


Michelangelo Merisi da Caravaggio was born 
in Milan in 1571 to the family of Fermo Merisi 
and Lucia Aratori, who were originally from a 
small village of Caravaggio. 

Young Caravaggio began his almost four-
year apprenticeship to the Milanese painter 
Simone Peterzano and became familiar with 
the Lombard and Venetian manner of painting.

In 1592, Caravaggio arrived in Rome and began 
his work first at the studio of Cavalier d’Arpino 
and then Cardinal Francesco del Monte. 
Caravaggio’s first commissioned paintings, 
depicting the scenes of Saint Matthew’s life, 
were intended for the Church of San Luigi 
dei Francesi; later he painted compositions 
for the Cesari Chapel in the Church of Santa 
Maria del Popolo. 

Caravaggio quickly gained a reputation as 
painter. In Rome, his life was marked by 
quarrels, brawls, trials, and dubious acquain-
tances. Caravaggio was sentenced to death 
for murder of Ranuccio Tommasoni in a brawl 
during the Pallacorda game on the evening 
of October 28, 1606, and had to flee from 
Rome. For several months Caravaggio found 
shelter in the family estate of Colonna and 
later moved to Naples and painted the Passion 
of Christ for Domenico Maggiore, housed 
currently at the Museum of Capodimonte. 

In 1607, Caravaggio moved to Malta with the 
hope of being conferred the knighthood of 
the Order of St. John, which would grant him 
immunity from the death sentence. Major 
works produced in the Malta period include 
Caravaggio’s largest in size Beheading of 

มิเกลันเจโล เมรีซี ดา คาราวัจโจ เกิดที่กรุงมิลานใน
ปีค.ศ. 1571 เป็นบุตรของ แฟร์โม เมริซี และ ลูเชีย 
อาราโตรี ผู้มีพื้นเพมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองคา
ราวัจโจ
 
ในวัยหนุ่ม คาราวัจโจได้ฝึกงานกับจิตรกรชาวมิลาน
นามว่า ซิโมเน เปแตร์ซาโน เป็นเวลานานเกือบสี่ปี 
และเริ่มมีความคุ้นเคยกับงานจิตรกรรมแบบลอมบาร์
ดและเวนิสเป็นอย่างดี
 
เขาเดินทางมายงักรงุโรมในปีค.ศ. 1592 และเริม่ท�างาน
ในสตูดิโอของ กาวาลิเยร์ ดาร์ปิโน เป็นที่แรก ตาม
ด้วยสตูดิโอของคาร์ดินัล ฟรานเชสโก เดล มอนเต 
ในเวลาต่อมา งานชุดแรกที่คาราวัจโจได้รับว่าจ้างคือ
ภาพจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของนักบุญแม็ทธิว
ส�าหรับประดับตกแต่งในโบสถ์ ซาน ลุยจี เดย ฟราน
เชซี ซึ่งต่อมา เขาได้สร้างผลงานอีกหลายชิ้นส�าหรับ
ตกแต่งบริเวณโบสถ์น้อยเซชารี ที่โบสถ์ซานตามาเรีย 
เดล โปโปโล

คาราวัจโจได้กลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงในเวลาอัน
รวดเร็ว แต่ชีวิตของเขาในกรุงโรมกลับเต็มไปด้วยการ
ใช้ก�าลังกับปัญหา ทะเลาะวิวาท การไต่สวน และ
การคบคนที่ไม่น่าไว้วางใจ เขาถูกตัดสินโทษประหาร
ชีวิตข้อหาฆ่าคนจากการทะเลาะวิวาทที่ท�าให้ รานุชโช 
ตอมมาโซนี ถึงแก่ความตายในระหว่างการแข่งขัน
เทนนิสปัลลาคอร์ดา ในเย็นวันท่ี 28 ตุลาคม ค.ศ. 
1606 ด้วยเหตุนี้ เขาจึงต้องหลบหนีออกจากกรุงโรม
และไปอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ตระกูลโกลอนนาเป็นเวลา
หลายเดือน จนกระทั่งย้ายไปเมืองเนเปิลส์ ที่ที่เขา
ได้วาดภาพ พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ส�าหรับ
โบสถ์ ซาน โดเมนิโก มัจจอเร่ ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่พิพิธ-
ภัณฑ์กาโปดิมอนเตในปัจจุบัน

ในปีค.ศ. 1607 คาราวัจโจตัดสินใจเดินทางไปมอลตา 

Saint John; in this painting Caravaggio put 
his signature on the blood from the throat of 
the saint. 

Caravaggio revealed his rebel nature on Malta, 
too: he was put into Valetta Sant’Angelo jail 
after a brawl with a knight. 

On October 6, 1608, Caravaggio managed to 
escape from the jail and found shelter in Sicily. 
In Syracuse and Messina, he painted the 
compositions Burial of Saint Lucy and Raising 
of Lazarus. 

The following year Caravaggio traveled back 
to Naples. But one day, upon leaving a tavern, 
he was attacked and left disfigured by presum-
ably assassins hired by the Knights of Malta. 

In David with the Head of Goliath Caravaggio 
foretold his nearing death by depicting the 
beheaded Philistinian.

Caravaggio was traveling from Naples to 
Rome hoping for a Papal pardon, but weak 
and sick, died in Porto Ercole in July 1610.

ด้วยความหวังท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินใน
กองทัพ ท่ีจะช่วยให้เขาได้รับการคุ้มครองจากโทษ
ประหาร เขาได้สร้างผลงานไว้หลายต่อหลายชิ้นท่ี
มอลตา หนึ่งในน้ันคืองานจิตรกรรมขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของเขาท่ีมีชื่อว่า การตัดศีรษะนักบุญยอห์น โดย
คาราวัจโจได้เขียนชื่อของตนก�ากับไว้ในภาพตรงจุด
ที่เลือดพุ่งออกจากล�าคอของนักบุญยอห์น
 
ท่ีมอลตา คาราวัจโจยังคงมีนิสัยชอบก่อเรื่องดังเดิม 
เขาทะเลาะวิวาทกับอัศวินผู้หนึ่งจนถูกคุมขังอยู่ในคุก
ซานต์อันเจโล เมืองวาเล็ตตา ในที่สุด

คาราวัจโจสามารถหลบหนีออกจากคุกได้ส�าเร็จใน
วันท่ี 6 ตุลาคม ค.ศ. 1608 และได้ท่ีพักอาศัยใน
ซิซิลี ระหว่างอยู่ที่ซีรากูซาและเมสสินา เขาได้วาด
ภาพ การฝังศพของนักบุญลูซี และ การฟื้นคืนชีพ
ของลาซารัส
 
คาราวัจโจเดินทางกลับเนเปิลส์ในปีต่อมา จนกระทั่ง
ถูกลอบท�าร้ายจนเสียโฉมขณะก�าลังออกจากที่พักแห่ง
หนึ่ง โดยบุคคลที่สันนิษฐานว่าเป็นมือสังหารที่ว่าจ้าง
โดยกลุ่มอัศวินแห่งมอลตา

คาราวัจโจสื่อเป็นนัยถึงความตายที่ก�าลังจะมาเยือน
ตนเองผ่านภาพชาวฟิลิสทีนที่ถูกตัดหัวในผลงานชิ้น 
เดวิดกับศีรษะโกไลแอธ
 
ขณะเดินทางจากเนเปิลส์ในไปยังโรมเพื่อรับอภัยโทษ
จากคาร์ดินัล คาราวัจโจมีสุขภาพที่อ่อนแอและได้ล้ม
ป่วยอย่างหนัก จนกระทั่งเสียชีวิตลงที่เมือง ปอร์โต 
แอร์โกเล ในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ. 1610 

Caravaggio
(Milan, 1571 - 
Porto Ercole, 1610)



This artwork is a testament to Cardinal Scipione 
Borghese’s love of art collection, who would 
stop at nothing and even act viciously in order 
to acquire the precious pieces of art. The initial 
owner of Young Sick Bacchus was Cavalier 
d’Arpino, in whose studio Caravaggio worked 
for several months. In 1607, Borghese arranged
 the arrest of Cavalier d’Arpino on the pretext 
of illegal possession of firearms and, as a form
of bail for Cavalier’s release, demanded for-
feiture of this and other paintings to the Apostolic 
Camera (Papal Treasury), from where the 
paintings moved to the Cardinal’s collection. 
This piece is a self-portrait of 21-year-old 
Caravaggio created in the period when the 
painter was treated at the hospital of Santa 
Maria della Consolazione (Rome’s hospital 
for the poor). The painting gained world recog-
nition as Young Sick Bacchus, the name fully 
justified by the pale and tormented face of 
Bacchus.

งานศิลปะชิ้นนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นความรักของพระ
คาร์ดินัลชิปิโอเน บอร์เกเซ  ที่มีต่อการสะสมผลงาน
ศิลปะ ซึ่งเป็นผู้ที่จะไม่หยุดยั้งต่อสิ่งใดแม้แต่การกระ
ท�าผิดเพียงเพ่ือให้ได้ผลงานศิลปะอันล�้าค่ามาครอบ
ครอง เจ้าของคนแรกของรูป บัคคัสน้อยไม่สบาย 
คือ คาวาเลียร์ ดาร์ปิโน ซึ่งคาราวัจโจเคยท�างานอยู่
ที่สตูดิโอของเขาเป็นเวลาหลายเดือน ในปี ค.ศ. 1607 
พระคาร์ดินัลชิปิโอเน บอร์เกเซ ได้วางแผนการจับกุม 
คาวาเลียร์ ดาร์ปิโน ในข้อหาครอบครองอาวุธปืน
อย่างผิดกฎหมาย ต่อมา เพื่อให้คาวาเลียร์ได้รับการ
ประกันตัว รูปภาพท้ังหมดได้กลายเป็นของส�านัก
ทรัพย์สินของสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นแหล่ง
สะสมผลงานศิลปะของพระคาร์ดินัล ผลงานชิ้นนี้เป็น
ภาพวาดของคาราวัจโจเมื่อตอนอายุ 21 ปี วาดขึ้นใน
ขณะที่เขารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลซานตา มาเรีย 
เดลลา คอนโซลาซิโอเน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลส�าหรับ
คนยากจนในกรุงโรม รูปภาพนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกใน
นาม บัคคัสน้อยไม่สบาย สื่อได้ชัดเจนจากสีหน้าอัน
ซีดเซียวและทรมานของบัคคัส

Two versions of this painting were made by 
Caravaggio. The first version was likely created 
for Pietro Vittrice but moved to Paris in 1665, 
when Gian Lorenzo Bernini presented it to the 
Royal Court of Louis XIV. The second version 
of the painting, currently housed in the Rome 
Capitoline Pinacoteca, belonged to Cardinal 
del Monte until his descendants sold it to 
Cardinal Pio. Just as in The Cardsharps, housed
in Fort Worth, the theme of The Fortune Teller 
is cheating and is both comic and moralistic: 
the young man of noble origin, dressed suit-
ably, who arrived in Rome from province is 
cheated by the pretty gypsy woman. She is 
reading his palm and, while promising great 
love and success, aims to steal the ring from 
his finger.

รูปภาพนี้มีสองเวอร์ชั่น ที่วาดโดยคาราวัจโจ เวอร์ชั่น
แรกเสมือนว่าวาดส�าหรับปิแอโตร วิตตริเช แต่ย้ายไป
ที่กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1665 เมื่อจาน ลอเรนโซ แบร์
นินี ได้น�าเสนอภาพวาดนี้ ณ ราชส�านักของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 14 ส�าหรับเวอร์ชั่นที่สอง ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่ 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดโรมคาปิโตลิเน ซึ่งเป็นของพระ
คาร์ดินัลเดล มอนเต กระทั่งทายาทของพระองค์ขาย
ให้พระคาร์ดินัลปิโอ ภาพหมอดู เป็นแนวคิดเช่น
เดียวกันกับภาพ คนโกงไพ่ ที่ตั้งอยู่ที่เมืองฟอร์ตเวิร์ท 
ซึ่งเป็นภาพที่ทั้งขบขันและให้ข้อคิดเตือนใจในเวลา
เดียวกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มชนชั้นสูง แต่ง
กายดี ที่เดินทางจากต่างจังหวัดมายังกรุงโรมก�าลัง
ถูกหมอดูไพ่ยิบซีรูปงามโกงอยู่ เธอก�าลังท�านาย
อนาคตจากฝ่ามือของชายหนุ่มว่าเขาจะมีความรัก
ครั้งใหญ่และประสบความส�าเร็จ แต่แท้จริงแล้วเธอ
ก�าลังพยายามขโมยแหวนจากนิ้วของเขาอยู่

Young Sick Bacchus 
(Bacchino malato), 1593
66 X 52 cm., Oil on canvas
Borghese Gallery, Rome

บัคคัสน้อยไม่สบาย, 1593
66 X 52 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ  
หอศิลป์บอร์เกเซ กรุงโรม

The Fortune Teller 
(Buona Ventura), 1594 - 1595
99 X 131 cm., Oil on canvas 
Louvre Museum, Paris

หมอดู, 1594 - 1595
99 X 131 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส



Cardinal Scipione Borghese adored Cara-
vaggio’s paintings and was one of the first 
collectors of his works. As in the case of Sick 
Bacchus, to obtain the works, he arranged 
for the arrest of their legitimate owner Cavalier 
d’Arpino. Critics believe the piece belongs to 
Caravaggio’s early period in Rome when the 
20-year-old painter used to work at Cavalier 
d’Arpino’s studio. Conveyed with striking 
preciseness, an arrangement of fig, apple, 
grape, peach, and pomegranate - which may 
suggest Vincenzo Campi’s Lombard paintings 
- coexist with a melancholical young man 
presumably inspired by Giorgone’s models. 
Plinius’s story comes to mind, when birds 
flew to the canvas of Zeusi attracted by the 
grapes so realistically rendered.

พระคาร์ดินัลทรงคลั่งไคล้ภาพวาดของคาราวัจโจเป็น
อย่างมาก อีกทั้งพระองค์ยังเป็นหนึ่งในนักสะสมราย
แรก ของเขา เช่นเดียวกันกับภาพ บัคคัสน้อยไม่
สบาย เขาวางแผนจับกุม คาวาเลียร์ ดาร์ปิโน ผู้เป็น
เจ้าของภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้ภาพนี้
มาครอบครอง นักวิจารณ์เชื่อว่า ภาพ เด็กชายกับ
ตะกร้าผลไม้ วาดขึ้นในยุคแรกของคาราวัจโจในกรุง
โรม ตอนอายุ 20 ปี เมื่อตอนที่เขาท�างานอยู่ที่สตูดิโอ
ของคาวาเลียร์ ดาร์ปิโน โดยดูหลักฐานท่ีมีความ
แม่นย�าและการจัดวางของลูกฟิก แอปเปิ้ล องุ่น พีช 
และทับทิม ซึ่งท�าให้นึกย้อนถึงรูปภาพลอมบาร์ดของ
วินเชนโซ คัมปิ ชายหนุ่มท่าทางเศร้าโศก ในภาพ
อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากนายแบบของจอร์โกเน 
เมื่อเห็นภาพนี้ท�าให้นึกถึงเรื่องของพลินิอุส เมื่อนกบิน
มาที่ผ้าใบของเซอุสซี สะดุดตาด้วยพวงองุ่นที่ดูสมจริง

According to Baglione (Le Vite, 1672) this is
Caravaggio’s very first work for patron Cardinal 
Francesco Maria Del Monte. The Cardinal, 
a man of sophisticated mind who appreciated 
art and music, was the patron of the Sistine 
Chapel choir, and often held various events 
accompanied by music and poetry at Palazzo 
Madama, his Rome residence. Inspired by the 
models of Venezio and Giorgone, the young 
Caravaggio depicted four boys gathered to 
play music. The feminine appearance of the 
characters aroused questions about possible 
homosexual inclinations of the painter and 
his clients. However a more realistic and his-
torically justified explanation is based on the
fact that elegant castrate singers with their 
sensual voices were very common. The painting 
moved from one prestigious collection to 
another (from Barberini’s Rome gallery to 
Cardinal Richelieu’s collection) but Caravaggio’s 
authorship was first recognized by Mahon in 
1952 and later widely accepted.

ตามที่บาลโยเนกล่าว ภาพวาดนี้เป็นผลงานชิ้นแรกๆ 
ของคาราวัจโจ ถวายพระคาร์ดินัลฟรานเชสโก มาเรีย 
เดล มอนเต พระคาร์ดินัลเป็นผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐ 
มีความชื่นชอบในศิลปะและดนตรี ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์
คณะนักร้องประสานเสียงของโบสถ์ซิสทีน และ
พระองค์ทรงจัดงานเกี่ยวกับดนตรีและกวีนิพนธ์ ที่ปา
ลาซโซ มาดามา ที่พ�านักในกรุงโรมของพระองค์อยู่เส
มอๆ รูปภาพนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบบของ
เวเนซิโอ และจอร์โกเน ซึ่งคาราวัจโจถ่ายทอดภาพ
เด็กหนุ่มมารวมกันเพื่อเล่นดนตรี ด้วยใบหน้าของนัก
ดนตรีดูเหมือนผู้หญิง จึงท�าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้ที่คาราวัจโจและลูกค้าข≠องเขาจะเป็น
คนรักร่วมเพศ อย่างไรก็ตาม มีค�าอธิบายที่เป็นไปได้
และอิงตามประวัติศาสตร์ ในข้อเท็จจริงที่ว่ายุคนั้นเป็น
เรื่องธรรมดามากที่นักร้องที่เสียงสูงต้องท�าหมัน ภาพ
วาดนี้ได้ย้ายจากสถานที่อันทรงเกียรติจากที่หนึ่งไปยัง
อีกท่ีหนึ่ง นั่นคือ จากหอศิลป์บาร์เบรินิท่ีโรม ไปยัง
ชุดสะสมภาพวาดของพระคาร์ดินัลริเชลิเออร์ ในปี 
ค.ศ. 1952 มาฮอนระบุว่าภาพน้ีเป็นผลงานของคาราวัจโจ
เป็นครั้งแรก และต่อมาก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

Boy with a Basket of Fruit 
(Ragazzo con canestro di frutta), 1593-1594
70 X 67 cm., Oil on canvas
Borghese Gallery, Rome

เด็กชายกับตะกร้าผลไม้, 1593 -1594
70 X 67 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์บอร์เกเซ กรุงโรม

The Musicians 
(Concerto di giovani), 1594-1595
92.1 X 118.4 cm., Oil on canvas
Metropolitan Museum, New York

นักดนตรี, 1594 – 1595
92.1 X 118.4 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 

พิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิทัน เมืองนิวยอร์ก 



We are standing in front of a painting which 
is an example of Caravaggio’s famous “double 
versions”. The painter replicated the story in 
a painting of the same period made on canvas 
of the same size and currently housed in the 
London National Gallery. The idea of the 
painting is in conveying emotions, shock, 
and pain through the moving body and his 
unexpected facial expression. The boy is 
bitten by a lizard hidden in the flowers and 
fruit. Light entering the window reflected on 
the surface of objects and the glass bowl 
reveal the influence of Flemish painting. 
Parallel to the naturalistic vision of the plants 
is a significant ethical and scientific attitude 
to death, which like the lizard hiding in 
flowers may appear suddenly at any time 
and take life.

