
สุนทรียะในงานจิตรกรรมประเพณีตะวัน
ออก



ลักษณะโดยรวมของจิตรกรรมประเพณีตะวันออก  
-เป็นงานแบบอุดมคติประเพณี(Idealistic)ที่มิได้ยึดถือความเหมือน
จริงตามธรรมชาติโดยสิ้นเชิง  แม้จะมีรูปทรง(Form)มาจาก
ธรรมชาติเช่น รูปคน สัตว์ แต่ก็ตัดทอนรายละเอียดออกไปหรือทำ
เป็นโครงสร้างง่ายๆไม่ซับซ้อน บ้างก็ใช้การผสมผสานกันให้เกิด
เป็นรูปทรงใหม่ตามจินตนาการ 
-เป็นงานจิตรกรรม2มิติ(กว้าง-ยาว)ค่อนข้างแบน ไม่ให้ความ
สำคัญกับความตื้นลึกเข้าไปในภาพ(มิติที่3) แม้จะมีอยู่บ้างก็ไม่
มากนัก 
-ส่วนใหญ่เน้นการเล่าเรื่องทางศาสนา เช่นเรื่องพุทธประวัติ ชาดก 
ไตรภูมิ(โลกมนุษย์ สวรรค์ นรก)รามเกียรติ์ มีอยู่บ้างในงาน
จิตรกรรมจีน ญี่ปุ่นที่วาดภาพทิวทัศน์ และภาพคน



จิตรกรรมตะวันออกที่เป็นเรื่องศาสนาถูกวาดขึ้นมาเพื่อ  
-เผยแพร่สั่งสอนศาสนิกชนในอดีตที่ส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่
ออก  
งานจิตรกรรมจึงมีลักษณะเล่าเรื่องซึ่งเหมาะกับการสื่อความ
หมาย 
-มีคุณค่าที่ก่อให้เกิดแง่คิดและความรู้สึกที่ดีงามแก่
ประชาชนทั้งในทางศีลธรรมและทางสุนทรียะ  
-มีส่วนช่วยสร้างความงามและบรรยากาศของความขลัง
ความศักดิ์สิทธิน่าเลื่อมใสให้กับโบสถ์วิหาร 
-มีคุณค่าในทางความรู้ด้านต่างๆ ทั้งเป็นหลักฐานสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีหรือวิถี
ชีวิตในอดีต



จิตรกรรมมีส่วนช่วยสร้างความงามและบรรยากาศของความ
ขลังความศักดิ์สิทธิน่าเลื่อมใสให้กับโบสถ์วิหาร (วิหารวัดบวก

ครกหลวง ชม.)



จิตรกรรมลายคำมีส่วนช่วยสร้างความงามและบรรยากาศของความขลังความศักดิ์สิทธิ
น่าเลื่อมใสให้กับโบสถ์วิหาร(ลายหม้อดอกหรือปูรณฆตะ  

สัญลักษณ์ของความดีงาม ความเจริญงอกงามและสติปัญญา)



จิตรกรรมพุทธศาสนาที่ถ้ำอชันตา อินเดีย เป็นต้นแบบ
ที่ให้กับดินแดนต่างๆที่นับถือพุทธศาสนา เช่นภาพ
พระอดีตพุทธเจ้า ซึ่งวาดเทคนิคสีปูนเปียก(Fresco)



จิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่นภาพพระอดีตพุทธเจ้า เมืองพุกาม 
เมียนมาร์



จิตรกรรมลายคำภาพพระอดีตพุทธเจ้า วัดปราสาท ชม.



จิตรกรรมสีปูนเปียกภาพดอกบัว บนผนังถ้ำอชันตา อินเดีย  
วาดเป็นลายเส้นและพื้นที่ใหญ่ๆตามคุณสมบัติของเทคนิคที่ใช้วาด



ภาพพระโพธิสัตว์  
เทคนิคสีปูนเปียก 

ที่ถ้ำอชันตา อินเดีย  
เป็นภาพที่ได้รับการ 

ยกย่องว่าสวยงามมาก 



จิตรกรรมอินเดียสมัยหลังอชันตา เป็นเรื่องพระกฤษณะ (อวตาร
หนึ่งของ 

พระนารายณ์เทพเจ้าในศาสนาฮินดู) วาดด้วยเทคนิคสีฝุ่นที่มี
รายละเอียดของภาพมากกว่าสีปูนเปียก



