสายตาปรกติท่ีเรียกวา่ Humman’s eye 

view หรือ Man’s eye view)หมายถึงการมองจากระดบัสายตาปรกติ ซึง่เส้นขอบฟ้าจะอยูต่รง

กลางระดบัสายตาพอดี การมองระดบันีจ้ะเห็นวตัถอุยูก่ึ่งกลาง ดใูน วชัรพงศ์ หงส์สวุรรณ, การ

เขียนแบบทัศนียวทิยา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์จํากดั, 2552), 30. 
114 วชัรพงศ์ หงส์สวุรรณ, การเขียนแบบทัศนียวทิยา, 31. 
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การจดัองค์ประกอบโดยรวมของครูเหม คือ การกําหนดขอบเขตของภาพให้

อยู่ภายใต้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แนวตัง้ แบ่งภาพออกเป็นจํานวนหลายภาพ เล่าเร่ืองราวเป็น

ลาํดบัตามเนือ้หางานวรรณกรรม ในแต่ละภาพมีการบอกเลา่เร่ืองราวเพียงเหตุการณ์เดียว คือ 1 

ภาพ 1เหตุการณ์ ซึ่งจะแสดงเร่ืองราวเนือ้หาท่ีแตกต่างกันออกไป ให้ความสําคัญกับภาพบุคคล

เป็นหลกั โดยการนําตัวละครสําคัญของตอนนัน้ๆมาเขียนไว้ในสว่นท่ีเด่นท่ีสดุของภาพ เป็นต้น 

องค์ประกอบอ่ืนท่ีให้ความสาํคญัรองลงมา คือ ฉากทิวทศัน์และงานสถาปัตยกรรมในภาพ โดยมัก

ใช้เป็นฉากหลังร่วมกัน เพ่ือช่วยสร้างความสมจริงของเหตุการณ์ท่ีต้องการสื่อถึง ทัง้นีก้ารจัด

องค์ประกอบภาพของครูเหมมีการคํานึงถึงจุดรวมสายตา จุดนําสายตา มีการจัดองค์ประกอบ

แบบมมุมองตกขอบ ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึง่ท่ีนา่สนใจในผลงานจิตรกรรมของครูเหม ทัง้นี ้

ในสว่นของการจดัองค์ประกอบภาพแบบตกขอบ จะขอนําไปกลา่วอยา่งละเอียดไว้ในบทตอ่ไป 

การเขียนกรอบล้อมรอบภาพจิตรกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองราวทาง

พระพทุธศาสนา มีปรากฏให้เห็นแล้วในจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เช่น ในสมยักรุงศรีอยุธยา

ตอนต้น ภาพจิตรกรรมในกรุปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีเขียนเร่ือง

พระพทุธประวติัอยูใ่นช่องสีเ่หลีย่ม ซึง่เป็นภาพท่ีเขียนแสดงถึงเหตุการณ์เพียงตอนเดียว 1 1 4

115 จนมา

พบอีกครัง้หนึง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่น งานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถ วดัเครือวลัย์ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพฯ เขียนเป็นภาพชาดก 550 ชาติ โดยชาดกแตล่ะเร่ืองเลอืกเขียนเฉพาะเหตกุารณ์สําคญัลง

ไปเพียงตอนเดียวเช่นกัน (ภาพท่ี 152)116โดยทัว่ไปงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณีแบบ

แผนไม่นิยมการเขียนภาพภายใต้กรอบ แตม่กัเขียนเต็มพืน้ท่ีจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบน หรือเขียน

จากบนสุดลงมาด้านล่างเสียมากกว่า ส่วนใหญ่มักเขียนในกรอบ(ระหว่างช่องหน้าต่าง)หรือ

ขอบเขตท่ีใช้ในการแบง่ภาพในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน มกัเรียกกนัวา่ สนิเทา 116

117 

                                         
115 สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็

เปล่ียนตาม, 144. 
116 เร่ืองเดียวกนั, 144. 
117 สนิเทามีลกัษณะเป็นหยกัขึน้ลงฟันปลา เป็นสว่นประกอบท่ีสาํคญัในงานจิตรกรรม

ไทยประเพณีแบบแผน มีหน้าท่ีช่วยให้ภาพนัน้สมบูรณ์ขึน้ เช่น ใช้แบง่จงัหวะในงานสถาปัตยกรรม 

และใช้เพ่ือเน้นสว่นสาํคญัของภาพให้ชดัเจนขึน้, ดใูน สมภพ จงจิตต์ิโพธา, องค์ประกอบศิลป์ 

(กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2554), 45. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



143 

 

อยา่งไรก็ตามการเขียนภาพท่ีมีกรอบล้อมสามารถพบได้ในภาพพระบฏและ

งานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัราชธิวาส เขียนเร่ืองเวสสนัดร

ชาดก มีลกัษณะการวางองค์ประกอบภาพภายใต้กรอบสีเ่หลี่ยม โดยใช้พืน้ท่ีระหว่างช่องหน้าต่าง

และประตเูขียนภาพงานจิตรกรรม แบง่เป็นช่อง ช่องละ 1 ตอน เลา่เร่ืองตัง้แต่เร่ิมจนจบ โดยเขียน

เป็นภาพแบบ 3 มิติมีการให้ความสาํคญักบักลุม่บุคคลในภาพ ซึง่เขียนไว้ภายใต้กรอบสี่เหลี่ยมทัง้

แนวตัง้และแนวนอน ใช้วิธีการกําหนดกรอบภาพตามลกัษณะโครงสร้างของงานสถาปัตยกรรม

เป็นหลกั ซึง่ลกัษณะการจดัองค์ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัราชาธิวาส ยงัได้เป็น

แนวทางในการเขียนภาพให้กบัช่างเขียนภาพแนวไทยประยกุต์รุ่นตอ่มา 

ทัง้นีค้วามนิยมในการเขียนภาพภายใต้กรอบสี่เหลี่ยม เกิดขึน้มาจากปัจจัย

หลายอยา่งด้วยกนั เช่น การนิยมนําภาพใสก่รอบท่ีรับจากวฒันธรรมตะวนัตกแล้วนํามาปรับใช้กับ

งานจิตรกรรมไทย เป็นรูปแบบท่ีเขียนเลียนตามๆกันมาหรือคัดลอกแบบกันมา อาจมีการ

ปรับเปลีย่นรูปแบบในงานจิตรกรรมบ้าง และความสะดวกในการจดัองค์ประกอบภาพ เพราะพืน้ท่ี

ท่ีเลก็ลงทําให้ช่างเขียนกําหนดองค์ประกอบของภาพได้งา่ยขึน้117

118 

 

 
ภาพท่ี 152 ภาพงานจิตรกรรมวดัเครือวลัย์จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

ท่ีมา: สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็เปล่ียน

ตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 145. 

 

                                         
118 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 547. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



144 

 

การจัดองค์ประกอบพระบฏในสมัยรัชกาลที่ 5 คําว่า พระบฏ มีรูปคํา

เดิมมาจากภาษาบาล ีคือ บฏ ซึง่อ่านออกเสยีงวา่ ปะ-ฏะ หมายถึง แผ่นผ้า หรือ ผืนผ้า ซึ่งเม่ือนํามา

มารวมกับคําว่าพระนัน้ พระบฏ จึงมีความหมายว่า รูปของพระพุทธเจ้า หรือ เร่ืองราวของ

พระพุทธเจ้าท่ีได้เขียนเป็นภาพลงบนผืนผ้าหรือแผ่นผ้า ดังนัน้ พระบฏจึงถือเป็นงานจิตรกรรม

ประเภทหนึง่ท่ีอยู่ในกลุม่พุทธศิลปกรรมประเภทต่างๆ 1 1 8

119 เนือ้หาเร่ืองราวท่ีปรากฏบนผืนผ้าพระบฏ

นัน้ มกัเป็นเร่ืองพระพทุธประวติัและชาดก สว่นใหญ่เร่ืองท่ีพบมักเป็นเร่ืองเวสสนัดรชาดก โดยเขียน

แต่ละตอนหรือแต่ละกัณฑ์ให้จบลงในผ้าผืนเดียว ซึ่งจะมีทัง้หมด 13 ผืน เรียกว่าผ้าพระเวส 1 1 9

120 มี

ขนาดเลก็ใหญ่แตกตา่งกนัออกไป รูปแบบการจัดองค์ประกอบบนผ้าผืนพระบฏมีทัง้ลกัษณะแนวตัง้

และแนวนอน โดยมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคและรูปแบบการทําผ้าพระบฏเร่ือยมาเป็นลําดบัตามยุค

สมยั  

ลกัษณะการจัดองค์ประกอบทั่วไปของผ้าพระบฏมักจัดเป็นแนวตัง้ และ

โดยทัว่ไปมกัตีกรอบล้อมรอบภาพงานจิตรกรรมท่ีเขียนไว้มีกรอบทุกด้าน มักเขียนกรอบเป็นลาย

หน้ากระดาน องค์ประกอบโดยรวมของผ้าพระบฏแต่ละผืนจะต้องมีความเป็นเอกภาพ โดยมี

เนือ้หาเร่ืองราวจบลงในผ้าผืนเดียวการจัดองค์ประกอบลงบนผ้าพระบฏช่างเขียนต้องคํานึงถึง

ขนาด และความเหมาะสมของเนือ้หาเร่ืองราวท่ีต้องการนําเสนอ เพ่ือให้พอเหมาะกบัขนาดของผืน

ผ้าและตําแหน่งหน้าท่ีท่ีต้องการนําไปใช้งาน ส่วนใหญ่มักนําไปใช้แขวนไว้ภายนอกอาคาร 

ลกัษณะพิเศษของผ้าพระบฏ คือ สามารถม้วนเก็บได้120

121 (ภาพท่ี 153) 

ทัง้นีรู้ปแบบและเทคนิคของการทําผ้าพระบฏ ในสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เน่ืองจากมีการส่งแบบ

ภาพเขียนออกไปตีพิมพ์บนแผ่นกระดาษยงัต่างประเทศ แล้วนํากลบัเพื่อมาจําหน่ายให้แก่ผู้ ท่ี

ต้องการนําไปสะสมบ้าง หรือต้องการนําไปบําเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ ท่ีล่วงลบัไปแล้ว เป็นต้น 1 2 1

122 ซึ่ง

                                         
119 กรมศิลปากร, พระบฏและสมดุภาพไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, 

2527), 15. 
120 ฑิฆงัพร ตระกลูกิตติไพศาส, “เร่ืองราวและหน้าท่ีของพระบฏในสมยัรัตนโกสนิทร์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2555), 43-41. 
121 เร่ืองเดียวกนั, 43-44. 
122 กรมศิลปากร, พระบฏและสมดุภาพไทย, 33. 
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แนวคิดในการส่งผ้าพระบฏไปตีพิมพ์ลงบนกระดาษยังต่างประเทศแล้วนํากลบัมาจําหน่าย ได้

กลายเป็นแนวทางใหม่ในการผลิตสิ่งพิมพ์ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาในยุคต่อมา 

(ภาพท่ี 154) 

 

 
ภาพท่ี 153 พระบฏ พระพทุธประวติัตอนผจญมาร สมยัรัตนโกสนิทร์ 

ท่ีมา: กรมศิลปากร, พระบฏและสมุดภาพไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อมรินทร์การพิมพ์, 2527), 

11. 

 

 
ภาพท่ี 154 ภาพสิง่พิมพ์ทางศาสนา ท่ีสง่ไปพิมพ์ยงัตา่งประเทศ อายรุาว พ.ศ.2440 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพิมพ์สยาม (กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊ค, 2542), 8. 
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การจัดองค์ประกอบภาพวัดราชาธิวาส มีกรอบล้อมสี่เหลี่ยมล้อมรอบ

ภาพงานจิตรกรรม โดยจดัองค์ประกอบภาพให้อยู่ภายใต้พืน้ท่ีท่ีกําหนดไว้ เร่ืองราวสําคญัในภาพ

ถกูเน้นให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ ทัง้นีก้ารจดัองค์ประกอบภาพได้ใช้หลกัทศันียวิทยาเข้ามาช่วยสร้าง

มิติในภาพ และการนําสายตาผู้ชมเข้าไปในเหตุการณ์สําคญัโดยใช้จุดนําสายตา 1 2 2

123สงัเกตได้จาก

มือของพราหมณ์ท่ียื่นออกมารับนํา้ทกัษิโณทก ต่อมาคือมือของพระเวสสนัดรท่ียื่นไปแตะมือของ

พระนางมัทรี ซึ่งจุดรวมสายตาของผู้ ชมท่ีช่างต้องการสื่อถึง คือ บริเวณท่ีพระเวสสนัดรหลัง่นํา้

ทกัษิโณทกลงบนมือของพราหมณ์ อนัถือเป็นความหมายสาํคญัท่ีสดุของภาพนี ้เน่ืองจากเป็นการ

หลัง่นํา้ทกัษิโณทกเพ่ือมอบพระนางมัทรีให้แก่พราหมณ์เฒ่าท่ีมาทูลขอ โดยจากเร่ืองราวทัง้หมด

ของกัณฑ์สกับรรพ ช่างเขียนเลือกท่ีจะแสดงเหตุการณ์สําคัญเพียงฉากเดียวเท่านัน้จากเนือ้หา

ทัง้หมด (ภาพท่ี 155) 

 

 
ภาพท่ี 155 จิตรกรรมฝาผนงัระหวา่งช่องหน้าตา่งพระอุโบสถวดัราชธิวาส จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ 

 

 

 

                                         
123 เส้นนําสายตา หมายถึง เส้นขนานของวตัถท่ีุไปรวมอยูท่ี่จุดรวมสายตา เส้นนํา

สายตาทกุเส้นจะแสดงการนําสายตาไปยงัจุดรวมสายตาทกุจุด, ดใูน วชัรพงศ์ หงส์สวุรรณ, การ

เขียนแบบทัศนียวทิยาภาพ, 32. 
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สรุป 

แม้วา่ผลงานของครูเหมมีการจดัองค์ประกอบภาพ และวิธีนําเสนอเร่ืองราว

ท่ีมีลกัษณะคล้ายกันบางประการกับงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนบางแห่ง เช่น วดัเครือ

วลัย์ หรือการจดัองค์ประกอบของผ้าพระบฏ ท่ีมีการเขียนกรอบล้อมรูปภาพ รวมถึงการเลือกแสดง

เพียง 1 ภาพ 1 เหตกุารณ์ เช่นเดียวกนั แต่ปัจจัยอ่ืนๆมีความแตกต่างกัน เช่น เร่ืองรูปแบบในการ

จัดองค์ประกอบภาพ เพราะงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน และผ้าพระบฏในยุคก่อนหน้า 

ไม่ได้เขียนภาพด้วยหลกัทศันียวิทยา ซึ่งเม่ือหากนํามาเปรียบเทียบกับภาพงานจิตรกรรมฝาผนงั

อุโบสถวดัราชธิวาสแล้วพบวา่ การจดัองค์ประกอบภาพของครูเหมมีความใกล้เคียงกับท่ีวดัราชาธิ

วาสมาก ทัง้เร่ืองการเขียนภาพบุคคลให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ฉากทิวทศัน์ ท่ีมีความสมจริง การวาง

องค์ประกอบภาพในแนวตัง้ และการใช้จุดนําสายตาในภาพซึง่การเขียนภาพของทัง้สองแหง่ มีการ

นําหลกัองค์ประกอบของตะวนัตกมาประยกุต์ใช้กบังานจิตรกรรมไทย  

ทัง้นีก้ารจดัองค์ประกอบท่ีมีความเป็นเอกภาพ คือการให้เนือ้หาเร่ืองราวใน

งานจิตรกรรมจบลงภายในพืน้ท่ีเดียวกนัมีปรากฏแล้วในผ้าพระบฏ โดยเฉพาะลกัษณะรูปแบบของ

พระบฏในสมัยรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ซึ่งน่าจะเป็นเป็นต้นแบบและแนวคิดในเร่ืองของการนํา

ภาพเขียนทางศาสนามาจดัทําเป็นสิง่พิมพ์ ท่ีเน้นปริมาณการผลติเพ่ือจําหนา่ยและสะสม เป็นหลกั

1 2 3

124ซึ่งรูปแบบและแนวคิดของพระบฏในสมัยหลงัมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมาก คือ การสร้าง

พระบฏเพ่ือนํามาสกัการะภายในบ้าน ทําให้ขนาด รูปแบบ และเทคนิคในกระบวนการผลิตถูก

ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย จากเดิมใช้วิธีการเขียนลงบนผืนผ้าก็ปรับเปลี่ยนเป็นการพิมพ์ลงบน

กระดาษแทน สาเหตุท่ีต้องผลิตให้ได้จํานวนมากๆก็เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

นัน้เอง 1 2 4

125แนวคิดการนําพระบฏไปพิมพ์ท่ีต่างประเทศเพ่ือนํากลบัมาจําหน่าย ได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นแนวทางให้เกิดการผลิตชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาขึน้อีกเป็นจํานวน

มาก เช่น ภาพพิมพ์ของ  ส.ธรรมภกัดี ฝีมือเขียนภาพของ พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลป์ไชย) 

                                         
124 เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพิมพ์สยาม (กรุงเทพฯ: ริเวอร์บุ๊ค, 2542), 8-9. 
125 จารุณี อินเฉิดฉาย, พระบฎ (กรุงเทพฯ: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน

แหง่ชาติ, 2545), 16. 
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ภาพชุดนีเ้ขียนเม่ือ พ.ศ.2490126 และชุดภาพพิมพ์ของศกึษานิธิ มูลนิธิวดัพระเชตุพนฯ  ท่ีจัดพิมพ์

เม่ือ พ.ศ.2500 ฝีมือการเขียนภาพโดย ครูเหม เวชกร126

127เป็นต้น 

จากตัวอย่างท่ีนํามาเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าการกําหนดพืน้ท่ีในงาน

จิตรกรรมของครูเหม มีการกําหนดขอบเขตพืน้ท่ีในการเขียนอย่างชัดเจน ด้วยการแบ่งช่องแล้ว

เขียนเป็นตอนๆ ซึง่ผู้ชมสามารถทําความเข้าใจเนือ้หาเร่ืองราวได้งา่ยขึน้ จึงถือเป็นข้อดีของการจัด

องค์ประกอบในลกัษณะใหม่นี ้เน่ืองจากสามารถทําความเข้าใจได้งา่ยกวา่ การมองภาพจิตรกรรม

ฝาผนังแบบไทยประเพณีแบบแผนท่ีเขียนภาพหลายเหตุการณ์ต่อเน่ืองกันจนเต็มพืน้ท่ี แต่ถึง

อยา่งไรก็ตามภาพฉากเหตกุารณ์สาํคญัของเร่ืองพระพทุธประวติั เช่น ฉากผจญมาร-ชนะมาร ฉาก

เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เป็นต้น ท่ีถือเป็นฉากท่ีมีแบบแผนในการจัดวางองค์ประกอบท่ี

เขียนสืบเน่ืองต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามพืน้ท่ีของงาน

จิตรกรรม ดงันัน้พืน้ท่ีจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีทําให้ลกัษณะการเขียนภาพในฉากเหตุการณ์สําคัญ

ต้องถกูปรับเปลีย่นไป  

3.5 พืน้ที่กับการจัดองค์ประกอบภาพในงานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวัติ 

พืน้ท่ีและวสัดท่ีุนํามาใช้มีผลตอ่การจดัองค์ประกอบภาพและวิธีการเลา่เร่ือง 

คือ หากมีพืน้ท่ีขนาดกว้างสามารถเขียนเร่ืองราวและเหตุการณ์ต่างๆลงไปได้เป็นจํานวนมาก แต่

อาจประสบกบัปัญหาในจดัวางภาพเลา่เร่ืองให้เป็นไปตามลาํดบั หรือการจดัองค์ประกอบของภาพ

ให้มีจุดเด่นและจุดรอง เป็นต้น โดยในทางกลบักันหากเป็นพืน้ท่ีขนาดเล็กก็ทําให้ไม่สามารถ

ถ่ายทอดข้อมูลหรือรายละเอียดของภาพไว้ได้ทัง้หมด เพราะจะทําให้ภาพดูแน่นจนเกินไป ไม่

สามารถเข้าใจถึงจุดเดน่หรือประเด็นหลกัของเร่ืองราวได้ 1 2 7

128ซึ่งพืน้ท่ีและวสัดุในงานจิตรกรรมของ

ครูเหมได้ถูกกําหนดให้อยู่บนกระดาษทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตัง้ โดยถ้าต้องการเขียนภาพท่ีมี

รายละเอียดมาก หรือเร่ืองราวท่ีเขียนมีเนือ้หาจํานวนมากแล้ว คงเป็นเร่ืองยากท่ีจะสามารถเขียน

เร่ืองราวทัง้หมด ให้อยู่ในพืน้ท่ีขนาดเล็กได้ จึงจําเป็นต้องแบ่งเหตุการณ์สําคญัของเร่ืองออกเป็น

ช่วงๆ ดงันัน้การแก้ปัญหาดงักลา่ว คือ การแบ่งเหตุการณ์สําคญัของแต่ละตอนออกจากกัน และ

เขียนเลา่เร่ืองราวอยา่งตอ่เน่ืองกนัแทน เพ่ือความชดัเจนในการสือ่ความหมายของภาพ  

                                         
126 โชติ กลัยา ณ มิตร, ผลงาน6 ศตวรรษของช่างไทย (กรุงเทพฯ: กรรมมาธิการ

อนรัุกษ์ศิลป์สถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถมัภ์, 2520), 123. 
127 เดน่ดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมาลยัในประเทศไทย,” 47. 
128 สมภพ จงจิตติ, องค์ประกอบศิลป์, 149-152. 
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ทัง้นีใ้นงานจิตรกรรมพระพุทธประวัติของครูเหม เช่น ฉากผจญมาร-ชนะ

มาร ฉากเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เป็นต้น ได้มีการแบ่งภาพออกจากกัน ไม่ได้เขียนในพืน้ท่ี

เดียวทัง้หมดเหมือนอย่างเช่นงานจิตรกรรมฝาผนัง เน่ืองจากพืน้ท่ีและวัสดุท่ีนํามาใช้ในงาน มี

ความแตกต่างและมีข้อจํากัดในการนําเสนอข้อมูลภาพ ซึ่งครูเหมได้มีการแก้ปัญหาและจัด

องค์ประกอบภาพ ดงันี ้ 

ฉากผจญมาร-ชนะมาร เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในวนัเพ็ญเดือนหกก่อน

พระสิทธัตถะจะตรัสรู้ พญามารวสสัวดีข่ีช้างช่ือนาราคีรีเมขล์พร้อมพลมารมุ่งมาตรงมายงัพระ

สิทธัตถะ เพ่ือขดัขว้างไม่ให้ตรัสรู้ 1 2 8

129ในภาพแสดงเหตุการณ์ตอนท่ีพระสิทธัตถะประทบันัง่อยู่บน

โพธิบลัลงัก์ เหลา่มารถกูสายนํา้ท่ีไหลออกจากมวยผมของพระแม่ธรณีพดัพาจนแพ้หนีไป สายนํา้

นีเ้กิดจากการหลัง่นํา้ทกัษิโณทกของพระพทุธเจ้าจากในหลายๆชาติ ทรงกรวดนํา้ทุกครัง้ท่ีบําเพ็ญ

บารมี129

130 

โดยทั่วไปในงานจิตรกรรมไทยมักเขียนเหตุการณ์นีไ้ว้ผนังด้านหน้าพระ

ประธาน โดยในผนงัเดียวกนัจะแบ่งเหตุการณ์ออกเป็นสามสว่น 1 3 0

131คือ ด้านบนของภาพเขียนเป็น

เหล่าเทพเทวดาท่ีเหาะลอยอยู่บนท้องฟ้า ต่อมาเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทบันั่งอยู่บนบลัลงัก์ 

พญามารท่ีเข้ามาขดัขวางเขียนไว้ด้านซ้ายหรือขวามือของพระพทุธเจ้าแล้วแตส่ถานท่ี พระแม่ธรณี

ยืนอยูใ่ต้บลัลงัก์ของพระพทุธเจ้า ภาพท่ีจะนํามายกตวัอยา่งมี ดงันี ้ 

ฉากผจญมาร-ชนะมารงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน สมัยรัชกาลท่ี 

3132จากในภาพนีเ้ห็นได้วา่ช่างเขียนได้เลา่เหตกุารณ์ทัง้หมดไว้ในพืน้ท่ีเดียวกนั คือ ตัง้แต่พญามาร

ยกทพัมาขดัขวางพระสทิธัตถะจากการตรัสรู้ พระสิทธัตถะใช้นิว้พระหตัถ์ชีไ้ปท่ีธรณี เรียกพระแม่

ธรณีมาเป็นสกัขีพยายานในการบําเพ็ญบุญกุศลทัง้หมดในทุกๆพระชาติ พระแม่ธรณีบีบนํา้จาก

มวยผม นํา้ท่ีไหลม่าเกิดจากการหลัง่ทกัษิโณทกหลงัจากการบําเพ็ญบุญกุศลของพระสิทธัตถะใน

ทกุชาติ สายนํา้พดัพาเหลา่มารพา่ยแพ้หนีไป(ภาพท่ี 156) 

                                         
129 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทาง

พระพุทธศาสนา โดยครูเหม เวชกร, 51. 
130 เร่ืองเดียวกนั, 53. 
131 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 400. 
132 เร่ืองเดียวกนั, 451. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



150 

 

 

 
ภาพท่ี 156 จิตรกรรมฝาผนงัวดัสวุรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ฉากผจญมาร-ชนะมาร 

 

การจัดองค์ประกอบภาพในจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนท่ีวดัสวุรรณา

ราม คือ เขียนตัง้แต่ตอนพลมารยกทพัเข้ามาขดัขวาง จนถึงเหลา่มารทัง้หลายแพ้พ่ายพุทธบารมี

หนีไป โดยเขียนรวมเหตุการณ์ทัง้หมดไว้ในพืน้ท่ีเดียวกัน หรือไว้ภายในผนงัเดียวกันซึ่งต่างจาก

งานจิตรกรรมพระพทุธประวติัของครูเหม  

เน่ืองจากมีพืน้ท่ีจํากดัทําให้ครูเหมเลอืกใช้วิธีการแบง่เหตกุารณ์นีอ้อกเป็น 3 

ภาพโดยเล่าถึงฉากเหตุการณ์ตอนท่ีพญามารยกทัพเข้ามา จากนัน้พระสิทธัตถะใช้นิว้พระหตัถ์

แตะพืน้ เพ่ือเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นสกัขีพยายาน (ภาพท่ี 157) พระแม่ธรณีบีบนํา้จากมวยผม 

สายนํา้จากมวยผมไหลออกมาท่วมท้นพดัพาเหลา่มารไป (ภาพท่ี 158)  เม่ือเหลา่มารพ่ายแพ้ไป

แล้วเทพยดาตา่งมาชุมนมุฟ้อนรําแสดงความยินดี (ภาพท่ี 159)   
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ภาพท่ี 157 เหตกุารณ์ฉากผจญมาร-ชนะมาร พระแม่ธรณีบีบมวยผม จิตรกรรมภาพชุดพระพุทธ

ประวติัของครูเหม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 50. 

 

 
ภาพท่ี 158 เหตกุารณ์ฉากผจญมาร-ชนะมาร เหลา่มารถูกสายนํา้พดัจนผ่ายแพ้หนีไป จิตรกรรม

ภาพชุดพระพทุธประวติัของครูเหม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 52. 
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ภาพท่ี 159 ฉากผจญมาร-ชนะมาร จิตรกรรมภาพชุดพระพทุธประวติัของครูเหม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 54. 

 

ภาพของเหล่าเทพท่ีมาชุมนุมในงานจิตรกรรมของครูเหม มีลกัษณะการ

แสดงออกท่ีแตกต่างจากงานไทยประเพณีแบบแผนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากภาพจิตรกรรมไทย

ประเพณีแบบแผนมักเขียนเป็นเทวดาหลายองค์มีทัง้นาค ครุฑ นัง่รวมกันและเทพองค์อ่ืนๆ เรียง

แถวกนั 3-5 แถว แล้วแตพื่น้ท่ีของผนงั132

133 ในท่านัง่ชันเข่า พนมมือ บางองค์ถือช่อดอกไม้ หนัหน้า

เข้าหาพระพทุธเจ้า ซึง่มาจากเนือ้หาในคมัภีร์พระปฐมสมโพธิกถา อธิบายว่าการเสด็จลงมาครัง้นี ้

ไม่มีการแบง่ชัน้วรรณะ เหลา่เทวดาเสด็จมาพร้อมกับดอกไม้ท่ีโปรยปราย 1 3 3

134ซึ่งช่างเขียนจงใจสื่อ

ความหมายของภาพตามเนือ้หาทางวรรณกรรม ท่ีกล่าวว่า “หมู่เทพยดาทัง้หลายมาแต่หม่ืน

จกัรวาฬ ประดิษฐานเต็มจกัรวาลอนันี ้เพ่ือจะทศันาบูชาภิวนัทนชุล ีพระผู้ มีพระภาคมากเหลือพ้น

คณนา หมู่ยักษ์ทัง้หลายก็แทรกอยู่ในระหว่างหมู่เทพยดาอเนกนับ ฝูงคนธรรพก็ลงแทรกใน

ระหว่างแห่งอสรุคณา ฝูงนาคก็ลงแทรกอยู่ในระหว่างแห่งคนธรรพ ฝูงสุบรรณก็ลงแทรกอยู่ใน

                                         
133 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 403. 
134 เร่ืองเดียวกนั, 403. 
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ระหวา่งแหง่หมู่นาคนิกร”135 ทัง้นีก้ารเขียนภาพของครุฑและนาคท่ีนัง่พนมมืออยู่ข้างกัน มีปรากฏ

มาแล้วตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา แล้วสบืทอดมายงังานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนสมัยรัชกาล

ท่ี 3 ซึง่เป็นการแสดงออกท่ีอ้างอิงจากข้อมลูทางวรรณกรรมเป็นหลกั (ภาพท่ี 160)136 

สว่นภาพของครูเหมแสดงเป็นภาพเหลา่เทวดา นางฟ้า มาเลน่ดนตรี และ

ฟ้อนรําเพ่ือแสดงความยินดีแทนการแสดงออกอย่างเก่า เน้นการสื่อความหมายภาพด้วยท่าทาง

การเฉลมิฉลองของเหลา่เทวดาและนางฟ้าในอิริยาบถตา่งๆ ทําให้ภาพเขียนของครูเหมในฉากเทพ

ชุมนุมมีรายละเอียดและความหมายแตกต่างจากพระปฐมสมโพธิกถาไปบ้าง แต่ความหมาย

โดยรวมของภาพเทพชุมนุมในแบบฉบบัของครูเหม ยงัสามารถสื่อความหมายท่ีเก่ียวกับการร่วม

ช่ืนชมยินดีในการตรัสรู้ขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ 

 

 
ภาพท่ี  160 ภาพเทพชุมนมุ จิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถ วดัสวุรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

 

เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ กล่าวถึงเหตุการณ์วันเพ็ญเดือน 11 

พระพทุธเจ้าทรงอําลาพระพทุธมารดาเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ พระอินทร์ได้เนรมิตบนัได 3 

ชนิด ตรงกลางเป็นบนัไดแก้ว บนัไดทองและบนัไดเงินขนาบขวาและซ้าย หวับนัไดพาดจากยอด

เขาสเินรุราช เชิงบนัไดพาดลงสูพื่น้โลกใกล้เมืองสงักสัสนคร พระพทุธเจ้าเสด็จลงบนัไดแก้ว เทวดา

                                         
135 กรมสมเด็จพระปรมานชิุตชิโนรส, พระปฐมสมโพธิกถา, 206-207. 
136 สนัติ เลก็สขุมุ, “วรรณกรรมกบัจิตรกรรม,” เมืองโบราณ, 30, 4 (ตลุาคม-ธันวาคม 

2547): 122-124. 
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เสด็จลงตามด้วยบนัไดทอง พรหมลงบนัไดเงิน136

137เกิดปาฏิหาริย์ทัง้ 3 โลกเปิดมองเห็นซึง่กนัและกนั 

เหตุการณ์ท่ีกล่าวถึงข้างต้นมักถูกนํามาถ่ายทอดเป็นภาพเขียน ท่ีเขียนรวมไว้ในพืน้ท่ีเดียวกัน 

ยกตวัอยา่งงานจิตรกรรมไทยได้  

ภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ จิตรกรรมไทยประเพณี

แบบแผนสมยัรัชกาลท่ี 3138ใช้สแีดงในสว่นพืน้ท่ีเป็นพืน้หลงัของภาพ มีบนัไดทัง้สามพาดลงมายงั

โลกมนุษย์ พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาด้วยบันไดแก้วท่ีอยู่ตรงกลาง พร้อมเหล่าเทพเทวดาท่ีมาส่ง

เสด็จ การเขียนภาพไตรภูมิโลกสณัฐานยงัแฝงความหมายในการสัง่สอนให้รู้จักความดี ความชั่ว 

เพ่ือให้ไปอยู่ในสวรรค์และนรก รวมถึงเช่ือมโยงกับพระพุทธประวติัตอนเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้

ดาวดงึส์(ภาพท่ี  161)139 

 

 
ภาพท่ี 161 จิตรกรรมฝาผนงัด้านหลงัพระประธาน เขียนภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

และภาพไตรภมิู พระอุโบสถ วดัสวุรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

 

                                         
137 ชุมศรี มหาสนัทนะและคณะ, พุทธประวัตจิากจิตรกรรมฝาผนังไทย (กรุงเทพฯ: 

เอเชียบุ๊คส์, ม.ป.ป.), 53. 
138 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่าง และ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 51. 
139 เร่ืองเดียวกนั, 400. 
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พระพทุธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

งานจิตรกรรมท่ีวดัอรุณราชวรารามรัชกาลท่ี 3 โปรดเกล้าฯให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัแทนของ

เก่า โดยพืน้ท่ีภาพตอนบนเหนือช่องหน้าต่างเป็นเร่ืองเวสสนัดรชาดกและพระพุทธประวติั ครัน้ถึง

สมยัรัชกาลท่ี 5 เกิดไฟไหม้ทําให้ภาพงานจิตรกรรมเสยีหายมาก จากความเสียหายในครัง้นัน้จึงมี

การซอ่มแซมภาพท่ีชํารุด139

140 

ในภาพจิตรกรรมแสดงถึงเหตุการณ์ท่ีทัง้สามโลกมองเห็นซึ่งกันและกัน 

ปราสาทด้านบนแสดงเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ ด้านล่างบริเวณพืน้ดินแสดงถึงโลกมนุษย์ เยือ้งไป

ทางขวามือแสดงเป็นฉากนรก เหล่าสัตว์ในแดนนรก พนมมือรับส่วนบุญ(ภาพท่ี 162) ซึ่ง

องค์ประกอบหลกัของเหตกุารณ์นีย้งัคงปรากฏให้เห็นในภาพ เช่นเดียวกันกับวดัสวุรรณาราม เขต

บางกอกน้อย 

 

 
ภาพท่ี 162 พระพทุธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถ       

วดัอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ 

 

ซึง่งานจิตรกรรมของครูเหม เวชกร มีความแตกตา่งกับงานจิตรกรรมฝาผนงั

ท่ีเป็นแบบไทยประเพณี โดยในแบง่ฉากเหตกุารณ์นีอ้อกเป็น 3 ภาพ ภาพแรกเป็นฉากพระพทุธเจ้า

                                         
140 สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมลูกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2548), 150. 
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ทรงเทศนาโปรดพระพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์ (ภาพท่ี 163) ภาพต่อมาแสดงเหตุการณ์ท่ี

พระพุทธเจ้าเสด็จกลบัลงมา มีบนัไดทัง้สาม พระอินทร์ พระพรหมและเหลา่เทวดาตามลงมาส่ง

เสด็จ (ภาพท่ี 164) และเป็นภาพสุดท้ายของเหตุการณ์นี ้คือพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ท่ีโลก

มนษุย์ เกิดปาฏิหาริย์ทัง้ 3 โลกมองเห็นซึง่กนัและกนั (ภาพท่ี 165) ในการเขียนภาพเหตุการณ์ฉาก

เสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ของครูเหม จําเป็นต้องแบง่ฉากนีอ้อกจากกัน เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีใช้ใน

งานจิตรกรรมมีขนาดเลก็ ไม่สามารถเขียนเร่ืองราวทัง้หมดไว้ได้ ซึง่ตา่งจากงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ี

มีพืน้กว้างและยาวมากกว่า ทําให้ภาพจิตรกรรมของครูเหมมีความแตกต่างในเร่ืองของการแบ่ง

ตอนและการแสดงออกของเร่ืองราวในท่ีนํามาแสดงไว้ภาพ 

แม้ภาพของครูเหมจะมีการแสดงออกอย่างใหม่  ในเร่ืองของการจัด

องค์ประกอบและวิธีการเลา่เร่ือง แต่ช่างเขียนยงัพยายามรักษาแบบแผนสําคญัของฉากนีไ้ว้ เช่น 

ยงัคงเขียนภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาพร้อมพระอินทร์ พระพรหมและเหลา่เทพยดาท่ีลงมาส่ง

เสด็จ โดยมีบนัไดทัง้ 3 พระพทุธเจ้าเสด็จลงบนัไดท่ีอยูต่รงกลาง(ภาพท่ี 164) เพราะเน่ืองจากหาก

พดูถึงภาพงานจิตรกรรมในฉากนีแ้ล้ว บุคคลทัว่ไปมกันกึภาพพระพทุธเจ้าและบนัไดทัง้ 3 อัน ท่ีถือ

เป็นองค์ประกอบหลกัสําคญัของเหตุการณ์นี ้ซึ่งถือเป็นแผนแบบอันคุ้นตา เป็นท่ีรับรู้และเข้าใจ

ร่วมกนัของบุคคลทัว่ไป เช่น ฉากเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ของวดัสวุรรณาราม เป็นต้น140

141 

หากแต่เทคนิคการเขียนภาพของครูเหม มีการนําหลกัเทคนิควิชาการแบบ

ตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในงานจิตรกรรรม จึงทําให้ลักษณะการแสดงออกบางประการถูก

ปรับเปลี่ยนไป ประการแรก คือ  ลกัษณะการลงบนัไดของพระพุทธเจ้า มีลกัษณะเหมือนมนุษย์

ทัว่ไปกําลงัเดินลงบนัไดตามปรกติ(ภาพท่ี 164) ต่างจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน ท่ี

เน้นการก้าวย่างพระบาทในเชิงอุดมคติ มีลกัษณะเหมือนกําลงัเหาะลอยลงมาตามบันไดเสีย

มากกวา่  

                                         
141 สน สมีาตรัง, คติความเช่ือเร่ืองไตรภมูิจักรวาลและจักรวาลวิทยาในงาน

ศิลปกรรมไทย (กรุงเทพฯ: คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 14. 
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ภาพท่ี  163 พระพทุธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระพทุธมารดาอยูบ่นสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 126. 