คุณก�าลังยืนดูภาพวาดของคาราวัจโจท่ีเป็นตัวอย่าง
ของภาพท่ีมีชื่อเสียงในการท�า “2 เวอร์ชั่น” ซึ่งเขาได้
วาดภาพขึ้นมาใหม่ โดยเล่าเรื่องเดิม ช่วงเวลาเดิม 
และเหมือนกับท่ีปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีหอศิลป์แห่งชาติ 
ลอนดอน ความคิดหลักของภาพนี้สื่อถึงอารมณ์ 
ความประหลาดใจ และความเจ็บปวด ผ่านการ
เคลื่อนไหวของเรือนร่างที่เปลี่ยนท่าทางอย่างที่ไม่ได้
คาดคิดไว้ เด็กชายถูกกัดโดยจิ้งเหลนที่ซ่อนอยู่ในชาม
ผลไม้และแจกันดอกไม้วางอยู่บนโต๊ะด้านหน้า แสงที่
สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างท�าให้เห็นพ้ืนผิวของ
สิ่งของและชามแก้วซึ่งเป็นอิทธิพลของจิตรกรรมแบบ
เฟลมิช ภาพนี้เป็นภาพที่เล่าถึงสัจธรรมที่คู่ขนานกัน
ไประหว่างความส�าคัญของหลักศีลธรรมและหลัก
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความตาย เฉกเช่นกับที่จิ้งเหลน
ซ่อนตัวอยู่ในช่อดอกไม้ที่สามารถปรากฏกายเพื่อมา
เอาชีวิตเด็กชายได้ทุกเมื่อ

This painting was first housed in the collection 
of Caravaggio’s patron Cardinal Francesco 
Maria Del Monte, then it moved to the collection 
of Sciarra Colonna, and after a myriad of 
adventures finally found a home in the Kimbell 
Art Museum. A number of versions of this lucky 
painting were made. One of them was the 
property of Denis Mahon who gave it over to 
the Ashmolean Museum in Oxford. (He and 
Mina Gregory believed that Caravaggio painted 
that canvas). As in the case of The Fortune 
Teller created in the same period and housed 
in the Capitolini Museum - which by some is 
considered a replica of The Cardsharps - the 
theme of this painting is both moralistic and 
comic. A young man of noble origin is cheated
by street cardsharps (in case of The Fortune 
Teller the young man was a victim of a gypsy 
woman). 

ภาพวาดนี้ิติดตั้งเป็นครั้งแรกที่แหล่งสะสมผลงานศิลปะ
ของพระคาร์ดินัลฟรานเชสโก มาเรีย เดล มอนเต 
จากนั้นย้ายไปที่ฌาร์รา โคลอนนา และหลังจากนั้น
ก็ได้ไปอีกหลายต่อหลายที่ กระทั่งท้ายที่สุดมาตั้งอยู่ที่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะคิมเบล ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ภาพวาดนี้มีหลายเวอร์ชั่น หนึ่งในนั้นเป็นของเดนิส 
มาฮอน ผู้ที่ได้มอบภาพนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์แอลมอลีน 
ในเมืองออกซ์ฟอร์ด (มาฮอน และมีน่า เกรกอรี่ เชื่อ
ว่าคาราวัจโจเป็นผู้วาดภาพนี้)  เช่นเดียวกับกรณีของ
ภาพ หมอดู ที่วาดในช่วงเดียวกันและตั้งอยู่ที่ พิพิธ
ภัณฑ์คาปิโตลินิ ที่บางภาพถูกจัดว่าเป็นการวาดซ�้า
ของภาพ คนโกงไพ่ ซึ่งแนวคิดหลักของภาพนี้เป็น
ภาพที่ทั้งขบขันและให้ข้อคิดเตือนใจ เป็นเรื่องเล่า
เกี่ยวกับชายหนุ่มชนชั้นสูงที่ถูกโกงโดยนักโกงไพ่ข้าง
ถนน (ในกรณีของภาพ หมอดู ชายหนุ่มถูกหมอดูไพ่
ยิบซีโกง ภายหลังชายผู้นี้ก็ถูกนักโกงไพ่โกง)

Boy Bitten by a Lizzard 
(Ragazzo morso da un ramarro), circa 1595
66 X 34 cm., Oil on canvas 
Longhi Foundation, Florence

เด็กชายถูกจิ้งเหลนกัด, ราว 1595
66 X 34 ซม.,  สีน�้ามันบนผ้าใบ 
มูลนิธิลองกิ เมืองฟลอเรนซ์

The Cardsharps (I bari), 1595-1596
91.5 X 128.2 cm., Oil on canvas, 
Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas

คนโกงไพ่, ราว 1595-1596
91.5 X 128.2 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะคิมเบล เมืองฟอร์ด เวิร์ธ รัฐเท็กซัส 



Bellori offers an extremely accurate and con-
vincing description of this canvas: “The painter 
portrayed Maria Magdalena as a young girl 
kneeling on a low chair, with her hands cradled 
in her lap. The girl is in a room, a carafe of oil 
is on the floor, and next to her, pearls are 
scattered. The girl’s gaze is averted from the 
viewer. The painter depicted her cheek, neck 
and chest in light and clear colors. Simplicity 
of a figure in white shirt is distinct. Her yellow 
skirt reaches the knee and allows Damask 
fabric ornament to appear. We described the 
composition in such detail to show the painter’s 
naturalistic manner and how he reaches the 
true color by using only few tones.” Indeed 
nobody but Bellori could describe better the 
masterpiece of a 29-year-old Caravaggio with
 its naturalistic manner of painting: a “palette 
of true and simple colors” and “simplicity of 
the portrayed figures.”

เบลลอริ ได้ให้ค�าอธิบายภาพนี้ที่มีความน่าเชื่อถือและ
แม่นย�าอย่างมาก ว่า “คาราวัจโจวาดภาพของมารีย์
มักดาลานา ให้เป็นเด็กสาวที่นั่งคุกเข่าบนตั่ง มือทั้ง
สองข้างวางไว้บนตัก ซึ่งเธออยู่ในห้อง บนพื้นมีขวด
น�้ามัน และไข่มุกที่วางกระจัดกระจาย เธอไม่สบตา
ใคร คาราวัจโจวาดให้แก้ม คอ และหน้าอกของเธอ
เป็นสีอ่อนและดูชัดเจน ความเรียบง่ายของเสื้อสีขาวมี
ความโดดเด่น กระโปรงสีเหลืองของเธอยาวคลุมเข่า
และท�าให้เห็นว่าเธอแต่งกายด้วยผ้าแพรจากเมือง
แดมัซ เราอธิบายองค์ประกอบของภาพแบบลงราย
ละเอียดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาตินิยม
ของคาราวัจโจ เขาใช้สีเพียงแค่ไม่กี่โทนก็ท�าให้ภาพดู
มีระดับ” แท้ที่จริงแล้วนั้นไม่มีใครอธิบายผลงานของ
คาราวัจโจ วัย 29 ปี ที่มีความเป็นธรรมชาติ ได้ดี
ไปกว่าเบลลอริ เขาได้พูดไว้ว่า “ภาพนี้ใช้สีที่เรียบง่าย
และผสมผสานกันอย่างลงตัว และถ่ายทอดเรือนร่าง
ออกมาด้วยความเรียบง่าย”

A stocky young man, the painter presumably 
used a man from the streets as a model for 
god of wine Bacchus, is dressed in a toga-like 
draped robe, wearing a wreath of grapes and 
leaves and holds a refined glass bowl that is 
full of red wine. In the foreground on the left 
is a bottle filled to near capacity and in the 
middle is a bowl full of fall fruits: pears, apples, 
grapes, and pomegranates. Despite the classical 
scene, the viewer is surprised by some rough 
details typical of naturalism such as young 
man’s muscled arms, fleshy lips and dirty 
fingernails. Clearly these details are not appro-
priate for the image of a god but very appropriate 
for the model chosen for this canvas. In the 
Uffizi Gallery Bacchus was kept among paintings 
considered less significant. The painting was 
rediscovered in 1913 by Matteo Marangoni. 
Caravaggio’s authorship was first recognized 
by Roberto Longhi and then followed by other 
critics. Presumably Bacchus was brought to 
Florence circa 1597 when Cardinal Del Monte 
presented the painting to Ferdinando De’Medici.

คาราวัจโจอาจจะพบชายหนุ่มร่างก�าย�าผู้นี้อยู่ข้างถนน
และใช้เขาเป็นแบบส�าหรับเทพแห่งไวน์ บัคคัสถูกจับ
แต่งตัวที่มีลักษณะของชาวโรมันโบราณ สวมมงกุฎ
ดอกไม้ที่ประดับไปด้วยองุ่นและใบไม้ ในมือถือแก้ว
ไวน์ที่สวยงามที่มีไวน์แดงอยู่เต็มแก้ว ด้านล่างซ้ายมี
ขวดที่มีปริมาณไวน์ที่พร่องอยู่ ตรงกลางมีชามผลไม้ 
(แพร์, แอปเปิ้ล, องุ่น และทับทิม) แม้ว่าภาพนี้จะมี
ความคลาสสิค แต่ผู้ชมก็ทึ่งในบางรายละเอียดที่มี
ความเป็นธรรมชาติ เช่น กล้ามเนื้อ ริมฝีปากอันอวบ
อิ่ม และเล็บที่สกปรกซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ไม่เหมาะ
สมส�าหรับภาพลักษณ์ของเทพอย่างแน่นอน แต่เหมาะ
สมมากส�าหรับคนท่ีถูกเลือกมาเป็นแบบวาด ภาพ 
บัคคัส แต่เดิมตั้งอยู่ที่หอศิลป์อุฟฟีซี ท่ามกลางภาพ
วาดที่ไม่ค่อยมีความส�าคัญนัก มัตติโอ มารังโกนิ ได้
ค้นพบภาพวาดนี้อีกครั้งในปี ค.ศ. 1913 โรแบร์โต 
ลองกิ รู้เป็นคนแรกว่าคาราวัจโจเป็นผู้วาดภาพนี้ และ
ตามมาด้วยนักวิจารณ์หลายๆ คน อาจเป็นไปได้ว่า 
ภาพ บัคคัส ถูกน�ามาท่ีเมืองฟลอเรนซ์ ราว ค.ศ. 
1597 เมื่อพระคาร์ดินัลน�าเสนอภาพวาดนี้ให้กับเฟอร์
ดินันโด เด เมดิชิ 

Penitent Magdalena 
(Maddalena penitente), 1595-1596
106 X 97 cm, Oil on canvas
Doria Pamphilj Gallery, Romae 

มารีย์ มักดาลานา ละอายใจ, 1595 – 1596
106 X 97 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์ดอเรีย ปัมฟิลิ กรุงโรม

Bacchus (Bacco), circa 1597
95 X 85 cm., Oil on canvas
Uffizi Gallery, Florence 

บัคคัส, ราว 1597
95 X 85 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์อุฟฟิซี เมืองฟลอเรนซ์



This canvas was first mentioned in an inventory 
made after the death of Cardinal Del Monte, 
Caravaggio’s patron, his wise adviser, and a 
smart collector. It was painted circa 1597, 
when, as Bellori claims, Caravaggio “began 
to use dark colors in his palette, or moved 
toward distinct naturalism more specific for 
his later period compositions”. Portrait of 
Saint Catherine of Alexandria is characterized 
by naturalness and simplicity approaching 
dailiness. Catherine, who, according to the 
legend, was of royal origin, is richly dressed 
and kneeling on a red cushion. In the fore-
ground, the palm branch - attribute of saint’s 
martyrdom is depicted, and in the background 
a torture device - the breaking wheel is placed. 
Catherine holds in her hand a sword as a sign 
of her beheading after her torture.

คาราวัจโจวาดภาพนี้ ในราว ค.ศ.1597 หลังจากการ
เสียชีวิตของพระคาร์ดินัล เดล มอนเต ลูกค้าของเขา 
อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาด และเป็นนักสะสม
ผลงานศิลปะตัวยง เบลลอริ กล่าวว่า “คาราวัจโจเริ่ม
ใช้สีเข้มในการผสมในการพัฒนาความโดดเด่นของ
ความเป็นธรรมชาติในองค์ประกอบของภาพของเขา
ในยุคหลังๆ ให้ชัดขึ้น ภาพ นักบุญแคทเธอรินแห่ง
อเลก็ซานเดรยี มลีกัษณะพิเศษ ให้มคีวามเป็นธรรมชาติ
และความเรียบง่ายที่สุดเพื่อให้เข้าถึงความธรรมดา
สามญั ตามต�านานกล่าวว่า นักบุญแคทเธอรนิ ราชวงศ์
อันสูงส่ง แต่งกายอย่างร�่ารวย นั่งคุกเข่าบนเบาะสีแดง 
ด้านหน้ามีใบปาล์ม ซึ่งให้นัยยะถึงเป็นความทุกข์
ทรมานของเธอ และด้านหลังมีวงล้อหักกระดูกซึ่งเป็น
เครื่องทรมาน ในมือของนักบุญแคทเธอรินถือดาบซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของการประหาร หลังจากที่เธอได้รับ
การทรมานแล้วด้วยวงล้อหักกระดูก

This painting was owned from the beginning 
by the family of Doria Pamphili seems to 
contradict Caravaggio’s non-religious and 
revolutionary approach celebrated in the 20th 
century as full of drama, extremes, and con-
troversies. Lionello Venturi was first to note in 
1910 that Rest on the flight into Egypt is distinct 
for its profound and, we may say, fragile piety. 
Everything on this canvas is conveyed in a 
comprehensive and calmly beautiful form. 
Charmed by the beautiful angel, Bellori noted, 
the angel has softly turned the head, the 
winged shoulders are bare and the rest of 
the naked body is covered with a white robe 
(Bellori, Le Vite, 1672). Water and trees on 
the bank of the river flowing against the back-
ground of the scenery is a way to frame the 
resting figures. The light of nature reminds us 
of paintings by Lorenzo Lotto and Caravaggio’s 
early period and his Venetian education. In 
the foreground, next to Saint Joseph holding 
a manuscript for an angel, are depicted minor 
belongings of the Holy Family on the flight into 
Egypt, with striking realism.

ภาพวาดซึ่งในช่วงแรกเป็นของครอบครัวดอเรีย ปาม
ฟิลิ นี้ดูเหมือนจะแย้งกับการไม่นับถือศาสนาและภาพ
ลักษณ์ของการปฏิวัติของคาราวัจโจที่ลือสะพัดไปทั่ว
ในศตวรรษที่ยี่สิบ ในเรื่องราวสุดขั้วและเป็นข้อถก
เถียงกัน ลิโอเนลโล เวนตูริ เป็นคนแรกท่ีสังเกตว่า 
ภาพน้ีมีความโดดเด่นเพราะมีความลึกซ้ึงหรืออาจ
กล่าวได้ว่าความเชื่อท่ีละเอียดอ่อน ทุกรายละเอียด
บนภาพนี้สื่อถึงความสงบสุขและมีความเข้าใจอย่าง
งดงาม เบลลอริกล่าว รูปภาพเทวดาช่างงดงามยิ่ง 
โดยเทวดาหันศีรษะเล็กน้อย เห็นปีกอย่างเด่นชัด 
ร่างกายส่วนที่ไม่เปลือยคลุมด้วยผ้าสีขาว แม่น�้าและ
ต้นไม้ที่อยู่ตรงริมธารไหลทวนในทิวทัศน์ ด้านหลัง
ล้อมรอบเรือนร่างที่พักผ่อนซึ่งเป็นส่วนที่เด่นของภาพ 
แสงของธรรมชาติท�าให้นึกถึงภาพวาดของลอเรนโซ 
ลอตโต และผลงานของคาราวัจโจในยุคแรกๆ ของ
การศึกษาศิลปะแบบเวนิส ด้านหน้าถัดจากนักบุญ
โจเซฟที่ถือโน๊ตเพลงให้เทวดา มีรายละเอียดเล็กน้อยที่
คล้ายกับการเดินทางของครอบครัวพระเยซูขณะที่เสด็จ
หนีไปอียิปต์ที่ถ่ายทอดด้วยความเหมือนจริง

Saint Catherine of Alexandria 
(Santa Caterina di Alessandria), 1597-1598
173 X 133 cm., Oil on canvas 
Thyssen-Bornemisza Museum

นักบุญแคทเธอรินแห่งอเล็กซานเดรีย, 1597-1598
173 X 133 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ  
พิพิธภัณฑ์ Thyssen-Bornemisza

Rest on the Flight into Egypt 
(Il Riposo durante la fuga in Egitto), 1597-1598
133.5 X 166.5 cm., Oil on canvas
Doria Pamphili Gallery, Rome

พักระหว่างหนีไปอียิปต์, 1597 –1598
133.5 X 166.5 ซม.,  สีน�้ามันบนผ้าใบ
หอศิลป์ดอเรีย ปามฟิลิ กรุงโรม



วันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1598 เมืองฟลอเรนซ์ พระ-
คาร์ดินัลฟรานเชสโก มาเรีย เดล มอนเต ตัวแทนผู้มี
อิทธิพลแห่งศาลพระสันตะปาปา และทูตของแกรนด์
ดยุคแห่งทัสคานีในวาติกันได้มอบ “แผ่นหรือโล่ทรง
กลตกแต่งด้วยขอบทอง ภายในขอบ มีศีรษะของเมดู
ซากลางพื้นหลังสีเขียว” เป็นของขวัญแก่เฟอร์ดินาน
โด เด เมดิชิ และถูกเก็บในอาคารอาวุธและถูกจัดอยู่
ในรายการเอกสารว่าเป็นโล่ก�าบังลายเมดูซาหัวงูโดย
คาราวัจโจ เหตุการณ์ได้รับการบันทึกโดยช่างท�าดาบ
ท่ีชือ่ว่า อนัโตนโิอ มาเรยี บิองัคิ เมือ่ตอนท่ีพระคาร์ดินลั 
เดล มอนเต ว่าจ้างให้คาราวัจโจวาดภาพบนเกราะ 
เขาอายุยังไม่ถึง 28 ปี น่ีเป็นการเริ่มต้นอาชีพด้าน
การวาดภาพของเขา คาราวัจโจได้สร้างชื่อเสียง แต่
เขาก็ตระหนักถึงความสามารถและความส�าคัญของ
เขาอยู่แล้ว (พระคาร์ดินัลก็เช่นกัน) ดังนั้น เมดูซา ที่
อยู่หอศิลป์อุฟฟิซีจึงสูสีกับงาน ความสมบูรณ์แบบดุจ
เทพ (divine perfection) ของเลโอนาร์โด ที่จริงแล้ว 
งานสะสมของแกรนด์ดยุคมีเมดูซาผมงูท่ียังไม่เสร็จ
โดยวาซารีด้วย คาราวัจโจต้องการแข่งขันกับจิตรกร
ท่ีเคยวาดภาพเมดูซา ก่อนหน้าน้ัน เมดูซาคือสัตว์
ประหลาดน่ากลัว มีงูบนศีรษะ ผู้ที่มองใบหน้าอันน่า
กลัวของหล่อนจะกลายเป็นหิน แต่ท้ายที่สุดเมดูซาถูก
ตัดศีรษะโดยวีรบุรุษเพอร์ซิอุส เป็นที่รู้จักกันดีโดย
ทั่วไปและคาราวัจโจก็ตระหนักดีเช่นกัน (เขาไม่เคย
พลาดเช้าชมการประหารชีวิตในสาธารณะในจัตุรัสคัม
โป เด ฟิออริ) ว่าสายตาของคนที่โดนประหารชีวิตนั้น
อันตรายเป็นที่สุด นั่นเป็นเหตุผลที่มีการปิดตาพวก
เขาก่อนการประหาร ดวงตาที่ยังคงเปิดอยู่ของนักโทษ
สามารถหันไปมองรอบๆ เพื่อน�าตัวผู้ที่จ้องตาลงนรก
ตามไปกับเขาได้ ผลงานชิ้นนี้ คาราวัจโจไม่ปิดตาให้
หล่อน (บนงานน้ี เรามองไปยังดวงตาของคนท่ีถูก
ประหารแต่ยังมีชีวิตอยู่) เผยให้ผู้ชมเห็นถึงห้วงเวลา
แห่งความเป็นความตาย

On September 7, 1598, in Florence, Cardinal 
Francesco Maria Del Monte, influential repre-
sentative of the Curia and envoy of the Grand 
Duchy of Tuscany in Vatican, presented the 
blade-smith Antonio Maria Bianchi with “a disc 
or round shape shield with golden ornamented 
edging. Within the edging on the green back-
ground is depicted a head of Medusa.” This 
was a present to Ferdinando de’Medici kept 
in the ruler’s palace armory and was listed in 
documents as the shield painted by Caravaggio, 
with the snake-haired Medusa. Caravaggio 
had not turned even 28 when he was com-
missioned by Cardinal Del Monte to paint this 
shield. This was the beginning of his painting 
career. Caravaggio made his name, but he 
was already well aware of his own value and 
significance (and that of the Cardinal’s too). 
Therefore, the Uffizi Gallery Medusa was 
intended to compete with no less a rival than 
Leonardo’s divine perfection. Indeed, the Grand 
Duke’s collection housed the unfinished work 
of Medusa. Caravaggio wanted to compete 
with the painter who had portrayed Medusa 
earlier: a terrible monster with snakes on the 
head in place of hair. Those who looked upon 
her hideous face would turn to stone but Medusa 
was then beheaded by the hero Perseus. 
According to the views of those days, of which 
Caravaggio was very well aware - he had 
attended public executions in Campo de’Fiori 
- the gaze of a person sentenced to death 
was considered deadly. That is why they were 
blindfolded before execution. Evil remaining 
in the open eyes of an executed person could 
search for a companion to be taken to afterlife. 
With his Medusa created in 1598 Caravaggio 
rejected blindfolding, on this canvas we look 
into the eyes of a person sentenced to death 
but yet alive and the moment between the life
and afterlife is revealed to us.

