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54901333: สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา 

คาํสําคญั: พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ: ภายในสู่ภายนอก 

 สุวิชา  พ่ึงเกตุ : พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ : ภายในสู่ภายนอก.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  :    รศ.ทินกร   

 กาษรสุวรรณ  และ อ.ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน.  86 หนา้. 

วิทยานิพนธ์  หวัขอ้เร่ือง  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  :  ภายในสู่ภายนอกมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงถึงพลงัเร้นลบั

จากธรรมชาติ จากการท่ีไดส้ัมผสักบัความงดงามของธรรมชาติ ท่ีมีความประสานสัมพนัธ์เป็นสภาวะท่ีประกอบกนัอยา่ง

สมดุลยล์งตวัส่ิงเหล่าน้ี  ลว้นเป็นท่ีมาของเเรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ มีการเเสดงออกในเน้ือหาท่ี  เเสดง

ถึงความงดงามของธรรมชาติ ท่ีมีพลงัอาํนาจ เร้นลบั มหาศาล โดยมุ่งเนน้ไปในเร่ืองของการเเสดงออกจากสภาวะอารมณ์ท่ี

เคล่ือนไหวชา้ๆจนไปถึงการแสดงอารมณ์ท่ีรุนแรงสร้างสรรคจิ์นตนาการออกมา  ในผลงานจิตรกรรมเเบบเอกซ์เพลสชนั

นิสตก่ึ์งนามธรรม  ท่ีเป็นการคน้หาความสมดุลระหว่างอารมณ์ ความรู้สึกทางนามธรรม เเละความเป็นจริงทางรูปธรรม 

สาระสําคญัเหล่าน้ีเ ช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัอยา่ง สมบูรณ์ มีความสมบูรณ์ในตวัของมนัเอง ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีสั่งสมอยู่

ภายใน และในท่ีน้ีทาํใหข้า้พเจา้ตอ้งการเเสดงออกทางศิลปะ มากกว่าการเเสดงกฏเกณฑ ์ เเละเหตุผลอนัเเทจ้ริงภายนอก   

นอกจากน้ีจะยงัส่งผลถึงการสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัในอนาคตต่อไป 

ขอบเขตของการศึกษา  มุ่งแสดงถึงความคิดความรู้สึกเเละอารมณ์  ท่ีมีจินตนาการของผูส้ร้างสรรคท่ี์มีต่อความ

งามของธรรมชาติ  เป็นผลงานจิตรกรรมลกัษณะ 2  มิติ  เป็นการสร้างงานจิตรกรรม ท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนของการทดลอง คน้ควา้

เเละพฒันาอยา่งต่อเน่ือง นาํเสนอเร่ืองราวเน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ และความรู้สึกท่ีไดจ้ากธรรมชาติ รูปเเบบเป็นผลงานเอกซ์

เพลสชนันิสต์  (Expressionism) และก่ึงนามธรรม ( Semi-abstract) ท่ีเป็นการคน้หา ความสมดุลระหว่างพ้ืนผวิ (Texture) 

พ้ืนท่ีว่าง (Space)  เเละรูปทรง (Form) โดยใชส่ื้อท่ีมาจากธรรมชาติ ป่าไม ้ตน้ไม ้ท่ีมีรูปทรงน่าปร ะทบัใจ เเลว้นาํมา

คล่ีคลาย ตดัทอน เเลว้สร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ ตามความรู้สึก เเละอารมณ์ ภายในจิตใตส้ํานึกของผูส้รางสรรคเ์องโดยใช้

เทคนิควิธีการ ส่ือผสม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  ดิจิตอลทชั ในการสร้างพ้ืนผวิ  ร่องรอย  ตลอดจนการเเสดงออกท่ีเป็นไป

อยา่งฉบัพลนั ต่อเน่ืองตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกภายในท่ีบงัเกิดขึ้น ในสภาวะจิตเเห่งจิตนาการสร้างสรรคข์ ั้นตอนของ

การสร้างสรรคผ์ลงานประกอบไปดว้ย 6 ขั้นตอน   1. ศึกษาจากเเหล่งท่ีมาของแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติโดยทัว่ไป 

รูปทรงของตน้ไม ้ ลกัษณะพ้ืนผวิ ตลอดจนการทบัซอ้นของรูปทรง เเละการศึกษาถึง ร่องรอยของพ้ืนผวิท่ีปรากฎ   2. 

เลือกสรรค ์วิเคราะห์เเละสรุปผล   3. ทาสีอะคริลิกบนกระดาษใหท้ัว่ดว้ยสีดาํ วาดภาพลงบนกรพดาษโดยขูดสีออกให้

ปรากฎลายเส้นจากพ้ืนผวิดา้นล่างของกระดาษ เม่ือเสร็จแลว้ใหน้าํไปแสกนเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้นาํมาแต่ง

รายละเอียดและลงสีอีกคร้ัง   4. การปฎิบติังานในคอมพิวเตอร์และใชเ้ทคนิคขูด ขีด ทบั  ตามอารมณ์ความรู้สึก   5. นาํ

ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ เเลว้นาํมาวิเคราะห์วิจารณ์ ทั้งโดยตนเอง เเละอาจารยผ์ูค้วบคุม วิทยานิพนธ์   และ 6. ทาํงานช้ิน

ต่อไปตามขั้นตอนเดิม  

 ผลการศึกษาและสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี  ขา้พเจา้ไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์และสร้างผลงานใหต้อบสนองตรงตาม

แนวความคิด และแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม  จาํนวน  5 ผลงาน ภาพท่ี 1 ขนาด 150 x 

250 ซม. ภาพท่ี 2 ขนาด 150 x 250 ซม. ภาพท่ี 3 ขนาด 200 x 200 ซม. ภาพท่ี 4 ขนาด 200 x 200 ซม.  ภาพท่ี 5 ขนาด 150 x 

250 ซม.  เพ่ือแสดงถึงความรู้สึกพลงัการเกิด  พลงัของการดาํรงชีวิต เเละพลงัการเส่ือมสลาย ซ่ึงเป็นพลงัล้ีลบัท่ีเกิดขึ้น ส่ิง

ต่างๆเหล่าน้ี ถูกบนัทึกลงภายในจิตใจ เเลว้เเสดงออกเป็นผลงานท่ีบอกถึงความรู้สึกภายใน อนัเป็นพลงังานเร้นลบั 

 
สาขาวิชาทศันศิลปศึกษา                                                        บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมอืช่ือนักศึกษา........................................                                                                                              ปีการศึกษา 2555 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ............................  2. ............................. 
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54901333: MAJOR:  VISUAL ARTS EDUCATION  
KEY WORD:  MYSTERIOUS POWER FROM NATURE: INSIDE TO OUTSIDE 
 SUVICHA PHUNGKATE: MYSTERIOUS POWER FROM NATURE: INSIDE TO OUTSIDE. THESIS 
ADVISORS:  ASSOC.PROF.  TINNAKORN  KASORNSUWAN, AND Ph.D. WISUD  PO  NGERN.  86  pp.   

 
Thesis entitled    “ Mysterious  power from Nature :    inside  to  outside ” aimed at 

revealing the mysterious  power from nature  from the experience with the beauty of nature 
coordinated in the balance way. This is the origin of the inspiration in creating artwork, expressing 
contents showing the beauty of nature with the multitude of mysterious  power from nature, 
focusing on the expression from the emotion with slow motion to the intense emotion to search for 
balance between the abstract emotion and feeling and the tangible fact. These are linked 
completely it themselves; they are the feelings inside. Here I would like to express art rather the 
revelation of outer rules and reason. Besides, it leaded to the creation of classic painting in the 
future.  

The scope of the study aimed at expressing thinking, feeling, and emption with the 
imagination of the creators on the beauty of nature, which is the two-dimension painting work. It is 
the creation of painting work on basis of continuous experiment and search and development. The 
contents are presented concerned with emotion and feeling obtained from nature. The form is 
Expressionism and Semi-abstract, to search for balance of texture, space and form by using media 
from nature, forest, tree with impressed shapes then cut it and create a new form under the feeling 
and emotion inside the subconscious mind of the creator, by using digital-paintings mixed media in 
creating surface, track, and the instant expression, responding to the feeling and emotion inside in 
the condition of imagination and creation. The procedures of creation of work consist of 6 
processes as follows: 1. Study from the origin of inspiration from general nature, shapes from tree 
and surface, and the overlapping of shapes, and study into the trace of surface; 2. Analyze, and 
conclude; 3. Painting with black acrylic all over the paper. Drawing by forcefully Scrape over the 
surface to emerge the surface to emerge the surface of paper. After finish drawing. Scanning it to 
the computer to decorate and re-paint; 4. The computer use technique to scrape and mark under 
the feeling; 5. Bring the complete work to analyze by oneself and by the thesis advisors; and 6. 
Work on the next piece of work by using the same procedure.  

The result of my research and creative process can be investigated from my analysis of 
primary information and creative outcomes that correspond to my individual thoughts, including my 
feelings implied through a series of five paintings. The size of the first painting is 150 centimeters 
in length and 150 centimeters in width; that of the second one is 150 and 250; that of third one is 
200 and 200; that of the fourth one is 200 and 200; and that of the fifth one is 150 and 250. The 
paintings to realize the power of the Birth, the power of the having Life and the power of the Non – 
Existence Which is the mystic power of the Truth. All of these were retained in my mind and be 
presented to be the internal mystic power. 

 
 
Program of (visual arts education)                                                  Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                                       Academic Year 2012 
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กติติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้และสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธข์องขา้พเจา้สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความ

อนุเคราะห์ช่วยเหลืออยา่งดียิง่จาก  รองศาสตรจารยทิ์นกร  กาษรสุวรรณ อาจารย ์ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน  

อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธท์ี่ใหค้วามรู้คาํแนะนาํในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บก  พร่องต่างๆและยงั

เป็นกาํลงัใจใหเ้สมอมา  รวมถึง  รองศาสตรจารยป์ริญญา  ตนัติสุข  ศาสตรจารยพ์ษิณุ  ศุภนิมิตร    

ศาสตรจารยป์รีชา  เถาทอง   รองศาสตรจารยศิ์ริพงศ ์ พยอมแยม้  อาจารย ์ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร  ที่

คอยเป็นกาํลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือตลอดมาและ คณาจารยท์ุกท่านที่คอยห่วงใย  ขอกราบ

ขอบพระคุณ 

ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่ฝ่ายวชิาการทั้งคณะจิตรกรรมและคณะศึกษาศาสตร์และ

ขอขอบคุณเจา้หนา้ที่บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านที่คอยช่วยเหลือติดต่อ

ประสานงานใหม้าโดยตลอด ขอขอบคุณพี่ๆ เพือ่นๆทุกคนที่คอยใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือเสมอมา 

สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาซ่ึงคอยใหค้วามช่วยเหลือคอยเป็นแรงใจและ

สนบัสนุนในทุกดา้นดว้ยดีตลอดมา  ความดีงามอนัเกิดจากการศึกษาคร้ังน้ีขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุก

ท่าน 

ผูส้ร้างสรรคมี์ความซาบซ้ึงในความกรุณาอนัดียิง่และไม่มีวนัลืมพระคุณจากทุกๆท่านที่

ไดก้ล่าวมาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบนัดาลใหทุ้กท่านประสบความ สุขความเจริญ

ยิง่ๆขึ้นไป 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของการสร้างสรรค์ 

ธรรมชาตินั้นยิง่ใหญ่ไพศาลเป็นบ่อเกิดของทุกสรรพชีวติซ่ึงมีการหมุนเวยีนเปล่ียนเเปลง   

อยูต่ลอดเวลามีส่ิงมีชีวติมากมายอาศยัดาํรงชีพอยูร่วมกนั มีทั้งสตัวน์อ้ยสตัวใ์หญ่นานาชาตินั้น ต่าง

ไดรั้บประโยชน์มาจากทรัพยากรในธรรมชาติมีการพึ่งพาอาศยั เก้ือหนุนจุนเจือ พึ่งพาซ่ึงกนัเเละกนั  

หล่อเล้ียงร่างกายเราอาศยัความสุนทรียเ์ริงรมยใ์นการหล่อเล้ียงจิตวญิญาณเเละทั้งหมดทั้งมวลลว้น

มาจากธรรมชาติเเทบทั้งส้ินในธรรมชาติมีความงามที่ลึกลบัอยา่งน่าอศัจรรย์ มีเร่ืองราวต่างๆใหค้น้  

หามากมายมหาศาล  ทั้งเร่ืองของความงาม  ความไม่งาม  เร่ืองราวของการเกิดเเละการตาย   อนัเป็น

การหมุนเวยีนเปล่ียนไปไม่หยดุน่ิงเป็นการรักษาสมดุลที่ธ รรมชาติสร้างใหก้บัทุกชีวติบนโลก

เร่ืองราวที่มีอยูใ่นธรรมชาติน้ีเอง  ที่เป็นเเรงบนัดาลใจใหข้า้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

ความผกูพนัธก์บัธรรมชาติ  เห็นความงามและคุณค่าทางดา้นภายนอก  คือ  ปัจจยัในการ

ดาํรงชีวติ  และคุณค่าภายใน  คือ คุณค่าทางดา้นดา้นจิตใจ  เปรียบเสมือนแม่บทสาํคญัของการรับรู้

จากธรรมชาติ ทาํใหเ้ขา้ใจในคุณค่าต่างๆ  อนัเป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวติ และนาํมาสร้างเป็น

กฎเกณฑข์องความงามที่เจริญงอกงามจนเช่ือกนัวา่ธรรมชาติเป็นมารดาของความรู้ 

ธรรมชาติ เป็นแหล่งความงามที่สมบูรณ์ที่สุด มีทั้งความ งาม ต่อ การดาํรงชีวติ และ

ธรรมชาติ ที่อยูร่อบๆตวัเรา  ก็ยงัสามารถช่วยใหเ้กิดอารมณ์ผอ่นคลาย  รู้สึกปลอดโปร่งและมีสมาธิ  

ทาํใหใ้จที่สบัสนวุน่วายสงบขึ้ น  งานศิลปะกบัธรรมชาตินั้น ธรรมชาติ  จึงเป็นเสมือนตน้แบบของ

มนุษยท์ี่อาศยัแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรรคศิ์ลปะ  โดยเร่ิมตน้จากการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะที่

ไดจ้ากการเจริญเติบโตของพชืนานาชนิด 

ผูส้ร้างสรรคมี์ความสนใจในธรรมชาติพรรณไมเ้ป็นอยา่งยิง่ซ่ึงมีคุณประโยชน์ต่อชีวติทั้ง

มวลจนกระทัง่มนุษย ์และคุณค่าแห่งจิตใจ ธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวติของมนุษยร์วมไปถึง

ส่ิงมีชีวติที่คอยเพิง่พาอาศยักนัและกนัส่ิงมีชีวติเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความงามและแรงบนัดาลใจอยา่งยิง่ 

ใหญ่ใหแ้ก่ผูส้ร้างสรรค์ผูส้ร้างสรรคไ์ด้สมัผสัถึงความงามของตน้ไมเ้มล็ดพนัธพ์ื้นผวิของเปลือกรูป 

ทรงเเละการบิดพล้ิวของลาํตน้ร่องรอยการปริเเตกหกัโค่นยามเม่ือกระเเสลมพดัเเรงฝนตก ความงาม

ของธรรมชาติดงักล่าว ที่มีความเปล่ียนเเปลไม่คงที ่บางส่ิงก็เกิด บางส่ิงก็สลายใหเ้กิดเป็นประกาย 
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เจิดจา้  ส่องสวา่งก ลางใจเเก่ขา้พเจา้โดย ผูส้ร้างสรรค์ ใช้ส่ือจากธรรมชาติ เเลว้นาํมาสร้างสรรค์ ดดั 

แปลงตดัทอน ผสมผสานความรู้สึก เเละจินตน าการส่วนตวั  ผูศึ้กษานั้นมีความสนใจวธีิการสร้ าง 

สรรคท์ี่หลากหลายรูปแบบ เพือ่จะนาํเทคนิคเหล่าน้ีมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นจิตรกรรม  เช่นงาน

ทางดา้น 3D MAX , MAYA,  ZBRUSH และ  เทคนิคภาพพมิพ ์ โดยการนาํเทคนิคต่างๆให้

ผสมผสานกนั รวมไปถึงศิลปะที่เป็นส่ือมีเดียอาร์ท การแสดงออกทางดา้นสุนทรียภาพ ผา่นส่ือสญั-  

ลกัษณ์  และ กระบวนการทางธรรมชาติ  ส่วนเน้ือหาบอกเร่ืองราวการเคล่ือนไหวการหมุนเวยีน

เปล่ียนแปลง  เร่ืองราวของชีวติและ สรรพชีวติ ฯลฯ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการพฒันาการสร้างสรรคง์าน

ทศันศิลป์ในอนาคต 
 
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพือ่ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางธรรมชาติ  ที่เก่ียวขอ้งและแนวความคิดในการสร้าง 

สรรคผ์ลงาน  ทั้งทศันศิลป์ที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2. พฒันาผลงานสร้างสรรคโ์ดยการสดงออกถึงการผสานสมัพนัธข์องทศันธาตุ เสน้  

รูปทรง  พื้นผวิและ  จงัหวะของธรรมชาติ 
 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์ 

พลงัการเกิด พลงัของการดาํรงชีวติ เเละพลงัการเส่ือมสลาย  ซ่ึงเป็นพลงัล้ีลบัที่เกิดขึ้น 

ตามวถีิธรรมชาติ  ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี มนุษยไ์ดซึ้มซบับนัทึกลงภายในจิตใจ เเลว้ เเสดงออก ในลกัษณะ

ต่างๆ ซ่ึงพลงัเหล่าน้ี ไดถู้กบนัทึกใน ความรู้สึกภายใน ของผูศึ้กษา อนัเป็นพลงังานเร้ นลบั ที่เเสดง

ออกถึงความ รู้สึกสนุกมีชีวติ   

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ในผลงานจิตรกรรมของขา้พเจา้ ซ่ึงขา้พเจา้ไดน้าํเสนอเป็นโครงงานศิลปนิพนธใ์นชุดน้ี 

ไดเ้เสดงออกถึงความคิดความรู้สึกเเละอารมณ์ของขา้พเจา้ท่ีมีต่อความงามของธรรมชาติดงัไดก้ล่าว