 

 
ภาพท่ี 164 พระอินทร์ พระพรหมและเหลา่เทพยดาท่ีลงมาสง่เสด็จ โดยมีบนัไดทัง้ 3 พระพุทธเจ้า

เสด็จลงบนัไดท่ีอยูต่รงกลาง 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 128. 
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ภาพท่ี 165 เกิดปาฏิหาริย์ทัง้ 3 โลกมองเห็นซึง่กนัและกนั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 130. 

 

ประการท่ีสอง คือ การจัดองค์ประกอบภาพ เช่น ภาพไตรภูมิของครูเหมได้

แบง่ฉากเหตกุารณ์ท่ีทัง้สามโลกมองเห็นซึง่กนัและกนัแยกออกมาเขียนอีก 1 ภาพ ซึ่งต่างจากการ

จดัองค์ประกอบในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งความแตกต่างด้านการ

จัดองค์ประกอบภาพและเนือ้หาในภาพ คือ บริเวณกลางภาพเขียนเป็นพระพุทธเจ้าประทับนั่ง

สมาธิบนปัทมอาสน์ มีผู้คนนัง่ก้มกราบอยู่รอบๆ ซึ่งแสดงถึงโลกมนุษย์ ตอนบนของภาพหมายถึง

สวรรค์ แสดงเป็นพระอินทร์และเทวดาอีกองค์ ซึง่ช่างเขียนอาจหมายถึงพระพรหมก็เป็นได้ เทวดา

ทัง้สองอยู่ในท่านั่งหมอบกราบพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพ ด้านลา่งของภาพแสดงฉากนรก มี

พระยายมราชท่ีผิวกายสีแดงนั่งพนมมืออัญชลี พร้อมด้วยสตัว์นรกท่ีกําลงัทุกข์เข็ญด้วยการถูก

ลงโทษ(ภาพท่ี 166) ซึ่งต่างงานจิตรกรรมฝาผนงัไทยประเพณีแบบแผนท่ีเขียนสวรรค์ โลกมนุษย์ 

และนรก ไว้ในพืน้ท่ีเดียวกัน โดยมีบนัไดทัง้สามท่ีพาดลงมา หวับนัไดพาดจากยอดเขาสิเนรุราช 

เชิงบนัไดพาดลงสูพื่น้โลกใกล้เมืองสงักสัสนคร 

ประการท่ีสาม คือ เร่ืองคติในการเขียนภาพไตรภมิูถกูปรับเปลีย่นไปจากเดิม 

เพราะเม่ือรูปแบบและพืน้ท่ีงานจิตรกรรมถูกปรับมาเป็นการเขียนลงกระดาษ เพ่ือนํามาจัดพิมพ์

และจําหน่าย ทําให้องค์ประกอบในภาพเปลี่ยนไป ความหมายและคติท่ีเคยมีมาแต่เดิมจึง

เปลีย่นไปตามภาพเขียนด้วย เน่ืองจากแตเ่ดิมภาพไตรภมิูถือเป็นภาพท่ีช่วยสร้างให้อาคารหลงันัน้ 
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กลายเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ อันเป็นสถานท่ีท่ีพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรมโปรดพระพทุธมารดาตลอดไตรมาส ตามเร่ืองพระพุทธประวติั ผู้ ท่ีเข้าไปทําศาสนา

พิธีในอาคารหลงันัน้ย่อมหมายถึง ผู้นัน้อยู่ในสถานท่ีสมมุติด้วยอันหมายถึงสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ 

รวมถึงภาพฉากไตรภูมิจักวาลยงัทําหน้าท่ีช่วยเติมเต็มพืน้ว่างของอาคาร ให้มีความสมัพันธ์กับ

ขนาดของพระประธาน เพ่ือความสมดลุลงตวัในด้านของศิลปะและความงาม 141

142 

สรุป 

แต่เดิมการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยประเพณี เขียนบนพืน้ท่ีท่ีมี

ขนาดใหญ่ ซึง่มีพืน้ท่ีว่างเยอะ ทําให้สามารถเขียนเหตุการณ์ทัง้หมดลงไปเต็มพืน้ท่ี โดยเร่ิมเขียน

จากสว่นลา่งของผนงั เขียนเรียงติดตอ่กนัขึน้ไปจนถึงเพดานด้านบน รวมถึงเขียนภาพติดต่อกันไป

เร่ือยๆในลกัษณะเดียวกันบนผนงัทัง้สี่ด้านรอบตวัอาคาร ไม่มีการแบ่งสว่นแบ่งตอนท่ีชัดเจน 1 4 2

143

ทัง้นีส้าเหตท่ีุช่างเขียนภาพให้เต็มพืน้ท่ี อาจเพราะต้องการใสร่ายละเอียดของเนือ้หาไว้ให้ได้มาก

ท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถเขียนลงไปได้ จนอาจมิได้คํานึงถึงเร่ืองสดัสว่นในการจัดองค์ประกอบภาพ

และประโยชน์ในด้านการมองเห็นหรือการใช้สอยมากหนกั เช่น ภาพท่ีเขียนไว้ฝาผนงัด้านบนจะมี

ขนาดเลก็ การท่ีจะมองภาพจิตรกรรมได้ต้องจําเป็นต้องเงยหน้าขึน้ไปมองเท่านัน้ ทําให้ภาพท่ีเห็น

นัน้มีสดัสว่นท่ีผิดเพีย้นไปและยากแก่การมอง143

144และเร่ืองของวิธีการแบ่งตอนการเลา่เร่ือง ซึ่งหาก

เป็นผู้ ท่ีไม่เคยรู้เนือ้หาทางงานวรรณกรรมาก่อนหน้า ก็อาจทําความเข้าใจเร่ืองราวได้ยาก 

แต่เม่ือภาพจิตรกรรมถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาดเล็กลง และเร่ิมมีการนํา

รูปแบบของการจดัองค์ประกอบภาพภายใต้กรอบสีเ่หลีย่มมาใช้ จึงเร่ิมมีการคํานึงถึงหน้าท่ีการใช้

งานท่ีมากขึน้ โดยมีจุดประสงค์หลกั คือ ให้ผู้ชมเข้าใจเนือ้หาเร่ืองราวในภาพได้ง่ายขึน้กว่าแต่ก่อน 

และเพ่ือนํางานจิตรกรรมมาใช้ในด้านของสือ่ ท่ีเผยแพร่หลกัธรรมคําสอนทางศาสนา มากกวา่เร่ือง

ของคติการจัดวางเพ่ือประดับประดาตกแต่งอาคารทางศาสนา ให้เกิดความสวยงามแลดูเป็น

สถานท่ีอนัศกัด์ิสทิธ์ิ ซึง่ตา่งจากแนวคิดและการจัดองค์ประกอบภาพในจิตรกรรมฝาผนงัแบบไทย

ประเพณีแบบแผน ดงันัน้การจดัองค์ประกอบภาพของครูเหม จึงจําเป็นต้องมีขอบเขตการแบง่ภาพ

และวิธีการแบ่งตอนเล่าเร่ืองอย่างชัดเจน และย่อมคํานึงถึงการจัดองค์ประกอบภาพให้มี

                                         
142 สน สมีาตรัง, คติความเช่ือเร่ืองไตรภมูิจักรวาลและจักรวาลวิทยาในงาน

ศิลปกรรมไทย 15. 
143 สน สมีาตรัง, จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างรัตนโกสินทร์, 22. 
144 สมเกียรติ ตัง้มโน, ทฤษฏีสี, 30. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



160 

 

ความสมัพนัธ์กบัระดบัสายตาของมนษุย์ ทําให้การจดัประกอบภาพในลกัษณะท่ีเขียนจากด้านบน

ลงมาด้าน ตามมมุมองแบบ Bird’s eyes view ไม่ปรากฏในงานจิตรกรรมของครูเหม 

เม่ือนําภาพของครูเหมมาเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมไทยประเพณีแบบ

แผน จึงเห็นวา่มีความแตกตา่งกนัในเร่ืองของรูปแบบและแนวคิดในการจัดองค์ประกอบภาพ โดย

มีพืน้ ท่ีในงานจิตรกรรมและวัตถุประสงค์ในการจัดทํา เป็นปัจจัยสําคัญของการกําหนด

องค์ประกอบภาพและการแบง่ตอนเพ่ือบอกเลา่เร่ืองราว ซึง่ภาพของครูเหมได้ถูกกําหนดให้อยู่บน

กระดาษท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กกว่า และถูกกําหนดขนาดกว้างคูณยาวมาตัง้แต่การร่างภาพ จึง

หมายความวา่ครูเหมจําเป็นต้องวางโครงเร่ืองและเลือกเหตุการณ์ท่ีจะเขียนลงไปอย่างเป็นลําดบั 

เพ่ือสือ่ให้คนดเูข้าใจเนือ้หาในงานจิตรกรรมให้ได้มากท่ีสดุ โดยเลอืกแสดงเฉพาะเหตุการณ์สําคญั

เทา่นัน้ ไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดลงไปทัง้หมดได้  

3.6 พืน้ที่กับการจัดองค์ประกอบภาพในงานจิตรกรรมเร่ืองเวสสันดรชาดก 

ภาพจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนเร่ืองเวสสนัดรชาดก หากเป็นจิตรกรรม

ฝาผนงัพบวิธีการแบ่งตอนเล่าเร่ืองได้ 2 แบบ คือ ลกัษณะท่ี 1 การแบ่งเร่ืองราวตามพืน้ท่ีของ

อาคาร โดยใช้เสาหรือผนงัของอาคารเป็นตวักําหนดเพ่ือแบง่แยกเร่ืองราวในแตล่ะตอนออกจากกัน 

เช่น พืน้ท่ีวา่ง 1 ช่องต่องานจิตรกรรมหนึ่งตอน เป็นต้น และลกัษณะท่ี 2 คือ ภายในผนงัเดียวกัน

อาจมีหลายตอน แตใ่ช้องค์ประกอบภาพเป็นตวัแบ่งเร่ืองราวออกจากกัน เช่น เส้นสินเทา ใช้แนว

ของโขดหิน ต้นไม้ ภเูขา แนวของปราสาทและอาคารบ้านเรือนเป็นตวัช่วยแบง่ เป็นต้น 1 4 4

145 การแบ่ง

ตอนในภาพงานจิตรกรรมทัง้ 2 ลกัษณะท่ีกลา่วถึงพบตวัอย่าง เช่น วดัสวุรรณาราม เขตบางกอก

น้อย กรุงเทพฯ ซึ่งการแบ่งภาพทัง้ 2 ลกัษณะ สว่นวดัท่ีมีการแบ่งตามลกัษณะท่ี 1 คือ วดัราชาธิ

วาส ซึ่งถือเป็นตวัอย่างท่ีชัดเจนเน่ืองจากมีการแบ่งเร่ืองเวสสนัดรชาดกทัง้ 13 กัณฑ์ ด้วยการใช้

เสาและผนังของอาคารเป็นตัวกําหนดพืน้ท่ี ทัง้นีก้ารแบ่งภาพของงานจิตรกรรมเร่ืองเวสสนัดร

ชาดกมีลกัษณะแตกตา่งกนั  

การแบ่งตอนของจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองเวสสันดรชาดก วัดสุวรรณาราม 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภายในพระอุโบสถด้านในได้เขียนเร่ืองเวสสนัดรชาดกไว้ทัง้หมด 13 

กัณฑ์ โดยภาพท่ีเขียนไว้ผนงัด้านหลงัพระประธานบริเวณส่วนลา่งลงมาระหว่างช่องประตูหลงั 

                                         
145 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 399. 
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เป็นเร่ืองเวสสนัดรชาดกกัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ และทานกัณฑ์ 1 4 5

146 โดยทัง้ 3 กัณฑ์นีมี้การใช้

แถบท่ีเขียนเป็นลายดอกไม้เป็นตวัแบง่ภาพเร่ืองเวสสนัดรชาดกออกจากเร่ืองพระพุทธประวติัตอน

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ เปิดโลกทัง้สามหรือไตรภูมิ และใช้องค์ประกอบของ

ภาพ คือ แนวของงานสถาปัตยกรรม และฉากธรรมชาติเป็นตวัช่วยแบง่แยกเร่ืองเวสสนัดรชาดกทัง้ 

3 กณัฑ์ จากนัน้ผนงัด้านขวาของพระประธานเขียนเร่ืองเวสสนัดรชาดกท่ีเหลือ เร่ิมตัง้แต่กัณฑ์วน

ประเวศน์จนจบเร่ือง โดยมีลกัษณะการวางภาพและการแบง่ตอนตามภาพ (ภาพท่ี 166) 

 

 
ภาพท่ี 166 แผนผงัจิตรกรรมภายในพระอุโบสถวดัสวุรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 16. 

                                         
146 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม, 11. 
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ภาพท่ี 167 กณัฑ์ทศพร จิตรกรรงฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

 

ภาพจิตรกรรมเร่ืองเวสสนัดรชาดกท่ีวัดสวุรรณาราม บริเวณด้านหลงัพระ

ประธาน เขียนกณัฑ์ทศพรไว้ท่ีมมุขวาบน แสดงเป็นภาพนางผสดีุขอพรสิบประการจากพระอินทร์

ก่อนลงมาจุติบนโลกมนษุย์ บริเวณท่ีนางผสดีุนัง่ทําอญัชลีขอพรอยู่คือสวรรค์ชัน้ดุสิต ซึ่งช่างเขียน

แนวกําแพงล้อมรอบ เพ่ือแสดงเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ตามแนวคิดอย่างอุดมคติ แต่ใน

ขณะเดียวกนัสว่นของฉากทิวทศัน์ ช่างเขียนพยายามเกลีย่สใีห้ใกล้เคียงกบัธรรมชาติ หรือเขียนให้

เป็นแบบเรียลิสติค 1 4 6

147 รวมถึงพยายามให้บรรยากาศของท้องฟ้าซึ่งคล้ายกับเวลารุ่งเช้าหรือ

ช่วงเวลาโพล้เพล้ของยามเย็น ถือเป็นสิง่แปลกใหม่ท่ีช่างเขียนพยายามถ่ายทอด(ภาพท่ี 167) ทัง้นี ้

ลกัษณะการเขียนฉากท่ีทิวทศัน์ท่ีเร่ิมมีความสมจริงมากขึน้เห็นได้ชดัเจนขึน้จากงานจิตรกรรมหลงั

สมยัรัชกาลท่ี 3148จากนัน้เป็นกณัฑ์หิมพานต์เลา่เร่ืองเป็นลําดบัจนสดุผนงัด้านซ้ายเป็นทานกัณฑ์

ทัง้สามกัณฑ์นีเ้ขียนอย่างต่อเน่ืองจากด้านขวาไปซ้าย แม้ว่าไม่ได้แบ่งทัง้ 3 กัณฑ์ด้วยกรอบหรือ

เส้นท่ีกัน้ออกจากกันอย่างชัดเจน แต่แนวกําแพงของงานสถาปัตยกรรมในภาพ ก็สามารถเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยแยกกณัฑ์ตา่งๆได้ แม้วา่งานจิตรกรรมแนวประเพณีแบบแผนท่ีสวุรรณารามแห่งนี ้

จะไม่ได้กําหนดพืน้ขอบเขตการเลา่เร่ืองท่ีชัดเจนอย่างในงานจิตรกรรมสมัยใหม่ แต่คนในยุคก่อน

                                         
147 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม, 63. 
148 สนัติ เลก็สขุมุ, จติรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออกก็

เปล่ียนตาม, 104. 
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คงมีความคุ้นชินกับการมองภาพงานจิตรกรรมในลกัษณะนี ้เพราะเน่ืองจากงานจิตรกรรมแบบ

ไทยประเพณีแบบแผนนัน้ มีการสืบทอดพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ ควบคู่ไปกับสภาพ

บ้านเมือง บริบทแวดล้อมทางสงัคมและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในไทยท่ีสืบเน่ืองกันมา

อยา่งช้านาน 

เร่ืองเวสสนัดรกัณฑ์อ่ืนท่ีเหลือใช้เสาผนงัของอาคารเป็นตวัช่วยในการแบ่ง

เร่ืองราว ทัง้นีใ้นแต่ละผนงัได้เขียนหลายเหตุการณ์รวมไว้ด้วยกัน โดยจัดภาพเป็นกลุม่เล็กๆ ตัว

ละครในภาพมีขนาดเล็กมากเม่ือเทียบกับพืน้ท่ีทัง้หมด ยกตัวอย่างเช่น ตวัละครหลกัอย่างภาพ

กษัตริย์ เทวดา ท่ีมีการปิดทองลงบนเคร่ืองแต่งกาย 1 4 8

149 ซึ่งเม่ือมองจากท่ีไกลอาจเห็นเพียงแค่

บริเวณท่ีมีการลงสทีองกระจายเป็นจุดๆ หากจะทราบเร่ืองราวได้นัน้ต้องมององค์ประกอบสว่นอ่ืน

ของภาพ เช่น ช้าง ต้นไม้ สถาปัตยกรรมในภาพร่วมด้วย เป็นต้น วิธีการเขียนภาพ คือ เลา่เร่ือง

เรียงเป็นลาํดบัอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ผนงั เร่ิมตัง้แต่กัณฑ์ทศพรเร่ือยไปจนถึงนครกัณฑ์ เว้นช่องไฟตาม

ความเหมาะสม ในแตล่ะกณัฑ์จะเขียนแสดงเหตกุารณ์ยอ่ยๆไว้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัช่างเขียนว่าต้องการ

ถ่ายทอดเนือ้หาตอนใดไว้มากน้อยตา่งกนั  

 

 
ภาพท่ี 168 เวสสนัดรชาดก ตอนทานกณัฑ์ จิตรกรรมฝาผนงัวดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

 

                                         
149 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม, 10. 
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การแบ่งตอนของจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองเวสสันดรชาดก วัดราชาธิวาส 

จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถวดัราชาธิวาส มีลกัษณะการแบง่พืน้ท่ีในงานจิตรกรรม คือ การ

แบ่งเร่ืองราวตามพืน้ท่ีของอาคาร โดยใช้เสาหรือผนังของอาคารเป็นตัวกําหนดเพ่ือแบ่งแยก

เร่ืองราวในแต่ละตอนออกจากกัน เช่น พืน้ท่ีว่าง 1 ช่องต่องานจิตรกรรมหนึ่งตอน ผนงัด้านหลงั

พระประธานในซุ้มเขียนเป็นเร่ืองพระพทุธประวติั ผนงัอ่ืนท่ีเหลอืก็เขียนเป็นเร่ืองเวสสนัดรชาดกทัง้ 

13 กัณฑ์ โดยแบ่งเป็นผนงัละ 1 กัณฑ์ มีการจัดวางภาพทัง้แนวนอนและแนวตัง้ตามพืน้ท่ีของ

อาคาร ไม่ปรากฏการใช้เส้นสินเทา โดยใช้แนวเสาของอาคารในการแบ่งภาพแต่ละผนงัออกจาก

กนั ทัง้นีภ้ายใน 1 ผนงัจะเลอืกแสดงเหตกุารณ์สาํคญัเพียงตอนเดียวเทา่นัน้ 

 

 
ภาพท่ี  169 ภาพร่างต้นแบบเวสสนัดรชาดก วดัราชาธิวาส 

ท่ีมา: จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, 

2546), 122. 
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ภาพท่ี 170 ภาพจิตรกรรมบริเวณช่องระหวา่งบานหน้าตา่ง วดัราชธิวาส เวสสนัดรชาดก 

 

การแบ่งตอนในงานจิตกรรมเร่ืองเวสสันดรชาดกของครูเหมเวชกร 

การแบ่งตอนภาพเลา่เร่ืองในงานจิตรกรรมของครูเหม ใช้หลกัเกณฑ์ในการแบ่งภาพหลกัๆอยู่ 2 

ประการ คือ ประการแรก การแบง่ภาพตามเนือ้หาทางวรรณกรรม คือ ใช้พืน้ฐานการแบ่งตอนจาก

เนือ้หาทางวรรณกรรมเป็นหลกั จากนัน้ในแตล่ะกณัฑ์ช่างเขียนจะเป็นผู้ เลือกว่าในแต่ละตอนนัน้มี

เนือ้หานา่สนใจและจุดเด่นสําคญัตรงสว่นใดของเร่ือง จากนัน้จึงเลือกนํามาถ่ายทอดเป็นรูปภาพ 

เพ่ือใช้เป็นอุบายในการสัง่สอนหลกัธรรมทางศาสนาผ่านทางภาพงานจิตรกรรม และเป็นภาพท่ี

สามารถสือ่ความหมายของเร่ืองราวให้ผู้ชมเข้าใจเนือ้หาได้ชดัเจน ทัง้นีง้านจิตรกรรมของครูเหมได้

มีการแบง่ภาพเขียนออกเป็น 13 ตอนหรือ 13 กณัฑ์เช่นเดียวกบังานวรรณกรรมและงานจิตรกรรม

ไทยประเพณีแบบแผน หากแตก่ารกําหนดจํานวนภาพเขียนในแตล่ะกณัฑ์ มีความแตกต่างออกไป 

ซึ่งบางกัณฑ์มีจํานวนภาพเลา่เร่ืองมากกว่ากัณฑ์อ่ืนยกตวัอย่างเช่น ทานกัณฑ์มีการเขียนขึน้ 2 

ภาพ แตล่ะภาพแสดง 1 เหตุการณ์ ใช้กลุม่บุคคลเป็นตวัช่วยเลา่เร่ืองราวหรือกัณฑ์ชูชกมีจํานวน

ภาพทัง้หมด 6 ภาพ เป็นต้น 

ประการท่ีสอง การแบ่งภาพตามพืน้ท่ีและวัสดุท่ีนํามาใช้ คือ ใช้พืน้ท่ีของ

กระดาษเป็นตวักําหนด เน่ืองจากกระดาษ 1 แผน่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ดงันัน้การจะเขียนภาพลงไป

ควรแสดงเหตุการณ์ท่ีชัดเจน ภาพท่ีเขียนและเนือ้หาควรมีเอกภาพท่ีมุ่งสื่อความหมายในทาง
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เดียวกัน โดยในหนึ่งภาพจะแสดงเพียงหนึ่งเหตุการณ์เท่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น ภาพเขียนในทาน

กณัฑ์ ท่ีมีจํานวน 2 ภาพ คือ ภาพแรกเลา่เหตุการณ์ท่ีพระเวสสนัดร พระนางมัทรีทูลลาพระชนก

และพระชนนีเสด็จออกไปอยูท่ี่เขาวงกต โดยเลอืกแสดงเป็นภาพกษัตริย์ทัง้ 6 ท่ีอยู่ในท่าทางอาลยั 

โศกเศร้า แสดงความหว่งใยด้วยมือท่ีโอบกอดซึง่กนัและกนั (ภาพท่ี 171) 

ต่อมาภาพท่ี 2 ในทานกัณฑ์แสดงเป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองจากภาพแรก คือ 

พระเวสสนัดร พระนางมทัรี และสองกมุารเดินทางมุ่งหน้าไปสู้เขาวงกต (ภาพท่ี172) โดยครูเหมสื่อ

ความหมายการเดินทางด้วยฉากทิวทศัน์ มีพืน้ดิน โขดหินน้อยใหญ่และต้นไม้อยู่ข้างทาง ซึ่งไม่ใช่

ทศันียภาพแบบเขตชุมชุนเมือง พระเวสสนัดรคล้องสะพายพาดไว้บนบา่ธนู คงแสดงให้เห็นถึงของ

ใช้ติดตวัเพ่ือป้องกนัภยัขณะเดินทาง พระเวสสนัดรและพระนางมทัรีสะพายถงุผ้าลกัษณะเดียวกัน 

คงต้องการสื่อถึงถุงผ้าท่ีใช้สําหรับใส่อาหารหรือข้าวของเล็กๆน้อยๆ เพ่ือใช้ระหว่าการเดินทาง 

เปรียบเช่นกับในยุคปัจจุบนั คือ ยามท่ีเราต้องเดินทางออกจากบ้านหรือเดินทางไกล ก็มักต้องมี

กระเป๋าสะพายติดตวั เช่น ใสย่า เสือ้ผ้า ขณะเดินทางออกจากบ้าน เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 171 วิธีการแบง่ภาพของครูเหม เร่ืองเวสสนัดรชาดก ทานกณัฑ์ ภาพท่ี 1 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 30. 
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ภาพท่ี 172 วิธีการแบง่ภาพของครูเหม เร่ืองเวสสนัดรชาดก ทานกณัฑ์ ภาพท่ี 2 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 34. 

 

สรุป 

การแบง่ภาพของครูเหมมีลกัษณะคล้ายกบังานจิตรกรรมท่ีวดัราชาธิวาส ซึ่ง

ช่างเขียนคงได้รับแรงบนัดาลใจมากจากงานจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ประการ

แรก คือ การแสดงเพียงเหตุการณ์เดียวในหนึ่งภาพ โดยเลือกลกัษณะสําคญัมาเขียน ประการท่ี

สอง คือ ในภาพมีการให้ความสําคัญกับภาพบุคคล ภาพบุคคลมีขนาดใหญ่ ท่าทางการแสดง

ออกเป็นธรรมชาติและเหมือนจริงซึ่งเป็นลกัษณะท่ีได้รับมาจากอิทธิพลตะวันตก 1 4 9

150แต่มีข้อ

แตกตา่งกบัวดัราชาธิวาสอยูบ่างประการ คือ การกําหนดจํานวนภาพเขียนในแต่ละกัณฑ์มีความ

แตกตา่งออกไป โดยอาจมาจากแนวคิดและมมุมองสว่นตวัของผู้ เขียน ว่าต้องการให้ความสําคญั

กบัเหตกุารณ์ใดในเร่ืองช่วงใดมากหรือน้อย รวมถึงใช้วิธีการเพ่ิมรายละเอียดของฉากย่อยๆขึน้มา 

ซึ่งอาจมาจากวตัถุประสงค์ของผู้จัดทํา และวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เป็นต้น 

ทัง้นีข้้อดีการจดัองค์ประกอบในลกัษณะนี ้คือ ผู้ชมสามารถทําความเข้าใจภาพเขียนได้ง่าย เน่ือง

ด้วยบรรยากาศและสสีนัในภาพเขียนท่ีสมจริง สามารถจินตนาการตามได้ไม่ยากนัน้เอง 

 

                                         
150 จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวดัราชาธิวาส, 123. 
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3.7 ภาพบุคคล 

ลกัษณะการเขียนภาพบุคคลของเร่ืองพระพุทธประวติัและเร่ืองเวสสนัดร

ชาดกมีแนวทางเดียวกัน คือ  บุคคลในภาพเขียนเป็นแบบ 3 มิติแล้วทัง้หมด เช่น พระโพธิสตัว์ 

พระพุทธเจ้า นักบวช กษัตริย์ ชนชัน้สงู ชาวบ้านและสตัว์ต่างๆ แต่มีข้อยกเว้นสําหรับการเขียน

ภาพเทวดาบางภาพ ท่ีมีการเขียนเป็นลายเส้นแบบ 2 มิติปะปนอยู่ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความหมายของ

ภาพในแต่ละเหตุการณ์ ท่ีช่างเขียนต้องการถ่ายทอดให้ผู้ชมเข้าใจถึงเนือ้หาในงานจิตรกรรม ตวั

ละครบางประเภท เช่น พราหมณ์ ฤาษี มีลกัษณะบุคลิกคล้ายชาวอินเดียอย่างเห็นได้ชัดมากกว่า

ตัวละครอ่ืนตัวละครแสดงอากัปกิริยาอย่างสมจริง โดยสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านออกมาจาก

ท่าทางและสีหน้า มีการเขียนระบุเพศ วยั ชัน้ชนของตวัละครท่ีชัดเจน การแต่งกายของตวัละคร

สว่นใหญ่นัน้ เป็นการแตง่กายของคนในสมยัรัตนโกสนิทร์เป็นสว่นใหญ่ นอกเหนือจากบ้างภาพ มี

การแตง่กายคล้ายชาวอินเดียปะปนอยูด้่วย ซึง่ลกัษณะการเขียนภาพบุคคลของครูเหม มีดงันี ้

3.7.1 พระพุทธเจ้า 

เขียนเป็นแบบ 3 มิติ ในลักษณะของมนุษย์ท่ีมีกล้ามเนือ้ และ

สดัสว่นถกูต้องตามหลกักายวิภาค ไม่แสดงความรู้สกึทางสีหน้ามากนกั บุคลิกของพระพุทธเจ้าดู

สํารวม มีความสงบน่ิงแต่ยงัคงปรากฏลกัษณะท่ีมาจากความเป็นอุดมคติ เช่น มีฉัพพรรณรังส ี

ประภามณฑล อุษณีษะและพระกรรณยาว เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการเขียนภาพพระพุทธเจ้า

ของครูเหม มีลกัษณะแตกต่างจากรูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนอยู่มาก เพราะ

เน่ืองจากลกัษณะบางประการ ท่ีมาจากเร่ืองราวแบบอุดมคติเหลา่นัน้ถูกลดทอนความสําคญัลง 

โดยให้เหลอืเป็นเพียงสญัลกัษณ์ขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ท่ีแลดูมีความพิเศษแตกต่างจาก

พระภิกษุสงฆ์องค์อ่ืนในเร่ืองเท่านัน้ รวมถึงขนาดพระวรกายของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าในภาพ ก็

มิได้มีความแตกต่างกับพระภิกษุองค์อ่ืนมากเท่าไหร่นกั คือ ภาพพระพุทธเจ้าเขียนด้วยขนาดท่ี

ใกล้เคียงกบัมนษุย์ธรรมดา คงเน่ืองจากแนวคิดท่ีเน้นความสมจริงตามอยา่งตะวนัตกเป็นหลกั 

ภาพพระพุทธเจ้าในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เขียน

ขึน้เป็นแบบ 2 มิติ สดัสว่นพระวรกายขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้ามีความสมจริงตามอุดมคติ ท่ี

ช่างเขียนจงใจถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆตามคมัภีร์ทางศาสนาไว้ให้เห็น เช่น อุษณีษะ พระรัศมี

