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บทคัดย่อ 
 

 จิตรกรรมเวสสันดรชาดกอีสานท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี 
ผลงานเขียนพระเทวาภิมนิมิต พบมากในช่วงหลงัปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นช่วงท่ีมี
การแพร่กระจายส่ือสิ่งพิมพ์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดระบบ
การจดัจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ด้วยระบบเอเย่นต์ รวมไปถึงความนิยมในคมัภีร์เทศน์
มหาชาติ ซึ่งผลิตโดยส านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี โดยอาจเป็นผลจากการพัฒนา
ด้านการตลาดของร้าน ส.ธรรมภกัดี ท่ีบกุตลาดไปทัว่ประเทศ เหตนีุจ้ึงท าให้เกิด
ความนิยม และส่งอิทธิพลต่อการเขียนจิตรกรรมอีสานได้ ทัง้นีค้วามนิยมใน
ศลิปะทางภาคกลางท่ีมาพร้อมกบัการก าหนดรูปแบบอโุบสถแบบมาตรฐาน อาจ
เป็นแรงจงูใจหนึ่งท่ีท าให้เกิดการเขียนจิตรกรรมตามอย่างภาคกลางในอีสานขึน้ 
ซึ่งภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต มีลกัษณะการเขียนตาม
อยา่งจิตรกรรมไทยแบบประเพณีภาคกลางเช่นกนั   
 จากการศกึษาการแสดงออกของจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกอีสาน ท่ีได้รับ
อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี นัน้ พบว่า ปัจจยัด้านขนาดและพืน้ท่ีของอาคาร 
เป็นปัจจัยหลักในการแสดงออกภาพของช่างแต้มเพ่ือให้เกิดความลงตัวและ
เหมาะสมกับพืน้ท่ี โดยลักษณะการแสดงออกดังกล่าว สามารถสรุปได้ 2 
ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรก การเขียนโดยคงองค์ประกอบหลกัตามอย่างภาพพิมพ์
ไว้ แต่ขยายขนาดของภาพประกอบ อาทิ ต้นไม้ หรือเพิ่มเนือ้หาเพิ่มภาพ 
ลักษณะท่ีสอง คือ การเขียนภาพโดยผสมผสานทัง้งานภาพพิมพ์ของพระเท-
วาภิมนิมิต และครูเหม เวชกร ไว้ด้วยกนั 
 

ค าส าคัญ:  จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกอีสาน,  
      ภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดก ส.ธรรมภกัดี,  พระเทวาภิมนิมิต 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

29 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

ABSTRACT  
 
 Isan Vessantara mural paintings influenced by S. Dhammapakdee 
color prints drawn by Phradhaevapimnimiti were mostly found after 2500 B.E. 
At this time, printing media was so widely spread that there was an arising of 
printing contribution systems by agents, and popularity of Mahajati chanting 
scripture produced by S. Dhammapakdee press was also boomed. This 
occurrence might be the press’ nationwide marketing strategy which not only 
led to popularity but also influenced to Isan mural paintings. In order that 
popularity of central Thai traditional paintings coming with prescribing a 
standard form of Ubosoth, this might be motivation of Isan artists to create 
paintings like these. Besides, it could not refuse that S. Dhammapakdee color 
prints drawn by Phradhaevapimnimiti was one of paintings having 
characteristics similar to central Thai traditional paintings. 
 Considering expression of Isan Vessantara mural paintings, it was 
found that sizes and areas of Ubosoth were main factors for painters’ 
expression to create paintings suitable for each area. These creation could 
be found in two characteristics: 1) drawing by maintaining the main elements 
but increasing the size of environment like trees or the others, and 2) drawing 
by mixing both styles of Phradhaevapimnimiti and Hem Weshakorn together. 
 
Keywords:  Isan Vessantara Mural Paintings,  Phradhaevapimnimitti,  

      Vessantara Color Prints of S. Dhammapakdee 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2563 

30 

1. บทน า 
 
 จิตรกรรมหรือฮปูแต้มอีสาน มีการจ าแนกรูปแบบตามอิทธิพลท่ีได้รับซึ่ง
แบง่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มช่างพืน้บ้านแท้ กลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลงานช่างหลวง 
และกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมล้านช้าง (ไพโรจน์ สโมสร, 2532: 38) ทัง้นี ้
ในช่วงท่ีมีการแพร่กระจายสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกิดขึน้ อิทธิพลดงักล่าวส่งผลกับการ
แสดงออกของจิตรกรรมหรือฮูปแต้มอีสานอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสังเกตได้จาก
รูปแบบของภาพวาดท่ีมีลักษณะตามงานต้นแบบภาพพิมพ์ โดยเฉพาะอย่าง 
ภาพพิมพ์ของส านักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ท่ีมีการจัดพิมพ์และส่งจ าหน่ายไปทั่ว
ประเทศ ตลอดจนความนิยมคมัภีร์การเทศน์มหาชาติของ ส.ธรรมภักดี อย่าง
หนงัสือล ามหาชาติเทศน์เวสสนัดรชาดกอีสาน ฉบบัภาษาไทย อีกทัง้ความเช่ือ
ในอานิสงส์ของการสร้างหนงัสือธรรม จึงท าให้สิ่งพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ได้รับความ
นิยมและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
 อนึ่ง ภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดก ผลงานเขียนโดยพระเทวาภิมนิมิต เป็น
รูปแบบภาพพิมพ์ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนงัอีสานในช่วงหลงั พ.ศ. 2500 
เป็นจ านวนมาก อาจเป็นผลพวงจากเหตผุลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น อีกทัง้ความ
นิยมและยกย่องศลิปะทางภาคกลางในฐานะศลิปะประจ าชาต ิอาจท าให้ผลงาน
ของพระเทวาภิมนิมิตถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบในการวาดจิตรกรรม เน่ืองด้วยมี
ลักษณะการเขียนตามอย่างไทยประเพณีภาคกลาง รวมไปถึงผลพวงจากการ
ก าหนดรูปแบบอโุบสถแบบมาตรฐาน โดยพระพรหมพิจิตรในสมยัจอมพลแปลก 
พิบูลสงคราม และส่งรูปแบบไปทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2483 (ชวลิต อธิปัตยกุล, 
2552: 78) ดงันัน้ การเขียนจิตรกรรม ช่างจึงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะตามแบบ
ภาคกลางมาใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างอาคาร เหตุนี ้ศิลปะภาพพิมพ์ของ  
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ส.ธรรมภักดี จึงอาจเป็นตัวเลือกหนึ่งของช่างในการน ามาเขียนงานฮูปแต้ม
เวสสนัดรชาดกอีสานเป็นได้ เน่ืองด้วยความสวย การส่ือสารท่ีชดัเจน และความ
ทนัสมยัของภาพ ซึ่งช่างสามารถน าไปใช้ในการวาดได้ง่าย (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 
2555: 281) 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจิตรกรรมเวสสันดรชาดกอีสาน จะได้รับอิทธิพล
ภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดกของ ส.ธรรมภักดี ผลงานโดยพระเทวาภิมนิมิตอย่าง
เห็นได้ชดัก็ตาม แต่ทัง้นีก้ารแสดงออกภาพของช่างแต้ม ยงัคงแสดงออกได้ไม่
เหมือนตามภาพทัง้หมด เน่ืองด้วยปัจจยัต่าง ๆ ทัง้ด้านพืน้ท่ี ขนาด และแนวคิด
ของช่างท่ีถ่ายทอดผลงานออกมา ดงันัน้ การศึกษาเทคนิค และการแสดงของ
ภาพเวสสนัดรชาดกอีสานท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานโดยพระ
เทวาภิมนิมิต ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา จึงเป็นประเด็นส าคัญของ
การศึกษาครัง้นี ้โดยการศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมกับจิตรกรรมต้นแบบท่ี
ปรากฏร่วมกนั 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษาอิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิตท่ี
มีบทบาทตอ่งานจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกในเขตอีสานกลาง 

2. เพ่ือวิเคราะห์การแสดงออกของจิตรกรรมเวสสันดรชาดกท่ีได้รับ
อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต 
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3. ความนิยมและการแพร่หลายของงานภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี 
 

การพฒันารูปแบบการจดัจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ท่ีมีการส่งขายไปทัว่ประเทศ 
อีกทัง้ยังมีการเกิดสายส่ง หรือระบบนายหน้าร้านค้าท่ีด าเนินการให้กับคณะ 
ต่าง ๆ ท่ีจัดท าหนังสือ (คณะท างานประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย , 
2559: 279) เหตุนีอ้าจเป็นสิ่งท่ีท าให้กระแสสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เร่ิมเป็นท่ีรู้จักและ
แพร่หลายมากย่ิงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพพิมพ์พุทธประวัติและเวสสันดร
ชาดกท่ีจดัสร้างขึน้ทัง้ภาพโปสเตอร์และโปสการ์ดโดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภักดี 
ซึ่งภาพต้นแบบถูกเขียนโดยจิตรกร 2 ท่าน คือ พระเทวาภิมนิมิต และครูเหม  
เวชกร ภาพพิมพ์ของจิตรกรทัง้สองเป็นท่ีรู้จกัอย่างเป็นวงกว้างในช่วงทศวรรษท่ี 
2490 อาจเน่ืองด้วยสาเหตุของรูปแบบการจัดจ าหน่ายด้วยเช่นกัน อีกทัง้ยัง
สอดคล้องกบัแนวคิดทางการตลาดของ สม พว่งภกัดี เจ้าของส านกัพิมพ์ ส.ธรรม
ภกัดี ท่ีใช้กลยทุธ์ทางการโฆษณาโดยการท าแผ่นประกาศส่งไปยงัหน่วยงานและ
วดัตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ ตลอดจนการเดินทางไปหาตลาดด้วยตนเองทัว่ภูมิภาค อนั
เป็นการบกุเบิกตลาดตา่งจงัหวดั กอปรกบัแนวคิดในการพิมพ์หนงัสือท่ีเก่ียวข้อง
กบัพระพทุธศาสนาสมยันัน้ ยงัไม่มีการเปิดตลาดมากนกั จึงท าให้ธุรกิจของ ส.
ธรรมภกัดีขยบัตวัดีขึน้เร่ือย ๆ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2546: 104-112) อีกทัง้ภาพ
พิมพ์ดงักล่าว ยงัถูกน าไปใช้เป็นต้นแบบ เพ่ือน าไปขยายเป็นจิตรกรรมในพระ
อโุบสถตา่ง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัร ซึ่งอาจนบัได้ว่าเป็นจิตรกรรมตวัอย่างของพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ (ประทีป สธุาทองไทย, 2560: 123) ดงันัน้ น่าเช่ือว่าการเขียนฮู
ปแต้มอีสานท่ีได้รับอิทธิพลจากภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี อาจเกิดจากการรับรู้ และ
พบเห็นจากสิ่งพิมพ์ท่ีมีการแพร่หลายไปทั่วประเทศจากสายส่ง และระบบ
เอเยน่ต์ของส านกัพิมพ์ดงักลา่ว 
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สิ่งหนึ่งในการเลือกใช้ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดีของช่างแต้มอีสาน อาจ
เป็นผลพวงมาจากความนิยมคมัภีร์ท่ีใช้ในการเทศน์มหาชาติ ซึ่งจดัพิมพ์ขึน้โดย
ส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี คือ ล ามหาชาติเทศน์เวสสนัดรชาดกอีสาน พิมพ์เม่ือปี 
2504 เป็นฉบบัท่ีแพร่หลาย และได้รับความนิยมจนกระทัง่ปัจจบุนั เน่ืองด้วยใช้
เทศน์ได้ง่ายเพราะพิมพ์เป็นภาษาไทย กอปรกับพระหรือผู้ เทศน์ท่ีสามารถอ่าน
อกัษรธรรมได้ในขณะนัน้ลดน้อยลง จึงท าให้ฉบบัภาษาไทยเกิดความนิยมมาก
ขึน้ (ชญานนท์ แสงศรีจนัทร์, 2554: ไมมี่เลขหน้า) 

ความเช่ือในอานิสงส์การสร้างหนงัสือหลกัธรรม คงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ี
ท าให้เกิดความนิยม และแพร่กระจายของสิ่งพิมพ์ เน่ืองจากเดิมท่ีมกัจะถวาย
หนังสือธรรมท่ีจารขึน้บนใบลาน แต่นานเข้าคงเป็นเร่ืองยากในการหาคนจาร 
ดังนัน้ การซือ้คัมภีร์ท่ีเป็นสิ่งพิมพ์จึงได้รับความนิยมขึน้ โดยเฉพาะคัมภีร์
มหาชาติส านวนอีสานของ ส.ธรรมภักดี ท่ีเป็นท่ีนิยมขณะนัน้ จึงท าให้สิ่งพิมพ์
ดงักล่าวกระจายไปทัว่แถบอีสาน (ชญานนท์ ศรีแสงจนัทร์, 2554: ไม่มีเลขหน้า) 
ในเร่ืองนีส้อดคล้องกับค าสมัภาษณ์ของ สรุพนัธ์ พ่วงภกัดี ลกูชายของ สม พ่วง
ภักดี (ส.ธรรมภักดี) ท่ีกล่าวถึงในช่วงวิกฤติสงครามโลกครัง้ท่ี 2 หนังสือท่ี
เก่ียวข้องกบัศาสนาขายดี และเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากอาจเน่ืองมาจากความ
กลวัของประชาชนในเร่ืองของสงคราม ดงันัน้จึงท าให้คนหนัมาสนใจการท าบุญ 
โดยซือ้หนังสือทางศาสนาถวายวัด รวมทัง้ความเช่ือในผลานิสงส์การถวาย
พระไตรปิฎกประหนึ่งได้ยกสงัคายนา จึงท าให้การแพร่กระจายผลงาน ส.ธรรม
ภักดี เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงขึน้ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2546: 109 - 
110) เหล่านีอ้าจเป็นปัจจยัท่ียิ่งท าให้หนงัสือและสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ของส านกัพิมพ์ 
ส.ธรรมภกัดี เป็นท่ีรู้จกัและนิยมอยา่งมาก และเป็นปัจจยัในการสร้างแรงบนัดาล
ใจ หรือแนวทางในการสร้างงานศลิปกรรมอ่ืน ๆ ได้เชน่เดียวกบังานฮปูแต้มอีสาน
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ท่ีแสดงออกถึงอิทธิพลสิ่งพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี ท่ีปรากฏในศาสนาคารอย่างสิมหรือ
ศาลาการเปรียญของวดัแถบอีสานในปัจจบุนั 
 
4.  ลักษณะภาพพมิพ์เวสสันดรชาดก ส.ธรรมภักดี  
    ผลงานต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต 
 
 จิตรกรรมเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นผลงานการเขียนต้นแบบของพระเท-
วาภิมนิมิตท่ีถกูพิมพ์โดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี เกิดขึน้ในปีพทุธศกัราช 2490 
ซึ่งภาพเวสสันดรชาดกถูกพิมพ์พร้อม ๆ กับภาพเขียนพุทธประวัติโดยภาพ
ต้นฉบบัเดิมเป็นภาพเขียนบนผืนผ้าใบท่ีเขียนมาก่อนกว่า 10 ปีแต่ไม่สามารถ
ระบไุด้ว่าเขียนขึน้ปีใด ทัง้นีช้ดุภาพเวสสนัดรชาดกทัง้ 13 กณัฑ์นัน้ประกอบด้วย
กันทัง้สิน้ 14 ภาพ (เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2546: 109-110) โดยเร่ิมต้นจากภาพ
เทศน์มหาชาติและตามด้วยกัณฑ์ต่าง ๆ เรียงล าดบัจากกัณฑ์ทศพรจนกระทั่ง
กณัฑ์นครกณัฑ์ (ภาพท่ี 1) ซึ่งลกัษณะภาพจะถูกน าเสนอและแสดงจุดเด่นของ
เนือ้หากณัฑ์นัน้ ๆ ในการส่ือความหมายของแตล่ะกณัฑ์ 
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35 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

 
(ช) 

 
(ซ) 

 
(ฌ) 

 
(ญ) 

 
(ฎ) 

 
(ฏ) 

 
(ฐ) 

(ก) กณัฑ์ทศพร 
(ข) กณัฑ์หิมพานต์ 
(ค) กณัฑ์ทานกณัฑ์ 
(ง) กณัฑวนปเวศน์ 
(จ) กณัฑ์ชชูก 
 

(ฉ) กณัฑ์จลุพน 
(ช) กณัฑ์มหาพน. 
(ซ) กณัฑ์กมุาร 
(ฌ) กณัฑ์มทัรี 
(ญ) กณัฑ์สกับรรพ 

