
การถายภาพจติรกรรมวัดบรมนิวาส : งานจิตรกรรมสามมิติของขรัวอินโขง 
ชัชวาล ศรีสละ 

  
เมื่อไดรับโจทย(ใบสั่งงาน) เรื่อง การถายภาพจิตรกรรมในวัดบรมนวิาส เปนครั้งแรกนั้น 

ผูเขียนก็ไดตระหนกัในความสําคัญและความหมายลึกซึ้งในผลงานของทานขรัวอินโขง เมื่ออยูใน
ขั้นเตรียมตวัเพื่อการถายภาพ ตองคนควาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะถายภาพ  จาก
การศึกษาแหลงขอมูลของหองสมุดทั้งหนงัสือดานศิลปะ หนังสือทางศาสนา และขอมูลอ่ืนๆ ทําให
ไดภาพชดัเจนวา ทานขรัวอินโขงเปนศิลปนคนสําคัญในยุคตนรัตนโกสินทร ผูริเริ่มงานจิตรกรรม
สมัยใหมทีใ่หความสําคัญกับหลักทัศนวีิทยา (perspective) เชนงานจิตรกรรมตะวนัตก ทั้งที่
ทานไมเคยเดนิทางไปตางประเทศเลย นอกจากนี้ทานยังเปนจิตรกรผูถือเพศบรรพชิตตลอดชีวิตอีก
ดวย อยางไรกต็าม เมื่อผูเขียนไดมีศึกษาและไดมีโอกาสถายภาพจติรกรรมดังกลาวแลว เห็นวา 
ขอมูลความรูซ่ึงไดศึกษาไวแลวผนวกกับประสบการณจริงในการปฏบิัติงาน หากไดถายทอดเปน
ขอเขียน จะเปนประโยชนในการศึกษาวิชาชีพถายภาพสาํหรับผูสนใจตอไป จึงขอถายทอดเปน
บทความเผยแพร ณ ที่นี้  

เมื่อไดรับงานถายภาพใดใด ส่ิงแรกพึงปฏิบัติ คือการศึกษาขอมูลเบื้องตนของงานและสวน
ที่เกี่ยวของเทาที่สามารถคนควาขอมูลไดกอน  ดังนั้นเพือ่ใหไดภาพกวางของงานนี้ ขอเร่ิมตนที่
เร่ืองราวของวดับรมนิวาสกอน 

วัดบรมนิวาส เปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยูที่ถนนพระราม 1 แขวง
รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เปนวัดทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสรางขึ้น
ตั้งแตเมื่อทรงผนวชอยูทีว่ัดบวรนิเวศ แตไมเสร็จ มาสรางเสร็จเมื่อเถลิงราชสมบัติแลว ทรงมีพระ
ราชประสงคใหเปนวัดธรรมยุติฝายอรัญวาสี คูกับวัดบวรนิเวศ ซ่ึงเปนวดัธรรมยุตฝายคามวาสี  วัด
บรมนิวาสนี้เดมิเรียก วัดนอก เพราะตั้งอยูบริเวณนอกกําแพงเมือง แต ในบางตํารา เรียก วัดบรมสุข 
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน คือ พระทศพลญาณ เปนพระพุทธรูปหลอสมัยสุโขทัย 
ปางมารวิชัย อัญเชิญมาจากเมืองพิษณุโลก และผลงานศลิปะสําคัญในพระอุโบสถ คือ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังฝมือขรัวอินโขง เปนภาพปริศนาธรรมที่เขียนขึ้นในแนวคิดและรูปแบบใหม 

ในการศึกษาประวัติศาสตรศลิปะสมัยรัตนโกสินทร ช่ือของขรัวอินโขง ยอมเปนชื่อหนึ่งที่
นักเรียนศิลปะทุกคนตองรูจกัและไดศึกษางานของทาน ขรัวอินโขง เปนพระชางเขยีน(ภาพ) กลาว
กันวา ทานเปนชาวบางจาน จังหวดัเพชรบรีุ ทานบวชอยูที่วัดราชบุรณะ (วัดเลียบ) เดมิชื่อ อิน แต
ผูคนสมัยนั้น เรียกทานวา ขรัวอินโขง เหตเุพราะ ขรัว เปนคําเรียก ภิกษผูุมีความสามารถสูงเปน
พิเศษ และ โขง หรือ โคง ตามความหมายเดิม คือ ใหญ  เพราะ ทานบวชเปนสามเณรอยูนาน 