มาในตอนตน้ 

 1. มุ่งเเสดงถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่ มีจินตนาการมาจากเร่ืองราวความเป็นจริง

ในธรรมชาติ 

2.   เป็นผลงานจิตรกรรมลกัษณะ 2  มิติ  เป็นการสร้างงานจิตรกรรม ที่ตั้งอยูบ่นพื้นของ

การทดลอง คน้ควา้เเละพฒันาอยา่งต่อเน่ือง นาํเสนอเร่ืองราวเน้ือหาเก่ียวกบัอารมณ์ และความรู้สึก

ที่ไดจ้ากธรรมชาติ 
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3.  รูปเเบบเป็นผลงานเอกซ์เพลสชนันิสต์  (Expressionism) และก่ึงนามธรรม ( Semi-

abstract) ที่เป็นการคน้หา ความสมดุลระหวา่งพื้นผวิ(Texture) พื้นที่วา่ง (Space)เเละรูปทรง (Form)  

โดยใชส่ื้อที่มาจากธรรมชาติ ป่าไม ้ตน้ไม ้ที่มีรูปทรงน่าประทบัใจ เเลว้นาํมาคล่ีคลาย ตดัทอน 

เเลว้สร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่ ตามความรู้สึก เเละอารมณ์ ภายในจิตใตส้าํนึกของขา้พเจา้เอง 

4.  ใชเ้ทคนิควธีิการส่ือผสมคอมพวิเตอร์กราฟฟิกดิจิตอลทชั ในการสร้างพื้นผวิ 

ร่องรอย ตลอดจนการเเสดงออกที่เป็นไปอยา่งฉบัพลนั ต่อเน่ืองตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกภายใน

ที่บงัเกิดขึ้น ในสภาวะจิตเเห่งจิตนาการสร้างสรรค ์

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาจากเเหล่งที่มาของแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ  

2. นาํขอ้มูลที่เป็นจากแรงบนัดาลใจจากขอ้ที่  1  มาคดัสรร  วเิคราะห์  และสรุปผล 

3. ขั้นตอนการสร้างสรรค ์

   3.1 ร่างภาพดว้ยสีอคิลิก เเละใชว้ธีิ การขดูขีดออกโดยใชเ้คร่ือ งสเเกนภาพเขา้

ไปในคอมพวิเตอร์ เพือ่ทาํการเขียนเเละระบายสี 

 3.2 การปฎิบติังานในคอมพวิเตอร์ใชเ้ทคนิค ขดู ขีด ทบัตามอารมณ์ รวบรวม
นาํมาวเิคราะห์ภาพตน้แบบ โดยการตดัทอนรูปทรง และคล่ีคลาย ผสมผสาน จนไดรู้ปใหม่จาก
จินตนาการเพือ่นาํมาสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป   โดยมีขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ทั้งในช่วงก่อน
ศิลปนิพนธ ์  และช่วงทาํศิลปนิพนธ ์

4. นาํผลงานที่เสร็จ สมบูรณ์เเลว้นาํมาวเิคราะห์วจิารณ์ทั้งโดยตนเองเเละอาจารยผ์ู ้

ควบคุมวทิยานิพนธ ์

5. จดัแสดงผลงานนิทรรศการเพือ่เผยแพร่ 
 

แหล่งข้อมูล  

1. ปฐมภูมิ   เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากเร่ืองราวประสบการณ์โดยเห็นจริงตามธรรมชาติ   

จึงไดร้วบรวมขอ้มูลโดยการจดบนัทึก การถ่ายภาพร่างภาพ ตน้แบบจากสถานที่จริง 

2. ทุติยภูมิ   เป็นขอ้มูลที่ไดม้าจากเร่ืองราวในหนงัสือ และส่ืออินเทอร์เนท 
 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

กลอ้งถ่ายรูป   สมุดเสก็ตภาพ   สีอคริลิ ค  พูก่นั   แปรงยาง   เฟรม   เมาทป์ากกา และ  

คอมพวิเตอร์   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       

 
 

 

บทที ่2 

ทีม่าของแนวความคดิและแรงบันดาลใจ 
 

มนุษยน์ั้นมีความสมัพนัธก์บัส่ิงแวดลอ้มอยา่งแนบแน่นตั้งแต่ในสมยัอดีตปัญหาเร่ืองของ

ความสมดุลของธรรมชาติต ามระบบนิเวศยงัไม่เกิดขึ้นมากนกั ทั้งน้ีเน่ืองจากผูค้นในยคุตน้ๆ นั้น มี

ชีวติอยูใ่ตอิ้ทธิพลของธรรมชาติความเปล่ียนแปลงทางดา้นธรรมชาติและสภาวะแวดลอ้มเป็นไป

อยา่งค่อยเป็นค่อยไปจึงอยูใ่นวสิยัที่ธรรมชาติสามารถปรับดุ ลของตวัเองไดก้าลเวลาผา่นม าจน 

กระทัง่ถึงระยะเม่ือไม่ก่ีสิบปีมาน้ี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทศวรรษท่ีผา่นมา (ระยะสิบปี ) ซ่ึงเรียกกนั

วา่ "ทศวรรษแห่งการพฒันา " นั้น ปรากฎวา่ไดเ้กิดมีปัญหารุนแรงดา้นส่ิงแวดลอ้มขึ้นในบางส่วน

ของโลกและปัญหาดงักล่าวน้ี  จะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวติในโลก ปัญหาระบบ

นิเวศน์ถูกทาํลาย ก็จะเกิดขึ้นและจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในทุกประเทศ 

ความจําเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์ 

ในการมีชีวติอยูข่องมนุษยช์าติ เพือ่แสวงหาการพฒันาทางเศรษฐกิจและความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาตินั้น จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความจริงที่ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนันั้นคือ ขีดจาํกดัของ

ทรัพยากรสมดุลของระบบนิเวศความเป็นมาของดา้นวฒันธรรมรวมถึงความตอ้งการของมนุษยใ์น

อนาคตซ่ึงเป็นที่มาของคาํวา่   "อนุรักษ์"  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในปัจจุบนั  เพือ่ธาํรงไวซ่ึ้งปัจจยั

สาํคญัของระบบส่ิงแวดลอ้มที่มีอิทธิพลต่อมนุษยแ์ละสตัว ์และระบบสนบัสนุนการดาํรงชีวติ 

ตลอดจนการทาํนํ้ าใหส้ะอาดสงวนรักษาการกระจายของชาติพนัธุ ์ซ่ึงขึ้นกบัโครงการขยายพนัธุต์่าง 

ๆ ที่จาํเป็นต่อการปรับปรุงการป้องกนัธญัญพชื สตัวเ์ล้ียง และจุลินทรียต์่าง ๆ รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์

ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยตีลอดจนการคุม้ครองอุตสาหกรรม ที่ใชท้รัพยากรที่มีชีวติเป็นวตัถุดิบ

เพือ่ประโยชน์ในการยงัชีพตามความเหมาะสม1  

ประเภทของป่าไม้ ป่าไม้ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1. ป่าไมไ้ม่ทิ้งใบ หรือป่าไมไ้ม่ผลดัใบ ป่าไมช้นิดน้ีจะพบในบริเวณพื้นที่ราบจนถึง

ยอดเขาสูง แบ่งออกเป็น 4 ชนิด  มีป่าดิบช้ืน มีมากในแถบที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี เช่น  

 

1อรุณีย ์วงษศ์รีปาน, การอนุรักษ์ป่าไม้ เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. Thaigood 

view .com/ library/teachershow/nakhonsithamrat/arunee_w/cheevit/sec05p05.html 
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ภาคตะวนัออก และภาคใตข้องไทย ป่าในบริเวณน้ีจึงหนาทึบ ลาํตน้ สูง ไมส้าํคญั เช่น ไมย้าง ไม้

ตะเคียน ไมต้ะแบก  มีป่าดิบเขา อยูสู่งจากระดบันํ้ าทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป เช่น บริเวณ

เทือกเขาสูงทั้งใน ตอนกลาง ตอนเหนือ และทางตะวนัตกของประเทศ ป่าชนิดน้ีตามลาํตน้ มกัมี

กลว้ยไมแ้ละเฟิร์น เกาะอยู ่เช่น ไมก่้อ ไมก้าํยาน   มีป่าสนเขา ส่วนใหญ่อยูสู่งจากระดบันํ้ าท ะเล

ระหวา่ง 600-1,300 เมตร ป่าสนเขามนเมืองไทยพบมากในจงัหวดัทางภาคเหนือและทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ไดแ้ก่ สนสองใบ สนสามใบ  และมีป่าเลนนํ้ าเคม็ ไมส้าํคญั ไดแ้ก่ ไม้

โกงกาง แสม ลาํพ ู

2. ป่าไมท้ิ้งใบหรือป่าไมผ้ลดัใบ  มีอยูทุ่กภาคยกเวน้ภาคใต ้ไดแ้ก่ ป่าเบญจพรรณ  หรือ

ป่าผสม เป็นป่าไมห้ลายชนิดขึ้นปะปนกนัอยู ่แต่ตน้ไมจ้ะขึ้นห่างๆ กนั พบในภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตกของประเทศ ไมส้าํคญัไดแ้ก่ ไมส้กั ไมป้ระดู่ ไมแ้ดง ไม้

ชิงชนั ไมม้ะค่า  ป่าประเภทน้ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงมาก และ ป่าแดง ป่าโคก หรือป่าแพะ เ ป็นป่า

โปร่งสลบัทุ่งหญา้ยาวไมส้าํคญั ไดแ้ก่ ไมเ้ตง็ รัง พลวง เหียง พะยอม2 

ผลกระทบจากการทาํลายป่าไม้ นั้น นอกจาก การที่ปริมาณป่าไม้ จะ ลดลง แลว้นั้น

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและมีผลต่อปัจจยัทางชีวภาพ มีผลกระทบต่อสภาพดิน นํ้ า 

อากาศ สตัวป่์า ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เพราะทั้งทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มจะมีความสมัพนัธก์ั นไม่

ทางตรงก็ทางออ้มในระบบนิเวศก่อใหเ้กิดสมดุลทางธรรมชาติ3      

การทําลายป่าจึงก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ทรัพยากรดิน 

 1.1   การชะลา้งพงัทลายของดิน ปกติพชืพรรณต่างๆ ของตน้ไม ้ไมพุ้ม่ วชัพชื

ต่างๆ ทุกส่วนของตน้ไมมี้บทบาท ในการช่วยสกดักั้นไม่ใหฝ้นตกถึงดินโดยตรง  ความตา้น ทาน

การไหลบ่าของนํ้ า ช่วยลดความเร็วของนํ้ าท่ีจะพดัพาหนา้ ดินไปพื้นท่ีวา่งเปล่าอตัราการ พงัทลาย

ของดินจะเกิดรุนแรง การสูญเสียดินจะเพิม่ขึ้นมีส่วนของรากช่วยยดึเหน่ียวดินไว  ้  ทาํใหเ้กิดความ

คงทนต่อการพงัทลายมากยิง่ขึ้น 

1.2   ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ บริเวณพื้นดินที่ไม่มีวชัพชืหรือป่าไมป้กคลุม 

การพดัพาดินโดยฝนหรือลมจะเกิดขึ้นไดม้าก โดยเฉพาะบริเวณผวิหนา้ดิน 

 

2อรุณีย ์วงษศ์รีปาน, ประเภทป่าไม้  เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. 

thaigoodview.com /library/teachershow/nakhonsithamrat/arunee_w/cheevit/sec05p02.html   

 3อรุณีย ์วงษศ์รีปาน, ผลกระทบ เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. thaigoodview.com/ 

library/teachershow/nakhonsithamrat/arunee_w/cheevit/sec05p04.html 
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2.  ทรัพยากรนํ้ า 

          2.1  นํ้ าท่วมในฤดูฝน การกระทาํใด ๆ ท่ีรบกวนดิน เช่น การตดัไมท้าํลายป่า 

ไฟป่า การชกัลากไม ้ทาํใหผ้วิดินแน่น จาํนวนรูพรุนขนาดใหญ่ลดลง การซึมนํ้ าผา่นผวิดินลดลง 

ก่อใหเ้กิดนํ้ าไหลบ่าหนา้ผวิดินเพิม่มากขึ้นจนระบายนํ้ าไม่ทนั จะกลายสภาพเป็นอุทกภยัในพื้นท่ี

ตอนล่างไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

          2.2 ความแหง้แลง้ในฤดูแลง้  การแผว้ถางทาํลายป่าตน้นํ้ าเป็นบริเวณกวา้งทาํ

ใหพ้ื้นที่ป่าไมไ้ม่ติดต่อกนัเป็นผนืใหญ่ทาํใหเ้กิดการระเหยของนํ้ าจากผวิดินสูงแต่การซึมนํ้ าผา่นผวิ

ดินตํ่า ดินดูดซบัและเก็บนํ้ าภายในดินนอ้ยลงทาํใหน้ํ้ าหล่อเล้ียงลาํธารมีนอ้ยหรือไม่มีลาํธารจะขอด

แหง้ ความแหง้แลง้และการขาดแคลนนํ้ าปรากฏใหเ้ห็น 

ในปลายปี 2534-2536 และตน้ปี 2535-2537 และปี2536ไดมี้การรณรงคเ์ก่ียวกบัการเกิด

ภาวะการขาดแคลนนํ้ าอย่ างกวา้งขวางโดยขอให้ ทุกคนประหยดัการใชน้ํ้ าพร้อมกบัขอ้ เสนอแนะ

วธีิการใชน้ํ้ าในทุกรูปแบบเพือ่ลดการสูญเสียของนํ้ าที่ใชอุ้ปโภคบริโภค 

 2.3  คุณภาพนํ้ าเส่ือมลง คุณภาพนํ้ าทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพลว้นดอ้ย

ลง ถา้มีการเปล่ียนแปลงหรือทาํลายพื้นที่ป่าการปนเป้ือนของดินตะกอนที่นํ้ าพดัพาดว้ยการไหลบ่า

ผา่นผวิหนา้ดินหรือในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากน้ีการปราบวชัพชืหรืออินทรียต์่างๆ ที่อยูใ่นแนวทาง

เดินของนํ้ า ก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนและสร้างความสกปรกต่อนํ้ าได ้ไม่มากก็ นอ้ย และมีแนวโนม้

มากขึ้นเร่ือยๆเป็นทวคูีณซ่ึงต่างไปจากพื้นที่ตน้นํ้ าที่มีป่าปกคลุมนํ้ าจะมีคุณภาพดีไหลสมํ่าเสมอและ

มีปริมาณ  มากพอทาํใหไ้ม่สามารถนาํนํ้ ามาใชใ้นการอุปโภคบริโภคได ้ตะกอนท่ีอยูใ่นแหล่งนํ้ า

หรือลงสู่ทะเล จะทาํใหน้ํ้ าอยูใ่นสภาพขุ่นขน้ ทาํใหแ้สงจากดวงอาทิตย ์  ซ่ึงมีความสาํคญัในการ

สงัเคราะห์แสงไม่สามารถส่องไปได ้เป็นการขดัขวางขบวนการสั งเคราะห์แสงของพชืนํ้ า ส่งผล

กระทบต่อทางประมงในทางออ้ม 

3.  ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  

3.1 ไมมี้ราคาแพงจากการสาํรวจ  ความตอ้งการใชไ้มใ้นประเทศพบวา่ 

สูงและไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการ ผูท้ี่ตอ้งการใชก้็ตอ้งลกัลอบตดัฟันไมใ้นป่า เม่ือมีความตอ้งการ

มากขึ้น ราคามกัจะแพงจึงเป็นเหตุใหเ้กิดอาชีพขึ้นมา ใหม่คือ การลกัลอบตดัตน้ไมม้าขาย 

        3.2  การอพยพยา้ยถ่ิน เน่ืองจากพื้นท่ีป่าไมถู้กทาํลาย  พื้นดินขาดความอุดม

สมบูรณ์หรือจากฝนตกหนกัพร้อมๆกบัการเกิดการพงัทลาย ของดินลงมาจากพื้นท่ีป่าถูกทาํลาย พดั

พาบา้นเรือน  ส่ิงของต่างๆ และทาํลายชีวติมนุษยอ์ยา่งเตรียมตวัไม่ทนั  การอพยพไปอยูถ่ิ่นใหม่จึง 

เกิดขึ้น เน่ืองจากถ่ินเก่าไม่ปลอดภยัต่อการดาํรงอยูด่งัเหตุเกิดในภาคใต ้บริเวณพื้นที่ ต.กระทูน   

อ.พปิูน ต.คีรีวงค ์อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช การเกิดภยัแลง้จนตอ้งอพยพมาหางานทาํในถิ่นอ่ืน 
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4. การเมือง          

 4.1 การปิดป่า  เป็นนโยบายหน่ึงท่ีรัฐบาลไดก้ระทาํเพือ่ป้องกนัการ ทาํลาย

พื้นท่ีป่า ทาํใหเ้กิดปัญหาความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยกล่าวกนัวา่ยิง่ปิด

ป่าก็จะถูกลกัลอบตดัฟันไมย้ิง่ขึ้น 

         4.2  การหาเสียงกบัพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมใหร้าษฎรทาํกิน จากการท่ีป่าไมถู้ก

ทาํลายจนเกิดสภาพเส่ือมโทรมการโฆษณาหาเสียงของผูส้มคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ไดใ้หค้าํมัน่สญัญากบัราษฎรไวว้า่ ถา้ตนเองไดเ้ป็นผูแ้ทนแลว้จะพยายาม

หาหนทางใหร้าษฎรมีกรรมสิทธ์ิในพื้ นที่ทาํกิน เม่ือไดรั้บการเลือกตั้งก็วิง่เตน้เพือ่ใหร้าษฎรไดมี้

สิทธ์ิตามที่ตนเองไดรั้บปากไว ้นบัวา่เป็นปัญหาการเมืองระดบัประเทศที่สาํคญั 

 4.3  ตอ้งซ้ือไมจ้ากต่างประเทศ แมว้า่พื้นที่ป่าดงัเดิมที่เคยใชป้ระโยชน์อยา่ง

อุดมสมบูรณ์ไดถู้กทาํลายลง ตน้ไมท้ี่จะนาํมาใชป้ระโยชน์หมดไป แต่ความตอ้งการใชไ้มเ้พือ่

