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บทคดัย่อ  
  การวจิยันี้ศกึษาชวีติและการสรา้งสรรคผ์ลงานของจติรกรในลทัธปิระทบัใจภายใต้บรบิททางสงัคมและ
วฒันธรรมไทยโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การน าองคค์วามรูไ้ปจดัท าบทภาพยนตรส์ัน้เรือ่ง The Impressionist ซึง่งานวจิยั
นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมกีารศกึษาถงึหลกัการสรา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรมในลทัธิ
ประทบัใจและประวตัิชวีติของศลิปินไทยทีส่รา้งสรรคผ์ลงานในแนวทางนี้ รวมไปถงึศกึษาบรบิททางสงัคมและ
วฒันธรรมทีม่อีทิธพิลต่อการด าเนินชวีติและสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินกลุ่มนี้ นอกจากนี้ยงัมกีารสมัภาษณ์ศลิปินไทย
ทีส่รา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรมลทัธปิระทบัใจเพือ่ความเขา้ใจอยา่งลกึซึ้ง  
  จากการศกึษาพบวา่ ธรรมชาต ิวถิชีวีติอนัสงบเรยีบงา่ยแบบไทย และพุทธศาสนาเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัใน
การด าเนินชวีติและสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินไทยในลทัธปิระทบัใจ โดยการเปลีย่นแปลงในธรรมชาตแิละหลกัไตร
ลกัษณ์ของพระพุทธศาสนา อนัวา่ด้วยการเปลีย่นผนัของสรรพสิง่ทัง้หลาย นัน้สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองการ
สรา้งสรรคผ์ลงานในลทัธปิระทบัใจ กล่าวคอื มกีารใชพู้ก่นัตวดัสอียา่งเขม้ๆ ใชส้สีวา่งๆ มสีว่นประกอบของภาพทีไ่มถู่ก
บบี เน้นไปยงัคุณภาพทีแ่ปรผนัของแสงอนัเป็นผลลพัธท์ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของเวลา เนื้อหาเป็นเรือ่งธรรมดาๆ
แต่อาจมมุีมมองทีพ่เิศษ และเป็นงานศลิปะทีเ่น้นบรรยากาศและความรูส้กึ  
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Studying Life and Works of Impressionist Artists within Social and Cultural 
Context of Thailand for Making a Short Film Script “The Impressionist” 