จิตรกรรมพุทธศาสนาที่ถ้ำตุนหวง จีน วาดด้วยเทคนิคสี
ปูนเปียก



จิตรกรรมพุทธศาสนา  
ภาพพระโพธิสัตว์  
ที่ถ้ำตุนหวง จีน  

วาดด้วยเทคนิคสีปูนเปียก



จิตรกรรมพุทธศาสนา  
นิกายมหายาน  
ลัทธิตันตระในทิเบต  
วาดด้วยเทคนิคสีฝุ่น 
มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง



 
จิตรกรรมจีนภาพทิวทัศน์ 
เทคนิคน้ำหมึกและสีน้ำ  
บนกระดาษ 
ส่งอิทธิพลไปถึงญี่ปุ่น เวียตนาม 
และเกาหลี จีนเป็นชาติแรกที่  
วาดภาพทิวทัศน์



จิตรกรรมจีนภาพธรรมชาติ 
เทคนิคน้ำหมึกและสีน้ำบนผ้า  
ไหม แม้จะมีสัดส่วนและราย  
ละเอียดที่ถูกต้อง แต่ก็มิได้ 
เน้นปริมาตรแสง-เงาให้ดูเป็น  
3มิติ 
 



จิตรกรรมจีนภาพต้นไผ่  
เทคนิคน้ำหมึกและสีน้ำ  
บนกระดาษ 
มีกวีนิพนธ์ประกอบอยู่ในภาพ  
อันเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมจีน



จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยาเทคนิค  
สีฝุ่นซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไป 
ใช้สีน้อย เพียงไม่กี่สี  
คุณค่าของผลงานจึง 
อยู่ที่เส้นพู่กันที่วาดได้สวยงาม  
พื้นหลังของภาพจะเป็นสีอ่อนๆ  
จึงเห็นเส้นที่เป็นสีเข้มได้ชัด



พ้ืนที่ว่าง (Space) 2 มิติ  ใน
จิตรกรรมไทยสมัยต้น

รัตนโกสินทร  ์
เรื่องราวทั้งแผ่นภาพมิใช่

เหตุการณ์หรือเวลาเดียวกัน  จึง
ไม่มีการลดขนาดของรูปทรงเพ่ือ

แสดงระยะใกล้ไกล 
พ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนหลังของภาพ 
เป็นสีเข้มเพ่ือให้รูปทรงและสี
ทองของเครื่องประดับเด่นชัด



รูปทรงมนุษย์ในจิตรกรรมไทยภาคกลาง แบ่งกลุ่มชนชั้นทางสังคม

ด้วยรูปร่างลักษณะและการแต่งกายที่แตกต่างกัน



รูปทรงมนุษย์ที่เป็นชนชั้นสูง 
ได้แก่เทวดา กษัตริย์     (บางทีก็เรียกว่าตัวพระตัวนาง)     เป็นรูปทรงแบบอุดมคติ

ประเพณีมาก  ไม่ใช่ Portrait เพราะหน้าเหมือนกันหมด ไม่มีบุคลิกเฉพาะคน  
ใบหน้าไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ไม่บอกอายุ  ท่าทางสงบ เคลื่อนไหวน้อย ทำท่าทาง

คล้ายละครหรือโขน เครื่องประดับแต่งกายเป็นเพียงเครื่องแสดงฐานะของตัวละคร   

ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้



จิตรกรรมไทยโบราณเน้น
รูปทรงที่ดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ  แสดงออกด้าน
ความงามด้วยเส้นรูปนอก 
(Out-line)  และเส้นราย
ละเอียดต่างๆบนรูปทรงที่
ประสานสัมพันธ์กัน  เป็น
รูปทรงที่มีลักษณะแบบอุดม
คติฯมาก(แม่ธรณีบีบมวย
ผม)



แม่ธรณีบีบมวยผม 
ผลงานจักรพันธุ์ โปษยกฤต 
จิตรกรรมไทยประเพณียุค  

ปัจจุบัน



ตัวละครประเภทตัวประกอบหรือชาวบ้านทั่วไปจะเป็นรูปทรงมนุษย์ที่ใกล้  
เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าตัวละครชั้นสูง เพราะวาดได้อย่างอิสระ ไม่
ถูกเนื้อเรื่องบังคับ จิตรกรจะใช้เรื่องราวในชีวิตจริง บุคลิกลักษณะ เครื่อง
แต่งกาย และรายละเอียดในชีวิตประจำวันมาวาดใส่ลงไปในงาน ภาพ
ชาวบ้านจึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาอดีตมากที่สุด



ภาพชีวิตชาวบ้านกรุงเทพฯในอดีต จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วัดสุวรรณาราม  
บางกอกน้อย กทม.