ผลงานจิตรกรรมของทานที่เปนปริศนาธรรมดังปรากฏในพระอุโบสถวัดบรมนวิาสนั้น 
แสดงถึงความคิดที่กาวหนาและกลาเปลี่ยนแปลงคติการเขียนภาพที่เปนแบบแผนสบืทอดกันมาแต
เดิม ถือเปนการปฏิรูปการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยที่สําคัญยิง่ 

          
 
ภาพปริศนาธรรมดังกลาวขางตนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในสองลักษณะ คือ แนวคดิและ

รูปแบบ  โดยคตินิยมการเขยีนภาพในศาสนสถานถือเปนพุทธบูชา จิตรกรมักเขียนภาพพุทธประวัติ 
หรือเร่ืองราวที่เกี่ยวของในพุทธศาสนา เชน พุทธภาษติหรือนิทานชาดกตางๆ ทานขรัวอินได
เปลี่ยนคตินยิมมาเปน ภาพปริศนาธรรม โดยเขยีนภาพเรือ่งราวที่ผูชมตองใชปญญาตีความจากภาพ
ที่เปนอุปมาอปุมัย เชน ภาพดอกบัว ภาพคนขี่มา ภาพผูฝกมา ดังปรากฏในพระอุโบสถ ภาพปริศนา
ธรรมเหลานี้เปนภาพที่ตองขบคิด มิใชดูตามเนื้อหาเรื่อง หรือดูสวยงามเทานั้น 

ในดานรูปแบบภาพ ซ่ึงถือวาทานเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ แตเดิมจิตรกรรมฝา
ผนังทั้งหลายเปนภาพที่มีทัศนวิสัยสองดาน (two dimentions)  คือ กวางกับยาว หาก
ตองการใหภาพมีระยะไกล ก็จะเขียนเรยีงขนานกันจากใกลไปไกล ทานขรัวอินโขงเปนผูริเร่ิมเขียน
ใหมีระยะใกลไกลแบบตะวนัตก และเขียนภาพใหมแีสงและเงา มีปริมาตร (volume) แทนการ
ระบายสีเรียบแลวตัดเสนแบบโบราณ 

เมื่อศึกษาและเรียนรูแลววา ผลงานปริศนาธรรมของทานนั้นเปนนวัตกรรมของงานศิลปะ
แหงยุค และเพือ่ใหสามารถถายทอดผลงานศิลปะใหไดอยางดีที่สุดในรปูแบบของภาพถาย ชางภาพ
ตองมีวิธีการอยางไรบางนั้น ขอถายทอดจากประสบการณของผูเขียนดงัจะกลาวตอไป 

 
ขั้นตอนการถายภาพ 
  
 หลังจากที่ไดมาสํารวจภายในโบสถและสํารวจตําแหนงของภาพจิตรกรรมที่จะนํามาเปน
ปกหนังสือแลว ก็พบวาสามารถถายไดโดยสภาพแสงเทาที่มีอยู โดยดจูากเวลาที่แดดสองเขามาใน
โบสถประมาณเวลา 10.30 น. 