เป็นเปลวฉพัพรรณรังสท่ีีมีสสีนัแตกตา่งกนั และพระกรรณยาว เป็นต้น ไม่เขียนกล้ามเนือ้ท่ีชัดเจน 

แตเ่น้นความอ่อนช้อยของสรีระเสยีมากกวา่ การตดัเส้นท่ีอ่อนช้อยมีความสมัพนัธ์กนัทัง้หมดตัง้แต่

พระรัศมีรูปเปลว ฉพัพรรณรังสท่ีีมีปลายเป็นลายกระหนก น่ิวพระหตัถ์ท่ีเรียวยาว และจีวรท่ีเขียน

เป็นลายเส้นแบบประดิษฐ์ ซึง่ลกัษณะโดยรวมของพระพทุธเจ้าในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบ
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แผน มีความแตกตา่งจากมนุษย์และพระภิกษุสาวกองค์อ่ืนในภาพอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม

จากภาพเขียนท่ีปรากฏออกมา ทําให้ทราบได้ว่าช่างผู้ เขียนงานจิตรกรรม ย่อมมีความรู้ความ

เข้าใจเนือ้หาในเร่ืองพระพุทธประวัติมากระดับหนึ่ง เพราะเน่ืองจากมีการให้ความสําคัญกับ

รายละเอียดต่างๆของการเขียนภาพพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องตามคมัภีร์ทางศาสนาทัง้นีก้าร

เขียนภาพพระพุทธเจ้าในรูปแบบนี ้อาจถือเป็นรูปแบบท่ีเขียนสืบทอดต่อกันมาจากช่างรุ่นก่อนก็

เป็นได้ (ภาพท่ี173) 

 

 
ภาพท่ี 173 ภาพพระพทุธเจ้าในอิริยาบถตา่งๆ จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน วดัสวุรรณราม 

กรุงเทพฯ 

 

พระพุทธเจ้า จิตรกรรมวัดราชาธิวาส ลกัษณะการเขียนภาพ

พระพทุธเจ้าท่ีวดัราชาธิวาสแหง่นี ้มีลกัษณะการเขียนเป็นแบบ 3 มิติคือ ภาพไม่แบน ใบหน้าเขียน

อยา่งสมจริงมีลกัษณะใบหน้าคล้ายชาวอินเดีย ให้ความสาํคญักบัความถกูต้องของสรีระตามหลกั

กายวิภาค ริว้จีวรเขียนเป็นริว้ธรรมชาติ โดยเน้นความสมจริงเป็นหลกั แต่ลกัษณะพิเศษอันเป็น

แนวคิดแบบปรัมปราคติยงัคงปรากฏให้เห็น คืออุษณีษะ พระกรรณยาว และประภามณฑลรอบ

พระเศียร ท่ีช่างเขียนใช้สฟ้ีา แดง เหลือง เพ่ือความแตกต่างกัน อันเป็นสิ่งแสดงถึงบุญบารมี เป็น

ต้น รวมถึงการไม่เขียนกล้ามเนือ้อยา่งชดัเจนถือเป็นอีกลกัษณะหนึ่ง ท่ีช่างเขียนคงตัง้ใจเขียนให้มี

ความอ่อนช้อยคล้ายกบังานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน (ภาพท่ี 174)  
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ภาพที่ 174 พระพทุธเจ้าในงานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัวดัราชาธิวาส 

 

ภาพพระพุทธเจ้า ผลงานของพระเทวาภินิมมิต ช่างเขียนภาพ

พระพุทธเจ้าในลกัษณะท่ีเป็น 3 มิติแล้ว สดัสว่นของพระวรกายเขียนถูกต้องตามหลกักายวิภาค 

หากแตก่ารเขียนใบหน้ายงัมีลกัษณะคล้ายงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน ผสมกับลกัษณะ

ใบหน้าของพระพุทธรูปเข้ามาปะปน เช่น คิว้ท่ีป้ายเป็นวงโค้งรับกับเปลือกตา โดยเขียนเป็น

ลายเส้นบางๆแบบประดิษฐ์ เป็นต้น ซึง่คงเป็นรสนิยมและลกัษณะเฉพาะของช่าง ท่ีต้องการนํามา

ถ่ายทอดไว้ แต่ถึงแม้โดยรวมจะถูกเขียนเป็นลกัษณะอย่างใหม่ตามแบบงานจิตรกรรมแนวไทย

ประยกุต์แล้ว หากแต่ลกัษณะแบบอุดมคติขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้ายงัคงปรากฏให้เห็น คือ 

พระกรรณยาว มีอุษณีษะ พระรัศมีเป็นเปลว มีประภามณฑลเป็นสีฟ้าและสีเหลืองเปลง่ออกมา

รอบพระเศียร (ภาพท่ี 175) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



171 

 

 
ภาพท่ี 175 พระพทุธเจ้าในอิริยาบถยืน จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ พระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพุทธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

 

ภาพพระพุทธเจ้าจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ผลงานของครู

เหม เวชกร พระพุทธเจ้าเขียนเป็นแบบ 3 มิติ สดัสว่นพระวรกายเขียนขึน้ตามหลกักายวิภาค 

นา่สนใจตรงท่ีสดัสว่นในการเขียนสรีระของพระพทุธเจ้ามีลกัษณะสงูเพรียว ซึ่งไม่เหมือนกับรูปร่าง

ของชาวไทย แต่คล้ายสดัสว่นสรีระของชาวต่างชาติเสียมากกว่า สีของจีวรเป็นสีท่ีพระภิกษุสงฆ์

ทัว่ไปใช้ ลกัษณะโดยรวมของพระพุทธเจ้าคล้ายกับมนุษย์ธรรมดาหากไม่มองสว่นท่ีเป็นลกัษณะ

พิเศษ เช่น อุษณีษะ ประภามณฑลรอบพระเศียรท่ีเป็นรูปทรงคล้ายกับดอกบวัตูม พระกรรณยาว

และดอกบวัรองรับฝ่าพระบาท ถึงแม้วา่ลกัษณะท่ีมาจากแนวคิดแบบอุดมคติยงัคงปรากฏในภาพ

พระพุทธเจ้าของครูเหม แต่ภาพพระพุทธเจ้าของครูเหมกลับมีลกัษณะเหมือนบุรุษทั่วไป คง

เน่ืองจากการเขียนใบหน้าและสรีระท่ีมีความสมจริงมากขึน้ ภาพพระพุทธเจ้าของครูเหมจึงให้

ความรู้สกึเหมือนการมองภาพมนษุย์ธรรมดาท่ีมีบุญบารมีมากกว่ามนุษย์ทัว่ไป โดยให้ความรู้สกึ

ในแงข่องความศกัด์ิสทิธ์ิท่ีลดน้อยลง (ภาพท่ี 176) 
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ภาพท่ี  176 พระพทุธเจ้า จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ ครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 76. 

 

จากภาพทัง้หมดท่ีนํามาเปรียบเทียบภาพพระพุทธเจ้าของครูเหม 

มีความใกล้เคียงกับการเขียนภาพพระพุทธเจ้าท่ีวดัราชาธิวาส คือ มีลกัษณะใบหน้าท่ีคล้ายกับ

ชาวอินเดียเหมือนกัน การเขียนริว้จีวรท่ีเป็นริว้แบบธรรมชาติ รวมถึงลักษณะโดยรวมของ

พระพทุธเจ้าท่ีมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าภาพพระพุทธเจ้าในงานจิตรกรรมไทยประเพณี

แบบแผน หรือภาพพระพทุธเจ้าของพระเทวาภินิมมิต ท่ีมีลกัษณะคล้ายกับพระพุทธรูปผสมผสาน

กบัลกัษณะของมนษุย์ทัว่ไป เป็นต้น 

3.7.2 กษัตริย์และชนชัน้สูง 

ตัวละครท่ีเป็นกษัตริย์และชนชัน้สูงในเร่ืองพระพุทธประวัติและ

เวสสนัดรชาดก เขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติทัง้หมด สดัสว่นสรีระและทา่ทางเขียนถกูต้องตามหลกักาย

วิภาค มีความสมจริงตามธรรมชาติ แสดงความรู้สกึทางใบหน้าและท่าทาง มีท่าทีการแสดงออกท่ี

เหมือนกบัมนษุย์ธรรมดาสามญัทัว่ไป ลกัษณะท่ีกลา่วถึงมานีเ้ป็นลกัษณะท่ีปรับเปลีย่นไปจากงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนมากแล้ว แตอ่ยา่งไรก็ตามอาจมีสว่นคล้ายกันอยู่บ้างบางประการ 

คือ การเขียนเคร่ืองแต่งกายของตัวละคร โดยเฉพาะเคร่ืองประดบับางชนิดท่ีพบได้เสมอในการ

เขียนตวัพระ ตวันางท่ีเป็นชนชัน้สงูในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เช่น ทบัทรวง สงัวาล 
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กระบงัหน้า เป็นต้นทัง้นีช้่างเขียนอาจได้รับอิทธิพลมาจากงานจิตรกรรมยุคก่อนหน้า หรือเป็นการ

ผสมผสานกบัเคร่ืองแตง่กายละครในยคุสมยัของตน 

การเขียนภาพกษัตริย์หรือชนชัน้สงูในงานจิตรกรรมของครูเหม เวชกร 

มีความน่าสนใจเพราะส่วนใหญ่ตัวละครท่ีเป็นชนชัน้สูง มักมีเคร่ืองแต่งกายท่ีวิจิตรสวยงาม

มากกวา่ชาวบ้านหรือตวัละครอ่ืนๆในภาพ รวมถึงปราสาทราชวงัท่ีมีลวดลายอันวิจิตรงดงามเพ่ือ

ช่วยสือ่ให้เห็นถึงความแตกตา่งทางฐานะหรือฐานนัดรของตวัละคร ระหว่างตวัละครสามัญชนกับ

ชนชัน้สงูเห็นได้ชดัจากเคร่ืองแตง่กายและปราสาทท่ีพกัอาศยั ซึ่งวิธีการแสดงออกด้วยแนวคิดนีมี้

ปรากฏให้เห็นแล้วในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 1 5 0

151และยงัคงปรากฏให้เห็นในภาพงาน

จิตรกรรมของครูเหม 

พระสิทธัตถะ และพระเวสสันดร การเขียนภาพพระสิทธัตถะและ

พระเวสสนัดรของครูเหมในเร่ืองพระพุทธประวัติและเร่ืองเวสสนัดรชาดกมีลักษณะแนวทาง

เดียวกนั คือ เขียนในลกัษณะของบุรุษท่ีเป็นชนชัน้สงูหรือกษัตริย์ ซึง่สงัเกตได้จากการแต่งกาย คือ 

สวมเคร่ืองทรง มีสงัวาล กรองศอ พระบาทเชิงงอน เสือ้ผ้ามีลวดลายวิจิตรสวยงาม เป็นต้น มีกิริยา

ทา่ทางและสรีระเหมือนมนุษย์ทัว่ไป ไม่ใช่การเขียนแบบนาฏลกัษณ์อย่างจิตรกรรมไทยประเพณี

แบบแผน ภาพพระโพธิสตัว์เขียนเป็นแบบ 3 มิติ เน้นความสมจริงตามหลกักายวิภาคของตะวนัตก 

แตน่า่สนใจตรงท่ีภาพพระสทิธัตถะมีพระกรรณยาวอยา่งเห็นได้ชดั (ภาพท่ี 177) ซึ่งหมายความว่า

ช่างเขียนต้องการถ่ายทอดลกัษณะพิเศษของตวัละครลงไปอยา่งตัง้ใจ ต่างจากการเขียนภาพพระ

เวสสนัดรท่ีดคูล้ายกษัตริย์หรือชนชัน้สงูทัว่ไป ไม่มีลกัษณะพิเศษอ่ืน จากการถ่ายทอดลกัษณะของ

ตวัละครในภาพงานจิตรกรรม แสดงให้เห็นว่าช่างเขียนมีความสนใจ ใส่ใจในรายละเอียดบาง

ประการ และเข้าใจเร่ืองราวทางศาสนาท่ีตนนํามาเขียนเป็นภาพงานจิตรกรรม เน่ืองด้วยความ

สมจริงและความเป็นธรรมชาติท่ีเพ่ิมมากขึน้ในตวัละคร ผลงานของครูเหมจึงมีความแตกต่างกับ

งานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการแสดงท่าทางอากัปกิริยาของตวั

ละคร ท่ีไม่ใช่การเขียนแบบนาฏลกัษณ์ตามเดิม ทัง้นีก้ารเขียนตวัละครท่ีสมจริงตามธรรมชาติ มี

ปรากฏให้เห็นแล้วจากงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาส 

                                         
151 สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทย-แบบประเพณีและแบบสากล, 165. 
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ภาพท่ี 177 พระสทิธัตถะเม่ือครัง้ทรงออกผนวชเร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 32. 

 

 
ภาพท่ี 178 ลกัษณะโดยรวมของพระเวสสนัดร ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  34. 
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พระสิทธัตถะ งานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน วัดสุวรรณา

ราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ การแต่งกายของพระสิทธัตถะในงานจิตรกรรมไทยประเพณี

แบบแผน คือ แต่งกายด้วยทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เช่น ทรงมงกุฎ สร้อยสงัวาล กรองศอ เป็นต้น 

เขียนเป็นลกัษณะแบบนาฏลกัษณ์ หรือ ตวัพระ ไม่แสดงการเขียนพระกรรณยาวในช่วงเวลาท่ีทรง

เป็นพระสิทธัตถะ(ภาพท่ี 179) แต่พบการเขียนลกัษณะพระกรรณท่ียาวในภาพท่ีทรงผนวชเป็น

พระภิกษุสงฆ์แล้ว(ภาพท่ี 180) สาเหตท่ีุไม่พบการเขียนพระกรรณท่ียาว ของพระโพธิสตัว์สิทธัตถะ

ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบท่ีชดัเจน คงเน่ืองจากมีเคร่ืองทรงหรือกระบงัหน้าท่ีเขียนปิดทบั

อยู่ก็เป็นได้ หรือในช่วงระยะเวลาดงักลา่วช่างเขียนยงัขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองของหลกักาย

วิภาค หรืออาจยงัไม่ทราบถึงเทคนิควิธีการเขียนภาพให้ออกมาสมจริง รวมถึงอาจเกิดจากสาเหตท่ีุ

ภาพงานจิตรกรรมนัน้ชํารุดลบเลอืนไป จนทําให้รายละเอียดตา่งๆในภาพไม่ชดัเจน 

 

 
ภาพท่ี 179 การแตง่กายและลกัษณะของพระสทิธัตถะ จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน            

วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 180 ภาพพระพทุธเจ้ามีพระกรรณยาวและฉพัพรรณรังส ีจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

  

พระเวสสันดร งานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ วัดราชาธิวาส 

ลกัษณะตวัละครทัง้สองภาพเขียนเป็นแบบ 3 มิติ มีการเขียนกล้ามเนือ้และสดัสว่นสรีระท่ีถูกต้อง

ตามหลกักายวิภาคแบบตะวนัตก หุน่ของตวัละครแลดเูหมือนมนษุย์ชายทัว่ไปท่ีมีรูปร่างไม่สงูมาก

นกั ทา่ทางการเดินเขียนให้สมจริงตามธรรมชาติ สงัเกตได้จากลกัษณะเท้าของพระเวสสนัดร คือ 

เท้าหน้าแตะลงท่ีพืน้ดิน เท้าท่ีอยู่ด้านหลงัเปิดฝ่าเท้าขึน้ เพ่ืออยู่ในท่าเตรียมพร้อมสําหรับการ

ย่างเท้าไปทางด้านหน้า พระเวสสนัดรไม่สวมเสือ้ ไม่สวมรองเท้า ใส่เพียงเคร่ืองทรงบางชนิด 

เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ตอนท่ีพระองค์กําลงัเดินทางไปยงัเขาวงกต ระหว่างทางทรงทําทานด้วย

การบริจาคเสือ้ผ้า และข้าวของให้แก่ผู้ ท่ีมาทูลขอ (ภาพท่ี 182) ดงันัน้การแสดงออกด้านการแต่ง

กายของพระเวสสนัดรในงานจิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดัราชาธิวาสแห่งนี ้จึงมีความสมจริงตามเนือ้หา

ทางวรรณะกรรรม และมีความสมจริงในเร่ืองของการถ่ายทอดมุมมอง ท่าทางอากัปกิริยาของตวั

ละคร ท่ีมีความเป็นธรรมชาติตามหลักวิชาการตะวันตกแล้ว ต่างจากการแต่งกายของพระ

เวสสนัดรในรูปก่อนหน้า คือ ตวัละครสวมเสือ้และแต่งกายเต็มยศ เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีพระ

เวสสนัดรออกมาบริจาคทานให้แก่ประชาชนในเมืองสพีี (ภาพท่ี 181) 
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ภาพท่ี 181 พระเวสสนัดรทรงช้างปัจจยันาเคนทร์ จิตรกรรมฝาผนงัวดัราชาธิวาส 

 

 
ภาพท่ี 182 พระเวสสนัดรเดินกําลงัทางไปยงัเขาวงกต จิตรกรรมฝาผนงัวดัราชาธิวาส 
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พระสิทธัตถะ งานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ ผลงานของพระ

เทวาภนิิมมิต พระสทิธัตถะอยูใ่นชุดเคร่ืองทรงตามแบบกษัตริย์ ช่างเขียนจงใจเขียนลวดลายไทย

อนัวิจิตรสวยงามลงไปบนเคร่ืองแตง่กาย เทคนิคการเขียนเป็นแบบ 3 มิติสดัสว่นของสรีระเขียนขึน้

ตามหลกักายวิภาค แตล่กัษณะทา่ทางยงัคงเป็นแบบนาฏลกัษณ์ สงัเกตได้จากปลายพระบาทข้าง

ท่ียกขึน้ คือ ปลายนิว้เท้ากระดกขึน้คล้ายลกัษณะทา่รําของตวัพระในนาฏศิลป์ไทย รวมถึงการวาง

ท่าทางโดยรวมของพระสิทธัตถะยังมีความใกล้เคียงกับท่าทางแบบนาฏลกัษณ์อยู่มาก(ภาพท่ี 

183)152ทัง้นีก้ารเขียนภาพท่ีใช้หลกัการตามเทคนิคของตะวนัตก ช่วยให้ช่างเขียนสามารถถ่ายทอด

ลกัษณะของตัวละครได้สมจริงขึน้ พระกรรณของพระสิทธัตถะยาวและสามารถมองเห็นได้ชัด 

เน่ืองจากช่างเขียนให้กระบงัหน้าของพระโพธิสตัว์อ้อมผ่านหลงัใบหูไป โดยคํานึงถึงความสมจริง

ขณะสวมใส่กระบังหน้า ทําให้สามารถมองเห็นลักษณะใบหูของพระสิทธัตถะได้ ส่วนพระ

เวสสนัดรไม่มีการเขียนลกัษณะพิเศษแตอ่ยา่งไร ช่างเลอืกถ่ายทอดบุคลิกของตวัละครในลกัษณะ

ของกษัตริย์ในช่วงระยะเวลาท่ีทรงประทับอยู่ในพระราชวัง และลกัษณะของฤาษีหรือผู้ทรงศีล 

ในช่วงระยะเวลาท่ีพระเวสสนัดรไปประทบัอยูท่ี่เขาวงกต ซึง่ลกัษณะการแตง่กายและบุคลกิของตวั

ละครนัน้ อิงข้อมลูมาจากเนือ้หาในงานวรรณกรรมเป็นหลกั 

 

                                         
152 ลกัษณะภาพบุคคลของพระเทวาภินิมมิต มีลกัษณะแบบท่ีเรียกวา่ คร่ึงคนคร่ึง

ภาพ ซึง่เป็นการผสมผสานลกัษณะของคนจริงๆกบัลกัษณะแบบนาฏลกัษณ์แบบเก่า ดใูน วิทย์ 

พิณคนัเงิน,” ช่างเขียนสมยัรัตนโกสนิทร์” (เอกสารประกอบการประชุมวชิาการเร่ือง ศิลปกรรมลํา้

คา่สมยัรัตนโกสนิทร์ จดัโดย สาํนกัศิลปกรรม ราชบณัฑิต ณ ห้องกรุงเทพบอลลรูม โรงแรมรอยลั

ซิตี ้กรุงเทพฯ, 25 สงิหาคม, 2549), 69. 
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ภาพท่ี 183 พระสทิธัตถะ เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานพระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพุทธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 

จากภาพงานจิตรกรรมท่ีนํามาศึกษาเปรียบเทียบได้พบว่า การ

เขียนภาพพระโพธิสัตว์ของครูเหม เวชกร มีลักษณะแนวทางใกล้เคียงกับการเขียนภาพพระ

โพธิสตัว์ท่ีจิตรกรรมฝาผนัง วัดราชาธิวาส เน่ืองจากมีการใช้เทคนิคของวิชาการตะวันตกมา

ประยุกต์ใช้ในภาพงานจิตรกรรมไทย คือ ตัวละครมีความสมจริงทัง้ในเร่ืองของสดัส่วนสรีระ 

ใบหน้าท่ีเหมือนมนษุย์ และทา่ทางอากปักิริยาเขียนเลยีนแบบธรรมชาติ ซึ่งเขียนอย่างถูกต้องตาม

หลกักายวิภาค โดยเขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติ ใบหน้ามีลกัษณะคล้ายชาวอินเดีย รวมถึงยงัช่างเขียน

ให้ความสาํคญักบัการเขียนภาพบุคคลท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ เม่ือเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนในภาพ 152

153 

ภาพกษัตริย์และชนชัน้สูง จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

เป็นการแสดงเหตุการณ์ตอนพระเจ้าสัญชัยเสด็จขึน้บนเกยประทับช้าง เพ่ือเสด็จไปรับพระ

เวสสนัดรกลบัเมืองสพีี153

154ตวัละครในภาพเขียนเป็นแบบ 2 มิติ ทา่ทางอากปักิริยามีความอ่อนช้อย

แบบนาฏลกัษณ์ แตง่กายตามแบบกษัตริย์ ทรงเคร่ืองด้วยกรองศอ สงัวาล ทบัทรวง พาหุรัด ทอง

                                         
153 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศลิป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 536. 
154 แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม, 77. 
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กร ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แสดงความฐานนัดรสงูตามแบบปรัมปราคติ 1 5 4

155 พระมเหสี กัญหา และชาล ี

ท่อนบนไม่สวมเสือ้ สวมเพียงแค่เคร่ืองทรง ต่างจากพระเจ้าสญัชัยท่ีสวมเคร่ืองทรงเต็มยศเพ่ือ

เตรียมเสด็จเดินทางออกนอกเมือง สงัเกตได้ชัดจากการสวมเสือ้และสวมรองเท้า เพราะเน่ืองจาก

โดยทัว่ไปตวัละครมกัไม่สวมเสือ้และรองเท้าเม่ืออยูใ่นปราสาทราชวงั ซึง่จะสวมเพียงแต่เคร่ืองทรง

และทอ่นลา่งนุง่ผ้า คือ ชายนุง่โจงกระเบนมีสนบัเพลา หญิงนุง่ผ้าจีบ เป็นต้น ทัง้นีก้ารแตง่กายของ

ตัวละครมีความสอดคล้องกับอุปนิสัย และวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณหรือชาวไทย

สมยัก่อนรัชกาลท่ี 5 ท่ีมกัไม่ชอบสวมเสือ้เวลาอยูใ่นบ้านของตนเอง กษัตริย์ ขุนนาง และทหารจะ

สวมเสือ้กนัอยา่งจริงจงัในวนัพิธีสาํคญั เช่น เข้ากระบวนแหเ่รือ ออกรบ เป็นต้น (ภาพท่ี 184)156 

 

 
ภาพท่ี 184 ภาพกษัตริย์เร่ืองเวสสนัดรชาดก จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

ท่ีมา: แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ), 76. 

  

ภาพกษัตริย์และชนชัน้สูง งานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์วัด

ราชาธิวาส พระเจ้าสญัชัยยื่นพระหตัถ์ไปรับพระเวสสนัดรลงจากหลงัช้าง ด้วยพระพกัตร์ท่ีปิติ

ยินดี ช่างเขียนมมุปากของพระเจ้าสญัชัยกระดกขึน้ทัง้สองข้าง แสดงพระพกัตร์ขณะยิม้ เพ่ือเป็น

                                         
155 สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทย-แบบประเพณีและแบบสากล, 165 
156 เอนก นาวิกมลู, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2547),14. 
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การต้อนรับการกลบัมาของพระเวสสนัดร พระหตัถ์ท่ียื่นไปรับพระเวสสนัดรแสดงการต้อนรับอย่าง

อบอุ่น กษัตริย์ทัง้สองในภาพแตง่กายเต็มยศ เพราะการกลบัสูพ่ระราชวงัของพระเวสสนัดรถือเป็น

โอกาสพิเศษ ดงันัน้ช่างเขียนจึงให้ความสําคญักับรายละเอียดการแต่งกายของทัง้สองกษัตริย์ใน

ภาพ ด้วยการใช้สีเหลืองทองในสว่นของลวดลายบนเสือ้ผ้า ซึ่งคงหมายถึงดิน้เงินดิน้ทองท่ีนําใช้

สาํหรับทอผ้า156

157 เพ่ือแสดงความร่ํารวยและฐานะของพระมหากษัตริย์ (ภาพท่ี 185) 

 

 
ภาพท่ี 185 พระเจ้าสญัชยัรับพระเวสสนัดรกลบัเมือง เร่ืองเวสสนัดรชาดก จิตรกรรมวดัราชาธิวาส 

ท่ีมา: จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, 

2546), 143. 

 

ภาพนีแ้สดงเหตุการณ์ท่ีทัง้หกกษัตริย์ ได้กลบัมาพบกันพร้อมหน้าท่ี

อาศรมของพระเวสสนัดร ทรงผมของตวัละครเป็นผมยาวประบ่าแล้วรวบเป็นมวยขึน้ไว้ด้านบน

กลางศีรษะ ตวัละครทกุตวัในภาพไม่สวมรองเท้า ซึ่งช่างเขียนคงต้องการสื่อความหมายของภาพ

วา่ตวัละครทัง้หมดได้เดินทางมาถึงยงัท่ีหมายแล้ว โดยท่ีอาศรมของพระเวสสนัดรแทนความหมาย

ของท่ีพกัอาศัยเช่นเดียวกับปราสาทหรือบ้านนัน้เอง ซึ่งหากนึกถึงในเวลาปรกติเม่ือยามท่ีอยู่ใน

บ้าน มนุษย์ทัว่ไปก็ไม่สวมรองเท้า อันเป็นการแสดงความสมจริงประการหนึ่งในภาพนี ้สว่นการ

                                         
157 ณฎัฐภทัร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: 

สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2545), 9. 
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แต่งกายอ่ืนๆของกษัตริย์ในภาพนี ้คือ พระเจ้าสญัชัย กัญหาและชาลีไม่สวมเสือ้สวม สวมเพียง

เคร่ืองทรง ทอ่นลา่งนุง่ผ้า พระมเหสไีม่สวมเสือ้ทอ่นลา่งนุ่งผ้าถุง ใช้ผ้าห่มคลมุบริเวณหน้าอกแล้ว

พาดบ่าทัง้สองข้าง ทิง้ชายผ้าไว้ด้านหลงั ผ้าท่ีเขียนในภาพมีลกัษณะพลิว้ คงเป็นผ้าแพรหรือผ้า

เนือ้บาง ทัง้นีใ้นสมัยก่อนผ้าท่ีนํามาห่มปกปิดร่างกายท่อนบนของสตรี มักเป็นผ้าทอเองหรือผ้า

แพร ท่ีมกัใช้ในชีวิตประจําวนัทัว่ไป 1 5 7

158การแต่งกายโดยรวมของกษัตริย์ในภาพนีแ้สดงถึงความไม่

นิยมสวมเสือ้ของชาวไทยในสมยัโบราณ (ภาพท่ี 186)159 

ภาพกษัตริย์ในงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาสเขียนเป็นแบบ 3 มิติ

ทัง้หมด ใบหน้าของตวัละครคล้ายชาวอินเดียอย่างเห็นได้ชัด สดัสว่นสรีระเขียนขึน้ตามหลกักาย

วิภาค แสดงกล้ามเนือ้ให้เห็นเลก็น้อย ลกัษณะรูปร่างตวัละครเหมือนมนุษย์ท่ีไม่หุ่นสงูมากนกั ตวั

ละครหญิงคอ่นข้างมีเนือ้ไม่ใช่การเขียนผู้หญิงท่ีมีรูปร่างผอมบางทา่ทางการแสดงออกมีความเป็น

ธรรมชาติ เช่น ลกัษณะการวางมือของพระเวสสนัดรท่ีปลอ่ยทอ่นแขนลงอยา่งหมดเร่ียวแรง ซึ่งตรง

กบัเหตกุารณ์ในเร่ืองวา่ ทัง้ห้ากษัตริย์เกิดความโศกเศร้าจนถึงกับวิสญัญีภาพสลบลง 1 5 9

160 ทัง้นีก้าร

แสดงออกและทา่ทางแบบนาฏลกัษณ์ไม่ปรากฏในภาพกษัตริย์และชนชัน้สงูในงานจิตรกรรมท่ีวดั

ราชาธิวาสแหง่นี ้(ภาพท่ี 186) 

 

                                         
158 เอนก นาวิกมลู, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, 33. 
159 สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทย-แบบประเพณีและแบบสากล, 165 
160 องค์การค้าของครุุสภา, มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์, 367. 
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ภาพท่ี 186 การแตง่กายของกษัตริย์ชายและหญิงในลกัษณะไม่สวมเสือ้ เร่ืองเวสสนัดรชาดก 

ท่ีมา: จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, 

2546), 139. 

 

กษัตริย์และชนชัน้สูง ผลงานของพระเทวาภินิมมิต ตัวละคร

เขียนเป็นแบบ 3 มิติ สดัสว่นสรีระเขียนถูกต้องตามหลกักายวิภาคแบบตะวนัตก หากแต่การแต่ง

กายยงัเป็นแบบประเพณีโบราณท่ีเขียนขึน้ด้วยเทคนิควิธีการแบบตะวันตก ตัวละครสวมมงกุฎ 

ชฎา กรองศอ ทบัทรวง เป็นต้น ตวัละครทัง้หมดไม่สวมรองเท้า เพราะถือเป็นฉากเหตุการณ์ท่ีเกิด

ในท่ีพกัอาศยั อนัหมายถึงอาศรมของพระเวสสนัดรท่ีเขาวงกตนัน้เอง ในภาพนีแ้สดงถึงเหตุการณ์

ท่ีทัง้หกษัตริย์ได้กลบัมาพบกนัพร้อมหน้า และด้วยความโศกเศร้าจึงถึงกับวิสญัญีภาพสลบไปถือ

เป็นเหตกุารณ์สําคญัในกัณฑ์ฉกกษัตริย์ ท่าทางของตวัละครในภาพดูคล้ายกับการนัง่ทิง้นํา้หนกั

ตวัแล้วหลบัตาแตไ่ม่เหมือนสลบหรือหมดสติ เพราะเน่ืองจากการเขียนทอ่นแขนของตวัละครข้างท่ี

เท้าพืน้ไว้นัน้ดเูกร็ง นัน้หมายวา่ความตวัละครยงัมีสติไม่ถึงกับสลบไป ทัง้นีช้่างพยายามถ่ายทอด

ความรู้สกึของตวัละคร ด้วยการเขียนใบหน้าในลกัษณะหลบัตา แทนอาการหมดสติ (ภาพท่ี187) 
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ภาพท่ี 187 การแตง่กายของกษัตริย์และชนชัน้สงู เร่ืองเวสสนัดรชาดก จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ 

ผลงานของพระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา: ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพุทธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

 

กษัตริย์และชนชัน้สูงจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ผลงานของครู

เหม เวชกร แสดงเหตุการณ์ในกัณฑ์ฉกษัตริย์ ทัง้หกกษัตริย์ถูกเขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติ สดัสว่น

สรีระถูกต้องตามหลกักายวิภาค ลกัษณะรูปร่างของตวัละครดูเรียวยาว หุ่นบอบบางไม่หนา 1 6 0

161 

ใบหน้าคล้ายกบัชาวอินเดีย สงัเกตได้ชดัจากเคราของพระเวสสนัดรท่ีช่างเขียนให้แลดหูนาและเข้ม

เหมือนแขก พระเจ้าสญัชยัแตง่กายตามแบบประเพณี คือ สวมมงกุฎ กระบงัหน้า พาหุรัด เป็นต้น 

สิง่ท่ีนา่สนใจคือการไว้หนวดของพระเจ้าสญัชัย เพราะแสดงให้เห็นว่า ช่างเขียนได้รับแรงบนัดาล

การแตง่กายของกษัตริย์และชนชัน้สงูของไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5เป็นต้นมา สงัเกตได้จากพระบรม

ฉายาลกัษณ์เกือบทัง้หมดของพระองค์มีการไว้พระมัสสุ รวมถึงระดบัเจ้านายผู้ ชายในสมัยนัน้ก็

นิยมไว้หนวดกนัมาก ซึง่การไว้หนวดถือเป็นลกัษณะเด่นอย่างหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

                                         
161 สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจติร ครู

เหม เวชกร, 3. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



185 

 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เพราะเม่ือสมยัรัชกาลท่ี 6 การไว้หนวดก็ไม่นิยมมากเทา่ 161

162การแตง่กายของ

พระมเหสี คือ ห่มสไบเฉียง นุ่งผ้าถุงจีบ ลกัษณะการแต่งกายเร่ิมแตกต่างไปจากภาพเขียนงาน

จิตรกรรมแบบไทยประเพณี คือ สตรีท่ีเป็นชนชัน้สงูไม่ได้สวมชฎาอย่างแต่ก่อนแล้ว สวมเพียงแค่

เคร่ืองทรงอยา่งอ่ืน เช่น กระบงัหน้า พาหรัุด กําไล เป็นต้น 

ทา่ทางอากปักิริยาของตวัละครมีความเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การเขียน

ทา่ทางแบบนาฏลกัษณ์ มีความสมจริงตามเนือ้หางานวรรณกรรม คือ เม่ือทัง้หกกษัตริย์ได้พบกัน 

เกิดความรู้สกึโศกเศร้าเสยีใจถึงกบัหมดสติสลบไป ช่างเขียนถ่ายทอดความรู้สกึของตวัละคร ด้วย

ทา่ทางหมดแรงอ่อนล้าของพระมเหส ีท่ีเสียใจจนหมดแรง โดยนัง่พิงกับพระมัทรี พระพกัตร์ก้มลง

ไปยงัพืน้ดิน แขนปลอ่ยทิง้วางข้างลาํตวั การเขียนลกัษณะตวัละครท่ีมีใบหน้าเป็นแบบมนุษย์และ

ท่าทางสมจริงเช่นนี ้มีลักษณะใกล้เคียงกับการแสดงออกของวัดราชธิวาส เช่น เร่ืองการให้

ความสําคัญกับการวางแขนของตัวละครท่ีทิง้ลงข้างลําตัว เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหมดสติ แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกับงานของพระเทวาภินิมมิต เน่ืองจากท่าทางการแสดงออกของ

พระเทวาภินิมมิตยงัไม่อ่อนช้อย ยังมีลกัษณะประดิษฐ์ปะปนอยู่กับความสมจริงสว่นอ่ืนในภาพ 

เช่น การเขียนใบหน้าท่ีเป็นลายเส้น คล้ายใบหน้าของตวัละครในงานจิตรกรรมไทยนัน้เอง ทัง้นี ้

สว่นท่ีมีการแสดงออกเหมือนกนัทกุภาพ คือ เม่ืออยูเ่ขตท่ีพกัหรือปราสาทราชวงัตวัละครจะไม่สวม

รองเท้า เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกายของตวัละครมีรายละเอียด คือ พยายามเขียนลวดลายลงบน

เคร่ืองแตง่กาย เพ่ือแสดงถึงระดบัฐานะของตวัละคร (ภาพท่ี188) 

 

                                         
162 เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 

56. 
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ภาพท่ี 188 การแตง่กายของกษัตริย์เร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงานครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  142. 