Medusa, 1598
60 X 55 cm., Oil on canvas 
Uffizi Gallery, Florence 

เมดูซา, 1598
60 X 55  ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์อุฟฟิซี เมืองฟลอเรนซ์



In July 1599, a 27 year old Caravaggio was 
given a unique chance. For four scudos (a 
huge sum those days), he was commissioned
to depict on two huge canvases the calling 
and the martyrdom of Saint Matthew, for the 
Contarelli Chapel in the church of San Luigi 
dei Francesi in Rome. This large commission 
Caravaggio received with the efforts of Crescenzi 
family members, who were the executors of 
the will of Cardinal Matteo Cointrelli. The 
Cardinal, who had died several years earlier 
in 1585, wanted to dedicate this chapel to his 
patron saint, Matthew the Apostle. Both canvases 
were to be completed by 1600 for the jubilee 
year. From a professional point of view, this 
commission offered significant prospects for 
the painter, as the painter could display his 
works in a much visited place and compete 
with Cavalier d’Arpino, Caravaggio’s not-so-
beloved teacher, who had painted the vault 
in the Contarelli Chapel in the church of San 
Luigi dei Francesi. Caravaggio perfectly 
understood that he was to spare no effort to 
complete this work and, indeed, he worked 
long and hard. The final version replaced the 
initial one, which can be seen today though 
the X-rays. The Martyrdom of Saint Matthew 
represents a stormy and dramatic scene full 
of theatrical gestures and emotions. In the 
background is portrayed the 27-year-old painter, 
who overlooks the scene he envisioned and 
realized.

The Martyrdom of Saint Matthew 
(Martirio di San Matteo), 1599-1600
315 X 315 cm., Oil on canvas, 
Church of San Luigi dei Francesi, Rome 

การพลีชีพของนักบุญแม็ทธิว, 1599-1600
315 X 315 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
โบสถ์ซานลุยจิ เดย ฟรานเชสิ กรุงโรม

ในปี ค.ศ. 1599 เมื่อ คาราวัจโจ อายุ 27 ปี เขาได้รับ
โอกาสที่ดีมาก เขาได้รับการว่าจ้าง ด้วยเงิน 4 สกูโด 
ซึ่งส�าหรับช่วงเวลานั้นคือเงินจ�านวนมาก เพื่อให้วาด 
ภาพขนาดใหญ่ 2 ภาพ คือ ภาพ การพลีชีพของนัก
บุญแม็ทธิว และ พระเยซูเรียกนักบุญแม็ทธิว เพื่อ
ประดับโบสถ์น้อย คอนตาเรลลิ ของโบสถ์ซานลุยจิ 
เดย ฟรานเชสิ ในกรุงโรม ค่าจ้างท่ีได้รับน้ีมาจาก
ครอบครัวเครสเชนสิ ท่ีเป็นผู้จัดการมรดกของพระ
คาร์ดินัลมัตเตโอ คอนตาเรลลิ ผู้ซ่ึงเสียชีวิตในปี 
ค.ศ. 1585 ต้องการยกโบสถ์น้อยน้ีให้กับผู้อุปถัมภ์
ของเขา คือ นักบุญแม็ทธิว ผู้ท่ีเป็นอัครสาวก ภาพ
วาดทั้งสองนี้ต้องท�าให้เสร็จในปี ค.ศ. 1600 เนื่องจาก
เป็นปีที่พิเศษ จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ การว่าจ้าง
นี้ได้ให้โอกาสที่ส�าคัญมากแก่คาราวัจโจ เนื่องจากเขา
จะได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการท�างานกับ
สถานท่ีท่ีเขาเคยไปและแข่งกับคาวาเลียร์ ดาร์ปิโน 
(ครูที่คาราวัจโจไม่ชอบพอนัก) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้วาดภาพ
บนโครงสร้างโค้งในโบสถ์น้อยคอนตาเรลลิของโบสถ์
ซานลุยจิ เดย ฟรานเชสิ คาราวัจโจเข้าใจอย่างถ่องแท้
ว่า เขาต้องท�างานอย่างหนักเพื่อให้เสร็จและเขาต้อง
ใช้ความอุตสาหะพอควร ภาพ การพลีชีพของนักบุญ
แม็ทธิว เป็นฉากที่มีลักษณะเป็นละครและเต็มไปด้วย
อารมณ์ ด้านหลังมีภาพของคาราวัจโจปรากฏอยู่ มอง
มายังเหตุการณ์ที่เขาคิดแลสร้างสรรค์ขึ้นมา



Regarding Matthew, the Synoptic Gospels are 
unanimous. Matthew was a tax collector for 
Romans and was deemed a traitor by his fellow 
compatriots for his collaboration, which, ac-
cording to the 1st century BC Jewish ethical 
views, was the gravest crime. Jesus opted for 
this man hated by everyone and Matthew’s 
response was quick - he abandoned everything 
and followed the Savior. When Caravaggio 
was working in 1599-1600 on the canvases 
commissioned by the executors of the will of 
Cardinal Matteo Cointrel (Contarelli in Italian) 
and devoted to the patron saint of the late 
Cardinal, he had no doubt in the need of a new 
interpretation of the Gospel texts. It happened 
so that Caravaggio’s Matthew in 1600 turned 
into a usurer who would lend money and make 
deals with evildoers. That is how the famous 
painting emerged, which was an absolute 
surprise for Rome of those days - the scene 
takes place in an environment resembling the 
usurer’s desk of Jerusalem of Pontius Pilate’s 
times but in reality it is a shack located in the 
impoverished part of Rome. Several armed 
young men have surrounded the desk, here 
they talk about money and count coins. Among 
the portrayed figures, which one is Matthew 
the tax collector, who the painter presented 
as a usurer in 1600? A well-dressed middle-
aged man, who is sitting in the middle of the 
composition and pointing at his chest, or a 
young man on the left, who is carefully counting
the coins? The scholars till today debate but 
cannot agree. The main protagonist of the 
canvas is Christ entering through the open 
doors of the shack in the background of dusty 
yellow light. The stream of light is a metaphor 
for that divine light, which warmed the heart 
of Matthew. X-rays revealed that initially 
Caravaggio portrayed Christ alone without 
companions and added Saint Peter’s figure 
later. The painter, a good Catholic, believed 
Saint Peter was an embodiment of the church 
and calling for salvation without his mediation 
would be impossible. Caravaggio’s inspiration 
to depict the pointing was Adam’s hand painted 
on the vault of the Sistine Chapel touching a 
divine spark. Michelangelo from Caravaggio 
wanted to compete only with another 
Michelangelo, Buonarroti from Florence.

The Calling of Saint Matthew 
(Chiamata di Matteo), 1599-1600
315 X 315 cm., Oil on canvas 
Church of San Luigi dei Francesi, Rome 

พระเยซูเรียกนักบุญแม็ทธิว, 1599-1600
315 X 315 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
โบสถ์ซาน ลุยจิ เดย ฟรานเชสิ กรุงโรม

พระวรสารสหทรรศน์เห็นพ้องตรงกันเกี่ยวกับนักบุญ
แม็ทธิว (แม็ทธิว-9,9, มาร์ค-2,15-17, ลุค-5, 29-32) 
แม็ทธิวเป็นผู้เก็บภาษีส�าหรับชาวโรมันและถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคนทรยศโดยเพื่อนชาวโรมันด้วยกัน ซึ่งตามมุม
มองทางจริยธรรมในช่วงศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสตกาล 
ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุด พระเยซูเลือกชาย
คนนี้ที่ถูกเกลียดโดยทุกคนและแม็ทธิวมีปฏิกิริยาตอบ
สนองอย่างรวดเร็ว เขาละทิ้งทุกอย่างและตามพระผู้
ไถ่ เมื่อคาราวัจโจท�างานในช่วง ค.ศ. 1599-1600 ได้
รับการว่าจ้างโดยผู้จัดการมรดกของพระคาร์ดินัล 
มัตเตโอ คอยน์เทรล และอุทิศแด่นักบุญผู้คุ้มครอง
ของพระคาร์ดินัลที่ล่วงลับ เขาไม่ไม่สงสัยเลยว่าต้อง
ที่จะต้องตีความค�าสอนของพระเยซูใหม่ แม็ทธิวของ
คาราวัจโจ ใน ค.ศ. 1600 กลายเป็นเจ้าหนี้ที่ให้ยืม
เงินและเจรจากับผู้ท�าผิด เมื่อภาพวาดที่แสนโด่งดังนี้
ปรากฏขึ้นได้สร้างความประหลาดใจในกรุงโรมใน
สมัยนั้น สภาพแวดล้อมของฉากในภาพคล้ายกับโต๊ะ
เจ้าหนี้ในกรุงเยรูซาเล็มในยุคของป็อนตีอุส ปิลาต 
แต่แท้จริงแล้วมันคือกระท่อมที่อยู่ในพื้นที่ยากจนของ
โรม ชายหนุ่มที่พกอาวุธจ�านวนมากรายล้อมโต๊ะ พูด
คุยเกี่ยวกับเรื่องเงินและนับเหรียญ ในบรรดาตัวละคร
ทั้งหลายในภาพ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครคือแม็ทธิว 
ผู้เก็บภาษีใครเป็นเจ้าหนี้ในยุคนั้น ซึ่งอาจจะเป็นชาย
วัยกลางคนแต่งตัวอย่างดีนั่งอยู่ตรงกลางภาพและชี้
ไปที่หน้าอก หรือจะเป็นชาวหนุ่มทางซ้ายมือผู้ก�าลัง
นับเหรียญ นักวิชาการยังคงถกเถียงกันจนถึงปัจจุบัน 
ตัวละครหลักของภาพวาดนี้คือพระเยซูเดินเข้ามาผ่าน
ประตูที่เปิดอยู่ แสงสีเหลือง เปรียบเสมือนแสงเทวสิทธิ ์
ซึ่งท�าให้ใจของแม็ทธิวอบอุ่น จากการเอ็กซเรย์พบว่า 
ในตอนแรกคาราวัจโจวาดภาพพระเยซูผู้เดียวโดย
ไม่มีผู้มาด้วย และเติมภาพนักบุญปีเตอร์ในภายหลัง 
คาราวัจโจเป็นคริสศาสนิกชนท่ีดี เขาเชื่อว่านักบุญ
ปีเตอร์คือภาพแทนของโบสถ์และเรียกหาการไถ่บาป 
ซึ่งปราศจากสื่อกลางเช่นเขา คงจะไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ แรงบันดาลใจของคาราวัจโจในการวาดภาพนี้ คือ 
มือของอดัมวาดขึ้นบนหลังคาโค้งของโบสถ์น้อยซิสที
นที่สัมผัสจุดประกายแห่งเทพ โดยมิเกลันเจโล บัวนา
รอตติ จะเห็นได้ว่า มิเกลันเจโล คาราวัจโจต้องการ
แข่งขันกับมิเกลันเจโล บัวนารอตติ จากฟลอเรนซ์



According to Giovanni Baglione1, Caravaggio 
made the painting for a banker Ottavio Costa. 
Originally from Liguria, Costa was the owner 
of the large bank and was Caravaggio’s one 
of the earliest admirers and art collectors. 
The forgotten painting for several centuries, 
Judith Beheading Holofernes was acknow-
ledged in 1951 by Roberto Longhi2 as a master-
piece of the then thirty-year old painter. The 
painting was acquired in 1971 by the Italian 
state from Vincenzo Coppi. The story of Judith 
(to save her people, she first seduced but then 
beheaded Holofernes) was common, fascinating 
and horrifying at the same time in the 17th 
century; the mixture of eroticism and violence 
was revealed in the Bible: Then she came to 
the pillar of the bed, which was at Holofernes’ 
head, and took down his fauchion from thence, 
and approached to his bed, and hold of the 
hair of his head and said, Strengthen me, O 
Lord God of Israel, this day. And she smote 
twice upon his neck with all her might, and 
she took away his head from him. Caravaggio 
depicted the brutal scene with the clear object-
ivity: the blood is spurting out of the throat of 
Holofernes, the eyes are open widely, a shriek 
has frozen on his face. As in the Medusa, dated 
a few years before, housed in Uffizi Gallery 
today, in this painting Caravaggio wanted 
to show physiology of death by decapitation. 
The head has already detached from the body 
but is still alive and has feelings.

Judith Beheading Holofernes  (Giuditta che 
taglia la testa a Oloferne), circa 1600
145 X 195 cm., Oil on canvas, 
National Gallery of Ancient Art, Palazzo 
Barberini, Rome

ยูดิธตัดหัวโฮโลเฟอร์เนส,  ราว 1600
145 X 195 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์แห่งชาติแห่งศิลปะโบราณ ปาลัซโซบาร์เบรินิ กรุงโรม

ตามที่โจวานนิ บาลโยเน กล่าว คาราวัจโจวาดภาพนี้
ส�าหรับนายธนาคาร ชื่อออตตาวิโอ คอสตา บ้านเกิด
ของเขาอยู่ที่ลิกูเรีย เขาเป็นเจ้าของธนาคารรายใหญ่
และหน่ึงในผู้ท่ีชื่นชอบและสะสมผลงานศิลปะของ
คาราวัจโจ ภาพวาดน้ีถูกลืมเลือนมาหลายศตวรรษ 
กระทั่งปี ค.ศ. 1951 โรแบร์โต ลองกิ ทราบว่าภาพนี้
เป็นผลงานของคาราวัจโจ รัฐอิตาลีได้ภาพวาดนี้มา
จากวินเชนโซ คอปปิ ในปี ค.ศ. 1971 เรื่องราวของ
ยูดิธ (เพื่อที่จะช่วยชีวิตประชาชนของเธอ เธอต้องยั่ว
ยวนโฮโลเฟอร์เนส จากนั้นตัดหัวเขา) เป็นเรื่องปรกติ 
วิเศษ และน่าสยดสยองในเวลาเดียวกันในศตวรรษที่ 
17 ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความต้องการทาง
เพศและความรุนแรงดังที่กล่าวในพระคัมภีร์ไบเบิล: 
จากนั้นเธอก็มาที่เสาเตียงตรงที่โฮโลเฟอร์เนสนอนอยู่ 
และเอาดาบของเขาออกมาแล้วเดินไปที่เตียง ตรงไป
กระชากผมของเขา แล้วพูดว่า วันนี้แหละพระผู้เป็น
เจ้า ท�าให้ฉันแกร่งที และเธอก็ฟันไปที่คอของโฮโล
เฟอร์เนส อย่างเต็มแรง หลังจากนั้นก็กระชากหัวออก
มา คาราวัจโจได้น�าฉากที่โหดร้ายมาเล่าอย่างตรงไป
ตรงมา เลือดทะลักออกมาจากล�าคอของโฮโลเฟอร์เนส 
ดวงตาเขาเปิดกว้าง สีหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวด 
เช่นกันในภาพเมดูซ่า ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ (ปัจจุบันตั้ง
อยู่ที่หอศิลป์อุฟฟิซี) ในภาพนี้คาราวัจโจ ต้องการ
จะแสดงให้เห็นถึง สรีรวิทยาของศพเมื่อถูกตัดหัว 
นั่นคือ หัวหลุดออกจากร่างกายแต่ยังมีชีวิตและความ
รู้สึกอยู่



Basket of Fruit (Latin Fiscella) has been housed 
in the Milan Ambrosian Library since its founding 
by Cardinal Federico Borromeo, the institution 
that was so dear to him. The names of owners 
of the painting before Cardinal Borromeo are 
unknown, it seems Cardinal bought Basket of 
Fruit in Rome. Moreover, Cardinal described 
the painting of Caravaggio with delight in his 
work Museum, published in 1618. Basket of 
Fruit has always been considered a masterpiece 
of complete naturalism, realistically representing 
splendid beauty and fatally inevitable decay 
- healthy and worm-eaten apples, withered 
and dried leaves are placed side by side. The 
famous galileian phrase attributed to Caravaggio, 
“to paint flowers is as much workmanship as 
human figures” that destroyed the hierarchy 
of genres and opened the door of modern 
painting and the other fields of art, but all this 
had first been reflected in the painting displayed 
in the Ambrosian Library. In addition, Maurizio 
Calvesi considered Caravaggio’s still-life to 
also a theological meaning by reflecting the 
sacrifice of Jesus Christ and the Supper.

Basket of Fruit (Canestra di frutta), 
End of 16th - beginning of 17th century
31 X 47cm., Oil on canvas 
Ambrosian Library, Milan 

ตะกร้าผลไม้, ปลายศตวรรษที่ 16 – ต้นศตวรรษที่ 17
31 X 47 ซม.,  สีน�้ามันบนผ้าใบ 
ห้องสมุดอัมโบรเซียม, เมืองมิลาน

ภาพวาดนี้ได้จัดแสดงอยู่ที่ห้องสมุดอัมโบรเซียนแห่งมิ
ลาน ตั้งแต่การก่อตั้งโดยพระคาร์ดินัลเฟเดริโก บอร์
โรเมโอ ซึ่งเป็นสถานที่ที่คาราวัจโจรักมาก ไม่มีใคร
ทราบชื่อเจ้าของภาพคนก่อนหน้าพระคาร์ดินัลบอร์โร
เมโอ แต่เหมือนว่าพระองค์ ซื้อภาพนี้ที่กรุงโรม พระ
คาร์ดินัลยังได้อธิบายถึงภาพวาดนี้ด้วยความปลื้มปิติ
ในงานเขียนของเขาที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1618 ชื่อว่ามู
ซาอุม ภาพวาด ตะกร้าผลไม้ ได้รับการขนานนามว่า
เป็นผลงานที่มีความเป็นธรรมชาตนิิยมที่สมบูรณ์ น�า
เสนอความงดงามและความร่วงโรยอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ (แอปเปิ้ลที่ปลอดสารและมีหนอนชอนไช ใบไม้
ที่มีความเหี่ยวเฉาอยู่ข้างๆ) ทั้งนี้ยังมีวลีที่โด่งดังของ
กาลิเลโอที่ชื่นชมคาราวัจโจว่า “การวาดภาพดอกไม้ก็
ต้องใช้ฝีมือเท่ากันกับการวาดเรือนร่างมนุษย์” ภาพนี้
ได้ท�าลายขอบเขตระหว่างงานศิลปะแขนงต่างๆ และ
เปิดทางให้กับจิตรกรรมสมัยใหม่ และทั้งหมดนี้ได้
ปรากฏอยู่ในภาพที่ห้องสมุดอัมโบรเซียน นอกเหนือ
จากนี้ เมาริซิโอ คาลเวสิพินิจว่าภาพหุ่นนิ่งนี้มีความ
หมายเกี่ยวกับทวยเทพซึ่งหมายถึงการเสียสละของ
พระเยซูและพระกระยาหารค�่ามื้อสุดท้าย



The Conversion of Saint Paul 
(Conversione di San Paolo), 1600-1601
237 X 189 cm., Oil on board 
Odescalchi Collection, Rome

การเปลี่ยนศาสนาของนักบุญพอล, 1600-1601
237 X 189 ซม., สีน�้ามันบนกระดาน 
ชุดสะสมโอเดสกัลกิ กรุงโรม

Rich and affluent Monsignor Tiberio Cerasi, 
Treasurer General of the Apostolic Camera, 
wanted to have two pillars of the faith - Saint 
Peter and Saint Paul - depicted in the Cerasi 
Chapel of Santa Maria del Popolo. In 1600, 
this theme was very significant as the Church 
celebrated it as the Holy Year and a record 
number of pilgrims visited Rome. On September 
24, 1600, the contract signed by Cerasi and 
Caravaggio provided for creation of two 
paintings on the side walls of the Chapel. 
The painter was commissioned to depict the 
Crucifix of Saint Peter and the Conversion of 
Saint Paul. After the death of Cerasi in 1601, 
these paintings for long remained in the painter’s 
studio and in 1605 the Chapel received two 
replacements on similar themes, which are 
displayed in Cerasi Chapel today. The adven-
ture of the initial version of Caravaggio’s 
paintings of 1600 on cypress wood is only 
partly known. The Crucifix of Saint Peter is 
considered lost now; The Conversion of Saint 
Paul is housed in the Odescalchi Balbi Collection 
and is very different from the work displayed 
at Santa Maria del Popolo Church. This painting 
was inspired by Mannerism and influenced by 
Venetian school reflected in the sky covered 
with grayish blue clouds and a landscape 
glittered with sunset rays. The saint is covering 
his face with hands as he is stunned by the 
apparition of a descending Christ who stretches 
his extremely realistic hands to save Paul. In 
focus are the sun rays and plumage charac-
teristic of Giorgone, on the bearded soldier’s 
helmet trying to bridle a raging horse.