 
Abstract  
 The objectives of this research were to study Life and Works of Impressionist Artists within Social 
and Cultural Context of Thailand for Making a Short Film Script “The Impressionist”. This research is a 
qualitative research that study about the life and works of Thai  Impressionist Artists and social-cultural 
context that influenced the artists.Moreover, this reseach contains in-depth interviews of The Artists about 
creating Impressionist paintings and their lives.  
 The result indicates that Nature , The Simple Life of Thai People and Buddhism is the main 
inspiration of Thai Impressionist Artists. The Law of Nature and Trilaksana (Three characteristics of 
existence) that is about the impermanence , suffering and non-self of everything is compatible with the 
essence of Impressionism that  characterized by relatively small, thin, yet visible brush strokes, open 
composition, emphasis on accurate depiction of light in its changing qualities (often accentuating the effects 
of the passage of time), ordinary subject matter, inclusion of movement as a crucial element of human 
perception and experience, and unusual visual angles.  
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บทน า 
 ศลิปะ เป็นสิง่ทีด่ ารงอยูเ่คยีงคูก่บัมนุษย์มาชา้นาน เหตุหนึ่งทีท่ าใหศ้ลิปะด ารงอยูคู่ก่บัมนุษยม์าเป็นเวลานานได้
นัน้ อาจเป็นเพราะศลิปะเป็นสิง่ทีก่ล่อมเกลาจติใจ ชว่ยขดัเกลาและดงึเอาสว่นทีล่ะเอยีดออ่นลกึซึ้งทีสุ่ดของมนุษย์
ออกมา ดงัค ากล่าวของท่าน พุทธทาสภกิขุ จากค าบรรยาย ในหนังสอืศลิปะแห่งชวีติและมหรสพของพระอรหนัต์ ( สุ
เทพ สงัขเ์พช็ร, 2552, หน้า 1) วา่ “ ศลิปะ หมายถงึ วตัถุการกระท า ความคดิ และการแสดงออก ศลิปะนัน้ 
ความหมายส าคญัอยูท่ี ่ความงาม แล้วกเ็ป็นสิง่ทีต่้องใชฝี้มอื คอืท ายากแล้วกท็ าให้ส าเรจ็ประโยชน์ทีส่งูสุดในความมุง่
หมายแห่งเรือ่งนัน้ๆ ค าวา่ ศลิปะบรสุิทธิ ์ต้องเป็นอยา่งนี้ แล้วกท็ าให้ส าเรจ็ประโยชน์ทีส่งูสุดในความมุง่หมายแห่งเรือ่ง
นัน้ๆ...จงมสีตปัิญญาอนัละเอยีดออ่นกนัเสยีบา้งทีจ่ะมคีวามรูเ้รือ่งอนัละเอยีดออ่นอกีเหมอืนกนั คอื เรือ่งศลิปะเรือ่งที่
ท าอะไรๆให้มนังดงาม อยา่สกัแต่วา่กนิอิม่ปากอิม่ท้องแล้วมนักพ็อแล้วศลิปะส าหรบัการมชีวีติอยูใ่นโลกกต็้องมชีวีติอยู่
ในโลกอยา่งงดงาม” นอกจากนี้ศลิปะยงัเป็นสือ่ทีม่นุษยใ์ชใ้นการถ่ายทอดความคดิ ความรูส้กึทีต่นเองมตี่อชวีติ สงัคม 
และโลกทัง้ภายในและภายนอก ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้วา่ศลิปะเป็นสิง่ส าคญัทีม่นุษยใ์ชใ้นการบนัทกึเรือ่งราวความ
เป็นมาของชวีติและสงัคมมาโดยตลอด  
 เราสามารถจ าแนกศลิปะ ออกได้เป็น 7 แขนง ได้แก่จติรกรรม ประตมิากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตร ี
ละครและภาพยนตร ์โดยในกลุ่มศลิปะทัง้ 7 แขนงนี้จติรกรรม ถอืว่าเป็นสือ่ศลิปะทีม่ผีูค้นรูจ้กักนัมากทีสุ่ดและมอีายุที่
ยนืยาวทีสุ่ดเลยกว็า่ได้ โดยปรากออกมาในหลายรปูแบบไมว่า่จะเป็น ภาพวาดจติรกรรมผนังถ ้า ภาพวาดบุคคล 
(Portrait) ภาพวาดทวิทศัน์ (Landscape) หรอื ภาพวาดจติรกรรมฝาผนังตามโบสถ์และวหิารของวดักต็ามล้วนแล้วแต่
เป็นงานศลิปะทีผ่กูพนักบัสงัคมโลกและสงัคมไทยมาชา้นาน ซึง่งานจติรกรรมนัน้สามารถแบง่ออกได้เป็นหลายแนวทาง 
อาท ิเชน่ เรอเนซองส ์อมิเพรสชัน่นิสม์ (ลทัธปิระทบัใจ) เอก็ซ์เพรสชัน่นิสม ์(ลทัธสิ าแดงอารมณ์) ควิบสิม ์โรแมนติค 
เรยีลลสิตคิ แอบสแตรค (ศลิปะนามธรรม) เป็นต้น โดยอมิเพรสชัน่นิสม ์(Impressionism) หรอืทีเ่รยีกวา่ “ลทัธิ
ประทบัใจ” นัน้ถอืวา่เป็นแนวจติรกรรมทีม่ผีูค้นสนใจและเป็นทีช่ืน่ชอบอยา่งมากมาย โดยเสน่ห์ของงานประเภทนี้นัน้อยู่
ทีก่ารจบัฉวยเอาบรรยากาศและความรูส้กึทีศ่ลิปินประทบัใจ (Impression) ณ ชว่งเวลานัน้มาถ่ายทอดบนผนืผา้ใบ ซึง่มี
ลกัษณะเด่นคอื การใชพู้ก่นัตวดัสอียา่งเขม้ๆ ใชส้สีวา่งๆ มสีว่นประกอบของภาพทีไ่มถู่กบบี เน้นไปยงัคุณภาพทีแ่ปร
ผนัของแสงอนัเป็นผลลพัธท์ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของเวลา เนื้อหาเป็นเรือ่งธรรมดาๆแต่อาจมมุีมมองทีพ่เิศษ  เป็น
งานศลิปะทีเ่น้นบรรยากาศและความรูส้กึ ในประเทศไทยมจีติรกรที่วาดภาพในสไตล์นี้อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยทัง้นี้ได้มี
ชือ่เสยีงในระดบัสากลด้วย อาท ิศาสตรเมธ ีปัญญา เพช็รช ูศ.(พเิศษ) ประกติ (จติร) บวับุศย ์ เฟ้ือ หรพิทิกัษ์  บนัชา 
ศรวีงศร์าช  เอกชยั ลวดสงูเนิน เสงีย่ม ยารงัษ ีเป็นต้น โดยศลิปินไทยนัน้ได้มกีารหยบิจบัเอาเรือ่งราวและความรูส้กึที่
ตนมตี่อสงัคมไทยและโลกใบนี้ถ่ายทอดออกมาอยา่งงดงาม จงึมคีวามน่าสนใจทีจ่ะศกึษาถงึแนวทางและความคดิที่
ศลิปินเหล่านี้มตี่อสงัคมไทยและรปูแบบวธิทีี่ศลิปินเหล่านี้น าเสนอออกมาผา่นผลงานของตน  



 

 