 

การแต่งกายของตัวละครท่ีเป็นชนชัน้สงูของครูเหม มีการถ่ายทอด

ลกัษณะการแตง่กายของชนชัน้สงูท่ีมีอยู่จริงในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เช่น ในภาพแสดงเหตุการณ์

จากเร่ืองพระพุทธประวัติ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะทรงมอบสงัวาลให้กับนางกีสาโคตมี ซึ่งเป็นธิดา

ของพระเจ้าอาของพระองค์อนัถือเป็นสตรีชัน้สงูในวงั นางกีสาโคตรมีหม่สไบเฉียง เป็นผ้าแบบสไบ

ประดบั ช่างเขียนจงใจเขียนลวดลายบนผ้าให้สวยงาม ผ้าสไบมีลกัษณะการทอด้วยดิน้เงินหรือดิน้

ทองนุง่ผ้าจับจีบ ผ้านุ่งเป็นผ้าลายนอกอย่างปลายผ้าเป็นลายกรวยเชิง ซึ่งแสดงถึงความมีฐานะ 

(ภาพท่ี 189) เพราะผ้าลายนอกอยา่งไม่มีขายในประเทศไทย เป็นผ้าท่ีชาวไทยเขียนลายแล้วสัง่ทอ

จากประเทศอินเดีย มีราคาแพง ชาวบ้านทัว่ไปในสมัยก่อนมักไม่มีกําลงัซือ้ 1 6 2

163 ทัง้นีก้ารแต่งกาย

ของหญิงในลกัษณะนี ้เป็นการแต่งกายของสตรีชาววังท่ีมียศสูงเท่านัน้ เพราะการแต่งกายผิด

ฐานันดรถือเป็นความผิด 1 6 3

164การแต่งกายของเจ้าชายสิทธัตถะแสดงให้เห็นถึงการสวมเสือ้ของ

กษัตริย์ชาย ท่ีสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา เน่ืองจากพบหลกัฐานการแต่งกายของกษัตริย์ชาย ท่ี

สวมเสือ้คอกลม ท่อนล่างนุ่งโจงขาดเข็มขัด ในสมุดไทยเร่ืองพระเวสสันดร ท่ีเขียนขึน้ในสมัย

อยธุยาตอนต้น (ภาพท่ี 191) 

                                         
163 ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต,ิ 121. 
164 เร่ืองเดียวกนั, 74. 
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ภาพท่ี 189 การแตง่กายของบุรุษและสตรีชัน้สงู เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  22. 

  

 
ภาพท่ี 190 ผ้าลายอยา่ง สมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น พิมพ์ลายพืน้สเีปลอืกมงัคดุ พิมพ์ลายดารา

ก้านแยง่ กรวยเชิงลายดอกไม้ คัน่ด้วยแนวลายประจํายามลกูฟัก 

ท่ีมา: ณฎัฐภทัร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: สํานกั

โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2545),  200. 
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ภาพท่ี 191 การแตง่กายของพระเจ้าสญัชยั เร่ืองเวสสนัดรชาดก จิตรกรรมในสมดุไทย สมยัอยธุยา

ตอนต้น 

ท่ีมา: ณฎัฐภทัร จันทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: สํานกั

โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2545),  36. 

 

นอกเหนือจากลกัษณะต่างๆท่ีกลา่วถึงมาแล้ว การเขียนเคร่ืองแต่ง

กายของตวัละครท่ีเป็นชนชัน้สงูมีความนา่สนใจประการอ่ืนๆอีก คือ ประการแรกนําเคร่ืองแต่งกาย

ของละครมาประยกุต์ใช้ในงานจิตรกรรม เห็นได้ชัดจากฉากพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายสิทธัตถะ

และพระนางพิมพายโสธรา คือ วิธีการหม่ผ้าสะพกัแบบสองบา่ โดยหม่แบบปลอ่ยชายผ้าด้านหลงั

ทิง้ลงไปสอง 2 ข้าง เป็นลกัษณะการแต่งกายของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ตัง้แต่ชัน้ภรรยาลง

มาถึงชัน้สนม ท่ีสวมใสใ่นวาระพิเศษ ผ้าท่ีสามารถหม่แล้วปลอ่ยชายลงไปได้ทัง้ 2 ข้างนัน้ ต้องเป็น

ผ้าท่ีมีความยาวมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากวิธีการหม่ผ้าในลกัษณะนี ้คือ ต้องนํามาพนัรอบตวัก่อน 1 

รอบ จากนัน้ทบัเฉียงไขว้กันท่ีอกแล้วจึงสะพกับนไหลท่ัง้ของข้าง ชายสไบยาวถึงประมาณขาพบั 

ทัง้นีว้ิธีการหม่สะพกัแบบสองบา่ได้เกิดขึน้แล้วในสมยัอยธุยาตอนกลาง หากแตใ่นสมยัปัจจุบนัพบ

วิธีการหม่ผ้าสะพกัแบบสองบา่ได้จากการแตง่กายของนางละคร 1 6 4

165 ซึ่งอาจเป็นแหลง่ท่ีมาของแรง

บนัดาลใจให้กบัครูเหมก็เป็นได้ (ภาพท่ี 192) 

                                         
165 ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต,ิ 78. 
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ภาพท่ี 192 การแตง่กายของพระนางพิมพา เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ม.ป.ป.),  16. 

 

 
ภาพท่ี 193 การแตง่กายของละครสมยัรัชกาลท่ี 5 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2547),  25. 
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ประการท่ีสอง การแต่งกายด้วยชุดอินเดีย พบในจิตรกรรมเร่ืองพระ

พทุธประวติั คือ การเขียนภาพของพระนางสริิมหามายาในฉากประสติู การแตง่กายด้วยชุดอินเดีย

มีความน่าสนใจตรงท่ี ไม่ปรากฏการเขียนเคร่ืองแต่งกายของตวัละครอ่ืนๆในเร่ืองท่ีเป็นแบบชาว

อินเดีย ซึง่แสดงให้เห็นวา่ช่างเขียนอาจให้ความสําคญักับต้นเร่ืองท่ีเป็นแหลง่กําเนิดของเร่ืองพระ

พทุธประวติั อนัมีความเช่ือว่าเร่ิมเกิดขึน้จากประเทศอินเดีย หรืออีกนยัหนึ่งอาจเป็นลกัษณะการ

แตง่กายท่ีช่างเขียนมีความรู้ความพอใจ และรู้สกึว่าเหมาะสมกับการนํามาใช้เป็นลกัษณะพิเศษ 

เพ่ือให้รูปแบบเคร่ืองแตง่กายของตวัละครสาํคญัในฉากนัน้มีความแตกตา่งจากตวัละครอ่ืนในภาพ

ก็เป็นได้ ทัง้นีก้ารเขียนเคร่ืองแตง่กายแบบชาวอินเดียไม่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบ

แผน และงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ในสมัยก่อนหน้าครูเหม จึงถือเป็นการแสดงออกท่ีแปลก

ใหม่กวา่ท่ีเคยมีมา (ภาพท่ี 194)  

แสดงฉากเหตุการณ์ในฉากพระสูติของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะ 

จิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวติั พระนางสิริมหามายายืนเหน่ียวก่ิงไม้ ท่อนบนห่มคลมุด้วยผ้า แต่

ลกัษณะการห่มผ้าและขนาดของผ้า คล้ายกับผ้าสา่หรีอันเป็นเคร่ืองแต่งกายของสตรีชาวอินเดีย 

ในขณะเดียวกนัทอ่นลา่งนุ่งผ้าถุงจับจีบพิมพ์ลาย ชายผ้าช่างเขียนจงใจเขียนให้เห็นเป็นลกัษณะ

ของลายกรวยเชิงแบบไทย เคร่ืองทรงอ่ืนๆ เช่น กระบงัหน้า มงกฎุ พาหรัุดเป็นลกัษณะการแตง่กาย

แบบไทย ดงันัน้การแตง่กายของพระนางสิริมหามายา จึงถือเป็นการผสมผสานการแต่งกายแบบ

ไทยและแบบอินเดียเข้าไว้ด้วยกนั (ภาพท่ี 194) 
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ภาพท่ี 194 พระนางสริิมหามายาใช้ผ้าสา่หรีหม่คลมุทอ่นบนของพระวรกาย  

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  6. 

 

3.7.3 เทวดา 

การเขียนภาพเทวดาและการแต่งกายของเทวดาในงานจิตรกรรม

ของครูเหมมีลกัษณะใกล้เคียงกบัการแตง่กายของกษัตริย์และชนชัน้สงู เน่ืองจากช่างเขียนต้องการ

แสดงถึงฐานนัดรของตวัละครอยูใ่นระดบัชนชัน้ท่ีสงูกว่าตวัละครสามัญทัว่ไป ด้วยการสวมเคร่ือง

ทรงเพ่ือบอกฐานะ เช่น มงกฎุ กรองศอ ทบัทรวง พาหรัุด เป็นต้น หากแตเ่ทคนิคการเขียนเป็นแบบ 

3 มิติแล้ว สดัสว่นของสรีระเขียนถูกต้องตามหลกักายวิภาค ท่าทางของเทวดาสมจริง ซึ่งไม่ใช่

ท่าทางแบบนาฏลกัษณ์ แต่ไม่แสดงวัยหรืออายุของเหล่าเทวดาอย่างชัดเจน ขนาดของรูปร่าง 

หน้าตา เคร่ืองแตง่กาย มีความใกล้เคียงกนัหรือคล้ายกนัมาก ยกเว้นเทวดาบางองค์ท่ีเป็นตวัละคร

สําคญั เช่น พระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช เป็นต้น ถึงจะมีลกัษณะพิเศษแตกต่างออกไป

อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามแม้วา่การเขียนภาพเทวดานัน้มีความสมจริงขึน้มากกวา่แตก่่อน หากแต่

ลกัษณะท่ีมาจากความเป็นอุดมคติยงัคงปรากฏให้เห็น เช่น การเขียนประภามณฑลรอบพระเศียร 

การเขียนพระอินทร์ท่ีมีผิวกายสีเขียว พระพรหมมี 4 พระพกัตร์และพระยายมราชมีผิวกายสีแดง

เป็นต้น 
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ภาพท่ี  195 เทวดาทัง้หลายแบบ 3 มิติ เทวดามีหน้าตาคล้ายคลงึกนั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  152. 

 

 
ภาพท่ี 196 พระอินทร์มีผิวกายสเีขียวเร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  118. 
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ภาพท่ี 197 พญายมราชมีผิวกายสแีดง เร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  2. 

 

 
ภาพท่ี  198 พระพรหมมี 4 พระพกัตร์ และมี 4 กร เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  128. 
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การเขียนภาพเทวดาและนางฟ้าของครูเหม มีสิ่งท่ีน่าสนใจเป็น

พิเศษอยู ่2 ประการ ประการแรก คือ เทวดาหรือบุคคลท่ีถือเป็นบุคลาธิษฐาน เช่น พระแม่ธรณี มี

การเขียนเคร่ืองแตง่กายเป็นแบบชาวอินเดียในขณะท่ีเทวดาหรือนางฟ้าองค์อ่ืนๆ แตง่กายแบบไทย

ประเพณียกตวัอยา่ง เช่น ในภาพแสดงเหตุการณ์ตอนเทพชุมนุม เหลา่เทวดานางฟ้ามาร่วมฟ้อน

รํา บรรเลงดนตรีเพ่ือแสดงความยินดีกบัองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เทวดานางฟ้าแต่งกายด้วยชุด

แบบไทยประเพณี นางฟ้าหม่สไบเฉียงนุง่ผ้าจบัจีบแบบละคร เทวดาสวมเสือ้นุ่งโจงและสนบัเพลา 

สวมกระบังหน้า พาหุรัด เป็นต้น(ภาพท่ี199) ซึ่งเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับภาพฉากผจญมาร จะ

เห็นได้ชดัเจนวา่พระแม่ธรณีนัน้แตง่กายด้วยชุดแบบสตรีชาวอินเดีย(ภาพท่ี 200) 

แสดงเหตุการณ์ฉากมารผจญ พระแม่ธรณีแต่งกายด้วยชุดแบบ

สตรีชาวอินเดีย หม่สา่หรีและนุง่ผ้าสเีขียวปักลายทอง แต่ในขณะเดียวกันสวมเคร่ืองทรงแบบไทย

ประเพณีโบราณ คือ ใส่กระบังหน้า พาหุรัด เป็นต้น ภาพนีเ้ห็นได้ชัดว่าเป็นการแต่งกายแบบ

อินเดีย ซึง่มีความชดัเจนกวา่การแตง่กายของพระนางสิริมหามายา(ภาพท่ี 194) การแต่งกายของ

ตวัละครในชุดแบบชาวอินเดียเช่นนี ้คงเน่ืองมาจากช่างเขียนต้องการถ่ายทอดลกัษณะพิเศษของ

พระแม่ธรณี อนัถือเป็นบุคคลแบบบุคลาธิษฐาน 165

166ให้มีความสมจริงและแตกต่างจากตวัละครอ่ืน

ในเร่ืองท่ีเป็นสตรี (ภาพท่ี 200) 

 

                                         
166 บุคลาธิษฐานนัน้เป็นบุคคลท่ีนกัประพนัธ์สร้างขึน้เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงความเช่ือเร่ืองไตรภมิู

จกัรวาล โดยใช้เป็นบุคคลท่ีอ้างขึน้ หรือสมมติุขึน้เพ่ือให้เข้าใจวา่ สรรพสตัว์ล้วงต้องมีการเวียนวา่ย

ตายเกิดอยู่ในไตรภมิู ทัง้นีข้ึน้อยูก่บักรรมดีและกรรมชัว่อนัตวัผลนําไปสูภ่พภมิูท่ีแตกตา่งกัน ดใูน สน 

สมีาตรัง, คติความเช่ือเร่ืองไตรภมูิจักรวาลและจักรวาลวิทยาในงานศิลปกรรมไทย, 2. 
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ภาพท่ี  199 เทวดาและนางฟ้าแตง่กายแบบไทยประเพณี ฉากเทพชุมนมุ จิตรกรรมเร่ืองพระพทุธ

ประวติั ผลงานขอครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  54. 

 

 
ภาพท่ี 200 พระแม่ธรณีบีบมวยผม แตง่กายด้วยชุดแบบชาวอินเดีย ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  50. 
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พระแม่ธรณีบีบมวยผมแต่งกายทรงเคร่ืองด้วยเคร่ืองแต่งกายแบบ

ไทยประเพณีโบราณ ทา่ทางการบีบมวยผมอ่อนช้อยแบบนาฏลกัษณ์ สอดคล้องกับลวดลายอ่ืนๆ

ในภาพ อนัเป็นลกัษณะสมจริงตามอุดมคติ (ภาพท่ี 201) 

 

 
ภาพท่ี 201 พระแม่ธรณีบีบมวยผม จิตรกรรมแบบไทยประเพณี วดัสวุรรณาราม เขตบางกอกน้อย 

 

พระแม่ธรณีบีบมวยผม ลกัษณะสดัสว่นสรีระเขียนตามหลกักายวิ

ภาพ มีลกัษณะเป็นแบบ 3 มิติแล้ว แต่การแต่งกายยงัเป็นแบบไทยประเพณีโบราณ แตกต่างกัน

ตรงทา่ทางการยืนหรือนัง่เพ่ือบีบมวยผม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความคิดของช่างเขียนท่ีเลือกมาถ่ายทอด

ลงในงานจิตรกรรม (ภาพท่ี 202) 
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ภาพท่ี 202 พระแม่ธรณีบีบมวยผม เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของพระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพุทธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  

 

ประการท่ีสอง การเขียนเทวดาบางองค์เป็นลายเส้นแบบ 2 มิติ 

รวมอยูก่บัการเขียนเทวดาแบบท่ีเป็น 3 มิติแล้ว การเขียนภาพด้วยเทคนิคท่ีเป็นลายเส้นแบบ 2 มิติ

ของครูเหมมีความน่าสนใจ คือ ในขณะท่ีองค์ประกอบต่างๆในภาพถูกขึน้อย่างสมจริงมีปริมาตร 

แตช่่างเลอืกท่ีจะเขียนเทวดาบางองค์ในลกัษณะของลายเส้น ทัง้นีค้งต้องการสื่อถึงเทวดาบางองค์

ท่ีอยู่บริเวณท่ีไกลออกจากเหตุการณ์อันเป็นจุดเด่นสําคัญของฉากนัน้ๆ การเขียนลกัษณะนีมี้

ปรากฏให้จากในเร่ืองพระพุทธประวัติ 6 ฉากด้วยกัน คือ ในฉากประสูติของพระสิทธัตถะ ฉาก

เสด็จหนีจากพระราชวงัเพ่ือบรรพชา ฉากพราหมณ์โสตถิยะถวายหญ้าคาระหวา่งทาง ฉากท้าวทูล

สหมับดีพรหมทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ฉากพญามารเข้าเฝ้าทูลให้เสด็จปรินิพาน และ

ฉากโทณพราหมณ์แบง่พระบรมธาต ุ

เทวดาเขียนเป็นลายเส้นบางๆแบบ 2 มิติ การเขียนถูกต้องตาม

สดัสว่นกายวิภาค เหลา่เทวดาหลายองค์ทําท่าอัญชลี เขียนซ้อนเรียงกันอยู่ทางฉากหลงัของภาพ 

ช่างเขียนคงต้องการสื่อถึงเทวดาจํานวนมากท่ีมาร่วมเฝ้าเข้าพระสิทธัตถะ หรือมาเพ่ือฟังธรรม

เทศนาจากองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า ซึ่งการเขียนด้วยเทคนิคลกัษณะนี ้ช่างอาจต้องการสื่อถึง

ความเช่ือเร่ืองเทวดาอันเป็นแนวความเช่ือแบบอุดมคติ จึงนําเทคนิคการเขียนแบบลายเส้นท่ี
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ประยกุต์มาจากงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนมาใช้ หรืออีกนยัหนึ่งอาจเพ่ือแสดงความว่า

หมายวา่ เหลา่เทวดาจํานวนหลายองค์ท่ีมานัน้เหาะลอยอยูใ่นอากาศ ทัง้ยงัมากันเป็นจํานวนมาก

และอยูใ่นบริเวณท่ีไกลออกไปจากบริเวณท่ีเป็นจุดเดน่ของเร่ือง (ภาพท่ี 203 - 204) 

 

 
ภาพท่ี  203 เทวดาทัง้หลายเขียนเป็นลายเส้นแบบ 2 มิติฉากประสติู ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  6. 

 

 
ภาพท่ี 204 ท้าวสหมับดีพรหมทลูเชิญให้พระพทุธเจ้าแสดงธรรม 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  6. 
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ทัง้นีเ้ทคนิคการเขียนเทวดาหรือบุคคลท่ีเป็นแบบบุคลาธิษฐาน ด้วย

เทคนิคท่ีเป็นลายเส้นแบบ 2 มิติ ยงัมีปรากฏในภาพอ่ืนอีก ซึ่งคงเป็นความตัง้ใจของช่างเขียน ท่ี

เลอืกนํามาแสดงออกถึงเร่ืองราวอันเป็นแนวคิดแบบอุดมคติตามแบบฉบบัของตน เน่ืองจากงาน

จิตรกรรมแบบไทยประเพณีแบบแผน และงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ท่ีร่วมสมัยกันนัน้ ไม่มี

การเขียนเทวดาแบบ 2 มิติ รวมอยูก่บัแบบ 3 มิติ จึงถือเป็นการแสดงออกอย่างใหม่ในงานของครู

เหม เวชกร 

พญามารเขียนเป็นลายเส้นบางๆคล้ายกับเป็นร่างกายท่ีเลือนลา่ง

อยู่ในอากาศ เน่ืองจากพญามารมิใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไป ช่างจึงจงใจเขียนให้แตกต่างจากตัว

ละครสามญั (ภาพท่ี 205) 

 

 
ภาพท่ี 205 พญามารสวสัวดีทลูเชิญพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จปรินิพาน ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  133. 
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ภาพท่ี 206 โทณพราหมณ์แบง่พระบรมธาต ุผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  158. 

 

3.7.4 นักบวช 

ภาพนักบวชท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวัติและ

เวสสนัดรชาดกมีพระภิกษุสงฆ์ ฤๅษี พราหมณ์ เน้นการแต่งกายตามความเป็นจริง เช่น จีวรของ

พระภิกษุสงฆ์ใช้สีเหมือนจริงและรอยยบัของจีวรเป็นริว้ตามแบบธรรมชาติ ฤๅษีห่มคลมุร่างกาย

ด้วยชุดหนังเสือ ซึ่งเป็นรูปแบบการแต่งกายท่ีสืบทอดกันมาตัง้แต่อินเดีย เห็นได้จากงาน

ประติมากรรมและจิตรกรรม 166

167การแตง่กายของพราหมณ์ยงัคงปรากฏให้เห็นได้ทัว่ไปจากงานพระ

ราชพิธีตา่งๆในสมยัปัจจุบนั 

พระภกิษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ในเร่ืองพระพทุธประวติัและเวสสนัดร

ชาดก เขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติ สดัสว่นเขียนถูกต้องตามหลกักายวิภาค ลกัษณะจีวรของพระสงฆ์

เขียนขึน้อย่างสมจริง เช่น สีของจีวรท่ีช่างเขียนนํามา ใช้วิธีการห่มจีวร และรอยยบัของผ้าท่ีเป็น

ลกัษณะรอยยบัแบบธรรมชาติ ทา่ทางอากปักิริยาเขียนขึน้สมจริงตามธรรมชาติ แต่ยงัคงลกัษณะ

บุคลกิท่ีสาํรวมของพระสงฆ์ไว้  ทัง้นีอ้าจมีบางภาพท่ีมีการแสดงอารมณ์ความรู้สกึหวาดกลวัหรือ

                                         
167 เอกสดุา สงิห์ลาํพอง, เทวปฏิมาสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 18. 
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เสียใจท่ีมากกว่าปรกติ เพราะช่างเขียนคงต้องการถ่ายทอดท่าทางของตัวละคร ให้สมจริงตาม

เนือ้หางานวรรณกรรม 

แสดงเหตุการณ์ท่ีพระเทวทตัทําผิดต่อพระพุทธเจ้าจนโดนถูกธรณี

สบู เห็นได้ชัดว่าช่างเขียนใบหน้าของพระเทวทัตให้มีความหวาดกลวั โดยแสดงผ่านออกมาทาง

แววตาอยา่งเห็นได้ชดั รวมกบัลกัษณะการยกมือทัง้สองข้างประกบกัน คล้ายกับลกัษณะการอ้อน

วอนขอร้องให้ตนเองรอดพ้นจากเหตกุารณ์ธรณีสบูในครัง้นี ้ด้านหลงัพระเทวทตัเป็นภาพพระสงฆ์

ท่ีกําลงัแตง่กายหลงัจากการอาบนํา้โดย เป็นการเขียนทา่ทางท่ีสมจริงตามธรรมชาติ คือ มือทัง้สอง

ข้างกบัลงัช่วยกันจับผ้าสบงมาพนัปกปิดร่างกายให้สภุาพ สิ่งท่ีน่าสนใจในภาพนีอี้กประการหนึ่ง 

คือ การอาบนํา้ตามแม่นํา้ลาํคลองแบบในภาพนัน้ สะท้อนวิธีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวในสมยัก่อน 

หรือชาวไทยท่ีอยูใ่นชนบทได้เป็นอยา่งดี (ภาพท่ี 207) 

ในภาพนีช้่างเขียนจงใจถ่ายทอดความรู้สึกเสียใจ ของพระสงฆ์

ทัง้หลายในภาพได้อย่างชัดเจน ด้วยการเขียนท่าทางท่ีแตกต่างกันออกไป บ้างก็ก้มหน้าร้องไห้ 

บ้างก็เอามือข้างหนึง่ปิดบงัใบหน้าของตนเองเพ่ือไม่ให้เห็นว่ากําลงัร้องไห้ หรือพระสงฆ์บางรูปใน

ภาพก็นัง่เอามือเท้าแขนกบัพืน้ เพ่ือช่วยประคองตวัแล้วร้องไห้ก็มี(ภาพท่ี208) 

 

 
ภาพท่ี 207 พระเทวทตัรู้สกึตกใจและหวาดกลวัตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เร่ืองพระพทุธประวติั 

ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  114. 
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ภาพท่ี 208 พระสงฆ์ทัง้หลายร้องไห้เสยีใจ เม่ือทราบขา่วปรินิพพานของพระพทุธเจ้า ผลงานของ

ครูเหม เวชกร  

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  154. 

 

แสดงฉากเหตกุารณ์ท่ีพระอานนท์ร้องไห้เสยีใจ เน่ืองจากเหตุการณ์

ท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ในภาพนีมี้แสดงตวัละครเพียงหนึง่เดียวเท่านัน้ คือ พระอานนท์ ซึ่ง

ถือเป็นความตัง้ใจของช่างท่ีต้องการแสดงความเสียใจของพระอานนท์ต่อการจากไปของพระ

สมัมาสมัพทุธเจ้า โดยทัว่ไปไม่ปรากฏการเขียนภาพของพระอานนท์ในลกัษณะนี ้ถือเป็นการแสดง

ออกแบบใหม่ท่ีน่าสนใจในงานจิตรกรรมของครูเหม เพราะเน่ืองจากยงัไม่พบการเขียนภาพพระ

อานนท์ในลกัษณะมมุมองแบบนีใ้นผลงานจิตรกรรมของช่างเขียนอ่ืน (ภาพท่ี 209) 
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ภาพท่ี 209 พระอานนท์อยูใ่นอาการเสยีใจ เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  148. 

  

ภาพพระภิกษุสงฆ์ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

ลกัษณะภาพพระสงฆ์ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน ในภาพเป็นฉากเหตุการณ์ท่ีพระ

สาวกทัง้หลายพนมมือทําอัญชลี เพ่ือส่งองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสด็จกลบัสู่โลกมนุษย์ภาย

หลงัจากเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดุสิตมหาปราสาท พระภิกษุสงฆ์ในภาพมี

ลกัษณะรูปร่างคล้ายคลึงกัน ไม่มีลักษณะพิเศษหรือแลดูคล้ายคลึงกันหมดทุกรูป มีท่าทาง

แตกตา่งกนัอยูบ้่างเลก็น้อยแตก็่ไม่ชดัเจนมากหนกั ทา่ทางอากปักิริยาเป็นท่าทางแบบนาฏลกัษณ์ 

แตใ่นขณะเดียวกนัช่างเขียนได้พยายามถ่ายทอดลกัษณะท่ีสมจริงของเหลา่พระภิกษุสงฆ์ไว้ด้วย

การเขียนทรงผมและสขีองจีวรท่ีเลยีนแบบธรรมชาติ (ภาพท่ี 210) 
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ภาพท่ี 210 พระสงฆ์ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

 

ภาพพระภกิษุสงฆ์ จิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ วัดราชาธิวาส 

ภาพพระสารีบุตรกําลงันัง่พนมมืออัญชลีอยู่ด้านข้างพระพุทธเจ้า 1 6 7

168 โดยเขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติ

แล้ว เขียนสดัสว่นสรีระและใบหน้าถูกต้องตามหลกักายวิภาพ ในหน้าของพระสารีบุตรมีลกัษณะ

คล้ายชาวอินเดีย มีการแสดงความรู้สกึผ่านทางใบหน้า สงัเกตได้จากแววตาของพระสารีบุตรท่ี

จ้องมองไปยังองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าด้วยความปีติช่ืนชม ริว้จีวรเป็นรอยยบัตามธรรมชาติ 

หากแตมี่การเขียนลกัษณะของผ้าจีวรท่ีปลวิไปทางหลงัเป็นแบบประดิษฐ์ ซึ่งช่างคงจงใจเขียนขึน้

เพราะต้องการให้เกิดความสวยงาม เพ่ือสอดคล้องกับบรรยากาศโดยรวมของภาพ ท่ีแสดงฉาก

พระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรท่ีกําลงัลอยอยู่บนท้องฟ้า 1 6 8

169 สงัเกตได้จากกลุม่ก้อนเมฆท่ีเป็นช่าง

เขียนไว้พืน้ลา่ง ท่ีมารองรับฝ่าพระบาทขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าและพระสารีบุตร ทัง้นีห้าก

มองภาพนีโ้ดยรวม จะเห็นได้วา่ภาพนีมี้อิทธิพลของความเป็นศิลปะตะวนัตกปรากฏให้เห็นชัดเจน 

เน่ืองด้วยเทคนิควิธีการเขียน ท่ีเขียนขึน้ตามหลกัทศันียวิทยา และหลกักายวิภาคท่ีช่วยทําให้ภาพ

เกิดมิติมีปริมาณ ภาพไม่แบน รวมถึงวิธีการเกลี่ยสี การใช้สีในภาพท่ีมีลกัษณะแตกต่างจากงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนอย่างเห็นได้ชัด (ภาพท่ี 211) พระภิกษุสงฆ์เขียนเป็นแบบ 3 มิติ 

                                         
168 จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวดัราชาธิวาส, 125. 
169 เร่ืองเดียวกนั, 124. 
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สดัสว่นสรีระเขียนถกูต้องตามหลกักายวิภาค ลกัษณะรูปร่างของพระสงฆ์ในภาพมีสดัสว่นรูปร่างท่ี

แลดไูม่สงูมากนกั เขียนเป็นรูปร่างแบบสัน้ๆแต่ไม่ผิดสว่น ท่าทางอากัปกิริยาของพระภิกษุสงฆ์ใน

รูปมีความสาํรวม ช่างเขียนพยายามใบหน้าของเหลา่พระสงฆ์ให้แตกตา่งกนั รอยยงัของริว้จีวรเป็น

รอยยบัแบบธรรมชาติ (ภาพท่ี 212) 

 

 
ภาพท่ี 211 ภาพพระภิกษุสงฆ์ท่ีวดัราชาธิวาส จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ 

 

 
ภาพท่ี  212 ภาพพระภิกษุสงฆ์ในเหตกุารณ์วนัมาฆบูชา ผลงาน พระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพุทธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 

จากภาพในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน และงานจิตรกรรม

แนวไทยประยกุต์ท่ีนํามายกตวัอยา่งในการศึกษาเปรียบเทียบนัน้ หากมองโดยภาพรวมจะเห็นได้

วา่การเขียนภาพพระสงฆ์ไม่มีความแตกต่างจากเดิมมากนกั คงเน่ืองจากการโกนผมและการห่ม

จีวร อนัเป็นการแต่งกายท่ีเป็นรูปแบบบงัคบั ทําให้ภาพรวมของการเขียนภาพพระภิกษุสงฆ์แลดู
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คล้ายคลงึกันทัง้ในงานจิตรกรรมไทยยุคก่อนและยุคหลงั หากแต่สิ่งท่ีแตกต่างจากการเขียนภาพ

พระสงฆ์ในอดีต คือ เทคนิคการวิธีการเขียนภาพด้วยหลกัวิชาการตะวนัตก ท่ีเข้ามามีบทบาทต่อ

งานจิตรกรรมไทย ทําให้เกิดความสมจริงมากขึน้ เช่น ช่างเขียนเร่ิมคํานึงถึงรอยยบัท่ีเกิดขึน้จาก

การนัง่หรือการทําทา่ทางต่างๆ ท่ีเป็นไปได้ตามธรรมชาติ การพยายามเขียนหน้าตาของพระสงฆ์

ให้มีความแตกตา่งกนั เป็นต้น รวมถึงรูปร่างสดัสว่นและการแสดงออกของพระสงฆ์ท่ีแตกต่างกัน 

ตามท่ีช่างเขียนนํามาถ่ายทอดลงในภาพ เช่น ลกัษณะรูปร่างพระสงฆ์ของครูเหมแลดูหุ่นสงูเพรียว 

มีการแสดงออกทางอารมณ์และทา่ทางอยา่งเห็นได้ชดัเจน เป็นต้น 

3.7.5 ฤๅษี  

ภาพฤๅษีในเร่ืองพระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดก เขียนขึน้เป็น

แบบ 3 มิติ สดัสว่นสรีระและใบหน้าเขียนตามหลกักายวิภาคโดยเขียนให้มีนวดเคราหนาๆ ไว้ผม

ยาว ใบหน้าคล้ายชาวอินเดีย แสดงอายุของตวัละครท่ีแตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นฤๅษีท่ีมีอายุเยอะ

แล้ว ผมและนวดเคราจะเป็นสขีาว ลกัษณะรูปร่างผอม สดัสว่นรูปทรงของตวัละครมีลกัษณะยาว 

เพรียว แต่งกายด้วยการห่มคลมุหนงัเสือ ลกัษณะหนงัเสือในเร่ืองพระพุทธประวติัมี 2 ลกัษณะ 

หนงัของเสอืโคลง่ ซึง่เป็นแบบท่ีอาฬารดาบสและชฎิลสวมใส ่สว่นหนงัเสอืดาวเป็นแบบท่ีอสิตดาบ

สวมใส่ เร่ืองเวสสันดรมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ หนังของเสือโคล่งซึ่งเป็นลกัษณะการแต่งของพระ

เวสสนัดรขณะครองเพศบรรพชิตกับพระอัจจุตฤๅษี และหนงัของเสือดาวซึ่งเป็นลกัษณะการแต่ง

กายของพระนางมทัรี กณัหา และชาล ีขณะอาศยัอยูท่ี่เขาวงกต (ภาพท่ี 216) 

ลักษณะการแต่งกายของฤๅษีแตกต่างจากงานจิตรกรรมไทย

ประเพณีแบบแผน เน่ืองจากในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนเขียนภาพฤๅษีสวมเคร่ืองทรง 

เช่น ชฎา กรองศอ พาหรัุด เป็นต้น แตใ่นขณะเดียวก็นุง่ผ้าหรือห่มสไบท่ีเป็นลายเสือ้ (ภาพท่ี 213) 

ซึง่ภาพฤาษีในงานจิตรกรรมของครูเหม การแตง่กายของฤๅษีเป็นการหม่คลมุด้วยหนงัเสือ ไม่สวม

เคร่ืองตามแบบประเพณีโบราณ ลกัษณะการแตง่กายของฤๅษีเช่นเดียวกบัของครูเหม มีปรากฏให้

เห็นจากงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาส (ภาพท่ี 214) 
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ภาพท่ี  213 พระเวสสนัดรและพระนางมทัรี นุง่ผ้าลา่งหนงัเสอื จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน 

วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

ท่ีมา: แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, วัดสุวรรณาราม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 73. 