มนซินยอร์ ติเบริโอ เชราสิ ขุนคลังของพระคลังสมบัติ
พระสนัตะปาปาผู้มัง่ค่ัง ต้องการจะสร้างเสาแห่งศรทัธา 
2 อัน ซึ่งได้แก่ นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอล ที่โบสถ์
น้อยเชราสิแห่งโบสถ์ซานตามาเรีย เดล โปโปโล ซึ่ง
สิ่งน้ีส�าคัญมากส�าหรับโบสถ์ท่ีจะเฉลิมฉลองปีอัน
ศักดิ์สิทธิแ์ละเมื่อค�านึงถึงจ�านวนของผู้คนที่มาแสวง
บุญที่กรุงโรมในปี ค.ศ. 1600 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 
ค.ศ. 1600 เชราสิและคาราวัจโจได้ท�าสัญญาด้วยค่า
จ้างที่จะวาดภาพ 2 ภาพ คือภาพ การตรึงไม้กางเขน
นักบุญปีเตอร์ และภาพ การเปลี่ยนศาสนาของนักบุญ
พอล ขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง ภายในโบสถ์น้อย ภายหลังการ
เสียชีวิตของเชราสิในปี ค.ศ. 1601 ซึ่งภาพเหล่านี้ยัง
อยู่ในสตูดิโอของศิลปิน ต่อมาในปี ค.ศ. 1605 โบสถ์
น้อยก็ได้ 2 ภาพใหม่มาแทนซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกัน 
จากการส�ารวจเวอร์ชั่นแรกในภาพเขียนของคาราวัจโจ 
ในปี ค.ศ. 1600 บนไม้สนไซเปรซยังเป็นที่รู้จักไม่มาก
นักในภาพวาดคาราวัจโจ เวอร์ชั่นแรก ในปี ค.ศ. 1600 
เป็นท่ีรู้จักไม่มากนัก ภาพวาด การตรึงไม้กางเขน
นักบุญปีเตอร์ ได้ถือว่าสูญหายไปแล้ว ส่วนภาพ การ
เปลี่ยนศาสนาของนักบุญพอลจัดแสดงอยู่ที่ชุดสะสม
โอเดสกัลกิ และมีความแตกต่างจากงานศิลปะที่จัด
แสดงอยู่ที่ โบสถ์ซานตามาเรีย เดล โปโปโล ภาพนี้
ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบจริตนิยม (Mannerism) 
และได้รับอิทธิพลจากโรงเรียนเวนิส ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ท้องฟ้าที่มีสีเทาหม่นๆและภูมิทัศน์เป็นประกายด้วย
รัศมีจากพระอาทิตย์อัสดง นักบุญพอลก�าลังใช้มือปิด
หน้าเพราะเขาก�าลังตกตะลึงเมื่อเห็นร่างของพระเยซู
ยื่นมือซึ่งมีความเหมือนจริงมาก ลงมาช่วยนักบุญพอล 
สิ่งที่โดดเด่นคือแสงพระอาทิตย์อัสดงและลักษณะของ
จอร์โกเน ที่เป็นทหารมีเคราใส่หมวกและก�าลังจะบังคับ
ม้าที่ก�าลังพยศ



The Conversion of Saint Paul on the Way to 
Damascus (Conversione di San Paolo), 1601
Oil on canvas
Church of Santa Maria del Popolo, Rome 

การเปลี่ยนศาสนาของนักบุญพอลขณะเดินทางไปดามัสกัส, 1601
สีน�้ามันบนผ้าใบ 
โบสถ์ซานตามาเรีย เดล โปโปโล กรุงโรม 

When Monsignor Tiberio Cerasi commissioned 
Caravaggio to paint The Conversion of Saint 
Paul for his chapel in the church of Santa 
Maria del Popolo, the painter did not refrain 
from using his iconographic scheme. Paul took 
part in persecution of Christians and performed 
his duties riding a horse and was always 
depicted that way, had an apparition of Christ 
on the way to Damascus. For this painting 
Caravaggio rejected theatrical exaggeration. 
There is no metaphysical drama, spiritual 
tragedy or special effects in the painting. In 
the scene Saint Paul is simply flung off of his 
horse and falling back to the ground with his 
hands stretched (as it happens to those who 
lose balance); his eyes are shut (according 
to the Acts of the Apostles Paul was blinded 
after the miraculous apparition of Christ). The 
helmet has fallen next to the head and it seems 
we can hear the clangor of metal touching 
pavement. The horse on the canvas has nothing 
in common with a war horse or blood horse. 
This is a simple work horse, calm and well- 
behaved, which pulled Roman carriages before 
and was taken by a bridle to the stable. Maybe 
Caravaggio’s desire was to desacralize the 
conversion of Saint Paul? Not at all! On the 
contrary, in the contrast of light and shadow, 
depicting the terrible morality of the visible 
truth, the painter wanted to stress the signi-
ficance of the event by moving it from a mythical 
remote road leading to Damascus to an alley 
in Rome where anyone can fall from a horse. 

เมื่อมนซินยอร์ ติเบริโอ เชราสิ ได้ว่าจ้างคาราวัจโจให้
วาดภาพ การเปลี่ยนศาสนาของนักบุญพอลขณะเดิน
ทางไปดามัสกัส เพื่อประดับโบสถ์น้อยของเขาใน
โบสถ์ซานตา มาเรีย เดล โปโปโล คาราวัจโจไม่หยุด
ยั้งท่ีจะใช้รูปแบบสัญลักษณ์แทนในรูปแบบของเขา 
พอลเข้าร่วมการลงโทษของชาวคริสต์และมักถูกน�า
เสนอภาพขณะขี่ม้า และพระเยซูก็ปรากฏตัวใน
ระหว่างทางที่เขาเดินทางไปดามัสกัส ในภาพวาดนี้ 
คาราวัจโจปฏิเสธที่จะน�าเสนอแบบเกินจริงแบบละคร
เวที ไม่มีความเป็นละครอภิปรัชญา โศกนาฏกรรม
ทางจิตวิญญาณหรือเทคนิคพิเศษใดๆ ในภาพนี้ นัก
บุญพอลตกลงมาจากหลังม้า หงายหลังอยู่บนพื้นและ
เหยียดมือออก (สิ่งท่ีคนท�าเมื่อเสียการควบคุมตัว) 
เขาหลับตา (ตามกิจการของอัครทูต  พอลตาบอดหลัง
จากการปรากฏตัวของพระเยซู) หมวกท่ีตกอยู่ข้าง
ศีรษะดูสมจริงเสียจนราวกับว่าเราได้ยินเสียงตกกระ
ทบกับพื้นด้วย ม้าในภาพวาดนี้ไม่มีลักษณะเป็นม้ารบ 
แต่เป็นเพียงม้างาน สงบและเชื่อง ก่อนหน้านั้นมันได้
ลากรถม้าแบบโรมันและถูกบังคับด้วยบังเหียนเพื่อให้
อยู่นิ่ง บางคนตั้งค�าถามว่า บางทีคาราวัจโจอาจต้อง
การลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของการเปลี่ยนศาสนาของ
นักบุญพอล แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น ในทาง
ตรงกันข้าม การเน้นความแตกต่างระหว่างแสงและ
เงา น�าเสนอภาพจรรยาอันโหดร้ายของความจริง
ท่ีมองเห็น คาราวัจโจต้องการดึงความส�าคัญของ
เหตุการณ์โดยเปลี่ยนจากเส้นทางไปดามัสกัสบนถนน
ในต�านานอันห่างไกล มาเป็นตรอกในโรม เส้นทางซึ่ง
ใครๆ ก็สามารถตกจากหลังม้าได้



The Crucifixion of Saint Peter 
(Crocifissione di San Pietro), 1601
230 X 175 cm., Oil on canvas
Santa Maria del Popoli, Cerasi Chapel, Rome

การตรึงไม้กางเขนของนักบุญปีเตอร์, 1601
230 X 175 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
ซานตามาเรีย เดล โปโปโล โบสถ์น้อยเชราสิ กรุงโรม

On September 24, 1600, Caravaggio concluded 
a contract with Monsignor Tiberio Cerasi to 
create two paintings for the Cerasi Chapel in 
the church of Santa Maria del Popolo: The 
Conversion of Saint Paul and The Crucifixion 
of Saint Peter. The death of the client in 1601 
disrupted the handover of the paintings to the 
church and for years they were housed in the 
painter’s studio. Only in 1605 in Cerasi Chapel 
appeared the paintings on the same themes; 
they can be seen today. As for the very first 
versions, only The Conversion of Saint Paul 
survived and today is a part of the Odeas-
calchi collection in Rome. This version was 
inspired by dramatic and contradicting style 
of Mannerism, while the painting exhibited on 
the right side wall of Cerasi Chapel reflects 
simple and monumental naturalistic maturity 
phase of Caravaggio. The first version of The 
Crucifixion of Saint Paul performed on wood 
is considered lost and we can only interpret 
the existing painting, with which the painter 
paid tribute to Michelangelo. Caravaggio evi-
dently studied the frescoes of both the Sistine 
Chapel and Paul Chapel considered to display
the last works of Buonarroti. Michelangelo 
presented Saint Peter prepared for Crucifixion 
with his body having no signs of torture and 
beating. Saint Peter of Michelangelo turns his 
head looking at the viewer almost irate and 
maybe doubtful of the value of his martyrdom. 
Similarly, Saint Peter of Caravaggio has the 
same look in the moment of the crucifixion.

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1600 คาราวัจโจท�าสัญญา
กับมนซินยอร์ ติเบริโอ เชราสิ วาดภาพสองภาพให้
แก่โบสถ์น้อยเชราสิ ในโบสถ์ซานตามาเรีย เดล โป
โปโล ได้แก่ การเปลี่ยนศาสนาของนักบุญพอล และ
การตรึงไม้กางเขนของนักบุญปีเตอร์ การตายของผู้
ว่าจ้างใน ค.ศ. 1601 ท�าให้การมอบภาพวาดแก่โบสถ์
ล่าช้า และอยู่ในสตูดิโอของคาราวัจโจหลายปี ใน ค.ศ. 
1605 ปรากฏภาพหัวข้อเดียวกันในโบสถ์น้อยเชราซิ 
และยังคงเห็นได้ในปัจจุบัน ในเวอร์ชั่นแรกมีเพียงแค่
ภาพ การเปลี่ยนศาสนาของนักบุญพอล ที่ยังคงอยู่
และปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของงานสะสมโอเดสกัลกิ ที่
กรุงโรม เวอร์ชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจความเป็นละคร
และความขดัแย้งมาจากรปูแบบจรตินิยม (Mannerism) 
ภาพวาดทางผนังด้านขวาของโบสถ์น้อยเชราสิสะท้อน
ให้เห็นถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ของคาราวัจโจที่มีความเรียบ
ง่ายและเป็นธรรมชาติ เวอร์ชั่นแรกของภาพ การตรึง
ไม้กางเขนของนักบุญพอล วาดบนไม้ น้ันหายไป 
และเราท�าได้เพียงแค่ตีความจากภาพวาดที่มีอยู่ ซึ่ง
คาราวัจโจสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงมิเกลันเจโล บัวนารอตติ  
เป็นที่แน่ชัดว่าคาราวัจโจได้ศึกษาภาพจิตรกรรมปูน
เปียกของโบสถ์น้อยซิสทีนทั้งสองด้าน และโบสถ์น้อย
พอล ซึ่งผลงานสุดท้ายของมิเกลันเจโล แสดงภาพ
นักบุญปีเตอร์เตรียมตัวส�าหรับการโดนตรึงไม้กางเขน
ด้วยร่างกายที่ไม่มีร่องรอยความทรมานและการทุบตี 
นักบุญปีเตอร์ของมิเกลันเจโล หันศีรษะมามองผู้ชม
ด้วยความโกรธและมีท่าทางสงสัยในความทุกข์ทรมาน
ของเขา นักบุญปีเตอร์ของคาราวัจโจก็มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน มีแววดาแบบเดียวกันในตอนที่ถูกตรึง
ไม้กางเขน



Amor Victorious (Amore vincitore - 
Omnia vincit amor), 1602
156.5 X 113.3 cm., Oil on canvas 
Staatlische Museum, Gemäldegalerie, Berlin

ความรักชนะทุกสิ่ง, 1602 
156.5 X 113.3 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ชตาทอิสเชอร์ หอศิลป์เกแมลเดอร์ เมืองเบอร์ลิน

Love is the impulse living in every creature and 
defeating everything.  It cannot be completed 
by art, science, glory in war, or success in 
politics. This idea, present in poetry, literature 
and folk proverbs, Caravaggio put into life in 
1602 in the painting commissioned by great 
collector marquis Vincenzo Giustiani. In 1815, 
Amor Victorious became the property of the 
Prussian King and today is one of the major 
items in the collection of Staatlische Museum 
in Berlin. In the list made after the death of 
Giustiniani this painting was described with 
striking accuracy, “painting with smiling Amor 
caring about nothing on Earth with various 
musical instruments, weapons, and wreath at 
his feet is known as the Cupid of Caravaggio”. 
It is really so: the winged Cupid with arrows 
in his hands looks boldly and arrogantly. It is 
presumed that 12- or 13-year-old Cecco is 
portrayed, who was painter’s student and model 
(called Caravaggio’s Cecco). At the foot of the 
naked young man (his genitals are at center 
of the whole composition, both figuratively 
and symbolically) are the “vanities” that Amor 
overwhelms and considers of no importance: 
the musical instruments, arts and sciences, 
weapons, crowns and wreath of earthly glory. 
Omnia vincit Amor: Love defeats everything. 
It is easily understandable why this picture 
with such an explicit message was kept covered 
by a curtain in the Giustiani collection. Only 
selected visitors could see it and only after 
visiting the rest of the gallery.

ความรักเป็นสิ่งที่กระตุ้นสิ่งมีชีวิตทุกประเภทและชนะ
ทุกสิ่ง มันไม่สามารถแข่งขันได้กับศิลปะ วิทยาศาสตร ์
ชัยชนะในสงคราม หรือความส�าเร็จทางการเมือง 
ความคิดนี้ถูกน�าเสนอในบทกวี วรรณกรรม และ
ส�านวนพื้นบ้าน คาราวัจโจท�าให้ความคิดนี้มีชีวิตขึ้น
มาใน ค.ศ. 1602  ในภาพวาดท่ีถูกว่าจ้างโดยนัก
สะสมตัวยง ขุนนางวินเชนโซ จุสตินิอานิ ในปี ค.ศ. 
1815 ภาพ ความรักชนะทุกสิ่ง กลายเป็นของกษัตริย์
ชาวปรัสเซียและทุกวันนี้กลายเป็นหนึ่งในวัตถุส�าคัญ
ในชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์ชตาทอิสเชอร์ในเบอร์ลิน 
ในรายการหลังจากที่จุสติอานิเสียชีวิต ภาพวาดนี้ถูก
บรรยายด้วยความแม่นย�า ว่า “วาดด้วยกามเทพ 
(อามอร์) ไม่สนใจสิ่งใดที่เกี่ยวกับโลก มีเครื่องดนตรี
มากมาย อาวุธและพวงดอกไม้ท่ีเท้าของเขา ท�าให้
เป็นท่ีรู้จักในนาม กามเทพของคาราวัจโจ” มันเป็น
เช่นนั้นจริงๆ กามเทพติดปีก ถือธนูในมือ ดูท่าทาง
กล้าหาญและหยิ่งทะนง สันนิษฐานกันว่าคิวปิดใน
ภาพคือ เชกโก นักเรียนและนายแบบของคาราวัจโจ 
อายุ 12-13 ปี (เป็นที่รู้จักในนามเชกโกของคาราวัจโจ) 
ท่ีเท้าของเด็กหนุ่ม (อวัยวะเพศของเขาอยู่ตรงกลาง
ของภาพ เป็นท้ังการอุปมาอุปไมยและมีสัญลักษณ์
แฝง) เป็นความ “ไร้สาระ” ต่อส่ิงท่ีกามเทพไม่สนใจ 
ได้แก่ เครื่องดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ อาวุธ มงกุฎ
และพวงดอกไม้แห่งชัยชนะทางโลก ภาพความรัก
ชนะทุกสิ่ง เป็นท่ีเข้าใจได้ถึงเหตุผลท่ีภาพวาดด้วย
ข้อความอันโจ่งแจ้งนี้ จึงถูกเก็บไว้ในชุดสะสมของ
จุสตินิอานิ มีเพียงแค่ผู้ชมเพียงไม่กี่คนสามารถชมได้ 
และชมได้หลังจากที่ชมส่วนอื่นหมดแล้วเท่านั้น



Saint Matthew and the Angel 
(San Matteo e l’Angelo), 1602
295 X 195 cm., Oil on canvas 
Church of San Luigi dei Francesi, Rome 

นักบุญแม็ทธิวและเทวทูต, 1602
295 X 195 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
โบสถ์ซานลุยจิ เดย ฟรานเชสิ กรุงโรม

John the Baptist 
(San Giovanni Battista), 1602
131.8 X 98.5 cm., Oil on canvas 
Capitolini Pinacoteca, Rome

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา, 1602
131.8 X 98.5 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดคาปิโตลินิ กรุงโรม

Caravaggio was commissioned in February 
1602 to paint for the altar of Contarelli Chapel 
in the church of San Luigi dei Francesi in Rome 
and completed the work in September of the 
same year. The story of the painting is linked 
to one of the “rejected works” that were so 
abundant in the painter’s career. One of the 
versions inspired by the painting portraying 
the angel suggesting Saint Matthew how to 
write his Gospel was later rejected. This painting 
was first housed in the collection of Marquis 
Giustiniani and later in the Imperial Museums 
of Berlin where it was destroyed during the 
air strike in 1945. The reasons for rejecting 
the painting were the same that in several 
years prevented the placement of the Madonna 
of the Palafrenieri in St.Peter’s Basilica. As 
Bellori wrote, the old man with his muscular 
legs crossed and exhibited in the foreground 
“had neither decoration nor appearance of a 
saint”. And here is this new more classical 
and “decorative” image of Saint Matthew that 
Caravaggio provided as replacement for his 
first version, which today we can see at the 
center of the altar of the chapel.