 ภาพยนตร ์เป็นสือ่ทีน่ าเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture) ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 3 ประการ คอื 
ความเป็นศลิปะ ความเป็นวทิยาศาสตร ์และความเป็นสือ่มวลชน นอกจากนี้ภาพยนตรย์งัถูกจดัให้เป็นศลิปะสมยัใหม่
แขนงทีเ่จด็ ซึง่เป็นการผนวกรวมศลิปะทุกแขนงเขา้ไวด้้วยกนั อนัประกอบไปด้วย คตีศลิป์ จติรกรรม ประตมิากรรม 
สถาปัตยกรรม นาฏกรรม และ วรรณกรรม นอกจากนี้ภาพยนตรย์งัมสีว่นในการสะท้อนบรบิททางสงัคมในด้านต่างๆ 
เชน่ สภาพสงัคม ศลิปวฒันธรรม ศาสนา การเมอืงการปกครอง อกีด้วย ด้วย ดงัเชน่ทีภ่าพยนตรข์อง อภชิาตพิงศ ์วี
ระเศรษฐกุล ผูก้ ากบัไทยทีไ่ด้รบัรางวลัปาล์มทองค า(Palme d’Or) จากเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตเิมอืงคานส์ ( 
Festival de Cannes )จากภาพยนตรเ์รือ่ง “ลุงบุญมรีะลกึชาต ิ(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)
” ได้หลอมรวมเอาศลิปะหลายแขนงมาใสไ่วใ้นภาพยนตรท์ีส่ะท้อนบรบิททางสงัคม วฒันธรรมและการเมอืงไทยได้
อยา่งแยบคาย จนผลงานของเขาเป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากล (Suwanpakdee, P, 2016,p.46-52) 
 ภาพยนตรถ์อืได้วา่เป็นสือ่ศลิปะทีม่อีายุน้อยทีสุ่ดในกลุ่ม แต่ภาพยนตรไ์ด้ถูกมองวา่เป็นสือ่ทีท่รงอานุภาพทีสุ่ด 
เนื่องด้วยสือ่ภาพยนตรส์ามารถรวบรวมเอาคุณลกัษณะและพลงัของสือ่ทัง้ 6 ชนิด มาหลอมรวมและถ่ายทอดเรือ่งราว
ของชวีติและสงัคมได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงัค ากล่าวของ Thomas Warchol นักวชิาการภาพยนตร ์และผูก้ ากบัการ
แสดงของโปแลนด์ทีว่า่ “ภาพยนตรเ์ป็นกระจกเงา เป็นส านกึ และเป็นผูศ้กึษาความเป็นไปได้ของสงัคม” (1986 ,p. 
123-132 อา้งถงึใน บงกช  เศวตามร์ , 2533, หน้า 1)  ดงันัน้การท าหน้าทีข่องภาพยนตรจ์งึไมใ่ชเ่ป็นเพยีงสือ่ทีใ่ห้
ความบนัเทงิ แต่ยงัสามารถชว่ย สะท้อนสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมให้ผูค้นสว่นใหญร่บัรู้ กล่าววา่ได้ ภาพยนตรท์ีเ่กดิขึน้เป็น
กจิกรรมทางสงัคม (Social Practice) รปูแบบหนึ่ง (Donald & Renov, 2008, p. 38) หมายถงึ ภาพยนตรเ์ป็นสือ่ทีไ่ม่
หยุดนิ่ง มกีารเปลีย่นแปลงไปตามบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงเชน่กนั เป็นสือ่ทีเ่กดิจากสภาพความจรงิของสงัคมที่
แตกต่างกนั  
 ด้วยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัทีจ่ะหยบิยกประเดน็ของการถ่ายทอดเรือ่งราวของสงัคมผา่นทาง
งานจติรกรรมลทัธปิระทบัใจมาผนวกรวมกบัพลงัขบัเคลื่อนของสือ่ภาพยนตร์ เพือ่ทีเ่ราจะไดใ้ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
ส ารวจสถานการณ์ สภาวะ ทศันคติ ความคดิ ความรูส้กึ ทีค่นในสงัคมมตี่อเรือ่งราวทีก่ าลงัด าเนินไปภายใต้บรบิททาง
สงัคมและวฒันธรรมไทย เพือ่ต่อยอดให้เกดิการเรยีนรู้ พฒันา และ สง่เสรมิให้เกดิองคค์วามรูท้ัง้ทางด้าน สงัคม 
ศลิปวฒันธรรม และการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืสบืต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
  เป้าหมายสงูสุดของงานวจิยัชิน้นี้คอื ต้องการถ่ายทอดนวตักรรมทีเ่ป็นผลผลติทางภาพยนตรท์ีน่ าเสนอรปูแบบ
ของการสรา้งสรรคง์านจติรกรรมลทัธปิระทบัใจภายใต้บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทยเพือ่สรา้งความภาคภมูใิจและ
เกดิความรกัและหวงแหนในจติรกรรมไทย โดยวตัถุประสงคห์ลกัของงานวจิยัประกอบไปด้วย 
 1. เพือ่คน้หาชุดความรูเ้กีย่วกบังานจติรกรรมลทัธปิระทบัใจภายใตบ้รบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทย  
 2. เพือ่ศกึษาการเขยีนบทภาพยนตรเ์พือ่สรา้งภาพยนตรข์นาดสัน้ตามทฤษฏภีาพยนตร์ 
 3. เพือ่วพิากษ์งานเขยีนบทภาพยนตรส์ัน้ทีน่ าเสนอเรือ่งราวของการการสรา้งสรรคง์านจติรกรรมในลทัธิ
ประทบัใจภายใต้บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทย 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคดิทฤษฎสี าคญัทีใ่ชใ้นงานวจิยัชิน้นี้ คอื สุนทรยีภาพในจติรกรรมลทัธปิระทบัใจ  อนัมใีจความวา่ ลทัธิ
ประทบัใจ เป็นลทัธศิลิปะทีมุ่ง่เน้นการน าเสนอความงามตามธรรมชาตโิดยการถ่ายทอดผา่นความประทบัใจของศลิปิน
ทีม่ตี่อความงามในธรรมชาตทิีป่รากฎอยู ่ณ สถานทีน่ัน้และในชว่งเวลานัน้ หนึ่งในหลกัการทีก่่อใหเ้กดิความงามของ
ลทัธปิระทบัใจ คอื เรือ่งของ“แสง”สว่นในเรือ่งเนื้อหาและเรือ่งราวของจติรกรรมลทัธปิระทบัใจนัน้ ส่วนใหญจ่ะเป็น
เรือ่งชวีติประจ าวนั เป็นการศกึษาโดยตรงจากธรรมชาตทิีอ่ยูเ่บือ้งหน้าของศลิปินในชว่งเวลานัน้ นอกจากนี้ยงัมแีนวคดิ



 

 