 

 
ภาพท่ี 214 การแตง่กายของพระเวสสนัดรขณะครองเพศบรรพชิตอยูท่ี่เขาวงกต จิตรกรรมแนวไทย

ประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัวดัราชาธิวาส 
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ภาพท่ี 215 การแตง่กายของพระเวสสนัดรและพระนางมทัรี งานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ 

ผลงานของพระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา: ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพมิพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพทุธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 

 
ภาพท่ี 216 อสติดาบสมาเยี่ยมพระกมุาร ขนคิว้และนวดเคราเป็นสขีาว แสดงถึงความสงูอายขุอง

อสติดาบส เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  8. 
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ภาพท่ี 217 พระเวสสนัดรและพระนางมทัรี หม่คลมุร่างกายด้วยหนงัเสอื ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  103. 

 

3.7.6 พราหมณ์  

การเขียนภาพพราหมณ์ของครูเหมในเร่ืองพระพุทธประวัติและ

เวสสนัดรชาดกเขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติ ทา่ทางการแสดงออกเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่การแสดงท่าทาง

แบบนาฏลกัษณ์ สัดส่วนของสรีระเขียนตามหลักกายวิภาคแบบตะวันตก แสดงเพศ วัยและ

หน้าตาท่ีแตกตา่งกนัในภาพเขียนของครูเหมปรากฏการแตง่กายของพราหมณ์อยู ่2 แบบ คือ ชุดท่ี

ใส่ขณะประกอบพิธีกรรม คือ สวมเสือ้ขาวแขนกระบอก ห่มสไบเฉียงสีขาว นุ่งโจงกระเบนขาว 

(ภาพท่ี 221) และการแต่งกายในเวลาทัว่ไป คือ ไม่สวมเสือ้ พาดสไบเฉียง ใสโ่จงกระเบนขาวผม

มวยขึน้ไว้ด้านหลงั (ภาพท่ี 221- 222) ภาพพราหมณ์ในงานจิตรกรรมไทยจากแบบประเพณีแบบ

แผนมาสูแ่บบไทยประยกุต์และรวมถึงผลงานของครูเหมพบวา่ยงัไม่มีความแตกต่างกันมากนกั คง

เน่ืองจากรูปแบบการแต่งกายของพราหมณ์ท่ีเหมือนกัน คือ สวมชุดขาว ไว้ผมยาวแล้วมวยไว้

ด้านหลงันัน้เอง สิง่ท่ีทําให้เห็นความแตกตา่งของภาพพราหมณ์ในงานจิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ 

คือ การนําเทคนิควิธีการเขียนภาพแบบสมจริงมาใช้ในการเขียนภาพ ทําให้ภาพพราหมณ์มีสรีระ

สดัสว่นของร่างกายถูกต้อง ท่าทางการแสดงออกมีชีวิตชีวามากขึน้กว่าแต่ก่อน ตวัละครมีความ
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ใกล้เคียงกบัมนษุย์มากขึน้ ทัง้นีภ้าพของพราหมณ์ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมทุกสมัย ย่อมสะท้อน

ให้เห็นความเช่ือของคนไทยท่ีผสมผสานกนัระหวา่งศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธท่ีอยู่คู่กันมา

โดยตลอดอยา่งแยกไม่ออก169

170 

 

 
ภาพท่ี 218 การแตง่กายของพราหมณ์ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เร่ืองเวสสนัดรชาดก 

วดัสวุรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

 

 
ภาพท่ี 219 พราหมณ์ในงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาส เร่ืองเวสสนัดรชาดก  

ท่ีมา: จารุณี อินเฉิดฉาย, ศิลปกรรมวัดราชาธิวาส (กรุงเทพฯ: สมาคมนกัเรียนเก่าราชาธิวาส, 

2546),131. 

 

                                         
170สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยแบบประเพณีแบบแผนและแบบสากล, 168. 
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ภาพท่ี 220 พระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์เพ่ือทลูขอพระนางมทัรี เร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงาน

ของพระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพุทธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 

 
ภาพท่ี 221 ลกัษณะพราหมณ์หนุม่และแก่ เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  10. 
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ภาพท่ี 222 พราหมณ์ในเร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  22. 

 

ภาพพราหมณ์ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผนและแบบ

ประยุกต์ โดยรวมแล้วลักษณะของการเขียนภาพพราหมณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก สิ่งท่ี

ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คือ เทคนิค วิธีการเขียน และท่าทางอากัปกิริยาท่ีมีความสมจริงมากขึน้ 

ทัง้นีม้าจากแนวคิดเร่ืองความสมจริงของตะวนัตกเป็นหลกั 

3.7.7 บุคคลสามัญ 

ภาพบุคคลสามัญในเร่ืองพระพุทธประวัติและเวสสนัดรชาดกใน

งานจิตรกรรมของครูเหม ถูกเขียนขึน้แบบ 3 มิติ สดัส่วนและสรีระเขียนตามหลกักายวิภาค 

ลกัษณะรูปร่างของตวัละครเพรียวสงู ไม่อ้วน ลกัษณะตวัยาวๆ170

171 หน้าตาของตวัละครท่ีเป็นบุคคล

สามัญมีลักษณะคล้ายชาวไทย การแต่งกายในภาพเป็นการแต่งกายท่ีมีอยู่จ ริงในสมัย

รัตนโกสนิทร์ ทา่ทางอากัปกิริยาของตวัละครมีการแสดงอารมณ์ความรู้สกึให้ชัดเจน เช่น ท่าทาง

การด่าทอต่อว่าผู้ อ่ืน ในเร่ืองเวสสนัดรชาดกฉากเหตุการณ์ท่ีบรรดาภรรยาของเหล่าพราหมณ์

ทัง้หลายรุมต่อว่านางอมิตตดา เป็นต้น ทัง้นีภ้าพบุคคลสามัญมีปรากฏให้เห็นในเร่ืองเวสสนัดร

ชาดกมากกวา่ในเร่ืองพระพทุธประวติั เน่ืองจากในเร่ืองเวสสนัดรชาดกมีเนือ้หาเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง

กบัวิถีชีวิตของชาวบ้านทัว่ไปมากกวา่ เช่น ฉากท่ีสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านทัว่ไป มี

ให้เห็นอย่างเด่นชัดกัณฑ์ชูชก ซึ่งต่างจากเร่ืองพระพุทธประวัติท่ีเนือ้หาและฉากเหตุการณ์ส่วน

                                         
171 สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจิตร ครูเหม 

เวชกร, 3. 
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ใหญ่มกัเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในวงั หรือเป็นฉากเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทพเทวดาและพระสงฆ์เสีย

มากกวา่ 

ลกัษณะการแต่งกายของบุคคลสามัญท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม

ของครูเหม มีการแต่งกายของผู้ชาย 3 ลกัษณะ คือ สวมเสือ้แขนกระบอกยาวกับกางเกงขายาว 

สวมเสือ้แขนยาวกบันุง่โจงกระเบนคาดผ้าขาวม้าและไม่สวมเสือ้แล้วนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าขาวม้า 

การแตง่กายของผู้หญิงมี 3 ลกัษณะ คือ ท่อนบนห่มสไบเฉียงท่อนลา่งนุ่งผ้าถุง คาดผ้าท่ีหน้าอก

กับนุ่งผ้าถุงท่อนบนนําผ้ามาไขว้กันแล้วอ้อมไปผูกท่ีด้านหลังต้นคอท่อนล่างใส่ผ้าถุงและโจง

กระเบน  

 

 
ภาพท่ี 223 การแตง่กายของชาวบ้าน 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  11. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



214 

 

 
ภาพท่ี 224 การแตง่กายของชายไทย นุง่โจนกระเบนคาดผ้าขาวม้าภาพถ่ายสมยัรัชกาลท่ี 5 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2547), 18. 

 

 
ภาพท่ี 225 การแตง่กายของชายไทยในชุดลาํลอง ภาพถ่ายสมยัรัชกาลท่ี 6-7 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2547),  96. 
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ภาพท่ี 226 การแตง่กายของสตรีชาวไทย หม่สไบเฉียงนุง่โจงกระเบน ภาพถ่ายสมยัรัชกาลท่ี 4 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมูล, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2547),  35. 

 

 
ภาพท่ี  227 นางอมิตตดาถกูบรรดารภรรยาของพราหมณ์ในหมู่บ้านรุมตอ่วา่ 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  58. 
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แสดงฉากเหตุการณ์ท่ีเหลา่นางพราหมณีทัง้หลายรุมว่านางอมิตต

ดา ท่ีดแูลปรนนิบติัชูชกเป็นอยา่งดีจนทําให้ถกูสามีของพวกนางมาต่อว่า แล้วให้ประพฤติตนตาม

อยา่งนางอมิตตดา 171

172นางพราหมณีบางคนคนทําทา่ทางยกมือเท้าเอว บ้างก็ยกมือแล้วชูนิว้คล้าย

ล้อเลียน แต่ล้วนเป็นทําท่าทางการแสดงอารมณ์ท่ีไม่สํารวจไม่เหมาะสม ท่าทางการแสดงออก

ลักษณะเช่นนี ้ไม่ทราบแน่ชัดว่าปรากฏขึน้มาในสมัยใด สันนิษฐานว่าน่าจะเร่ิมมีในสมัย

รัตนโกสนิทร์ตอนต้น หรือบางทีอาจเกิดขึน้ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 หรือก่อนหน้านัน้เลก็น้อย (ภาพท่ี

227)173 

3.7.8 สัตว์ 

การเขียนภาพสัตว์ในงานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวัติและ

เวสสันดรชาดกของครูเหมเขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติ มีรูปแบบสมจริงโดยเขียนขึน้เลียนแบบ

ธรรมชาติ สตัว์ทัง้หลายท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมล้วนเป็นสตัว์ท่ีมีอยู่จริง เช่น ช้าง ฉลาม จระเข้ 

เสอื สงิโต กวาง เตา่ เป็นต้น การเขียนลกัษณะของสตัว์ท่ีสมจริงมีปรากฏขึน้แล้วในงานจิตรกรรม

แนวไทยประยกุต์ ท่ีจิตรกรรมฝาผนงัวดัราชาธิวาส (ภาพท่ี 231) ซึ่งมีลกัษณะการลงสีและสดัสว่น

สรีระของสตัว์ใกล้เคียงกบังานของครูเหม 

ภาพช้างในงานจิตรกรรมไทยมีความสมจริงตามอุดมคติ รูปร่างอัน

เป็นลกัษณะพิเศษ เช่น งวง งา ขนาดตวัท่ีใหญ่ มีปรากฏให้เห็นในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบ

แผน แตล่กัษณะการเขียนผิวหนงัของช้างบริเวณงวงนัน้ มีการเขียนด้วยลายเส้นท่ีอ่อนช้อยเพ่ือให้

สอดรับกับลายเส้นอย่างไทยท่ีปรากฏบนส่วนประกอบอ่ืนในภาพ ช่างเขียนแสดงผิวกายของ

ช้างเผือกตามท้องเร่ืองด้วยผิวกายสขีาวและสชีมพอูอกเนือ้ๆจางๆ(ภาพท่ี 229-230) 

 

                                         
172 ธรรมสภา, สมุดภาพพระมหาเวสสันดร ฉบบัอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝีมือครู

เหม เวชกร, 59. 
173 ขนิษฐา แสงทอง, “ภาพสะท้อนวิถีชีวิตตอนชูชก ในงานจิตรกรรมสมยัรัตนโกสนิทร์

ตอนต้น กรณีศกึษาวดัสวุรรณารามและวดัดาวดงึษาราม กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2553), 84. 
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ภาพท่ี 228 ภาพช้างในงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 

 

 
ภาพท่ี 229 ภาพช้างในงานจิตรกรรมแนวประเพณีแบบแผน วดัสวุรรณาราม กรุงเทพฯ 
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ภาพช้างในจิตรกรรมฝาผนังวดัราชาธิวาสเขียนแบบสมจริง โดย

ช่างพยายามเขียนผิวหนงัของช้างให้สมจริงเลียนแบบธรรมชาติ ลกัษณะการเขียนเป็นแบบ 3 มิติ 

สดัสว่นถกูต้องตามหลกักายวิภาค แสดงกล้ามเนือ้ รายละเอียดของผิวหนงัและเล็บอย่างสมจริง 

(ภาพท่ี 230 - 231) 

 

 
ภาพท่ี 230 ช้างในเร่ืองเวสสนัดรชาดก จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัวดัราชาธิวาส 

 

 
ภาพท่ี 231 ช้างในขบวนเสด็จเร่ืองเวสสนัดรชาดก จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ จิตรกรรมฝาผนงัวดั

ราชาธิวาส 
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ภาพท่ี 232 ช้างในเร่ืองเวสสนัดรชาดก จิตรกรรมแนวไทยประยกุต์ ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  22. 

 

 
ภาพท่ี 233 ภาพเสอื สงิโต เขียนเลยีนแบบธรรมชาติ เวสสนัดรชาดก กณัฑ์มทัรี ผลงานของ       

ครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541),  99. 
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สรุป 

ภาพงานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดกทัง้สองเร่ืองนี ้เกิดขึน้

จากวัตถุประสงค์ของสมเด็จพระสังฆราช(ปุ่ น ปุณฺณสิริ) ท่ีทรงโปรดให้ครูเหมเขียนภาพงาน

จิตรกรรมอนัเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวในพระพุทธศาสนา เพ่ือนําไปใสก่รอบแขวนประดบัตามวดัและ

โรงเรียนต่างๆ โดยใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่และชักจูงให้ประชาชนทั่วไป ให้มีความสนใจใฝ่รู้

เร่ืองราวในพุทธศาสนา จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้มีผู้ สนใจทําการรวบรวมภาพงานจิตรกรรม

เหลา่นัน้ นํามาจดัพิมพ์เป็นหนงัสอืสมดุภาพ มีการปรับยอ่ขนาดของภาพเขียนให้เล็กลงตามความ

เหมาะสมกบัขนาดหนงัสอื 173

174โดยในการเขียนภาพงานจิตรกรรมทัง้สองเร่ืองของครูเหมได้ใช้ข้อมูล

พืน้ฐานมาจากงานวรรณกรรมทางพทุธศาสนาเป็นหลกั ซึ่งในเร่ืองพระพุทธประวติัได้เขียนระบุไว้

ชดัเจนวา่ ใช้ข้อมลูมาจากหนงัสือพระปฐมสมโพธิกถา 1 7 4

175หากแต่เร่ืองเวสสนัดรชาดกมิได้ระบุแน่

ชัดว่าใช้ข้อมูลงานวรรณกรรมฉบับใด ทัง้นีเ้นือ้หาเร่ืองราวในภาพงานจิตรกรรมก็มิได้มีความ

ผิดเพีย้นจากงานวรรณกรรมแตอ่ยา่งไร แตมี่ข้อแตกตา่งกนัตรงท่ีวิธีการแบ่งตอนของภาพเลา่เร่ือง 

เพราะเน่ืองจากถูกนํามาถ่ายทอดลงบนกระดาษซึ่งมีขนาดเล็ก และสามารถควบคุมพืน้ท่ีได้ง่าย

กวา่งานจิตรกรรมฝาผนงั ทําให้วิธีการแบง่ภาพเลา่เร่ืองทัง้สองของครูเหมมิได้แบ่งเป็นปริเฉทหรือ

แบ่งเป็นกัณฑ์ตามอย่างในหนงัสือ หากแต่ใช้วิธีการเขียนภาพเลา่เร่ืองอย่างเป็นลําดับต่อเน่ือง 

โดยหนึง่ภาพจะเลอืกแสดงเพียงหนึง่เหตกุารณ์สาํคญัเทา่นัน้  

เทคนิคการเขียนภาพและการแสดงออกในภาพเร่ืองพระพทุธประวติั และเวสสนัดร

ชาดกมีลกัษณะเหมือนกันอยู่ 4 ประการ ประการแรก คือ นําหลกัทศันียวิทยาแบบตะวนัตกมา

ประยกุต์ใช้กบัเร่ืองทางพทุธศาสนาและบรรยากาศอยา่งไทยๆท่ีปรากฏให้เห็นในภาพ 

ประการท่ีสอง คือ การจดัองค์ประกอบโดยรวมมีการตีกรอบสี่เหลี่ยม เพ่ือกําหนด

ขอบเขตพืน้ท่ีของรูปภาพ เลือกแสดงเพียงหนึ่งเหตุการณ์ในหนึ่งภาพเท่านัน้ ให้ความสมัพนัธ์กับ

กลุ่มตัวละคร ตัวละครมีขนาดใหญ่ มีขนาดสอดคล้องสมัพนัธ์กับงานสถาปัตยกรรม และฉาก

ทิวทศัน์ในภาพ ซึ่งการจัดองค์ประกอบภาพในลกัษณะนี ้มีความใกล้เคียงกับงานจิตรกรรมท่ีวัด

ราชาธิวาสและเทคนิคการเขียนภาพท่ีได้รับจากตะวนัตก 

                                         
174 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหมเวชกร, ไม่ปรากฏเลขท่ีหน้า. 
175 เร่ืองเดียวกนั. 
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ประการท่ีสาม คือ ตวัละครทัง้หมด เช่น พระพุทธเจ้า เทวดา กษัตริย์ นกับวชและ

ชัน้ชนสามญั ถกูเขียนขึน้เป็นแบบ 3 มิติ สดัสว่นของตวัละครเหลา่เขียนตามหลกักายวิภาพ สรีระ

ของตวัละครมีรูปร่างดูเพรียว สงูยาว 1 7 5

176 ซึ่งคล้ายกับชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย รวมถึงใบหน้า

ของตัวละคร เช่น พราหมณ์ มีลกัษณะคล้ายชาวอินเดียวอย่างเห็นได้ชัด เพราะช่างจงใจเขียน

หนวดเคราหนาๆให้เหมือนชาวอินเดียอยา่งเห็นได้ชดัเจน(ภาพท่ี 216)177ทัง้นีก้ารเขียนใบหน้าของ

ตวัละครให้คล้ายกับชาวอินเดียมีปรากฏให้เห็นมาก่อนหน้านีแ้ล้ว คือ งานจิตรกรรมฝาผนงัพระ

อุโบสถวดัราชาธิวาส ซึ่งครูเหมอาจได้รับอิทธิพลแนวคิดนีม้าจากงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาสก็

เป็นได้ 

ประการท่ีสี่ คือ ลกัษณะโดยรวมในภาพถูกเขียนขึน้อย่างสมจริง เช่น การแสดง

เวลาในภาพ ท่ีช่างเขียนจงใจเขียนพระจันทร์และบรรยากาศของท้องฟ้าเวลากลางคืนหรืองาน

สถาปัตยกรรมท่ีมีปรากฏอยู่จริงในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น ทิวทศัน์ของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

เป็นต้น (ภาพท่ี 142) รวมถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สกึของตวัละคร ท่ีแสดงความรู้สกึผ่านทางสี

หน้าและท่าทางซึ่งถือเป็นการแสดงความสมจริงตามเนือ้หาเร่ืองราวในงานวรรณกรรม (ภาพท่ี 

144)  โดยการแสดงความรู้สึกทางสีหน้าและท่าทางท่ีสมจริงของตัวละครนัน้ ซึ่งมีลักษณะ

ใกล้เคียงกบัวดัราชาธิวาส177

178 

ทัง้นีพ้บข้อแตกต่างเร่ืองเทคนิคการเขียน และการแสดงออกในภาพของทัง้สอง

เร่ือง เน่ืองจากบางภาพมีลกัษณะพิเศษกวา่เม่ือเทียบจากภาพอ่ืน ซึง่ลกัษณะดงักลา่วมีปรากฏให้

เห็นอยู ่2 ประการ คือ ประการแรก การเขียนภาพด้วยลายเส้นแบบ 2 มิติ ท่ีปรากฏให้เห็นเฉพาะ

เร่ืองพระพุทธประวติั ยกตวัอย่าง เช่น ฉากประสติูของพระนางสิริมหามายา (ภาพท่ี 194) ฉาก

พญามารทลูเชิญพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จปรินิพาน (ภาพท่ี205) เป็นต้น โดยการเขียนภาพแบบ

ลายเส้นจะปรากฏเฉพาะการเขียนภาพเทวดาและพญามาร ซึ่งล้วนเป็นบุคลาธิษฐานอันมาจาก

แนวคิดแบบอุดมคติ ช่างเขียนคงจงใจเขียนให้พิเศษแตกต่างจากภาพอ่ืนในเร่ือง เพราะต้องการ

เน้นยํา้ความสาํคญัของเทวดาและพญามารในภาพนัน้ 

                                         
176 สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจิตร ครูเหม 

เวชกร, 3. 
177 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่างและ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 535. 
178 เร่ืองเดียวกนั, 535. 
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ประการท่ีสอง คือ ตวัละครสาํคญัแตง่กายด้วยชุดอินเดีย ปรากฏการแต่งกายด้วย

ชุดอินเดียในเร่ืองพระพทุธประวติัเทา่นัน้ เช่น พระนางสิริมหามายาในฉากประสติู (ภาพท่ี 194) ท่ี

หม่คลมุพระวรกายทอ่นบนด้วยผ้า ท่ีมีลกัษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีขนาดกว้างผ้าสไบของไทย 

และการแต่งกายของพระแม่ธรณีในฉากมารผจญ(ภาพท่ี 200) ท่ีแต่งกายแบบสตรีชาวอินเดีย มี

การหม่คลมุร่างกายทอ่นบนด้วยผ้าสาหร่ี ทอ่นลา่งนุง่ผ้าถงุปักลาย ซึง่การแตง่กายแบบชาวอินเดีย

นัน้ ปรากฏเฉพาะตวัละครสาํคญัและทัง้สองฉากท่ีกลา่วถึงก็ถือในฉากสําคญัด้วยเช่นกัน ทัง้นีค้ง

เน่ืองจากช่างเขียนเห็นว่า แต่เดิมเร่ืองราวของพุทธศาสนาและพระพุทธประวัติได้เร่ิมเกิดขึน้ท่ี

ประเทศอินเดีย จึงได้มีการผสมผสานประยุกต์เคร่ืองแต่งกายของตวัละครแบบอินเดียและแบบ

ไทยเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นการแสดงความสมจริงตามแบบอุดมคติของครูเหม ท่ีเลือกนําจิตนการ

สว่นมาถ่ายมาทอดไว้ในภาพ ซึ่งการแสดงความสมจริงและสิ่งท่ีถือเป็นจิตนการและเอกลกัษณ์

สว่นตวัของครูเหมนัน้ จะกลา่วอยา่งละเอียดไว้ในบทตอ่ไป 

ในผลงานจิตรกรรมแนวไทยประยกุต์เร่ืองพระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดกของ

ครูเหม ในสว่นเร่ืองของการจัดองค์ประกอบภาพ และการแสดงออกในภาพมีความใกล้เคียงกับ

งานจิตรกรรมฝาผนงัอุโบสถวดัราชาธิวาสอยูห่ลายประการ เช่น การให้ความสําคญักับภาพบุคคล 

ตวัละครแสดงอารมณ์ความรู้สกึผ่านท่าทางสีหน้าและท่าทางในหนึ่งภาพเลือกแสดงเพียงหนึ่ง

เหตุการณ์ รวมถึงการนําเทคนิคและแนวคิดของตะวนัตกมาใช้ในงานจิตรกรรมไทย เช่น หลกั

ทศันียวิทยาหลกักายวิภาคและการแสดงความสมจริงในภาพ เป็นต้น แตใ่นขณะเดียวกนัครูเหมได้

ปรับเปลีย่นรูปแบบการแสดงออก และมุมมองในการเขียนภาพให้เป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง 

มิได้ลอกเลยีนรูปแบบและแนวความคิดทัง้หมดมาจากงานจิตรกรรมวดัราชาธิวาส 
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บทที่ 4 

บริบทแวดล้อมที่ก่อให้เกิดงานจิตรกรรม 

และส่ิงที่สะท้อนผ่านงานจิตรกรรมของครูเหม เวชกร 

 

จากการศกึษาเปรียบเทียบภาพงานจิตรกรรม ท่ีเก่ียวเน่ืองในพระพุทธศาสนาของครู

เหมพบว่า การแสดงออกในภาพได้รับแรงบันดาลใจ จากหลายสิ่งประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ 

ข้อมลูงานวรรณกรรมในพระพทุธศาสนา งานจิตรกรรมสมยัก่อนหน้าท่ีเป็นต้นแบบศึกษาแนวทาง

ในการเขียนภาพ รวมถึงยงัมีสิง่สาํคญัอยา่งอ่ืนท่ีเป็นสว่นประกอบ เช่น รสนิยม ความชอบสว่นตวั 

สิง่แวดล้อมท่ีช่างเขียนคุ้นเคย กระแสความนิยมของสงัคมในยุคท่ีช่างเขียนเติบโตมา จินตนาการ

สว่นตวัของช่างเขียน และวตัถปุระสงค์ในการเขียนภาพ โดยช่างเขียนเป็นผู้ เลือกนํามาแสดง แล้ว

ถ่ายทอดผ่านออกมาเป็นภาพจิตรกรรม สิ่งเหลา่นีถู้กนํามาผสมผสานจนเกิดเป็นผลงานท่ีมีเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะบุคคล และสามารถสะท้อนถึงแนวคิดของสงัคมในยุคนัน้ได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้

ลกัษณะการแสดงออกโดยรวมท่ีเกิดขึน้จากปัจจัยและบริบทแวดล้อมอ่ืนๆอันมีผลต่องานของครู

เหม เวชกร มีดงันี ้

จากการศกึษาวิเคราะห์ภาพงานจิตรกรรมของครูเหม ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา

เห็นได้วา่ เร่ืองราวแบบปรัมปราคติถกูถ่ายทอดออกมาด้วยความเรียบงา่ย มีความสมจริง และรู้สกึ

วา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในยุคปัจจุบนั หรือเป็นภาพเหตุการณ์ท่ีร่วมสมัยกัน ทัง้ท่ีเนือ้หาในภาพ

งานจิตรกรรมเป็นการเขียนเก่ียวกับเร่ืองราวปาฏิหาริย์ต่างๆท่ีเน้นให้เห็นพุทธบารมีขององค์พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า พระโพธิสตัว์และเหลา่เทพเทวดา ก็ไม่ทําให้รู้สกึว่าเป็นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน

มากนกั คงเน่ืองจากองค์ประกอบโดยรวมท่ีปรากฏในภาพสว่นใหญ่ ล้วนเป็นสถานท่ีและการแต่ง

กายท่ีมีอยู่จริงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีร่วมสมัยกัน โดยนํามาผสมผสานกับวิถี

ชีวิตแบบชาวบ้านและวฒันธรรมประเพณีอยา่งไทยๆ ร่วมกับจินตนาการสว่นตวัของช่างเขียนเข้า

ไว้ด้วยกนัได้อยา่งกลมกลนื ซึง่สิง่ตา่งๆ ท่ีแสดงออกในภาพมีลกัษณะ ดงันี ้ 
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1. ความสมจริงและเรียบง่ายในงานจิตรกรรมของครูเหม เวชกร 

ความสมจริงท่ีปรากฏในภาพงานจิตรกรรมของครูเหม นอกเหนือจากการใช้หลกั

ทศันียวิทยาตามแบบหลกัวิชาการตะวนัตกท่ีแสดงระยะใกล้-ไกลและการเขียนเป็นแบบ 3 มิติแล้ว 

ยงัมีการถ่ายทอดสถานท่ีท่ีมีอยู่จริง เช่น วดัพระศรีรัตนศาสดาราม รวมถึงลกัษณะท่าทางบุคลิก

ของตวัละครใกล้เคียงอุปนิสยัของชาวไทย ทัง้ท่ีภาพเขียนของครูเหมไม่ใช่เป็นการเขียนลายไทย

แบบผูกลาย หรือมีรูปแบบเป็นงานช่างหลวงดงัเช่นภาพเขียนของพระเทวาภินิมมิตท่ีเขียนภาพ

จิตรกรรมเร่ืองพระพทุธประวติัและทศชาดกเช่นเดียวกนั เพราะเน่ืองจากภาพเขียนของพระเทวาภิ

นิมมิตเขียนขึน้ภาพอยา่งมีแบบแผน ตวัละครท่ีเป็นตวัพระตวันางสวมมงกุฎ ชฎา สวมเคร่ืองทรง

ตามแบบโบราณ 0

1แต่รูปแบบการเขียนเป็นแบบ 3 มิติ สว่นแนวทางการแสดงออกโดยรวมของครู

เหมกลบัมีความเรียบง่ายเป็นแบบสามัญ ไม่ได้ให้ความสําคญักับความวิจิตรของฉากและเคร่ือง

แตง่กายด้วยลายไทย ท่ีเหมือนอยา่งงานของพระเทวาภินิมมิต1

2 แต่เน้นความสําคญัของการแสดง

อารมณ์ความรู้สกึตวัละครในเร่ืองและบรรยากาศอยา่งไทยๆมากกว่า ทัง้นีไ้ด้มีนกัวิชาการและผู้ มี

ความรู้เก่ียวกบัศิลปะแนวร่วมสมยัหรือแบบไทยประยุกต์ ให้ความเห็นเก่ียวกับภาพจิตรกรรมของ

ครูเหมไว้ ดงันี ้

สนัติ เล็กสขุุม ได้ให้ความเห็นเก่ียวผลงานของครูเหม เวชกร ว่า “ความเป็นไทย

ไม่ได้อยูท่ี่ figures หรือเคร่ืองแตง่ตวั ไม่ใช่เขียนปราสาทแล้วเป็นไทย แต่คือกิริยาท่าทางท่ีเขาวาง

ความรู้สกึทีทา่ของตวัละคร ซึง่อนันัน้เป็นไทย มนัมีความรู้สกึท่ีแฝงอยูใ่นภาพด้วย”3 

จักรพนัธ์ุ โปษยกฤต ได้ให้ความเห็นเก่ียวผลงานของครูเหม เวชกร ว่า “มีบุคลิก

ท่าทางเป็นอย่างไทย อากัปกิริยาการเคลื่อนไหวของคนและสตัว์ครูเหมวาดด้วยความชํานาญ

อยา่งยิ่ง รูปทรงสิง่ก่อสร้าง อาคารและทิวทศัน์ บรรยากาศ ความเป็นอยู ่มีต้นตาล แม่นํา้ ลําคลอง 

เรือนไทย ฯลฯ”4 

                                                             
1 ความคิดเห็นของสนัติ เลก็สขุุม อ้างถึงใน ศรัณย์ ทองปาน, “เหม เวชกร จิตรกรไร้สํานกั

เรียน ช่างเขียนนอกสถาบนั,” สารคด ี16, 188 (ตลุาคม, 2543): 149-145. 
2 เร่ืองเดียวกนั, 145. 
3 เร่ืองเดียวกนั. 
4 สถาบนัวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจิตร ครูเหม 

เวชกร, การแสดงนิทรรรศการภาพวาดของ เหม เวชกร ณ หอศิลป์วิทยนิทรรศ์ สถาบนัวิทยาบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 21 มีนาคม- 26 เมษายน 2539 (กรุงเทพฯ: หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบนั

วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539), 3. 
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ซึ่งทัง้สองท่านได้ให้ความเห็นไว้ในแนวทางเดียวกันว่า ภาพเขียนของครูเหมมี

บรรยากาศความเป็นไทยด้วยเร่ืองของวิถีชีวิตและบรรยากาศในภาพ  แต่มิใช่การเน้นความเป็น

ไทย ด้วยวิธีการเขียนลายไทยลงไปในภาพ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นตรงกันกับท่านทัง้สอง เน่ืองจาก

ข้อสงัเกตท่ีพบในงานวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

ประการแรก คือ ไม่มีการพิมพ์สทีองลงในรูปภาพ คือ ไม่ใช้ทองปิดลงในสว่นท่ีเป็น

ปราสาทราชวงั แตก่ลบัเลอืกใช้สเีหลอืงหรือสนํีา้ตาล ท่ีมีคา่นํา้หนกัสอี่อนและสีแก่แทนการใช้ทอง

หรือสีทอง ส่วนประกอบอ่ืนในงานสถาปัตยกรรมนัน้ ให้สีใกล้เคียงตามวัสดุจริงท่ีใช้ในสมัย

รัตนโกสนิทร์ เช่น กระเบือ้งมมุหลงัคาของพระราชวงัในภาพเขียนมกัใช้สเีขียวกับนํา้ตาลอมเหลือง 

ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบักระเบือ้งเคลอืบสเีขียวและสีส้ม ท่ีใช้เป็นสีกระเบือ้งมุงหลงัคาพระท่ีนัง่ดุสิต

มหาปราสาท เป็นต้น 4

5 รวมถึงไม่ได้ใช้ทองปิดลงบนเคร่ืองแต่งกายของบุคคลสําคญั เช่น กษัตริย์ 

เทวดา และพระโพธิสตัว์ เป็นต้น โดยหากเป็นงานจิตรกรรมไทยตามประเพณีแบบแผนแล้ว มัก

นิยมใช้การปิดทองลงบนเคร่ืองแต่งกายของตวัละครหลกั หรือตวัละครท่ีเป็นชนชัน้สงู เพ่ือช่วย

