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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1. ศึกษาวิเคราะหลักษณะการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันภาพทิวทัศน
สิ่งกอสรางของปอล เซซานระหวางป ค.ศ. 1876-1905 ในประเด็นชุดสีเทคนิคการระบายสีน้ํามัน รูปแบบการ
ตัดทอนและการบิดเบือนการจดัภาพและการสรางจุดสนใจ 2. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน
สิ่งกอสราง : กรณีศึกษาผลงานของปอล เซซานระหวางป ค.ศ. 1876-1905  ดวยสีน้ํามันบนผาใบ กลุมตัวอยาง
คือผลงานท่ีไดคัดเลือกโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหตารางกริด    
แบบสังเกตแบบมีโครงสราง แบบสัมภาษณ ผลงานสรางสรรคของผูวิจัยและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ ผลการวิจัยพบวา 1) การศึกษาวิเคราะหลักษณะการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมพบวา ชุดสีที่ใช 
ไดแก สเีขียว สีเหลือง  สีสม สีแดง สีน้ําเงิน สีมวง สีกลาง สีขาว สีคล้ํา เทคนิคการระบายสีน้ํามันใชวิธีการลูบสี
เปนแผนสสีั้นๆ เชื่อมตอกันและระบายแบบเรียบกลมกลืน แบบขอบคม แบบขอบรูปทรงผสานกันและแบบขีด
เปนเสนกบัเรียงเสน การตัดทอนมลีักษณะเปนรูปเรขาคณิตแบบเหลีย่มแบบกลมและแบบอิสระการบิดเบือนมี
ทั้งลักษณะหดและยืด การจัดภาพใชทัศนมิติเชิงบรรยากาศประกอบดวยเสนแนวตั้งของสิ่งกอสรางและตนไม 
กับเสนแนวนอนของขอบฟาเพื่อสรางดุลยภาพ การสรางจดุสนใจพบวาทําใหภาพมีขอบคมเพ่ือแยกรูปกับพ้ืน
และใชสีคูตรงขามรวมทั้งจัดวางตาํแหนงจุดสนใจไวกลางภาพและใชลักษณะมดืลอมสวาง 2) การสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางชุดสีทีผู่วิจัยใช ไดแก สเีขียว สีเหลือง สสีม สีน้าํเงิน สีแดง สมีวง สีกลาง 
สีขาว สีคล้ํา การระบายสีเปนการลูบสีเปนแผนสั้นๆ เชื่อมตอกันรวมท้ังระบายแบบเรียบกลมกลืน แบบขอบคม 
แบบใหขอบรูปทรงผสานกัน แบบขีดเปนเสนและเรียงเสน การตัดทอนมีลักษณะเปนเรขาคณิต แบบเหลี่ยมแบบ
กลมและอิสระการบิดเบือนใชวิธียดืและหด 
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การจัดภาพใชทัศนมิติเชิงบรรยากาศดวยเสนแนวต้ังของสิ่งกอสรางและตนไมกับเสนแนวนอนของขอบฟาเพื่อ
สรางดลุยภาพ การสรางจุดสนใจใชวิธีทําใหภาพมีขอบคมเพ่ือแยกรูปกับพ้ืนรวมทั้งใชสีคูตรงขามและจัดวาง
ตําแหนงจุดสนใจไวกลางภาพรวมถึงการใชสีมืดลอมสสีวาง  
 

คําสําคัญ : จิตรกรรม / ภาพทิวทัศนสิ่งกอสราง / ปอล เซซาน 
  

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1. to analyze the characteristics of the architectural 
landscape oil paintings of Paul Cézanné created during 1876-1905 in terms of the palettes,  
oil-painting techniques, abstraction and distortion, composition, and point of interest and      
2. to create Architectural Landscape paintings: A case study of painting by Paul Cézanné during 
1876-1905. The samples included twenty-five paintings of Paul Cézanné created during 1876-
1905. Data was collected by grid analysis, structured observation, interviews, and paintings 
created by the researcher. The statistics used for data analysis were the percentage. The 
findings revealed as follows. 1) According to the characteristic analysis of Paul Cézanné’s 
paintings, the palettes consisted of green, yellow, orange, red, blue, purple, neutral color, 
white, and shade colors. Painting techniques were dapping, blending, hard-edge and solf-edge 
painting, line and sequence lines painting. Abstraction included geometric abstraction of 
square, circle and free shapes. Distortion of forms showed both shrinking and stretching. 
Composition using atmospheric perspective included vertical lines of buildings and trees with 
the horizontal line to create the balance. The study also found the using of hard-edge forms 
to discriminate figures form ground, using of complementary colors, placing point of interest in 
the center of the paintings, and using light tones surrounded with dark tones. These were 
used to create the point of interest. 2) According to the creation of the architectural 
landscape paintings by the researcher, the palettes consisted of green, yellow, orange, red, 
blue, purple, neutral color, white and shade colors. The painting techniques were dapping, 
blending, hade-edge, solf-edge together with line and sequence lines painting. In case of 
Abstraction, geometric abstraction was used to create square, circle and free shapes. Distortion 
showed both shrinking and stretching forms. The composition was based on the atmospheric 
perspective with vertical lines of buildings and trees together with the horizontal line in order 
to represent the balance of the paintings. The techniques of hard-edge forms to discriminate 
figures from ground, complementary colors, placing point of interest in the centre of painting, 
and painting light tones surrounded with dark tones were used to create the point of interest. 
 

Keywords : Paintings / Architectural Landscape / Paul Cézanné 
 
 
 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.22  No.3  September - December 2016         ISSN 2408 - 0845
92

 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ความกาวหนาของการสรางสรรคผลงานศลิปกรรมมีมาอยางตอเนื่องยาวนานควบคูไปพรอมๆ กับ