(ฏ) กณัฑ์มหาราช 
(ฏ) กณัฑ์ฉกษัตริย 
(ฐ) กณัฑ์นครกณัฑ์ 

ภาพที่ 1 จิตรกรรมชดุเวสสนัดรชาดกผลงานโดยพระเทวาภิมนินิมิต พิมพ์โดย ส.ธรรมภกัดี 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/ (ค้นเม่ือ 2 ธันวาคม 2561) 
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5. การแสดงออกฮูปแต้มเวสสันดรชาดกอีสานท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์  
    ส.ธรรมภักดี ผลงานต้นแบบของพระเทวาภิมนิมิต 
 

 ฮูปแต้มเวสสันดรชาดกในแถบอีสานกลาง ท่ีเขียนขึน้ตามแบบภาพ
พิมพ์เวสสนัดรชาดก ส.ธรรมภักดี ผลงานต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต พบว่า
ถกูเขียนขึน้หลงั พ.ศ. 2500 โดยน ามาใช้เป็นต้นแบบ หรือแนวทางในการวาดของ
ช่างอีสานนัน้ ทัง้นี ้ด้วยช่ือเสียงของพระเทวาภิมนิมิต อาจเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่าง
เลือกน ามาเขียน เน่ืองจากพระเทวาภิมนิมิตเป็นครูสอนศิลปะไทยซึ่งมีลูกศิษย์
เป็นจ านวนมาก อีกทัง้ลกัษณะลวดลายและงานศิลปะไทยของพระเทวาภิมนิมิต
ยงัถกูใช้เป็นต าราเรียนจนเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปอีกด้วย 
 ทัง้นี ้ความนิยมและยกย่องศิลปะทางภาคกลางในฐานะศิลปะประจ า
ชาติน่าเช่ือว่า เป็นค่านิยมและแนวคิดหนึ่งท่ีส่งผลให้ผลงานของพระเทวาภิม-
นิมิตถกูน ามาใช้เป็นแนวทางในการวาด เน่ืองด้วยลกัษณะภาพมีลกัษณะแบบ
ประเพณีไทย อนัสงัเกตได้จากการเขียนรูปเคร่ืองทรงและท่าทางเชิงนาฏลกัษณ์
ของภาพบุคคล อนึ่ง ฮูปแต้มตามอย่างภาพพิมพ์เวสสันดรชาดก ส.ธรรมภักดี 
มกัปรากฏในอโุบสถท่ีสร้างตามอย่างภาคกลาง สงัเกตได้จากลกัษณะอาคารทรง
สงูชะลดู และการประดบัเคร่ืองบนด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ อาทิ อโุบสถ
วดัยางค า จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 2) ซึ่งคงเป็นผลมาจากการก าหนดรูปแบบ
อโุบสถมาตรฐาน 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค โดยพระพรหมพิจิตรเป็น
ผู้ออกแบบในสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม และแจกจ่ายแบบดงักล่าวไปยงัวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศในปี 2483 (ชวลิต อธิปัตยกุล, 2552: 78) ดงันัน้เม่ือเกิดการ
สร้างอุโบสถตามอย่างภาคกลางขึน้ จิตรกรรมภาคกลางอย่างงานภาพพิมพ์ ส.
ธรรมภักดีนัน้จึงเป็นสิ่งท่ีสร้างแรงจูงใจให้กับช่างในการสร้างสรรค์งานเพ่ือ
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37 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

สอดคล้องกับรูปทรงของอุโบสถเป็นได้ รวมไปถึงความสวยของภาพพิมพ์ การ
ส่ือสารท่ีชัดเจนของภาพและทันสมัย ผู้ วาดจึงสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบได้
ง่าย (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2555: 281) ปัจจยัเหล่านีช้่างจึงเลือกงานภาพพิมพ์เป็น
ต้นแบบในการเขียนฮปูแต้มเวสสนัดรชาดกอีสาน 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2 (ซ้าย) อโุบสถวดัยางค า จงัหวดัขอนแก่น 
(ขวา) จิตรกรรมกณัฑ์มหาราชภายในอโุบสถ วดัยางตลาด จงัหวดัขอนแก่น 

 

อิทธิพลภาพพิมพ์เวสสนัดรชาดก ส.ธรรมภกัดี ผลงานต้นแบบของพระ
เทวาภิมนิมิตมีผลตอ่การแสดงออกของฮปูแต้มอีสาน ดงันี ้

 
6. การเปรียบเทียบและความแตกต่างภาพต้นแบบของพระเทวาภมินิมิต 
    กับฮูปแต้มอีสาน 
 

 การเขียนภาพเวสสนัดรชาดกของพระเทวาภิมนิมิต เป็นภาพท่ีถกูเขียน
เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าไปจดัพิมพ์เป็นภาพโปสเตอร์และโปสการ์ด ดงันัน้การ
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เขียนภาพจึงถูกจ ากัดด้วยพืน้ท่ีท่ีแน่นอน เพ่ือส่ือถึงเนือ้หาภาพในกัณฑ์นัน้ ๆ 
หรือเรียกว่าเป็นภาพเชิงสญัลักษณ์ กล่าวคือ ภาพท่ีเขียนจะถูกแสดงออกโดย
เน้นไปท่ีฉากส าคญั ๆ ของแตล่ะกณัฑ์ เพ่ือส่ือสารกบัผู้ชมให้เข้าใจได้ง่าย อีกทัง้
ยงัมีการก ากบัช่ือกณัฑ์และเนือ้หาใต้ภาพเพ่ือส่ือความหมายของภาพ ซึง่ผู้ เขียน
เล็งเห็นว่าคงใช้เป็นส่ือท่ีช่วยท าให้เข้าใจภาพง่ายขึน้ อาทิ ภาพกณัฑ์หิมพานต์
จะเห็นว่า พระเทวาภิมนิมิตเลือกใช้เนือ้หาตอนพระเวสสนัดรประทานช้างปัจจยั
นาเคนทร์แด่พราหมณ์ทัง้แปดท่ีมาจากแคว้นกลิงคราชนคร โดยภาพเขียนออก
มาในรูปของพระเวสสนัดรทรงหลัง่น า้อุทกวารีลงบนมือของพราหมณ์จากหลัง
ช้างทรงเป็นภาพหลกั โดยมีฉากหลงัเป็นเมืองสีพีของพระองค์ (ภาพท่ี 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 กณัฑ์หมิพานต์ วาดต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมติ พมิพ์โดยส านกัพมิพ์ ส.ธรรมภกัดี 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com/ (ค้นเมื่อ 2 ธนัวาคม 2561) 
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39 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