คาราวัจโจได้รบัการว่าจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1602 
เพื่อวาดภาพให้แท่นบูชาที่โบสถ์น้อยคอนตาเรลลิ ใน
โบสถ์ซานลุยจิ เดย ฟรานเชสิ ที่กรุงโรมและเสร็จสิ้น
ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน  ภาพวาดนี้มีความเชื่อม
โยงในฐานะหนึ่งใน “งานท่ีถูกปฏิเสธ” ซึ่งมีจ�านวน
มากในชีวิตของคาราวัจโจ เวอร์ชั่นท่ีถูกปฏิเสธ คือ
เวอร์ชั่นท่ีมีภาพเทวทูตแนะน�าให้เขียนพระวรสาร
แม็ทธิว ในตอนแรก ภาพวาดท่ีถูกปฏิเสธอยู่ในงาน
สะสมของขุนนางจุสตินิอานิ ต่อมาได้ไปอยู่ท่ีพิพิธ-
ภัณฑ์อิมพีเรียลแห่งเบอร์ลิน และถูกท�าลายระหว่าง
การโจมตีทางอากาศใน ค.ศ. 1945 เหตุผลที่ปฏิเสธ
งานนี้ คือเหตุผลเดียวกันกับที่ปฏิเสธผลงาน พระแม่
มารีย์แห่งปาลาเฟรนิเอริ ท่ีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 
ตามที่เบลลอริเขียนว่า ชายแก่ที่มีกล้ามเนื้อขาอยู่ทาง
ด้านหน้าของภาพ “ไม่มีท้ังเครื่องประดับหรือภาพ
ลักษณ์ท่ีเป็นนักบุญ” และในภาพนี้ คาราวัจโจวาด
ภาพนักบุญแม็ทธิวแบบคลาสสิคและมีการตกแต่งเพื่อ
ทดแทนภาพฉบับแรก ปัจจุบันภาพนี้สามารถพบได้ที่
ตรงกลางแท่นบูชาของโบสถ์น้อย

The origin of the painting from the Pio collection 
and Caravaggio’s authorship are certified by 
the sources (Scannelli 1657, Bellori 1672). 
The painting was first mentioned as an item 
in commissioner Giovan Battista Mattei’s inven-
tory on December 4, 1616: “a golden framed 
Caravaggio’s picture of St. John the Baptist 
with the lamb.” In the modern age iconographic 
interpretation of the painting was more com-
plicated. Unusual was the very idea of depicting 
John the Baptist as a young man with an 
athletic body embracing the lamb (the lamb 
resembles more a ram). At some point it was 
thought that it was Isaac depicted on the painting 
surviving a sacrifice and embracing with gratitude 
the sheep his father sacrificed instead. In reality, 
the symbolism is in the Passion of Christ: 
Jesus Christ, embraced by John the Baptist, 
is the sacrificial lamb that with his blood 

cleanses sins of humanity. Currently this icono-
graphic interpretation is widely accepted, while 
the stylistic explanation is more evident and 
clear. This painting completed in 1602 is an 
explicit tribute to the nude figures of Michelangelo 
in the Sistine Chapel. This explains the homo-
philic erotic charge radiating through flexible 
beauty of the young man’s naked body.

ที่มาของภาพวาดนี้มาจากชุดสะสมของปิโอ และได้
รับการยืนยันผ่านหลักฐานต่างๆ ว่าเป็นผลงานของ
คาราวัจโจ โดย สกันเนลลิ (1657) และเบลลอร ิ(1672) 
ภาพวาดนี้ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในรายการภาพ
วาดของผู้ว่าจ้าง โจวาน บัตติสตา มัตเตอิ เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม ค.ศ. 1616 ความว่า “ภาพวาด ยอห์นผู้
ให้บัพติศมาและลูกแกะ วาดโดยคาราวัจโจ กรอบสี
ทอง” ในยุคสมัยใหม่การตีความภาพนี้มีความซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ไม่บ่อยนักที่จะมีการวาดภาพ ยอห์นผู้ให้
บัพติศมา เป็นชายหนุ่มที่มีร่างกายก�าย�าเหมือนนักกีฬา
โอบกอดลูกแกะ (ลูกแกะคล้ายกับแกะตัวผูท้ีโ่ตเตม็วัย
มากกว่า) ในตอนแรกมีผู้คิดว่าเป็นภาพอิซายัค ที่รอด
จากการถูกสังเวยและโอบกอดแกะท่ีบิดาของเขาใช้
สังเวยแทน ในความเป็นจริงแล้ว เป็นสัญลักษณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับพระทรมานของพระเยซู ลูกแกะที่ยอห์
นกอดอยู่ก็คือ พระเยซู นั่นเอง ซึ่งเลือดของพระองค์
ได้ช�าระล้างบาปให้แก่มวลมนุษยชาติ ในปัจจุบันการ
ตีความเช่นนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในขณะ
ที่การอธิบายทางลักษณะการวาดนั้นชัดเจนกว่า ภาพ
วาดน้ีเสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ. 1602 เป็นภาพท่ีแสดง
ออกอย่างชัดเจนที่สุดในโบสถ์น้อยซิสทีนที่ประกาศให้
เห็นถึงความนิยมชมชอบของคาราวัจโจร่างกายมนุษย์
เปลือยของมิเกลันเจโล และภาพนี้ได้แสดงให้เห็นอีก
มุมในรังสีของความใคร่ฉายผ่านความงดงามในร่าง
เปลือยของชายหนุ่ม



The Entombment of Christ (Deposizione), 
circa 1601-1602
300 X 203 cm., Oil on canvas 
Vatican Pinacoteca, Rome

การบรรจุร่างพระเยซู, ราว 1601 - 1602
300 X 203 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดแห่งนครวาติกัน กรุงโรม

The painting housed in the Vatican today was 
created for a small chapel built under the 
patronage of Vittrice in the church of Chiesa 
Nuova di Roma. Pietro Vittrice died in 1600 
and to honor his memory his nephew Girolamo 
commissioned Caravaggio, who had relations 
with the members of the Oratorian circle 
(guardians of the church in the past and today). 
In the beginning of the 17th century, the newly 
founded Oratorians of San Filippo Neri were 
a new order born in the spirit of the Counter-
Reformation with a mission targeting popular 
masses and bourgeois circles. They preached 
reflective and personalized views, which 
attracted the youth, intellectuals, and artists. 
In the circle of the Oratorians Caravaggio was 
commissioned to paint the Entombment of 
Christ and hence profound and modern Catholic 
spirituality that takes shape and meaning in 
the iconography of the painting. Nicodemus, 
presumed to be a portrait of the deceased 
Pietro Vittrice, supports the body of Christ 
(a clear association with the Pietà of Michel-
angelo in St. Peter’s Basilica), next to him are 
other witnesses of the scene: Mary of Cleofa 
with her arms raised screaming silently in 
despair, Maria Magdalena drying her tears, 
and Virgin Mary standing still with grief, Saint 
John, the beloved disciple of Christ, trying to 
touch the body of the beloved master for the 
last time. The stone is the true silent protago-
nist of the painting. The slab, on which Christ’s 
body is laid down to be treated one last time. 
The slab corner is pointed at the viewer’s 
direction and the Psalm 118 comes to mind: 
“The stone the builders rejected has become
the cornerstone.” Christ depicted in this painting 
is the stone rejected. Yet we know and Cara-
vaggio knows too that in this rejected stone 
lies the hope of salvation for Pietro Vittrice and 
for each of us. This masterpiece of “modern” 
religiousness by Caravaggio was taken by 
Napoleon after the Treaty of Tolentino (1797) 
and returned to Rome in 1817.

ภาพวาดซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในนครวาติกันน้ี ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในหอสวดมนต์น้อยที่สร้างโดยการ
อุปถัมภ์ของวิตตริเช ในโบสถ์คิแอซา นูออวา ที่กรุง
โรม หลานชายของปิแอโตร วิตตริเช ที่ชื่อว่าจิโรลาโม 
สร้างให้แก่เขาซึ่งเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1600 เพื่อเป็นการ
ให้เกียรต ิโดยได้ว่าจ้างคาราวัจโจผูซ่ึ้งเคยมคีวามสมัพนัธ์
อันดีกับสมาชิกของออราตอเรียน (ศาสนาจักรทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน) ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 คณะ
ออราตอเรียนแห่งฟิลิปโป เนรี เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาด้วย
จิตวิญญาณที่จะปฏิรูปการศาสนาและเจาะกลุ่มเป้า
หมายไปยังประชาชนทั่วไปและชนชั้นกลาง นักบวช
เหล่านี้เทศน์ให้คิดและสร้างมุมมองไปแล้วแต่บุคคล 
จึงดึงดูดคนรุ่นใหม่ ปัญญาชนและศิลปินได้ นักเทศน์
เหล่าน้ีได้ว่าจ้างให้คาราวัจโจวาดภาพ การบรรจุร่าง
พระเยซู ด้วยจิตวิญญาณศาสนาคริสต์ท่ีลึกซ้ึง ทัน
สมัย โดยใส่ความหมายลงไปในสัญลักษณ์ต่างๆ ใน
ภาพวาดนี้ นิโคเดมัส (ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นหน้าของปิ
แอโตร วิตตริเช ผู้ล่วงลับ) รับร่างพระเยซู (มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเห็นได้ชัดกับรูปสลัก Pietà ผลงานของ
มิเกลันเจโล ท่ีมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์) ข้างๆเขามีผู้
ร่วมเหตุการณ์คนอื่นๆ ได้แก่ มารีย์แห่งเคลโอฟา 
ยกแขนขึ้นและกรีดร้องอยู่ข้างในด้วยความส้ินหวัง  
มาเรีย แม็กดาเลนาที่ซับน�้าตาอยู่ และพระแม่มารีย์ผู้
บริสุทธิ์ยืนนิ่งด้วยความโศกเศร้า นักบุญยอห์น ผู้เป็น
สาวกที่รักของพระเยซูพยายามสัมผัสร่างอาจารย์ของ
เขาเป็นครั้งสุดท้าย ก้อนหินก็เป็นตัวละครเด่นในภาพ
วาดที่หลบมุมนิ่งอยู่ แผ่นหินเป็นที่วางร่างพระเยซูเป็น
ครั้งสุดท้าย มุมของแผ่นหินชี้มาทางคนดู ท�าให้นึกถึง
บทสดุดีท่ี 118 ท่ีว่า “ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทอดท้ิง ได้
กลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว” ภาพพระเยซูในภาพนี้
เปรียบเสมือนก้อนหินที่ถูกทอดทิ้ง แต่เราและคาราวัจ
โจรู้เช่นกันว่าในก้อนหินที่ถูกทอดทิ้งนี้ เป็นความหวัง
ของการรอดของปิเอโตร วิตตริเชและของพวกเราทุก
คน ผลงานชิ้นนี้ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกทางด้าน
ศาสนา “แบบทันสมัย” ของคาราวัจโจได้ถูกนโปเลียน
ยึดไปหลังจากสนธิสัญญาตอเลนติโน (1797) และ
กลับคืนมายังโรมในปี ค.ศ. 1817



The Taking of Christ  (Cattura di Cristo 
nell’orto), 1602
135.5 X 169.5 cm., Oil on canvas, 
National Gallery of Ireland, Dublin

การจับกุมพระเยซู, 1602
135.5 X 169.5 ซม. สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์แห่งชาติไอร์แลนด์ เมืองดับลิน

Sacrifice of Isaac, (Sacrificio di Isacco) , 1603
104 X 135 cm., Oil on canvas 
Uffizi Gallery, Florence

การสังเวยอิซายัค, 1603
104 X 135 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์อุฟฟิซี เมืองฟลอเรนซ์

The Taking of Christ is one of the most signi-
ficant and brilliant discoveries of the recent 
times. The lucky discoverer of the painting, 
Sergio Benedetti tried to reconstruct the events 
and found that the owner of the painting was 
the Roman Mattei family, whom Caravaggio 
served after the years of his service with 
Cardinal Del Monte. The painting was sold 
in 1802 and moved into possession of rich 
Scottish nobleman William Hamilton Nisbet. 
Later, the painting changed several owners 
and at last appeared in Dublin Museum, where
it was displayed by the Jesuit community. 
The Taking of Christ was discovered and 
authenticated by Sergio Benedetti in 1990. 
As if it is slashed with flashes, the painting is 
filled with dramatic tension and unusually 
impressive illusory effects. Giovanni Pietro 
Bellori saw the painting at Mattei’s and later 
recalled with admiration and amazement, 
“the soldier with the rusty armor wearing the 
helmet, which reveals his side-face.”

การจับกุมพระเยซู เป็นหนึ่งในการค้นพบที่ส�าคัญและ
ยอดเย่ียมท่ีสุดในยุคนี้ ผู้ค้นพบภาพวาดผู้โชคดีคือ
แซร์โจ เบเนเด็ตติ เขาค้นพบว่าเจ้าของภาพวาด คือ 
ตระกูลมัตเตอิ ซึ่งเป็นชาวโรม คาราวัจโจรับใช้หลัง
จากที่รับใช้พระคาร์ดินัล เดล มอนเต เสร็จแล้ว ภาพ
วาดนี้ถูกขายในปี ค.ศ. 1802 และอยู่ในครอบครอง
ของ วิลเลียม แฮมิลตัน นิสเบต ขุนนางชาวสก็อตผู้
ร�่ารวย ต่อมาภาพวาดนี้เปลี่ยนเจ้าของและปรากฏใน
พิพิธภัณฑ์ดับลิน ได้รับการจัดแสดงโดยคณะเยซูอิต 
การจับกุมพระเยซู ถูกค้นพบและพิสูจน์ว่าเป็นของแท้
โดยแซร์โจ เบเนเดตติ ในปี ค.ศ. 1990 ภาพวาดนี้
ราวกับถูกสาดด้วยแสงไฟ เต็มไปด้วยควาตึงเครียด
แบบละครและให้ความรู้สึกลวงตา โจวานนิ ปิเอโตร 
เบลลอรี เห็นภาพวาดนี้ที่บ้านของมัตเตอิ และระลึก
ถึงพูดด้วยความชื่นชมและความประหลาดใจ “ทหาร
สวมเกราะที่ขึ้นสนิม สวมหมวกรบ เผยให้เห็นใบหน้า
ด้านข้าง”

Sacrifice of Isaac, in contrast to Caravaggio’s 
other works housed in the Uffizi Gallery (Bacchus 
and Medusa), is the latest addition to the 
collection. The painting was presented to the 
Gallery in 1917 by prominent Pre-Raphaelite 
painter Charles Fairfax Murray’s son John. 
In earlier years Sacrifice of Isaac belonged to 
the Barberini and Colonna di Sciarra collections.
This painting is the most “Venetian” among 
Caravaggio’s works felt in a vast landscape 
and grayish blue clouds piercing the sky (which 
prompted Roberto Longhi to attribute this style 
to Savoldo’s influence). Truly, looking at this 
painting, one may consider justified Baglione’s 
judgment regarding the Calling of St. Matthew 
at the Contarelli Chapel he voiced through 
Federico Zuccari, “I see nothing but Giorgone’s 
intent.” The painting shows the moment when 
Abraham, about to sacrifice his son Isaac, is 
stopped by an angel who offers him to sacrifice 
a ram depicted on the right side of the painting. 
The cruelty of Abraham’s figurative detail is 
portrayed absolutely clearly from technical 
point of view. Abraham twisting his son’s neck 
holds a knife in his right hand and is about to 
cut Isaac’s carotid artery.

การสงัเวยอซิายคั แตกต่างจากงานอืน่ๆ ของคาราวัจโจ
ที่อยู่ในหอแสดงภาพอุฟฟิซี (ได้แก่ บัคคัส และเมดูซา) 
และเป็นภาพที่เพิ่มมาล่าสุดในงานสะสมนี้ กล่าวคือ 
ถูกน�ามาจัดแสดงในหอศิลป์ในปี ค.ศ. 1917 โดย
ลูกชายของ ชาร์ลส แฟร์แฟกซ์ มูเรย์ จิตรกรผู้โดด
เด่นในกลุ่มพรีราฟาเอลไลท์ (Pre-Raphaelite) ในปี
แรกๆ ภาพวาดน้ีอยู่ในงานสะสมชุดบาร์เบรินิ และ
ชุดสะสมโคลอนนาแห่งฌาร์รา ภาพวาดน้ีเป็นภาพ
วาดรูปแบบเวนิเทียน (Venetian) มากท่ีสุดของ
คาราวัจโจ สัมผัสได้จากทัศนียภาพอันกว้างไกลและ
มีก้อนเมฆสีฟ้าอมเทาอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งท�าให้โรแบร์โต 
ลองกิ คิดว่าได้รับอิทธิพลจากซาวอลโด โดยแท้จริง
แล้วเมื่อมองภาพวาดนี้ อาจคิดว่าสิ่งที่บาลโยเน เคย
กล่าวไว้เกี่ยวกับภาพ การเรียกนักบุญแมทธิว ที่โบสถ์
น้อยคอนตาเรลลิ นั้นไม่ผิดนัก นั่นคือ เขาเคยกล่าว
ผ่านเฟเดริโก ซุกการิ ว่า “ข้ามองไม่เห็นสิ่งใดนอกจาก
จุดประสงค์ของจอร์โจเน” ภาพวาดนี้แสดงเหตุการณ์
ที่อับราฮัมก�าลังน�าอิซายัค ลูกชายของเขาไปบูชายัญ 
แต่ถูกหยุดยั้งโดยเทวดาผู้สังเวยแกะตัวผู้ที่อยู่ทางขวา
ของภาพวาด ความโหดร้ายของอับราฮัมถูกน�าเสนอ
ออกมาอย่างชัดเจนจากมุมมองทางเทคนิคของภาพ 
อับราฮัมจับคอลูกชายของตนพร้อมกับถือมีดในมือขวา 
และก�าลังจะตัดหลอดเลือดใหญ่ที่คอของอิซายัค



Pilgrim’s Madonna (Madonna dei Pellegrini 
or Madonna of Loreto), 1603 - 1604
260 X 150 cm., Oil on canvas 
Cavalletti Chapel of the church of 
Sant’Agostino, Rome 

มาดอนนาของนักจาริกแสวงบุญ, 1603 - 1604
260 X 150 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
โบสถ์น้อยคาวัลเลตติแห่งโบสถ์ซานตากอสติโน กรุงโรม

The painting has been housed from the day 
of completion in 1603-1604 in the Chapel built 
under the patronage of Cavalletti. It depicts 
the apparition of the barefoot Virgin (who, 
according to a legend, was flown by the angels 
to Loreto) with naked child to two old female 
and male pilgrims. Caravaggio visited Loreto 
in the period between December 1603 and 
January 1604. Despite the competition with 
Guido Reni and Lionello Spada Caravaggio 
had a hope of being commissioned to decorate 
the Loreto Church Treasury Room (eventually 
to decorate the Room’s walls was commissioned 
Cristoforo Roncalli, nicknamed Pomarancio 
after his place of birth, Pomeranci). Never-
theless, we know with certainty that Caravaggio 
was in Loreto, saw the Church of Loreto, as 
in the painting housed in the churh of St. 
Augustine he reproduced the chipping and 
cracks of the marble coated door; these cracks 
are clearly visible even today. Virgin Mary 
benevolently greets the two old pilgrims kneeling 
before her, probably the married spouses 
Cavalletti, patrons of the chapel. Theorist of 
Classicism and Ideal Beauty Bellori believed 
pilgrims’ dirty and callous bare feet in the fore-
ground were absolutely unacceptable and vulgar 
for a sacred object. It seems Bellori did not 
understand (or perhaps understood too well) 
that on those feet the great European art was 
destined to walk from now on.