ความเจรญิของสังคมมนุษย ทั้งยังบงบอกถึงทักษะความคิดสรางสรรคที่ศิลปนแสดงออกมาใน รูปลักษณตางๆ   
สูสังคมกอใหเกดิความรูสึกซาบซึ้งประทับใจหรือสะเทือนอารมณ ตามสติปญญา ประสบการณรสนิยมและทักษะ
ของผูสราง จิตรกรรม (Painting) เปนเรื่องของสื่อหรือกรรมวิธีในการ สรางศลิปกรรมแขนงหนึ่งโดยการระบายสี
ดวยเทคนิควิธีการตางๆ บนระนาบสองมิติ ในสมัยหนึ่งศิลปน เชื่อวาศิลปะจะตองเลียนแบบธรรมชาติและสราง
ใหเหมือนธรรมชาติตามที่ตามองเห็นมากที่สุด กอน หนาศตวรรษท่ี 17 จิตรกรสวนใหญจะวาดภาพธรรมชาติ
จากสถานที่ตางๆ โดยมจีุดประสงคใหเปนแค สวนประกอบของภาพหรือใหเปนฉากหลังของรูปคนหรือเหตุการณ
ตางๆ ในภาพเทานั้น กระท่ัง กลายเปนรูปแบบใหมของจิตรกรรมซึ่งเริ่มปรากฏในผลงานของจิตรกรชาวดัตชและ
หลังจากน้ันมาภาพทิวทัศนก็เปนเรื่องราวตามวิถีทางของลัทธิธรรมชาตินิยม (ศุภพงศ ยืนยง, 2558, ออนไลน) 
ตนศตวรรษที่ 18 ลัทธิประทับใจ (Impressionism) ไดถือกําเนิดข้ึนดวยมุงหมายท่ีจะแปลความงามของ
ธรรมชาตดิวยการใชส-ีแสงเนนแสดงบรรยากาศเปนสําคัญ อันเปนการนําสิ่งท่ีวิทยาศาสตรคนพบกอนหนาน้ันมา
ผสานเขากับลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) ของศิลปนกลุมบารบิซง (Barbizon School) และของกลุม     
สัจนิยม (Realism) นอกจากน้ียังไดนําหลักปรัชญาสาํคัญใน ขณะนัน้มารวมดวยคือลัทธิซึ่งยึดถือแตสิง่ที่เปนไป
ได (Positivism) ของออกุสตกองตประกอบเขากับการคนควาทฤษฎีสีของเชฟเรลิ (Eugène Chevreul) และ
รวมถึงเรื่องสภาพบรรยากาศของโกลด  แบรนาร (กําจร สุนพงษศรี, 2554, หนา 23-24) โดยการออกไปเขียน
กลางแจงดวยการถายทอดความรูสึกของตนเองอยางฉับพลันจากประสบการณในขณะน้ัน ผลงานท่ีไดจึงมีคุณคา
ทางอารมณและสรางความประทบัใจจากการใชสีตามแนวทางของเชฟเริลนั่นเอง อีกท้ังยังไดมกีารเลกิใชสีดํา สี
น้ําตาลไหม สีน้ําตาล และสีดินเหลือง ซึ่งเปนสีแบบ (low key) เนื่องจากทําใหหมนมัวไมสดใสจึงหันมาใชสีตรง
ขามของแสงในการสรางเงาแทนเพ่ือใหผลในการแสดงบรรยากาศ (Atmospheric Effect) อันงดงามย่ิงข้ึน ลัทธิ
ประทับใจยังไดมีวิวัฒนาการตอเนือ่งเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตนคริสตศตวรรษที่ 19 จึงไดเกิดแบบอยางลทัธิ
ประทับใจยุคหลัง (Post-Impressionism) พีระพงษ  กุลพิศาล ไดกลาวถึงลัทธิประทับใจยุคหลังวา มพีืน้ฐาน
เกิดจากแนวคิดของปอล เซซาน(Paul Cézanne) ศิลปนจากภาคใตของฝรั่งเศสและมศีิลปนผูบุกเบิกอีกสองคน
คือปอล  โกแกง (Paul Gauguin) และฟนเซนต ฟาน กอก (Vincent Van Gogh)  แนวคิดของปอล เซซาน
ในชวงเริ่มตนของลัทธิใหความสําคัญกับรูปทรงบนระนาบ (pictorial form) มากกวารูปทรงตามธรรมชาติ
(forms in nature) ดวยการตัดทอนธรรมชาติสูรูปทรงเรขาคณิตพืน้ฐาน คือ ทรงกระบอก ทรงกลมและ
ลูกบาศก ซึ่งตอมาไดมีอิทธิพลตอการกําเนิดของลัทธิบาศกนยิม (พีระพงษ  กุลพิศาล, 2549, หนา 117)  
ศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร ไดกลาวถึงการสรางงานของปอล  เซซานวา เขาจะมองภาพตามท่ีตาและใจเขาเห็น 
ดวยการวิเคราะหรูปรางรูปทรงตามที่ไดนึกคดิและแยกแยะรายละเอยีดรูปทรงตางๆ ใหออกมาในลักษณะ
โครงสรางอยางงายๆ ในลักษณะรปูทรงกลม ลูกบาศกและทรงกระบอก ลักษณะเชนนี้ทําใหรูปวตัถุตางๆ ดูงาย
ขึ้น สบายตาและไดลักษณะสมดุลอยางเรขาคณติ ดวยการปายสีระยะสั้นๆ ทีละขั้นทีละตอนอยางใจเย็น ดวย
เริ่มจากสีกลางเทาแลวคอยๆ เพิ่มความเขมและความรุนแรงของสีขึน้ทีละนอยจนไดลักษณะที่เรียกวา “สีแนน” 
(ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร, 2547, หนา 23) อยางไรก็ดี ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางของปอล เซซาน
ที่สรางขึ้นในชวงปค.ศ.1876-1905 มีความนาสนใจเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนการแปลงธรรมชาติใหเปนศิลปะ
ดวยการตดัทอนรายละเอียด (Distortion) ลดเพิ่มดวยรูปทรงงายๆ ผลงานของปอล เซซานยังมีความโดดเดนใน
เรื่องการรังสรรคองคประกอบของภาพ สีและน้ําหนักตลอดจนมีการแสดงเสนรางภาพอยูรวมเสมอ การระบายสี
มักจะเปนแผนสสีั้นๆ เพื่อสรางความซับซอนของรอยพูกัน ซึ่งใหผลในการสื่ออารมณของรูปทรงแบบก่ึง
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นามธรรมโดยแตกตางจากการแสดงรูปทรงของศิลปะในยุคกอนหนานั้นอยางพวกสัจนิยม ปอล เซซานยังได
กลาววา “ศิลปะไมใชการจําลองหากแตเปนการนําเสนอของศิลปน” และสิ่งสาํคัญที่ปอล เซซานเนนยํ้าเสมอคือ
ไมควรทําลายความมีชีวิตของสิ่งนัน้ๆ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีน้าํมันภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางของปอล  
เซซาน ผลงานท่ีสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1876-1905 จํานวน 25 ภาพ ในประเด็น ชุดสี เทคนิคการระบายสีน้ํามัน 
รูปแบบการตัดทอนและการบิดเบือน การจัดภาพ การสรางจุดสนใจ 
 2. เพื่อสรางสรรคผลงานจติรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสราง : กรณีศกึษาผลงานของปอล เซซาน ระหวาง
ป ค.ศ. 1876-1905 ดวยสีน้ํามันบนผาใบ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (Population) ไดแก ภาพผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิง่กอสรางของปอล เซซาน ระหวาง
ปค.ศ. 1876-1905  จํานวน 100 ภาพ 
 กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก ผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกจํานวน 25 ภาพ จากจํานวน 100 ภาพ โดย
วิธีการสุมแบบเจาะจง(Purposive random sampling ) และรับรองโดยอาจารยที่ปรึกษา  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ดานเน้ือหา ไดแก ชุดสี เทคนิคการระบายสีน้ํามัน รูปแบบการตัดทอนและการบดิเบือน การจดัภาพ 

การสรางจุดสนใจ  
 ตัวแปรตาม ไดแก ผลงานจติรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสราง : กรณีศกึษาผลงานของปอล เซซาน 
ระหวางปค.ศ. 1876-1905 จํานวน 8 ภาพ ดวยสีน้ํามันบนผาใบ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง จิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสราง : กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมของปอล เซซาน ระหวาง

ป ค.ศ. 1876-1905  เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการวิเคราะหผลงานใน
ประเด็นชุดสี เทคนิคการระบายสนี้ํามัน รูปแบบการตัดทอนและการบิดเบือน การจัดภาพและการสรางจุดสนใจ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในงานวิจัยดวยการนาํเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) 
จากนั้นผูวิจัยนําผลการวิเคราะหมาพัฒนาสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางในแบบของ
ตัวเองซึ่งไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางของปอล เซซาน โดยตรวจสอบภาพผลงาน