ทัง้นี ้ฮปูแต้มอีสานตามอย่างภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิตท่ีปรากฏ
ภายในอุโบสถนัน้พบว่า มีลกัษณะท่ีคล่ีคลายไปจากต้นแบบภาพพิมพ์ไปบ้าง 
เน่ืองจากพืน้ท่ีท่ีใช้วาดบนฝาผนงัมีขนาดใหญ่และเป็นแนวนอน ซึ่งต่างไปจาก
ภาพต้นแบบท่ีภาพอยู่ในแนวตัง้ ดงันัน้จึงท าให้ภาพมีความแตกต่างกัน แต่ยงั
รักษาฉากส าคญัและจดุเดน่ของภาพมาใช้เป็นหลกัในการวาดบนฝาผนงัได้ อาทิ 
ภาพกัณฑ์ทศพร ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต จะเห็นได้ว่าภาพมีการแสดง
ระยะใกล้ - ไกล โดยใช้ขนาดของตวัภาพแสดงมิติของภาพอย่างชดัเจน ขณะท่ี
องค์ประกอบหลกัของภาพนัน้ จดุเดน่อยู่ท่ีภาพพระอินทร์ทรงหลัง่น า้สิโนทกบน
พระหตัถ์ของ พระนางผุสดีเพ่ือประทานพร 10 ประการ ถัดไปจะเป็นกลุ่มภาพ
เทวดาและนางฟ้าในท่าเหาะเหนือยอดปราสาททรงปรางค์ ซึ่งเขียนผลักระยะ
ออกไปในแนวลกึ และสว่นไกลออกไปนัน้จะเป็นภาพวิมานขนาดเล็กเขียนด้วยสี
ขาวเพ่ือให้ดูเลือนลาง อนัสะท้อนถึงมิติของภาพท่ีไกลออกไป (ภาพท่ี 4) ทัง้นี ้
เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับฮูปแต้มอีสาน อิทธิพลภาพพิมพ์ผลงานพระเทวาภิม
นิมิต พบว่า การแสดงออกของภาพยงัคงยึดฉากส าคญั หรือจดุเดน่ของภาพมา
เป็นหลกัในการวางองค์ประกอบภาพบนผนงั ดงัจะเห็นได้จากการเขียนภาพใน
ฉากกณัฑ์ทศพรเดียวกันนีภ้ายในอุโบสถวดัใต้โพธ์ิค า จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพท่ี 
5) จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทัง้สามประการ คือ ภาพพระอินทร์ทรงประทานพร
แดพ่ระนางผสุดี, ภาพเทวดาและนางฟ้าเหาะเหนือปราสาทและภาพวิมาน ยงัคง
ถกูใช้เป็นองค์ประกอบหลกัในการวาดตามเดิม เพียงแตมี่การเพิ่มขนาดของตวั
ละครและอาคารสถาปัตยกรรม ตลอดจนการเขียนองค์ประกอบแวดล้อมเพิ่ม 
อาทิ ต้นไม้และพุ่มไม้ขยายออกด้านข้าง หรือการเขียนกลุม่ก้อนเมฆเพิ่มมากขึน้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัขนาดพืน้ท่ีท่ีใช้วาดในอาคาร รูปแบบการเขียนภาพลกัษณะ
ดงักล่าว ยงัคงพบได้ภายในอโุบสถวดัขวญัเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพท่ี 6) ซึ่ง
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จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบภาพหลักทัง้สามท่ีกล่าวมาถูกวางเป็นแกนหลักของ
ห้องภาพ แต่มีการเขียนภาพแวดล้อมขยายเพิ่มมากขึน้ รวมถึงขนาดของตัว
ละครท่ีใหญ่ขึน้ด้วยเชน่กนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กณัฑ์ทศพร ต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต พิมพ์โดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/ (ค้นเมื่อ 2 ธนัวาคม 2561) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ฮปูแต้มกณัฑ์ทศพร ภายในอโุบสถวดัใต้โพธ์ิค า จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
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ภาพที่ 6 ฮปูแต้มกณัฑ์ทศพร ภายในอโุบสถวดัขวญัเมือง จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
 

การเขียนภาพกระจายออกทางด้านข้าง ยังคงพบได้มากในกัณฑ์ท่ีมี
การเขียนภาพท่ีซับซ้อนในงานเขียนผลงานของพระเทวาภิมนิมิต โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ฉากกณัฑ์นครกณัฑ์ (ภาพท่ี 7) ซึง่เขียนเป็นภาพขบวนแห่พระเวสสนัดร
เข้าเมือง โดยมีภาพช้างทรงของพระเวสสนัดรเป็นภาพหลกั ส่วนขบวนด้านหลงั 
ใช้เทคนิควิธีการเขียนตามหลักทัศนียวิทยา เพ่ือแสดงความลึกและผลัก
ระยะใกล้ - ไกลไปทางด้านหลงัภาพ ทัง้นีฮ้ปูแต้มอีสานอิทธิพลภาพพิมพ์ผลงาน
พระเทวาภิมนิมิตในฉากกนัเดียวนี ้พบวา่ภาพส่วนใหญ่จะมีการเขียนภาพขยาย
ตอ่เป็นขบวนยาวในแนวระนาบเพิ่มขึน้ บางครัง้นิยมเขียนภาพตามแนวคิดของ
ช่างเองเข้ามาสอดแทรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพราษฎรมาคอยเฝา้รับเสด็จพระ
เวสสนัดรเข้าเมือง ดงัเช่นท่ีปรากฏบนฮปูแต้มภายในอุโบสถ วดันาเลาะ จงัหวดั
ขอนแก่น (ภาพท่ี 8) จะเห็นว่าภาพถูกเขียนขยายออกไปทางด้านข้างเป็นแถว
ยาวออกไปไม่กระจกุตวัเป็นกลุ่มภาพแบบภาพพิมพ์ แตย่งัคงรักษาองค์ประกอบ
หลกัของภาพ ท่ียงัสงัเกตได้ว่าเลียนแบบจากภาพพิมพ์ได้ อาทิ ช้างทรงซึ่งเขียน
กูบทรงเสมา และฉากหลังท่ีเป็นเมืองสีพีนคร รวมทัง้เคร่ืองแต่งกายของทหาร  
อีกทัง้ยงัมีการเขียนภาพราษฎรท่ีมาเข้าเฝา้เพิ่มเติมไปจากภาพพิมพ์ไว้ด้านหน้า
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ขบวนช้าง ลักษณะการเขียนภาพโดยใช้เทคนิคดงักล่าวยังคงพบบนฮูปแต้ม
อีสานอิทธิพลภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิตท่ีปรากฏภายในอุโบสถวัด
จนัทรังษี และวดัโพธาราม จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 9 และ 10) ซึ่งจะเห็นได้ทัง้
การเขียนภาพเพิ่มขึน้ และกระจายออกด้านข้าง ตลอดจนการเขียนภาพราษฎรท่ี
เฝา้รับเสดจ็เชน่เดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 กณัฑ์นครกณัฑ์ ต้นแบบโดยพระเทวาภิมนิมิต พิมพ์โดยส านกัพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี 
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/node/4 6188?page=0,14 (ค้นเมื่อ 2 ธนัวาคม 2561) 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 8 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์นครกณัฑ์ภายในอโุบสถ วดันาเลาะ จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที่ 9 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์นครกณัฑ์ 
ภายในอโุบสถ วดัจนัทรังษี จงัหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์นครกณัฑ์ 
ภายในอโุบสถ วดัโพธาราม จงัหวดัขอนแก่น 

 

ดังนัน้ รูปแบบการจัดวางภาพของฮูปแต้มอีสานอิทธิพลภาพพิมพ์  
ท่ีช่างแต้มได้สร้างสรรค์โดยมีการคล่ีคลายของภาพ ทัง้การเพิ่มขนาด และ
เพิ่มเติมจ านวนภาพ ตลอดจนการเขียนภาพกระจายออกทางด้านข้างในแนว
ระนาบนัน้ คงเกิดขึน้จากปัจจัยทางด้านพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกันของภาพพิมพ์
ต้นแบบของพระเทวาภิมนิมิตกับพืน้ท่ีฝาผนังอาคารท่ีมักอยู่ ในแผนผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าจึงท าให้มีพืน้ท่ีด้านข้างจ านวนมาก เหตนีุ ้การเขียนภาพโดยใช้
เทคนิคท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงเป็นเทคนิคในการสร้างภาพให้เกิดความเหมาะสม
กบัพืน้ท่ี และยงัรักษาเอกลกัษณ์หรือองค์ประกอบหลกัตามอย่างงานภาพพิมพ์
ได้ดี ขณะท่ีการเขียนภาพกระจายออกทางด้านข้าง โดยการเขียนเพิ่มจ านวน
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มากขึน้ไปจากภาพพิมพ์นัน้ นอกเหนือจากเพ่ือให้เกิดการใช้พืน้ท่ีของห้องภาพ
ให้เต็มผนงัแล้วนัน้ อาจเกิดจากความไม่ช านาญของช่างแต้มในการเขียนภาพ
เชิงซ้อนเพ่ือให้เกิดมิติ จึงเขียนภาพขยายออกในแนวระนาบซึ่งเขียนได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉากนครกัณฑ์ท่ีพบได้ค่อนข้างมาก หรืออาจ
เป็นไปตามความต้องการของช่างแต้ม หรือผู้ว่าจ้างท่ีต้องการให้ความส าคญักับ
กัณฑ์นีเ้พ่ือท่ีจะส่ือถึงประเพณีบุญผะเหวดอีสานในขัน้ตอนการแห่พระเวสเข้า
เมือง เน่ืองจากพบการเขียนฉากกณัฑ์นครกณัฑ์หลาย ๆ วดั ท่ีใช้พืน้ท่ีในการวาด
กณัฑ์นีโ้ดยใช้หลายห้องภาพ อาทิ วดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น (ภาพท่ี 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก ภายในศาลาการเปรียญวดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น 
(บน) ภาพพระเวสสันดรกลับเมือง (ล่างซ้าย) ภาพการเล่นหัวล้านชนกันในการเฉลิม  
พระเวสสนัดรกลบัมายงัเมือง และ (ลา่งขวา) ภาพการแตง่ตัง้พระเวสสนัดรครองเมือง จะเห็น
ได้วา่ช่างให้ความส าคญักบัฉากนครกณัฑ์เป็นอยา่งมากซึง่อาจเป็นการสือ่ถึงการแหพ่ระเวส
เข้าเมืองในประเพณีบญุผะเหวดของทางอีสาน 
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อนึง่ การเขียนภาพเพิ่มขึน้จากต้นแบบของงานพระเทวาภิมนิมิต คงเป็น
อีกรูปแบบหนึ่งในการเขียนภาพของช่างเพ่ือให้เหมาะสมและเพียงพอตอ่จ านวน
ห้องภาพตามขนาดของอาคาร ทัง้การเขียนภาพเนือ้หาอ่ืนเพิ่มในห้องภาพ
เดียวกัน เช่น ภาพกัณฑ์มัทรี จิตรกรรมภายในศาลาการเปรียญวัดจันทรังษี 
จังหวัดขอนแก่น (ภาพท่ี 12) จะเห็นว่าภาพแบ่งออกเป็น 2 ฉากอย่างชัดเจน 
กล่าวคือด้านซ้ายเป็นฉากพระนางมทัรีทรงถูกเสือทัง้ 3 ตวัขดัขวางเพ่ือไม่ให้ไป
ยังบรรณศาลาซึ่งเป็นฉากเดียวกันกับท่ีปรากฏบนผลงานภาพพิมพ์ของพระ- 
เทวาภิมนิมิต ส่วนทางด้านขวา เขียนภาพพระเวสสันดรประคองพระนางมัทรี
ขณะเป็นลมหมดสติ ซึ่งภาพดงักล่าวไม่ได้ปรากฏในงานต้นแบบ แต่เป็นการ
เพิ่มเตมิฉากตามเนือ้หาเวสสนัดรชาดกตามความต้องการหรือแนวคิดของช่าง  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มทัรี  
ภายในศาลาการเปรียญ  วดัจนัทรังษี  จงัหวดัขอนแก่น 