 เนื่องจากภาพจิตรกรรมที่จะบันทึกอยูสูง จงึตองตั้งนั่งรานขึ้นไปถายรูป ใชขาตั้งกลอง
ขนาดใหญ ใชสายสั่นไกชัตเตอร เลือกหนากลอง F stop ที่ 11 สวนตัวแลวผูเขียนชอบใช mode A  
สวนสปดชัตเตอร แลวแตสภาพแสงสวนใหญจะถายตามแสง และใชสายล่ันชวยเปนประจํา 
 การถายภาพนัน้ กลองตองตัง้ไดระดับน้ําตรง หนากลองไมแหงนหรือคว่ําลง อันจะทําให
เกิดการบดิเบอืนของภาพ (Distortion) ตองคอยสังเกตใหดวีา ตวักลอง (ระนาบของฟลม) ขนานกับ
ภาพจิตรกรรมที่จะถายไหม ถาระดับได กลองขนานกัน ภาพที่ไดจะมสัีดสวนที่ถูกตอง ไมบิดเบี้ยว 
 การเลือกมุมกลอง ดูองคประกอบศิลปะเปนหลักในขณะเดียวกันงานจติรกรรมในโบสถ
วิหารสวนใหญนั้น ชางเขียนจะเขยีนเปนหองๆ เพื่อบอกเรื่องราวอธิบายความในตวัอยูแลว ตอง
สังเกตหองแตละหองใหดี แลวบันทึกภาพโดยจัดองคประกอบ ในที่นี้คอืการเลือกตัดสวนภาพบน
ผนังขนาดใหญ โดยคงจุดทีน่าสนใจอันเปนเสนนําสายตาหลักไว แลวลองขยับกลอง (ขาตั้งกลอง
ดวย)  บนลางดูวากนิขอบเขตจุดสนใจอื่นรอบๆจุดสําคัญไดครบหมดไหม 
 สวนแสงนัน้ ใหสังเกตแสงทีเ่ขามากระทบผนังวาเฉลี่ยทัง้บริเวณภาพทัง้ผนังดีไหม สวน
ใหญแลวจะเปนแสงสะทอนจากพื้นโบสถสะทอนไปสะทอนมา ดูสวางดีอยูแลว 
เลนสที่ใชแนะนําเลนสนอรมอล (Normal) ของกลอง ถาไมมีก็ใชเลนส MACRO สวนเลนสมุม
กวางนัน้ สวนตัวแลวถาจาํเปนก็ใชได เพราะบางครั้งกลองติดมุม แตการใชเลนสมุมกวางนั้นตอง
ระวังการ Distortion ของภาพเปนอยางมาก 

เมื่อผลงานถายภาพผลิตออกมาเปน output คือ ฟลมที่ผานกระบวนการสามารถ
นําไปใชงานตอเปนภาพปกหนังสือแลวนัน้ ผูเขียนไมเพยีงประสงคใหผูไดเห็นภาพเหลานี้ช่ืนชม
ความงดงามในจิตรกรรมเทานั้น หากเมื่อมีโอกาสถายทอดผลงานบางสวนในการปฎิบัติงานซึ่งเปน
การประยกุตทัง้ทฤษฎีผนวกกับประสบการณในงานถายภาพ การแกปญหาในสถานการณจริง 
ผูเขียนจึงยินดทีี่บทความนี้จะเปนสวนหนึง่ที่เติมเต็มใหกับงานถายภาพสําหรับผูสนใจศึกษาตอไป 

สําหรับตัวอยางภาพจิตรกรรมบางภาพที่นํามาแสดงในบทความนี้ จะใหคําบรรยายปริศนา
ธรรมไวดวย เพื่อผูชมจะไดเขาใจวาแนวคดิและรูปแบบใหมของทานขรัวอินโขงตามที่ทานไดรับ
การยกยองนั้นเปนอยางไร 

 



 
หนังสือ เร่ือง  The Buddha in the jungle (ภาพปกโดย ชัชวาล  ศรีสละ) 

 

 
ภาพปริศนาธรรมหองที่ 4   



มีดอกปทุมชาติใหญพนน้ํางามสะอาดกวาปทุมชาติอ่ืนๆ อุปมัยดอกบวัใหญเหมือน
พระพุทธเจาเกดิขึ้นในโลก กล่ินดอกบัวใหญเหมือนพระธรรม หมูคนที่ช่ืนชมดอกบวั
เหมือนหมูอริยเจาที่ไดพระธรรมพิเศษ ไดมรรคผลเพราะไดฟงพระธรรมเทศนา  

 
 
 
 