แสดงฐานนัดรท่ีสูงศักด์ิของตัวละคร เน่ืองจากตวัละครสว่นใหญ่มีลกัษณะหน้าตาใกล้เคียงกัน 

หากต้องแยกชนชัน้หรือประเภทของตัวละครจะสงัเกตได้จากเคร่ืองแต่งกายของตัวละครเสีย

มากกวา่ ดงันัน้การปิดทองลงไปท่ีเคร่ืองแตง่กายและปราสาทราชวงั จึงช่วยเน้นยํา้ความสําคญัใน

จุดท่ีต้องการทําให้ภาพมีความพิเศษเพ่ิมมากขึน้ 5

6 แต่เน่ืองด้วยในภาพจิตรกรรมของครูเหมไม่มี

การปิดทองลงไปยงัสว่นตา่งๆในภาพ เพราะเน่ืองจากช่างสามารถเขียนภาพด้วยเทคนิคอย่างใหม่

ตามแบบหลกัวิชาตะวนัตกท่ีสามารถแสดงหน้าตา รูปร่าง บุคลิกและอากัปกิริยาของตวัละครได้

แตกต่างกันออกไป ซึ่งทําให้ผู้ ชมภาพสามารถแยกแยะตัวละครได้ง่ายกว่าตัวละครในงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน ดงันัน้การปิดทองหรือการใช้สีทองเพ่ือเน้นตวัละครสําคญัและใช้

เพ่ือการแสดงความเป็นฐานนัดรสงูจึงถูกลดบทบาทลงตามไปด้วย ดังนัน้หากมองภาพรวมของ

งานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดกทัง้สองเร่ืองของครูเหม ภาพงานจิตรกรรม

ของทัง้สองเร่ืองจึงแลดูมีความเป็นสามัญมากกว่า เพราะไม่ปรากฏสีทองหรือแผ่นทองคําท่ีถูก

นํามาใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงความมั่งคัง่ และความเป็นฐานนัดรสงูในงานของครูเหม ทัง้นีค้วาม

เรียบงา่ยในภาพจิตรกรรมทัง้สองเร่ืองท่ีกลา่วถึงมานัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

                                                             
5 สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2548), 25. 
6 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โบราณคดี กรม

ศิลปากร, 2525), 27. 
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ประการท่ีสอง สิง่ตา่งๆ ท่ีปรากฏในภาพเป็นสิง่ท่ีมีอยูจ่ริงในสมยัรัตนโกสินทร์ ฉาก

ทิวทศัน์ท่ีแสดงบรรยากาศของภูมิทศัน์ในประเทศไทย เป็นการถ่ายทอดบรรยากาศท่ีคุ้นตา เช่น 

พระบรมหาราชวงั วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น เรือนพกัอาศยัของชาวบ้านทัว่ไปในภาพท่ี

เป็นลกัษณะเรือนเคร่ืองผกู การแตง่กายของชาวบ้านในภาพ คือ ชายนุ่งโจงกระเบนมีทัง้สวมเสือ้

และไม่สวมเสือ้ เสือ้ท่ีใสเ่ป็นเสือ้คอกลมมีแขน หญิงมีทัง้ทอ่นลา่งนุ่งโจงกระเบนท่อนบนห่มเฉพาะ

สไบ หรือสวมเสือ้หม่สไบ และทอ่นลา่งผ้านุง่จบัจีบทอ่นบนหม่สไบเฉียง ซึง่การแตง่กายในลกัษณะ

นีเ้ร่ิมมีมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา6

7  

ประการท่ีสาม การแสดงอารมณ์และทา่ทางของตวัละครมีความแตกตา่งอยา่งเห็น

ได้ชัด ซึ่งไม่ใช่การแสดงท่าทางแบบนาฏลกัษณ์อย่างจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เช่น ภาพ

พระอานนท์ร้องไห้ (ภาพท่ี234) ในเหตุการณ์ครัง้เม่ือองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน 

ถือเป็นการนําเสนอภาพท่ีมีความน่าสนใจ เน่ืองจากโดยทั่วไปภาพเขียนท่ีเก่ียวกับเร่ืองราวใน

พระพุทธศาสนามักไม่เขียนท่าทางการแสดงออกของพระภิกษุสงฆ์ในลกัษณะร้องไห้ หรือแสดง

ความรู้สกึผา่นสหีน้าและทา่ทางท่ีชดัเจนมากนกั มักเขียนในลกัษณะท่าทางท่ีสํารวม (ภาพท่ี235) 

การร้องไห้ของพระนางมทัรี ช่างเขียนใบหน้าขณะร้องไห้ให้มีนํา้ตาไหลออกมา สีหน้าและแววตา

ให้ความรู้สกึท่ีเป็นธรรมชาติ (ภาพท่ี 238) การร้องไห้เสียใจของนางอมิตตาดา ท่าทางของชูชกท่ี

แสดงความกังวลว่าภรรยาของตนเองจะไม่หายเสียใจ และรวมถึงตัวละครอ่ืนๆในภาพยกเว้น

พระพุทธเจ้า ล้วนมีการแสดงท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกตามเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองอย่าง

สมจริง ตามลกัษณะนิสยัของมนุษย์ทัว่ไป สว่นการแสดงออกของพระพุทธเจ้านัน้ ไม่แสดงออก

มากเท่ากับตวัละครอ่ืน แต่เขียนให้มีลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ มีอารมณ์โกรธ ดีใจ เสียใจ เป็นต้น 

ซึง่อยูใ่นลกัษณะบุคลกิทา่ทางท่ีสงบและสาํรวม ทัง้นีจ้ะขอยกตวัอย่างบางภาพท่ีมีลกัษณะตามท่ี

ได้กลา่วถึงไว้แล้ว มายกตวัอยา่งในการศกึษาเปรียบเทียบ ดงันี ้

                                                             
7 กรมศิลปากร, สมุดภาพวิวัฒนาการการแต่งกายสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2525), 4. 
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ภาพท่ี 234 พระอานนท์ร้องไห้ ผลงานของ ครูเหม เวชกร เร่ืองพระพทุธประวติั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 148. 

 

 
ภาพท่ี 235 พระนางมทัรีตามกณัหาและชาลเีม่ือไม่พบสองกมุาร จึงรู้สกึเสยีพระทยัเสยีใจ ผลงาน

ของครูเหม เวชกร เร่ืองพระเวสสนัดรชาดก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบบัอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย

ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 107. 
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ภาพท่ี 236 พระนางมทัรีถกูพญาสตัว์ป่าทัง้สามมาขวางทาง ผลงานของครูเหม เวชกร  

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบบัอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย

ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 99. 

 

 
ภาพท่ี 237 พระนางมทัรีตามหาสองพระกมุารในป่า ผลงานของพระเทวาภินิมมิต  

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพทุธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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 เหตกุารณ์ท่ีพระนางมทัรีถกูพญาสตัว์ป่าทัง้สามมาขวางทางเดิน เพ่ือไม่ให้กลบัไป

พบชูชกท่ีอาศรม เม่ือนําทัง้ 2 ภาพมาเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นถึงความแตกต่างของบุคลิกและ

การแตง่กายของพระนางมทัรีท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากภาพท่ีเป็นผลงานของครูเหมพระนางมทัรีแต่ง

กายด้วยการหม่คลมุหนงัเสอื ไม่สวมรองเท้า ท่าทางแสดงอาการตกใจท่ีเห็นเสือและสิงโต ซึ่งต่าง

จากภาพท่ีเป็นผลงานของพระเทวาภินิมมิตท่ีพระนางมัทรีแต่งกายอย่างไทยประเพณี ห่มสไบ นุ่ง

ผ้าถุงจีบหน้านาง ลายผ้านุ่งมีลกัษณะคล้ายเป็นลายของผ้าท่ีทอด้วยดิน้ทอง ลายพืน้ของผ้านุ่ง

เป็นลายพุม่ข้าวบิณฑ์ ซึง่เป็นลวดลายท่ีใช้เฉพาะชนชัน้สงูหรือใช้ภายในราชสาํนกัเทา่นัน้ ทัง้นีล้าย

พุ่มข้าวบิณฑ์ยังเป็นลายผ้าท่ีได้รับความนิยมเร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 7

8สวมมงกุฎ ชฎา 

ทา่ทางอ่อนช้อย คล้ายกบัทา่ทางแบบนาฏลกัษณ์ ใบหน้าไม่แสดงอาการตกใจหรือวิตกกังวลใดๆ 

เม่ือพบพญาสตัว์ป่าทัง้สาม (ภาพท่ี 236 - 237)  

หากกลา่วถึงความสมจริงท่ีปรากฏในภาพเขียนแล้ว ภาพเขียนของครูเหมมีความ

สมจริงตามธรรมชาติมากกว่า เพราะพญาสตัว์ป่าทัง้ 3 ในภาพ คือ เสือโคร่ง เสือดาวและสิงโต 

ล้วนเป็นสตัว์ท่ีมีความดุร้ายน่าเกรงกลวั โดยตามหลกัความเป็นจริง หากพบสถานการณ์ดงัเช่น

เร่ืองเวสสนัดรชาดกในกณัฑ์มทัรี ก็ทําใจได้ยากท่ีจะไม่เกรงกลวัพญาสตัว์ป่าทัง้ 3 รวมถึงการแต่ง

กายของพระนางมทัรีในภาพเขียนของครูเหมมีความสมจริงและเป็นไปได้มากกว่า เน่ืองจากเป็น

ฉากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในป่า หากเป็นเร่ืองจริงคงไม่สะดวกท่ีต้องสวมชฎาและเคร่ืองทรงตามแบบ

ไทยประเพณีเดินไปมาอยูใ่นป่า โดยผลท่ีได้รับจากการเปรียบเทียบภาพเขียนของช่างเขียนทัง้สอง

ทา่น พบวา่ภาพของครูเหมมีความเป็นสามญักวา่ด้วยการแต่งกาย และท่าทางอากัปกริยาของตวั

ละคร ท่ีมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ทั่วไปมากกว่า ในขณะท่ีภาพเขียนของพระเทวาภินิมมิต ตัว

ละครมีท่าทางอ้อนช่อย ยังแสดงความเป็นนาฏลกัษณ์อยู่ ใบหน้าไม่มีความหวาดกลวัหรือวิตก

กงัวลตอ่พญาสตัว์ป่าทัง้ แต่งกายแบบไทยโบราณคล้ายกับจิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน เน้น

การเขียนลวดลายไทยบนเคร่ืองแตง่กาย  

                                                             
8 ณฎัฐภทัร จนัทวิช, ผ้าพิมพ์ลายโบราณในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ(กรุงเทพฯ: 

สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2545), 122. 
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ภาพท่ี 238 ชูชกปลอบนางอมิตตาดาท่ีกําลงัเสยีใจ ผลงานของครูเหม เวชกร  

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบบัอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย

ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 63. 

  

ประการท่ีสี่ คือ พระพุทธเจ้าในภาพเขียนของครูเหมมีความใกล้เคียงกับมนุษย์

ธรรมดา ขนาดของพระวรกายไม่แตกต่างจากบุคคลอ่ืนในภาพมากนกั แต่เพ่ือให้พระสมัมาสมั

พทุธเจ้าดแูตกตา่งจากพระภิกษุสงฆ์องค์อ่ืนๆ จึงเขียนอุษณีษะและประภามณฑลรอบพระเศียรให้

เห็นเพียงเล็กน้อย (ภาพท่ี 239) ซึ่งหากนํามาเปรียบเทียบกับภาพเขียนของพระเทวาภินิมมิตจะ

เห็นได้วา่ ภาพเขียนในฉากเดียวกนัพระพทุธเจ้าของพระเทวาภินิมมิตมีลกัษณะคล้ายพระพุทธรูป

มากกวา่ คือ ประทบันัง่ภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว ท่ีมีรูปแบบคล้ายกับซุ้มเรือนแก้วของพระพุทธชินราช 

รวมถึงลกัษณะอ่ืนท่ีใกล้เคียงกับพระพุทธชินราช เช่น พระพักตร์รูปไข่ท่ีค่อนข้างกลมมากกว่า

พระพุทธรูปสโุขทยัหมวดใหญ่ ขมวดพระเกศามีขนาดปานกลาง มีอุษณีษะ พระรัศมีเป็นเปลว 8

9 

ประทบันัง่ขดัสมาธิราบ และพระหตัถ์ข้างซ้ายทําปางมารวิชยัเช่นเดียวกนั แต่ริว้จีวรกลบัเขียนเป็น

รอยยบัแบบธรรมชาติ จีวรมีความหนา มีลกัษณะคล้ายกับพระพุทธรูปในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 เช่น 

                                                             
9 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พุทธปฏิมา: งานช่างพลังแห่งศรัทธา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2554), 

38-40.  
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พระนิรันตราย พระพทุธองัคีรส เป็นต้น9

10  ซึ่งลกัษณะริว้จีวรแบบสมจริงเช่นนีม้าจากแนวคิดแบบ

สจันิยมตะวันตก ท่ีเข้ามามีอิทธิพลในสมัยรัชกาลท่ี 4 สืบเน่ืองต่อกันมา ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลง

ลกัษณะของพระพุทธรูปนิยมกันในหมู่ชนชัน้นําเท่านัน้ แต่ประชาชนทั่วไปยังสืบทอดการทํา

พระพทุธรูปตามแบบเดิม 10

11 ทัง้นีก้ารเขียนภาพพระพทุธเจ้าของพระเทวาภินิมมิตทําให้เห็นวา่ ภาพ

งานจิตรกรรมมีลกัษณะเป็นงานหลวง โดยให้ความสําคญักับรูปแบบและแบบแผนมากกว่างาน

ของครูเหม (ภาพท่ี 240)   

 

 
ภาพท่ี 239 ภาพพระพทุธเจ้า ผลงานของครูเหม เร่ืองพระพทุธประวติั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบบัอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย

ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 76. 

                                                             
 10 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ที่มาความหมายและศลิปกรรมของพระพุทธรูปทุกยุค 

ทุกสมัย (นนทบุรี: สาํนกัพิมพ์มิวเซียมเพรส, 2553), 158-160. 
11 เร่ืองเดียวกนั, 161. 
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ภาพท่ี 240 ฉากชนะมาร จิตรกรรมชุดพระพทุธประวติั ผลงานของพระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพทุธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

 

2. การสร้างภาพที่เป็นจินตนาการ 

การสร้างภาพท่ีเป็นจินตนาการในงานวิจยัครัง้นีห้มายถึง สถานท่ี เช่น สวรรค์ นรก 

เป็นต้น เร่ืองราวปาฏิหาริย์ เช่น การเหาะอยู่บนอากาศของพระพุทธเจ้า เหลา่เทวดานางฟ้า หรือ

บุคคลท่ีเป็นบุคลาธิษฐานในเร่ือง รวมถึงลกัษณะรูปร่างหน้าตาของบุคคลตา่งๆท่ีปรากฏอยู่ในงาน

วรรณกรรม ซึง่ช่างเขียนได้นํามาถ่ายทอดไว้ในภาพเขียน โดยสิง่ตา่งๆท่ีได้กลา่วถึงล้วนไม่มีอยู่จริง

บนโลก จึงจําเป็นต้องใช้จินตนาการส่วนตัวเข้ามาประกอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการถ่ายทอด

สถานท่ีและเหตกุารณ์เลา่นัน้ไว้ในภาพเขียน ประกอบกับการนําลกัษณะ และเร่ืองราวท่ีบอกผ่าน

ตวัอกัษรมาตีความเพ่ือถ่ายทอดเป็นภาพเขียน ดงันัน้ภาพหรือลกัษณะท่ีครูเหมนํามาถ่ายทอดไว้ 

ยอ่มต้องเกิดจากข้อมลูงานวรรณกรรม และจิตนาการอันเกิดจากความรู้สกึนึกคิดสว่นตวัของช่าง

เขียนมาประกอบเข้าด้วยกันนัน้เอง 1 1

12 ทัง้นีใ้นภาพเขียนของครูเหมเร่ืองพระพุทธประวัติและ

เวสสนัดรชาดก มีการเขียนภาพท่ีต้องใช้จิตนาการร่วมด้วย ดงันี ้

                                                             
12 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: โบราณคดี กรม

ศิลปากร, 2525), 1. 
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ประการแรก คือ ฉากสวรรค์ นรก อันเป็นสถานท่ีซึ่งยงัไม่มีผู้ ใดเคยเห็นด้วยตามา

ก่อน มีเพียงคําบรรยายจากงานวรรณกรรมและจากภาพจิตรกรรมในยุคต่างๆ ท่ีให้กําหนดให้

สวรรค์เป็นดินแดนซึง่เต็มไปด้วยความร่ืนรมย์สวยงาม เป็นท่ีอยู่ของเหลา่เทวดานางฟ้า ท่ีมีรูปร่าง

และการแตง่กายสวยงาม เพ่ือสื่อเป็นตวัแทนของผู้ มีบุญบารมีด้วยการกระทํากรรมดี 1 2

13 สว่นนรก

เป็นดินแดนท่ีเต็มไปด้วยความนา่กลวั ผู้ ท่ีดรุ้ายและผู้ ท่ีกระทํากรรมชั่ว เม่ือทัง้สองแห่งเป็นสถานท่ี

ในอุดมคติ ทําให้ช่างเขียนสามารถถ่ายทอดจินตนาการสว่นตัวได้อย่างเต็มท่ี เช่น ฉากทิวทัศน์ 

ต้นไม้ ดอกไม้ และบรรยากาศในภาพท่ีมีสสีนัแปลกตา เป็นต้น  

แต่ถึงแม้แดนสวรรค์และแดนนรกจะเป็นสถานท่ีซึ่งปรากฏอยู่ตามความเช่ือแบบ

อุดมคติ การถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนของครูเหมยงัคํานึงถึงความเป็นไปได้ เพ่ือสามารถสื่อ

ความหมายของเนือ้หาในภาพเขียนให้แก่ผู้ชมภาพ ให้สามารถรับรู้เร่ืองราวและเกิดความเข้าใจท่ี

ตรงกันได้ ยกตวัอย่าง  เช่น ภาพแดนสวรรค์และบรรยากาศต่างๆในแดนสวรรค์ของครูเหม ได้มี

การผสมผสานระหวา่งจินตนาการ และความสมจริงเข้าไว้ด้วยกนั โดยในเร่ืองพระพทุธประวติัตอน

เทศนาโปรดพระพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ มีการถ่ายทอดความคิดของครูเหมไว้ คือ (ภาพ

ท่ี 242) ในภาพเขียนสถาปัตยกรรมแบบไทย อาคารหลงัคาชัน้ซ้อนมีมขุยื่นออกมาด้านข้าง อาคาร

เขียนแบบ 3 มิติ แสดงปริมาตรความหนาและลกึตามหลกัทศันียวิทยาแบบตะวนัตก มีก้อนเมฆ

รายล้อมอยู่รอบปราสาทหรือวิมานและรองรับอยู่บริเวณสว่นฐาน ในลกัษณะท่ีเปรียบเสมือนว่า 

ปราสาทหรือวิมานหลงันัน้สร้างอยู่บนก้อนเมฆ แทนท่ีจะสร้างอยู่บนพืน้ดิน โดยใช้ก้อนเมฆสื่อ

หมายความของท้องฟ้าท่ีสงูเหนือพืน้ดินบนโลกมนษุย์ ซึง่แม้วา่ปราสาทจะอยู่บนแดนสวรรค์ท่ีเป็น

เร่ืองแบบอุดมคติ แตส่ถานท่ีเหลา่นัน้ก็สร้างและลอยได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งแนวคิดในการเขียนภาพ

ลกัษณะนี ้ช่างเขียนไทยได้รับมาจากแนวคิดแบบสมจริงของตะวนัตก คือ เม่ือมีท้องฟ้าย่อมมีก้อน

เมฆปรากฏอยู่ด้วย โดยการเขียนก้อนเมฆขนาดน้อยใหญ่ กระจายหรือเป็นกลุม่อยู่บนท้องฟ้า 1 3

14 

การเขียนท้องฟ้าท่ีมีก้อนเมฆขนาดน้อยใหญ่ มีปรากฏให้เห็นแล้วในสมัยงานจิตรกรรมไทยสมัย

รัชกาลท่ี 4-5 เช่น (ภาพท่ี 241) ภาพจิตรกรรมท่ีผนังเหนือช่องหน้าต่างอุโบสถ วดัราชประดิษฐ

สถิตมหาสมีาราม กรุงเทพฯ ท่ีเขียนฉากท้องฟ้าขนาดใหญ่ แสดงถึงท้องฟ้าท่ีมีความกว้างใหญ่ มี

เหลา่เทวดาและนางฟ้าหลายองค์เหาะลอยอยูร่วมกบักลุม่ก้อนเมฆ 14

15 

                                                             
13 เร่ืองเดียวกนั, 8. 
14 สนัติ เลก็สขุมุ, คุยกับงานช่างไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 86. 
15 สนัติ เลก็สขุมุ, คุยกับงานช่างไทยโบราณ, 73. 
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ภาพท่ี 241 เทวดาเหาะกบัหมู่ก้อนเมฆน้อยใหญ่ จิตรกรรมฝาผนงัเหนือช่องหน้าตา่งอุโบสถ วดั

ราชประดิษฐสถิตมหาสมีาราม กรุงเทพฯ (ภาพจาก พิชิต องัคศภุรกลุ) 

 

เพ่ือชีใ้ห้เห็นความแตกตา่งในการถ่ายทอดมมุมอง และจินตนาการสว่นตวัของช่าง

เขียน ผู้ วิจัยจะขอยกตัวอย่างภาพเร่ืองพระพุทธประวติั ตอนพระพุทธเจ้าเทศนาโปรดพระพุทธ

มารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ โดยนําภาพของครูเหมและพระเทวาภินิมมิตมาทําการวิเคราะห์

เปรียบเทียบ ดงันี ้
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ภาพท่ี 242 พระพทุธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ผลงานจิตรกรรม

เร่ืองพระพทุธประวติัของครูเหม เวชกร  

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบบัอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย

ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 127. 

 

 
ภาพท่ี 243 พระพทุธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ เร่ืองพระพทุธ

ประวติั ผลงานของพระเทวาภินิมมิต 

ท่ีมา:  ส.ธรรมภกัดี, ชุดภาพพิมพ์ทางศาสนาเร่ืองพระพทุธประวัติ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ลกู ส.

ธรรมภกัดี, ม.ป.ป.), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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เม่ือนําทัง้สองภาพมาทําการเปรียบเทียบกนัจะเห็นได้วา่ ฉากสวรรค์ในมมุมองของ

ครูเหมแสดงเป็นภาพของสถานท่ีท่ีลอยอยู่บนท้องฟ้า โดยพยายามสื่อและถ่ายทอดความคิดของ

ตนเอง ด้วยการเขียนกลุม่เมฆท่ีกระจายอยูใ่นภาพ พระอินทร์และเทวดาองค์หนึ่งท่ีบริเวณมุมซ้าย

มือของภาพ นัง่อยูบ่นก้อนเมฆ รวมถึงการเขียนก้อนเมฆเป็นฐานรองรับปราสาทท่ีอยู่ด้านหลงัของ

ภาพ ต้นไม้สสีนัแปลกตา ใบของต้นไม้เป็นสมี่วง เป็นต้น ซึง่สิง่ท่ีนํามายกตวัอยา่งนัน้ ล้วนเป็นสิ่งท่ี

ถ่ายทอดออกมาจากจินตนาการของช่างเขียน โดยนํามาผสมผสานกบัสิง่ท่ีคุ้นเคย และมีอยู่จริงใน

ยคุสมยัของตน(ภาพท่ี 242) ซึง่แตกตา่งจากภาพของพระเทวาภินิมมิตท่ีสือ่ความหมายฉากสวรรค์

ด้วยปราสาทแบบไทยประเพณี พระพุทธมารดาและเหล่าเทวดานางฟ้านั่งทําอัญชลีฟังธรรม

เทศนาอยู่ภายในอาคาร เขียนก้อนเมฆไว้ด้านหน้าและด้านหลงัของภาพ เพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์

ของสวรรค์ การเขียนภาพในลกัษณะของพระเทวาภินิมมิต มีบางสว่นใกล้เคียงกับรูปแบบงาน

จิตรกรรมไทยประเพณีแบบแผน สงัเกตได้จากการเขียนมุมมองของปราสาท ท่ีเขียนในลกัษณะ

แบนๆไม่แสดงความลกึ เน้นการขยายพืน้ของปราสาทไปทางด้านข้างแทน เป็นการนําเทคนิคแบบ

ไทยประเพณีมาปรับเปลี่ยนและจัดองค์ประกอบภาพบางสว่นให้เป็นงานอย่างใหม่  รวมถึงนํา

เทคนิควิธีการแบบตะวนัตกมาประยกุต์ใช้ในงานจิตรกรรมไทย จึงทําให้ในบ้างสว่นของภาพมีมิติ

มากขึน้ (ภาพท่ี 243) จากภาพพระพุทธประวติัในฉากท่ีพระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระพุทธ

มารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์ของช่างเขียนทัง้สองท่านเห็นได้ว่า ช่างเขียนแต่ละท่านได้นําจิตนา

การสว่นตวัของตนเองมาผสมผสาน เพ่ือประยุกต์ใช้กับเร่ืองราวในพุทธศาสนา อันเป็นเร่ืองแบบ

ปรัมปราคติโดยมีแนวคิด เทคนิค และการแสดงออกเพ่ือสือ่ความหมายท่ีตา่งกนัออกไป 

ประการท่ีสอง ฉากแสดงปาฏิหาริย์ เช่น เหาะลอยบนอากาศ เป็นต้น โดยทัว่ไป

การเขียนภาพท่ีเป็นแนวอุดมคติเหนือจริงเช่นนี ้นอกจากจะใช้เนือ้หาในงานวรรณกรรมเป็นหลกัใน

การตีความ ยงัต้องอาศยัภาพงานจิตรกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และจินตนาการสว่นตวัของช่างเขียนเข้า

ไปผสมผสาน 1 5

16 เพ่ือช่วยสื่อให้ผู้ชมภาพเข้าใจในเนือ้หาและเกิดจินตนาการคล้อยตามเนือ้หาท่ี

ถ่ายทอดผา่นทางงานจิตรกรรม ซึง่ปรากฏภาพฉากการแสดงปาฏิหาริย์ทัง้ในเร่ืองพระพุทธประวติั

และเวสสนัดรชาดก สว่นใหญ่หากเป็นฉากท่ีมีการเหาะหรือลอยครูเหมมกัเขียนก้อนเมฆมารองรับ

การลอยของตัวละครในภาพ แต่ในขณะเดียวกันบ้างภาพในท่าทางเหาะหรือลอยอยู่ได้มีการ

ถ่ายทอดจินตนาการท่ีแตกต่างออกไปบ้าง เช่น พญามารเข้ามาห้ามไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จ

                                                             
16 ประทีป ชุมพล, ปรัชญาและแนวความคิดในงานจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่าง

รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2535), 3. 
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ออกบรรพชา16

17 โดยเขียนพญามารคร่ึงตวั คร่ึงลา่งเป็นก้อนเมฆ ในภาพพยายามสื่อให้ผู้ชมเห็นว่า 

พญามารลอยเข้ามาขว้างทางเพ่ือห้ามพระพทุธเจ้าไว้ การลอยของพญามารในภาพเป็นการลอยท่ี

สมจริงตามอุดมคติ เพราะช่างได้เขียนภาพก้อนเมฆเพ่ือใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนการลอยอยู่เหนือ

พืน้ดินของพญามาร(ภาพท่ี 244) พระอินทร์ดีดพิณสามสายถวายพระสิทธัตถะ ชีใ้ห้เห็นถึงทาง

สายกลาง(ภาพท่ี 245)18 และพระพทุธประทบันัง่อยูบ่นก้อนเมฆ ซึง่ลอยสงูอยู่เหนือปราสาทขึน้ไป 

ในภาพแสดงฉากเหตุการณ์เม่ือครัง้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ โดยการเหาะลอยขึน้ไปบน

ท้องฟ้าให้เหลา่พระญาติเห็น เพ่ือให้หายทิฐิมานะท่ีมีตอ่พระองค์ (ภาพท่ี 246)19 

 
ภาพท่ี 244 พญามารเข้ามาขวางทาง ห้ามไม่ให้เจ้าชายสทิธัตถะออกบรรพชา เร่ืองพระพทุธ

ประวติั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบบัอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา โดย

ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 30. 

 

                                                             
17 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพทุธศาสนา 

โดย ครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ม.ป.ป.), 31. 
18 เร่ืองเดียวกนั, 43. 
19 เร่ืองเดียวกนั, 95. 
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ภาพท่ี 245 พระอินทร์ดีดพิณ 3 สาย เร่ืองพระพทุธประวติั ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541.), 42. 

 

 

 
ภาพท่ี 246 พระพทุธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ด้วยการเหาะไปบนท้องฟ้า เร่ืองพระพทุธประวติั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 94. 
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ทัง้นีมี้ข้อยกเว้นในฉากแสดงการเหาะของตวัละครบางภาพ มิได้มีการเขียนก้อน

เมฆมาประกอบการเหาะของตวัละคร แม้ว่าจะเป็นภาพเขียนท่ีอยู่ในเร่ืองเดียวกันก็ตาม เช่น ใน

เร่ืองพระพทุธประวติั (ภาพท่ี 247) พระอุรุเวลกสัสปเหาะลอยขึน้ไปบนฟ้าท่ีสวนตาลหนุ่ม ไม่มีการ

เขียนก้อนเมฆมาประกอบกับการเหาะของพระมหากัสสปะ เขียนเป็นลกัษณะของพระภิกษุสงฆ์

พนมมืออญัชลลีอยอยูบ่นฟ้าเทา่นัน้19

20 รวมถึงการเหาะของพระอินทร์ในเร่ืองเวสสนัดรชาดก(ภาพท่ี 

248) ก็มิได้เขียนก้อนเมฆประกอบการเหาะ เขียนเป็นเพียงพระอินทร์นัง่พบัเพียบ พนมมืออัญชลี

อยูบ่นอากาศ มีแสงรัศมีหลายสสีนัอยูล้่อมรอบ20

21 ซึง่ข้อแตกตา่งท่ีได้นํามากลา่วถึงนี ้คงเป็นความ

ตัง้ใจของช่างเขียน ท่ีต้องการให้ภาพมีความแตกตา่งกนัออกไปบ้าง ซึ่งช่างเขียนอาจคํานึงถึงเร่ือง

ของความสวยงามในภาพ เพ่ือไม่ต้องการให้การแสดงออกในภาพดซูํา้หรือจําเจนา่เบื่อจนเกินไป 

 

 
ภาพท่ี 247 พระอุรุเวลกสัสปเหาะลอยขึน้ไปบนฟ้า ท่ีสวนตาลหนุม่ เร่ืองพระพทุธประวติั 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 82. 

 

                                                             
20 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพทุธศาสนา 

โดย ครูเหม เวชกร, 83.  
21 เร่ืองเดียวกนั, 118. 
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ภาพท่ี 248 พระอินทร์เหาะ เร่ืองเวสสนัดรชาดก ผลงานของครูเหม เวชกร 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 118. 