 
อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเขียนแยกคนละห้องภาพแต่เป็นเนือ้หากัณฑ์

เดียวกัน อย่างท่ีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญวัดโพธิ- 
บลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น เช่น ภาพกัณฑ์ชูชก (ภาพท่ี 13) ประกอบด้วย 2 ห้อง
ภาพ ซึ่งคัน่ด้วยกรอบภาพอย่างชดัเจน โดยภาพทางด้านซ้ายเขียนฉากชูชกพา
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นางอมิตดาออกจากบ้านมายังหมู่บ้านทุนวิฐ ซึ่งเป็นหมู่บ้านพราหมณ์ท่ีชูชก
อาศยั โดยลกัษณะภาพมีการจดัวางองค์ประกอบตามอย่างภาพต้นแบบของพระ
เทวาภิมนิมิตอย่างเห็นได้ชัด (ภาพท่ี 14) ส่วนห้องภาพด้านขวาเขียนฉากนาง
อมิตดาเตรียมอาหารเพ่ือให้ชูชกกินระหว่างเดินทางไปขอสองกมุาร (ภาพท่ี 15) 
ซึง่ภาพดงักลา่วมิใชภ่าพท่ีปรากฏบนภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต 
 

 
 

ภาพท่ี 13 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ชชูก  
ภายในศาลาการเปรียญวดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น 

 

 
 

ภาพที่ 14 ภาพชูชกพานางอมิตดาไป
ยังหมู่ บ้ านทุนวิ ฐซึ่ ง มี ก า รจัดวาง
องค์ประกอบภาพตามแบบภาพพิมพ์
ของพระเทวาภิมนิมิต 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพนางอมิตตดาก าลงัเตรียม
เสบียงอาหารให้กับชูชกเพื่อไว้กินระหว่าง
ไปขอสองกมุารจากพระเวสสนัดร 
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น่าสนใจว่าการเลือกกัณฑ์ท่ีจะเขียนภาพเพิ่มเติมหรือฉากอ่ืนเพิ่มเติม
นัน้ จะพบมากในกัณฑ์ท่ีสะท้อนถึงวิ ถีชีวิต และกัณฑ์ท่ีสะท้อนอารมณ์
ความรู้สึก อาทิ กัณฑ์ชูชกและกัณฑ์มัทรี ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเนือ้หากัณฑ์
ดงักลา่วคอ่นข้างยาว และเนือ้หาคอ่นข้างท่ีจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ตลอดจนเป็น
เร่ืองใกล้ตัว เหตุนีจ้ึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่างเลือกกัณฑ์ดังกล่าวมาเขียน
เพิ่มเติม เพ่ือขยายภาพให้ละเอียดมากขึน้ ในทางกลบักัน กัณฑ์ท่ีสะท้อนหรือ
กล่าวถึงเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ หรือเร่ืองราวชนชัน้สูงกลับไม่
ค่อยพบการเขียนภาพฉากอ่ืนเพิ่ม เช่น กัณฑ์ทศพร เป็นต้น (ภาพท่ี 16) อาจ
เน่ืองด้วยเนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวในอุดมคติ และไกลตวัชาวบ้าน อีกทัง้มี
เนือ้หาค่อนข้างน้อย อาทิ กัณฑ์ทศพรมีเพียง 18 พระคาถา ซึ่งเป็นกัณฑ์ท่ีมี
เนือ้หาน้อยท่ีสุดใน 13 กณัฑ์ เหตนีุช้่างจึงไม่นิยมเลือกเขียนภาพเพิ่มเติม ยิ่งไป
กว่านัน้หากจิตรกรรมถูกใช้เพ่ือถ่ายทอดหรือส่ือสารให้กับผู้ ชมขณะฟังเทศน์
มหาชาติในงานบุญผะเหวดด้วยแล้วนัน้ การเขียนภาพท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตซึ่ง
เป็นเนือ้หาท่ีส่ือเข้าใจได้ง่าย อาจเป็นทางปัจจยัท่ีช่างเลือกท่ีจะเพิ่มเนือ้หาภาพ
ในกณัฑ์ดงักลา่วเป็นได้ 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 16 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร ภายในศาลาการเปรียญ วดัสว่างสทุธาราม 
จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นกณัฑ์ที่พบวา่ไมม่ีการเขียนฉากอื่นเพิ่มเติมหรือสอดแทรกเข้าไป 
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ทัง้นี ้จากการศึกษาภาพกณัฑ์ท่ีมกัพบการเขียนเพิ่มเติม ประกอบด้วย 
กณัฑ์ชชูก กณัฑ์จลุพน กณัฑ์มหาพน กณัฑ์กมุาร กณัฑ์มทัรี และกณัฑ์มหาราช 
ซึ่งท าให้นึกถึงการแหล่เคร่ืองเล่นหรือแหล่นอก ในงานเทศน์มหาชาติของ
ชาวบ้าน กล่าวคือ การเทศน์หรือการแหล่อนัเป็นการพรรณนาความนอกเร่ืองใน
พระบาลี ซึ่งจะมีท านองในการเทศน์ท่ีต้องเล่นเสียงสูง - เสียงต ่า และหนักเบา
แปลกไปจากกณัฑ์อ่ืน ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกณัฑ์ท่ีมีความน่าสนใจ หรือมีอะไร
ท่ีโลดโผน หรือไม่ก็เศร้าสลด โดยท านองต่าง ๆ จะเป็นไปตามเนือ้เร่ือง ทัง้นีก้าร
แหลน่อกดงักล่าวจะมีด้วยกนั 5 กณัฑ์ คือ กณัฑ์ชชูก กณัฑ์มหาพน กณัฑ์กมุาร 
กัณฑ์มทัรี และกัณฑ์มหาราช โดยท่ีกัณฑ์จุลพนจะเป็นกัณฑ์ท่ีแทรกเข้าไปอยู่
กับกัณฑ์มหาพนอยู่แล้ว ทัง้นีก้ัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นกัณฑ์ท่ีสอดแทรกเร่ืองราว
ของชาวบ้านเข้าไปได้ แต่ในทางกลับกัน หากเป็นกัณฑ์ในความพระบาลีท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสวรรค์และบคุคลชัน้สงูจะไม่มีการแหล่นอก อาทิ กณัฑ์ทศพร เป็น
เร่ืองราวบนสวรรค์จะมีการเล่นท านองอ่ืนแทน เรียกวา่เป็นธรรมวตัร (ทิพวนั บญุ
วีระ, 2521: 63-66)  
 ดงันัน้ การเลือกกณัฑ์เพ่ือเขียนภาพเพิ่มเติมนัน้คงเป็นไปได้ว่าช่างมิได้
ต้องการเขียนให้ตรงกับภาพพิมพ์ต้นแบบเท่านัน้ แต่ต้องการแฝงข้อคิดต่าง ๆ 
และคงใช้ส่ือความหมายกบัผู้ชมหรือชาวบ้านขณะนัง่ฟังเทศน์มหาชาต ิเหตนีุจ้ึง
เลือกแทรกในกัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตหรือมีแนวคิดด้านคติธรรมมากกว่าท่ี
จะเลือกแทรกในกณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลชัน้สงูซึ่งเป็นเร่ืองอดุมคติและไกลตวั
ของชาวบ้าน ตลอดจนอาจมีแนวคิดในการเลือกกัณฑ์ท่ีจะเขียนเพิ่มเติมตาม
รูปแบบกลอนเทศน์ท่ีเรียกว่า เทศน์แหล่เคร่ืองเล่นหรือแหล่นอก ซึ่งจะเทศน์
เฉพาะกัณฑ์ท่ีสะท้อนถึงเร่ืองราววิถีชีวิตและสะเทือนอารมณ์มากกว่าเร่ืองราว
ทางอดุมคติเชน่กนั 
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กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