เช่นเดียวกับรูปทรงมนุษย์ ที่อยู่อาศัยหรือปราสาทราชวังของชนชั้นสูงก็มี  
ลักษณะที่เป็นแบบอุดมคติฯค่อนข้างมาก เป็นเพียงสัญลักษณ์แสดงถึงฐานะของตัว 
ละครในภาพวาดว่าเป็นใคร ไม่สามารถนำมาเป็นแบบในการก่อสร้างจริงๆได้ 

และไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านประวัติฯสถาปัตยกรรมนัก



ภาพบ้านเรือนของชาวบ้านในจิตรกรรมวัดสวรรณฯ มีเค้าโครงของความ 
เป็นจริงอยู่มาก แม้จะไม่ถูกสัดส่วนเท่าใดนัก แต่เป็นแบบที่นำไปสร้างได้

จริงๆ  
และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา



จิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่นบนแผ่นไม้ เรื่องชาดก วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง  
อ.เกาะคา ลำปาง เชื่อกันว่าเก่าแก่ที่สุดในล้านนา แต่ก็ไม่น่าจะเกินอยุธยาตอน

ปลาย  
ทั้งที่นครเชียงใหม่ตั้งมานานกว่าเจ็ดร้อยปี แต่เหตุใดจิตรกรรมล้านนากลับมีอายุ

ไม่เก่าแก่มาก?



จิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่นเรื่องสังข์ทอง บนผนังด้านทิศเหนือในวิหารลายคำ  
วัดพระสิงห์ฯ ชม. ได้รับการยกย่องว่างดงามและมีลักษณะเป็นฝีมือช่าง
ชั้นสูงของล้านนา มีอายุเก่าไม่เกินต้นรัตนโกสินทร์ ภาพปราสาทมี
อิทธิพลศิลปะพม่า 



จิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่นเรื่องสังข์ทอง บนผนังด้านทิศเหนือในวิหารลายคำ  
ภาพเจ้าชายจากเมืองต่างๆที่แต่งกายคล้ายตัวพระตัวนางแบบกรุงเทพฯ  
ขุนนางในภาพด้านซ้ายบนไว้ผมทรงมหาดไทย มีโคมระย้าและโคมกิ่งที่

เสา



จิตรกรรมเรื่องสุวรรณสังข์(สังข์ทอง)ที่วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ฯ ชม. 
เป็นชาดกหรือนิทานธรรมพื้นบ้านหนึ่งในห้าสิบเรื่องของล้านนาที่แต่งมา

นานแล้ว 



จิตรกรรมเรื่องสุวรรณสังข์(สังข์ทอง)ที่วิหารลายคำ วัดพระสิงห์ฯ ชม. 
เป็นเหตุการณ์ตอนเจ้าชายจากเมืองต่างๆเดินทางมาให้พระธิดาท้าวสามลเลือกคู่  

ในภาพจะเห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของชนชั้นสูงเผ่าพันธุ์ต่างๆของภาค
เหนือในอดีต



จิตรกรรมวัดภูมินทร์  น่าน วาดเรื่องคัทธนกุมารซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งใน 
ชาดกพ้ืนบ้านล้านนา ลักษณะจิตรกรรม 2 มิต ิคือแสดงเหตุการณ์ 3 เวลาภายใน

พ้ืนที่ว่างเดียวกัน (ตัวเอกทั้ง สามเป็นตัวละครตัวเดียวกัน) แม้ภาพส่วนใหญ่จะ

เป็นเรื่องของตัวละครในชาดกนี้ แต่ความงดงามน่าสนใจกลับไปอยู่ที่ภาพซึ่งเป็น

ส่วนประกอบเช่น ภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน



จิตรกรรมวัดภูมินทร์  น่าน องค์ประกอบของภาพแสดงถึงการเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างรูปทรงด้วยเส้นที่มองไม่เห็น ได้แก่การใช้สายตามองซึ่งกันและกัน 
เป็นคุณค่าทางศิลปะ(เราเห็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวน่านในอดีตได้จากภาพนี้)