ภาพนี้ตั้งอยู่ที่โบสถ์น้อยแห่งนี้นับตั้งแต่วันที่วาดเสร็จ 
ในปี ค.ศ. 1603-1604 โบสถ์น้อยน้ีสร้างโดยคาวัลเลตติ 
ภาพน้ีแสดงถึงการปรากฏตัวของพระแม่มารีย์ผู้
เปลือยเท้า (ผู้ซึ่งตามต�านานแล้วถูกเหล่าเทวดาพา
มาท่ีลอเรโต) พร้อมกับเด็กทารกร่างเปลือยเปล่ามา
พบคณะจาริกแสวงบุญ ได้แก่ หญิงแก่และชายแก่ 
คาราวัจโจได้ไปท่ีเมืองลอเรโตในช่วงระหว่างเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1603 ถึงมกราคม ค.ศ. 1604 แม้ว่า
จะต้องแข่งขันกับ กวิโด เรนิ และ ลิโอเนลโล สปาดา 
คาราวัจโจหวังลึกๆ ว่าจะได้รับการจ้างวานให้ตกแต่ง
ห้องคลังสมบัติของโบสถ์ลอเรโต (ในท้ายที่สุดคริสตอ
ฟอรอ รองคัลลิ เป็นผู้ได้รับการว่าจ้างให้ตกแต่งผนัง
ห้องนั้น เขามีชื่อเล่นว่า ปอมารันโช ตามเมืองเกิดที่
ชื่อว่า ปอเมรันชิ อย่างไรก็ตาม เรารู้อย่างแน่ชัดว่า
คาราวัจโจอยู่ที่เมืองลอเรโต ได้เห็นโบสถ์แห่งลอเรโต 
เพราะฉากในภาพวาดนี้อยู่ในโบสถ์เซนต์ออกัสติน 
เขาได้ลอกเลียนแบบรอยแตกของประตูที่กรุด้วยหิน
อ่อนของโบสถ์ รอยแตกนี้ยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบัน 
พระแม่มารีย์ได้มีเมตตามาพบนักจาริกแสวงบุญเฒ่า
ท้ังสองท่ีคุกเข่าอยู่ตรงหน้า คาดว่าท้ังสองคือสามี
ภรรยา คาวัลเลตต ิผู้อปุถัมภ์โบสถ์น้อยแห่งน้ี นักทฤษฎี
แห่งยุคคลาสสิคและความงามในอุดมคติ เบลลอริเชื่อ
ว่าเท้าเปลือยอันสกปรกของนักแสวงบุญที่อยู่ด้านหน้า
เป็นสิ่งท่ีรับไม่ได้และไม่เหมาะสมส�าหรับวัตถุอัน
ศักดิ์สิทธิ์เช่นน้ี แต่ดูเหมือนว่าเบลลอริจะไม่เข้าใจ 
(หรืออาจจะเข้าใจมากเกินไป) ว่าเท้าคู่นี้นี่เองที่ศิลปะ
ยุโรปอันยิ่งใหญ่ใช้ย่างก้าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 



Madonna and Child with St.Anne 
(Madonna dei Palafrenieri), 1604-1606 
292 X 211 cm., Oil on canvas
Borghese Gallery, Rome

พระแม่มารีย์และพระกุมาร พร้อมกับนักบุญแอนน์, 1604 - 1606
292 X 211 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์บอร์เกเซ กรุงโรม

The painting is dated by Caravaggio’s Roman 
period after completion of the paintings for the 
Chapel Cerasi of Santa Maria del Popolo and 
the Contarelli Chapel of San Luigi dei Francesi. 
Madonna and Child with St. Anne belongs to 
the group of “rejected” works, which have been 
described extensively in art related literature. 
The painting was initially designed for the altar
of the Chapel of the Palafrenieri in the Basilica 
of St. Peter, the radical reconstruction of which 
was in the completion stages those years. The 
Congregation of the Basilica of St. Peter 
Factory rejected for unknown reasons the 
painting for the altar of the Basilica. Caravaggio’s 
contemporary art historians (Mancini, Bellori, 
Baglione) believed that behind rejection was 
the idea of “desacralization”. The naked 
child with the perfectly visible genitals like in 
Amor Victorious created for Giustiani, snake 
recoiling on the ground, and the breasts of the 
Virgin bent forward to support her son were 
probably seen as inappropriate for the place 
and most importantly in contradiction with the 
place it was supposed to decorate. According 
to Longhi (1952), what was thought to be “lack 
of honor”, was the daily simplicity for Caravaggio, 
which was unacceptable for the Ideal Beauty 
theorists, such as Bellori.Modern critics 
(Fiedländer, Calvesi) see in this master-
piece by mature Caravaggio a manifesta-
tion of people’s humble religiosity, so charac-
teristic for the Counter-Reformation period.

คาราวัจโจวาดภาพนี้ในช่วงที่พ�านักอยู่ที่กรุงโรม หลัง
จากที่ได้วาดภาพที่โบสถ์น้อยเชราสิ ณ โบสถ์ซานตา
มาเรีย เดล โปโปโล และโบสถ์น้อยคอนตาเรลลิ แห่ง
โบสถ์ซานลุยจิ เดย ฟรานเชสิ พระแม่มารีย์และพระ
กุมาร พร้อมกับนักบุญแอนน์ เป็นหนึ่งในกลุ่มงานที่ 
“ถูกปฏิเสธ” ซึ่งมีผู้พูดถึงอย่างมากมายในวรรณกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะ ตอนแรกภาพวาดน้ีได้รับการ
ออกแบบส�าหรับแท่นบูชาที่โบสถ์น้อยปาลาเฟรนิเอริ 
ที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงการ
สร้างใหม่ให้เสร็จสมบูรณ์ คณะนักบวชคาธอลิกแห่ง
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ปฏิเสธผลงานชิ้นน้ี ไม่ให้
ตกแต่งแท่นบูชาโดยไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุท่ีแท้จริง 
นักประวัติศาสตร์ศิลปะด้านผลงานคาราวัจโจในยุค
ร่วมสมัย อย่าง มันชินี, เบลลอริ, บาลโยเน เชื่อว่า 
เหตุผลที่นักบวชเหล่านั้นปฏิเสธภาพวาดนี้ เพราะคิด
ว่ามีการ “ลดทอนความศักดิ์สิทธิ์” กล่าวคือ พระกุมาร
ในภาพเปลือยให้เห็นอวัยวะสืบพันธุ์อย่างชัดเจน 
คล้ายกับภาพ ความรักชนะทุกสิ่ง  ที่วาดแด่จุสตินิอาน ิ
การมีงูเลื้อยอยู่บนพื้น และทรวงอกของพระแม่มารีย์
ท่ีเอ่อล้นออกมายามค้อมตัวมาประคองบุตรชายน้ัน
อาจแลดูไม่เหมาะสมส�าหรับสถานท่ี และขัดกับ
ต�าแหน่งที่ภาพจะไปประดับ ตามความคิดของลองกิ 
(1952) สิ่งที่ถูกมองว่า “ไร้เกียรติ” ส�าหรับคาราวัจโจ
แล้วเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่พบเห็นได้ในทุกวัน ซึ่งเป็น
สิ่งที่นักทฤษฎีความงามในอุดมคติรับไม่ได้ เช่น เบลล
อริ แต่นักวิจารณ์ยุคสมัยใหม่ เช่น ฟีดแลนเดอร์ และ
คาลเวสิ มองว่าผลงานชิ้นเอกน้ีเป็นการประกาศถึง
ความอ่อนแอทางศาสนาของผู้คน เป็นลักษณะหน่ึง
ที่เกิดขึ้นในยุคปฏิรูปศาสนา



Death of the Virgin   
(La morte della Vergine), 1601 - 1606
369 X 245 cm., Oil on canvas 
Louvre Museum, Paris

มรณกรรมของพระนางพรหมจารี, 1601-1606  
369 X 245 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เมืองปารีส

This is yet another Caravaggio’s famous 
“rejected work”, mentioned by all his biographers 
(there are many kind of rejected works in the 
painter’s life. We can recall the Madonna and 
Child (Dei Palafrenieri) created for the Basilica 
of Saint Peter or the first version of the Saint 
Matthew for the Contarelli Chapel). The lawyer
Laerzio Cherubini commissioned Caravaggio 
to create the alterpiece painting for the chapel 
of Santa Maria della Scala in Trastevere. The 
painting was rejected by the church patrons, 
by the Order of Barefoot Carmelites and the 
reason of refusal was again lack of decency. 
Bellori thought that portrayal of the Virgin lying
 flat on her back was unfit. Mancini’s opinion 
on the refusal was that Caravaggio modeled 
his mistress, the courtesan Lena, as the Virgin 
(as he did in the painting for the Church of 
St. Augustine, the Madonna and Child dei 
Palafrenieri). In 1607, when Caravaggio was 
quite far from Rome, the painting was sold. 
Rubens urged the Duke of Mantua to buy it. 
Later, in 1627 the Gonzaga famous collection 
was to be sold to the King of England. Later, 
the painting became the property of Louis XIV, 
and finally, it was housed in the Louvre Museum 
and currently is displayed there. The painting 
expresses great drama. Above the Virgin is 
hanging a large, red curtain and the Apostles 
have grouped under it sobbing. Maria Magdalena
is sitting near the bed with her head down, 
her blond hair seen from above reminds us 
her of legendary beauty.

ภาพวาดนี้เป็นอีกหน่ึงผลงานท่ี “ถูกปฏิเสธ” ได้รับ
การกล่าวถึงโดยนักชีวประวัติทุกคนของคาราวัจโจ 
(ในช่วงชีวิตของจิตรกรผู้น้ี มีงานท่ีถูกปฏิเสธหลาย
ประเภท เช่น ภาพ พระแม่มารีย์แห่งปาลาเฟรนิเอริ 
เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อประดับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และ
ภาพวาดฉบับแรกของนักบุญแมทธิว ที่โบสถ์น้อยคอน
ตาเรลลิ) ทนายลาแอร์ซิโอ เครูบินิ ได้จ้างคาราวัจโจ
ให้วาดฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์น้อยซานตามาเรีย 
เดลลา สกาลา อินตราสเตเวเร ภาพวาดนี้ถูกปฏิเสธ
โดยผู้อุปถัมภ์โบสถ์ และคณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า 
ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เหมาะสม เบลลอริ คิดว่าการแสดง
ภาพของพระแม่มารีย์เอนหลังนั้นไม่เหมาะสม มันชินิ
คิดว่าเหตุผลของการปฏิเสธภาพนี้ มาจากการท่ี
คาราวัจโจน�าต้นแบบพระแม่มารีย์มาจากภรรยาลับ
ของเขาที่ชื่อว่าเลนา (ดังที่เขาท�าในภาพวาด พระแม่
มารีย์แห่งปาลาเฟรเนริ ที่โบสถ์เซนต์ออกัสติน) ในปี 
ค.ศ. 1607 เมื่อคาราวัจโจออกจากโรมไปไกลแล้ว 
ภาพวาดก็ถูกน�ามาขาย รูเบนส์ยุให้ดยุคแห่งมันโตวา
ซื้อภาพนี้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1627 ภาพสะสมอันโด่งดัง
ของตระกูลกอนซากาถูกขายให้แก่กษัตริย์แห่งอังกฤษ 
ต่อมาภาพวาดนี้ตกเป็นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และ
ท้ายที่สุดถูกขายให้แก่พิพิธภัณธ์ลูฟร์และจัดแสดงอยู่
ที่นั่น ภาพวาดนี้มีความเร้าทางอารมณ์แบบละครเป็น
อย่างมาก เหนือพระแม่มารีย์มีผ้าม่านสีแดงผืนใหญ่ 
และเหล่าอัครสาวกรวมตัวกันร้องไห้ด้วยความโศก
เศร้า มาเรีย แม็กดาเลนา นั่งก้มหน้าอยู่ใกล้กับเตียง 
ผมสีบลอนด์ของเธอท�าให้ระลึกถึงความงามอันเป็น
ต�านานของเธอ



Behold the man (Ecce Homo), 1605
128 X 103 cm., Oil on canvas 
Rosso Palace Municipal Art Gallery, Genoa 

ดูผู้ชายคนนี้สิ, 1605
128 X 103 ซม., สีน�้ามันบนผืนใบ 
หอศิลป์ปาลัซโซรอซโซ เมืองเจนัว

The author of this painting is indeed Caravaggio, 
this is verified by the document with the painter’s 
signature. According to the document dated by 
June 25, 1605, the painter commits to make 
the painting of the same value and size for 
don Massimo Massimi, as he has already 
painted for him The Crowning with Thorns 
(at that time the painting has already been 
completed and the fee has been paid). Since 
the other painters, Cigoli and Passignano were 
offered to paint the same subject for the same 
customer, it was considered, there would be 
a competition among three painters, but actually, 
it has never happened. It is unknown what 
happened with Passignano’s painting, but 
Cigoli’s creation is housed in the Palatina 
Gallery, Florence. The document certifying the 
authenticity of Caravaggio’s painting was 
published (Barbiellini Amidei) only in 1989, 
though the painting was discovered and 
attributed to Caravaggio by Roberto Longhi 
in 1954. The gentle patience of Jesus Christ 
is confronted with the terrifying reality of Pilate, 
pointing with his hand on Jesus pronouncing 
his famous phrase Ecce Homo!

ศิลปินของภาพวาดน้ีคือคาราวัจโจอย่างแน่นอน มี
การระบุอย่างชัดเจนในเอกสารด้วยลายเซ็นของเขา 
ตามเอกสารลงวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1605 น้ัน 
คาราวัจโจต้ังใจที่จะท�าให้ภาพวาดน้ีมีคุณค่าและ
ขนาดเท่ากันกับผลงาน การสวมมงกุฎหนาม แด่
มัซซิโม มัซซิมิ (ซึ่งได้วาดภาพเสร็จสมบูรณ์และได้รับ
ค่าจ้างไปก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้ว) เนื่องจากชิโกลิ 
และ ปาสซิญญาโน ก็ได้รับมอบหมายให้วาดภาพด้วย
โจทย์เดียวกัน จึงราวกับว่าเกิดการแข่งขันขึ้นระหว่าง
พวกเขาทั้งสาม แต่แท้จริงแล้วไม่เคยมีการแข่งขันเกิด
ขึ้นท้ังสิ้น ไม่มีผู้ใดทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาพวาด
ของปาสซิญาโน แต่ภาพวาดของชิโกลิปัจจุบันอยู่ท่ี
หอศิลป์ปาลาตินา เมืองฟลอเรนซ์ เอกสารท่ีระบุว่า
ภาพวาดนี้เป็นผลงานของคาราวัจโจเพิ่งได้รับการเผย
แพร่โดยบาร์บิแอลินิ อะมิเดย์ ใน ค.ศ. 1989 นี่เอง 
แม้ว่าโรแบร์โต ลองกิ ค้นพบภาพนี้และบอกว่าเป็นผล
งานของคาราวัจโจตั้งแต่ ค.ศ. 1954 แล้วก็ตาม ภาพ
วาดน้ีเป็นการปะทะกันระหว่างความอดทนอันอ่อน
โยนของพระเยซูและความจริงอันน่าสะพรึงกลัวของ
ปิลาต ผู้ก�าลังชี้ไปที่พระเยซูและกล่าวประโยคอันโด่ง
ดัง “ดูผู้ชายคนนี้สิ!”



The Supper at Emmaus 
(La cena in Emmaus), 1606
141 X 175 cm., Oil on canvas 
Brera Pinacoteca, Milan

พระกระยาหารมื้อค�่าที่เอ็มเมอุส, 1606   
141 X 175 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเบร์รา เมืองมิลาน

This is a major work by Caravaggio, a water-
shed in painter’s style and, most importantly, 
in his life. In a time when the painting currently 
housed in the Brera Pinacoteca was completed, 
the painter was a fugitive criminal sentenced 
to death for murder in a brawl during the 
Pallacorda game of Ranuccio Tomassoni, one 
of the leaders of the local supporters club. 
Despite the efforts of his powerful protectors 
- Cardinals Borghese and Del Monte and 
Marquis Giustiniani - to avoid death sentence 
Caravaggio was force to flee Rome. Before 
leaving Rome, fleeing to Naples and then 
to Malta, the painter found shelter at the 
Colonna’s family estate in Zagarolo. There 
he painted the Christ in Emmaus replicating 
the story allowed for Ciriaco Mattei in 1601 
and now housed in the National Gallery in 
London. The 16th century biographer Pietro 
Bellori, who saw this canvas in the Patrizi 
collection, compared it to Mattei’s work and 
noted it was “loaded with colors.” In other 
words, darker and contrasting, and filled with 
emotional and existential drama that is well 
explained by the state the painter was in during
those days. Bellori described the scene with 
stunning accuracy: “Christ is in the middle 
blessing the bread, one of the Apostles sitting 
at the table has stretched his hands, the other 
Apostle has put his hands on the table looking 
at Christ with wonder. An old woman in head-
wear behind the Christ brings the food”. In 1939, 
Brera Pinacoteca Director Ettore Modigliani 
became interested in the painting and, with 
the assistance of Minister Bottai, the Brera 
Pinacoteca purchased Supper at Emmaus.

ภาพวาดนี้เป็นหนึ่งในงานส�าคัญของคาราวัจโจที่มิได้
เป็นเพียงจุดเปลี่ยนรูปแบบการวาดของเขาเท่าน้ัน 
หากแต่ยังเปลี่ยนชีวิตของเขาอีกด้วย ในขณะท่ีภาพ
วาดนี้เสร็จสมบูรณ์ เขามีสถานะเป็นอาชญากรผู้หลบ
หนีโทษประหารชีวิต จากการฆาตกรรมรานุชโช 
โตมัซโซนิ หนึ่งในผู้น�ากองเชียร์การแข่ง Pallacorda 
(กีฬาคล้ายเทนนิส) ขณะทะเลาะกัน แม้ว่าจะมีผู้
ปกป้องที่มีอ�านาจ (พระคาร์ดินัลบอร์เกเซ เดล มอนเต 
และมาร์กิส จสุตนิอิานิ) ก็ตามท่ีพยายามช่วย คาราวัจโจ
หลบหนีจากกรุงโรม ไปยังเนเปิลส์และมัลตาเพื่อให้
พ้นโทษ คาราวัจโจได้หลบพ�านักอยู่กับครอบครัว
โคลอนนา ท่ีซากาโรโล ในช่วงนั้นเขาได้วาดภาพ 
พระเยซูที่เอ็มมาอุส  ให้แก่ชิริอาโก มัตเตอิ ใน ค.ศ. 
1601 (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติ ลอนดอน) ปิ
เอโตร เบลลอริ นักเขียนชีวประวัติแห่งศตวรรษที่ 16 
ได้เห็นภาพวาดนี้ในชุดสะสมของปาตริซี เขาได้ท�า
การเปรียบเทียบกับภาพของมัตเตอิ และตั้งข้อสังเกต
ว่าภาพนั้น “เต็มไปด้วยสีสัน” ในอีกความหมายหนึ่ง 
คือ มืดกว่า มีความแตกต่างระหว่างความมืดและ
ความสว่าง เต็มไปด้วยอารมณ์และสื่อถึงความเป็น
ละคร สามารถสื่อถึงสภาวะของคาราวัจโจในช่วงนั้น
ได้เป็นอย่างดี เบลลอริพรรณาฉากด้วยความถูกต้อง
อย่างน่าฉงนใจ “พระเยซูอยู่ตรงกลางให้พรแด่ขนมปัง 
หนึ่งในอัครสาวกนั่งอยู่ที่โต๊ะและยืดแขน อัครสาวก
อีกคนหนึ่งวางมือไว้ที่โต๊ะ มองพระเยซูด้วยความฉงน 
หญิงแก่สวมผ้าโพกศีรษะอยู่ด้านหลัง น�าอาหารมา
ถวายพระเยซู” ในปี ค.ศ. 1939 เอ็ตโตเร โมดิลยานี 
ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการหอศิลป์เบรรา เกิดความสนใจใน
ภาพน้ี จึงซื้อภาพ พระกระยาหารมื้อค�่าท่ีเอ็มเมอุส 
นี้ด้วยความช่วยเหลือของรัฐมนตรีบอตไตย



The Flagellation of Christ 
(Flagellazione di Cristo) , 1607-1610
266 X 213 cm., Oil on canvas 
Museo di Capodimonte, Naples

พระเยซูถูกเฆี่ยน, 1607-1610
266 X 213 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์คาโปดิมอนเต เมืองเนเปิลส์

This painting was commissioned by Tommaso 
de Franchis, an affluent Lombard lawyer, for 
the San Domenico Maggiore in Naples, and 
turned out to be crucial for 17th century 
Neapolitan applied art. Historian de Domenici 
had this perfectly realized when he wrote in 
his Life of Neapolitan Painters, Sculptors, and 
Architects (II, 1743) that “this work catches the 
eye of a viewer; the new manner of depicting 
shadows, variety of nude bodies, and bright 
light without a visible source left amazed not 
only the self-taught but the teachers”. The story 
of the painting was the subject of intensive 
study. It is possible that Caravaggio began 
working on it in 1607, when he first moved to 
Naples, and completed in 1610, when he fled 
from Malta pursued by the Knights of Malta 
and arrived to the capital of the Kingdom 
of Naples for the second time. The brutal 
natur-alism De Dominici admired - “the new 
way of painting, when some light escaped 
darkness ending in shadows” - did not 
contradict the figurative culture widespread 
in those days and characteristic of Giulio 
Romano, Sebastiano del Piombo, Federico 
Zuccari, and even the classic sculptures, 
seen in the torturer’s figure kneeling on the 
left of the canvas, which was probably 
influenced by the Arrotino sculpture housed 
in the Uffizi Gallery.