จากเว็บไซตตางๆ ซึ่งเปนแหลงขอมูลช้ันรอง (Secondary data) ดวยการเลือกภาพท่ีสรางขึ้นนับจากป ค.ศ. 
1876-1905 ปรากฏวามภีาพผลงานท่ีปอล  เซซาน สรางไวจํานวนประมาณ 100 ภาพ สามารถแบงชวง
ระยะเวลาของการสรางงานไดเปน 3 ระยะ ตามทีไ่ดเลือกมา ดังนี้ ระยะตน ป.ค.ศ. 1876-1880 จํานวน 21 
ภาพ ระยะกลาง ปค.ศ. 1881-1899 จํานวน 63 ภาพ ระยะสุดทาย ปค.ศ. 1900-1905 จํานวน 16 ภาพ 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผลงานท่ีไดคดัเลือกดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive random sampling) 
จํานวน 25 ภาพ โดยมี 3 ระยะ ไดดังนี้ ระยะตน ป.ค.ศ. 1876-1880 จํานวน 4 ภาพ  ระยะกลาง ปค.ศ. 1881-
1899 จํานวน 17 ภาพ ระยะสดุทาย ปค.ศ. 1900-1905 จํานวน 4 ภาพ  เกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ี
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นํามาศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย มีดังน้ี  ตองเปนภาพท่ีสรางขึ้นในชวงป ค.ศ. 1876-1905, ตองเปน
ภาพทิวทัศนที่มีสิ่งกอสรางชัดเจนและโดดเดน, ตองเปนภาพที่มีธรรมชาติแวดลอมประกอบ, ตองมีลักษณะการ
ตัดทอนและบดิเบือนในภาพ (Distortion & Abstraction) การคัดเลือกกลุมตัวอยางนี้ ไดรับการรับรองโดย
อาจารยที่ปรึกษา ไดแก รองศาสตราจารยพีระพงษ กุลพิศาล, ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณา  พิเชษพฤทธ, 
ผูชวยศาสตราจารยพสิิษฐ  พันธเทียน 

กลุมตัวอยางที่คัดเลือกเพ่ือนํามาศกึษา จํานวน 25 ภาพ มีดังตอไปน้ี   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. The pond of the Jas de Bouffan. 1878 
Oil on canvas, 91.8 x 72.9 cm. 

8 2. L'Estaque. View through the Trees. 1879 
Oil on canvas, 44.7 x 53.4 cm. 

3. Le Pont de Maincy c.1879  
Oil on canvas, 60 cm x 73 cm. 

4. Maisons au bord d'une route. 1881 
Oil on canvas, 62.5 x 91 cm 

1 5. l estaque view through the pines.1883  
Oil on canvas, 72.5 x 90 cm. 

6. Gardanne. 1885-86 
Oil on canvas, 65 x 100 cm. 

7. Village in Provence. 1885 
Oil on canvas, 65 x 81 cm. 

8. House in Provence c.1886-90 
Oil on canvas, 64.7 x 81 cm 

9. trees-and-houses-1886 
Oil on canvas, 54 x 73 cm 

10. House with Red Roof (Jas de Bouffan), 
1887-90 Oil on canvas, 73 x 92 cm. 

11. Jas de Bouffan. 1887  
Oil on canvas, 81 x 65 cm. .

12. Banks of the Marne (Villa on the Bank of a River). 
1888 Oil on canvas, 65.5 x 81.3 cm. 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
   1. แบบวิเคราะหตารางกริด (Grids Analysis Table)  
   2. แบบสังเกตแบบมีโครงสราง (Structured Observation)  
   3. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)  
   4. ผลงานสรางสรรค ครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2 

 
  

13. Maison et ferme du Jas de Bouffan 
1889-90 Oil on canvas, 62.5 x 91 cm 

14. Mont Sainte-Victoire. 1890 
Oil on canvas, 62.5 x 91 cm 

15. The House at bellevue. 1890 
Oil on canvas, 60 x 73 cm. 

16. Maison et arbres. 1890-94  
Oil on canvas, 65.2 x 81 cm. 

17. Well: Millstone and Cistern Under 
Trees. 1892 Oil on canvas, 65x 81 cm. 

der
m.

18. The farm of Bellevue with dovecote. 
1892 Oil on canvas, 73.5 x 91.5 cm. 

19. Maison Maria with a View of Chateau 
Noir. 1895 Oil on canvas, 65 x 81 cm. 

20. The Lake at Annecy. 1896 
Oil on canvas, 64 x 81.3 cm. 

21. Route sinueuse à Montgeroult. 1898 
Oil on canvas, 81.3 x 65.7 cm. 

22. The Château Noir. 1900 
 Oil on canvas, 73.6 x 93.2cm. 

23. The Château Noir. 1900 
 Oil on canvas, 73.6 x 93.2cm. 

24. Bords d'une rivière (Riverbanks). 
1904-05Oil on canvas, 65x 81 cm. 

s). 
m.

25. Le Cabanon de Jourdan. 1906 
Oil on canvas, 65x 81 cm. 
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การเก็บรวมรวมขอมลู   
เครื่องมือช้ินท่ี 1 สรางโดยกําหนดชองตาราง จํานวน 20 ชอง ใหเทาๆ กัน ชองหนึ่งมีพื้นท่ี 100 ละ 5 

ใชสําหรับวิเคราะหชุดสีและเทคนิคการระบายสีน้าํมันโดยใชตารางกริดทาบบนภาพทุกภาพและทําการบันทึกผล
การครอบครองของสีและเทคนิคการระบายสีน้ํามันในแตละชองแลวจึงบันทึกผลลงในตารางบันทึก หลงัจาก
ดําเนินการวเิคราะหและบันทึกครบทุกภาพนําผลการบันทึกของแตละภาพท่ีไดมาสังเคราะหโดยใชตารางสรุปหา
คาเฉลี่ยคารอยละของภาพทั้งหมด นําผลท่ีพบสูงสุดและรองลงมาแปลความหมายโดยใชวิธีสังเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content analysis)  

เครื่องมือช้ินท่ี 2 สรางโดยกําหนดหัวขอตามวัตถุประสงคของการวิจยัและแยกประเด็นการสังเกตเปน 
3 ขอ ไดแก รูปแบบการตัดทอนและการบิดเบือน การจัดภาพ การสรางจุดสนใจ แลวนําผลการบันทกึของแตละ
ภาพที่ไดมาสังเคราะหโดยใชตารางสรุปหาคารอยละของภาพท้ังหมดนําผลท่ีพบสูงสดุและรองลงมาแปล
ความหมายโดยใชวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis)   

เครื่องมือช้ินท่ี 3 เปนการออกแบบโครงสรางชุดคําถามแบบปลายเปดตามวตัถุประสงค ซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย หลังจากผูเช่ียวชาญไดเสนอแนะขอคิดเหน็เกี่ยวกับเครื่องมือช้ินท่ี 4 ในประเด็นคําถาม
ที่ไดออกแบบไวทีละชิ้นจนครบ 6 ช้ิน จากนั้นจึงไดรวบรวมขอคิดเห็นจากการสมัภาษณมาพัฒนาสรางสรรค
ผลงานเพิ่มเติม จาํนวน 2 ช้ิน 

เครื่องมือช้ินท่ี 4 ผลงานสรางสรรค ครั้งท่ี 1 และครั้งที่ 2 หลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหชุดสี เทคนิค
การระบายสีน้ํามันและสังเกตรูปแบบการตัดทอนและการบิดเบือน การจัดภาพ การสรางจุดสนใจแลว ผูวิจัยจึง
ไดนําผลการศึกษามาสรางสรรค ครั้งท่ี 1 จํานวน 6 ภาพ ขนาด 70X90 cm. ดวยสีน้ํามันบนผาใบ โดยแสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับทิวทัศนสิ่งกอสรางของเมืองไทยในแบบของตัวเอง จากนั้นจึงนําผลงานไปพิจารณาตรวจสอบโดย 
ผูเชี่ยวชาญครั้งท่ี 1 จากนั้นนําขอมูลจากผลการสมัภาษณครั้งท่ี 1 มาพัฒนาสรางสรรคเปนผลงานครั้งที่ 2 
จํานวน 2 ภาพ ขนาด 70X90 cm. แลวจึงนํากลับมาใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบและสัมภาษณเปนครั้งท่ี 2 
อันเปนขั้นสุดทาย และทําการสรุปผลการวิจัย  

วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมลูโดยวิธีวิเคราะหเชิงเนื้อหาโดยจะวิเคราะหในประเด็นที่พบมากท่ีสุด
และรองลงมา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ (Percentage)  
  

ผลการวิเคราะห 
การวิเคราะหผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางของปอล เซซาน ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 25 

ภาพ ดวยการใชตารางกริด (Grid) ซึ่งเปนวิธีการแบงภาพเปนตารางและกําหนดจํานวนชองใหมีพ้ืนท่ีเทากัน
สําหรับใชวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชอัตราสวนรอยละของพื้นที่ และวิธีการสังเกตซึ่งเปนวิธีการวิเคราะหสวนท่ี
นับเปนปริมาณรอยละไมได ไดแก รูปแบบการตดัทอนและการบิดเบือน การจัดภาพ การสรางจุดสนใจ  โดยมี
ผลการวิเคราะหตามแผนภูมิ ดังนี ้  

1. ชุดสี พบวาสวนใหญใชชุดสี เพยีง 8 สี โดยมีกลุมตัวอยางภาพท่ี 17 เทาน้ันท่ีใชถึง 9 สี ชุดสีที่ใชใน
แตละภาพมีปริมาณมากนอยตามลําดับ ดังน้ี (1) สีเขียวมีปริมาณเปนรอยละ 32 นับวาเปนสีที่นํามาใชมากที่สุด 
(2) สีเหลืองมีปรมิาณรอยละ 21 (3) สีมวง มีปริมาณรอยละ 16.39 (4) สีน้ําเงิน มีปริมาณรอยละ 15 (5) สีคล้ํา 
มีปริมาณรอยละ 6 (6) สีกลาง มปีริมาณการใชคิดเปนรอยละ 4.40 (7) สีสม มีปริมาณรอยละ 4.20 (8) สีขาว  
มีปริมาณรอยละ 2.38 (9) สีแดง มีปริมาณรอยละ 0.04 โดยเปนสทีี่ถูกใชนอยที่สุด 
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สีเขียว, 32 

สีเหลือง, 21 

สีสม, 4.2 

สีแดง, 0.04 

สีน้ําเงิน, 15 

สีมวง, 16.39 

สีกลาง, 4.4 

สีขาว, 2.38 สีคล้ํา, 6 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เทคนิคการระบายสีน้าํมัน พบวาเทคนิคการระบายฯ มีการใชทั้งสิน้ 7 เทคนิค สามารถจดัอันดับ

จากมากไปหานอยไดดังน้ี (1) ระบายแบบขยี้สี มีปริมาณรอยละ 35 (2) ระบายแบบเปนแผนเชื่อมตอกัน มี
ปริมาณรอยละ 29 (3) ระบายแบบประสานระหวางสี มีปรมิาณรอยละ 13.18 (4) ระบายแบบขอบคมชัด มี
ปริมาณรอยละ 12 (5) ระบายแบบเปนเสน มีปริมาณรอยละ 6.08 (6) ระบายแบบสานเสน มีปริมาณรอยละ 
3.44  (7) ระบายแบบเรยีงเสน มปีริมาณรอยละ 2.16 โดยเปนเทคนิคการระบายฯ ที่นํามาใชนอยที่สดุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. รูปแบบการตดัทอนและการบิดเบือน พบวามีจํานวนทั้งสิ้น 8 รูปแบบ สามารถจัดอันดับ มากไปหา
นอยได ดังนี้ (1) การตัดทอนเปนรปูรางเรขาคณิตแบบเหลีย่ม มีปริมาณรอยละ 100 ซึ่งเปนรูปแบบการตัดทอน 
ที่ใชมากที่สุด (2) การตัดทอนเปนรูปรางอิสระอ่ืนๆ และการบิดเบือนลักษณะหดมีปริมาณรอยละ 96 (3) การ
บิดเบือนลักษณะยดืมีปริมาณรอยละ 92 (4) การตัดทอนเปนรูปทรงเรขาคณิตแบบเหลี่ยมและการตัดทอนเปน
รูปรางอิสระอ่ืนๆ มีปริมาณรอยละ 56 (5) การตัดทอนเปนรูปทรงเรขาคณิตแบบกลมและรูปรางเรขาคณิตแบบ
กลมมีปริมาณรอยละ 12 ซึ่งเปนรปูแบบท่ีถูกใชนอยที่สุด 

 

ภาพท่ี 1 แผนภมูิภาพแสดงคารอยละของชุดสีทีพ่บ 

เปนแผนเชื่อมตอกัน, 
29 

เปนเสน, 6.08 

สานเสน, 3.44 

เรียงเสน, 2.16 
แบบเรียบกลมกลืน, 

35 

ขอบคมชัด, 12 

ประสานระหวางสี, 
13.18 

ภาพที่ 2 แผนภมูิภาพแสดงคารอยละของเทคนิคการระบายสี
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4. การจัดภาพ พบวา มีจํานวนท้ังสิ้น 6 ลักษณะ สามารถจัดอันดับของรูปแบบการจัดภาพจากมากไป

หานอยตามจาํนวนรอยละได ดังนี ้(1) การจัดภาพแบบใชทัศนมิติเชงิบรรยากาศและการจัดภาพแบบต้ังฉากมี
ปริมาณรอยละ 100 ซึ่งเปนรูปแบบการจัดภาพท่ีใชมากที่สุด (2) การจัดภาพแบบแสดงเสนขอบฟามีปริมาณ 
รอยละ 60 (3) การจัดภาพแบบไมแสดงเสนขอบฟามีปรมิาณรอยละ 44 (4) การจัดภาพแบบนําสายตามีปรมิาณ
รอยละ 24 (5) การจัดภาพแบบใชทัศนมิตเิชิงเสนมีปริมาณรอยละ 12  ซึ่งเปนรูปแบบการจัดภาพท่ีถูกใชนอย
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การสรางจุดสนใจ พบวามีจํานวนท้ังสิ้น 5 ลักษณะ สามารถจดัอันดับจากมากไปหานอยไดดังนี้   
(1) การใชลักษณะขอบคม มีปรมิาณรอยละ 100 ซึ่งเปนรูปแบบการจัดภาพท่ีใชมากที่สุด (2) การใชสีคูตรงขาม 
มีปริมาณรอยละ 96 (3) การใชตําแหนงจุดสนใจกลางภาพ มีปรมิาณรอยละ 72 (4) การใชลักษณะเสนลอม     
มีปริมาณรอยละ 44 (5) การใชลักษณะมดืลอมสวาง มีปรมิาณรอยละ 24 ซึ่งเปนวิธีการสรางจดุสนใจที่ถูกใช
นอยท่ีสุด 

 
 
 

ภาพท่ี 3 แผนภมูิภาพแสดงคารอยละของรูปแบบการตดัทอนและการบิดเบือนท่ีพบ 
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ภาพที่ 4 แผนภมูิภาพแสดงคารอยละของลักษณะการจัดภาพท่ีพบ 
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ภาพท่ี 6 เคร่ืองมือภาพช้ินที่ 1 ภาพบานพักขาราชการ 
ในเมืองกําแพงเพชรสีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 70X90 cm. 

ภาพท่ี 7 เครื่องมือภาพชิ้นที่ 2 ภาพหมูบานมูเซอ อ.อมกอย จ.เชียงใหม 
สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 70X90 cm. 

ภาพท่ี 8 เครื่องมือภาพชิ้นที่ 3 ภาพบานเล็กในปาใหญ เขาใหญ  
สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 70X90 cm. 