 

3. เหตุปัจจัยและบริบทแวดล้อมทางสังคมที่มีผลกระทบต่องานจิตรกรรม 

งานจิตรกรรมไทยแต่เดิมถูกสร้างขึน้เพ่ือรับใช้ศาสนาเป็นหลกั โดยใช้เป็นสื่อใน

การเผยแพร่หลกัธรรมคําสอน ใช้เพ่ือประดบัตกแต่งอาคารทางศาสนาและใช้เป็นสญัลกัษณ์แทน

สถานท่ีอนัศกัด์ิสทิธ์ิ21

22 ซึง่พบได้ตามวดัวาอารามทัว่ไป แต่ในสมัยปัจจุบนังานจิตรกรรมไทยไม่ได้

ปรากฏอยูเ่พียงแคใ่นวดั ยงัปรากฏอยู่ตามหนงัสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพราะเน่ืองจากมีบริบทด้าน

อ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น ระบบการศึกษาในตําราเรียน การค้า ของเก็บสะสม รวมถึงตําแหน่งท่ีใช้

กับงานจิตรกรรม  เช่น วัสดุและเทคโนโลยีท่ีทําให้รูปแบบ  และแนวคิดในงานจิตรกรรมถูก

ปรับเปลีย่นไปตามยคุสมยั ทัง้นีล้กัษณะบางประการท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมของครูเหม มีความ

เก่ียวข้องกบัเร่ืองวตัถปุระสงค์ในการจดัทํา และบริบทแวดล้อมทางสงัคมในช่วงยคุสมยันัน้ ได้แก่ 

3.1 งานจิตรกรรมที่ใช้เพื่อเป็นส่ือและการเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา 

วตัถปุระสงค์ในการเขียนภาพงานจิตรกรรม ถือเป็นปัจจัยสําคญัอย่างหนึ่ง 

ท่ีมีผลตอ่การแสดงออกในงานของครูเหม เพราะเน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการเขียนภาพเร่ืองพระ

พุทธประวัติ และเวสสนัดรชาดกนัน้ เกิดจากการใช้เพ่ือเป็นสื่อเผยแพร่หลกัธรรมคําสอนทาง

ศาสนาให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอให้มีความน่าสนใจ และง่ายต่อ

                                                             
22 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 1, 1. 
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การจดจํามากขึน้ เพ่ือดงึดดูประชาชนรุ่นใหม่ให้เกิดสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองราวทางศาสนา โดยเลือกใช้

ภาพเขียนเป็นตวันําในการถ่ายทอดเร่ืองราวแทนการใช้ตวัอกัษร22

23ทําให้ในชุดภาพเขียนของครูเหม 

ได้เขียนภาพแสดงเหตกุารณ์ในตอนยอ่ยๆไว้ โดยเป็นภาพท่ีมีการแสดงออกอย่างเรียบง่าย เพ่ือให้

งา่ยตอ่การทําความเข้าใจของผู้ชมภาพท่ีเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหลกั ซึง่ไม่ใช่พระสงฆ์ นกัวิชาการ 

หรือผู้ ท่ีศกึษาเก่ียวกับศาสนาโดยตรง ซึ่งปัจจัยท่ีทําให้เกิดวิธีการนําเสนองานจิตรกรรมแบบใหม่

ขึน้เกิดจากสาเหต ุดงันี ้

ประการแรก คือ การแบ่งแยกตอนหรือเนือ้หาในภาพให้มีความชัดเจนมาก

ขึน้ เพราะเน่ืองจากจิตรกรรมฝาผนงัต้องเขียนบนพืน้ท่ีขนาดใหญ่ สงูและกว้างมาก ผู้ ท่ีไม่เคยรู้

เร่ืองราวมาก่อนอาจทําความเข้าใจได้ยาก เพราะเนือ้หาทัง้หมดจะถกูเขียนไว้ในพืน้ท่ีเดียวกนั ภาพ

ท่ีสงูขึน้จะมองเห็นได้ยาก รวมถึงงานจิตรกรรมบางแหง่ก็เกิดการชํารุดเสยีหายจากความชืน้ จนไม่

สามารถระบุได้ว่าเป็นตอนใด เร่ืองใด เป็นต้น 2 3

24 แต่เม่ือเขียนภาพจิตรกรรมลงบนกระดาษ ทําให้

สามารถควบคมุพืน้ท่ีในการจดัองค์ประกอบได้งา่ยกวา่  สามารถกําหนดขนาดของภาพให้เล็กและ

ใหญ่ตามความเหมาะสม รวมถึงยงัสามารถเคลือ่นย้ายท่ีและพกพาได้ 

ประการท่ีสอง คือ การปรับเปลี่ยนวสัดุ และตําแหน่งในการเขียนภาพงาน

จิตรกรรม อนัเน่ืองมาจากยคุสมยั ท่ีทําให้วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั มีความห่างไกลวดัมากขึน้ 

ทําให้การใช้งานจิตรกรรมฝาผนงัเป็นสื่อเผยแพร่ศาสนาเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถเข้าถึง

บุคคลทั่วไปได้ เพราะผู้ ใหญ่ต้องออกไปทํางานนอกบ้าน ส่วนเยาวชนก็เข้ารับการศึกษาตาม

โรงเรียนตา่งๆ ดงันัน้การจดัพิมพ์หนงัสอื ตําราเรียนและสิง่พิมพ์ทางศาสนา เป็นสื่อในการเผยแพร่

ศาสนาจึงมีความสาํคญัและเหมาะสมกบัยคุสมยั สามารถตอบสนองวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบนั

ได้มากขึน้  

ทัง้นีเ้ป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทําให้มีการขยาย

การศกึษาออกไปทัว่ราชอาณาจกัร รวมถึงพระราชบญัญัติประถมศึกษา ท่ีบงัคบัให้เด็กสว่นใหญ่

ในประเทศเข้าโรงเรียน ทําให้ชาวไทยสามารถเขียนและอ่านหนงัสือได้เพ่ิมมากขึน้ 2 4

25 ดงันัน้การใช้

หนงัสอืหรือตําราท่ีเข้ามาเป็นสือ่ในการเผยแพร่เร่ืองราวทางศาสนา จึงเป็นแนวทางใหม่ในสมัยนัน้ 

                                                             
23 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพระพทุธศาสนา 

โดยครูเหม เวชกร, ไม่ปรากฏเลขท่ีหน้า. 
24 วรรณิภา ณ สงขลา, จิตรกรรมไทยประเพณี เล่ม 1, 1. 
25 อําไพ จนัทร์จิระ, วิวัฒนาการการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อ.อิทธิพล, 

2516), 268. 
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ซึง่ผลจากการติดตอ่กบัชาวตา่งชาติทําให้มีการแลกเปลีย่นแนวความคิดในหลายๆด้าน รวมถึงการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ในประเทศไทยให้มีความทนัสมัยขึน้ด้วย โดยเร่ิมการสง่ผลงาน

ต้นฉบับท่ีเป็นฝีมือของช่างชาวไทย ไปตีพิมพ์ยงัต่างประเทศแล้วนํากลบัมาจําหน่ายในประเทศ

ไทย ตอ่มาหลงัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยติุลง การพิมพ์ในประเทศไทยก้าวหน้าขึน้อย่างรวดเร็ว มี

การสัง่ซือ้เคร่ืองพิมพ์ท่ีทันสมัยมาจากต่างประเทศ มีทัง้อุปกรณ์ทําเพลท บล็อกและอุปกรณ์

สาํหรับแยกส ีเป็นต้น25

26 เม่ือระบบเทคโนโลยีการพิมพ์มีความก้าวหน้าขึน้ ทําให้มีทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติพิมพ์หนงัสือออกมาเป็นจํานวนมาก เช่น หนังสือพิมพ์รายวนั นิตยสารรายสปัดาห์ 

รายเดือน รวมถึงสิ่งพิมพ์ทางศาสนา เป็นต้น และนับตัง้แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยูห่วัเป็นต้นมา ความสนใจหนงัสอืแนวบนัเทิงคดีมีมากขึน้เพ่ิมขึน้ 26

27ทัง้นิตยสารรายเดือน ราย

สปัดาห์ ภาพหน้าปกสีสนัสดใส มักใช้ภาพผู้หญิงเป็นปกหน้าของหนงัสือ นิตยสารท่ีน่าสนใจใน

สมยันี ้ได้แก่ เพลนิจิต 27

28เร่ิมออกฉบบัแรกเม่ือ พ.ศ. 2476 และหนงัสอืประมวลสาร เร่ิมออกฉบบัแรก

เม่ือ พ.ศ. 2478 ซึง่นิตยสารทัง้ 2 ท่ีกลา่วถึงนัน้ ครูเหมได้เป็นผู้ เขียนภาพหน้าปก และภาพประกอบ

เนือ้หาด้านในไว้จํานวนหลายภาพ ทําให้ช่ือเสียงและลกัษณะภาพเขียนของครูเหมเป็นท่ีรู้จักคุ้นเคย

ของประชาชนทัว่ไป 

3.2 โปสการ์ดและภาพถ่าย   

โปสการ์ดและภาพถ่ายเป็นสินค้าท่ีเกิดจากการติดต่อค้าขาย และการรับ

วัฒนธรรมตะวันตกตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 4-5 เป็นต้นมา ทําให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจใน

ประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกับการถ่ายภาพและการพิมพ์ เช่น ปลายสมัย

รัชกาลท่ี 5 ชาวเยอรมนั ช่ือ นายโรเบิร์ต เลนซ์ มาเปิดสตูดิโอชั่วคราวท่ีโรงแรมโอเรียนเตล ซึ่งฉาย

พระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 และเจ้านายในสมยันัน้ ตอ่มาได้นํามาภาพถ่ายเหลา่นัน้มาทําเป็นโปสการ์ด

เพ่ือจําหน่าย ซึ่งได้รับความนิยมมาก รวมถึงยงัมีช่างภาพชาวอิตาเลี่ยนท่ีเข้ามาเปิดร้านถ่ายรูป

และทําบล๊อคอยู่แถวถนนเจริญกรุง โดยถ่ายภาพแนววิถีชีวิต บ้านเมืองในบางกอกมาจัดทําเป็น

โปสการ์ดจําหนา่ย ซึง่ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 6 ได้กลายเป็นร้านของชาวญ่ีปุ่ นท่ีจําหน่ายโปสการ์ด

                                                             
26 วลัลภ สวสัดิวลัลภ, หนังสือและการพมิพ์ (กรุงเทพฯ: หนว่ยศกึษานิเทศ กรมการ

ฝึกหดัครู, 2535), 103. 
27 อําไพ จนัทร์จิระ, วิวัฒนาการการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย, 265. 
28 เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพิมพ์สยาม (กรุงเทพฯ:  ริเวอร์ บุ๊คส์ , 2542), 93. 
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เช่นเดียวกัน สมัยรัชกาลท่ี 7 มีโปสการ์ดท่ีเป็นของโรงพิมพ์ไทย คือ กรมรถไฟหลวง จําหน่าย

โปสการ์ดท่ีแสดงภาพภาพบ้านเมือง ถนนหนทางและเหตกุารณ์ตา่งๆ 28

29 

 

 
ภาพท่ี 249 โปสการ์ดท่ีได้มีการรวบรวมไว้ 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพมิพ์สยาม (กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์, 2542), 20. 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการมีโปสการ์ดและภาพถ่าย คือ ช่วยให้มุมมองของ

ชาวไทยเปิดกว้างมากขึน้ เร่ืองราวในภาพท่ีถ่าย ไม่จําเป็นต้องเก่ียวข้องกับชนชัน้สงูหรือศาสนา

เสมอไป โดยเร่ิมให้ความสําคญักับเร่ืองของวิถีชีวิตและเหตุบ้านการเมืองมากขึน้ ในแง่ของด้าน

ธุรกิจการค้านัน้ ได้ทําให้ชาวไทยเร่ิมรู้จักการซือ้ขายและการเก็บสะสมภาพ เพราะเน่ืองจาก

ภาพเขียนและภาพถ่าย สามารถใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูล เพ่ือให้คนในยุคหลังได้ศึกษาสภาพ

บ้านเมืองและวิถีชีวิตได้จากภาพถ่ายนัน้เอง เพราะถือเป็นวิธีการเก็บบนัทึกความทรงจําได้เป็น

อยา่งดี 

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบังานจิตรกรรม คือ ช่างเขียนสามารถเรียนรู้แสงเงา มิติ

ความหนา และความลกึของวตัถไุด้จากภาพถ่ายหรือโปสการ์ดตา่งๆ รวมถึงยงัสามารถนํามุมมอง

ท่ีได้จากภาพถ่าย ไปประยกุต์ใช้กบัการจดัองค์ประกอบภาพในงานจิตรกรรม เช่น การเขียนภาพท่ี

อยูภ่ายใต้กรอบสีเ่หลีย่ม ภาพท่ีเขียนนัน้มีมิติ มีการใช้หลกัทศันียวิทยาเพ่ือให้แลดูมีระยะใกล้-ไกล 

และการให้แสง-เงาท่ีสมจริงมากขึน้ รวมถึงการเลือกแสดงเพียงหนึ่งเหตุการณ์ลงไปในหนึ่งภาพ 

เป็นต้น ทัง้นีช้่างเขียนชาวไทยเร่ิมมีการทดลองเขียนภาพตามภาพถ่าย หรือเขียนภาพตามสื่อ

สิง่พิมพ์จากตา่งประเทศ ซึง่ปรากฏให้เห็นแล้วตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 เช่น ภาพงานจิตรกรรมฝาผนงั

                                                             
29 เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพิมพ์สยาม, 21. 
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อุโบสถ วดับวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นฝีมือของช่างเขียนคนสําคญัในยุคนัน้ คือ ขรัว

อินโขร่ง ท่ีเขียนเป็นภาพปริศนาธรรม ซึง่วตัถตุ่างๆและเทคนิคในภาพมีลกัษณะแนวทางคล้ายกับ

ภาพเขียนของชาวตะวนัตก เป็นต้น29

30  

3.3 ส่ิงพิมพ์ทางศาสนา 

เม่ือการจําหน่ายโปสการ์ดภาพบุคคลสําคัญและภาพวิถีชีวิต เร่ิมเป็นท่ี

สนใจและแพร่หลายในประเทศไทย ทําให้การพิมพ์ภาพท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองทางพระพุทธศาสนา 

เป็นอีกหนึง่แนวทางสาํหรับการค้าในยคุนัน้ โดยถือเป็นการเผยแพร่ศาสนา และจําหน่ายเพ่ือให้ซือ้

เก็บไว้เป็นของสะสมไปในตวั ซึ่งเม่ือราว พ.ศ.2440 มีการพิมพ์ภาพพระพุทธประวติัจําหน่าย เร่ิม

จากกรมหลวงสรรพสาสตรศุภกิจ (ต้นสกุลทองแถม) ทรงพระราชดําริทําภาพพระบฏเล็กๆขาย 

โดยให้พระวรรณวาดวิจิตร (ทอง จารุวิจิตร) เขียนภาพตวัอยา่งเป็นภาพปางมารวิชยั สง่ไปตีพิมพ์ท่ี

ต่างประเทศ ซึ่งได้รับความนิยมมาก ต่อมามีการเขียนภาพพระพุทธประวัติขึน้อีกหลายแบบ

ด้วยกนั และมีผู้ผลติสือ่สิง่พิมพ์ทางศาสนาเพ่ิมมากขึน้ โดยเร่ืองท่ีนํามาเขียนในภาพ เป็นเร่ืองพระ

พทุธประวติัและชาดก30

31  

ทัง้นีเ้ป็นผลจากความทนัสมยัของระบบการพิมพ์ ท่ีสามารถผลิตสิ่งพิมพ์ได้

คราวละจํานวนมากและมีสีสนัสวยงาม ทําให้ระบบการพิมพ์เข้ามาเก่ียวข้องกับภาพทางศาสนา 

ซึ่งจากงานแนวปราณีตศิลป์ท่ีทําได้ช้าต้นทุนสูงและมีจํานวนน้อย ถูกเปลี่ยนมาเป็นงานแนว

พาณิชย์ศิลป์ โดยมีสํานกัพิมพ์เป็นผู้จัดหาช่างเขียนท่ีมีช่ือเสียงมาเขียนภาพและวางจําหน่าย 3 1

32 

สิง่พิมพ์ทางศาสนาท่ีเผยแพร่และรู้จกักนัทัว่ไป ได้แก่ ภาพพิมพ์ของสํานกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ฝีมือ

ของพระเทวภินิมมิต (พ.ศ.2431-2490) ซึ่งเป็นช่างหลวงในปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 733 

และภาพพิมพ์ท่ีจัดทําโดยศึกษานิธิวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฝีมือของครูเหม เวชกร ภาพ

                                                             
30 สนัติ เลก็สขุมุ, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3: ความคิดเปล่ียนการแสดงออก

ก็เปล่ียนตาม (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์เมืองโบราณ, 2548), 216. 
31 เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพิมพ์สยาม, 8. 
32 เดน่ดาว ศิลปานนท์, “จิตรกรรมฝาผนงัเร่ืองพระมาลยัในภาคกลางของประเทศไทย” 

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยัศิลปากร 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 136. 
33 ชยัณรงค์ ดีอินทร์, “พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลป์ไชย),” ศิลปากร 49, 2 

(มีนาคม-เมษายน, 2549): 17-20. 
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พิมพ์ทางศาสนาในลกัษณะนี ้ได้รับความนิยมมาก โดยนําไปจัดพิมพ์เป็นภาพสีใส่กรอบและ

จดัพิมพ์เป็นขนาดโปสการ์ด33

34 

 
ภาพท่ี 250 สิง่พิมพ์ทางศาสนาท่ีได้มีการรวบรวมไว้ 

ท่ีมา: เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพมิพ์สยาม (กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์ , 2542), 8-9. 

 

4.3.4 อิทธิพลจากศิลปินต่างประเทศและส่ิงพิมพ์ต่างประเทศ 

ในการเขียนภาพแนวตะวนัตกช่างเขียนไทยสว่นใหญ่มกัศึกษาเทคนิค และ

แนวทางการเขียนภาพจากศิลปินและสือ่สิง่พิมพ์จากตา่งประเทศ ซึง่ในภาพเขียนครูเหมได้ปรากฏ

อิทธิพลความเป็นตะวันตกอยู่ในภาพเขียนด้วยเช่นกัน โดยมีผู้ ใกล้ชิดได้กล่าวว่า ครูเหมได้รับ

อิทธิพลและแรงบนัดาลใจมาจาก งานจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสของยุโรปในยุคศตวรรษท่ี 19 

เช่น ภาพเขียนของ เอ็ดการ์ เดอกาส์ พ.ศ.2377-2466 (Edgar Degas ค.ศ.1834-1917) ซึ่งมี

ลกัษณะการเขียนภาพแบบตกขอบ และได้รับอิทธิพลจากงานภาพประกอบของฟอร์ตูนิโย มาตา

เนีย (Fortunino Matania ค.ศ.1881-1963)35 เป็นแนวทางในการเขียนภาพ ซึ่งจากข้อมูลดงักลา่ว 

                                                             
34 สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมลูกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2548), 15. 
35 ศรัณย์ ทองปาน, “หลายมมุมองของครูเหม,”  สารคดี 18, 213 (พฤศจิกายน 2542): 

167-168. 
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ผู้ วิจัยจึงนําภาพเขียนของศิลปินทัง้สองท่าน มาทําการศึกษาเปรียบเทียบ  เพ่ือให้ทราบถึง

แหลง่ท่ีมาและแรงบนัดาลของครูเหมในการเขียนภาพ  

 

 
ภาพท่ี 251 เอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) 

ท่ีมา: Charles S Moffett, Impressionist and Post- impressionist in the Metropolitan 

Museum of art (New York: Metropolotan Museum of Art, 1991), 50. 

 

เอ็ดการ์ เดอกาส์ พ.ศ.2377-2466 (Edgar Degas ค.ศ.1834-1917) เกิด

เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2377 เป็นจิตรกรและประติมากรชาวฝร่ังเศส ถือเป็นศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียงคนหนึ่งในศิลปะแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ 3 5

36 โดยภาพเขียนของเอ็ดการ์ เดอกาส์ได้รับแรง

บันดาลใจจากภาพพิมพ์บนแผ่นไม้ของญ่ีปุ่ น ท่ีเรียกว่า อูกิโยเอะ(Ukiyoe)37 และวิถีชีวิตของ

ชาวเมืองฝร่ังเศสในยคุนัน้ เช่น โรงเรียนสอนบลัเลต์่ แหลง่พกัผอ่นตา่งๆ สนามม้าแขง่ โอเปร่า และ

                                                             
36 วีรวรรณ มณี, จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพ: ไทยวฒันาพานิช, 2528), 

76. 
37 อูกิโยเอะ(Ukiyoe) เป็นงานประณีตศิลป์ประเภทภาพพิมพ์บนแผ่นไม้ ซึง่เป็นงานศิลปะ

ท่ีได้รับการอุปถมัภ์จากชนชัน้พอ่ค้าในสมยัเอโดะ ซึง่เนือ้หาบนภาพพิมพ์จะเน้นการแสดงถึงเร่ืองราว

วิถีชีวิตท่ีมีความเป็นสามญัชน ดูรายละเอียดใน มาลนีิ คมัภีรญาณนนท์, ประวัติศาตสตร์ศิลปะ

ญ่ีปุ่ น, (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2532), 249, 252. 
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วิถีชีวิตของผู้คนในร้านกาแฟ เป็นต้น37

38 ทัง้นีส้งัเกตได้จากภาพเขียนในยคุแรก จะเป็นภาพเก่ียวกับ

เร่ืองราวประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากภาพเขียนแนวประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีผลงานการเขียน

ภาพเหมือนของบุคคล ท่ีเน้นถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึและของบุคคลในภาพผ่านทางแววตาและ

สหีน้า เช่น ภาพ The Bellelli Family (พ.ศ.2418-2419)39  

 

 
ภาพท่ี 252 The Bellelli Family (พ.ศ.2418-2419) เทคนิคสีนํา้มนับนผืนผ้าใบ  

ท่ีมา: Caroline Mathieu, Guide to the Musee d'Orsay (Paris: Reunion des Musees Nationaux, 

1992), 75. 

 

ในยุคหลงัเอ็ดการ์ เดอกาส์ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการเขียนภาพ โดยเน้น

ให้ความสาํคญักับภาพวิถีชีวิตผู้คนมากขึน้ สว่นใหญ่เป็นภาพท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของคนฝร่ังเศสใน

ยคุนัน้ เช่น ภาพเขียนเก่ียวกบันกับลัเลต์่ หรือภาพเก่ียวกับวิถีชีวิตของผู้คนในร้านกาแฟ เช่น ภาพ 

The Absinthe Drinker (พ.ศ.2377-2460)40ในภาพนีจ้ะเห็นได้วา่แววตาของสตรีในภาพนัน้ดูเหม่อ

ลอย นัง่อยูใ่นทา่ทางท่ีดเูฉยชา ผู้ชายนัง่พาดแขนไว้บนโต๊ะ สายตามองเหม่อไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน บุคคล

ทัง้สองอยู่ลกัษณะท่าทางดูเมินเฉยไม่สนใจซึ่งกันละและกัน ฉากท่ีปรากฏในภาพเขียนเป็นร้าน

กาแฟ40

41 ซึง่เวลาในภาพเขียนนัน้คงเป็นกลางคืน หรืออาจบริเวณท่ีมีแสงสลวั เน่ืองจากบริเวณผนงั

                                                             
38 วรีวรรณ มณี, จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19, 77. 
39 Caroline Mathieu, Guide to the Musee d'Orsay (Paris: Reunion des Musees 

Nationaux, 1992), 74. 
40 “lbid., 124. 
41 วรีวรรณ มณี, จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19, 78. 
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ด้านหลงัในภาพ ได้เขียนเงาสะท้อนของบุคคลเวลาทัง้สองไว้ (ภาพท่ี 253) รวมถึงภาพเขียนของ

เอ็ดการ์ เดอกาส์ ในยุคหลงัได้เขียนภาพชุดการแต่งตวัของสตรีในอิริยาบถต่างๆ เช่น อาบนํา้ หวี

ผม เช็ดตวั เป็นต้น ซึ่งลกัษณะภาพเขียนในชุดนี ้เอ็ดการ์ เดอกาส์ ใช้สีท่ีเข้มขึน้และมีการทดลอง

เทคนิคใหม่ๆในการเขียนภาพ เน่ืองจากประสบปัญหาทางด้านสายตา 4 1

42ลักษณะเด่นของ

ภาพเขียนในชุดนี ้คือ การใช้มมุมองท่ีบงัคบัสายตาคนด ูให้อยูใ่นมมุมองท่ีจํากดั คล้ายกบัการแอบ

มองโดยท่ีบุคคลในภาพนัน้ไม่รู้ตัว เช่น ภาพ Nude Women having her hair combed 

(พ.ศ.2428-2429)43 

 

 
ภาพท่ี 253 The Absinthe Drinker (พ.ศ.2377-2460) เทคนิคสนํีา้มนับนผืนผ้าใบ 

ท่ีมา: Caroline Mathieu, Guide to the Musee d'Orsay (Paris: Reunion des Musees Nationaux, 

1992), 125. 

                                                             
42 วรีวรรณ มณี, จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19, 78. 
43 Charles S Moffett, Impressionist and Post - impressionist in the Metropolitan 

Museum of art (New York: Metropolotan Museum of Art, 1991), 80. 
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ภาพท่ี 254 Nude Women having her hair combed (พ.ศ.2428-2429) 

ท่ีมา: Charles S Moffett, Impressionist and Post- impressionist in the Metropolitan 

Museum of art (New York: Metropolotan Museum of Art, 1991), 81.  

 

ซึง่จากการศกึษาวิเคราะห์แนวทางในการเขียนภาพของ เอ็ดการ์ เดอกาส์

ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าเป็นไปได้ท่ีการจัดองค์ประกอบภาพแบบตกขอบของครูเหม น่าจะได้รับ

อิทธิพลมาจากเอ็ดการ์ เดอกาส์ จริงตามท่ีมีผู้กลา่วถึงไว้43

44เพราะเน่ืองจากภาพเขียนเร่ืองพระพุทธ

ประวติัและเวสสนัดรชาดก มีการเขียนสดัสว่นของสรีระไม่ครบคล้ายลกัษณะลําตวัขาด ซึ่งปรากฏ

การเขียนลกัษณะแบบเห็นไม่ครบทัง้ลาํตวัในภาพตวัละครสาํคญั โดยทัว่ไปในงานจิตรกรรมไทยท่ี

เป็นเร่ืองราวอนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองราวทางพระพทุธศาสนาแล้ว ช่างเขียนชาวไทยมักเขียนตวัละคร

สําคญัอย่างวิจิตรบรรจง เขียนสรีระแบบเต็มตวั รวมถึงเขียนให้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นจุดเด่นสําคัญ

ท่ีสดุของภาพเสียด้วยซํา้ ซึ่งต่างจากภาพเขียนครูเหมท่ีกล้าเขียนตวัละครสําคญัเหลา่นัน้แบบไม่

เต็มตวั โดยการตัดบางส่วนของสรีระออก หรือเขียนภาพด้วยองค์ประกอบแบบตกขอบนัน้เอง 

ถึงแม้ว่าการเขียนภาพแบบตกขอบอาจมิได้ปรากฏเฉพาะแค่เอ็ดการ์ เดอกาส์ อาจมีศิลปิน

ชาวต่างชาติคนอ่ืนท่ีนิยมจัดองค์ประภาพแบบตกขอบเช่นเดียวกัน แต่นัน้ก็ทําให้ทราบว่าครูเหม

ได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากตะวนัตก ซึ่งเป็นความกล้าแสดงออกอย่างใหม่ท่ีปรากฏในงาน

จิตรกรรมไทยช่วงสมยัรัชกาลท่ี 6-7 นัน้เอง ทัง้นีก้ารเขียนภาพแบบตกขอบของครูเหมอาจเกิดจาก

                                                             
44 ศรัณย์ ทองปาน, “หลายมมุมองของครูเหม,”  สารคดี 18, 213 (พฤศจิกายน 2542): 

168. 
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ปัจจยัอ่ืนได้อีก เช่น การมีกรอบท่ีบงัคบัพืน้ท่ีในการเขียนภาพ ทําให้ช่างเขียนไม่สามารถเขียนภาพ

ลงไปได้ครบตามท่ีต้องการก็เป็นได้ 

นอกเหนือจากการเขียนแบบภาพแบบตกขอบแล้ว ครูเหมน่าจะได้รับ

อิทธิพลแนวคิดด้านอ่ืนมาจากเอ็ดการ์ เดอกาส์ เช่น เร่ืองการใช้แสง-เงา ลกัษณะทา่ทางและบุคลกิ

ของบุคคลในภาพเขียน เพราะเน่ืองจากในภาพเขียนของครูเหม เช่น เ ร่ืองบันเทิงคดีต่างๆ 

ประวติัศาสตร์ และเร่ืองราวอนัเน่ืองมาจากพระพทุธศาสนา มักเขียนลกัษณะท่าทางของตวัละคร 

ท่ีมีความเป็นธรรมชาติอยา่งสามญัชนทัว่ไปปรากฏให้เห็นในภาพอยู่เสมอ เพียงต่างจากภาพของ

เอ็ดการ์ เดอกาส์ ตรงท่ีภาพของเอ็ดการ์ เดอกาส์เป็นเร่ืองราววิถีชีวิตผู้คนฝร่ังเศสในยุคนัน้ สว่น

ผลงานของครูเหม เป็นภาพเขียนเก่ียวกบัเร่ืองราวอนัเน่ืองมากจากพระพุทธศาสนา ท่ีช่างเขียนได้

นําเสนอเนือ้หาในภาพด้วยภาพวิถีชีวิต บรรยากาศ และอากัปกิริยาอย่างไทยๆ ท่ีร่วมสมัยกับ

ตนเองแทน รวมถึงครูเหมอาจได้รับอิทธิพลแนวคิดของเอ็ดเกอร์ เดอกาส์ เร่ืองของการจัด

องค์ประกอบในมมุมองท่ีคล้ายกบัลกัษณะการแอบมอง โดยท่ีบุคคลในภาพนัน้ยงัไม่รู้สกึตวัว่าถูก

จ้องมองอยู ่จากภาพเขียนเร่ืองพระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดก ได้มีการเขียนภาพในมุมมอง

ลกัษณะท่ีกลา่วถึง ดงันี ้ 

 

 
ภาพท่ี 255 พระนางพิมพายโสธาราชีใ้ห้พระราหลุดพูระเจ้าพทุธเจ้า 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวตัิ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางศาสนา โดย ครูเหม 

เวชกร (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 96. 
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แสดงเหตกุารณ์ท่ีพระนางพิมพายโสธารา พาพระราหลุเสด็จไปยงัช่องพระ

แกล เพ่ือชีใ้ห้พระราหุลดูพระพุทธเจ้า แล้วตรัสบอกว่าพระพุทธเจ้าคือพระบิดาของพระราหุล 4 4

45 

การจดัองค์ประกอบในภาพนี ้ถือเป็นลกัษณะการจดัวางภาพแบบตกขอบ เน่ืองจากช่างเลอืกเขียน

นางพิมพาแคเ่พียงสว่นหนึง่เทา่นัน้ ยอ่มเป็นความตัง้ใจของช่างเขียน เพราะเน่ืองจากพืน้ท่ีว่างใน

ภาพมีมากพอให้เขียนนางพิมพาได้เต็มตวั ภาพนีถ้กูนําเสนอในมมุองท่ีผู้ชมภาพ มองดูนางพิมพา

และพระราหลุกําลงัสนทนากนั โดยท่ีนางพิมพาไม่รู้สกึตวั และไม่ได้สนใจสิ่งอ่ืน นอกเหนือจากสิ่ง

ท่ีตนกําลงัพูดอยู่กับพระราหุล สว่นพระราหุลนัน้ยืนในท่าหันหลงั ยิ่งแสดงให้เห็นชัดว่า ทัง้สอง

พระองค์เป็นจุดรวมสายตาสาํคญัท่ีช่างเลอืกนํามาแสดงไว้ในระยะใกล้ ด้วยมุมมองท่ีเหมือนผู้ชม

ภาพกําลงัแอบมองเข้าไปในเหตกุารณ์ การให้สแีละการจดัองค์ประภาพท่ีให้นํา้หนกัไปด้านซ้ายมือ 

บงัคบัสายตาของผู้ชมภาพให้มุ่งตรงไปยงัพระนางพิมพาก่อนท่ีจะมองวตัถุอ่ืนในภาพ และก่อนท่ี

จะนําสายตาผู้ชมภาพไปยงัเหตุการณ์อ่ืนในภาพท่ีต้องการสื่อถึง รวมถึงท่าทางอากัปกิริยาของ

พระนางพิมพา มีความเป็นธรรมดาตามแบบอย่างท่าทางการแสดงออกของมนุษย์ทัว่ไป ซึ่งมิใช่

ทา่ทางแบบนาฏลกัษณ์ เปลือกตาท่ีเหลือบต่ําลงมายงัพระราหุลและปากท่ีแย้มออก ในลกัษณะ

ทา่ทางเหมือนกําลงัพดูมีความสมจริง ถือเป็นรายละเอียดเล็กน้อยท่ีครูเหมเลือกนํามาใสไ่ว้อย่าง

พิถีพิถนั (ภาพท่ี 255) 

 

 

                                                             
45 ธรรมสภา, สมุดภาพพระพทุธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางศาสนา โดย 

ครูเหม เวชกร, 97. 
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ภาพท่ี 256 แสงและเงาในภาพของครูเหมเร่ืองเวสสนัดรชาดก 

ท่ีมา: ธรรมสภา, สมุดภาพพระพุทธประวัติ ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางศาสนา โดย ครูเหม 

เวชกร, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2541), 102. 

 

ภาพนีมี้ความน่าสนใจอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการแสดง

อารมณ์ความรู้สกึของตวัละครท่ีได้กลา่วถึงไปแล้วก่อนหน้านี ้ยงัมีความน่าสนใจในเร่ืองของการ

ให้แสงและเงาในภาพ เพราะเน่ืองจากในภาพเป็นบริเวณท่ีมีแสงสลวั ตามเหตุการณ์ในท้องเร่ือง

นัน้ ภาพนีแ้สดงเวลาเย็นหรือเวลาท่ีพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว สงัเกตได้จากมีการก่อกองไฟเพ่ือให้

แสงสว่าง แสงจากกองไฟทําให้เกิดเงาสะท้อนของพระเวสสนัดรไปยังท่ีด้านหลงัผนัง ถือเป็น

รายละเอียดท่ีช่างเขียนจงใจนํามาถ่ายทอดไว้ในภาพ(ภาพท่ี 256) จากลกัษณะของแสงและเงาใน

ภาพนีมี้ความคล้ายคลึงกันกับแนวทางการเขียนแสงและเงาสะท้อนในภาพ The Absinthe 

Drinker (พ.ศ.2377-2460)46 ทัง้นีอ้าจเป็นอิทธิพลท่ีได้รับจากภาพเขียนของเอ็ดการ์ เดอกาส์ ท่ีครู

เหมนํามาทดลองศกึษา และปรับใช้ในภาพเขียนของตนก็เป็นได้ 

ฟอร์ตูนิโอ มาตาเนีย (Fortunino Matania) พ.ศ.2424-2506 เกิดเม่ือวนัท่ี 

16 กรกฎาคม พ.ศ.2424 ในเมืองเนเปิลส์ เป็นชาวอิตาเลีย่น เร่ิมเรียนหดัเขียนภาพมาตัง้แต่วยัเด็ก

เน่ืองจากพอ่ของเขาเป็นจิตรกรท่ีฝีมือคนในยคุนัน้ เขาจึงศกึษาและฝึกฝนวิธีการเขียนภาพจากพ่อ 

                                                             
46 Caroline Mathieu, Guide to the Musee d'Orsay, 124. 
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ความสามารถและเอกลกัษณ์พิเศษเฉพาะตวัของเขา คือ สามารถเขียนภาพท่ีมีแสง ส ีรายละเอียด

ตา่งๆ รวมถึงถ่ายทอดบรรยากาศและความรู้สกึตา่งๆได้สมจริงเหมือนราวกบัภาพถ่าย46

47  

เม่ืออายไุด้ 14 ปี ฟอร์ตนิูโอ มาตาเนีย ได้เร่ิมงานวาดภาพประกอบเป็นครัง้

แรกเม่ือ พ.ศ.2438 กับหนงัสือช่ือ “L’illustrazioneItaliania” ตัง้แต่นัน้ผลงานของเขาได้ถูกตีพิมพ์

มาอย่างต่อเน่ือง เม่ืออายุ 20 ปีช่ือเสียงของเขาเป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากขึน้ในกรุงปารีสและลอนดอน 

จนกระทัง่ได้รับเกียรติให้ไปเขียนภาพประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์เอ็ดเวิสท่ี 7( Edward)ของ

อังกฤษให้กับหนงัสือพิมพ์ช่ือเดอะกราฟฟิก(The Graphic)ซึ่งเป็นหนงัสือพิมพ์ท่ีมีการจัดพิมพ์

ภาพประกอบร่วมไว้กบัเนือ้หาในเลม่ หนงัสอืพิมพ์ฉบบันีมี้ช่ือเสียงในด้านการเลือกใช้ศิลปินท่ีเก่ง

ท่ีสดุ ซึง่หนงัสอืพิมพ์เดอะกราฟฟิก(The Graphic)รู้สกึดีท่ีได้ฟอร์ตูนิโอ มาตาเนีย มาร่วมงานด้วย 

ความมีช่ือเสยีงของหนงัสอืพิมพ์ฉบบันีมี้ความโดดเด่น จนสามารถแซงหน้าหนงัสือพิมพ์ท่ีเกิดขึน้

ก่อนอยา่งหนงัสอืพิมพ์เดอะ อิลสัเทรท ลอนดอน นิว (Illustrated London News) ได้ สาเหตุท่ีฟอร์

ตูนิโอ มาตาเนีย ได้รับเลือกให้เขียนภาพในพระราชาภิเษกของเอ็ดเวิส์ ท่ี 7 ของอังกฤษ คง

เน่ืองมาจากพระราชพิธีราชาภิเษกครัง้นัน้จดัขึน้ท่ีมหาวิหารเวสมินสเตอร์ (Westminster) ซึง่ห้ามมิ

ให้มีการนํากล้องถ่ายรูป ดินสอ และสมดุวาดภาพเข้าไป ดงันัน้ความสามารถพิเศษสว่นตวัของเขา

ในการจดจําและการนําภาพท่ีมองเห็นมาถ่ายทอดมาเป็นภาพเขียนได้จึงเหมาะสมกับงานครัง้นี ้

มาก ต่อจากนัน้ไม่นานฟอร์ตูนิโอ มาตาเนีย ก็สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์ในพระราชพิธีออกมา

เป็นภาพเขียนได้ โดยภาพท่ีเขียนใช้ลกัษณะมมุมองแบบการมองผ่านกล้องถ่ายรูปมานําเสนอ ซึ่ง

คล้ายกบัผลงานภาพเขียนชิน้อ่ืนๆของเขา47

48  

                                                             
47 Peter Richarson, “The art of Fortunino Matania,” in Illustrators Issue 3 (London: 

Book place Books, 2013), 16. 
48“lbid”., 16. 
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ภาพท่ี 257 พระราชพิธีราชาภิเษกของเอ็ดเวิสท่ี 7 ขององักฤษ ผลงานของฟอร์ตนิูโอ มาตาเนีย  

ท่ีมา: Peter Richarson, “The art of Fortunino Matania,” in Illustrators Issue 3 (London: 

Book place Books, 2013), 16. 