7. ภาพผสมผสานระหว่างฮูปแต้มเวสสันดรชาดกอีสานอิทธิพลภาพพมิพ์  
    ผลงานของพระเทวาภมินิมิต กับครูเหม เวชกร 
 
 แม้ว่าช่างแต้มจะวาดรูปตามอย่างภาพพิมพ์ต้นแบบโดยพระเทวาภิม-
นิมิตก็ตาม แต่กลบัพบว่า ฮูปแต้มบางแห่งยังคงมีการใช้รูปแบบจากงานภาพ
พิมพ์ฝีมือครูเหม เวชกร มาผสมผสานอีกด้วย ทัง้นีน้อกเหนือจากความนิยมงาน
ครูเหม เวชกร ท่ีมีบทบาทและความนิยมในช่วงเวลาไล่เล่ียกันกับผลงาน  
พระเทวาภิมนิมิตแล้วนัน้ ขนาดของพืน้ผนงัและอาคารท่ีใช้เขียนภาพ อาจเป็น
ปัจจัยหนึ่งของช่างท่ีน ารูปแบบของครูเหม เวชกร มาเขียนร่วมกับงานของ 
พระเทวาภิมนิมิต จากการศกึษามี 2 ลกัษณะ ดงันี ้

รูปแบบแรก การเขียนภาพตามผลงานครูเหม เวชกรแทรกเป็นห้องภาพ
หนึ่งกับภาพเขียนอิทธิพลผลงานของพระเทวาภิมนิมิต ซึ่งมกัพบลักษณะการ
เขียนดงักล่าวภายในอาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาลาการเปรียญ 
อาทิ จิตรกรรมเวสสันดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วัดศรีสว่างโนนทัน 
จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งมีภาพท่ีเขียนเร่ืองราวเวสสนัดรชาดกจ านวนมาก เน่ืองจาก
เป็นอาคาร 15 ห้องซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ (ภาพท่ี 17) เหตุนี ้ภาพท่ีเขียนจึง
ปรากฏทัง้ภาพตามอิทธิพลผลงานพระเทวาภิมนิมิต สลบักบัอิทธิพลผลงานครู
เหม เวชกร เชน่ ภาพกณัฑ์มหาราชซึง่ประกอบด้วย 4 ห้องภาพแบง่เป็นภาพตาม
ผลงานพระเทวาภิมนิมิต 1 ห้องภาพ กล่าวคือ ภาพฉากเทวดาชายและหญิงลง
มาดูแลสองกุมาร ขณะท่ีชูชกนอนบนเปลท่ีผูกไว้บนต้นไม้ (ภาพท่ี 18) และ
ผลงานครูเหม 3 ห้องภาพ ประกอบด้วย ภาพพระเจ้าสญชยัไถ่ตวัสองกมุารจาก 
ชูชก (ภาพท่ี 19) ภาพพิธีบายศรีรับขวัญสองกุมาร (ภาพท่ี 20) และภาพชูชก
ได้รับการปรนนิบตัจิากนางสนมตา่ง ๆ (ภาพท่ี 21) ภาพท่ีแสดงออกมานัน้จะเห็น
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ได้ว่ามีองค์ประกอบภาพหลักท่ีเลียนแบบภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร อย่าง
ชดัเจน แต่มีการเพิ่มองค์ประกอบภาพเล็กน้อยและขยายภาพด้านข้างเพ่ือให้
เหมาะสมกบัขนาดของห้องภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพนางสนมปรนนิบตัิชูชก
นัน้ ช่างได้มีการเขียนภาพชูชกท้องแตกตายเพิ่มเติม ซึ่งนอกเหนือจากต้องการ
ให้ภาพเต็มพืน้ท่ีแล้วนัน้ อาจเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีช่างต้องการเขียนเป็นภาพเล่า
เร่ืองมากกว่าภาพเชิงสญัลกัษณ์เพ่ือใช้การเทศน์มหาชาติ อีกทัง้การเขียนภาพ 
ชชูกท้องแตกตายนัน้มกัพบในงานฮปูแต้มอีสานแบบท้องถ่ินในหลาย ๆ วดั เช่น 
ภาพชชูกท้องแตกตาย ฮปูแต้มวดัโพธ์ิชยัโคกใหญ่ จงัหวดักาฬสินธุ์ (ภาพท่ี 22) 
และภาพชชูกตายบนฮปูแต้ม วดัยางทวง จงัหวดัมหาสารคาม (ภาพท่ี 23) ดงันัน้ 
อาจเป็นไปได้ว่า ชา่งอาจใช้ภาพชชูกตายนัน้สะท้อนถึงวิบากกรรมของคนชัว่เพ่ือ
ส่ือให้กบัผู้ ฟังเทศน์มหาชาติเป็นได้ 
 

  
ภาพท่ี 17 (ซ้าย) ศาลาการเปรียญ วดัศรีสวา่งโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น 

(ขวา) จิตรกรรมภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสวา่งโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาพที่ 18 ภาพเปรียบเทียบฉากเทวดาและเทพธิดาดูแลสองกุมารในกัณฑ์กุมาร 
ระหว่างจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสว่างโนนทนั จงัหวดั
ขอนแก่น (ซ้าย) และภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต (ขวา) 
 

ภาพที่ 19 ภาพเปรียบเทียบฉากพระเจ้ากรุงสญชยัไถ่ตวัสองกุมารจากชูชกในกัณฑ์
กุมาร ระหว่างจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสว่างโนนทนั 
จงัหวดัขอนแก่น (ซ้าย) และภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ขวา) 
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ภาพที่ 20 ภาพเปรียบเทียบฉากบายศรีสู่ขวัญสองกุมารในกัณฑ์กุมาร ระหว่าง
จิตรกรรมเวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสวา่งโนนทนั จงัหวดัขอนแกน่ 
(ซ้าย) และภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ขวา) 
  

ภาพที่ 21 ภาพเปรียบเทียบนางสนมปรนนิบตัิชูชกในกณัฑ์กุมาร ระหว่างจิตรกรรม
เวสสนัดรชาดกภายในศาลาการเปรียญ วดัศรีสว่างโนนทนั จังหวดัขอนแก่น (ซ้าย) 
และภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ขวา) 
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ภาพท่ี 22 ภาพชชูกท้องแตกตาย 
ฮปูแต้มภายในสมิวดัโพธ์ิชยัโคกใหญ่ 

จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพชชูกตาย 
ฮปูแต้มภายนอกสมิวดัยางทวง 