ภาพท่ี 9 เครื่องมือภาพชิ้นที่ 4 ภาพเรือนนอนฤดูหนาว บานดําเชียงราย  
สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 70X90 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาสรางสรรคผลงาน 
 จากการศึกษาวิเคราะหกลุมตัวอยางจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางของปอล  เซซานระหวางปค.ศ. 
1876-1905 จํานวน 25 ภาพ ผูวจิัยไดนําผลการวิเคราะหมาพัฒนาสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน
สิ่งกอสรางดวยสีน้ํามันบนผาใบตามแบบของผูวิจัยเพ่ือเปนเครื่องมือภาพประกอบการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญโดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับทิวทัศนสิ่งกอสรางในเมืองไทยและเมืองกําแพงเพชร การสรางสรรคผลงานไดแบงออกเปน 2 ครั้ง 
ดังนี ้
 ผลการพัฒนาสรางสรรค ครั้งที่ 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แผนภมูิภาพแสดงคารอยละของลักษณะการลักษณะการสรางจุดสนใจท่ีพบ 
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ผลการสัมภาษณ ครั้งท่ี 1  
จากการสมัภาษณศาสตราจารยกําจร  สุนพงษศรี ผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับผลการสรางสรรคผลงาน ครั้งที่ 

1 พอสรุปไดตามประเด็นการสัมภาษณได ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 ปอล  เซซาน เนนเรือ่งมิติและปริมาตรมากโดยภาพจะมีความลึก และมองธรรมชาติเปน

รูปทรงกรวย รูปทรงสี่เหลี่ยมทีเ่ปนปริมาตร ผลงานท่ีมีลักษณะแบบอยางปอล  เซซาน ไดแก ผลงานช้ินท่ี 2 
หมูบานมูเซอ อ.อมกอย จ.เชียงใหม ประเด็นที่ 2 ปอล เซซานใชสีโคบอลตบลคูอนขางมากและไมใชสดีํา
เนื่องจากเช่ือวาสีดําไมมีในธรรมชาติ เงาสวนใหญมักเปนสีบลู สวนโครงสรางสีสวนใหญของผลงานท้ัง 6 ช้ินนี้ 
ถือวาใกลเคียงอยูมาก ประเด็นที่ 3 ปอล  เซซาน มักจะใชเกรียงรวมกับการใชพูกันในการระบายสเีพื่อชวยใน
เรื่องปริมาตร เนื่องจากเวลาเราปาดเกรียงจะกอผลใหไดปริมาตรขณะเดียวกันทําใหเราไมตองเก็บรายละเอียด
มากนักเชนกัน ประเด็นที่ 4 หลักปรัชญาสําคัญของปอล  เซซานท่ีกลาวไววาจงมองธรรมชาติเปนรูปทรงกรวย 
รูปทรงส่ีเหลี่ยมที่เปนปรมิาตร เชนตนไมซึ่งหากสังเกต แลวจะเห็นไดวามีปรมิาตรในตัวเองดวยความสูงต่ําของ
พุมใบ เรื่องปริมาตรปอล  เซซานใหความสําคัญเปนอันดับหนึ่งสวนเรื่องของการตัดทอนเปนเรื่องธรรมดาที่
ศิลปนตองการตัดทอนเพ่ือ ตองการเนนไมเพียงแตการเลียนแบบเทานั้น ประเด็นท่ี 5 เราควรพิจารณาเรื่องของ
การประยุกตใชมากกวาเนื่องจากบริบทในเน้ือหาตางกัน สิ่งที่ตองคาํนึงคือการนําหลักปรัชญาของปอล  เซซาน
มาใช  ประเด็นท่ี 6 ผลงานท้ัง 6 ช้ิน โดยเฉลีย่แลวเพียง 60%  ยังคงตองการทัชอัพแตงเติมเพิ่มอีกในเรื่องของ
มิติใหมากข้ึนสิ่งสําคัญเราตองใหความสําคญักับระนาบ  

การพัฒนาสรางสรรค ครั้งที่ 2  
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมลูความคดิเห็นขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รอบที่ 1 มาพัฒนา

สรางสรรคผลงาน ครั้งที่ 2 จํานวน 2 ภาพ ไดแก  
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการสัมภาษณ คร้ังท่ี 2 

ภาพท่ี 12 เครื่องมือภาพชิ้นที่ 7  ภาพหมูบานกะเหรี่ยง จ.เชียงใหม 
หมายเลข 1 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 90X70 cm. 

ภาพท่ี 13 เครื่องมือภาพชิ้นที่ 8  ภาพหมูบานกะเหรี่ยง จ.เชียงใหม 
หมายเลข 2 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 90X70 cm. 

ภาพท่ี 10 เครื่องมือภาพชิ้นที่ 5 ภาพตําหนักทับขวัญ จ.นครปฐม  
สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 70X90 cm. 

ภาพท่ี 11 เครื่องมือภาพชิ้นที่ 6 ภาพศาลาพระทองไสยาสน บานดําเชียงราย  
สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 70X90 cm. 
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จากการสมัภาษณศาสตราจารยกําจร  สุนพงษศรี ผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับผลการสรางสรรคผลงาน ครั้งที่ 
2 พอสรุปตามประเด็นการสัมภาษณได ดังนี้   

ประเด็นที่ 1 ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ถือวาใกลเคียง ประการแรกเรื่องมิติมีความชัดเจน ประการทีส่อง
เรื่องสีโดยเฉพาะมิติที่เกดิจากสียังตองใหเกิดมิตมิากข้ึน แตโดยรวมแลวถือวาพัฒนาข้ึนมากภาพที่ถือวาใชไดคือ
หมูบานกะเหรี่ยงหมายเลข 1 ปริมาตรในภาพชัดเจนขึ้น สวนหมายเลข 2 ยังคงตองการทัชอัพใหมากข้ึนในเรื่อง
มิติของสี ประเด็นท่ี 2 ชุดสีถือวาใกลเคียงกับชุดสีของปอล เซซาน เนื่องจากมีความสดใสไมมืดครึ้ม การระบายสี
มีความใกลเคียงอยูเชนกัน ประเดน็ท่ี 3 ปอล เซซานจะใชวิธีระบายสีเปนแผนสีเชื่อมตอกันและบางคร้ังจะใช
เกรียงรวมกับการใชพูกันขณะที่พูกันท่ีใชก็มีหลายเบอร ประเด็นที่ 4 เรื่องของการตัดทอนรูปทรงมีความ
คลายคลึงกัน ประเด็นที่ 5 การจัดภาพควรคํานึงถึงการนํามาประยุกตใชมากกวาเนื่องจากเราไมไดทําการก็อปป
ผลงาน แตเราเพียงนํามาประยุกตใชกับบริบทของเมืองไทยหรือมาใชกับพ้ืนท่ีจริงๆ ที่เราคุนเคย นอกจากน้ีสีแสง
ในเมืองไทยยังแตกตางจากฝร่ังเศสโดยสิ้นเชิง เมืองไทยมีแสงแดดท่ีจัดจาสดใสกวา ประเด็นที่ 6 การสรางจุด
สนใจมีความมีความละมายคลายคลึง หากจะตอบวาเหมือนหรือไมก็คงไมไดเนื่องจากเราไมไดก็อปปงานของ
ปอล  เซซาน เราแตเพียงใชหลักปรัชญาแนวคิดของปอล   เซซานเทานั้น อยางไรก็ดีงานท้ัง 2 ช้ินนี้ถือวา
ใกลเคียงอยูมาก    
 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะหลักษณะการสรางสรรคผลงานจติรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสราง : กรณีศึกษา
ผลงานจิตรกรรมของปอล  เซซาน ระหวางป ค.ศ. 1876-1905 สามารถสรปุผลการวิจัยตามหัวขอวัตถุประสงค
ได ดังนี ้  