ผู้ว่าจ้างวาดภาพนี้ คือ ทอมมัซโซ เด ฟรานคิส ทนาย
ความชาวลอมบาร์ดผู้มั่งคั่ง ส�าหรับโบสถ์ซานโดเมนิ
โก มัจจอเร ที่เมืองเนเปิลส์ ภาพวาดนี้กลายเป็นภาพ
ที่ส�าคัญในศิลปะประยุกต์ของเนเปิลส์ในช่วงศตวรรษ
ที่ 17 เด โดเมนิชิ นักประวัติศาสตร์ได้ตระหนักเป็น
อย่างดีเม่ือเขาเขียนในหนังสือ ชีวิตของจิตรกร 
ประติมากร และสถาปนิกชาวเนเปิลส์ (II, 1743) 
ความว่า “ผลงานชิ้นนี้จับสายตาของผู้ชม วิธีใหม่ใน
การวาดภาพเงา ความหลากหลายของร่างเปลือย 
และแสงสว่างโดยปราศจากแหล่งท่ีมา ท้ังผู้ท่ีศึกษา
ด้วยตนเองและครูผู้สอนตกตะลึง” เรื่องราวของภาพ
นี้เป็นหัวข้อในการศึกษาอย่างเข้มข้น มีความเป็นไป
ได้ว่าคาราวัจโจเริ่มวาดภาพนี้ใน ค.ศ. 1607 เมื่อเขา
ย้ายไปที่เนเปิลส์ครั้งแรก และเสร็จสิ้นใน ค.ศ. 1610 
เมื่อเขาหนีจากมอลตา ขณะถูกอัศวินแห่งมอลตาไล่ล่า
และมาถึงที่เมืองหลวงของอาณาจักรเนเปิลส์เป็นครั้ง
ที่สอง เด โดมินิ นักธรรมชาตินิยมชื่นชมภาพวาดว่า 
วิถีใหม่ของจิตรกรรมเมื่อแสงหลบหนีความมืดและ
กลายเป็นเงาไม่ได้ขัดกับภาพวาดเหมือนจริงที่แพร่
หลายในยุคน้ันและไม่ขัดกับลักษณะเด่นของจิตรกร
ร่วมสมัย ได้แก่ จูลิโอ โรมาโน, เซบาสเตียน เดล พิ
ออมโบ, เฟเดริโก ซุกการิ และแม้แต่รูปปั้นคลาสสิค 
อยู่ในท่าทรมานพระเยซู คุกเข่าอยู่ทางซ้ายของผ้าใบ 
ซึ่งน่าจะเป็นอิทธิพลจากรูปปั้น อาร์รอติโน ที่หอศิลป์
อุฟฟิซี 



The Seven Works of Mercy 
(Le opere di Misericordia) , 1606
390 X 260 cm., Oil in canvas
Church of Pio Monte della Misericordia, 
Naples

งานทั้งเจ็ดแห่งความเมตตา, 1606
390 X 260 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
โบสถ์ปิโอ มอนเต เดลลา มิเซริคอร์เดีย เมืองเนเปิลส์

Portrait of Alof de Wignacourt with his Page 
(Ritratto di Alof De Wignancourt), 1608
195 X 134 cm., Oil on canvas 
Louvre Museum, Paris 

ภาพวาดเหมือนของอาลอฟ เด วิกญาคอร์ท และเด็กรับใช้, 1608
195 X 134 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เมืองปารีส

In September 1606, Caravaggio was sentenced 
to death, fled from Rome, and found shelter 
in Naples. The most famous of Caravaggio’s 
compositions during his first stay in Naples is 
Seven Works of Mercy made for the Church 
of Pio Monte della Misericordia, The painting 
was commissioned and completed by the end 
of 1606 and was shown to the public in 1607. 
The Virgin Mary, a true protagonist of the 
composition, is hovering with the angels 
over the Neapolitan plebs’ misery and misfortune. 
In curbing, they are aiding the works of mercy 
given in the Gospel of Matthew in the name 
of Christ. Depicted in the foreground is Saint 
Martin who covers with his robe the naked 
beggar; to the right Saint Frances of Rome 
visits an imprisoned man and gives him milk 
from her breast, while a man and a priest with 
a torch carry a dead man “to bury the dead”. 
In the background, a charitable owner of a 
tavern welcomes and provides with water the 
pilgrims. In this masterpiece, Caravaggio has 
merged naturalism and the religious spirit of 
the Counter-Reformation, which was based 
on the idea of salvation through good works.

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1606 คาราวัจโจถูกลงโทษ
ประหารชีวิต หนีจากกรุงโรม และลี้ภัยอยู่ท่ีเมือง
เนเปิลส์ ผลงานท่ีโด่งดังท่ีสุดในช่วงแรกที่เขาอยูท่ี
เนเปิลส์ คือ งานท้ังเจ็ดแห่งความเมตตา ส�าหรับ
โบสถ์ปิโอ มอนเต เดลลา มิเซริคอร์เดีย ได้รับการว่า
จ้างและแล้วเสร็จภายในปีเดียวกัน เผยแพร่สู่สาธารณะ
ในปีต่อมา พระแม่มารีย์เป็นตัวแสดงหลักของภาพ
วาดอย่างแท้จริง พระนางเหาะมาพร้อมกับเทวดา 
ลอยเหนือชาวนโปลีที่ขมขื่นและโชคร้าย บริเวณขอบ
ของภาพ พวกเขาก�าลังท�างานแห่งความเมตตาเพื่อ
พระเยซู ตามที่มอบหมายในพระวรสารนักบุญแม็ทธิว 
ในภาพวาดนี้ นักบุญมาร์ตินอยู่ด้านหน้า ห่มผ้าคลุม
ของเขาให้กับขอทานร่างเปลือย ทางด้านขวานักบุญฟ
รานเชสแห่งโรมเยี่ยมนักโทษและให้นมจากอกของ
หล่อน ในขณะเดียวกันผู้ชายและบาทหลวงที่ถือคบไฟ
แบกศพชายผู้หน่ึงเพ่ือ “ฝังศพ” ทางด้านฉากหลัง 
เจ้าของโรงแรมผู้มีใจกุศลต้อนรับและให้น�้าแก่นักจาริก
แสวงบุญ ผลงานชิ้นเอกนี้ได้ผสมผสานธรรมชาตินิยม
ของคาราวัจโจ และจิตวิญญาณทางศาสนาในช่วงต่อ
ต้านการปฏิรูปศาสนา ซึ่งความคิดหลักมาจากความ
เชื่อที่ว่า การท�าความดีจะช่วยให้รอด  

Alof de Wignacourt was the Grand Master of 
the Order of Malta for 1601 – 1622. As a young 
man in 1571, he distinguished himself in the 
Battle of Lepanto and that is why he wanted 
to be depicted on the official portrait with the 
precious sixteenth-century gold-plated steel 
armor. Wignacourt holds in his hands the 
symbol of the Commander of the Maltese 
army and navy, and the pageboy depicted on 
the right holds the helmet. Wignancourt was, 
at least in the beginning, a friend and patron 
of Caravaggio. On July 14, 1608, Wignancourt 
inducted him as a Knight of the Order of Malta 
of the lowest rank: Knight of Magisterial Obe-
dience. The highest ranks - Knight of Grace 
and Knight of Justice - were reserved for aris-
tocracy. The painter was, however, so proud 
to use the signature Fra Michelangelo that he 
put this name on the blood flowing from the 
beheaded Saint John for the painting The 
Beheading of St. John the Baptist made for 
the Cathedral of Malta.

อาลอฟ เด วิกญาคอร์ท เป็นแกรนด์มาสเตอร์แห่ง
รัฐอธิปไตยทหารแห่งมอลตา (ค.ศ. 1601 – 1622) 
ใน ค.ศ. 1571 ตอนที่ยังเป็นหนุ่ม เขาโดดเด่นขึ้นมา
จากการต่อสู้ท่ีเลปานโต และน่ันเป็นเหตุผลท่ีเขา
ต้องการให้ภาพวาดเหมือนทางการของเขาเป็นภาพ
ขณะสวมชุดนักรบเหล็กสทีองโลหะจากยุคศตวรรษที่ 
16 ในมือของวิกญาคอร์ทถือสัญลักษณ์ของผู้บัญชาการ
แห่งกองทัพบกและกองทัพเรือมัลตา และเด็กรับใช้
ทางขวาถือหมวกเกราะ วิกญาคอร์ทเป็นเพื่อนและผู้
อุปถัมภ์ของคาราวัจโจ อย่างน้อยที่สุดก็ในตอนแรก
เริ่ม ในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1608 วิกญาคอร์ท
แต่งต้ังเขาให้เป็นอัศวินแห่งรัฐอธิปไตยทหารแห่ง
มอลตา ในยศท่ีต�่าที่สุด คือ อัศวินใต้บังคับบัญชา 
ในขณะท่ีต�าแหน่งท่ีสูงท่ีสุด ได้แก่ อัศวินแห่งความ
สง่างามและความยุติธรรม เป็นของชนชั้นน�า อย่างไร
ก็ตาม คาราวัจโจ ภูมิใจและใส่ลายเซ็น ฟรา มิเกลัน
เจโล ในภาพ การตัดศีรษะของนักบุญยอห์นนักบัพ
ติศมา นี้ตรงเลือดที่ไหลจากศีรษะที่ถูกตัดของนักบุญ
ยอห์น ที่อาสนวิหารแห่งมอลตา



The Beheading of Saint John the Baptist 
(Decollazione del Battista), 1608
361 X 520 cm., Oil on canvas 
Saint John’s Co-Cathedral, Valletta, Malta 

การตัดศีรษะนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมา, 1608
361 X 520 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
อาสนวิหารร่วมเซนต์จอห์น เมืองวัลเลตตา ประเทศมอลตา

The Beheading of Saint John the Baptist by 
Caravaggio, then Knight of the Order of Saint 
John and the protégé of Alof de Wignacourt, 
Grand Master of the Knights, is a true master-
piece. The intended prestigious placement of 
the painting at the La Valletta Cathedral brought
the painter greater joy than the monetary 
compensation by the Grand Master along with 
the title of the Knight of the Order of Saint John. 
According to Bellori, as a reward for the com-
position, the Grand Master “put a rich gold 
necklace on his neck” and gave him two slaves. 
The scene described is truly atrocious. It is 
probably the most brutal image from 17th 
century paintings that describe jail and exe-
cutions scenes. We are in a dark dungeon. 
Behind the cell two prisoners look at the exe-
cution that has just taken place. Saint John’s 
head has already been detached from the body 
and the executioner is about to pull out the 
knife and cut the last ligaments. The prison 
guard, who commanded the execution, points 
with his right hand at the tray, in which will be 
placed the head. It is easy to imagine the 
thoughts of the two prisoners, who look through 
the bars and imagine their fate. There is no 
pain or emotion in the prison guard, who has 
just commanded the execution and in the young 
woman holding the tray in her hands. Only the
old woman putting her hands on the head is 
in horror and anguish. Impressive are Saint 
John’s seemingly magnified mantle and scarlet 
blood flowing from the cut neck ending in 
painter’s writing, his signature.

การตัดศีรษะของนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมา โดย
คาราวัจโจ เป็นผลงานชิ้นเอกท่ีแท้จริง ในขณะน้ัน
คาราวัจโจเป็นอัศวินแห่งองค์การเซนต์จอห์น และผู้
พิทักษ์อะลอฟ เด วิกญาคอร์ท ผู้ซ่ึงเป็นนายสูงสุด
ของอัศวิน การวาดฉากภาพนี้โดยให้อยู่บนสถานที่อัน
ทรงเกียรติซึ่งเป็นอาสนวิหารวัลเลตตา น�าเกียรติยศ
มาสู่คาราวัจโจมากกว่าแค่ค่าจ้างที่เขาได้รับ และยัง
ได้รับยศอัศวินในองค์การนักบุญจอห์นจากนายของ
เขาอีกด้วย เบลลอริ กล่าวว่า รางวัลที่เขาได้รับจาก
การวาดภาพนี้ คือ “เจ้านายสวมสร้อยทองให้แก่เขา” 
และได้ให้ทาสรับใช้สองคน ฉากนี้พรรณนาได้ถึง
ความโหดเหี้ยมทารุณ ภาพนี้น่าจะเป็นภาพที่โหดร้าย
ที่สุดในบรรดาภาพวาดในศตวรรษที่ 17 แสดงให้เห็น
ถึงคุกและฉากประหารชีวิต ในภาพน้ีเราอยู่ในคุก
ใต้ดินที่มืดมิด หลังลูกกรงมีนักโทษมองการลงโทษที่
เพิ่งเกิดขึ้น ศีรษะของนักบุญยอห์นหลุดออกจากร่าง
แล้ว และเพชฌฆาตก�าลังจะหยิบมีดออกมาเพื่อตัด
เอ็นเส้นสุดท้าย ผู้คุมเรือนจ�าที่ควบคุมการประหาร
ชวิีตชีไ้ปยงัถาดทางขวามอืเพือ่ให้วางศรีษะ เราสามารถ
จินตนาการได้ถึงความรู้สึกของนักโทษทั้งสองได้ไม่
ยาก พวกเขาก�าลังมองผ่านลูกกรงและจินตนาการถึง
ชะตาชีวิตของพวกเขา ไม่มีความเจ็บปวดหรืออารมณ์
ปรากฏบนใบหน้าของผู้คุมคุกและผู้หญิงท่ีถือถาด 
มีเพียงแค่หญิงแก่เท่าน้ันท่ีกุมมือบนศีรษะด้วยความ
กลัวและความเจ็บปวด เสื้อคลุมท่ีดูเหมือนถูกท�าให้
ใหญ่กว่าความเป็นจริงและเลือดของนักบุญยอห์น
ท่ีไหลจากคอกลายเป็นลายเซ็นของคาราวัจโจอยู่ 



Saint Jerome Writing, 
(San Girolamo scrivente), 1608 
117 X 157 cm., Oil on canvas 
Oratory of St John’s Cathedral, Valletta, Malta

นักบุญเจอโรมเขยีนหนงัสอื, 1608
117 X 157 ซม., สนี�า้มันบนผ้าใบ 
หอสวดมนต์แห่งอาสนวิหารเซนต์จอห์น เมอืงวัลเลตตา ประเทศมอลตา

Sleeping Cupid 
(Amore dormiente), 1607-1608
72 X 105 cm., Oil on canvas
Galleria Palatina, Florence

กามเทพนอนหลับ, 1607-1608
72 X 105 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
หอศิลป์ปาลาตินา เมืองฟลอเรนซ์ 

The hermit saint, nude above the waist and 
with the lower part of the body wrapped in a 
Cardinal’s scarlet garment, is sitting at a table 
and writing. On the table are placed a candle-
stick and human skull - memento mori, a symbol 
of death. A coat of arms is seen. It is believed 
to belong to Ippolito Malaspina, Prior of the 
Order of the Knights of Saint John (Knights 
of Malta) in Naples. In 1608, when the painting 
was made, Malaspina regarded Caravaggio 
as one of his knights. No doubt, this canvas is 
the painter’s major work from his Malta period. 

นักบุญฤๅษี เปลือยที่ท่อนบน ท่อนล่างนุ่งผ้าสีเลือด
หมู นั่งอยู่ที่โต๊ะและเขียนหนังสือ บนโต๊ะมีเชิงเทียน
และกะโหลกศีรษะ (พึงระลึกถึงความตาย) ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของความตาย ทางขวามีสัญลักษณ์ทาง
ทหารซึ่งเชื่อว่าเป็นของอิพโพลิโต มาลาสปินา ผู้น�า
ของลัทธิอัศวินแห่งเซนต์จอห์น (อัศวินแห่งมอลตา) 
ที่เมืองเนเปิลส์ ในปี ค.ศ. 1608 มาลาสปินามองคา
ราวัจโจว่าเป็นหนึ่งในอัศวินของเขา ภาพวาดนี้ถือว่า
เป็นผลงานส�าคัญของคาราวัจโจในช่วงท่ีพ�านักท่ี
มอลตาอย่างไม่ต้องสงสัย

Thus painting was listed in Florence as the 
property of Donato Dell’Antella. Later on the 
initiative of educated Cardinal Leopoldo de’ 
Medici the painting was purchased for the 
Medici collection and placed in the Palazzo 
Pitti. The palette, which is characteristic of 
Caravaggio’s Maltese and Sicilian period works, 
is entirely constructed of ocher and brown 
paints and strokes of white lead on the wings 
and body of the cupid. The boy, who fell 
suddenly asleep and forgot even his arrows, 
indicates emotions put to rest. This combination 
of symbols is justified if we recall that initially 
the canvas was intended for Francesco dell’
Antella, a high ranking Knight of the Order of 
Malta with a vow of chastity. Presumably the 
noble Florentine was Caravaggio’s friend and 
patron; the painter expressed his appreciation 
in the painting. What we know with certainty is 
that the canvas was welcomed in Florence as 
a valuable treasure. In 1620, they remembered 
so well the story of this painting purchase that 
painter Giovanni da San Giovanni depicted 
Sleeping Cupid on the wall of the Antellesi 
palace at Santa Croce Square in Florence. 

ภาพวาดนี้อยู่ในรายชื่อทรัพย์สินของฟลอเรนซ์และ
เป็นของโดนาโต เดล ลันเตลลา ต่อมาด้วยความคิด
ริเริ่มของพระคาร์ดินัล เลโอพอลโด เด เมดิชิ ตระกูล
เมดิชิได้ซื้อภาพวาดนี้ส�าหรับชุดสะสมของตระกูลและ
น�าไปไว้ที่วังปิตตี โทนสีของภาพวาดนี้เป็นสีเหลืองอม
น�้าตาลและสีน�้าตาล ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของภาพวาด
ของคาราวัจโจในช่วงที่พ�านักที่มอลตาและซิชิลี มีสี
ขาวไล้ตามปีกและร่างของกามเทพ กามเทพที่ก�าลัง
หลับใหล ลืมแม้กระท่ังคันธนูของตนเอง แสดงให้
เห็นถึงสภาวะหลับของความรู้สึกต่างๆ การรวม
สัญลักษณ์เข้าด้วยกันน้ันเหมาะสมเมื่อค�านึงถึงว่า
เดิมทีภาพวาดนี้ตั้งใจมอบแด่ฟรานเชสโก เดล ลันเต
ลลา อัศวินระดับสูงในรัฐอธิปไตยทหารแห่งมอลตา ซึ่ง
ปฏิญาณตนในการครองพรหมจรรย์ สันนิษฐานกันว่า
ขุนนางชาวฟลอเรนซ์ผู้นี้เป็นเพื่อนและผู้อุปถัมภ์ของ
คาราวัจโจ คาราวัจโจจึงแสดงความชื่นชมเขาในงาน
ชิ้นนี้ ท่ีเรารู้อย่างแน่ชัด คือ ผลงานชิ้นน้ีได้รับการ
ต้อนรับเป็นอย่างดีสู่ฟลอเรนซ์ในฐานะท่ีเป็นสมบัติ
ล�้าค่า ในปี ค.ศ. 1620 ชาวฟลอเรนซ์จ�าได้เป็นอย่าง
ดีถึงเรื่องราวการซื้อภาพวาดมากจนจิตกรที่ชื่อโจวานน ิ
ดาซานโจวานนิ วาดภาพ กามเทพนอนหลับ บนผนัง
ที่วังอันเตลเลซิ ที่จัตุรัสซานตาโครเช เมืองฟลอเรนซ์  



Burial of St. Lucy 
(Seppellimento di Santa Lucia), 1608
408 X 300 cm., Oil on canvas 
Church of Santa Lucia Al Sepolcro, 
Syracuse, Sicily

การฝังศพของนักบุญลูซี่, 1608
408 X 300 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
โบสถ์ซานตาลูเชีย อัล เซปอลโคร เมืองซีราคิวซ์ เกาะซิชิลี

Caravaggio escaped from prison in Malta and 
fled to Sicily in 1608. In the three months after 
his arrival, on December 13, the day of this 
saint, this huge canvas was presented to 
viewers in the Church of Santa Lucia. The 
canvas commissioned by the Sicilian city 
authorities is the second largest in Caravaggio’s 
works after The Beheading of Saint John the 
Baptist made in Malta. This work is filled with 
utter desolation and profound Christian piety, 
and was painted in ochre and dark colours with 
heavy strokes of light. Only Rembrandt in some 
of his works could arose emotions in the viewer
to this degree. The canvas is similar to a theatre 
stage and backstage with the protagonists 
being the two grave diggers, rough men of 
the abyss, digging the pit. Next to them have 
gathered the bishop and humble Christians. 
In the centre of the canvas is portrayed Virgin 
Mary and Martyr Lucia, a young woman, lying 
on the bare ground and glinting with her own 
light. The scene takes place in a kind of a 
hypogenous space; it is thought that Caravaggio
portrayed here the dark caverns of the Syracuse 
quarry, which he had probably seen.

