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กัญญาพัชร บุญนาคค้ า: จิตรกรรมเรื่ องพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดกผลงาน
ของครูเหม เวชกร. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.ศักดิช์ ยั สายสิงห์, 268 หน้ า.
วิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาภาพงานจิตรกรรมที่เป็ นผลงานของครู
เหม เวชกร ซึง่ อยูใ่ นช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 ทังนี
้ ้เลือกศึกษาเฉพาะเรื่ องพระพุทธประวัติ
และเวสสันดรชาดก โดยทําการตรวจสอบเนื ้อหางานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและศึกษาเปรี ยบเทียบ
ภาพงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีแบบแผน จิตรกรรมแนวไทยประยุกต์ที่ร่วมสมัยกัน ทัง้ นี ้ยัง
รวมถึงศิลปะร่วมสมัยและปั จจัยแวดล้ อมของสังคมในยุคนันด้
้ วย
ผลที่ได้ จากการศึกษาสรุ ปได้ ว่า เนื ้อหาและแรงบันดาลใจที่นํามาเขียนเป็ นภาพงาน
จิตรกรรม คือ การกลับไปเขียนภาพที่มีเรื่ องราวแบบปรัมปราคติ ที่ผสมผสานเทคนิคแนวคิดแบบ
ตะวันตกกับแบบไทย โดยนําแรงบันดาลใจเหล่านันมาประยุ
้
กต์ใช้ จนเกิดเป็ นแนวทางในการเขียน
ภาพที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตน ทังนี
้ ้ลักษณะรู ปแบบภาพจิตรกรรมของครู เหมถูกถ่ายทอดออกมา
ด้ ว ยความเรี ย บง่ า ย ถื อ เป็ นลัก ษณะรู ป แบบของภาพงานจิ ต รกรรมที่ เ ป็ นงานราษฎร์ อัน มี
จุดประสงค์หลัก คือ การใช้ ภาพจิตรกรรมเป็ นสื่อช่วยเผยแพร่ เรื่ องราวทางพระพุทธศาสนาให้ แก่
ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ เนื ้อหาที่สะท้ อนภาพภาพงานจิตรกรรม ยังคงนําเสนอเรื่ องทางพระพุทธศาสนา
ในแง่ของความศักดิส์ ิทธิ์และปาฏิหาริ ย์ มากกว่าการสัง่ สอนเพื่อชี ้แจงให้ เห็นแนวทางของการหลุด
พ้ นด้ วยการรักษาศีล สมาธิ และปั ญญา
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53107201: MAJOR: ART HISTORY
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KANYAPAT BOONNAKKA: HEM VEJAKORN'S THE LIFE OF BUDDHA AND
VESSANTARA JATAKA PAINTING. THESIS ADVISOR: PROF. SAKCHAI SAISINGHA,
Ph.D. 268 pp.
The purpose of this thesis is to study the work of Hem Vejakorn’s within King
Rama VI to King Rama VII. Studying only the life of Buddha and vessantara jataka painting by
investigate the subject matter that related and compare between the Thai tradition painting
and Thai contemporary applied. And also include the contemporary art and period condition.
The result of the study can summarize that subject matter and the inspiration that
brought the mural painting is going back to pain the picture about the principle ancient by
integrated East and Thai technique by brought these inspiration applied to pain the personal
identity painting. And so the style of the painting of Hem Vejakorn transmitted the simplicity is
the characteristic of the masses painting. The purpose is to use these painting to
communicate the story of the Buddhism to the public. The story that reflect to the painting still
presented the story of the Buddhism in the holy and miracle more than explain the way to
liberation by observe the precepts, concentration and wisdom.
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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พนธ์ ฉ บับนี ส้ ํา เร็ จ ลุล่ว งไปได้ จากความกรุ ณ าของหลายท่า น ซึ่งผู้วิ จัย ขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้ คือ
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ ที่ปรึ กษาและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่
คอยให้ กําลังใจ คําแนะนําอันเป็ นประโยชน์ ในการทําวิทยานิพนธ์ และให้ การชี แ้ นะแนวทางใน
การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะมาตั ้งแต่ต้น ทั ้งยังกรุณาสละเวลาตรวจแก้ ไขวิทยานิพนธ์ ฉบับนี ้
ให้ มีความสมบูรณ์เรี ยบร้ อยมากขึ ้น
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ เล็กสุขมุ อาจารย์ที่ให้ ความรู้ ความเมตตา คอยชี ้แนะแนวทาง
ในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และให้ แนวคิดที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในหลายๆด้ านมา
โดยตลอด
รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งโรจน์ ธรรมรุ่ งเรื อ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร และอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะทุกท่านที่ให้
ความรู้ในทุกรายวิชาเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการทําวิจยั ครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา พี่แก้ ว พี่เอิ ญ พี่กบ พี่เอและครอบครั วของผู้วิจัยที่ให้
ความรักและความเข้ าใจเสมอมา
ขอขอบคุณ อลงกรณ์ ชนิสา พิชิต อโนชา ปิ ยนันท์ และพลอยชมพู เพื่อ นนักศึกษา
ปริ ญญาโททุกคนในรุ่ นที่อยู่เป็ นกําลังใจ คอยให้ คําปรึ กษาในทุกเรื่ อ ง และขอขอบคุณที่อ ยู่เคียง
ข้ างกันเสมอมา
ขอขอบคุณ นา ติ๊ ด ตี่ ซี ม นิว พี่เ ม่ น พี่ โ ภคและเพื่ อ นทุก คนที่ ค ณะศิ ลปะและการ
ออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตที่คอยเป็ นห่วงและให้ กําลังใจกันมาโดยตลอด
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