กิจการต่าง ๆ ยงัคงมีอยูแ่ละยิง่ทวคีวามตอ้งการมากขึ้น ทางหน่ึงที่กระทาํอยูค่ือ การซ้ือไมจ้าก

ต่างประเทศ ทาํใหเ้งินตราออกนอกประเทศปีละมากๆ 

5. ส่ิงแวดลอ้มในเมือง/โลก       

 5.1  อากาศเสียเน่ืองจากการหายใจของส่ิงมีชีวติทุกชนิดจะ ปล่อย ก๊าซ

คาร์บอนได ออกไซดอ์อกมา หากมีตน้ไมจ้าํนวนมากหรือพื้นท่ีป่ามากพอ ตน้ไมเ้หล่าน้ี จะดูดซบั

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์วใ้นตอนกลางวนัเพือ่การสงัเคราะห์ดว้ยแสงหรือ   ก๊าซที่เกิดจากการเผา

ไหมท้ี่ไม่สมบูรณ์  

5.2  นํ้ าเ สีย การที่มีนํ้ านอ้ยลงในฤดูแลง้ของทุกลาํหว้ย ลาํธาร และแม่นํ้ า

ก่อใหเ้กิดภาวะนํ้ าเสียหรือใกลเ้สียกระจายอยูท่ ัว่ไป เพราะมีความเขม้ขน้ของส่ิงเจือปนในนํ้ าสูง การ

ปลดปล่อยของเสียหรือนํ้ าเสียลงสู่ลาํนํ้ าสาธารณะจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะทาํใหเ้กิดปัญหานํ้ าเสีย

โดยเฉพาะลาํหว้ย ลาํ ธาร ที่นํ้ าไหลชา้บริเวณท่ีราบ ส่ิงมีชีวติในนํ้ าตายและสูญพนัธุ ์ขาดนํ้ าดิบทาํ

การประปา ขาดนํ้ าทาํชลประทาน และขาดนํ้ าจืดไล่นํ้ าทะเล เป็นตน้ 

 5.3  โลกร้อน หรือเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ปกติ

ก๊าซต่าง ๆที่สะสมอยูใ่นชั้นบรรยากาศอยูเ่หนือพื้นผวิโลกขึ้นไป  25 กิโลเมตรไดร้วมตวักนัเขา้เป็น

เกราะกาํบงัพื้นผวิโลกของเราใหมี้ความอบอุ่นพอเหมาะกบัการดาํรง  ชีวติทาํหนา้ที่คลา้ยกระจกใน

เรือนกระจกหรือ "กรีนเฮาส์" ที่สร้างขึ้นมาเพือ่รักษาอุณหภูมิ ใหต้น้ไมภ้ายในเรือนกระจกมีชีวติอยู่

ได ้เน่ืองจากก๊าซพวกน้ียอมใหค้วามร้อนจากดวงอาทิตยผ์า่นลงมายงัพื้นโลกไดแ้ต่จะ กกัเก็บความ

ร้อนบางส่วนเอาไวมิ้ใหส้ะทอ้นกลบัออกไปสู่ อวกาศทาํใหโ้ลกมีอุณหภูมิพอเหมาะ ปัจจุบนัเกราะ

กาํบงัน้ีมีความหนา แน่นมากขึ้นทาํใหส้ามารถเก็บความร้อนจากการดูดซบัรังสีไว้ มากขึ้นโลกจึงมี

อุณหภูมิสูงขึ้นกลุ่มก๊าซที่รวมตวักนัเป็นเกราะกาํบงัไดแ้ก่ ก๊าซมีเทน ไนตรัสออกไซด ์คลอโร 
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ฟลูออโรคาร์ บอนคาร์บอนเตตระคลอไรด์  คาร์บอนมอนอกไซด์ และที่สาํคญัคือ คาร์บอนไดออก

ไซด  ซ่ึงมีมากที่สุด การเผาป่าไมเ้ป็นตวัการทาํใหเ้กิดคาร์บอนไดออกไซดถึ์ง 25 เปอร์เซ็นต ์

นอกจากน้ีตน้ไมแ้ต่ละตน้ก็จะทาํลายการดูดซึม CO2 ไปดว้ย นกัวทิยาศาสตร์ส่วนใหญ่ที่ทาํการวจิยั

เร่ืองบรรยากาศในปัจจุบนั เช่ือวา่การสะสมตวัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ะเพิม่ขึ้นเป็นเท่าตวั 

ใน 60 ปีขา้งหนา้และจะทาํใหอุ้ณหภูมิโดยเฉล่ียของโลกเพิม่ขึ้นระหวา่ง 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ผล

ของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อเน่ืองคือทาํใหน้ํ้ าแขง็ ขั้วโลกละลายระดบันํ้ าทะเลสูงขึ้น    และทาํ

ใหเ้กิดอุทกภยั/ความแหง้แลง้4 

สาเหตุของการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ 

1.  การทาํไม ้ความตอ้งการไมเ้พือ่ทาํกิจการต่าง ๆ เช่น ทาํอุตสาหกรรม โรงเล่ือย 

โรงงานกระดาษ สร้างที่อยูอ่าศยัหรือร้านคา้ ทาํใหต้น้ไมถู้กลอบตดัหรือตดัไมอ้ยา่งถูกตอ้งตาม

กฏหมาย 

2. การเพิม่จาํนวนประชากรของประเทศ ทาํใหค้วามตอ้งการจากภาคเกษตรกรรมมาก

ขึ้น ความจาํเป็นที่ตอ้งการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิม่ขึ้น พื้นท่ีป่าไมใ้นเขตภูเขาจึงเป็นเป้าหมายของ

การขยายพื้นที่เพือ่การเพาะปลูก 

3. การส่งเสริมการปลูกพชืหรือเล้ียงสตัวเ์ศรษฐกิจเพือ่การส่งออก เช่น มนัสาํปะหลงั 

ปอ ฯลฯโดยไม่ส่งเสริมการใชท้ี่ดินอยา่งเตม็ประสิทธิภาพทั้ง ๆ ที่พื้นที่ป่าบางแห่งไม่เหมาะที่จะ

นาํมาใชใ้นการเกษตรกรรมเพาะปลูก 

4.  การกาํหนดแนวเขตพื้นท่ีป่า กระทาํไม่ชดัเจนหรือไม่กระทาํเลยในหลายๆ ป่า ทาํให้

ราษฏรเกิดความสบัสนทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา 

5.   การจดัสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เขื่อน อ่างเก็บนํ้ า เสน้ทางคมนาคม การ

สร้างเขื่อนขวางลาํนํ้ าจะทาํใหพ้ื้นที่เก็บนํ้ าหนา้เขื่อนที่อุดมสมบูรณ์ถูกตดัโค่นมาใชป้ระโยชน์ ส่วน

ตน้ไมข้นาดเล็กหรือที่ทาํการยา้ยออกมาไม่ทนัจะถูกนํ้ าท่วมตาย 

6. ไฟไหมป่้า ประเทศไทยมกัเกิดไฟไหมป่้าในฤดูร้อนเป็นประจาํทุกปี เพราะในฤดู

ร้อนพวกวชัพชืในป่าหรือจากการผลดัใบของตน้ไม ้ใบไมจ้ะแหง้แลง้และติดไฟง่าย 

7. การทาํเหมืองแร่แหล่งแร่ที่พบในบริเวณที่มีป่าไมป้กคลุมอยู่ มีความจาํเป็นที่จะตอ้ง

เปิดหนา้ดินก่อนจึงทาํใหป่้าไมท้ี่ขึ้นปกคลุมถูกทาํลายลง 

8. การทาํลายของเช้ือโรคและแมลงตน้ไมใ้นป่าเป็นจาํนวนมากท่ีถูกทาํลาย 5โดยเช้ือ

โรค บางชนิดตอ้งสูญพนัธุ์5 
4เร่ืองเดียวกนั. 
5 อรุณีย ์วงษศ์รีปาน, สาเหตุทีถู่กทาํลาย เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. Thaigood 

view.com/ library/teachershow/nakhonsithamrat/arunee_w/cheevit/sec05p03.html 
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ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของทุกสรรพส่ิงธรรมชาติมีคุณประโยชน์ต่อชีวติทั้งมวลในโลก

ปัจจุบนั น้ีมีภาวการณ์แข่งขนัสูง  ทุกชีวติตอ้งด้ินรนขวนขวายเอาตวัรอดในสงัคม  การสูร้บแยง่ชิง

อาํนาจ  และสภาพปัญหาอ่ืนๆ  จนทาํใหม้นุษยเ์สาะหาส่ิงท่ีตนเองตอ้งการอยูเ่สมอ การที่มนุษย์

รับผลประโยชน์จากธรรมชาติไดเ้ป็นบ่อเกิดของศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ

ศิลปวฒันธรรม  

ในสมยัพทุธกาลพระบรมศาสดาของเราทรงมีความใกลชิ้ดกบัธรรมชาติมากที่สุด  นบัตั้ง  

แต่การประสูติ  ตรัสรู้  ปฐมเทศนา  และเสด็จดบัขนัปรินิพพาน  พระองคท์รงอยูใ่นส่ิงแวด ลอ้มที่

บริสุทธ์ิงดงาม  เพือ่คน้หาสจัจธรรมและแรงบนัดาลใจในการสร้างงาน  ผูส้ร้างสรรคมี์ความเช่ือวา่  

ธรรมชาติเป็นสจัจธรรมที่ยิง่ใหญ่  มนุษยเ์ป็นเพยีงองคป์ระกอบเล็กๆ  ส่วนหน่ึงของจกัรวาลอนั

กวา้งใหญ่  ความไพศาลของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของจินตนาการอนัไม่มีวนัจบส้ิน  ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้

ผูค้นของสงัคมตะวนัออกใหค้วามเคารพและนบัถือธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นคุณประโยชน์มากมาย

นานปัการ  ธรรมชาติเป็นส่ิงเร้าหรือตวัการสาํคญัท่ีกระตุน้ใหม้นุษยเ์กิดอารมณ์ความรู้สึกและให้

แสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะ 

 

อิทธิพลที่ได้รับในการสร้างสรรค์  

ส่ิงแวดลอ้มที่มนุษยพ์บเห็นอยูเ่ป็ นประจาํและส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเรา คือ ธรรมชาติ  เหตุผล

ดงักล่าว   ผูส้ร้างสรรคมี์แนวความคิดที่จะแสดงความบริ สุทธ์ิงดงามที่มีอยูใ่นธรรมชาติ ที่เป็น

ตวัแทนความงามถ่ายทอดในผลงานจิตรกรรม เพือ่ที่จะกระตุน้จิต  สาํนึกของผูค้นในการระลึกถึง

ความสมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติใหม้ากยิง่ขึ้น  มนุษยส์ามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมา

ไดอ้ยา่งสวยงามลึกซ้ึงโดยเกิดจากความผกูพนัธก์บัส่ิงที่ถ่ายทอดออกมา 

ดงันั้นจึงมีอิทธิพลต่อการแสดงออกโดยเฉพาะการสร้างสรรคง์านศิลปะ ซ่ึงเป็นการถ่าย  

ทอดอารมณ์ความรู้สึกของผูส้ร้างสรรคใ์หผู้ดู้สมัผสัได ้ ในการทาํงานศิลปะตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึง

ปัจจุบนั  ไดใ้ชก้ารวาดเสน้เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ธรรมชาติ  และสร้างลกัษณะเฉพาะตน  

นอกจากน้ีการวาดเสน้ยงัเป็นจุดใหเ้กิดสมาธิ 6 การวาดเสน้จึงเปรียบเสมือนกุญแจที่จะไ ปสู่

กระบวนการแห่งความงามของศิลปะที่ง่ายและตรงที่สุด การวาดเสน้เปรียบเสมือนเขม็ทิศที่กาํห นด

วา่เขาจะขึ้นงานต่อไปอยา่งไร ดงันั้นทุกคร้ังที่ทาํงานจิตรกรรมส่ิงสาํคญัที่ผูส้ร้างสรรค ์ควรปฎิบติั

อยา่งยิง่ที่จะปฎิบติัต่อผลงานศิลปะของตนเยีย่งส่ิงสมควรที่จะบอกถึงความรัก   อนัทรงคุณค่าความ

ภาคภูมิอยา่งเตม็ที่  จะอิงธรรมชาติเหมือนจริงหรือไม่เหมือน 

 

 

 

 

 

 

 

6คาํสอนท่านเมซุซามะ, รากฐานแห่งสวรรค์ (กรุงเทพมหานคร:  ธีรสารการพิมพ ์ 2495): 4. 
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ความหมายของความงามและคุณค่าขึ้นอยูก่บัตวัผูส้ร้าง สรรคจ์ะแสวงหาความหมายแห่ง

ความจริงจากภายใน  และถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบอิงแอบดว้ยจินตนาการ 7  ผูส้ร้างสรรคศิ์ลปะ

จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในธรรมชาติ  และจบัประเด็นในการสร้างสรรค ์  เพือ่หยบิยกให้

สอดคลอ้งกบัความปรารถนาที่จะใหเ้ห็นการดาํรงอยูแ่ห่งดุลยภาพของธรรมชาติ   
 

อิทธิพลที่ได้รับจากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ภายใตธ้รรมชาติอนัยิง่ใหญ่นั้นมีส่ิงต่างๆที่ประกอบกนัอยู่ ความวจิิตรงดงาม ของ

ธรรมชาติเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ ที่ทาํใหเ้รารู้สึกเกิดความประทบัใจในธรรมชาติที่ พบเห็นนั้น

ประกอบดว้ยบรรยากาศพชืพรรณต่างๆนานาชนิดรวมถึงส่ิงมีชีวติเล็กๆ ที่อาศยัในธรรมชาติจะคอย

เก้ือหนุนเพือ่ทาํใหเ้กิดความสมดุลของโลก 

ผลที่เกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็น ผลสืบเ น่ืองอนัเกิดจากปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คือ

ทรัพยากร ธรรมชาติร่อยหรอ เน่ืองจากมีการใชท้รัพยากรกนัอยา่งไม่ประหยดั อาทิ ป่าไมถู้กทาํลาย 

ดินขาดความอุ ดมสมบูรณ์ ขาดแคลนนํ้ า ภาวะมลพษิ (Pollution) เช่น มลพษิในนํ้ า ในอากาศและ

เสียง มลพษิในอาหาร สารเคมี อนัเป็นผลมาจากการเร่งรัดทางดา้นอุตสาหกรรมนัน่เอง ปัญหา

ดงักล่าวน้ีก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในทุกประเทศทั้งท่ีพฒันาแลว้และกาํลงัพฒันา เช่น 

 1.   ปัญหาทางดา้นภาวะมลพษิที่เก่ียวกบันํ้ าปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เส่ือมสลายและ

หมดส้ินไปอยา่งรวดเร็ว เช่น นํ้ ามนั แร่ธาตุ ป่าไม ้พชื สตัว ์ทั้งที่เป็นอาหารและที่ควร จะอนุรักษไ์ว้

เพือ่การศึกษาปัญหาที่เก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐานและชุมชนของมนุษย์  เช่น การวางผงัเมืองและชุมชน

ไม่ถูกตอ้ง ทาํใหเ้กิดการแออดัยดัเยยีด ใชท้รัพยากรผดิประเภทและลกัษณะ ตลอดจนปัญหาแหล่ง

เส่ือมโทรมและปัญหาจากของเหลือทิ้งอนัไดแ้ก่มูลฝอย 

 2.  ปัญหามลพษิที่จะเกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมายมิใช่แต่เพยีง

มลพษิทางอากาศทางนํ้ าหรือทางดินท่ีเรารู้จกักนัดีเท่านั้นการที่สภาวะแวดลอ้มของเราเปล่ียนแปลง

ไปตามความจาํเป็นของการพฒันาบา้นเมืองซ่ึงจะหยดุอยูก่บัท่ีไม่ไดน้ั้นหากมิไดมี้การวางแผนอยา่ง

ถ่ีถว้นรัดกุม การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอาจกลายเป็นปัญหามลพษิ ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อผูค้นได ้

ตวัอยา่งที่ชดัเจนสาํหรับเมืองเราคือการขยายตวัอย่ างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครได้

ก่อใหเ้กิดปัญหาสภาวะแวดลอ้มอยา่งมากมายจนกระทัง่บางเร่ืองอาจลุกลามใหญ่โตจนไม่สามารถ

แกไ้ขไดใ้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราการที่เมือง ขยายออกไปผนืดินที่ใชท้างการเกษตรที่ดีก็

ถูกเปล่ียนแปลงเป็นที่อยูอ่าศยัที่ซ่ึงเป็นที่ลุ่มกลบักลายเป็น แหล่งชุมชนคลองเพือ่การระบายนํ้ าถูก

เปล่ียนแปลงเป็นถนนเพือ่การคมนาคม  แอ่งที่จะเป็นที่ขงันํ้ าถูกขจดัใหห้มดไปดว้ย 

 
7จิรพฒัน์  พิตรปรีชา, 109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์ (กรุงเทพมหานคร:  พาสเวิลร์ด, 2547): 206. 
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ส่ิงก่อสร้างต่างๆ เม่ือถึงหนา้นํ้ าหรือเม่ือฝนตกใหญ่กรุงเทพมหานครจะประสบปัญหานํ้ า

ท่วมทุกคร้ังนํ้ าท่วมก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสุขภาพมากมาย เร่ิมตน้ดว้ยโรคนํ้ ากดัเทา้ และต่อไปก็อาจ

เกิดโรคระบาดได ้

ปัญหาขยะก็ เป็นมลพษิที่สาํคญัอีกประการหน่ึงหากเมืองใหญ่ขึ้นผูค้นมากขึ้น ของทิ้งก็

ยอ่มเพิม่มากขึ้นเป็นธรรมดา การเก็บขยะใหห้มดจึงเป็นปัญหาสาํคญัของเมืองใหญ่ ๆต่าง ๆหากเก็บ

ขยะไปไม่หมด ขยะก็จะสะสมหมกัหมมอยูต่ามสถานที่ต่าง ๆ เป็นที่เพาะเช้ือโรค และแพร่เช้ือโรค 