จงัหวดัมหาสารคาม 
 

รูปแบบท่ีสอง การเขียนภาพตามอย่างภาพพิมพ์ผลงานของพระเท-
วาภิมนิมิต แตป่รากฏภาพหรือเทคนิคอย่างใดอย่างหนึง่ของภาพพิมพ์ผลงานครู
เหม เวชกร ร่วมอยู่ในฉากเดียวกนั ดงัปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนงัภายในอุโบสถ
วดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด อาทิ ภาพกณัฑ์ทศพร (ภาพท่ี 24) ภาพดงักล่าวถูก
แบง่ออกเป็น 2 สว่นอยา่งเห็นได้ชดั คือ ด้านซ้ายเขียนฉากพระอินทร์ประทานพร
แดพ่ระนางผสุดีโดยการหลัง่อทุกวารี ซึ่งมีองค์ประกอบภาพเป็นไปตามลกัษณะ
งานภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิตในฉากเดียวกันนี ้(ภาพท่ี 25) ส่วน
ทางด้านขวาเขียนเป็นฉากพระนางผสุดีก าลงัลงจตุิยงัโลกมนุษย์ โดยมีลกัษณะ
การเขียนภาพตามอย่างงานภาพพิมพ์กัณฑ์ทศพร ผลงานของครูเหม เวชกร 
สังเกตได้จากการเขียนพระนางผุสดีในท่ายืนประนมมือและมีการวาดวงโค้ง
ล้อมรอบพระนาง อีกทัง้ใช้การเขียนสีเป็นเส้นตรงคล้ายล าแสงท าให้เกิด
ความรู้สกึเคล่ือนไหวของภาพในลกัษณะพุง่ตกลงมา (ภาพท่ี 26)  
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ภาพท่ี 24 จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร  
ภายในอโุบสถวดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 25 ภาพเปรียบเทียบฉากพระอินทร์ประทานพรแดน่างผสุดีในกณัฑ์ทศพร 
ระหวา่งจิตรกรรมเวสสนัชาดกภายในอโุบสถ วดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด (ซ้าย) 

กบัภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต (ขวา) 
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55 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

 
ภาพท่ี 26 ภาพเปรียบเทียบฉากพระนางผสุดีจตุิลงยงัโลกมนษุย์ในกณัฑ์ทศพร 
ระหวา่งจิตรกรรมเวสสนัชาดกภายในอโุบสถ วดัราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด (ซ้าย) 

กบัภาพพิมพ์ผลงานของพระเทวาภิมนิมิต (ขวา) 

 
 อนึ่ง รูปแบบจิตรกรรมท่ีผสมผสานผลงานทัง้สองจิตรกรร่วมในฉาก
เดียวกนัคอ่นข้างพบได้น้อยดงัท่ียกตวัอย่างมา แตจ่ะพบรูปแบบภาพท่ีใช้เทคนิค
การเขียนของครูเหม เวชกร ร่วมกบัจิตรกรรมเวสสนัดรชาดกตามแบบภาพพิมพ์
ของพระเทวาภิมนิมิตเสียมากกว่า อาทิ ลกัษณะการเขียนฉัพพรรณรังสีล้อมรอบ
เศียรเทวดา เช่น จิตรกรรมเวสสนัดรชาดก กณัฑ์ทศพร ภายในศาลาการเปรียญ
วดัโพธิบลัลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น และวดัศรีสว่างโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น จะเห็น
ว่า ภาพท่ีแสดงออกนัน้เป็นไปตามองค์ประกอบงานภาพพิมพ์ของพระเทวาภิม
นิมิต ขณะท่ีการเขียนฉัพพรรณรังสีท่ีล้อมรอบเศียรของพระอินทร์และพระนางผุ
สดีนัน้ มีลกัษณะเป็นรูปคล้ายดอกบวัตมู เส้นนอกหนาและภายในทาสีทึบ ซึ่ง
ลกัษณะดงักล่าวเหมือนกับภาพฉัพพรรณรังสีท่ีปรากฏบนภาพพิมพ์ของครูเหม 
เวชกร เป็นส่วนใหญ่ อาทิ ภาพพุทธประวตัิ ตอน พระราหุลซาบซึง้ในพระพุทธ
องค์ ซึ่งเป็นพระบิดา ทัง้นี ้เม่ือเปรียบเทียบกับฉัพพรรณรังสีบนภาพพิมพ์ของ 
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พระเทวาภิมนิมิต จะเห็นได้ว่า ลกัษณะของฉัพพรรณรังสีจะเขียนด้วยเส้นสีขาว
บาง ๆ ภายในไม่ทาสีทึบ มีลกัษณะโปร่งแสงเห็นฉากด้านหลงั อีกทัง้โครงร่าง
ของฉัพพรรณรังสีมีลกัษณะเป็นเส้นโค้งออกมาทางด้านข้างซ้ายและขวาและจึง
ลากเส้นบรรจบกนัในลกัษณะทรงกรวยแหลม (ภาพท่ี 27)  
 

 
(ก) (ข) 

 

 
(ค) 

 
 
 
 
 
 
 

(ง) 
ภาพที่ 27 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะฉัพพรรณรังษีระหว่างจิตรกรรมของวดัโพธิบลั
ลงัค์ จงัหวดัขอนแก่น (ก), วดัศรีสว่างโนนทนั จงัหวดัขอนแก่น (ข), ภาพพิมพ์ของครู
เหม เวชกร (ค) และ ภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต (ง) 
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57 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

เทคนิคของครูเหม เวชกร ยังคงปรากฏในจิตรกรรมตามอิทธิพลภาพ
พิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิตในลกัษณะอ่ืน ๆ อีก เชน่ การเขียนภาพล าแสงเป็นวง
โค้งเพ่ือแสดงถึงการเหาะหรือการพุ่งตกลงมา อาทิ ภาพพระอินทร์เหาะกลับ
ภายหลังจากมอบพระนางมัทรีแก่พระเวสสันดรในกัณฑ์สักบรรพ จิตรกรรม
ภายในศาลาการเปรียญ วดัสว่างสุทธาราม จงัหวดัขอนแก่น ลกัษณะการเขียน
ดงักลา่วปรากฏในงานภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร อยา่งชดัเจน แตไ่มป่รากฏกับ
งานของพระเทวาภิมนิมิต (ภาพท่ี 28) หรือการเขียนภาพพรายน า้เพ่ือแสดง
ความรู้สึกถึงฉากการล่องหน การเขียนดงักล่าวพบบนจิตรกรรมฝาผนงัภายใน
อโุบสถวดันาเลาะ จงัหวดัขอนแก่น จะเห็นได้จากการเขียนภาพพระอินทร์แปลง
ซึ่งมีลักษณะภาพแบบโปร่งและเลือนลาง ลักษณะแบบนีป้รากฏบนงานภาพ
พิมพ์ของครูเหม เวชกร ในฉากพุทธประวตัิ ตอน พญามารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
เพ่ือทลูเชิญปรินิพพาน ขณะท่ีลกัษณะการเขียนภาพพรายน า้ไม่ปรากฏบนงาน
ภาพพิมพ์ของพระเทวาภิมนิมิต (ภาพท่ี 29) 

 

(ก) (ข) 
 

(ค) 

ภาพที่ 28 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะการเขียนล าแสงระหว่างจิตรกรรมของวดัสว่าง- 
สทุธาราม จงัหวดัขอนแก่น (ก), ภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ข) และ ภาพพิมพ์ของ
พระเทวาภิมนิมิต (ค) 
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(ก) 

 

(ข) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ค) 

ภาพที่ 29 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะการเขียนพรายน า้ระหว่างจิตรกรรมของวดันา-
เลาะ จงัหวดัขอนแก่น (ก), ภาพพิมพ์ของครูเหม เวชกร (ข) และ ภาพพิมพ์ของพระ-
เทวาภิมนิมิต (ค) 

 
ทัง้นี ้การผสมผสานระหว่างผลงานของพระเทวาภิมนิมิตและครูเหม  

เวชกร ทัง้สองรูปแบบนัน้ คงเป็นเร่ืองปัจจัยทางด้านพืน้ท่ีของห้องภาพและ
อาคารเป็นหลกัท่ีน ามาสู่การออกแบบหรือเลือกใช้ผลงานของทัง้สองจิตรกรมา
ผสมผสานกนั เน่ืองด้วยเป็นการลดพืน้ท่ีว่างของห้องภาพ และเป็นการสร้างภาพ
ให้เต็มพืน้ท่ีของอาคาร อนึ่ง อาจเป็นความต้องการของช่างในการเขียนภาพเพ่ือ
ร้อยเรียงให้เกิดเป็นเนือ้เร่ืองมากกว่าแสดงออกเป็นภาพเชิงสญัลกัษณ์ เน่ืองจาก
ภาพท่ีเขียนโดยพระเทวาภิมนิมิต และภาพท่ีเขียนโดยครูเหม เวชกร มีรูปแบบ
การแสดงเนือ้หาท่ีตอ่เน่ืองกนัได้อย่างลงตวัตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ดงันัน้ ด้วย
เนือ้หาภาพท่ีต่อเน่ืองร้อยเรียงเป็นเร่ืองราวได้นัน้จึงเป็นปัจจัยท่ีท าให้เกิดการ
ผสมผสานผลงานของทัง้สองจิตรกรในอาคารเดียวกนัขึน้มาตามแนวคิดของช่าง 
รวมทัง้การเขียนภาพเป็นเร่ืองราวคงใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดให้ชาวบ้าน
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59 อิทธิพลภาพพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ผลงานพระเทวาภิมนิมิต  
กับการแสดงออกจิตรกรรมเวสสันดรชาดกในอีสานกลาง 