1. การศึกษาวิเคราะหลักษณะชุดสีพบวาใชตามทฤษฎีสีแสงของเชฟเริลเชนเดียวกับลัทธิประทับใจยุค
แรก ชุดสีที่พบ ไดแก สีเขียว สเีหลือง สีสม สีแดง สีน้ําเงิน สีมวง สกีลาง สีขาว สีคล้ํา โดยสีกลาง ไดแก สี
น้ําตาลกับสีเทา สวนสีคล้ํา ไดแก สีที่ดูเขมมืด เปนสีที่เกิดจากการผสมระหวาง 3 สี เชน สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน 
เทคนิคการระบายสีน้ํามันพบวาเปนการลูบสีหรือปายเบาๆ เพื่อใหเปนแผนสสีั้นๆเช่ือมตอกัน ประกอบกับการ
ระบายสีแบบเรียบกลมกลืน ระบายแบบขอบคม ระบายสีใหขอบรูปทรงผสานกันอยางนุมนวล และระบายขีด
เปนเสนกับเรียงเสน รูปแบบการตดัทอนท่ีพบมีลักษณะเปนรูปรางรปูทรงเรขาคณิตแบบเหลี่ยมแบบกลม การ
บิดเบือนมีทั้งลักษณะหดและยืด การจัดภาพพบวาเปนการใชทัศนมิติเชิงบรรยากาศประกอบดวยลักษณะแนวตั้ง
ของสิ่งกอสรางและตนไม กับเสนแนวนอนของขอบฟาเพื่อเปนการสรางดลุภาพ การสรางจุดสนใจพบวา ทําให
ภาพมีขอบคมเพื่อใหแยกออกระหวางรูปกับพื้นและการใชสคีูตรงขาม ตลอดจนการจดัวางตําแหนงที่เปนจุด
สนใจไวกลางภาพ ลักษณะมดืลอมสวางก็เปนอีกวิธีท่ีมักนํามาใชอยูเสมอ  

2. การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางดวยสีน้าํมันบนผาใบของผูวิจัยชุดสีที่ใช
ประกอบดวยสีเขียว สีเหลือง สีสม สีน้ําเงิน สีแดง สมีวง สีกลาง สีขาว สีคล้ํา โดยใชเทคนิคการระบายลูบสเีปน
แผนเช่ือมตอกันรวมถึงการระบายสีแบบเรยีบกลมกลืน การระบายสแีบบขอบคม การระบายใหขอบรูปทรง
ผสานกันอยางนุมนวล การระบายขีดเปนเสนและเรียงเสน มีการตัดทอนรูปทรงทําใหเปนรูปทรงเรขาคณิตแบบ
เหลี่ยม แบบทรงกลม และเปนรูปอิสระ การบิดเบือนรูปทรงมีทั้งทําใหยืดและหด สาํหรับการจัดภาพเปนการจัด
ภาพโดยใชหลักทัศนมิติเชิงบรรยากาศท่ีประกอบดวยลักษณะเสนแนวตั้งของสิ่งกอสรางและตนไมกับลักษณะ
เสนแนวนอนของขอบฟาเพือ่สรางดุลยภาพ การสรางจุดสนใจ ใชวิธีทําใหภาพมีขอบคมเพ่ือแยกรูปกับพื้นออก
จากกัน รวมทั้งใชสีคูตรงขามและใชการจัดวางตําแหนงท่ีเปนจดุสนใจไวกลางภาพประกอบกับการใชสมีืดลอม  
สีสวาง 
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อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางของปอล เซซาน ระหวางป ค.ศ. 1876-1905 

นําไปสูการอภิปรายผล โดยแบงการอภิปรายผลตามหัวขอในวัตถุประสงค ดังนี้   
1. การศึกษาวิเคราะหลักษณะการสรางสรรคผลงานของปอล เซซานตามประเด็นที่ศึกษาพบวา ชุดสทีี่