 

ทัง้นีย้ังมีผลงานภาพประกอบแนวอ่ืนอีกท่ีทําให้ฟอร์ตูนิโอ มาตาเนีย มี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จัก เช่น การเขียนภาพเหตุการณ์ในสงครามโลกครัง้ท่ี 1 หรือการเขียนภาพ

เหตกุารณ์เม่ือครัง้เรือไททานิคลลม่ให้กับหนงัสือของอังกฤษช่ือ เดอะ สเฟียร์ (The Sphere )เม่ือ 

พ.ศ. 2464 แนวทางการเขียนภาพของเขายังคงเป็นลกัษณะเดิม คือ เขียนภาพให้แลดูสมจริง 

คล้ายกบัภาพถ่าย เน้นการให้แสงและเงาไลค่า่นํา้หนกัอ่อน-แก่ตามธรรมชาติ และให้ความสําคญั

ของรายละเอียดเคร่ืองแต่งกาย สถานท่ี และยุคสมัยอย่างถูกต้อง เช่น หากต้องเขียนเคร่ืองแบบ

ของทหารและอาวธุ ก็จะเขียนรายละเอียดท่ีถกูต้องตามความเป็นจริง48

49 

                                                             
49 Peter Richarson, “The art of Fortunino Matania,” in Illustrators Issue 3, 16. 
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ภาพท่ี 258 ม้าและทหารในสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ผลงานของ มาตาเนีย (Fortunino Matania) 

ท่ีมา: Joseph Darracott, ed., The First World War in posters: The Imperial War Museum 

(London) (New York: Dover, 1974), 59. 

 

 
ภาพท่ี 259 ผู้คนบนเรือไททานิคก่อนเรือจะจม ผลงานของ มาตาเนีย (Fortunino Matania) 

ท่ีมา: Peter Richarson, “The art of Fortunino Matania,” in Illustrators Issue 3 (London: 

Book place Books, 2013), 19. 
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จากคําบอกกลา่วท่ีวา่ ภาพเขียนของครูเหมสว่นใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจาก

มาตาเนียนัน้49

50 ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ มีความคล้ายคลงึกนัอยูบ้่างในเร่ืองของการนําเสนอมุมมองท่ี

คล้ายกบัภาพถ่าย รวมถึงการเขียนฉากสถานท่ี เคร่ืองแตง่กาย และสดัสว่นสรีระของคนและสตัว์ท่ี

เป็นลกัษณะแบบตะวนัตก แตก็่มิใช่การลอกเลยีนมาทัง้หมด ถ้าหากจะกลา่วถึงอิทธิพลท่ีได้รับมา

จากฟอร์ตนิูโอ มาตาเนีย แล้ว ยอ่มน่าจะเป็นเร่ืองของการศึกษาแนวทางในการเขียนประกอบสื่อ

สิง่พิมพ์มากกว่า เพราะเน่ืองจากในสมัยของครูเหมการเขียนภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ ยงัถือเป็น

เร่ืองแปลกใหม่สําหรับวงการศิลปะของไทย และถือว่าเป็นงานฝีมือเท่านัน้ ซึ่งคนสว่นใหญ่มักให้

ความสําคัญกับงานศิลปะท่ีเป็นงานเพ้นท์บนผืนผ้าใบท่ีแสดงความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์

ความรู้สึกมากกว่า เป็นต้น 5 0

51 ดังนัน้เม่ือช่างเขียนชาวไทยต้องเร่ิมเขียนงานภาพประกอบ ย่อม

จําเป็นต้องศกึษาแนวทางจากช่างเขียนชาวตะวนั เพ่ือนํามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวของ

ตนเอง รวมถึงให้เหมาะสมกบัรสนิยมของผู้ชมภาพท่ีเป็นชาวไทย ทัง้นีห้ากเป็นภาพเขียนอันเน่ือง

มากจากเร่ืองในพระพทุธศาสนาของครูเหม ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ไม่มีภาพใดท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ

กบัของฟอร์ตนิูโอ มาตาเนีย  

4. ศิลปะร่วมสมัย 

งานศิลปกรรมร่วมสมัยมีความสําคญัในเร่ืองการให้อิทธิพลทางด้านรูปแบบ 

และแนวทางในการเสนอมุมมองในภาพเขียน โดยงานศิลปะร่วมสมัยท่ีเก่ียวข้องกับช่วงยุคสมัย

เดียวกับครูเหม ได้แก่ ภาพยนตร์เพราะถือเป็นศิลปะชนิดใหม่ในศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเป็นศิลปะร่วม

สมัยท่ีเติบโตมาพร้อมๆกับครูเหม ทัง้ยังมีความเก่ียวข้องกับชีวิตการทํางานของครูเหมในช่วง

ระยะเวลาหนึ่งด้วย การมีภาพยนตร์ในประเทศไทย เร่ิมต้นจากชาวต่างชาติได้นําภาพยนตร์มา

ฉายเป็นครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. 2470 ตอ่มาชาวญ่ีปุ่ นได้เข้ามาเปิดเป็นโรงภาพยนตร์แบบถาวร ซึ่งการ

ฉายภาพยนตร์ในยุคแรกเป็นภาพยนตร์สีขาวดําและเป็นภาพยนตร์เงียบ บางครัง้ในการฉาย

ภาพยนตร์จึงต้องมีวงเคร่ืองสาย ช่วยบรรเลงเพลงเพ่ิมความสนกุสนานนา่สนใจให้กับผู้ชม แต่สว่น

เนือ้เร่ืองผู้ชมต้องเป็นผู้ เดาเองจากภาพ เม่ือสมยัรัชกาลท่ี 6-7 ช่วง พ.ศ. 2470-2480 เร่ิมมีการแปล

เนือ้เร่ืองจากภาพยนตร์จําหนา่ย พ.ศ. 2474 เร่ิมมีการพากย์ภาพยนตร์ขึน้ในเมืองไทย 51

52 

                                                             
50 ศรัณย์ ทองปาน, “หลายมมุมองของครูเหม,” สารคดี 18, 213 (พฤศจิกายน 2542): 

168. 
51 สถาบนัวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, นิทรรศการภาพวาดวิจิตร ครูเหม 

เวชกร, 3. 
52 เอนก นาวิกมลู, ส่ิงพิมพ์สยาม, 103. 
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ทัง้นีเ้ทคนิคการเขียนภาพบางประการของครูเหม คุณศรัณย์ ทองปานผู้ ท่ีเคย

ทําการศกึษาวิเคราะห์ภาพเขียนของครูเหมได้ให้ความเห็นไว้ว่า การให้แสงเงาในภาพท่ี สว่างจัด 

สลวั มืดมาก มีแสงท่ีตัดกันอย่างรุนแรง การใช้แสงแบบมุมมองย้อนแสง การใช้มุมมองของผู้

สงัเกตการณ์เพ่ือนําสายตาของผู้ ชมเข้าไปยงัเหตุการณ์ในภาพ และการเขียนภาพแบบตกขอบ 

นา่จะมีความเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ขาวดํา 52

53ในยุคท่ีได้กลา่วถึงแล้วข้างต้น ซึ่งผู้วิจัยขอสนบัสนุน

ความเห็นของคุณศรัณย์ ทองปาน เน่ืองจากภาพท่ีครูเหมเขียนสว่นใหญ่เป็นภาพท่ีมีทศันะวิสยั

จํากัด คล้ายการมองผ่านเลนส์กล้องภาพยนตร์หรือกล้องถ่ายรูป ซึ่งเป็นมุมมองท่ีบงัคบัให้ผู้ชม

ภาพ เห็นเหตกุารณ์เพียงแคท่ี่เลอืกมานําเสนอเทา่นัน้ รวมถึงแสงท่ีตดักันอย่างชัดเจนระหว่างแสง

ท่ีสวา่ง และแสงท่ีมืดจดั ทําให้มีความเป็นไปได้วา่ ได้รับอิทธิพลการใช้แสงและมมุมองในการเขียน

ภาพมาจากภาพยนตร์ขาวดํา ซึ่งถึงแม้ว่าภาพเขียนเร่ืองพระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดก ท่ี

จดัพิมพ์โดยสาํนกัพิมพ์ธรรมสภาจะเป็นภาพพิมพ์สี แต่ยงัสามารถเห็นการใช้แสงและสีท่ีมีความ

ตรงกนัข้ามกนัได้ในบางรูป สว่นใหญ่การใช้แสงท่ีตดักนัตามสีของหนงัขาวดํานัน้ เห็นได้ชัดเจนใน

ภาพเขียนท่ีด้วยเทคนิคดินสอ ปากกาคอแร้ง และหมึก 

รูปแบบและแนวคิดในการเขียนเร่ืองพระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดกของ

ครูเหม เวชกร เกิดจากการผสมผสานหลายสิง่รอบตวัของช่างเขียนเข้าด้วยกัน โดยลกัษณะเด่นใน

ภาพงานจิตรกรรมทัง้สองเร่ืองนี ้คือ การนําเทคนิคและแนวคิดแบบตะวันตก มาประยุกต์ใช้กับ

ภาพเขียนทางศาสนาได้อยา่งลงตวั เช่น การเขียนภาพด้วยมมุมองท่ีบงัคบัสายผู้ชมภาพ คล้ายกับ

การมองผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป ซึ่งการใช้มุมมองในลกัษณะนี ้ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากศิลปะ

ร่วมสมัยหลายอย่าง จนเกิดเป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมอย่างใหม่ขึน้ โดยศิลปะร่วมสมัย

เหล่านัน้ คือ โปสการ์ด ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์จากต่างประเทศ อิทธิพลจากศิลปินต่างประเทศ และ

ภาพยนตร์ ดงัท่ีกลา่วถึงไว้แล้วในหวัข้อก่อนหน้านี ้การนําเสนอมุมมองในลกัษณะบงัคบัสายผู้ชม

ภาพคล้ายกับมองผ่านเลนส์กล้องเช่นนี ้เหมาะกับภาพท่ีมีการกําหนดพืน้ท่ีท่ีชัดเจน ดังเช่น

ภาพเขียนของครูเหม เพราะทําให้งา่ยตอ่การนําเสนอเร่ืองราว และการเขียนภาพแบบตกขอบ หรือ

การจดัองค์ประกอบภาพแบบตกขอบ ท่ีถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ สําหรับภาพเขียนท่ีเก่ียวกับเร่ืองราว

ทางศาสนา เพราะช่างมีความกล้าจะตดับางสว่นออกไป ทัง้ท่ีมีพืน้ท่ีว่างในภาพเหลือมากพอ ซึ่ง

เห็นได้ชดัวา่เป็นการรับแนวคิดมาจากตะวนัตก เพราะโดนสว่นใหญ่ช่างเขียนชาวไทย ไม่เขียนด้วย

องค์ประกอบภาพแบบตกขอบ กับภาพท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวทางศาสนา เช่น พระเทวาภินิมมิต 

                                                             
53 ศรัณย์ ทองปาน, “หลายมมุมองของครูเหม,” สารคดี 18, 213 (พฤศจิกายน 2542):  

166. 
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ช่างเขียนภาพท่ีมีช่ือเสยีงและผลงานร่วมสมยักบัครูเหม ก็มิได้ใช้องค์ประกอบในลกัษณะดงักลา่ว

เขียนภาพ เป็นต้น 

 

5. ส่ิงที่สะท้อนผ่านงานจิตรกรรม 

ในภาพเขียนหนึ่งภาพสามารถสะท้อนแง่มุมต่างๆได้หลายเร่ือง เช่น สะท้อน

วิถีชีวิต สภาพสงัคม แนวคิด และกระแสความนิยมของคนในแตล่ะยคุสมยั ทัง้นีใ้นงานจิตรกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัพระพทุธศาสนาของครูเหมได้สะท้อนสิง่เหลา่นีไ้ว้ในภาพเขียนด้วยเช่นกนั ได้แก่ 

ประการแรก คือ สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย ซึ่งเห็นได้จาก

อาคารสถาปัตยกรรมตา่งๆ ทัง้บ้านเรือน วิถีชีวิตของชาวบ้าน บรรยากาศในภาพล้วนเป็นภูมิทศัน์

ท่ีเห็นได้ในประเทศไทยอยู่เป็นประจํา รวมถึงการแต่งกายสว่นใหญ่ของตวัละครในภาพ ล้วนเป็น

การแต่งกายของคนในสมัยรัตนโกสินทร์ทัง้สิน้ การแต่งกายของตัวละครชายบางภาพปรากฏ

อิทธิพลของชาวตา่งชาติท่ีเร่ิมเข้ามามีบทบาทตอ่สงัคมไทย เช่น การไว้หนวด ท่ีเร่ิมเป็นนิยมมากใน

หมู่ชายไทยสมยัรัชกาลท่ี 554ฉากวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน ซึง่เห็นได้ชดัจากเร่ืองเวสสนัดรชาดก กัณฑ์

ชูชก ท่ีถ่ายทอดภาพอาคารบ้านเรือนของชาวบ้าน รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ท่ีสมจริงเป็น

ธรรมชาติ ไว้ในภาพเขียนหมู่บ้านของเหลา่พราหมณ์ทัง้หลาย เป็นต้น 

ประการท่ีสอง คือ ความเช่ือเร่ืองไตรภมิู เช่น ในเร่ืองพระพุทธประวติัถึงแม้ว่า

ครูเหมจะตดัเร่ืองราวบางสว่นออกไป แตย่งัคงรักษาเร่ืองราวท่ีมีฉากนรก สวรรค์ และเทวดาไว้ เป็น

ต้น ในเร่ืองเวสสนัดรชาดกก็เช่นเดียวกัน ได้เขียนฉากนรกและสวรรค์ เพ่ือใช้เป็นอุบายสอดแทรก

คําสอนทางศาสนา ชีใ้ห้ผู้ชมภาพเห็นผลของกรรมดีกรรมชั่ว และแนวทางในการทําบุญรักษาศีล 

โดยเลือกเขียนเร่ืองพระมาลยัเป็นภาพนําเข้าเร่ืองเวสสนัดรจํานวน 3 ภาพ เช่น พระมาลยัลงไป

โปรดเวไนยสตัว์ในนรก พระมาลยัแจ้งผู้คนบนโลกมนุษย์เร่ืองการฟังเทศน์มหาชาติ และการ

กรวดนํา้ทําบุญเพ่ืออุทิศสว่นบุญสว่นกุศลไปให้แก่ผู้ ท่ีลว่งลบัไปแล้ว 5 4

55 โดยเนือ้หาท่ีปรากฏอยู่ใน

ตอนพระมาลยัสะท้อนให้เห็นว่าครูเหมยงัมีความเช่ือวา่ มนุษย์และสรรพสตัว์ทัง้หลาย ยงัต้อง

                                                             
54 เอนก นาวิกมลู, การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525), 

56. 
55 ธรรมสภา, สมุดภาพเวสสันดรพระมหาเวสสันดรชาดก ฉบับอนุรักษ์ภาพ

จิตรกรรมฝีมือครูเหม เวชกร, 3,7,11. 
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เวียนวายตายเกิดในภพภูมิต่างๆนับครัง้ไม่ถ้วน 5 5

56 โดยนําความเช่ือเหล่านัน้ มาถ่ายทอดไว้ใน

ภาพเขียน ด้วยการเขียนบรรยากาศแดนนรกท่ีน่ากลวั ให้แตกต่างกับแดนสวรรค์ท่ีมีดอกไม้สีสนั

สวยงาม  อย่างไรก็ตามแม้ว่าเทคนิคการเขียนภาพของครูเหม จะได้รับอิทธิพลแนวคิดการเขียน

แบบสมจริงอยา่งตะวนัตกแล้ว แตใ่นเร่ืองพระพทุธประวติัและเวสสนัดรชาดก ยงัปรากฏการเขียน

ภาพเทวดา และฉากนรกสวรรค์อนัเป็นเร่ืองแบบอุดมคติอยู5่6 57 ในขณะท่ีสภาพความเป็นอยู่ของคน

ไทยในสมัยเดียวกับครูเหม เทคโนโลยีและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทต่อ

สงัคมไทยมากขึน้แล้ว แตค่วามเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์นัน้ยงัอยูก่บัคนไทยมาโดยตลอด 

ประการท่ีสาม คือ ประเพณีการฟังเทศน์และทําบุญ เพราะเน่ืองจากทัง้เร่ือง

พระพุทธประวัติและเวสสนัดรชาดก ยังคงมีเนือ้หาในภาพเขียนเก่ียวข้องกับการฟังเทศน์ เพ่ือ

เข้าใจถึงหลกัธรรมคําสอนและความเป็นมาของพระพทุธศาสนา ให้ความสาํคญักับประเพณีเทศน์

มหาชาติ เพราะเช่ือว่าการฟังเทศน์มหาชาตินัน้ได้บุญกุศลมาก การทําบุญใสบ่าตรกับพระภิกษุ

สงฆ์ เพ่ือช่วยบํารุงและสืบทอดศาสนา เป็นต้น ทัง้นีก้ารเขียนภาพประกอบเร่ืองพระพุทธประวติั

และเวสสนัดรชาดกทัง้ 13 กณัฑ์ ก็เพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปมีความเข้าใจเนือ้หาได้งา่ยขึน้57

58 

ประการท่ีสี่ คือ สะท้อนความนิยมทางเชิงช่างในยุคนัน้ ท่ีนิยมเขียนใบหน้า

ของตัวละครคล้ายกับชาวอินเดียและการไม่ปิดทองลงในภาพงานจิตรกรรม คือ เร่ืองพระพุทธ

ประวติัและเวสสนัดรชาดก พราหมณ์มีหน้าตาและหนวดเคราหนาๆคล้ายกบัชาวอินเดีย ซึ่งครูเหม

คงต้องการสือ่ให้เห็นถึงความคิดท่ีย้อนกลบัไปว่า ศาสนาพุทธและเร่ืองราวแบบปรัมปราคติต่างๆ 

แรกเร่ิมนัน้กําเนิดมาจากประเทศอินเดีย 5 8

59 โดยผู้ ริเร่ิมแนวทางการเขียนใบหน้าในลกัษณะนี ้คือ 

กรมสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เช่น งานจิตรกรรมวดัราชาธิวาส ภาพบุคคลถูก

เขียนขึน้ตามหลกักายวิภาค มีลกัษณะหน้าตาคล้ายกับชาวอินเดีย 5 9

60 ส่วนประกอบอ่ืนในงาน

                                                             
56 พสัวีสริิ เปรมกลุนนัท์, “พระราชประสงค์รัชกาลท่ี 4  เร่ืองจริยวตัรสงฆ์” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 25. 
57 สนัติ เลก็สขุมุ, ข้อมลูกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร์, 252. 
58 ศกัด์ิชยั สายสงิห์, พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่าง และ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2556), 548. 
59 สรัุสวดี อิฐรัตน์, มหาเวสสันดรชาดกมิตทิางจิตรกรรม และประติมากรรม, 

วารสารมนษุย์ศาสตร์ปริทรรศน์ 24, ภาคเรียนท่ี 2 (2545): 59. 
60 ศกัด์ิชยั สายสงิห์ , พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์: พัฒนาการของงานช่าง และ

แนวคิดที่ปรับเปล่ียน, 538. 
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จิตรกรรมวดัราชาธิวาส ถกูเขียนขึน้เป็นแบบสามมิติทัง้หมด ไม่มีการปิดทองท่ีงานจิตรกรรม เป็น

ต้น  ภาพเขียนของครูเหมก็มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือ หน้าตาของตัวละครบ้างตัวในเร่ือง มี

ลกัษณะคล้ายกบัชาวอินเดีย เห็นได้ชดัจากการเขียนภาพฤาษีและพราหมณ์ รวมถึงไม่ปิดทอง ไม่

เขียนลายไทยแบบผูกลาย เขียนขึน้เป็นเพียงแค่โครงสร้างลายไทยท่ีตดัทอนแล้วเท่านัน้ ซึ่งคล้าย

กับแนวทางการเขียนภาพงานจิตรกรรมท่ีวัดราชาธิวาส งานจิตรกรรมทัง้สองแห่งเขียนขึน้ตาม

แนวคิดสมจริงอย่างตะวนัตก และพยายามจะถ่ายทอดความสมจริงแบบอุดมคติ ด้วยการเขียน

ใบหน้าตวัละครให้คล้ายกับชาวอินเดีย แทน การเขียนตวัละครแบบนาฏลกัษณ์ ท่ีแต่งกายด้วย

เคร่ืองทรงแบบไทยประเพณี ทัง้นีภ้าพเขียนของครูเหมเร่ืองเวสสนัดรชาดก ปรากฏให้เห็นถึงแรง

บนัดาลใจจากภายในประเทศ คือ ภาพจิตรกรรมวดัราชาธิวาส และแรงบนัดาลใจจากตะวนัตกใน

เร่ืองแนวคิดและเทคนิคการเขียน 

ประการท่ีห้า คือ แนวคิดและการแสดงออกในงานจิตรกรรมไทยมีความแปลก

ใหม่ขึน้ คือ ช่างเขียนสามารถสอดแทรกเอกลกัษณ์ แนวคิด และมมุมองของตนเองไว้ในภาพเขียน

ทางศาสนา โดยท่ีไม่ต้องยึดติดกับแบบแผนและหลกัเกณฑ์อย่างเก่าทุกภาพ ช่างเขียนไทยกล้าท่ี

จะแสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานแบบใหม่ขึน้ โดยนําเอาความรู้ของตะวนัตกมา ประยุกต์ใช้ใน

งานจิตรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองราวทางศาสนา ท่ีใช้เทคนิคแบบตะวันตกแต่มีบรรยากาศและ

เนือ้หาในภาพเขียนเป็นแบบไทย ดังเช่น ภาพเขียนของครูเหม คือ เขียนภาพแบบ 3 มิติ โดยใช้

หลกัทศันียวิทยาแสดงระยะใกล้ไกลตามวิชาการตะวนัตก หากแต่กิริยาท่าทางของตวัละคร และ

บรรยากาศทิวทศัน์ในภาพกลบัมีเอกลกัษณะเป็นแบบไทยอยา่งเห็นได้ชดัเจน เป็นต้น 
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บทที่ 5 

สรุป 

 

 จากการศกึษาวิเคราะห์ภาพงานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวติั และเวสสนัดรชาดก

ฉบบัของครูเหม เวชกรครัง้นี ้ทําให้ทราบว่าผลงานของครูเหมมีแนวคิด เทคนิคและแรงบนัดาลใจ

ในการเขียนภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

 ประการแรก เร่ืองราวท่ีนํามาเขียน คือ ภาพงานจิตรกรรมของครูเหม เวชกร เร่ืองพระ

พุทธประวติัและเวสสนัดรชาดก เป็นการย้อนกลบัไปเขียนภาพตามเร่ืองราวแบบปรัมปราคติ ท่ี

นิยมเขียนกนัเร่ือยมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลาย และปรากฏหลกัฐานเร่ือยมาจนถึงปลายรัชกาล

ท่ี 3 ซึ่งมักเขียนเร่ืองไตรภูมิโลกสณัฐาน พระพุทธประวติั ทศชาดกและเทพชุมนุม เป็นต้น โดย

เร่ืองราวแบบปรัมปราคติท่ีได้กลา่วถึงถูกลดความนิยมไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คือ สมัยรัชกาลท่ี 

4-5 เน่ืองจากแนวคิดแบบสจันิยมตะวนัตกท่ีเน้นความสมจริงและมีเหตุมีผลได้เข้ามาแทนท่ี ทําให้

งานจิตรกรรมไทยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยและบริบทแวดล้อมของ

สงัคมในยุคนัน้ ซึ่งผลกระทบดงักล่าวได้ทําให้รูปแบบและแนวคิดในงานจิตรกรรมถูกคลี่คลาย

ปรับเปลี่ยนเร่ือยมาจนถึงสมัยของครูเหม ดงันัน้จะสงัเกตได้ว่าในภาพเขียนของครูเหมเร่ืองพระ

พุทธประวติัและเวสสนัดรชาดก ส่วนใหญ่มักใช้เทคนิคการเขียนภาพตามหลกัวิชาการตะวนัตก 

ทําให้ในภาพเขียนมีการแสดงออกอย่างใหม่ โดยมีลกัษณะความเป็นไทยปรากฏให้เห็นร่วมอยู่

ด้วย ทัง้นีแ้รงบันดาลใจท่ีช่างเขียนได้รับมานัน้ เกิดจากอิทธิพลทัง้จากภายในและภายนอก

ประเทศ 

 ประการท่ีสอง ลกัษณะรูปแบบและเทคนิคท่ีใช้ในงานจิตรกรรม คือ แม้ว่าเร่ืองราว

ปรัมปราคติแบบเดิมจะถูกนํากลบัมาเขียนใหม่ แต่ก็มิใช่การกลบัไปเขียนภาพตามแบบแผนเดิม

ทัง้หมด หากแตเ่ป็นการผสมผสานความเป็นตะวนัตกและความเป็นไทยเข้าไว้ด้วยกัน โดยอิทธิพล

ท่ีได้รับมาจากโลกตะวนัตกท่ีปรากฏให้เห็นในงานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวติั และเวสสนัดร

ชาดกฉบบัของครูเหม คือ การเขียนภาพแบบ 3 มิติ วตัถุในภาพไม่แบน มีระยะใกล้-ไกลตามหลกั 

ทศันียวิทยา แสง-เงาและสีเขียนเลียนแบบให้สมจริงตามธรรมชาติ รวมถึงการเขียนภาพบุคคล 

สดัสว่นของสรีระถกูต้องตามหลกักายวิภาค ท่าทางอากัปกิริยา มีการแสดงความรู้สกึสมจริงตาม

เหตกุารณ์ในท้องเร่ือง และเป็นทา่ทางท่ีมนษุย์ทัว่ไปทําอยูเ่ป็นประจําตามธรรมชาติ 
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ประการท่ีสาม อิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปินและงานศิลปะร่วมสมยั คือ มีลกัษณะพิเศษ

บางประการในงานจิตรกรรมของครูเหม ท่ีมีความแตกตา่งไปจากภาพเขียนทางศาสนาของศิลปิน

ทา่นอ่ืนท่ีร่วมสมยักนั ด้วยวิธีการนําเสนอภาพแบบใหม่ โดยการนําเสนอมุมมองภาพแบบบุคคลท่ี 

3 ในลกัษณะคล้ายการแอบมองผ่านเลนส์กล้องหรือช่องเล็กๆ ซึ่งเป็นมุมมองท่ีบงัคบัสายตาของ

ผู้ชมภาพเข้าไปสูเ่หตุการณ์ในภาพเขียนท่ีต้องการนําเสนอ การให้แสงสว่างและมืดจัดโดยให้ค่า

นํา้หนกัของแสงมีความตดักนัอยา่งชดัเจน การเขียนตวัละครท่ีมีรูปร่างเพรียวๆคล้ายกบัรูปร่างของ

ชาวตา่งชาติมากกวา่คนไทย เพราะคนไทยสว่นใหญ่จะตวัไม่สงูมาก และการจดัองค์ประกอบภาพ

แบบตกขอบอนัเป็นอิทธิพลท่ีได้รับจากภายนอก ยกตวัอยา่ง เช่น ภาพตวัละครหลกัหรือตวัละครท่ี

เป็นชนชัน้สงูมีการเขียนแบบไม่เต็มตวั โดยตดัสรีระบางสว่นออกไป ซึ่งโดยทัว่ไปช่างเขียนไทยมัก

ไม่กล้าเขียนภาพทางศาสนาด้วยองค์ประกอบภาพตกขอบ จึงทําให้เห็นว่าการจัดองค์ประกอบ

ภาพแบบตกขอบ กลบัเป็นเร่ืองรสนิยมและแนวคิดของช่างเขียนชาวตะวนัตกเสียมากกว่า ดัง่เช่น

แนวทางการเขียนภาพของเอ็ดการ์ เดอกาส์ (Edgar Dega) เป็นต้น 

 ประการท่ีสี ่อิทธิพลท่ีได้จากภายในประเทศ คือ รูปแบบบางประการในงานจิตรกรรม

เร่ืองเวสสนัดรชาดกของครูเหม ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัพระอุโบสถวดัราชาธิ

วาส อันเป็นผลงานของสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ และนายริโกลี คาร์โลจิตรกร

ชาวอิตาเลีย่น โดยสงัเกตได้ชดัเจนจากภาพบุคคลท่ีเขียนแบบ 3 มิติ สดัสว่นถูกต้องตามหลกักาย

วิภาค มีหน้าตาคล้ายกบัชาวอินเดีย การแต่งกายของตวัละครท่ีเป็นชนชัน้สงูซึ่งยงัสวมเคร่ืองทรง

แบบไทยประเพณี เช่น มงกุฎ กรองศอ ทบัทรวง เป็นต้น แต่ไม่ได้เขียนลายไทยลงไปท่ีเคร่ืองทรง 

หากแต่เขียนเป็นลกัษณะเค้าโครงของลายไทยบางส่วนซึ่งถูกตดัทอนแล้ว การจัดองค์ประกอบ

ภาพภายใต้กรอบท่ีเลอืกนําเสนอเหตกุารณ์เดียวตอ่หนึง่ภาพ โดยเลา่เร่ืองอย่างเป็นลําดบัต่อเน่ือง

ตามเนือ้หาในงานวรรณกรรม รวมถึงการนําหลักทัศนียวิทยาและแนวคิดแบบตะวันตกมา

ผสมผสานกบัลกัษณะความเป็นไทย ซึ่งลกัษณะดงักลา่วครูเหมได้นําแนวทางจากภาพจิตรกรรม

เร่ืองเวสสนัดรชาดก ท่ีวดัราชาธิวาสแล้วนํามาประยกุต์ใช้กบังานจิตรกรรมของตน 

 ประการท่ีสี ่หลกัธรรมคําสอนท่ีถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรมเร่ืองพระพุทธประวติัและ

เวสสนัดรชาดก คือ เนือ้หาในภาพงานจิตรกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับเร่ืองราวทางพระพุทธศาสนาของ

ครูเหม ยงัคงมุ่งเน้นไปยงัเร่ืองอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้า และแสดงให้เห็นโลกตามความเช่ือ

แบบอุดมคติ คือ นรก สวรรค์ มากกวา่ท่ีจะชีเ้ห็นถึงแนวทางการปฏิบติัธรรมท่ีประกอบไปด้วย ศีล 

สมาธิ และปัญญาท่ีนําไปสูก่ารหลดุพ้น แสดงให้เห็นวา่แม้แนวคิดสจันิยมแบบตะวนัตกจะเข้ามามี

บทบาทตอ่งานจิตรกรรมและสงัคมไทยมากเพียงใดก็ตาม ความเช่ือเร่ืองเก่ียวกับการทําบุญสะสม
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กรรมดีเพ่ือไปอยูบ่นสวรรค์ หรือการทํากรรมชั่วจะได้ลงไปอยู่ในนรกนัน้อยู่คู่กับชาวไทยมาตลอด 

โดยแนวคิดแบบสจันิยมตะวนัตกท่ีเน้นความสมจริง ปรากฏอยู่ในภาพเขียนของครูเหมเพียงเร่ือง

เทคนิคการเขียนภาพเท่านัน้ แต่เนือ้หาท่ีมาจากเร่ืองราวแบบปรัมปราคติยังถูกเลือกนํามา

ถ่ายทอดไว้ในภาพ โดยปรับเปลี่ยนยุคสมัยและการแต่งกายของผู้คนในภาพ ให้อยู่ในช่วงเวลาท่ี

ร่วมสมยักบัช่างเขียน ทําให้ภาพเขียนเร่ืองพระพทุธประวติัและเวสสนัดรชาดกของครูเหม สามารถ

เข้าถึงประชาชนทัว่ไปได้งา่ย เน่ืองจากความเรียบง่ายในภาพเขียนท่ีมีมากกว่างานจิตรกรรมไทย

ประเพณีท่ีเป็นแบบแผน ซึง่แนวทางในการเขียนภาพของครูเหม มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

ในการจัดทําภาพเขียนชุดนี ้ท่ีมุ่งเน้นให้ภาพงานจิตรกรรมเป็นสื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่

ประชาชนทัว่ไป 

 ทัง้นีค้ณุคา่ท่ีปรากฏอยูใ่นงานจิตรกรรมทกุยคุทกุสมยันัน้ ขึน้อยู่กับความรู้สกึสว่นตวั

ของผู้ชมภาพเป็นหลกั ซึง่แตล่ะคนมีมุมมองความคิดท่ีแตกต่างกันออกไป สําหรับภาพเขียนเร่ือง

พระพุทธประวติัและเวสสนัดรชาดกแม้ว่าจะไม่ได้เขียนขึน้ตามแบบแผนของงานจิตรกรรมไทยท่ี

กระทํากันสืบเน่ืองมาช้านาน แต่กลบัเป็นหลกัฐานหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า ช่างเขียนไทยในยุคนัน้

พยายามท่ีจะหาจุดยืนของความสมดุลกันระหว่างแนวคิดแบบตะวันตก และลักษณะท่ีเป็น

เอกลกัษณ์อยา่งไทยไว้  
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