ทาํใหเ้กิดลกัษณะเส่ือมโทรมสกปรก นอกจากน้ี ขยะยงัทาํใหเ้กิดมลพษิทางนํ้ า เม่ือมีผูท้ิ้งขยะลงไป

ในนํ้ า การเน่าเสียก็จะเกิดขึ้นในแหล่งนั้น ๆการจราจรท่ีแออดันอกจากเกิดปัญหามลพษิทางอากาศ

แลว้ยงัมี ปัญหาในเร่ืองเสียงติด  ตามมาดว้ย  เสียงท่ีดงัเกินไปจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้บางคน

ดดัแปลงยานพาหนะของตนไม่วา่จะเป็นรถ ยนต ์ หรือรถจกัรยานยนต ์ทาํใหเ้สียงดงักวา่ปกติ โดย

นิยมกนัวา่เสียงที่ดงัมาก ๆนั้นเป็นของโกเ้ก๋คนเหล่านั้นหารู้ไม่วา่ตนกาํลงัทาํอนัตรายใหเ้กิ ดขึ้นทั้ง

กบัตวัเองและกบัผูอ่ื้น เสียงที่ดงัเกินขอบเขตจะทาํใหเ้กิดอาการทางประสาทซ่ึงอาจแสด งออกเป็น

อาการเจบ็  ป่วยทางร่างกาย เช่น คล่ืนไส ้อาเจียน เวยีนศีรษะ หรือทางอารมณ์ เช่น เ กิดอาการหงุด  

หงิด ใจร้อนควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได ้เป็นตน้ นอกจากน้ีเสียงท่ีดงัเกินไปอาจทาํใหเ้กิดความเส่ื อม

กบัอวยัวะในการรับเสียงอีกดว้ยผูท้ี่ฟังเสียงดงัเกินขอบเขตมาก ๆ จะมีลกัษณะหูเส่ือม ทาํใหก้ารได้

ยนิเส่ือมลง เป็นตน้ 

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่สาํคญัอีกประการหน่ึงก็คือปัญหาสารมลพษิที่แปลกปลอมมาในส่ิงที่

เราจะตอ้งใชบ้ริโภค อาหารที่เราบริโภคกนัอยูใ่นทุกวนัน้ีอาจมีส่ิงเป็นพษิแปลกปลอมปนมาได ้โดย

ความบงัเอิญหรือโดยความจงใจการใชส้ารมีพษิเพือ่การป้องกนัและกาํจดัศตัรูพชืเป็นวธีิการท่ีนิยใช ้

กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ความสนใจในโทษของสารเคมีที่ใชใ้นการปราบศตัรูพชืยงัมีนอ้ยใน

ประเทศไทย วตัถุมีพษิที่ใชใ้นกิจการดงักล่าวส่วนใหญ่สัง่ซ้ือมาจากต่างประเทศ ที่นิยมใชก้นัอยูมี่

ประมาณ 100 กวา่ชนิด วตัถุมีพษิเหล่าน้ีผสมอยูใ่นสูตรต่าง ๆ มากกวา่ 1,000 สูตร  

เม่ือมีการใชว้ตัถุมีพษิอยา่งแพร่หลายมากเช่นน้ี สารมีพษิตกคา้งในส่ิงแวดลอ้มและสารมี

พษิตกคา้งในอาหาร ซ่ึงทาํใหท้ั้งคนและสตัวไ์ดรั้บอนัตราย จึงปรากฎมากขึ้น จากการวเิคราะห์

ตวัอยา่งต่าง ๆ พบวา่ ปริมาณสารมีพษิประเภทยาฆ่าแมลงต่าง ๆ ที่ตกคา้งในนํ้ าและในสตัวน์ํ้ ามี

แนวโนม้ของการสะสมเพิม่มากขึ้นเร่ือย ๆแมว้า่บางกรณีปริมาณวตัถุมีพษิที่สะสมอยูใ่นสตัวน์ํ้ าที่

ประชาชนใชบ้ริโภคอยู ่จะมีค่าต ํ่ากวา่มาตรฐานท่ีบางประเทศกาํหนดไวก้็ตาม หากคิดวา่โดยปกติ

คนไทยจะนิยมบริโภคสตัวน์ํ้ าเป็นอาหารหลกัดว้ยแลว้ ปัญหาน้ีก็จะเป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัอนัตรายมาก8 

 

8อรุณีย ์วงษศ์รีปาน, ผลกระทบ เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. 

thaigoodview.com/ library/teachershow/nakhonsithamrat/arunee_w/cheevit/sec05p04.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



       

 
 

12 

งานศิลปะส่วนใหญ่จะไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติแทบทั้งส้ินโดยผู ้ สร้างสรรคไ์ด้

ทาํรูปทรงของพนัธไ์มท้ี่ผูส้ร้างสรรค์ มีความสนใจ  คือ พชืตระกูลปาลม์ มาสร้างงานศิลปะ  สกุล

ของปาลม์ที่พบเห็นมากที่สุดนั้น  คือ  หวายสกุล  ( Calamus )  หวายสกุล ( Daemongos )  ส่วน

ปาลม์ประกอบไปดว้ยสกุลกะพอ้ ( Licuala ) สกุลหมากเจ  ( Prinangma ) นอกจากนั้นยงัมีปาลม์

สกุลอ่ืนๆอีกมากมาย9 

ผูส้ร้างสรรคไ์ดน้าํรูปทรงต่างๆ  ของพนัธไ์มม้าคล่ีคลาย  ตดัทอนใหเ้กิดรูปทรงใหม่  โดย

ใชรู้ปทรงพนัธุป์าลม์ต่างๆ  ผสมผสานกบัจินตนาการและความรู้สึกส่วนตวั   ที่มีต่อธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มที่มีอยูร่อบๆ  นาํมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรม 
 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

จากการที่ผูส้ร้างสรรคไ์ดพ้บเห็น ไดช่ื้นชมการศึกษาผลงานของศิลปินหลายท่านดว้ยกนั

ทั้งในและนอกประเทศแต่ละท่านจะมีรูปแบบมีความเป็นตวัของตวัเองและแนวความคิดในการ

สร้างสรรคผ์ลงานแตกต่างออกไปการไดดู้ผลงานศิลปินมากๆจะ  เกิดการเรียนรู้การไดศึ้กษา

รูปแบบเทคนิควธีิการของศิลปินแต่ละท่านผลงานจิตรกรรมของศิ ลปินจึงมีอิทธิพลในงานของผู ้

สร้างสรรคม์าประยกุตใ์ชก้บังานสร้างสรรคข์องผูส้ร้างสรรค ์ ไดแ้ก่ 

แจ็คสัน  พ็อลล็อก (อังกฤษ: Jacson pollock ) 

แจค็สนั  พอ็ลล็อก (องักฤษ : Jacson pollock ) , 1912 - 1956 ศิลปะในรูปแบบนามธรรม 

คาํวา่ แอ็บสแตรกต ์เอกซ์เพรสชัน่นิสม ์ (Abstract Expressionism) นาํมาใชเ้ป็นคร้ังแรกในประเทศ

เยอรมนีในปี ค.ศ. 1919 ในนิตยสาร Der Sturm ในปี ค.ศ. 1946 นกัวจิารณ์ศิลปะช่ือ โรเบิร์ต โคท้ส์ 

(Robert Coates) ก็ไดน้าํมาใชเ้รียกผลงานของ ฮนัส์ ฮอฟมนัน์ ลงในนิตยสาร “นิวยอร์กเกอร์” 

และต่อมาซ่ึงเป็นนิตยสารภาพแนวสาํแดงพลงัอารมณ์ (Expressionism) ส่วนในประเทศ

อเมริกา อลัเฟรด บาร์ (Alfred Barr) เป็นคนแรกท่ีใชค้าํน้ีในปี ค .ศ. 1929 เพือ่อธิบายงานของคาน

ดินสก้ีศิลปินในกระแสน้ีไดพ้ฒันารูปแบบจิตรกรรมแบบอเมริกนัจากอิทธิพลบางประการของลทัธิ

คิวบิสมแ์ละลทัธิเซอร์เรียลลิสมม์าสู่การใชก้รรมวธีิในการวาดภาพตามทรรศนะส่วนตวั ส่ิงหน่ึงที่

เป็นจุดร่วมสาํคญัของงานจิตรกรรมท่ีศิลปินอเมริกนัไดจุ้ดกระแสความเคล่ือนไหวขึ้นในนคนิวยอร์ 

ระหวา่งทศวรรษที่ 1940-1950 ก็คือการรวมเอาการแสดงออกทางอารมณ์อนัเขม้ขน้เขา้กบัลกัษณะ

งานนามธรรมเฉพาะตน ความเคล่ือนไหวทางศิลปะแบบลทัธิสาํแดงพลงัอารมณ์แบบนามธรรม 

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกวา่ "แอ๊คชัน่ เพนติง  เช่นงานของ แจค๊สนั พอลลอค , วลิเลม เดอ 

คูนน่ิง ที่มุ่งแสดงออกทางอปักิริยาขณะที่วาดภาพ กบัอีกกลุ่มหน่ึงที่เรียกวา่ "คลัเลอร์ 

 

9สมศกัด์ิ วชัรากร, ปาล์มและปรงในป่าไทย (กรุงเทพมหานค ;  สํานกัพิมพบ์า้นและสวนลิซซ่ิง), 2548: 9. 
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-ฟิลด ์เพนติง" เช่น งานของ มาร์ค รอธโก้ , บาร์เนธ นิวแมน และ คลิฟฟอร์ด สติลล ์ที่มุ่งถ่ายทอด

ดว้ยอารมณ์ความรู้สึก     แอ๊คชัน่ เพนติง  

ในปี 1947 แจก็สนั พอลลอค ไดพ้ฒันาเทคนิควธีิการวาดภาพขึ้นใหม่ท่ีเรียกวา่ "แอ๊คชัน่ 

เพนติง" โดยไดรั้บการช่วยเหลือจาก ลี คราสเนอร์ ภรรยาของเขา 

เทคนิคที่วา่น้ี   ใชว้ธีิการหยดสีลงบนผนืผา้ใบท่ีวางอยูบ่นพื้นหรืออาจใชสี้จากกระป๋อง

โดยตรง พอลลอคสร้างงานอยา่งเป็นตวัของตวัเองสูงและมีลกัษณะดน้ สด (improvise) วธีิหน่ึงของ

เขาท่ีมีช่ือเสียงมากคือ การเตน้ราํไปรอบๆผนืผา้ใบแลว้หยดสีลงไป โดยการทาํเช่นน้ีเขาอา้งวา่เป็น

การกระตุน้ส่ิงที่อยูภ่ายในของเขา (inner) ลงไปสู่ผนืผา้ใบดว้ยตรง ซ่ึงเป็นรูปแบบของภาพวาด

อตัโนมติัหรือจิตใตส้าํนึก (automatic / subconscious) พอลลอคไดท้าํลาย ขนบของศิลปะอเมริกนั

ลง เขามุ่งประเด็นทั้งหมดไปที่ส่ิงที่เป็นนามธรรมดว้ยงานที่มีสเกลขนาดใหญ่และการกลวธีิในการ

สร้างรูปลกัษณ์ไดก้ลายมาเป็นส่ิงที่สาํคญัที่สุดสาํหรับลทัธิสาํแดงพลงัอารมณ์แบบนามธรรมความ

จริงของภาพ วาดนั้นตรงไปตรงและเป็นการแสดงออกอยา่งรวดเร็วดว้ยวธีิการของศิลปินที่ถ่ายทอด

แรงกระตุน้ภายในของเขาออกมา ภาพวาดกลายเป็นเหตุการณ์ (event) ละคร(drama)ของการเปิดเผย

ตวัเอง น่ีเป็นแนวคิดของ "แอ๊คชัน่ เพนติ้ง" แมว้า่ วลิเลม เดอ คูนน่ิง จะอยูใ่นกลุ่มเดียวกบั พอลล็อก 

แต่งานของเขานั้นแตกต่างออกไป ทั้งในดา้ นเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ ในงานชุด Women series 

of six paintings  

ช่วงปี (1950-3) แจก็สนั พอลลอค  วาดภาพหญิงสาวมีความสูงขนาดสามในส่ีน่ีเป็นงาน

ที่เป็นรูปเป็นร่างแต่ในขณะเดียวกนัเขาก็ยงัสร้างงานในรูปแบบนามธรรมดว้ยอยา่งไรก็ตามเขามี

ความเช่ือที่แรงกลา้เก่ียวกบัส่ิงที่อยูภ่ายในของศิลปินเช่นเดียวกบัพอลลอค และอารมณ์ความรู้สึก

บางอยา่งนั้นก็สามารถถูกอ่านไดโ้ดยผูช้ม10  

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

10กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่  (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554 : 423-426. 
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ภาพท่ี  1  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ แจ็กสัน พอ็ลล็อก ( Jacson pollock ) 

ท่ีมา:  กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554 : 423-426. 

 

 

 

ภาพท่ี  2  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ แจ็กสัน พอ็ลล็อก ( Jacson pollock ) 

ท่ีมา:  กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554 : 423-426. 
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ภาพท่ี  3  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ แจ็กสัน พอ็ลล็อก ( Jacson pollock ) 

ท่ีมา:  กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554: 423-426. 

 

 

ภาพท่ี  4  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ แจ็กสัน พอ็ลล็อก ( Jacson pollock ) 

ท่ีมา:  กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554: 423-426. 
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บาร์เนต นิวแมน (อังกฤษ: Barnett Newman) 

บาร์เนต นิวแมน (องักฤษ: Barnett Newman) เกิดวนัที่ 29 มกราคม ที่ฝ่ังตะวนัออกของ

แมนฮตัตนั เป็นศิลปินชาวอเมริกนัในกระแส แอ็บสแตรกต ์เอกซ์เพรสชัน่นิสมท์าํงานทั้งทางดา้น

ประติมากรรมและจิตรกรรม นิวแมนศึกษาที่โรงเรียนศิลปะ และเร่ิมทาํงานในปี 1930 ในรูปแบบ

ศิลปะอเมริกนั เอกซ์เพรสชัน่นิสม ์เขาหยดุทาํงานศิลปะไปในปี 1939-1940 และกลบัมาวาดภาพ

ใหม่ในปี 1944-1945 นิวแมนเร่ิมทาํงานใหม่อีกคร้ัง โดยใชเ้ทคนิคสีชอลค์ เป็นการทาํงานเกี่ยวกบั

พชื การเจริญเติบโตของเมล็ดพนัธุ ์และภาพของการปฏิสนธิของพชืในปี 1970 นิวแมนเสียชีวติใน

นิวยอร์ก ผลงานของเขามีจาํนวนมาก ทั้งงานจิตรกรรมและงานประติมากรรม 

ผลงานสาํคญั 

"Onement 1" คือผลงานช้ินแรกในชุด zip ที่นิวแมนนาํออกมาจดัแสดงคร้ังแรก ที่เบต็ต้ี

พาร์สนัส์แกลลอร่ี (Betty Parsons Gallery) ในปี 1950 กระแสตอบรับส่วนใหญ่เป็นไปในแง่ลบ

เพราะภาพวาดของเขาไม่เพยีงแต่สวยงามอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มนักระตุน้คนดูใหเ้กิดปฏิกิริยาที่รุน - 

แรง และควบคุมตวัเองไม่ได ้จากแนวคิดของนิวแมนที่ตอ้งการส่ือใหเ้ห็นโคร งสร้างเชิงพื้นที่ใน

ภาพวาดของเขา และการนาํแนวคิดเร่ือง ทฤษฎีพฒันาการของมนุษยม์าใชด้ว้ย เสน้ตรงแนวด่ิง

เปรียบเสมือนพฒันาการแนวด่ิงของมนุษย ์และการใชเ้สน้ตรงแนวด่ิงขนาดเล็ก บนผนืผา้ใบขนาด

ใหญ่ที่มีการระบายสีพื้ นหลงัอยา่ งเตม็พื้นที่ ในปีต่อมา พาร์สนัส์จดัแสดงงานใหเ้ขาอีกหลายคร้ัง 

กระแสตอบรับนอ้ยลงกวา่คร้ังแรก และส่ิงนั้นทาํใหนิ้วแมนถอนตวัออกจากแกลเลอร่ี หลงัจากนั้น

นิวแมนไดเ้ขียนบทความปรัชญาเก่ียวกบัศิลปะมากกวา่การทาํงานศิลปะ 

เทคนิคและการทาํงาน  

การทาํงานของเขาเร่ิมมีช่ือเสียงในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1940 และ 1950  

นิวแมนมกัวาดภาพขนาดใหญ่ มีความเด่นชดัและง่าย แต่มีความเป็นนามธรรม เขาสร้าง  

สรรคผ์ลงานหลายช้ิน ลกัษณะเด่นในการสร้างงานของเขาคือเขามกัจะใชสี้นํ้ ามนั และสีอะคริลิคระ

บายสีพื้นหลงัภาพแบบเตม็พื้นที่ และวาดเสน้ตรงแนวด่ิงลงไปหน่ึง เสน้หรือมากกวา่นั้น ส่วนใหญ่

เสน้ตรงแนวด่ิงอยูใ่นตาํแหน่งก่ึงกลางของภาพ แต่บางคร้ังก็ไม่ เป็นการแสดงองคป์ระกอบเชิงเสน้ 

เขาใหช่ื้อผลงานชุดน้ีวา่ "ซิป" (องักฤษ : zip) การทาํงานของเขาชุดน้ีไดรั้บการตีความอยา่งหลาก  

หลายสาํหรับบางคนนิวแมน  เป็นศิลปินที่สร้างงานแบบ นามธรรม โดยการใชเ้สน้ตรงในแนวด่ิง 

ช่วยขบัเนน้ใหเ้ห็นรูปร่างและโครงสร้างการใชสี้ของเขามีทั้งความบริสุทธ์ิและความอ่ิมตวั11 

 

11บาร์บารา เฮสส์, แอบ็สแตรกต์ เอกซ์เพรสช่ันนิสม์ อนิมา ทศัจนัทร์ ผูแ้ปล (เชียงใหม่:  ไฟน์อาร์ท), 2552: 

6-25. 
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ภาพท่ี  5  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ บาร์เนต นิวแมน (Barnett Newman) 

ท่ีมา  : บาร์บารา เฮสส์, แอบ็สแตรกต์ เอกซ์เพรสช่ันนิสม์ อนิมา ทศัจนัทร์ ผูแ้ปล (เชียงใหม่:  ไฟน์อาร์ท), 2552: 6-25. 