จิตรกรรมไทยโบราณเน้นรูปทรง 
ที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ  
 แสดงออกด้านความงามด้วยเส้นรูปนอก 
 (Out-line) และเส้นรายละเอียดต่าง  ๆ
บนรูปทรง 
แต่จิตรกรรมที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน 
 ดัดแปลงรูปทรงน้อยกว่าไทยภาคกลาง 
  และมีความงามของสีด้วย(ภาพบุคคลที่ 
ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในชาดกแต่วาดไว้ใน 
บริเวณที่เด่นชัดและมีขนาดใหญ่กว่าภาพ 
ตัวละครในเรื่อง ภาพนี้ไม่ทราบว่าเป็นใคร 
แต่ชาวบ้านเรียกกันว่าปู่ม่านย่าม่าน)



ชีวิตในอดีตบนจิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่นวัดเวียงต้า อ.ลอง 
แพร่



ชีวิตในอดีตบนจิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่นวัดเวียงต้า อ.ลอง 
แพร่



ธรรมชาติวิทยาในอดีตบนจิตรกรรมวัดเวียงต้า อ.ลอง 
แพร่



จิตรกรรมในวิหารวัดบวกครกหลวง ชม. ฝีมือจิตรกรไทยใหญ่ มี 
อิทธิพลศิลปะพม่า เช่นหลังคาปราสาท ผ้านุ่ง แบบอย่างช่างไทยใหญ่จะ  
นิยมวาดลายล้อมเป็นกรอบภาพขนาดใหญ่ โครงสีส่วนใหญ่เป็นสีแดง 

อมส้มจึงสร้างบรรยากาศในวิหารให้ดูโอ่อ่า



จิตรกรรมในวิหารวัดบวกครกหลวง ชม.มีหลายตอนที่มีองค์ประกอบของภาพงดงามและ
มีคุณค่าทางความคิดสร้างสรรค์ เป็นไปตามความรู้สึกของจิตรกร ภาพนี้เจ้าชายสิทธัต

ถะและข้าราชบริพารแต่งกายเป็นไทยใหญ่



ความรู้ที่ได้จาก  
จิตรกรรมวัดบวกครกหลวง 
เกี่ยวกับการสร้างบ้านของ 

ชาวล้านนาในอดีต



จิตรกรรมวัดบ้านก่อ วังเหนือ ลำปาง ฝีมือช่างปัจจุบัน



ศิลปกรรมไทยได้รับผลกระทบจากศิลปะตะวันตกตั้งแต่รัชกาลที่4  
และมากขึ้นตามลำดับในสมัยรัชกาลที่5-6 เมื่อมีการปฏิรูปบ้านเมืองให้
พัฒนาไปเป็นแบบตะวันตก การเสด็จประพาสยุโรป การหลั่งไหลเข้ามา  
ของงานศิลปะและศิลปินตะวันตก การใช้งบประมาณไปสร้างสิ่งที่เป็น 

สาธารณูปโภคพื้นฐานให้สังคมแทนการสร้างวัดมากๆเหมือนค่านิยมใน
อดีต การรับอิทธิพลศิลปะตะวันตก และการที่ศิลปินไทยโบราณไม่ได้ 
พัฒนาศิลปะแบบประเพณีไทยให้ก้าวต่อไป แต่กลับทำซ้ำๆแบบเดิม  
เหล่านี้เป็นจุดเสื่อมของศิลปะไทยแบบประเพณี และด้วยวิถีชีวิตใน  

ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต การรื้อฟื้นศิลปะไทยแนวประเพณี
จึง 

เป็นสิ่งที่ยากเพราะไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ทำได้เพียงประคองและ
อนุรักษ์ของเก่าไว้ ส่วนการสร้างสรรค์ให้เป็นงานร่วมสมัยยังต้องใช้

เวลา  
และความพยายามอีกมาก



จิตรกรรมที่วัดบรมนิวาส กทม.ฝีมือขรัวอินโข่ง พระภิกษุที่เป็น
จิตรกรชื่อเสียงโด่งดังสมัยรัชกาลที่4 วาดเป็นแบบศิลปะตะวันตก