และทฤษฎอีืน่ทีน่ ามาใชเ้ป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ได้แก่ แนวคดิรปูแบบการเล่าเรือ่งในภาพยนตร ์และ บรบิททาง
สงัคมและวฒันธรรมไทย  
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งสรรคง์านจติรกรรมลทัธปิระทบัใจ และการสรา้งสรรคง์าน
ภาพยนตรอ์นัสะท้อนบรบิททางสงัคมและวฒันธรรมของไทย มงีานวจิยัจ านวนหนึ่งได้ท าการศกึษาประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง
ซึง่สามารถน ามาประยุกต์ใชก้บังานวจิยัชิน้นี้ได้อยา่งน่าสนใจ ซึง่มดีงันี้ 
         1. เดอืนรุง่ฟ้า เพญ็ไพสฐิ (2554) เรือ่ง“การวเิคราะห์สุนทรยีศาสตรใ์นผลงานจติรกรรมของอาจารยท์ว ีนันท
ขวา้ง” มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาถงึปรชัญาแนวคดิและอทิธพิลในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะรวมทัง้ลกัษณะรปูแบบ
ผลงานจติรกรรมของอาจารยท์ว ีนันทขวา้ง ผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบการสรา้งสรรคแ์ละการแสดงออกในผลงาน
จติรกรรมของอาจารยท์ว ีนันทขวา้ง เกดิจาก การผสมผสานระหวา่งแนวคดิแบบพุทธปรชัญากบัรปูแบบของศลิปะ
ตะวนัตกหลากหลายรปูแบบแล้วสงัเคราะห์สรา้งสรรคร์ูปแบบอนัเฉพาะของตวัเองขึน้มาใหม่  
 2. เอกสทิธิ ์พนัธุพ์ลู (2554) เรือ่ง “อตัลกัษณ์ไทยในภาพยนตรข์องเชดิ ทรงศร”ี มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา
องคป์ระกอบของภาพยนตรท์ีแ่สดงใหเ้หน็ลกัษณะไทยและการวเิคราะห์อตัลกัษณ์ไทยทีป่รากฏในภาพยนตรข์องเชดิ 
ทรงศร ีรวมถงึเพือ่ศกึษาสมัพนัธภาพระหวา่งอตัลกัษณ์ไทยในภาพยนตรข์องเชดิ ทรงศรกีบัสภาพบรบิททางสงัคมและ
วฒันธรรมไทยตามยุคสมยัต่างๆ พบวา่ เชดิ ทรงศรไีด้ใชอ้งค์ประกอบของภาพยนตรด์้านต่างๆในการถ่ายทอดลกัษณะ
ไทยทัง้ด้านรปูธรรมและนามธรรม 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ  
 จติรกรรมลทัธปิระทบัใจ (Impressionism) หมายถงึ  เป็นชือ่ของกระบวนการศลิปะทีเ่กดิขึน้ในศตวรรษที่ 19 
ซึง่มลีกัษณะเด่นคอื การใชพู้ก่นัตวดัสอียา่งเขม้ๆ ใชส้สีวา่งๆ มสีว่นประกอบของภาพทีไ่มถู่กบบี  โดยมจีุดเน้นไปยงั
คุณภาพทีแ่ปรผนัของแสงอนัเป็นผลลพัธท์ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของเวลา สว่นเนื้อหาเป็นเรือ่งธรรมดาๆแต่อาจมี
มุมมองทีพ่เิศษ  
 
 
 
ขอบเขตของโครงการวจิยั  
 งานวจิยัชิน้นี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธิกีารศกึษาเอกสาร และ สมัภาษณ์ศลิปินผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ
อยา่งลกึซึ้งในเรือ่งรปูแบบการสรา้งสรรคง์านจติรกรรมลทัธปิระทบัใจ เพือ่น ามาท าเป็นบทภาพยนตรส์ัน้ 1 เรือ่ง 
 
ประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รบั 
 1. ได้ชุดความรูเ้กีย่วกบัการสรา้งสรรคง์านจติรกรรมลทัธปิระทบัใจภายใต้บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทย 
 2. ได้องค์ความรูใ้นการเขยีนบทภาพยนตรท์ีม่เีนื้อหาเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งสรรค์งานจติรกรรมลทัธปิระทบัใจ
ภายใต้บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทยเพือ่สรา้งความภาคภูมใิจและเกดิความรกัและหวงแหนในจติรกรรมไทยอนั
เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีง่ดงาม 
 3. ใชเ้ป็นองค์ความรูแ้ละงานเขยีนบท ภาพยนตรต์้นแบบในการสอนนักศกึษาเพือ่ให้นกัศกึษาได้เกดิความรู้
ความเขา้ใจในการน าทรพัยากรของชาตมิาสรา้งเรือ่งราวและใชใ้นการผลติภาพยนตร์ 
 
ผลการวิจยั 
 จากการศกึษาแนวคดิและวธิกีารสรา้งสรรคผ์ลงานในลทัธปิระทบัใจพบวา่ ลกัษณะของภาพวาดในลทัธิ
ประทบัใจ (Impressionism) คอื การใชพู้ก่นัตระหวดัสอียา่งเขม้ๆ ใชส้สีวา่งๆมสีว่นประกอบของภาพทีไ่มถู่กบบีเน้นไป



 

 