 

 

ภาพท่ี  6  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ บาร์เนต นิวแมน (Barnett Newman) 

ท่ีมา  : บาร์บารา เฮสส์, แอบ็สแตรกต์ เอกซ์เพรสช่ันนิสม์ อนิมา ทศัจนัทร์ ผูแ้ปล (เชียงใหม่:  ไฟน์อาร์ท), 2552: 6-25. 
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ภาพท่ี  7  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ บาร์เนต นิวแมน (Barnett Newman) 

ท่ีมา  : บาร์บารา เฮสส์, แอบ็สแตรกต์ เอกซ์เพรสช่ันนิสม์ อนิมา ทศัจนัทร์ ผูแ้ปล (เชียงใหม่:  ไฟน์อาร์ท), 2552: 6-25. 

 

 

ภาพท่ี  8  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของ บาร์เนต นิวแมน (Barnett Newman) 

ท่ีมา  : บาร์บารา เฮสส์, แอบ็สแตรกต์ เอกซ์เพรสช่ันนิสม์ อนิมา ทศัจนัทร์ ผูแ้ปล (เชียงใหม่:  ไฟน์อาร์ท), 2552: 6-25. 
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ฟรานซ์ ไคลน์ (อังกฤษ: Franz Jozef Kline12 

ฟรานซ์ ไคลน์ (องักฤษ: Franz Jozef Kline) (May 23, 1910 – May 13, 1962) เป็นศิลปิน

ชาอเมริกนัในกระแส แอ็บสแตรกต ์เอกซ์เพรสชัน่นิสม ์ที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1940-

1950 ไคลน์ เกิดที่วสิเกส-แบร์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย เร่ิมศึกษาศิลปะที่มหาวทิยาลยับอสตนัในปี ค .ศ.

1949 งานที่นาํช่ือเสียงมาใหเ้ป็นงานศิลปะขนาดใหญ่แบบนามธรรมท่ีสร้างดว้ยสีขาวและดาํ และ

นาํออกแสดงเป็นส่วนตวัที่อีแกน แกลอรี ในปี ค .ศ.1950 นอกจากเป็นจิตรกรแลว้ ไคลน์ยงัเป็น

อาจารยส์อนศิลปะที่แบลคเมาเทน คอลเลจ ในรัฐนอร์ธ คาโรไลนา , แพรค อินสติทิวท ์และคูเปอร์ 

ยเูนียน ในนิวยอร์ก  ฟรานซ์ ไคลน์ แต่งงานกบั เอลิซาเบธ วนิเซนต ์นกับลัเล่ตช์าวองักฤษ และ

เสียชีวติดว้ยโรคหวัใจที่นิวยอร์กในปี 1962 ขณะที่มีอายไุด ้51 ปี 

วธีิการอตัโนมติัในการสร้างงาน 

วธีิการอตัโนมติั (Automatism) เป็นลกัษณะเด่นประการหน่ึงของศิลปินในกลุ่ม แอ็บ -

สแตรกต-์เอกซ์เพรสชัน่นิสมข์ขซ่ึงไคลน์ก็เป็นศิลปินอยูใ่นกระแสดงักล่าว  วธีิการอตัโนมติัไดโ้ดย

ปลดปล่อยจินตนาการของศิลปิน  ทาํใหเ้ขาสามารถคน้หาสภาวะความเป็นสากล จกัรวาลภายในตวั

เขาซ่ึงซ่อนอยูภ่ายในจิตใตส้าํนึกไดอ้ยา่งอิสระ นอกจากน้ียงัทาํใหศิ้ลปินสามารถแสดงออกไดด้ว้ย

ความกลา้เส่ียงกล้ าทดลอง ดว้ยวธีิการที่ไม่มีขอบเขตจาํกดั  ทาํใหเ้กิดรูปทรงที่มีพลงัเคล่ือนไหว

และไม่เคยปรากฏมาก่อนซ่ึงทาํใหเ้กิดการคน้พบภาษาใหม่ในการแสดงออกท่ีเป็นตน้แบบไม่ซํ้ า

ใคร  การปลดปล่อยจิตใตส้าํนึกใหอ้อกมาสาํหรับศิลปินในกระแสน้ีไดแ้ก่การเขียนภาพสดๆแบบ

Improvisation  และการป าดป้ายอยา่งฉบัพลนัทนัที (Spontaneous Gesture) ซ่ึงสาํหรับไคลน์

(รวมถึงพอลล็อค )ความสดฉบัพลนั   เป็นหวัใจของแนวคิดอนาธิปไตย แรงผลกัดนัอิสระจากจิต

ของมนุษยเ์ป็นส่ิงเดียวที่จะปลดปล่อยพลงัแห่งธรรมชาติ ความกลมกลืนที่แทจ้ริงก็คือการ

แสดงออกของพลงัดงักล่าว ซ่ึงเป็นพลงัตามธรรมชาติของมนุษย ์

ลกัษณะที่คลา้ยศิลปะตะวนัออก 

ผลงานของไคลน์เป็นการแสดงออกถึงลีลาท่าทางบางประการคลา้ยคลึงกบัวธีิการเขียน

ตวัหนงัสือของตะวนัออก เช่น จีนและญี่ปุ่ น ผดิกนัตรงที่ไคลน์ใชแ้ปรงขนาดใหญ่วาดบนแผน่ผนื

ผา้ใบขนาดมหึมา เขานิยมใชสี้ขาวดาํ และเทา ดว้ยเหตุ ท่ีวา่ตอ้งการจะขจดัความวุน่วายของสีต่างๆ 

ออกไป รอยที่แปรงของเขาจะดูใหญ่โตมโหฬารดว้ยวธีิการเหมือนดงัการเขียนตวัหนงัสือจีน ฉะนั้น

จึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกหา้วหาญ เด็ดขาด รุนแรง และเตม็ไปดว้ยสมาธิ การใชสี้ขาวของไคลน์นั้น 

มิใช่เป็นเพยีงพื้นของภาพหรือไม่ไดต้อ้งการใหเ้ป็นความวา่งเปล่า   แต่ตอ้งการใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

ภาพ และแสดงความขดัแยง้โดยตรงกบัสีดาํ ต่อมาในราวปี ค.ศ. 1958 จึงเร่ิมนาํสีต่างๆ มาใชเ้พือ่ให ้
 

12กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554: 436-439. 
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ไดบ้รรยากาศ แต่ไม่ไดผ้ลสาํเร็จเท่ากบัยคุท่ีใชสี้ดาํ- ขาว ซ่ึงมีความจริงอนัเปลือยเปล่า เตม็ไปดว้ย

ลีลาและแสดงอารมณ์ของความขดัแยง้ที่แสดงออกมาอยา่งรุนแรง แมง้านของไคลน์จะถูกนาํไป

เปรียบเทียบกบัศิลปะตะวนัออก แต่ตวัศิลปินเองกลบัปฏิเสธที่จะนาํผลงานไปเปรียบเทียบกบังาน

ของญี่ปุ่ น เพ ราะเขาไม่ไดเ้ขียนสีดาํลงบนพื้นหลงัสีขาวเท่านั้น   หากแต่ไคลน์เขียนทั้งสีดาํลงบน

พื้นหลงัสีขาวและเขียนสีขาวลงบนพื้นหลงัสีดาํภาพของเขาค่อยๆ เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไป ไคลน์

ใชเ้วลาเขียนรูปเป็นสปัดาห์หรือไม่ก็เป็นเดือน ดงันั้นในช่วงเวลาหน่ึงเขาจึงผลิตผลงานออกมาได้

เพยีงจาํนวนหน่ึงเท่านั้น   กระบวนการในการทาํงานของไคลน์จึงไม่สามารถเปรียบเทียบไดก้บั

ศิลปะการเขียนอกัษรดว้ยหมึกสีดาํลงบนกระดาษซ่ึงสามารถเขียนเสร็จไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว       

ไคลน์ไดใ้หส้มัภาษณ์ในปี 1962 วา่ การเขียนอกัษรเป็นการเขียนหนงัสือ แต่เขาไม่ได้

เขียนหนงัสือ และเขาไม่ใช่แค่เขียนสีดาํลงบนผา้ใบสีขาวแต่เขาวาดทั้งสีขาวและสีดาํ ซ่ึงสีขาวก็มี

ความสาํคญัเช่นกนั13 

 

 

 

ภาพท่ี  9  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของฟรานซ์ ไคลน์ (Franz Jozef Kline) 

ท่ีมา: กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554: 436-439. 

 

13เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี  10  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของฟรานซ์ ไคลน์ (Franz Jozef Kline) 

ท่ีมา: กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่ (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554: 436-439. 

 

 

ภาพท่ี  11  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของฟรานซ์ ไคลน์ (Franz Jozef Kline) 

ท่ีมา: กาํจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่   (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 2554: 436-439. 
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โรเบิร์ต มาเธอร์เวลล์ (อังกฤษ: Robert Motherwell) 

โรเบิร์ต มาเธอร์เวลล ์ (องักฤษ : Robert Motherwell) ( 24 มกราคม ค .ศ. 1915 - 16 

กรกฎาคม ค .ศ. 1991) เป็นจิตรกรและช่างพมิพช์าวอเมริกนัของลทัธิการแสดงออกทางนามธรรม 

(Abstract expressionism) ของคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มาเธอร์เวลลเ์ป็นศิลปินผูมี้อายนุอ้ยท่ีสุ ดคนหน่ึง

ของตระกูลการเขียนภาพแบบนิวยอร์ก (New York School) (ซ่ึงเป็นคาํท่ีมาเธอร์เวลลค์ิดเรียกขึ้น

เอง) ที่รวมทั้งแจค็สนั พอลลคั, มาร์ค รอธโค, วลิเลม เดอ คูนนิง และ ฟิลิป กสัตนั14 

 

 

 

 

ภาพท่ี  12  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของโรเบิร์ต มาเธอร์เวลล ์(Robert Motherwell) 

ท่ีมา: จิระพฒัน์ พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที ่20 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ)2545: 224-229.  

 

 

 

 

14จิระพฒัน์ พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที ่20 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ)2545: 224-229. 
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ภาพท่ี  13  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของโรเบิร์ต มาเธอร์เวลล ์(Robert Motherwell) 

ท่ีมา: จิระพฒัน์ พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที ่20 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ)2545: 224-229.  

 

 

 

 

ภาพท่ี  14  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของโรเบิร์ต มาเธอร์เวลล ์(Robert Motherwell) 

ท่ีมา: จิระพฒัน์ พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที ่20 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ)2545: 224-229.  
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ลิซอินแกรม (อังกฤษ: Liz Ingram)15 

ลิซอินแกรมเกิดในอาร์เจนตินาและเติบโตขึ้นมาในนิวเดลี  มุมไบและโตรอนโต มานาน

กวา่สามสิบหา้ปีเธอไดรั้บการเรียนการสอนท่ีมหาวทิยาลยัอลัเบอร์ตา้ในเอดมนัตนั  แคนาดาและใน

ปัจจุบนัเป็นศาสตราจารยม์หาวทิยาลยัในภาพพมิพแ์ละวาดภาพ  ผลงานศิลปะของเธอไดรั้บการจดั

แสดงใน ที่ต่าง ๆและการจดันิทรรศการกวา่ 250 กลุ่มที่อยูใ่นทวปีอเมริกาเหนือและใตย้โุร ป

ตะวนัออกกลางและฟาร์อีสท ์เธอไดมี้ส่วนร่วมใน biennials ระหวา่งประเทศและ Triennials เป็น

เวลาหลายปีและไดรั้บรางวลัสาํหรับการพมิพข์องเธอที่จดันิทรรศการรีดใ์นประเทศแคนาดา , 

สโลวเีนีย (เซอร์เบีย), โปแลนด,์ เกาหลี, บราซิล, เอสโตเนีย, อินเดียและฟินแลนด ์ในปี 2008 อินแก

รมเป็นผูรั้บรางวลั  JGordin Kaplan เพือ่ความเป็นเลิศการวจิยัท่ีมหาวทิยาลยัอลัเบอร์ตา้ในปี 2009 

เธอไดรั้บเลือกเขา้มาในราชสมาคมแห่งแคนาดากบัวฒันธรรมของชาวแคนาดาและเธอไดรั้บรางวลั

เป็นผูช้นะ ของมหาวทิยาลยั ในปี 2011 ( เพือ่เป็นเกียรติแก่นกัวชิาการของมหาวทิย าลยัสูงสุด ) เธอ

ไดรั้บการ เชิญแสดงผลงาน ที่มหาวทิยาลยัในทวปีอเมริกาเหนือและต่างประเทศรวมทั้งโตเกียว

มหาวทิยาลยัแห่งชาติของศิลปะและดนตรี  Musashino Art University ในโตเกียวและมหาวทิยาลยั

วทิยาศาสตร์ประยกุตใ์น Minsterประเทศเยอรมนี 

การจดัแสดงนิทรรศการ 

ลิซอินแกรมทาํง านดา้น ส่ือต่าง ๆ รวมทั้งส่ือดิจิตอล นิทรรศการขนาดใหญ่รวมถึง  

Touching Water: Anticipation and Memory เอดมนัตนัสนามบินนานาชาติ ในปี 2004และที่

หอประชุมใต ้Jubilee อลัเบอร์ตา้ ประเทศแคนาดาในปี2011 การจดันิทรรศการ  พพิธิภณัฑแ์คลการี

และพพิธิภณัฑศิ์ลปะ Chelsea ในนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี2011 นอกเหนือจากภาพพมิพ์  

รูปภาพ  นิกายเยซูอิตของศิลปะร่วมสมยัพอซนนั ที่โปแลนด์ ในปี 2009 ผลงาน จินตนาการ ทาง

วทิยาศาสตร์ ศิลปะสงัคมและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  หอศิลป์ Alberta ในปี 2008 ธรรมชาติ

มนุษย ์นิทรรศการแคนาดาร่วมสมยั Doland ของพพิธิภณัฑศิ์ลปะสมยัใหม่เซ่ียงไฮ้  ประเทศจีนใน 

ปี2004  ไดเ้ปิดสตูดิโอแกลเลอร่ีโตรอนโต ในปี2003 มีผลงานลิซอินแกรม เอดมนัตนัหอศิลป์ ในปี 

2001 สร้างเวบ็ไซต ์พพิธิภณัฑห์อศิลป์ลอนดอน  องักฤษ  และ Musashino พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งสมุด

โตเกียวประเทศญี่ปุ่ นในปี 1999 

 

 

 

 

15ลิซอินแกรม, ลซิอนิแกรม  เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lizingram. com  
/biography.html 
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วสิยัทศัน์ทางศิลปะ 

ร่างกายมนุษยแ์ละธาตุในธรรมชาติเป็นแหล่ง กาํเนิดสาํหรับการ สร้างผลงานศิลปะของ

เธอซ่ึง การ สาํรวจการเปล่ียนสถานะระหวา่งการปรากฏตวัของวสัดุ ความ ย ัง่ยนืและประเด็นที่

เก่ียวขอ้งกบัความเปราะบางของชีวติและส่ิงแวดลอ้ม ในความพยายามท่ีจะปลุกความเขา้ใจพื้นฐาน

ของการเช่ือมต่อของมนุษยก์บัธรรมชาติของเธอ  การใชภ้าพของนํ้ าวาววบัและร่างกายมนุษย ์ดว้ย

การใชก้ ระดาษพมิ พภ์าพและหมึก ตูไ้ฟ ส่องแสงและผา้   ลิซมี จุดประสงค์ ที่จะใหผู้ช้มไดรั้บ

ประสบการณ์ จากความทรงจาํในวยัเด็กความรู้สึกของการเล่นอยูใ่นนํ้ า ความสนุกสนาน ไดรั้บรู้

ความมหศัจรรยข์องสตัวใ์กลสู้ญพนัธุ์  และสาระท่ีจาํเป็น การทาํงานของเธอแสดงใหเ้ห็นถึงความ

พยายามที่จะต่ืนขึ้นมาอี กคร้ังกบัการเช่ือมต่อพื้นฐานของ ตวัเราให้เป็นหน่ึงเดียวกบัธรรมชาติและ

การรับรู้ของเราในดา้นธาตุนํ้ าทุกรูปแบบของชีวติ16 

 

 

ภาพท่ี  15  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism) ของลิซอินแกรม(Liz Ingram) 

ท่ีมา: ลิซอินแกรม, ลซิอนิแกรม เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www .lizingram. com/ 

installations.html 

 
 
16เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี  16  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของลิซอินแกรม(Liz Ingram) 

ท่ีมา: ลิซอินแกรม, ลซิอนิแกรม เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www .lizingram. com/ 

installations.html 

 

ภาพท่ี  17  ภาพผลงานของศิลปิน (Abstract expressionism)   ของลิซอินแกรม(Liz Ingram) 

ท่ีมา: ลิซอินแกรม, ลซิอนิแกรม เขา้เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www .lizingram. com/ 

installations.html 



       

 
 

 

 

บทที ่3 

วธีิการดาํเนินงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์  

การดาํเนินงานของการทาํศิลปนิพนธ ์ เร่ิมการกาํหนดแนวความคิดเพือ่นาํไปสู่กระบวน  

การต่างๆ  โดยเกิดจากความประทบัใจในธรรมชาติ  การพึ่งพาอาศยักนัและกนั  แรงบนัดาลใจหรือ

แนวความคิด ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของแรงบนัดาลใจจากการเรียนรู้กบัธรรมชาติโดยตรงนั้น  ความ

จริงทั้งหมดที่ธรรมชาติแสดงออกมาใหเ้ห็น และสมัผสัรับรู้ได ้ เป็นความรู้ที่ผา่นตรงมากบั

ธรรมชาติมาสู่สติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดของผูส้ร้างสรรคโ์ดยตรง   ธรรมชาติที่ปรากฎดว้ย

รูปร่าง  ตรง  ขนาด  สี  และยงัแสดงใหเ้ห็นความเป็นระเบียบ  ความสมดุล  ความหลากหลาย   