ได้ชมขณะฟังเทศน์มหาชาติในงานบญุผะเหวดประจ าปีเป็นได้ เน่ืองด้วยมกัพบ
การเขียนภาพภายในศาลาการเปรียญมากกว่าในอุโบสถซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีจัดพิธี
เทศน์มหาชาต ิ

นอกเหนือจากปัจจยัด้านพืน้ท่ีและความต้องการส่ือสารภาพเชิงเนือ้หา
จงึท าให้เกิดการผสมผสานผลงานของจิตรกรทัง้สองแล้วนัน้ รสนิยมของช่างหรือ
ผู้ ว่าจ้างเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการน าผลงานของทัง้สองจิตรกรมาเป็น
แบบในการเขียนจิตรกรรม เน่ืองด้วยภาพครูเหม เวชกร ถกูเขียนขึน้ในช่วงเวลาท่ี
ใกล้เคียงกับภาพของพระเทวาภิมนิมิต กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2506 (เอนก 
นาวิกมูล, 2557: 135) ซึ่งภาพพิมพ์ดังกล่าวเร่ิมเป็นท่ีนิยมจนกระทั่งมีการใส่
กรอบกระจกและแขวนตามศาลาการเปรียญเพ่ือใช้แทนภาพพระบฏอีกด้วย  
(นิธิอร พรอ าไพสกลุ (2557 อ้างถึงใน อรุณ กนกพงศ์ชยั, 2532)) ทัง้นี ้การเขียน
ภาพท่ีมีลกัษณะงานครูเหม เวชกร เข้ามาปะปนกบังานของพระเทวาภิมนิมิตนัน้ 
อย่างน้อยพบบนจิตรกรรมวัดราษฎร์ศิริ จงัหวดัร้อยเอ็ด ซึ่งระบุปีท่ีเขียนอย่าง
ชดัเจนในปี พ.ศ. 2508 เหตนีุค้วามนิยมภาพพิมพ์ของทัง้สองจิตรกรอาจเป็นแรง
บนัดาลใจท าให้ช่างรังสรรค์งานขึน้เป็นได้ 
 
8. สรุป 
 
 จากการศึกษาจิตรกรรมเวสสันดรชาดกท่ีได้รับอิทธิพลภาพพิมพ์  
ส.ธรรมภักดี ผลงานต้นแบบของพระเทวาภิมนิมิตนัน้ คงมีอิทธิพลอย่างมาก
ในชว่งหลงัปี พ.ศ. 2500 ซึง่เป็นชว่งท่ีมีการแพร่กระจายส่ือสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ จ านวน
มากโดยเป็นผลจากการเกิดจากการจัดจ าหน่ายสิ่งพิมพ์ด้วยระบบนายหน้า 
รวมถึงการกระจายตวัของคมัภีร์เทศน์มหาชาติซึ่งผลิตโดย ส.ธรรมภกัดี ท่ีได้รับ
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ความนิยมอย่างมากในช่วงนัน้ ตลอดจนการพฒันาการตลาดของร้าน ส.ธรรม
ภกัดี ท่ีบกุตลาดไปทัว่ประเทศ เหตนีุจ้ึงท าให้เกิดความนิยมเลียนแบบภาพพิมพ์
ขึน้ในการเขียนจิตรกรรมอีสาน ยิ่งไปกว่านัน้ความนิยมศิลปะทางภาคกลางซึ่ง
อาจมาพร้อม ๆ กับการก าหนดรูปแบบอุโบสถแบบมาตรฐาน คงเป็นแรงจูงใจ
อย่างหนึ่งท่ีท าให้เกิดการน าจิตรกรรมตามอย่างภาคกลางมาเขียนซึ่งเป็นช่วง
เดียวกับกระแสภาพพิมพ์ได้รับความนิยมและมีรูปแบบผลงานแบบภาคกลาง
เช่นเดียวกัน ดงันัน้จึงท าให้เกิดการน ารูปแบบภาพพิมพ์ไปใช้กับงานจิตรกรรม
อีสานเป็นได้ 
 ทัง้นี ้การแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังเวสสันดรชาดกท่ีเลียนแบบ
ภาพพิมพ์นัน้ ปัจจยัส าคญัท่ีช่างต้องใช้ความคิดในการน าเสนอภาพออกมานัน้ 
คือ ลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างจากต้นฉบบัเป็นอย่างมากทัง้ด้านขนาด
และรูปทรงพืน้ท่ีหรือห้องภาพท่ีใช้เขียน สิ่งนีเ้ป็นปัจจยัท าให้เกิดการแก้ปัญหา
ของช่างเพ่ือให้เกิดความลงตัวของภาพอย่างเหมาะสมกับพืน้ท่ี โดยจาก
การศึกษาพบลกัษณะการแสดงออกซึ่งสรุปได้ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก การ
เขียนโดยคงองค์ประกอบหลักตามอย่างภาพพิมพ์ไว้แต่เพิ่มขนาดของ
ภาพประกอบ อาทิ ทิวทศัน์หรือต้นไม้ ให้ใหญ่ขึน้ เพ่ือลดพืน้ท่ีว่างของแตล่ะห้อง
ภาพ และใช้การเขียนภาพเนือ้หาอ่ืนเพิ่มซึ่งต่างไปจากงานภาพพิมพ์ในกรณี
เพ่ือให้ภาพเต็มพืน้ท่ีของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฉากท่ีเพิ่มเติมนัน้มกัอยู่ใน
กณัฑ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและกณัฑ์ท่ีสะเทือนอารมณ์ อนัอาจส่ือถึงการแหล่เคร่ือง
เล่นในการเทศน์มหาชาติของงานบุญผะเหวดอีสานท่ีมักใช้แหล่กับกัณฑ์ท่ี
สะเทือนอารมณ์และสะท้อนวิถีชีวิตเช่นกันซึ่งอาจเป็นการใช้ภาพในเชิงส่ือ
ความหมายแก่ผู้ ฟังเทศน์อีกด้วย ประเด็นท่ีสอง การเขียนภาพโดยผสมผสานทัง้
งานของพระเทวาภินิมิต และครูเหม เวชกร ในศาสนาคารเดียวกัน ทัง้นี ้
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นอกเหนือจากความนิยมของภาพพิมพ์ทัง้สองจิตรกรท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกันแล้วนัน้ ด้วยลกัษณะของภาพพิมพ์ทัง้สองจิตรกรมีลกัษณะภาพท่ี
ส่วนใหญ่สามารถต่อเน่ืองกันได้ กอปรกับความต้องการเขียนภาพในเชิงส่ือ
ความหมายเป็นเร่ืองราวมากกว่าภาพเชิงสญัลกัษณ์ซึง่อาจใช้ประกอบการเทศน์
มหาชาตแิละให้ผู้มาฟังได้ชม เหตนีุจ้งึอาจเป็นปัจจยัในการท าให้เกิดรูปแบบการ
ผสมผสานผลงานของทัง้สองจิตรกรในอาคารเดียวกนัทัง้รูปแบบของการวาดคน
ละห้องภาพและการวาดร่วมในห้องภาพเดียวกนั 
 แม้วา่ภาพพิมพ์ ส.ธรรมภกัดี เร่ืองเวสสนัดรชาดกจะเข้ามามีบทบาทต่อ
งานจิตรกรรมฝาผนังอีสานซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามแล้วนัน้ การยังคง
เขียนจิตรกรรมเวสสันดรชาดกของช่างอีสานเพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเทศน์
มหาชาติตามวัดต่าง ๆ นัน้ ยังคงสะท้อนถึงสภาพสังคมทางอีสานท่ียังให้
ความส าคัญและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางสังคมอีสาน คือ งานบุญผะเหวดท่ี
ปฏิบตัสืิบมาตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ปัจจบุนั 
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