ยงัคุณภาพทีแ่ปรผนัของแสง โดยมกัจะเน้นไปยงัผลลพัธท์ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของเวลา เนื้อหาของภาพเป็นเรือ่ง
ธรรมดาๆและมมุีมมองทีพ่เิศษโดยจติรกรในลทัธปิระทบัใจนิยมวาดภาพทวิทศัน์หรอื landscape  โดยภาพทวิทศัน์ที่
วาดอาจเป็นภาพทีเ่ขยีนจากธรรมชาตจิรงิโดยตรงหรอืจะเขยีนจากความทรงจ า หรอืบางทอีาจต้องใชภ้าพรา่งทีว่าด
จากสถานทีจ่รงิมาเป็นแบบกไ็ด้ ภาพทวิทศัน์สามารถแสดงรปูลกัษณะของสิง่ต่างๆตามทีม่อียูจ่รงิอยา่งเหมอืนจรงิ
เตม็ที ่หรอือาจเปลีย่นลกัษณะไปตามอุดมคตกิไ็ด้ ศลิปินอาจน าเสนอภาพทวิทศัน์ตามแนวสว่นตน หรอือาจด าเนินตาม
กฏเกณฑข์องกลุ่มศลิปินใดๆกไ็ด้ ประสบการณ์ของศลิปินเองยอ่มมผีลต่อการเลอืกใชร้ปูแบบและวธิกีารในการเขยีน
ภาพทวิทศัน์เป็นอยา่งยิง่ ทัง้นี้แนวคดิของศลิปินกลุ่มนี้มกัมุง่เน้นการน าเสนอความงามตามธรรมชาตโิดยการถ่ายทอด
ผา่นความประทบัใจของศลิปินทีม่ตี่อความงามในธรรมชาตทิีป่รากฎอยู ่ณ สถานทีน่ัน้และในชว่งเวลานัน้ หนึ่งใน
หลกัการทีก่่อให้เกดิความงามของลทัธปิระทบัใจ คอื เรือ่งของ “แสง” ก่อนหน้านัน้กรรมวธิใีนการสรา้งภาพใหเ้กดิสาม
มติไิด้ โดยใชห้ลกัทฤษฎทีศันียวทิยาด้วยเสน้ (Linear Perspective) สรา้งให้เกดิภาพลวงตา ให้ดลูกึตื้น ใกล้ไกล ด้วย
การใชเ้สน้เป็นสือ่น าสายตา และเพิม่มติขิองอากาศ (Aerial Perspective) ขึน้ ด้วยการน าหลกัทฤษฎสี-ีแสงอาทติย ์มา
ชว่ยให้สมีคีวามกระจา่งสดใสยิง่ขึน้ โดยเน้นในเรือ่งรปูทรงทีเ่กดิขึน้ด้วยส ีแสง และเงา รวมทัง้แสงทีส่ะท้อนและเงาที่
ตกทอดด้วย สว่นในเรือ่งเนื้อหาและเรือ่งราวของจติรกรรมลทัธปิระทบัใจนัน้ สว่นใหญจ่ะเป็นเรือ่งชวีติประจ าวนัทีเ่น้น
การรบัรูต้ามสญัชาตญาณโดยตรงจากธรรมชาตทิีอ่ยูเ่บือ้งหน้าของศลิปินในช่วงเวลานัน้ หรอือาจเป็นฉากชวีติทีเ่ตม็ไป
ด้วยความรา่เรงิสนุกสนานของผูค้น ตกึรามบา้นชอ่ง ยวดยานพาหนะทีส่ญัจรไปมา 
 สว่นชวีติของศลิปินในลทัธปิระทบัใจนี้ สว่นใหญแ่ล้วพบวา่ในเบือ้งต้นต้องพบกบัความยากล าบาก เนื่องจาก
รปูแบบการสรา้งสรรคผ์ลงานในลทัธปิระทบัใจ ถอืวา่เป็นสิง่ใหมใ่นสงัคมจงึท าให้ประสบกบัความยากล าบากในการขาย
งานของตน ซึง่นอกจากศลิปินจะต้องหาเลี้ยงชพีด้วยความยากล าบากแล้วในขณะเดยีวกนักต็้องรกัษาอุดมการณ์ของ
การสรา้งสรรคง์านในลทัธปิระทบัใจอกีด้วย ซึง่สามารถสรุปแนวคดิ รปูแบบ และเทคนิคในการสรา้งสรรคง์านจติรกรรม
ลทัธปิระทบัใจและเสน้ทางชวีติของศลิปินในลทัธปิระทบัใจได้ดงัตารางที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่1 แนวคดิ รปูแบบและเทคนิคในการสรา้งสรรคง์าน และเส้นทางชวีติของศลิปินลทัธปิระทบัใจ 
 

แนวคิด เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค ์ เส้นทางชีวิตของศิลปิน  



 

 

แนวคิด เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค ์ เส้นทางชีวิตของศิลปิน  

มุง่เน้นการน าเสนอความงามตาม
ธรรมชาตโิดยการถา่ยทอดผา่นความ
ประทบัใจของศลิปินทีม่ตี่อความงามใน
ธรรมชาตทิีป่รากฎอยู ่ณ สถานทีน่ัน้
และในชว่งเวลานัน้ หนึ่งในหลกัการที่
ก่อใหเ้กดิความงามของลทัธปิระทบัใจ 
คอื เรือ่งของ “แสง” สว่นในเรือ่งเนื้อหา
และเรือ่งราวของจติรกรรมลทัธิ
ประทบัใจนัน้ ส่วนใหญจ่ะเป็นเรือ่ง
ชวีติประจ าวนัทีเ่น้นการรบัรูต้าม
สญัชาตญาณโดยตรงจากธรรมชาตทิีอ่ยู่
เบือ้งหน้าของศลิปินในชว่งเวลานัน้ หรอื
อาจเป็นฉากชวีติทีเ่ต้มไปด้วยความรา่
เรงิสนุกสนานของผูค้น ตกึรามบา้นชอ่ง 
ยวดยานพาหนะทีส่ญัจรไปมา 