ความเป็นเอกภาพ  และมีจงัหวะลีลา  อนัก่อใหเ้กิดความงาม ปรากฏการณ์ที่เปล่ียนไปตาม

สภาพการณ์สามารถทาํใหเ้กิดความรู้สึกต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของผูพ้บเห็น มีการทบัซอ้นของ

รูปทรงการเกาะเก่ียว  ของพชืพรรณ  มีการรวมกนัอยา่งสงบตามวถีิธรรมชาติ  โดยนาํมุมมองที่

ประทบัใจในธรรมชาติที่มีพชืพรรณอยูร่วมกนั  มาเป็นส่ือในการแสดง ออกกบัส่ิงที่ผูส้ร้างสรรคมี์

ความประทบัใจ  เพือ่เนน้ถึงคุณค่าความงามในธรรมชาติ 

การศึกษาขอ้มูลจากประสบการณ์ตามธรรมชาติท่ีนาํมาสร้างสรรคผ์ลงาน เป็นขอ้มูลที่ได้

จากประสบการณ์โดยเห็นจริงตามธรรมชาติจึงไดร้วบรวมขอ้มูลโดยจดการบนัทึกการถ่ายภาพร่าง

ภาพตน้แบบจากสถานที่จริง ใชเ้ทคนิค  ดิจิตอล  อาร์ท  

(Digital Art )  ขดู  ปาด  เช็ ด  เพือ่แสดงออกถึงความประทบัใจ และบรรยากาศในมุมๆ

หน่ึงในธรรมชาติ จึงไดอ้อกไปศึกษา คน้ควา้สงัเกตุและ สมัผสัในสถานที่จริงเพือ่จะ ไดซึ้มซบักบั

ธรรมชาติไดม้ากขึ้น ช่วงก่อนศิลปนิพนธแ์ละช่วงทาํศิลปนิพนธ ์แลว้จึงรวบรวมนาํมาวเิคราะห็ภาพ

ตน้แบบโดยการตดัทอนรูปทรงใหม่จากจินตนาการเพือ่นาํมาสร้างสรรคผ์ลงานจริงต่อไป 

ดงันั้นในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธค์ร้ังน้ีจาํเป็นตอ้งเขา้ใจรูปแบบผลงานก่อนทาํ

ศิลปนิพนธ ์ เพือ่นาํมาวเิคราะห์แกไ้ขปรับปรุง  สู่การสร้างสรรคผ์ลงาน 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธมี์ขั้นตอนกระบวนการ  ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์

1.1  ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 1 

1.2  ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 2 

1.3  ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 3 

27 
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1.4  ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 4 

2. การดาํเนินงานสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ ์

2.1 สาํรวจหาขอ้มูล 

2.2 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ ์
 

1. วิเคราะห์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

การพฒันาผลงานก่อนศิลปนิพนธ ์ แบ่งได ้ 4 ระยะ 

1.1 ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 1 

ผลงา นในระยะแรก เป็นการนาํทศันธาตุมาใช ้ คือ  เสน้  จุด  พื้นที่วา่ง  นาํมา

สร้างสรรคต์ามองคป์ระกอบที่กาํหนดขึ้น  พฒันาจากตน้ปาลม์ตามธรรมชาติ 

จุดประสงคข์องการสร้างสรรค ์ เพือ่เป็นการเเสดงใหเ้ห็นถึง ความงดงามอุดม

สมบูรณ์ พลงัอาํนาจเร้ นลบัมหาศาล โดยอาศยัรูปทรงในธรรมชาติ ที่ซอ้นทบัเป็นมิติที่ทบัซอ้น 

ขดัเเยง้เเละมีการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ 

องคป์ระกอบ ที่มาไดจ้ากตน้ปาลม์ตามธรรมชาติและถ่ายทอดเน้ือหาโดยอาศยั

ลกัษณะของงานจิตรกรรม เอกซ์เพลสชนันิสต ์(Expressionism) และก่ึงนามธรรม ( Semi-abstract ) 

เป็นการคน้หา ความสมดุลระหวา่งพื้นผวิ(Texture) พื้นที่วา่ง (Space)เเละรูปทรง (Form) โดยใชส่ื้อ

ที่มาจากธรรมชาติ ป่าไม ้ตน้ไม ้ที่มีรูปทรงน่าประทบัใจ เเลว้นาํมาคล่ีคลาย ตดัทอน เเลว้สร้าง

รูปทรงขึ้นมาใหม่ ตามความรู้สึก เเละอารมณ์ ภายในจิตใตส้าํนึกของขา้พเจา้เอง 

จุดเด่น      สร้างความแปลกใหม่ของรูปทรง ที่ทบัซอ้นในรูปแบบการเพน้ ดิจิทลั

อาร์ต  

จุดดอ้ย     การทบัซอ้นที่มีมากเกินไป  และยงับกพร่องดา้นความรู้สึก 
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ภาพท่ี  18    ภาพผลงานระยะท่ี  1  ช่วงก่อนศิลปนิพนธ ์

ช่ือผลงาน   พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 01 / 2013 

เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต (Painting   Digital Art)       

ขนาด 150  x 150  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 
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1.2   ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 2 

ผลงานในระยะน้ี ยงัคงเป็นการนาํทศันธาตุมาใช ้ คือ  เสน้  จุด  พื้นที่วา่ง  นาํมา

สร้างสรรคต์ามองคป์ระกอบที่กาํหนดขึ้น  พฒันาจากตน้ปาลม์ตามธรรมชาติ 

จุดประสงคข์องการสร้างสรรค ์ เพือ่เป็นการเเสดงใหเ้ห็นถึงความงดงามอุดมสม - 

บูรณ์ พลงัอาํนาจเร้นลบัมหาศาล โดยอาศยัรูปทรงในธรรมชาติ ที่ซอ้นทบัเป็นมิติที่ทบัซอ้น ขดัเเยง้

เเละมีการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ 

องคป์ระกอบ มีการเปล่ียนแปลงและแตกต่างจากระยะที่1 แต่ยงัประกอบไปดว้ย

รายละเอียดของรูปทรงต่างๆในธรรมชาติโดยนาํรูปทรงมาคล่ีคล ายประกอบกนัใหเ้กิดรูปทรงใหม่

จะจดัใหผ้ล หรือเมล็ดพนัธพ์ชื ใหอ้ยูก่นัเป็นกลุ่มผสานกั บดอก ใบ ใหส้อดคลอ้งกนัมากขึ้น แสดง

ลกัษณะการทบัซอ้นใหเ้ด่นชดัเนน้รายละเอียดใหม้ากขึ้นและรายละเอียดของในท่ีอยูใ่นมุมมืด

เพือ่ใหภ้าพดูมีความสมบูรณ์ 

จุดเด่น   ดอก  ใบ  เสน้ใย  และ รูปทรง ที่ ทบัซอ้นจดัความสมดุลยส์อดคลอ้งกนั

มากขึ้น 

จุดดอ้ย  ผูส้ร้างสรรคย์งัขาดส่ิงบนัดาลใจกวา้งๆ ท่ีจะนาํมาเป็นแนว ทางการสร้าง  

สรรค ์
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ภาพท่ี  19 ภาพผลงานระยะท่ี  2 ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน   พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 02 / 2013    

เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )      

ขนาด   150 x 150  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 
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1.3  ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 3 

ผลงานในระยะน้ี ยงัคงเป็นการนาํทศันธาตุมาใช ้ คือ  เสน้  จุด  พื้นที่วา่ง  นาํมา

สร้างสรรคต์ามองคป์ระกอบที่กาํหนดขึ้น  พฒันาจากตน้ปาลม์ตามธรรมชาติ 

จุดประสงคข์องการสร้างสรรค ์ เพือ่เป็นการเเสดงใหเ้ห็นถึงความงดงามอุดมสม - 

บูรณ์ พลงัอาํนาจเร้นลบัมหาศาล โดยอาศยัรูปทรงในธรรมชาติ ที่ซอ้นทบัเป็นมิติที่ทบัซอ้น ขดัเเยง้

เเละมีการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ 

องคป์ระกอบ  ไดเ้ปล่ียนมุมมองการศึกษาใหม่เร่ิมหาแนวทางเร่ืองราวที่จะนาํ  

เสนอ  แต่ก็ยงัประสบปัญหาในเร่ืองของเทคนิค  วธีิการที่ตอ้งการใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองราวและสี

บรรยากาศที่ไม่มีความเด่น  ทาํใหผ้ลงานมีลกัษณะจืดชืด  ทาํใหผ้ลงานดูแหง้  องคป์ระกอบยงัไม่ลง

ตวั  จนเป็นเหตุทาํใหผ้ลงานแต่ละช้ินออกมาในลกัษณะคลา้ยๆกนั  จนเป็นเหตุใหผ้ลงานไม่มีการ

พฒันาเท่าที่ควร 

จุดเด่น    เสน้ใย ที่ทบัซอ้นเพิม่อารมณ์ความรู้สึกไดดี้ขึ้น 

จุดดอ้ย     ผลงานแต่ละช้ินออกมาในลกัษณะคลา้ยๆกนั จนเป็นเหตุใหผ้ลงานไม่มี

การพฒันาเท่าที่ควร 
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ภาพท่ี  20    ภาพผลงานระยะท่ี  3 ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 03 / 2013    

เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )       

ขนาด  150 x 150  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 
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1.4  ผลงานก่อนศิลปนิพนธร์ะยะที่ 4 

ผลงานในระยะน้ี ยงัคงเป็นการนาํทศันธาตุมาใช ้ คือ  เสน้  จุด  พื้นที่วา่ง  นาํมา

สร้างสรรคต์ามองคป์ระกอบที่กาํหนดขึ้น  พฒันาจากตน้ปาลม์ตามธรรมชาติ 

จุดประสงคข์องการสร้างสรรค ์    เพือ่เป็นการเเสดงใหเ้ห็นถึง ความงดงามอุดม

สมบูรณ์ พลงัอาํนาจเร้นลบัมหาศาล โดยอาศยัรูปทรงในธรรมชาติ ที่ซอ้นทบัเป็นมิติที่ทบัซอ้น 

ขดัเเยง้เเละมีการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพ 

องคป์ระกอบ ยงัเพิม่มุมมองให ม่เพือ่ใหภ้าพดูไม่ซํ้ ากนัเกินไป ส่วนเน้ือหาและ

ความคิดของงานยงัคงเดิมไวแ้ต่เปล่ียนรูปแบบใหม่ และมีการพัฒนาใหดี้ขึ้นกวา่ระยะท่ีผา่นมาโดย

ใชก้า้นและตน้เป็นตวันาํใชด้อกของตน้ใหผ้สมผสานกนัเป็นจงัหวะต่อเน่ืองกนัโดยใชบ้รรยากาศที่

มืดใหรู้ปทรงที่เป็นจุดเด่นชดัเจนขึ้น 

จุดเด่น     สร้างความแปลกใหม่ของจงัหวะ ที่ดูแปลกตาแสดงออกถึงความรู้สึกเพือ่

ถ่ายทอดเร่ืองราวและอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  ในรูปแบบการเพน้ดิจิทลัอาร์ต 

จุดดอ้ย  บางจงัหวะดูยุง่เหยงิ   
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ภาพท่ี  21    ภาพผลงานระยะท่ี 4 ช่วงก่อนศิลปนิพนธ์ 

ช่ือผลงาน   พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 04 / 2013 

เทคนิค  เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต (Painting Digital Art)       

ขนาด 150 x150  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 
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ตารางที่ 1  การพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

ระยะ ระยะที ่ 1 ระยะที ่ 2 ระยะที ่ 3 ระยะที ่ 4 

ภาพ

ผลงาน 

    
แนวคดิ         ขา้พเจา้ไดส้ั่งสมประสบการณ์จากความรู้ท่ีมีพลงัการเกิด พลงัของการดาํรงชีวิต เเละพลงั

การเส่ือมสลาย  ซ่ึงเป็นพลงัล้ีลบัท่ีเกิดข้ึน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ขา้พเจา้บนัทึกลงภายในจิตใจ เเลว้  

เเสดงออกเป็นผลงานท่ีบอกถึง ความรู้สึกภายใน อนัเป็นพลงังานเร้นลบัท่ีขา้พเจา้เเสดงออกถึง

ความรู้สึกสนุกมีชีวิต 

เทคนิค เทคนิค  เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art ) 

จุดเด่น สร้างรูปทรงท่ีทบัซอ้น

กนั 

  ดอก ใบ เส้นใย  และ

รูปทรง ท่ีทบัซอ้นจดั

ความสมดุลยใ์ห้สอด 

คลอ้งกนัมากข้ึน 

เส้นใย ท่ีทบัซอ้นเพ่ิม

อารมณ์ความรู้สึกได้

ดีข้ึน 

สร้างความแปลกใหม่  

ของจงัหวะ ท่ีดูแปลก

ตาแสดงออกถึงความ 

รู้สึกเพ่ือถ่ายทอดเร่ือง 

ราวและอารมณ์ได้

เป็นอยา่งดี   

จุดด้อย บกพร่องดา้นการให้

ความรู้สึก 

ผูส้ร้างสรรคย์งัขาด

ส่ิงบนัดาลใจกวา้งๆ 

ผลงานแต่ละช้ินออก 

มาในลกัษณะคลา้ยๆ 

กนั   

บางจงัหวะดูยุง่เหยงิ   

การ 

พัฒนา 

พฒันาดา้นการใชโ้ปรแกรมและจดัวางองคป์ระกอบของช้ินงานให้ลงตวั 
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2. การดําเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

2.1    สาํรวจหาขอ้มูล 

2.1.1   ป่าไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ   มหาวทิยาลยัศิลปากร  จ.นครปฐม 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ   อินเทอร์เน็ท 

ป่าไม ้เป็นทรัพยากรที่สาํคญัยิง่ของชาติ ใหป้ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่

ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของภาวะแวดลอ้มและป้องกนัภยัธรรมชาติ  

 

ภาพท่ี  22  ป่าไม ้ ศึกษาช่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

  ท่ีมา: Panmai, พนัธ์ไม้  เขา้เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2555, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. panmai. com 

 

ภาพท่ี  23  ป่าไม ้ ศึกษาช่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา: Panmai, พนัธ์ไม้  เขา้เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2555, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. panmai. com 
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ภาพท่ี  24  ป่าไม ้ ศึกษาช่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา: Panmai, พนัธ์ไม้ เขา้เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2555, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. panmai. com 

 

ภาพท่ี  25  ป่าไม ้ ศึกษาช่วง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา: Panmai, พนัธ์ไม้  เขา้เม่ือวนัท่ี  4  กรกฎาคม  2555, เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. panmai. com 
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ภาพท่ี  26  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :    มหาวิทยาลยัศิลปากร  จ.นครปฐม  ภาพถ่ายช่วงเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 

 

ภาพท่ี  27  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :    มหาวิทยาลยัศิลปากร  จ.นครปฐม  ภาพถ่ายช่วงเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  28  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :    มหาวิทยาลยัศิลปากร  จ.นครปฐม  ภาพถ่ายช่วงเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 

       

ภาพท่ี  29  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :    มหาวิทยาลยัศิลปากร จ.นครปฐม  ภาพถ่ายช่วงเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
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2.1.2 ตน้ไม ้ตน้ปาลม์ 

แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ    มหาวทิยาลยัศิลปากร  จ.นครปฐม 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ    อินเทอร์เน็ท 
 

ความหมายของ ปาล์ม17 

ปาลม์   เป็นภาษาต่างประเทศที่นาํมาใชท้บัศพัทเ์รียกวา่   “ปาลม์”  จนเป็นที่ยอมรับกนั

โดย ทัว่ไป    ปาลม์ปลูกไดใ้นทุกฤดู ซ่ึงสกุลของปาลม์จะมีประมาณ 4000 กวา่ชนิด ชนิดที่นาํเขา้มา

จากต่างประเทศ เช่น ปาลม์ขวด ปาลม์นํ้ ามนั เป็นตน้ คนไทยส่วนใหญ่จึงคิดวา่ตน้ปาลม์เป็นพนัธุ์

ไมท้ี่นาํมาจากต่างประเทศเท่านั้นซ่ึงอาจจะไม่ทราบ พชืที่อยูใ่นวงศ ์ PALMAE นั้นมีจาํนวนมากใน

ประเทศไทย แต่คนไทยไม่ไดเ้รียกวา่ปาลม์ เช่น มะพร้าว , ตาล, ลาน, หมาก , จาก, กะพอ้ , คอ้ ฯลฯ 

ในขณะเดียวกนัมีตน้ไม้ วงศ ์PLAMAE หลายชนิดท่ีนาํเขา้มาปลูกในบา้นเราคนไทยจึงตั้งช่ือเรียก

เป็นภาษาไทยเพือ่ง่ายต่อการจดจาํ เช่น ตาลแดง (Latanialontaroides) ตาลฟ้า (Bismarckia nobikis) 

หมากนวล (Veitchiamerrilli) มะพร้าวแคระ (Syagrus schizophylla) ซ่ึงตน้ไมท่ี้กล่าวมาลว้นเป็น

พนัธุป์าลม์ทั้งส้ิน 

ปาลม์   เป็นพนัธุไ์มต้ระกูลใหญ่มากตระกูลหน่ึงที่มนุษยรู้์จกัและใชป้ระโยชน์มากเป็น

อนัดบัสองรองจากพชืตระกูลหญา้จะเห็นไดจ้าก  ถา้ปีใดฝนฟ้าไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล หรือมีเห็นภยั

ต่าง ๆ เกิดขึ้น คนโบราณจะพดูเสมอ ๆ วา่ ปี น้ีขา้วจะยากหมากจะแพง มนุษยใ์นภาคพื้นเอเชียนั้น

ไดอ้าศยัผลประโยชน์จากส่วนต่างๆของปาลม์อยา่งมากมายท่ีสุด นบัตั้งแต่อาหาร , ที่อยูอ่าศยั , 

เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ดงันั้น ถา้กล่าวคาํวา่ “ปาลม์” คือพชืในวงศป์าลม์ (Genus Paim) เป็น

พชืที่มีลกัษณะเด่นนาํมาสรุปพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

พันธ์ุไม้วงศ์ปาล์ม                 

เป็นพชืใบเล้ียงเด่ียว ส่วนมากมีถ่ินกาํเนิดในเขตร้อน ปาลม์มีหลายชนิดว้ยกนั บา้งเป็นพุม่ 