คาราวัจโจหนีจากคุกที่มอลตามาที่เกาะซิชิลีใน ค.ศ. 
1608 ในช่วงเวลาสามเดือนของการมาถึง วันท่ี 13 
ธันวาคม วันนักบุญของเขา ภาพวาดขนาดใหญ่น้ี
ปรากฏแก่สาธารณชนที่โบสถ์ซานตา ลูเชีย ภาพวาด
นี้ได้รับการว่าจ้างโดยเจ้าหน้าที่เมืองซิชิลี เป็นผลงาน
ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับสองของคาราวัจโจ รองจาก 
การตัดศีรษะของนักบุญยอห์นผู้ให้บัพติศมา ที่มอลตา 
ภาพวาดนี้เต็มไปด้วยความหดหู่และความสงสารแบบ
ศาสนาคริสต์อย่างลึกซึ้ง ระบายด้วยสีเหลืองอมน�้าตาล
และสีเข้ม และมีแสงสาดอย่างเข้มข้น มีเพียงแค่งาน
บางชิ้นของเรมบรันต์เท่านั้นที่สามารถกระตุ้นความ
รู้สึกและความตะลึงแก่ผู้ชมได้เท่าระดับนี้ ภาพวาดนี้
คล้ายคลึงกับละครเวทีและหลังเวที มีตัวแสดงหลัก
เป็นนักขุดหลุมศพ ถัดจากพวกเขา บิชอปและเหล่า
ชาวคริสต์รวมตัวกัน ตรงกลางของภาพวาดมีพระแม่
มารีย์ผู้บริสุทธิ์และนักบุญลูเซีย ซึ่งเป็นหญิงสาวนอน
อยู่ท่ีพื้นดิน เปล่งแสงราวกับออกมาจากตัวเธอเอง 
เหตกุารณ์ในภาพเกิดในสถานท่ีแคบ เชือ่กันว่าคาราวัจโจ
ได้ต้นแบบมาจากถ�้าอันมืดมิดในเมืองซีราคิวซท์ี่เขา
ได้เห็นด้วยตนเอง



The Adoration of the Shepherds 
(Adorazione dei pastori), 1608-1609
314 X 211 cm., Oil on canvas 
The Regional Museum, Messina

การนมัสการของคนเลี้ยงแกะ, 1608-1609
314 X 211 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์แห่งภาค เมืองเมซซินา

After escaping from the island and pursued 
by the Knights of the Order of Malta, Caravaggio 
found shelter in Sicily. Henceforth his life began 
to go down and shortly, in a year, the 39 year 
old painter, weakened by a fever and a sword 
wound, died on 18 July, 1610 in Porto Ercole. 
Caravaggio spent his most turbulent period 
of life in Syracuse, and later in Messina and 
Palermo. In Messina the painter produces an 
impressive Nativity scene currently housed in 
the Regional Museum of Messina. The large 
canvas (more than three meters high) was 
originally mounted on the main altar of Santa 
Maria della Concezione in the church of the 
Capuchin Friars. The painting was commissioned 
by the Senate of the City in 1609. The painter’s 
compensation was quite a large amount re-
flecting Caravaggio’s popularity and reputation. 
It must be the influence of the ideas of poverty 
and pauperism practiced and preached by 
the Franciscan brothers that made the Nativity 
scene the poorest ever depicted in painting. 
Let us recall the Gospel of Luke: “And there 
were shepherds living out in the fields nearby, 
keeping watch over their flocks at night. An 
angel of the Lord appeared to them, and the 
glory of the Lord shone around them, and they 
were terrified.  But the angel said to them, 
“Do not be afraid. I bring you good news that 
will cause great joy for all the people. Today 
in the town of David a Savior has been born 
to you; he is the Messiah, the Lord. This will 
be a sign to you: You will find a baby wrapped
in cloths and lying in a manger.” (Luke 2:8-12) 
Now let us read the description of the painting 
given by Roberto Longhi in 1952: “The Madonna 
looks lost, holding the tiny child before the 
apprehensive gaze of the shepherds, as stolid 
as if cast in bronze.  She is lying on a litter of 
prickly straw, hemmed in by animals as im-
mobile as objects, while the merest glimmer 
of light seems to enter in, together with the 
surge of a distant sea.  Set down in front of 
us, a sort of ‘peasant still life’ – napkin, loaf 
and carpenter’s plane in three tones, white, 
brown and black.”  

หลังจากหนีการไล่ล่าของอัศวินรัฐอธิปไตยทหาร
แห่งมอลตา คาราวัจโจล้ีภัยไปยังซิชิลี ชีวิตของเขา
อยู่ในช่วงขาลง และหลังจากนั้นไม่นาน ภายในเวลา
หน่ึงปี จิตรกรชื่อดังวัย 39 ปีก็เสียชีวิตลง (ร่างกาย
อ่อนแอจากพิษไข้และแผลจากดาบ คาราวัจโจเสีย
ชีวิตวันท่ี 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1610 ท่ีเมืองปอร์โต 
แอร์โคเล) คาราวัจโจใช้ชีวิตช่วงที่วุ่นวายที่สุดในชีวิตที่
เมืองซีราคิวซ์, เมซซินา และปาแลร์โม ที่เมซซินา เขา
วาดภาพ การประสูติของพระเยซู อันเป็นที่น่าจดจ�า 
ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ระดับภาคแห่งเมซซินา 
ภาพวาดผืนใหญ่นี้ (สูงมากกว่าสามเมตร) แรกเริ่ม
ถูกติดตั้งไว้ท่ีแท่นบูชาหลัก ซานตามาเรีย เดลลา 
คอนเชซิโอเน ท่ีโบสถ์ของคณะภราดาน้อยกาปูชิน 
วุฒิสภาของเมืองว่าจ้างคาราวัจโจให้วาดงานชิ้นนี้ใน 
ค.ศ. 1609 ค่าจ้างราคาสูง สะท้อนให้เห็นถึงความ
โด่งดังและชื่อเสียงของคาราวัจโจในขณะนั้น อิทธิพล
ของความคิดเรื่องความยากจนจากค�าสอนของคณะ
ภราดาน้อยกาปูชิน ท�าให้ฉากการประสูตขิองพระเยซู
นี้เป็นเวอร์ชั่นที่ยากจนที่สุดเท่าที่เคยวาดมา ตามพระ
วรสารลุค ความว่า “ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่ม
หนึ่งอยู่กลางแจ้ง ก�าลังเฝ้าฝูงแกะในยามกลางคืน 
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ต่อหน้าเขา 
และพระสิริของพระเจ้าก็ส่องแสงรอบตัวเขา คนเลี้ยง
แกะมีความกลัวอย่างยิ่ง แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า 
“อย่ากลัวเลย เพราะเราน�าข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย 
เป็นข่าวดีที่จะท�าให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วัน
นี้ในเมืองของผู้ไถ่บาปดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่าน
แล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะ
รู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายน้ี ท่านจะพบกุมาร
คนหนึ่ง มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า” (ลุค 2:8-12) 
ในขณะท่ีการพรรณนาภาพวาดโดยโรแบร์โต ลองกิ  
ค.ศ. 1952 กล่าวว่า “พระแม่มารีย์ดูสับสน โอบอุ้ม
ทารกน้อยต่อหน้าสายตาอันเข้าอกเข้าใจของเหล่าคน
เลีย้งแกะ น่ิงราวกับรปูป้ันทองสมัฤทธิ ์พระนางเอนกาย
อยู่บนฟางข้าว รายล้อมด้วยสัตว์ที่นิ่งราววัตถุ มีแสง
ประกายเข้ามาตกกระทบเล็กน้อยให้ความรู้สึกถึง
ทะเลที่อยู่ไกลๆ ภาพนี้แสดงให้เห็นถึง “ชีวิตที่สงบนิ่ง
ของชาวนา” ผ้าเช็ดปาก ขนมปัง และอุปกรณ์ช่างไม้
มีสีสามโทน ได้แก่ ขาว น�้าตาล และด�า”



The Martyrdom of Saint Ursula 
(Martirio di Sant’Orsola), 1610
143 X 180 cm., Oil on canvas
Palazzo Zavallos, Banca Intesa Collection, 
Naples 

ความทุกข์ของนักบุญเออร์ซูลา, 1610  
143 X 180 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
วังซาวัลลอส ชุดสะสมบังคา อินเตซา เมืองเนเปิลส์ 

The Raising of Lazarus  
(Resurrezione di Lazzaro) , 1609
380 X 275 cm., Oil on canvas
National Museum of Messina

การฟื้นคืนชีพของลาซารัส, 1609
380 X 275 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งเมซซินา

This is probably Caravaggio’s last work in 
Naples commissioned in spring 1610 by 
Marcantonio Doria and the painter delivered 
it on May 27 of the same year to Genoa. The 
painting was found and attributed to Caravaggio 
by Ferdinando Bologna, who saw the painting 
in the villa of Romano Avezzano of Eboli in the 
House of Doria of the Prince of Angri and Duke 
of Eboli. Bologna consulted with Roberto 
Longhi, but Longhi and other scholars did not 
attribute the work to Caravaggio until 1980 
when Vincenzo Pacelli published the letter of 
Marcantoni Doria’s trustee Lanfranco Massa 
that reported to his master about the delivery 
of the painting in Genoa and mentioned the 
canvas as Caravaggio’s work. The iconographic 
story of the painting is rather rare. According 
to legend, Ursula rejected the offers from the 
King of the Huns, who asked her to marry. 
The rejected furious king transfixed her with 
an arrow. The painting depicts the scene on 
a dark background, which is crossed by beams 
of shining light from the armour (this is a real 
photo depicting the tragedy!): an arrow pierces 
a young woman who is watching the flowing 
blood from her chest and then a hand suddenly 
emerges from the dark background to try 
in vain to stop the killer arrow.

งานชิ้นน้ีน่าจะเป็นผลงานสุดท้ายของคาราวัจโจท่ี
เนเปิลส์ เขาได้รับการว่าจ้างในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1610 
โดยมาร์คอันโตนีโอ ดอเรีย และส่งมอบในวันท่ี 27 
พฤษภาคม ปีเดียวกันที่เจนัว เฟอร์ดินานโด โบโลญา 
เป็นผู้แรกที่คิดว่าภาพนี้เป็นผลงานของคาราวัจโจ เขา
พบภาพนี้ที่คฤหาสน์โรมาโน อะเวซซาโนแห่งแอโบลี 
ซึ่งเป็นบ้านของดอเรีย เจ้าชายแห่งอังกรีและดยุคแห่ง
แอโบลี โบโลญาได้ปรึกษากับโรแบร์โต ลองกิ แต่ลอง
กิและนักวิชาการคนอื่นๆ ไม่ยืนยันว่าเป็นผลงานของ
คาราวัจโจจนกระท่ัง ค.ศ. 1980 เมื่อวินเชนโซ ปา
เชลลิ ตีพิมพ์จดหมายของผู้ดูแลมาร์คอันโตนี ดอเรียน 
นามว่า ลันฟรังโก มัซซา เกี่ยวกับการขนส่งในเจนัว 
และกล่าวถึงภาพวาดของคาราวัจโจ เรื่องราวในภาพ
วาดนี้ค่อนข้างพบได้ยาก ตามต�านานแล้ว เออร์ซูลา
ปฏิเสธการแต่งงานจากกษัตริย์แห่งฮันส์ ด้วยความ
แค้น กษัตริย์จึงแทงหล่อนด้วยลูกศร คาราวัจโจวาด
ฉากโดยมีพื้นหลังมืด ตัดกับแสงที่สะท้อนกลับ เปล่ง
ประกายจากชุดเกราะ (นี่คือรูปภาพที่วาดถึงโศกนาฏ-
กรรม!) ลูกศรปักหญิงสาว หล่อนมองเลือดที่ไหลจาก
อก มือหนึ่งโผล่ออกมาจากด้านหลังที่มืดมิดพยายาม
อย่างไร้ผลในการห้ามลูกศรที่ก�าลังจะปลิดชีพนาง

Caravaggio is mentioned in a 1609 document 
as the Knight of Jerusalem who painted the 
altarpiece of the church of the Padri Crociferi 
in Messina (the Cross Bearer Order), com-
missioned by Genoese merchant Giovanni 
Battista de’ Lazzari for his own chapel. The 
iconographic story of The Raising of Lazarus 
is a kind of symbolic tribute to the client. As 
in the case of The Burial of Saint Lucy (it was 
made shortly before the Raising of Lazarus), 
an obsessive idea of death accompanies the 
painter’s inspiration. This was the most dramatic 
period in Caravaggio’s life: he escaped from 
Malta and was persecuted by the Knights of 
the Order of Malta. The ocher and brown colors 
are typical of the painter’s Maltese and Sicilian 
periods, as well as the shrunken figures in 
comparison to vast looming space. Christ’s 
gesture to raise the dead to raise is similar to 
the gesture depicted by the painter in The 
Calling of Saint Mathew created for the 
Contarelli Chapel in the church of San Luigi 
dei Francesi. 

วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1609 คาราวัจโจถูกกล่าวถึง
ในเอกสาร ในขณะที่ภาพวาด อัศวินแห่งเยรูซาเล็ม 
ถูกวาดขึ้นที่ฉากหลังแท่นบูชาแห่งโบสถ์ปาดริ โครชิ
เฟริ ที่เมซซินา (องค์กรไม้กางเขน) จ้างโดยพ่อค้า
ชาวเจนัว โจวานนิ บัตติสตา เด ลัซซาริ เพื่อโบสถ์
น้อยของเขาเอง สัญลักษณ์ในภาพนี้เกี่ยวกับ การฟื้น
คืนชีพของลาซารัส เป็นสัญลักษณท์ี่อุทิศแด่ลูกค้าของ
เขา ความหมกมุ่นอยู่กับความตายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้แก่คาราวัจโจ เหมือนกับในกรณีของภาพวาด การ
ฝังศพนักบุญลูซี (ซึ่งเขาวาดหลังจากผลงานชิ้นน้ี) 
มันเป็นช่วงเวลาท่ีขมขื่นท่ีสุดในชีวิตของคาราวัจโจ 
เขาหนีออกมาจากมอลตาและถูกตามลงโทษโดย
อัศวินแห่งรัฐอธิปไตยทหารแห่งมอลตา สีเหลืองอม
น�้าตาลและสีน�้าตาลเป็นสีที่เขามักใช้ในผลงานช่วงที่
เขาพ�านักที่มอลตาและซิซิลี รวมถึงการย่อขนาดคนให้
เล็กลง ในสัดส่วนกับพื้นที่ว่างที่เห็นเป็นลางๆ ท่าทาง
ของพระเยซูในการเรียกให้คนตายฟื้นขึ้นมา คล้ายกับ
ภาพที่วาดในการเรียกนักบุญแม็ทธิว ที่สร้างให้โบสถ์
น้อยคอนตาเรลลิ โบสถ์ซานลุยจิ เดย ฟรานเชซิ 



David with the Head of Goliath (Davide 
con la testa di Golia) , 1609-1610
125 X 101 cm., Oil on canvas 
Borghese Gallery, Rome

เดวิดกับศีรษะโกไลแอธ, 1609 - 1610
125 X 101 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ 

หอศิลป์บอร์เกเซ กรุงโรม  

This painting is Caravaggio’s most tragic, 
existential work and is imbued with a spiritual 
pain. Following the murder of Ranuccio 
Tomassoni, he was sentenced to death and 
expelled from Rome, where he made his way 
to Sicily and Naples. The painting represents 
the 39 year old artist’s self-portrait, and in the 
last months of his life, in the face of a beheaded 
Goliath that David holds with hair. David is 
holding a sword with the inscription H.AS.OS 
which is interpreted as an abbreviation of 
humilitas occidit superbiam (humility kills pride).
It refers not only to the Biblical episode but also 
to Jesus Christ the Savior. As according to 
St. Augustine, David is the forerunner of Our 
Lord. David with the Head of Goliath is a 
religious statement imbued with regret, hope 
and mercy. The painting represents the painter’s 
tragic life that ended on his way from Naples 
to Rome on July 18, 1610 on the beach of the 
Spanish garrison of Porto Ercole. On the way 
from Naples to Rome Caravaggio hoped for 
Papal forgiveness. The painting has always 
been housed at the Borghese Gallery.

ภาพวาดนี้เป็นภาพท่ีเศร้าท่ีสุด ใส่ตัวตนและเต็มไป
ด้วยความเจ็บปวดทางจิตวิญญาณ หลังจากท่ีฆ่ารา
นุชชิโอ โตมัสโซนิ เขาต้องได้รับโทษประหารชีวิต แต่
ถูกขับออกจากโรม หนีไปยังซิชิลีและเนเปิลส์ ภาพ
วาดนี้คือการวาดภาพเหมือนของคาราวัจโจในวัย 39 
ปี ผ่านภาพศีรษะของโกไลแอธที่ถูกตัดหัว โดยมีเดวิด
ถือด้วยผมอยู่ เดวิดถือดาบที่สลักว่า H.AS.OS ซึ่งเป็น
ค�าย่อของค�าว่า Humilitas occidit superbiam แปล
ว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตนฆ่าความหยิ่งทะนง ไม่ได้
หมายความถึงเพียงแค่ตอนหน่ึงในพระคัมภีร์ แต่
หมายถึงพระเยซูผู้ไถ่บาปด้วย (ตามที่นักบุญออกัสที
นกล่าว เดวิดเป็นผู้บุกเบิกของพระเจ้า) ภาพ เดวิด
กับศีรษะโกไลแอธ เป็นแถลงการณ์ทางศาสนาที่เต็ม
ไปด้วยความรู้สึกผิดและความหวังท่ีจะได้รับความ
เมตตา ภาพวาดนี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตอันรันทดของ
จิตรกร ที่จบลงระหว่างการเดินทางจากเนเปิลส์ไป
ยังโรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1610 บนชาย
หาดปอร์โต แอร์โกเล ที่มีกองรักษาการณ์สเปนอยู่ 
คาราวัจโจมาท่ีเกาะน้ีเพื่อหวังให้พระสันตะปาปา
ประทานอภัยโทษ  ภาพวาดนี้อยู่ที่หอศิลปบ์อร์เกเซ
เสมอมา สันนิษฐานว่าคาราวัจโจมอบภาพนี้ให้แก่พระ
คาร์ดินัลชิปิโอเน บอร์เกเซ (ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น พระ
คาร์ดินัลญาติ หรือญาติของพระสันตะปาปา ใน
เวลาเดียวกัน เป็นเลขานุการแห่งรัฐวาติกัน) เพื่อจะ
ต่อรองกับพระสันตะปาปาในการเรียกร้องการอภัยโทษ
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