 
ภาพปริศนาธรรมหองที่ 6  อุปมาวามีหมอผูฉลาดรูวิธีรักษาผูพิการตาบอดตางๆ ใหเห็น
เปนปกติ ผูคนพากันมาหารักษาตา อุปมาวา พระพุทธเจาผูไดญาณ ประจกัษแจงในธรรม 
ตรัสแสดงธรรมใหเห็นแจง เห็นแสงสวางในทางดับทุกข พระธรรมเปรียบเสมือนยารกัษา 
พระสงฆเหมอืนผูพิการแตกําเนิดแลปจจบัน ซ่ึงไดรับการรักษาเปนปกติแลหายด ี

 



 
ภาพปริศนาธรรมหองที่ 8 อุปมาวา มีบุรุษผูฉลาดในการฝกมา เปนความอุปมัยวา 
พระพุทธเจาผูรูธรรมเหนือบุรุษ เปรียบดังอาจารย รูอุบายที่จะฝกหดัผูคน พระธรรมเปรียบ
เหมือนอุบายเครื่องฝกหัด พระสงฆผูไดรับการฝกปฏิบัติจนถึงพรอมดังมาที่ไดรับการฝก
พรอมเปนราชพาหนะ 

 



 
 

ภาพปริศนาธรรม ณ หองผนงัดานหุมกลองหนาพระประธาน ภาพนี้อุปมาวา มีแผนดิน
หนึ่งที่อุดมสมบูรณ มีทั้งสัตวสองเทา สัตวส่ีเทา ผูคนชายหญิง แตมีภเูขา มหาสมุทรลอมรอบทั้ง
แปดทิศ ไมมทีางออกไปภายนอกได จึงมีเทพยดาผูมีฤทธิ์พรอมบริวารเหาะมาทําลายภูเขาเปนทาง 
เนรมิตสะพานขามมหาสมุทร อุปมาวา แผนดินนีเ้หมือนโลกทั้งสามที่คุมขังสรรพสัตวในสงสาร
ทุกข  ภูเขามหาสมุทรเหมือนอวิชาทั้งแปด เทพยดาผูมีฤทธิ์เหมือนพระพุทธเจา แสงสวางและ
สะพานเหมือนขอปฏิบัติและธรรมประทีป เทพบริวารเหมือนพระสงฆ  



 
 ภาพปริศนาธรรมหองที่ 1 อุปมาวา มีเมืองแหงหนึ่งนาสนุกสนานปราศจากโรคภัย แตอยู
ไกลคนไปยาก มีบุคคลผูฉลาดเห็นแกคนทัง้ปวง มาตั้งบานเรือนอยูตนทาง คอยบอกทางผิดชอบแก
คนทั้งหลาย ผูเดินทางถูกกไ็ดความสุข ผูเดนิทางผิด ก็ไดความทุกข อุปมาเมืองเกษมแหงนี้คือ พระ
นิพพาน ทางตรงและทางออมคือขอปฏิบัติผิดชอบ บุรุษผูฉลาดคือพระพุทธเจา  คําแสดงหนทางคอื 
พระธรรมเทศนา ผูเดินทางถกูคือพระอริยสงฆเจา ผูเดินทางผิดคือบุคคลผูปฏิบัติผิดไดความทกุข 

 
 

 
ภาพตอเนื่องปริศนาธรรมหองที่ 1  

 
 



 
 ภาพปริศนาธรรมหองที่ 3 อุปมาวา มีคนจาํนวนมากอยู ณ ประเทศแหงหนึ่ง คนใน
ประเทศนั้นยากจน ขัดสน ไมมีหนทางหาเงินเล้ียงชีพ บุรุษผูหนึ่งมีทรัพยสมบัติมาก ปาวประกาศ
แกผูคนใหมารับทรัพยสินนัน้ นําไปประกอบการเลี้ยงชวีิต อุปมัยวาบรุุษผูมีทรัพยและเอ็นดูผูคน 
คือ พระพุทธเจา  ทรัพยนัน้คือ พระธรรม บุคคลผูไดทรัพยแลวพนจากความยากจน คือ พระอริยเจา
ผูปฏิบัติชอบแลวไดอริยทรัพยอันประเสริฐ 
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