บา้งเป็นตน้ และเป็นไมเ้ล้ือย เมล็ดเม่ืองอก มีใบเล้ียงเพยีงใบเดียว ลาํตน้ มีเพยีงยอดเดียว และไม่

แตกต่างก่ิงกา้นสาขา มีใบขนาดใหญ่แผน่ใบรูปฝ่ามือหรือรูปขนนกมีกาบและกา้นใบชดัเจนและใบ

มกัออกเป็นกลุ่มใหม่ ที่ปลายยอดลาํตน้ ใบอ่อนในระยะแรกรวมกนัเป็น แท่งยาวคลา้ยฟักดาบ ช่อ

ดอกมีกาบหุม้ การออกดอกในระยะแรกเรียกวา่แทงจัน่ เมล็ดในระยะงอกส่วนของตน้อ่อนที่อยู่

ภายในเมล็ดจะขยายโตขึ้น เรียกวา่ “จาว” ซ่ึงเน้ือจะค่อยๆ สลายไป 

 

17Saen palm, ปาล์ม เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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พนัธุไ์มว้งศป์าลม์ มีหลากหลาย อาทิ เช่น 

หมากซ่ีหว ีAreca tunku Dransf. & L. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์ตน้เด่ียวขนาดเล็ก เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้ 4 – 6 เซนติเมตร สูง 3 - 4 เมตร มีขอ้

ชดัเจน และมกัมีรากคํ้าจุนช่วยพยงุลาํตน้ คอยอดเด่นชดั กาบใบยาวประมาณ 45 เซนติเมตร รูปท่อ

ห่อหุม้คอยอด กา้นใบยาวประมาณ 20 เซนติเมตร แผน่ใบยาว 2 – 2.5 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบ

ขนนกสีเขียวเขม้ มีใบยอ่ยขนาด 60 - 70 x 8 –15 เซนติเมตร จาํนวน 10 – 16 คู่เรียงตวัอยูใ่นระนาบ

เดียวกนั ปลายใบแหลม ใบยอ่ยคู่ทา้ย ๆ ปลายใบหยกัเป็นซ่ี ช่อดอกออกใตค้อยอด (infrafoliar) 

ตั้งขึ้นช่อดอกสีแดงอมชมพ ู กา้นช่อดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร มีกา้นแขนงช่อ ยาวประมาณ 

13 - 15 เซนติเมตร แยกออกจากกา้นช่อดอกในระนาบเดียวกนัทั้ง 2 ขา้ง ตั้งขึ้นเป็นมุมเฉียงคลา้ยรูป

พดั ดอกสีเขียวหรือเหลืองอ่อน ดอกแยกเพศอยูใ่นช่อเดียวกนั ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์ – 

กรกฎาคม ผลรูปไข่หรือรูปไข่กลบั ขนาด 3 – 4.5 x 1.5 – 3 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเขียว

อมนํ้ าตาล ติดผลเฉพาะบริเวณโคนกา้นช่อ 

แหล่งที่พบ : พบขึ้นในป่าดิบช้ืน ตั้งแต่ระดบัความสูง 300 – 800 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล

ปานกลาง18 

 

 

                

ภาพท่ี  30-31  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, หมากหวซ่ีี เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

 

 

18Saen palm, หมากหวซ่ีี  เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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หลังกลับ Arenga obtusifolia Mart. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์แตกกอ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้ 15 - 30 เซนติเมตร สูง 

8 - 15 เมตร ลาํตน้ปกคลุมดว้ยกาบใบและแผน่เสน้ใยลกัษณะเป็นร่างแห  สีนํ้ าตาลดาํ  ใบเป็นใบ

ประกอบแบบขนนก  กา้นใบและแกนกลางใบมีขนละเอียดสีนํ้ าตาลปกคลุม  กา้นใบยาว  60 - 100 

เซนติเมตร  แกนกลางใบยาว  6 – 10 เมตร มีใบยอ่ยประมาณ  100 คู่ เรียงห่าง  ๆ ในระนาบเดียวกนั  

ใบยอ่ยรูปรางนํ้ าคว ํ่าขนาด 100 – 150 x 5 – 8 เซนติเมตร ปลายหยกัไม่เป็นระเบียบแผน่ใบดา้นบนสี

เขียว ดา้นล่างสีเทาเงินหรือนํ้ าตาล  ช่อดอกออกจากลาํตน้บริเวณซอกกาบใบยาว  1 – 1.5 เมตร เป็น

ช่อแยกแขนง  มีกา้นแขนงช่อหลายอนัออกดอกประมาณเดือนมกราคม  – กรกฎาคม  ผลรูปขอบ

ขนานมี  3 พู ขนาด  5 – 6 x 3.5 – 4 เซนติเมตร  1 ผลมี 3 เมล็ด  เมล็ดยาวเรียวขนาด  3.5 x 1.6 

เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเหลืองอมเขียว นํ้ าจากผลถูกผวิหนงัจะคนัแหล่งที่พบ  : พบขึ้นใน

ป่าดิบช้ืน ตั้งแต่ระดบัความสูง 300 – 800 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 

แหล่งที่พบ : พบขึ้นในป่าดิบช้ืน ตั้งแต่ระดบัความสูง 100 – 700 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล

ปานกลาง19 

 

                   

ภาพท่ี  32-33 พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์ ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, หลงักลบั เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

 

 

19Saen palm, หลงักลบั  เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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รังไก่  Arenga westerhoutii Griff. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์ตน้เด่ียว  ขนาดใหญ่  เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้  40 – 60 เซนติเมตร  สูง 10 – 20 

เมตร ลาํตน้ถูกห่อหุม้ดว้ยกาบใบแผน่เสน้ใย และแผน่เสน้ใยท่ีเปล่ียนเป็นกา้นแหลมสีดาํ  ใบเป็นใบ

ประกอบแบบขนนก ทางใบตั้งขึ้นกา้นใบยาวประมาณ1 เมตร แกนกลางใบยาว 6 – 7 เมตร มีใบยอ่ย

รูปรางนํ้ าคว ํ่า  ขนาด  100 – 130 x 5 – 8 เซนติเมตร  ประมาณ  150 คู่ เรียงชิดกนัสมํ่าเสมอในระนาบ

เดียวกนั  โคนใบยอ่ยเป็นติ่งยาวหลงัใบสีเขียว  ทอ้งใบสีเทาเงินหรือนํ้ าตาล  ช่อดอกออกจากลาํตน้

บริเวณซอกกาบใบ ขนาดใหญ่ยาว 2 – 2.5 เมตร เป็นช่อแยกแขนง  มีกา้นแขนงช่อจาํนวนมาก  ออก

ดอกประมาณเดือน  มกราคม  – สิงหาคมผลค่อนขา้งกลม  มี 3 พู ขนาด  3 – 5 เซนติเมตร  1 ผล มี 3 

เมล็ด ผลติดเรียงเวยีนรอบกา้นช่อ ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเขียวอมนํ้ าตาล นํ้ าจากผลถูกผวิหนงัจะคนั 

แหล่งที่พบ  : พบขึ่นในป่าดิบช้ืน  ตั้งแต่ระดบัความสูง  50 – 500 เมตร จากระดบันํ้ าทะเล

ปานกลางและมกัพบขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่บริเวณที่เป็นเขาหินปูน20 

 

 

 

                    

ภาพท่ี  34-35  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, รังไก่ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

 

  

20Saen palm, รังไก่  เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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หมากเจ  Iguanura polymorpha Becc. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์แตกกอ ขนาดเล็ก เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้  1 – 2 เซนติเมตร  สูง 2 – 3 เมตร กาบ

ใบรูปท่อสีเขียว  ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  กา้นใบยาว  15 – 30 

เซนติเมตร แกนกลางใบยาว 50 -100 เซนติเมตร มีใบยอ่ยเช่ือมติดกนัเป็นกลุ่มจาํนวน 4 – 7 กลุ่ม แต่

ละกลุ่มขนาดไม่เท่ากนั  ปลายใบหยกัไม่สมํ่าเสมอ  ใบยอ่ยคู่สุดทา้ยติดกนัเป็นรูปหางปลาช่อดอก

ออกใตค้อยอด หรือออกบริเวณซอกกาบใบ  เป็นช่อแยกแขนง  ยาวประมาณ  30 เซนติเมตร  มีกา้นชู

ช่อดอกยาว  10 – 15 เซนติเมตร  กา้นช่อดอกสั้น  มีกา้นช่อยอ่ย  4 – 6 อนั ยาว 10 – 15 เซนติเมตร  

ออกดอกประมาณเดือนมิถุนายน  –สิงหาคมผลยาวรีโคง้งอ  เน่ืองจากรังไข่เม่ือไดรั้บการผสมแลว้

เจริญออกดา้นเดียว ผลขนาด 1.5 – 2 x 0.5 – 0.7 เซนติเมตรผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีแดง 

แหล่งที่พบ : พบขึ้นในที่ร่ม บริเวณป่าลุ่มตํ่า และในป่าดิบช้ืน  ตั้งแต่ระดบันํ้ าทะเล  – 600 

เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง21 

 
 

 

             

ภาพท่ี  36-37  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, หมากเจ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

 

21Saen palm, หมากเจ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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หมากอินโดนีเซีย  Pinanga scortechinii Becc. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์แตกกอ ขนาดกลาง  เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้  3 - 5 เซนติเมตร  สูง 3 - 5 เมตร ลาํ

ตน้สีเขียว กาบใบสี เหลือง มีขนสีนํ้ าตาลปกคลุม คอยอดสีเหลื  อง กา้นใบสีเหลื  อง ยาวประมาณ  1 

เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  ยาว 2 - 2.5 เมตรมีใบยอ่ยแคบเรียวสีเขียว  รูปรางนํ้ าคว ํ่า  16 – 

22 คู่ เรียงเป็นระเบียบสมํ่าเสมอ คู่สุดทา้ยรูปหางปลา ปลายตดัหยกัเป็นซ่ี ช่อดอกออกใตค้อยอด  ช่อ

ดอกตั้งขึ้น  ยาวประมาณ  20 เซนติเมตร  มีกา้นช่อยอ่ย  6-8 อนั ออกดอกประมาณเดือนมกราคม  – 

สิงหาคมผลรูปไข่ ขนาด 1 x 1.5 เซนติเมตร ผลอ่อนสีงาชา้ง ผลสุกสีดาํ ติดเรียงเวยีนรอบกา้นช่อ 

แหล่งที่พบ : พบขึ้นในที่ร่ม บริเวณป่าลุ่มตํ่า และในป่าดิบช้ืน  ตั้งแต่ระดบันํ้ าทะเล  – 600 

เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง22 

 

 

 

 

ภาพท่ี  38-39  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, หมากอนิโดนีเซีย เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงได้

จาก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

 

 

22Saen palm, หมากอนิโดนีเซีย  เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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ปาล์มนํ้ามัน  Elaeis guineensis Jacq. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมย้นืตน้ จาํพวกปาลม์ สูง 6-15 เมตร ไม่แตกก่ิงกา้น ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั

ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอดใบยอ่ยรูปดาบยาว 45-120 เซนติเมตร ดอกช่อ เชิงลด แยกเพศคนละช่อ

และแยกกนัอยูค่นละซอกใบ แต่อยูบ่นดา้นเดียวดนัช่อดอกออกระหวา่งกา้นใบ ใบประดบัขนาด

ใหญ่ 2 ใบ ช่อดอกตวัผูจ้ะมีลกัษณะคลา้ยน้ิวมือ ช่อดอกตวัเมียลกัษณะเป็นหนาม ดอกกระเทยพบ

บา้งเหมือนกนั โดยเฉพาะตน้ปาลม์ที่ยงัอายนุอ้ย ผลสด รูปทรงกลม เม่ือสุกสีสม้แดง มีนํ้ ามนัในมี

ผลมาก    มีเมล็ด 1 เมล็ด 

แหล่งที่พบ : อฟัริกาตะวนัตก เกาะสุมาตรา มาเลเซีย ปลูกมากทางภาคใตข้องไทย23 

 

 

 

 

 

 

 

             

ภาพท่ี  40-41  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, ปาล์มนํา้มนั เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้ากhttp://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

 

 

 

 

 

 

23Saen palm, ปาล์มนํา้มนั เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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จากเขา  Eugeissona triste Griff. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์แตกกอขนาดกลาง  มกัขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่  เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้  10 – 15 

เซนติเมตร สูง 1 – 1.5 เมตร มกัมีรากคํ้ายนัมีใบจาํนวนมาก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  ทางใบตั้  

งขึ้  นยาว 5 – 10 เมตร กาบใบยาว 60 – 90 เซนติเมตร มีขนละเอียดสีนํ้ าตาล  และมีหนามแหลมสีดาํ  

เป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ  2 – 3 อนั กา้นใบยาว  3 – 5 เมตร มีหนามเหมือนกาบใบแกนกลางใบยาว  4 – 8 

เมตร มีใบยอ่ย  ขนาด  45 – 70 x 3 – 4 เซนติเมตร  ประมาณ  50 คู่ เรียงตวัเป็นระเบียบสมํ่าเสมอใบ

ยอ่ยแบบรางนํ้ าคว ํ่า ปลายใบแหลม แกนกลางใบยอ่ยมีหนามขนาดเล็ก ช่อดอกออกบริเวณซอกกาบ

ใบ เป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่  ตั้งตรงยาว  2.5 – 3 เมตร มีกา้นช่อยอ่ยสั้น  ๆ จาํนวนมาก  ผลรูปไข่  

ขนาด 7 – 9 x 5 – 6 เซนติเมตร กน้แหลมมี1 เมล็ด เปลือกผลเป็น เกล็ดสีนํ้ าตาล 

แหล่งที่พบ : พบบริเวณที่ราบเชิงเขา – 500 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง24 

 

 

 

 

ภาพท่ี  42  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, จากเขา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้ากhttp://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

 

 
 

24Saen palm, จากเขา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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หมากตอกใบใหญ่  Iguanura wallichiana (Mart.) Becc. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์แตกกอ  ขนาดเล็ก  เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้  2.5 – 3 เซนติเมตร  สูง 1 – 3 เมตร 

กาบใบยาวประมาณ 25 เซนติเมตรแหง้ติดคาตน้ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  กา้นใบยาว  15 – 20 

เซนติเมตร  แกนกลางใบยาวประมาณ  1 – 1.5 เมตร มีใบยอ่ย  3 – 10 คู่ ขนาดไม่สมํ่าเสมอ  เสน้ใบ

ขนานกนัมองเห็นเด่นชดั  ใบยอ่ยคู่สุดทา้ยรูปหางปลา  ปลายหยกัเป็นซ่ี  แผน่ใบกวา้งประมาณ  80 

เซนติเมตร ช่อดอกออกบริเวณซอกกาบใบ ยาวประมาณ 75 เซนติเมตร  เป็นช่อแยกแขนง  กา้นชูช่อ

ดอกยาวประมาณ  40 เซนติเมตร  กา้นช่อดอกยาวประมาณ  12 เซนติเมตร  มีกา้นช่อยอ่ย  5 – 10 อนั 

ดอกไม่มีกา้นติดเรียงเวยีนรอบกา้นช่อ ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพนัธ์  – สิงหาคม  ผล รูปไข่ผวิ

เรียบขนาด 1.2 x 1.6 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวอมเหลืองผลสุกสีแดง 

แหล่งที่พบ : พบในป่าดิบช้ืนที่ความสูง 200 – 600 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง25 

 

 

 

 

 

 

 

             

ภาพท่ี  43-44  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :  Saen palm, หมากตอกใบใหญ่ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th 

/~eatchp/ 

 

 

25Saen palm, หมากตอกใบใหญ่ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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กะพ้อเขา  Licuala malajana Becc. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์ตน้เด่ียว  หรือแตกกอ  ขนาดเล็ก  เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้  2.5-5 เซนติเมตร  สูง 

1.5-3 เมตร ใบรูปฝ่ามือ ขอบกาบใบมีรกเป็นร่างแหสีนํ้ าตาลหุม้ลาํตน้ และมีล้ินใบ  ยาวประมาณ  10 

เซนติเมตร  กา้นใบยาว  1-2.5 เมตร ที่ขอบมีหนามสั้นๆสีดาํ  แผน่ใบเกือบกลม  ขนาด  90-110 x 90-

110 เซนติเมตร สีเขียวเขม้  มีใบยอ่ยขนาด  40-60 x 2.5-6 เซนติเมตร  จาํนวน  20-30 ใบใบยอ่ยขนาด

ใกลเ้คียงกนั  จกัเวา้ลึกถึงสะดือ  ปลายใบหยกัเป็นซ่ี  ช่อดอก  ออกบริเวณซอกกาบใบ  ยาว 60-120 

เซนติเมตร  เป็นช่อแยกแขนงมี  5-8 แขนง แต่ละแขนงมี  3-6 ช่อยอ่ย  ออกดอกประมาณเดือน

กุมภาพนัธ ์– พฤษภาคม ผลกลม ขนาด 1 เซนติเมตรผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีสม้ 

แหล่งที่พบ : พบในป่าดิบช้ืน ตั้งแต่ระดบัความสูง 100-800 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปาน

กลาง26 

 

 

 

 

ภาพท่ี  45  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, กะพ้อเขา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th /~eatchp/ 

 

 

 

 

26Saen palm, กะพ้อเขา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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หลาวชะโอนเขา Oncosperma horridum (Griff.) Scheff. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์ขนาดใหญ่ แตกกอ สูงถึง 20 เมตร เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  ลาํตน้  15-25 เซนติเมตร  ส่ 

วนของลาํตน้ กาบใบ และกา้นใบมี หนามสีดาํ  โคนตน้มีรากคํ้าจุ  น (proproots) คอยอดสีเขียวอ่อน  

กาบใบรูปท่อ  มีขนละเอียดสีนํ้ าตาลอ่อนปกคลุม  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  กา้นใบยาวประ - 

มาณ   60 เซนติเมตร  แกนกลางในยาว  4-5 เมตร มี ใบย่ อยจาํนวนมาก  เรียงเป็นระเบียบสมํ่าเสมอ  