ใชยังคงยึดหลักตามทฤษฎสีีแสงของเชฟเริลที่ใชกันมานับแตลัทธิประทับใจยุคแรก สอดคลองกับเบอรนารด  
ดันซสเตน (1992, p. 39) ที่กลาวถึงจานสีของปอล เซซานไววาประกอบไปดวย 5 สี ไดแก สีเหลือง (Yellow : 
Brilliant, Naples yellow, Chrome, Ochre, Raw Sienna) สีแดง (Reds : Vermillion, Burnt Sienna, 
Madder Lake, Carmine Lake, Burnt Lake) สีเขียว (Green : Veronese green, Viridian, Terre verte)   
สีน้ําเงิน (Blues : Cobalt, Ultramarine, Prussian blue) และสีคล้ํา (Black : Peach black) ชุดสีที่ใชจึงมีท้ัง
แมสีวัตถุธาตุ (Primary Colors) และสผีสม (Secondary Colors) กลุมแรก คือ แมสีวัตถุธาตุ ประกอบดวยแมส ี
3 สี คือ สีเหลือง สีแดง สีน้ําเงิน กลุมที่สอง คือ สีผสม สอดคลองกับกําจร สุนพงษศรี (2554, หนา 25-26) ที่
อธิบายการใชสีของเชิฟเริลไววาสคีูปฏิปกษ(สีแท)อยูใกลกับสีคูปฏิปกษ (ผสมแลว) = ผลของสีแทจะครอบงําสี
อื่นลง และจะมีความสัมพันธกันในสีทั้งสอง สีคูปฏิปกษ (สีแท) ซึ่งมสีีสวางสดใส (เชน สีเหลือง) วางไวใกลกับสีคู
ปฏิปกษท่ีมีความเขม (เชน สีมวง) = เพิ่มความแตกตางกันในความสดใสและเกดิการประสานสมัพันธ ถานําสีที่มี
วรรณะคลายคลึงกันวางเคียงขาง โดยใหสหีน่ึงเปนสีแทบริสุทธ์ิกับอีกสีหนึ่งถูกผสมใหคล้ําลงจะมีการตัดกันอยาง
เบาบางมีความประสานสัมพันธกันดี  เทคนิคการระบายสีน้ํามันท่ีใชเปนผลมาจากทฤษฎีสีแสงที่เกิดขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 19 สงผลใหศิลปนท่ีเคยทํางานอยูแตภายในบานไดเริ่มออกเดินทางสูชายปา เพื่อแสวงหาความงาม
อันเปนแรงดลใจเพื่อตอบสนองการใชสีอยางทฤษฎีสีแสงซึ่งมุงเนนสสีันบรรยากาศตางๆ ตามแตละชวงเวลา 
เชนเดียวกับการวาดภาพของปอล เซซานจะเปนการวาดจากสถานทีจ่ริงทั้งสิ้นโดยการออกไปเขยีนกลางแจง 
เปนการถายทอดความรูสึกของตนเองอยางฉับพลันจากประสบการณในขณะนั้น เทคนคิการระบายสทีี่นํามาใช
จึงตองมีความเหมาะสมกับการวาดภาพนอกสถานท่ี เชน การระบายสีครั้งเดียวเสร็จแบบ Alla Prima 
สอดคลองกับโกศล พิณกลุ (2543, หนา 2-27) ที่ไดอธิบายเทคนิคการระบายสดีังกลาววา เปนการระบายสีเสร็จ
ทันทีคร้ังเดียวโดยไมตองซ้ําหรือเกลี่ยสี เทคนิคการระบายสีนี้พบไดในงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนอยางกลุมลัทธิ
ประทับใจ การระบายลักษณะน้ีสามารถเห็นรอยท่ีแปรงอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม เทคนิคการระบายสีที่ปอล  
เซซานมักนํามาใชอยูบอยๆ คือการระบายใหเปนแผนสสีั้นๆ เชื่อมตอกันดวยการใชพูกันแบนหลายขนาด เพื่อ
สรางความซับซอนของรอยพูกัน ซึ่งใหผลในการสื่ออารมณของรูปทรงแบบก่ึงนามธรรม นอกจากน้ีการระบาย
แบบขอบคม การระบายสีใหขอบรูปทรงผสานกันอยางนุมนวล และการระบายสีแบบเรียบกลมกลืน กม็ีสวนทํา
ใหเกิดการประสานสัมพันธเปนเอกภาพ รูปแบบการตัดทอนและการบิดเบือนท่ีปอล เซซานใชลวนมาจากเหตผุล 
2 ประการ ไดแก ประการที่ 1 เกิดจากแนวคิดของปอล เซซานที่เช่ือวารูปทรงในธรรมชาตินั้นลวนมาจากรูปทรง
มูลฐานอยางเรขาคณติและเช่ือวาศิลปะไมใชการจําลองหากแตเปนการนําเสนอของศิลปน ปอล เซซานยังชอบใช
คํา 2 คําในการอธิบายผลงาน คือ มอดวิเลช่ัน หมายถึงการปรับการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมและเรียลไลเซช่ัน
หมายถึง การสํานึก การทําใหเปนจริงขึ้นมาจากแนวคิดดังกลาวจึงนาํไปสูการแปลงรูปทรงในธรรมชาติใหเปน
รูปทรงท่ีงายขึ้นอยางรูปทรงเรขาคณิตตลอดจนใชสีเปนตัวกําหนดความลึกตื้นใกล ไกลในภาพ สอดคลองกับ 
นิคม กุบแกว (2544, หนา 387) ไดกลาวสรุปในงานวิจัยไววาการสรางงานของปอล เซซาน ระหวาง ป ค.ศ. 
1889-1906 รูปแบบทีน่ํามาสรางสรรคน้ัน มีเพียง 3 รูปแบบ คือ รปูแบบเลียนแบบธรรมชาติ รูปแบบลดทอน
รูปทรงและรูปแบบปรบัเปลีย่นรูปทรง จากท่ีกลาวมาจึงสอดคลองกบัพีระพงษ กุลพิศาล (2549, หนา 117) ที่ได
กลาวเพิ่มเติมวา แนวคิดของปอล เซซานในชวงเริ่มตนของลัทธิใหความสําคัญกับรูปทรงบนระนาบมากกวา
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รูปทรงตามธรรมชาติดวยการตัดทอนธรรมชาติสูรูปทรงเรขาคณิตพืน้ฐาน คือ ทรงกระบอก ทรงกลมและ
ลูกบาศก ซึ่งตอมาไดมีอิทธิพลตอการกําเนิดของลัทธิบาศกนยิมนั่นเอง ประการที่ 2 เกิดจากแนวคิดตามทฤษฎี
แบบแผนนิยมของคานทที่มีอิทธิตอแนวคิดการสรางงานของศิลปนในขณะนั้น แนวคิดทฤษฎดีังกลาวเช่ือวา 
โครงสรางที่มีแบบแผนของผลงานเปนที่มาของคุณคาทางสุนทรียภาพในตัวมันทั้งสีสันและเสียงตางๆ อาจจะ
กอใหเกิดความพึงพอใจไดเชนกัน คุณคานี้ตองมาจากโครงสรางที่มีแบบแผนเทานั้น และไมไดมาจาก
สวนประกอบยอยๆ โดยตรง อยางเชน สีที่สดใสในภาพทิวทัศนท่ีกระตุนสายตาชวยเพ่ิมคุณคาของเสนและการ
ออกแบบใหเห็นชัดขึ้น ความสัมพนัธซึ่งกันและกันของสีสันของเสนและมวลตางๆ รูปทรงซึ่งไมไดเปนรูปทรงของ
สีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะไมวาจะเปนสฟีา น้ําเงิน มวงหรือเขียวก็ตาม คอืรูปทรงอันเปนที่มาของความงามที่แทจริง  
จากเหตผุลทั้ง 2 ประการนี้ ศิลปะที่แสดงออกทางอารมณความรูสึกอยางศิลปะประทับใจยุคหลังนั้น มักจะอาศัย
ลักษณะของรูปทรงท่ีบิดเบือนดดัแปลงอยางมาก เนื่องจากตองการใหผูชมมีความรูสึกแตกตางไปจากการรับรู
รูปทรงธรรมดาๆ หรือรูปทรงท่ีดูแลวถูกตองเหมือนจริง ดวยเหตุนี้การสรางงานของปอล เซซานจึงมิไดมุงหมาย
เพียงเพ่ือถายทอดความงามของบรรยากาศแสงสเีทานั้นหากแตยังเปนการถายทอดความสัมพันธของรูปทรงท่ี
เกิดจากสเีชนกัน อยางไรก็ดีแนวคดิเกี่ยวกับการตัดทอนและการบดิเบือนของปอล เซซานยังเปนจุดสําคัญดวยสง
อิทธิพลตอศิลปนในยุคถัดมาอันเปนยุคสมยัที่ศิลปนสรางสรรคงานดวยการวิเคราะหธรรมชาติอยางศิลปนในลัทธิ
บาศกนิยม การจัดภาพ พบวาการใชทัศนียภาพเชิงเสนเพื่อสรางความตื้นลึกในภาพจิตรกรรมอยางท่ีทํากันมาแต
โบราณเปนสิ่งที่ปอล เซซานไดละทิ้งไปโดยหันมาใชทัศนียภาพเชิงบรรยากาศและใชสีกําหนดความตื้นลึกหรือ
ระยะใกลไกลในภาพแทน การสรางมิติความลึกตื้นในภาพดวยวิธีการดังกลาวจึงมีความสอดคลองกับผลการวิจัย
ของนิคม กุบแกว (2544, หนา 387) ที่ไดกลาวถึงการสรางงานของปอล เซซานวา “ในดานมติิ มีการสราง  
ความลึก 3 วิธี ไดแก การจดัวางตาํแหนงที่ตางกันของวัตถุในภาพ การกําหนดขนาดท่ีแตกตางกันของวัตถุใน
ภาพ และการใชคานํ้าหนักสีที่แตกตางกันของวัตถุ” อยางไรก็ตาม พจนานุกรมศัพทศิลปะ อังกฤษ-ไทย (2552, 
หนา 8) ไดอธิบายเกี่ยวกับทัศนียภาพเชิงบรรยากาศไววา เปนการสรางความรูสึกในเร่ืองความลึก โดยการ
เลียนแบบลักษณะในบรรยากาศในธรรมชาติ ซึ่งผูดูภาพจะเห็นสิ่งตางๆ และมวลอากาศที่อยูไกลจะมสีีจางลง
และมสีีฟามากข้ึน จากคําอธิบายน้ีจึงเปนสิ่งยืนยันไดวาปอล เซซานไดใชทัศนียภาพเชิงบรรยากาศเน่ืองจากสี
มวง สีน้ําเงิน สีฟาเปนสีแสงท่ีถูกใชระบายเพื่อสรางบรรยากาศ และพบวาไดใชระบายนับแตการสรางงาน
ระยะแรกป ค.ศ. 1876 จนกระท่ังถึง ป ค.ศ. 1905 อันเปนระยะสุดทาย อยางไรก็ดี ปอล เซซานมักใชวิธีการ
สรางดลุภาพดวยการใชเสนตั้งแกนทางด่ิงของสิ่งกอสรางและตนไม ตัดกับเสนแกนทางราบของทองฟา เมื่อเสน
แกนท้ังสองนี้ตั้งฉากซ่ึงกันและกัน เราจึงเรยีกเสนแกนท้ังสองนี้รวมกันวา เสนแกนต้ังฉากซ่ึงเปนวิธีการจัดภาพ
แบบตั้งฉากทําใหสอดคลองกับนงนารถ เมินทุกข (2534, หนา 47) ที่อธิบายเก่ียวกบัการจดัภาพแบบตั้งฉากไววา 
คือการวาดภาพท่ีวัตถุนั้นๆ ตั้งฉากกับพื้นระดับ เชน ตนไม คน ตึก การจัดภาพลักษณะนี้จะใหความรูสึกท่ีมั่นคง 
แข็งแรง หนักแนน จากคําอธิบายน้ีจึงเปนสิ่งยืนยันไดวาปอล เซซานตองการจัดภาพแบบฉากเพ่ือใหรูปทรงตางๆ 
บนระนาบมีแลดมูีความหนักแนนมั่นคงน่ันเองนอกเหนือจากความพยายามของปอล  เซซานท่ีมคีวามมุงหมาย
ตองการแปลความงามของธรรมชาติที่รายรอบและหอมลอมสิ่งกอสรางแลวยังแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถันใน
การนําเสนอจุดสนใจในภาพ ดวยการใชสีคูตรงขามเพื่อใหผลในเรื่องของการสงเสรมิระหวางสี ตลอดจนการสราง
ความสัมพันธระหวางรูปและพื้นดวยการใชลักษณะขอบคมเนนสวนเดนของรูปทรงในภาพ เชน จั่วแหลมของ
สิ่งกอสรางกับทองฟา ขณะเดียวกันการประสานสัมพันธระหวางรูปและพื้น ก็ใชวิธีการประสานสเีพื่อใหเกิด
เอกภาพ ทั่วทั้งภาพ รวมถึงการจัดวางจุดสนใจไวตรงกลางภาพและการใชลักษณะมืดลอมสวางยังเปนวิธีการที่
นํามาใชมากเชนกัน ซึ่งการสรางจุดสนใจในลักษณะดังกลาวนี้ตางมผีลตอความนาสนใจในผลงานของปอล เซ
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ซานดวยกนัท้ังสิ้น สอดคลองกับกําจร สุนพงษศรี (2554, หนา 60-61) ที่ไดกลาวถึงแนวทางการสรางงานของ
ปอล เซซาน ไววา “เขาไดบุกเบิกแนวคิดในเรื่องของรูปทรงและปรมิาตร ของสรรพสิ่งทั้งหลายรวมท้ังหลัก
สุนทรียภาพในดานการมองความจริงที่ซอนเรนอยูในธรรมชาติ” จากคํากลาวนี้ ในการมองความจริงที่ซอนเรน
อยูในธรรมชาติศลิปนจึงมักพยายามในการแสดงความหมายของสิ่งเหลานี้ดวยวิธีการตางๆ แมกระทั่งการสราง
จุดสนใจในภาพเพ่ือดึงดูดความสนใจเพื่อนําไปสูการบอกเลาเนื้อหาของภาพนั่นเอง 

2. การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางดวยสีน้าํมันบนผาใบของผูวิจัย จํานวน 8 
ภาพ เปนการนําผลการวิเคราะหและผลการสัมภาษณครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 มาสรางสรรคโดยปรับใหเขากับ
บริบทของทัศนียภาพสิ่งกอสรางในเมืองไทยและจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมักถูกหอมลอมไปดวยธรรมชาติอยางพืช
พันธุตนไมตามแตละลักษณะของภูมิประเทศรวมถึงความแตกตางของรูปแบบสถาปตยกรรมท่ีสะทอนถึง
วัฒนธรรมการสรางที่อยูอาศัย ชุดสีที่ใชประกอบดวย สเีขียว สีเหลือง สีสม สีน้ําเงิน สีแดง สมีวง สีกลาง สีขาว
และสคีล้ํา เทคนคิการระบายสีน้ํามันที่ใชประกอบไปดวย การระบายดวยวิธีลูบสีเปนแผนเช่ือมตอกัน เพื่อใหเกิด
ปริมาตรกับรูปทรงในภาพรวมถึงการระบายสีแบบเรียบกลมกลืน การระบายสีแบบขอบคม การระบายใหขอบ
รูปทรงผสานกันอยางนุมนวล การระบายขีดเปนเสนและเรยีงเสน มกีารตัดทอนรูปทรงทําใหเปนรูปทรง
เรขาคณิตเปนเหลีย่ม เปนทรงกลมและเปนรูปอิสระ การบิดเบือนรปูทรงมีทั้งทําใหยืดและหด การจดัภาพเปน
การใชทัศนมิติเชิงบรรยากาศท่ีประกอบดวยลักษณะเสนแนวต้ังของสิ่งกอสรางและตนไมกับลักษณะเสนแนว
นอนของขอบฟาเพื่อสรางดุลยภาพ การสรางจุดสนใจในภาพใชวิธีทําใหภาพมีขอบคมเพ่ือแยกรูปกับพืน้ออกจาก
กัน รวมทั้งใชสีคูตรงขามและใชการจัดวางตําแหนงท่ีเปนจุดสนใจไวกลางภาพประกอบกับการใชสีมดืลอมสสีวาง      
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

   1. การศึกษาจิตรกรรมภาพทิวทัศนสิ่งกอสรางของปอล เซซาน จากขอมูลภาพผลงานท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง บางภาพที่ไมไดรับการคดัเลือกยังมีความนาสนใจท่ีจะศึกษาอยูหลายภาพดวยกัน เพื่อใหไดขอมูลที่
ชัดเจนควรเพิม่จํานวนของกลุมตัวอยางและเลือกภาพใหไดปรมิาณอยางละเทาๆ กันในแตละระยะของการสราง
งาน เพื่อท่ีจะไดทราบถึงพัฒนาการของการสรางงานเน่ืองจากชวงระยะปท่ีศึกษามีความกวางอยูมาก 

   2. การกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษานั้นจะเห็นไดวาพยายามท่ีจะศึกษาใหคลอบคลุมผลงาน แต
ก็ยังมีประเด็นที่นาศึกษาอยูอีก เชน ปจจัยที่อิทธิมีพลตอการสรางงานของตัวศิลปนเอง โดยเฉพาะการสรางงาน
ในระยะสุดทาย อาทิ ภาพ Bords d'une rivière (Riverbanks) 1905 ซึ่งมีการคลี่คลายรูปทรงมากกวาระยะตน
และระยะกลาง  

   3. การพัฒนาสรางสรรคของผูวจิัยควรเช่ือมโยงกับการวิเคราะหขอมูลในแตละระยะของกลุม
ตัวอยางที่นํามาศึกษา เพื่อท่ีจะไดพบพัฒนาการของการสรางสรรคในแตละระยะ 

   4. การพัฒนาสรางสรรคผูวิจยัควรแสดงความเปนลักษณะเฉพาะตนในผลงานบางนอกเหนือจากการ
นําผลการศึกษามาสรางสรรค 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
   ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาผลงานปอล เซซาน ในเน้ือหาอ่ืนๆ ใหครอบคลุมมากข้ึน เนื่องจากใน

ระยะปท่ีเปนกรณีศึกษาน้ันปอล เซซาน ยังไดสรางสรรคผลงานอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจเชนกัน อาทิ ภาพหุนนิ่ง ภาพคน 
อยางไรก็ตาม การเลือกประเด็นทีศ่ึกษาก็ควรใหมีความครอบคลุมมากข้ึนกวาเดิม 
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