หนึ่งในหลกัการทีก่่อให้เกดิความงาม
ของลทัธปิระทบัใจ คอื เรือ่งของ “แสง” 
ก่อนหน้านัน้กรรมวธิใีนการสรา้งภาพให้
เกดิสามมติไิด้ โดยใชห้ลกัทฤษฎทีศันีย
วทิยาด้วยเสน้ (Linear Perspective) 
สรา้งให้เกดิภาพลวงตา ให้ดูลกึตื้น ใกล้
ไกล ด้วยการใชเ้สน้เป็นสือ่น าสายตา 
และเพิม่มติขิองอากาศ (Aerial 
Perspective) ขึน้ ด้วยการน าหลกั
ทฤษฎสี-ีแสงอาทติย ์มาชว่ยให้สมีคีวาม
กระจา่งสดใสยิง่ขึน้ โดยเน้นในเรือ่ง
รปูทรงทีเ่กดิขึน้ด้วยส ีแสง และเงา 
รวมทัง้แสงทีส่ะท้อนและเงาทีต่กทอด
ด้วย 

ในเบือ้งต้นนัน้ต้องพบกบัความ
ยากล าบาก เนื่องจากรปูแบบการ
สรา้งสรรคผ์ลงานในลทัธปิระทบัใจนัน้ 
ถอืวา่เป็นสิง่ใหมใ่นสงัคมท าให้ประสบ
กบัความยากล าบากในการขายงานของ
ตน ซึง่นอกจากศลิปินจะต้องหาเลี้ยงชพี
ด้วยความยากล าบากแล้วใน
ขณะเดยีวกนักต็้องรกัษาอุดมการณ์ของ
การสรา้งสรรคง์านในลทัธปิระทบัใจอกี
ด้วย 

 
 จากการศกึษาประวตัชิวีติและแนวคดิการสรา้งสรรคผ์ลงานของศลิปินลทัธปิระทบัใจจากเอกสารและงานเขยีน
ต่างๆรวมไปถงึจากการสมัภาษณ์ศลิปินในลทัธปิระทบัใจ 3 ท่าน คอื บนัชา ศรวีงศร์าช  เอกชยั ลวดสงูเนิน และ 
เสงีย่ม ยารงัษ ีพบวา่  ศลิปินมกัมคีวามรกัธรรมชาตแิละชอบเขยีนรปูนอกสถานที ่ธรรมชาตเิป็นครู ได้รบัแรงบนัดาล
ใจจากธรรมชาตเิป็นสว่นใหญ ่การสรา้งงานเกดิจากการทีไ่ด้สมัผสัธรรมชาตใินสถานทีจ่รงิ ในมุมมองต่างๆทีม่กีารใชส้ี
ทีห่ลากหลายโดยใชส้ ีแสง และเหตุผลของสทีีป่รากฏในธรรมชาติ โดยไมเ่น้นรายละเอยีด แต่ปล่อยให้บรรยากาศของส ี
แสง ครอบคลุมอยูท่ัว่ไปในรปูทรงต่างๆทีป่รากฏอยูใ่นภาพ โดยเป็นเนื้อหาทีม่องเหน็จากธรรมชาติ สภาวะและ
บรรยากาศทีอ่ยูร่อบตวัผสมผสานกบัความประทับใจและอารมณ์ของศลิปิน ณ ขณะนัน้ โดยมวีธิกีารถ่ายทอดเน้น
เฉพาะในสว่นทีส่ าคญั มกีารลดทอนในรายละเอยีดของภาพเขยีน ไมเ่หน็ด้วยกบัความคดิทีว่า่ภาพวาดทีส่วยงามต้อง
เป็นภาพวาดทีเ่ขยีนได้เหมอืนจรงิมากทีสุ่ด ถ่ายทอดวถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบไทยได้เป็นอยา่งดี มรีายละเอยีดที่
ซบัซ้อนน่าสนใจ อนัเกดิจากการรวมตวักนัขององคป์ระกอบทางศลิปะ นิยมการวาดภาพทวิทศัน์ วดัวาอาราม สิง่ปลูก
สรา้ง และ บรรยากาศบา้นเมอืง ถ่ายทอดวถิชีวีติของคนเมอืงและชนบท อนัสะท้อนให้เหน็ถงึความส านึกรกัใน
ธรรมชาต ิชวีติความเป็นอยู ่ขนบประเพณี บรรยากาศและวฒันธรรมแบบไทย ความส านึกรกัในธรรมชาต ิชวีติความ
เป็นอยู ่ขนบประเพณี บรรยากาศและวฒันธรรมแบบไทย เป็นลลีาการเขยีนอนัสะท้อนกลบัถงึอุปนิสยัของชนชาต ิอนั
เป็นอุดมคตขิองจติรกรรมไทย ดงัสรุปไวใ้นตารางที ่2  
 
 
 



 

 

 
ตารางที ่2 แนวคดิ รปูแบบและเทคนิคในการสรา้งสรรคผ์ลงาน และเสน้ทางชวีติของศลิปินลทัธปิระทบัใจภายใต้บรบิท
ทางสงัคมและวฒันธรรมไทย 
 

แนวคิด เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค ์ เส้นทางชีวิตของศิลปิน  

ธรรมชาตมิคีวามลกึลบั มหศัจรรย ์มี
สรรพสิง่ทีง่ดงามมหาศาลหาทีสุ่ดมไิด้ 
สิง่เหล่านี้คอืความบนัดาลใจในการ
ท างานศลิปะ  
วดัวาอารามบา้นเรอืนทุ่งนาเป็นสิง่
บนัดาลใจ เป็นความเรยีบงา่ยและให้
ความสงบจติใจ ความประทบัใจในสิง่
เหล่านี้ศลิปินอยากถ่ายทอดออกมาเป็น
ภาพ มฉิะนัน้คงจะลบเลอืนไปหมดใน
เวลาอนัไมน่าน 
ให้ความส าคญัในเรือ่งความรูส้กึ เรยีบ
งา่ย สนัโดษ สะท้อนเรือ่งสมาธ ิโดยถอื
ปรชัญาทางพุทธศาสนาเป็นหลกั 