จิตรกรรมที่วัดบวรนิเวศ กทม.ฝีมือขรัวอินโข่ง พระภิกษุที่
เป็นจิตรกรชื่อเสียงโด่งดังสมัยรัชกาลที่4 วาดเป็นแบบ

ศิลปะตะวันตก



จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์  
ที่ระเบียงคตล้อมรอบวัด  
พระศรีรัตนศาสดาราม 
(วัดพระแก้ว) กทม.ซึ่งเป็นวัดใน  
พระบรมมหาราชวังตามประเพณี 
นิยมที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  
เป็นจิตรกรรมเล่าเรื่องพระราม  
ปราบยักษ์(พระรามเป็นอวตารหนึ่ง 
ของพระนารายณ์เทพเจ้าของฮินดู)  
เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมพระ  
บารมีของราชวงศ์จักรี



เส้นทัศนียวิทยา  
 
 
จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์วาดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เมื่อครั้ง
สร้างกรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงแทนกรุงธนบุรี แต่ผ่านการ
บูรณะซ่อมแซม  
มาหลายครั้ง ภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นจิตรกรรมที่มีอิทธิพล
ของ 
ศิลปะตะวันตกปะปนอยู่ เช่นการใช้เส้นทัศนียวิทยา(Perspective)



อิทธิพลของศิลปะตะวันตกอีกอย่างหนึ่งได้แก่ลักษณะของความเป็น3มิติ 
เช่นป้อมกำแพงเมืองที่มีความหนาหรือแสงเงาแบบเหมือนจริง จึงขัด  
แย้งกับลักษณะของตัวละครในภาพที่วาดแบนๆเป็นแบบอุดมคติ

ประเพณี



แม้จะมีข้อห้ามมิให้สร้างหรือวาดรูปคน  
และสัตว์ แต่จิตรกรในศาสนาอิสลาม  
ก็ยังได้รับอนุญาตให้วาดได้ถ้าเป็นภาพ  
วาดขนาดเล็กๆ เช่นปก หรือภาพประกอบ  
หนังสือ ซึ่งมีทั้งหนังสือนิยาย หนังสือที่ 
เกี่ยวกับศาสนา(แต่ไม่ใช่พระคัมภีร์)



จิตรกรรมในศาสนาอิสลาม  
เป็นภาพวาดแบนๆ2มิติ ไม่ 
มีปริมาตรแสง-เงา แม้วาด  
รูปคนรวมกลุ่มกันอยู่หลายคน  
แต่ก็มีขนาดเท่าๆกัน ไม่ได้ลด 
ขนาดให้เล็กลงเพื่อให้รู้สึกตื้นลึก  
เป็นเพราะวาดเพื่อเล่าเรื่องหรือ 
บรรยายเนื้อเรื่องให้เข้าใจง่าย  
รูปคนถ้ามีขนาดเล็กๆจะทำให้ 
ดูไม่ชัด   ลักษณะของภาพนี้ 
ดูจะมีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้า  
มาปะปนอยู่



จิตรกรรมในศาสนาอิสลามเรื่องน้ำท่วมโลก



การเขียนตัวอักษร 
เป็นศิลปะอย่าง 
หนึ่งในศาสนา 
อิสลาม ซึ่งคล้าย  
กับศิลปะการเขียน  
ตัวอักษรของจีน  
และญี่ปุ่น ได้แก่  
ความงามของเส้น 
พู่กันที่ตวัดลากไป  
มาด้วยสมาธิ การควบคุมประสานกันระหว่างสมอง ตา และ
มือ เช่นเดียว 
กับการวาดเส้น(Drawing)ในศิลปะตะวันตก



ศิลปะการเขียนตัวอักษรของจีนอิสลามที่แสดงให้
เห็นถึงความงามของ 

เส้นที่มีพลังและน้ำหนักอ่อนแก่



Vincent Van Gogh, Post-
Impressionism  ผลงานชิ้น
เยี่ยมที่แสดงถึงการใช้สี
เหลืองอันสดใสเจิดจ้า  มี
อิทธิพลภาพพิมพ์ญ่ีปุ่น
ปรากฏให้เห็นได้แก่การใช้
เส้นตัดขอบรูปทรงและการ
ไม่เน้นแสงเงา



เปรียบเทียบภาพพิมพ์แกะไม้ของญ่ีปุ่นกับจิตรกรรมภาพคน

ของVincent Van Gogh ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์