ได้รบัแรงบนัดาลใจจากธรรมชาต ิวถิี
ชวีติทีเ่รยีบงา่ยและสงบแบบไทย และ
พระพุทธศาสนา  การสรา้งงานเกดิจาก
การทีไ่ด้สมัผสัธรรมชาตใินสถานทีจ่รงิ 
ในมุมมองต่างๆทีม่กีารใชส้ทีี่
หลากหลายโดยใชส้ ีแสง และเหตุผล
ของสทีีป่รากฏในธรรมชาต ิโดยไมเ่น้น
รายละเอยีด แต่ปล่อยให้บรรยากาศของ
ส ีแสง ครอบคลุมอยูท่ัว่ไปในรปูทรง
ต่างๆทีป่รากฏอยูใ่นภาพ โดยเป็น
เนื้อหาทีม่องเหน็จากธรรมชาต ิสภาวะ
และบรรยากาศทีอ่ยูร่อบตวัผสมผสาน
กบัความประทบัใจและอารมณ์ของ
ศลิปิน ณ ขณะนัน้ 

สว่นใหญม่กัมพีืน้เพ 
เป็นคนต่างจงัหวดัจงึมคีวามรกัและ
ผกูพนักบัธรรมชาตแิละวถิชีวีติแบบ
ชนบทอนัเรยีบงา่ยและสงบ จงึท าให้ 
ชอบออกไปสูธ่รรมชาตแิละวาดภาพ
จากธรรมชาตนิัน้  
เมือ่แรกเริม่การเป็นศลิปิน จงึพบกบั
ความยากล าบากมาก่อน เนื่องจากเมือ่
ยงัไมม่ชีือ่เสยีงจงึขายภาพไมค่อ่ยได้ 
แต่เพราะเป็นสิง่ทีร่กัจงึท ามาอยา่ง
ต่อเนื่องโดยตลอดในทีสุ่ดจงึประสบ
ความส าเรจ็ 

 
 นอกจากนี้จากการศกึษายงัพบวา่หลกัแนวคดิและวธิใีนการสรา้งสรรคง์านในลทัธปิระทบัใจนัน้มคีวามสอดคล้อง
กบัหลกัธรรมทางพทุธศาสนา ในด้านการมสีมาธ ิการค านึงถงึความเป็นอนิจจงั การใชห้ลกัมชัฌมิาปฏปิทา กบัการ
ด ารงอยู ่ดงัปรากฏในตารางที ่3  ดงันี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ตารางที ่3 ความสอดคล้องกนัระหวา่งหลกัธรรมทางพุทธศาสนาและแนวคดิในการสรา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรมลทัธิ
ประทบัใจ  
 

หลกัธรรมทางพทุธศาสนา การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมในลทัธิประทบัใจ 

สมาธ ิ สมาธ ิเป็นทัง้รากฐานส าคญัในการสรา้งสรรคผ์ลงานของ
ศลิปิน และในอกีทางหนึ่งการสรา้งสรรคผ์ลงานกไ็ด้ก่อให้เกดิ
สมาธแิละความสงบในจติใจของศลิปิน เชน่กนั 

อนิจจงั (การเปลีย่นแปลง ไมเ่ทีย่งแท้ของสรรพสิง่) ถ่ายทอดความแปรเปลีย่นของสิง่ทัง้หลายในธรรมชาติ อาทิ
เชน่ ความเปลีย่นแปลงของแสงในแต่ละชว่งเวลาของวนั  

มชัฌมิาปฏปิทา (ทางสายกลาง) งานจติรกรรมในลทัธปิระทบัใจเป็นงานทีไ่มล่ะเอยีดจนเกนิไป 
ไมบ่างเบาจนเกนิไป ไมโ่ลดโผนแต่ในขณะเดยีวกนักไ็มอ่อ่น
ด้อย แต่เป่ียมไปด้วยความจรงิและความรูส้กึ  

การด ารงอยู ่ณ ปัจจุบนัขณะ ศลิปินถ่ายทอดความประทบัใจ ณ ชัว่ขณะนัน้ ผา่นผลงาน
การสรา้งสรรคเ์พือ่ฉวยจบัความงาม ณ ขณะนัน้ไวม้ใิห้เลอืน
หาย  

 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 การสรา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรมในลทัธปิระทับใจภายใต้บรบิททางสงัคมและวฒันธรรมไทยเป็น การถ่ายทอด
อารมณ์ และสร้างสรรคผ์ลงานโดยใชส้ ีแสง และเหตุผลของสทีีป่รากฏในธรรมชาต ิโดยไมเ่น้นรายละเอยีด แต่ปล่อยให้
บรรยากาศของส ีแสง ครอบคลุมอยูท่ัว่ไปในรปูทรงต่างๆที่ปรากฏอยูใ่นภาพ โดยเป็นเนื้อหาทีม่องเห็นจากธรรมชาติที่
อยู่รอบตวัผสมผสานกบัความประทับใจและอารมณ์ของศลิปิน ณ ขณะนัน้ โดยถ่ายทอดออกมาอยา่งซื่อสตัย์ ซื่อตรง
ทีสุ่ด มกัไม่คอ่ยแฝงแนวคดิ อุดมการณ์ หรอืปรชัญาใดๆ เพราะธรรมชาติเป็นปรชัญาในตวัเองอยูแ่ล้ว ทัง้นี้ความเป็น
ชาวพุทธ ความละเอยีดออ่น สมาธแิละความเรยีบงา่ยแบบวถิไีทย ท าให้งานของศลิปินไทยมคีวามแตกต่างจากผลงาน
ของชาตอิืน่   
 เรื่องราวในภาพยนตร์สัน้เรือ่ง “The Impressionist” เป็นเรื่องของ จติร์ จติรกรหนุ่มผู้ยากจนที่ดัน้ด้นมาจาก
ถิน่ชนบทเพือ่มาสานฝันกบัการเป็นจติรกรเอกในเมอืงกรุง ซึง่ได้พบวา่ชวีติจรงินัน้ไมง่า่ยอยา่งความฝัน โดยเรือ่งราวที่
น าเสนอในบทภาพยนตร์เป็นชว่งเวลาที่ จติร์ ก าลงัเผชญิกบัความยากล าบากและความสบัสนในตวัตน บทภาพยนตร์
จะเล่าผ่านเสียงบรรยาย (Voice Over) ของตัว จติร์ ในห้วงค านึงที่ตนเองมีต่อชวีติที่ผ่านมา ความกังวลและความ
คาดหวงัต่ออนาคต  ทัศนคติและแนวคดิทีจ่ติรม์ตี่องานศลิปะและงานจติรกรรมลทัธปิระทบัใจที่ตนเองรกัและลุ่มหลง  
โดยเสยีงบรรยายจะด าเนินโดยมคีวามสอดคล้องกบัภาพซึง่สะท้อนให้เห็นถึงความงามตามธรรมชาตขิองชวีติอนัเป็น



 

 

แรงบนัดาลใจส าคญัของศลิปิน ภาพอนังดงามและทรงพลังในการท างานของศลิปิน ปรชัญาของลัทธปิระทบัใจอนัว่า
ด้วยการฉวยจบัความงาม ณ ขณะหนึ่งมาถ่ายทอดผา่นกระบวนการทางศลิปะ รวมไปถึงวถิีทางวฒันธรรมไทยทัง้ใน
ชนบทและในเมอืง โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาอนัเป็นแรงบนัดาลใจส าคญัในการสรา้งสรรคง์านของจติร์ผู้เป็นศลิปิน
ลทัธปิระทบัใจ  
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่4 รปูแบบการน าเสนอเสยีงบรรยายและภาพประกอบในบทภาพยนตรส์ัน้เรือ่ง The Impressionist 
 

                 เสียงบรรยาย (Voice Over)                                  ภาพประกอบ  

เป็นการเลา่เรือ่งแบบมุมมองบุคคลทีห่นึ่ง (First Person 
Perspective)  

 

บรรยายถงึห้วงค านึงทีต่นเองมตี่อชวีติทีผ่า่นมา  ภาพชวีติตัง้แต่ในวยัเดก็ จนถงึปัจจุบนั  

ความกงัวลและความคาดหวงัต่ออนาคต ภาพเชงินามธรรมสะท้อนความสบัสนในตวัตน  

ทศันคตแิละแนวคดิทีจ่ติรม์ตี่องานศลิปะและงานจติรกรรม
ลทัธปิระทบัใจ 

 ภาพซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความงามตามธรรมชาตขิองชวีติอนั
เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัของศลิปิน ภาพอนังดงามและทรง
พลงัในการท างานของศลิปิน 

ปรชัญาของลทัธปิระทบัใจอนัวา่ด้วยการฉวยจบัความงาม ณ 
ขณะหนึ่ง 

 ภาพซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความงามตามธรรมชาตขิองชวีติอนั
เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัของศลิปิน ภาพอนังดงามและทรง
พลงัในการท างานของศลิปิน ภาพการวาดงานเชงิทวิทศัน์ ณ 
สถานทีจ่รงิ  

วฒันธรรมไทยทัง้ในชนบทและในเมอืง ภาพแสดงวถิทีางวฒันธรรมไทย อาทเิชน่ การตกับาตร การ
สวดมนต์ ไหวพ้ระ ท าบุญ ท าสมาธเิจรญิปัญญาอนัเป็น
รากฐานส าคญัในการท างาน  

กล่าวถงึแรงบนัดาลอนัเกดิจากธรรมชาติ และ วถิชีวีติอนั
เรยีบงา่ยของไทย 

การวาดภาพทวิทศัน์ วดัวาอาราม สิง่ปลูกสรา้ง และ 
บรรยากาศบา้นเมอืง ถ่ายทอดวถิชีวีติของคนเมอืงและชนบท 
อนัสะท้อนให้เหน็ถงึมคีวามส านึกรกัในธรรมชาติ ชวีติความ
เป็นอยู ่ขนบประเพณี บรรยากาศและวฒันธรรมแบบไทย 

 
ข้อเสนอแนะ  
 สามารถน าเอารปูแบบงานวจิยันี้ไปใชใ้นการศกึษาชวีติและการสรา้งสรรคง์านจติรกรรมไทยในรปูแบบหรอืลทัธิ
อืน่ๆ อาทเิชน่ ลทัธสิ าแดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) ลทัธสิ าแดงพลงัอารมณ์แนวนามธรรม (Abstract 



 

 

Expressionism) เป็นต้น เพือ่ก่อให้เกดิความเขา้ใจอนัลกึซึ้งและมองเหน็ภาพกวา้งของการสรา้งสรรคง์านจติรกรรม
ไทยได้ดยีิง่ขึน้  
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