ใบยอ่ยรูปรางนํ้ าคว ํ่าค่อนขา้งแขง็  ไม่หอ้ยลู่ลง  ปลายใบแหลม  ช่อดอก  ออกใตค้อยอดยาว  60 - 90 

เซนติเมตรดอกแยกเพศอยูใ่นช่อเดียวกนั ช่อดอกแยกแขนง 2 ชั้น (2 orders) กา้นช่อยอ่ยสีเหลืองคด

งอ ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพนัธ ์– กรกฎาคม ผลกลมขนาด  1.7 x 1.7 เซนติเมตร  ผลสุกสีม่วง

ดาํ 

แหล่งที่พบ : พบในป่าดิบช้ืน ตั้งแต่ระดบัความสูง 100-700 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปาน

กลาง27 

 

 

              

ภาพท่ี  46-47  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, หลาวชะโอนเขา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th 

/~eatchp/ 

 

 

 
27Saen palm, หลาวชะโอนเขา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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หมากงาช้างยักษ์ Pinanga malaiana (Mart.) Scheff. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์แตกกอ  ขนาดกลาง  หน่อแตกจากลาํตน้  ที่ทอดเล้ือยไปใตดิ้นแลว้ตั้งขึ้น  

เสน้ผา่ศูนยก์ลางลาํตน้  4-6 เซนติเมตรสูง  ถึง 7 เมตร ลาํตน้สีเขียวเขม้  กาบใบสีเหลืองอ่อน  มีขนสี

ม่วงปกคลุม คอยอดโหนกนูน  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกกา้นใบสีเหลืองอ่อน  ยาวประมาณ  1 

เมตร แกนกลางใบยาว 1.5 - 2 เมตร มีใบยอ่ยประมาณ 24 คู่ ตวัใบกวา้งประมาณ 1.6 เมตรสีเขียว  ใบ

ยอ่ยเรียงตวัเป็นระเบียบสมํ่าเสมอ  ปลายใบแหลม  ช่อดอก  ออกใตค้อยอดยาวประมาณ  30 

เซนติเมตรหอ้ยลงช่อดอกแบบแยกแขนงสีแดงเขม้  มีกา้นช่อยอ่ย  3-6 อนั ออกดอกประมาณเดือน

กุมภาพนัธ์  – กรกฎาคม  ผลยาวเรียว  ขนาด1.3 -1.5 x 2.5 - 3 เซนติเมตร  ติดเรียงขา้งกา้นช่อใน

ระนาบเดียวกนั ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีม่วงดาํ 

แหล่งที่พบ : พบในป่าดิบช้ืนที่ระดบัความสูง 200 - 800 เมตร จากระดบันํ้ าทะเลปาน

กลาง28
 

                  

ภาพท่ี  48-49  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, หมากงาช้างยกัษ์ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th 

/~eatchp/ 

 

 

 

 

28Saen palm, หมากงาช้างยกัษ์ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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ปาล์มสิบสองปันนา Phoenix loureiri Kunth. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์ตน้เด่ียวและตน้กอ ลาํตน้ขนาด 6-12 เซนติเมตร  สูงประมาณ  3-5 เมตร ใบเป็น

แบบขนนก  มีความยาวประมาณ 1.5 เมตร ปลายใบโคง้งอ  ดา้นล่างบริเวณกา้นใบมีหนามแหลมสี

เหลืองอ่อน  ดอกออกเป็นช่อสีเขียวปนเหลืองอ่อน  ช่อดอกออก  ระหวา่งกาบใบ  ช่อดอกยาว

ประมาณ  1 ฟุต ดอกไม่สมบูรณ์เพศ  แยกเพศอยูค่นละตน้  ผลมีสีดาํ  ลกัษณะยาวรี  ขนาดยาว 1.2 

เซนติเมตร เม่ือสุกจะมีสีแดงปนดาํอกเป็นพวง เมล็ดมีสีแดงปนดาํผลอ่อนหรือเมล็ดอ่อนมีสีขาว 

แหล่งที่พบ : แควน้สิบสองปันนา ตอนเหนือของเวยีดนาม ตอนใตข้องจีน อินเดีย29  

 

 

 

 

                 

ภาพท่ี  50-51  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :   Saen palm, สิบสองปันนา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th 

/~eatchp/ 

 

 

 
 

29Saen palm, สิบสองปันนา เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/
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การขยายพันธ์ุ30 

ปาลม์ ทัว่ ๆ ไปมีการขยายพนัธุไ์ด ้2 วธีิ คือ ใชเ้มล็ดเพาะ และแยกหน่อจากตน้เดิม ทั้งน้ีก็

เพราะปาลม์เป็นพชืใบเล้ียงเด่ียวที่ยนืตน้ ไม่มีเปลือกและเน้ือไมท่ี้มีเน้ือเยือ่เจริญใหร้ากแตกออกได ้

ดงันั้นการขยายพนัธุข์องปาลม์จึงใชเ้มล็ดเป็นเคร่ืองขยายพนัธุแ์ละอาจใชห้น่อท่ีแตกออกจากตน้แม่ 

เป็นการขยายพนัธุก์็ได ้2 วธีิ  

1. การขยายพนัธุโ์ดยการแยกหน่อ การขยายพนัธุป์าลม์โดยวธีิน้ีจะทาํไดเ้ฉพาะแต่ปาลม์

ชนิดที่มีหน่อเท่านั้น เช่น หมากเขียว หมากเหลือง หมากแดง ยเูทเฟ้ จัง๋ ปาลม์ ไผ ่เป็นตน้ ซ่ึงมีหลกั

พจิารณาดงัน้ี 

 1.1   เลือกหน่อท่ีเช่ือแน่ไดว้า่ หน่อนั้นมีรากแลว้อยา่งนอ้ย 3 ราก  

 1.2   ควรใชว้ธีิตดัตาทิ้งไวก้บัตน้แม่สกัระยะหน่ึงประมาณ 30 วนั จากนั้นจึง

แยกปลูกลงกระถางหรือที่ ๆ ตอ้งการปลูก พงึระวงัอยา่ใหถู้กแสงแดดจดัในระยะแรก  

 1.3  ถา้จะขดุแยกทีเดียวควรนาํปลูกในกระถางในถุง พลาสติกที่เตรียมไว ้วสัดุ

ชาํควรจะใชท้รายผสมกบัถ่านแกลบในอตัราส่วนเท่า ๆ กนั แลว้เก็บไวใ้นร่ม  

2.  การขยายพนัธโ์ดยใชเ้มล็ด คือ การนาํเมล็ดปาลม์ท่ีเห็นวา่แก่ดีแลว้ มาเพาะขยายพนัธ์

โดยการปฏิบติัดงัน้ี 

 2.1 นาํเมล็ดพนัธท์ี่เก็บจากตน้แกะเปลือกออกลา้งเมล็ดใหส้ะอาด (มีปาลม์

บางชนิดที่สมัผสักบัผวิหนงัแลว้คนั)ผึ่งไวใ้หแ้หง้ในที่ๆมีความช้ืนนอ้ยๆอยา่นาํตกแดดโดยเด็ดขาด  

 2.2  ก่อนนาํไปเพาะพจิารณาดูวา่ปาลม์ชนิดใดเปลือกหนาและแขง็แรงมาก

นอ้ยอยา่งไร ถา้เปลือกแขง็มากใหน้าํเมล็ดปาลม์นั้นแช่นํ้ าเสียก่อนอยา่งนอ้ย 5-10 วนั จึงนาํไปเพาะ 

ถา้เป็นเมล็ดเก่าเม่ือแช่นํ้ าจะมีเมล็ดส่วนหน่ึงลอยนํ้ า แสดงวา่คุณภาพไม่ดีควรทิ้งไป  

 2.3   ส่วนผสมของเคร่ืองเพาะ โดยทัว่ไปจะใชท้รายหยาบ และถ่านแกลบอยา่ง

ละเท่า ๆ กนั จะแยกกระถางหรือถุงเพาะหรือจะเพาะลงในภาชนะรวมเลยก็ได ้การงอกวธีิเพาะรวม

จะมีประสิทธิภาพดีกวา่ เพราะมีการแผค่วามร้อนสู่เมล็ดซ่ึงกนัและกนั  

 2.4  การวางเมล็ดจะวางลอยหรือใหลึ้กในส่วนผสมของวสัดุเพาะประมาณ 1-2 

ซม. การวางเมล็ดใหจ้มเม่ือปาลม์งอกจะมีความแขง็แรงกวา่  

 2.5  เม่ือปาลม์งอกดีแลว้ ควรแยกขณะที่ใบเล้ียงโผล่จากวสัดุเพาะสกั 1-2 น้ิว 

และพงึระวงัอยา่ใหเ้มล็ดหลุด ขณะที่ปาลม์กาํลงักินอาหารที่อยูใ่นเมล็ดถา้หลุดก็จะตาย 

 2.6  ในวธีิการหน่ึง คือ การเพาะในถุงพลาสติก โดยใชข้ยุมะพร้าว ปิดปากถึง

ใหแ้น่นและแขวนไว ้เม่ือมนังอกก็จะมองเห็นรากสีขาวโผล่ออกมา จึงนาํลงไปปลูกในกระถางได ้ 
 

30Saen palm, การขยายพันธ์ เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/


       

 
 

55 

 2.7  ปาลม์ที่เปลือกแขง็มาก ๆ บางคร้ังตอ้งนาํไปใส่นํ้ าร้อนอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียล เป็นเวลา 30 ก่อนทาํการเพาะ  

 2.8   เม่ือเพาะเมล็ดเรียบร้อยแลว้ใหน้าํไปวางตั้งไวใ้นร่มราํไร ไม่ควรใหถู้ก

ฝนจะทาํใหเ้มล็ดเน่าไดง่้าย31   

ศัตรูของปาล์ม32 

ปาลม์ก็เป็นพนัธุไ์มท้ี่มีศตัรูต่างๆ มากมายเช่นเดียวกบัพนัธุไ์มท้ัว่ๆ ไป โดย  เฉพาะปาลม์

ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยม์าก มนุษยส์นใจและพบวา่ปาลม์ชนิดนั้นๆ มีศตัรูมากมาย ปาลม์อาจถูก

ศตัรูทาํลายไดต้ั้งแต่แรกเกิดจากเมล็ด  เป็นตน้อ่อน จนตน้โตถูกศตัรูทาํลาย ลาํตน้ ใบ ดอก และผล 

ศตัรูที่เป็นอนัตรายแก่ปาลม์นั้นมีมากมายทั้งโรค แมลงและสตัวอ่ื์นๆ เช่น หนู ลิง นกบางชนิด ฯลฯ 

ซ่ึงอาจแบ่งออกไดเ้ป็นศตัรูใหญ่ๆ 3 จาํพวกดว้ยกนัคือ 

1. พวกโรค ซ่ึงมีทั้งโรคที่เกิดจากเช้ือราและโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย และโรคที่มีสาเหตุ

อ่ืนๆ โรคที่เกิดจากพวก Parasitic และ saprophytic organisms เช่น เช้ือราท่ีทาํใหเ้กิดการเน่าโรคน้ี

จะเกิดกบัปาลม์พวก Arecastrumromanzoffianum, มะพร้าว , Phoenix sylvestris, Serenoa repens, 

Phoenix canariensis, sabal palmetto, Arikutyroba schizophylla, และหมากสง อาการของโรคคือ 

ตน้ปาลม์จะชะงกังนัการเจริญเติบโต ใบร่วงเปล่ียนเป็นสีเหลืองแลว้ก็แหง้ตายแลว้ก็ค่อยๆ กินกบัใบ

อ่ืนๆ ต่อไป ใบยอดจะสั้นลง จะมีอาการอยูป่ระมาณเป็นเดือนหรือปีๆ แลว้ในท่ีสุดก็ตาย โรคน้ีแผ่

ขยายเร็วมาก ถา้เกิดแก่มะพร้าว ผลไดข้องมะพร้าวจะลดลงทนัทีนํ้ ามะพร้าวจะเปล่ียนเป็นสีชมพู

และนํ้ าเหนียวขนัขึ้น เช้ือราจะมี spore สามารถปลิวไปตามลม การป้องกนัโรคน้ีทาํไดย้าก ถา้หาก

วา่เช้ือราน้ีเกิดแก่ตน้ปาลม์ ก่อนที่จะแสดงอาการใหเ้ห็น 

วธีิการป้องกนั ถา้หากทราบวา่โรคน้ีไดร้ะบาดกบัปาลม์แลว้ ก็ป้องกนัตน้อ่ืนๆ โดยใชผ้ง

กาํมะถนัโรยบนดินรอบๆ ตน้ปาลม์ ตน้ท่ีเป็นแลว้ใหเ้ผาทาํลาย  

โรคลาํตน้เน่า  

ส่วนมากเกิดแก่พวก Washingtonia ใบปาลม์จะเน่าตายภายใน 3 เดือน นบัจากใบที่อยูชิ่ ด

กบัตน้ไมไ้ปสู่ปลายใบ ถา้เกิดแก่พวกกลา้ปาลม์ จะเน่าตายภายใน 10 วนั จะเกิดขึ้นเม่ือมีความ ช้ืน

สูง 

โรค Canker  

เกิดขึ้นแก่ลาํตน้ปาลม์พวก Arecastrum เกิดจากเช้ือราพวก nematodes โรคน้ีทาํใหเ้กิดเน่า

ที่กาบใบ และทาํใหเ้กิดเน่าที่ตายอด 
 

31เร่ืองเดียวกนั. 
32Saen palm, ศัตรูของปาล์ม เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~eatchp/ 
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โรค Red ring 

เกิดแก่มะพร้าว เกิดจากไสเ้ดือน Aphelenchoides cocophilus เช่นพวก nenatodes เกิดแก่

ปาลม์ที่ตน้ยงัเล็กอยู ่อาการที่เกิดขึ้นทาํใหข้อของลาํตน้มีสีแดงนํ้ าตาล การป้องกนัทาํลาย เผาตน้ที่

เกิดโรคน้ี และหาทางป้องกนักาํจดัไสเ้ดือนฝอยในดิน 

2.  พวกแมลง มีแมลงหลายสิบชนิด ทั้งแมลงตวัโตและแมลงตวัเล็กๆ ที่มองเกือบไม่เห็น

ดว้ยตาเปล่า มีแมลงหลายสิบชนิดท่ีเป็นอนัตรายแก่ตน้ปาลม์ อาจทาํใหป้าลม์แคระแกรนไม่

เจริญเติบโต ไดแ้ก่ 

 2.1   เพล้ียหอย หรือพวก Scale insects เป็นแมลงพวกปากดูด ดูดนํ้ าเล้ียงจาก

ภายในตน้ปาลม์ และดูดไดทุ้กส่วนของปาลม์ส่วนมากเจาะดูดท่ีลาํตน้อ่อน กาบใบอ่อน ใบ ดอก 

และผลอ่อนดว้ย ปาลม์ที่โดนพวกเพล้ียหอยทาํลายนั้น ถา้เกิดแก่ใบก็จะทาํใหใ้บสีเขียวซีดลง และ

กลายเป็นสีเหลือง และในที่สุดก็กลายเป็นใบสีนํ้ าตาล ใบแหง้ แลว้ก็ตาย วธีิการป้องกนั กาํจดันั้นก็

คือ ใชย้าฉีดพน่ตามส่วนต่างๆ ที่อาจจะเกิดเพล้ียหอยขึ้นได ้ยาที่ฉีดกาํจดัเพล้ียหอยนั้นก็คือ พวก

นํ้ ามนั Oil emulsion 

 2.2  เพล้ียแป้ง ลกัษณะที่เห็นไดช้ดัก็คือ มีส่วนที่ถูกเพล้ียแป้งเกาะจบักินจะมีสี

ขาวคลา้ยแป้ง เป็นแมลงพวกปากดูดเช่นเดียวกนั วธีีการป้องกนักาํจดัใชว้ธีิเดียวกบัการป้องกนั

เพล้ียหอย 

 2.3  เพล้ียอ่อน มีลกัษณะคลา้ยเพล้ียแป้งคือ ตวัมนัจะขบัถ่ายสา รละลาย

ลกัษณะขี้ผึ้งสีขาวออกมารอบๆ ตวัเป็นสีขาวๆ เม่ือนานๆ เขา้ก็จะกลายเป็นสีดาํฉาบอยูต่ามผวิหนา้

ส่วนของปาลม์ที่ถูกเจาะดูดกินนํ้ าเล้ียง การป้องกนักาํจดันั้นใชย้าพาราไทออน 

 2.4  พวกหนอนมว้นใบ เป็นพวกแมลงปากกดั ทาํลายใบในลกัษณะเป็นตวั

หนอนกดักินใบมีหลายชนิดดว้ยกนั จะกินใบหมดเหลือแต่เสน้แกนกลางใบเท่านั้น  

 2.5 พวกผเีส้ีอกลางคืน มี 2 ชนิดดว้ยกนั  ที่เป็นอนัตรายแก่ปาลม์   คือ

B.mathesoni กดักินยอดมะพร้าวอ่อนๆ กดักินในผล ทาํใหผ้ลร่วงก่อนถึงกาํหนด ยาท่ีใชป้้องกนั

กาํจดัแมลงพวกน้ีใชใ้นระยะที่เป็นตวัหนอนกาํลงักดักินส่วนต่างๆ ของปาลม์ เช่นสารหนู ตะกัว่ 

 2.6   พวกหนอนปลอกเป็นหนอนกดักินส่วนต่างๆของปาลม์ โดยเฉพาะลาํตน้

ปาลม์ขวดตวัมีปลอกหุม้อยูโ่ดยรอบ โดยเฉพาะตวัเมียจะอยูใ่นปลอกไปตลอดชีวติ 

 2.7  พวกดว้งปีกแขง็ เป็นศตัรูที่ร้ายกาจพวกหน่ึงที่ทาํใหป้าลม์ตายได ้วธีีการ

ป้องกนัก็คือ จดัสวนใหส้ะอาด อยา่ไมมี้ท่อนไม ้ตอไมต้ายเก่าๆ อยูใ่กลเ้คียง ยาที่ใชก้าํจดัแมลงพวก

น้ีคือพวก เบน็ชินเฮกศ่คลอไรด ์
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 2.8   พวกดว้งงวง พวกน้ีเกิดแก่ พวก Sabal และปาลม์พวก Phoenix 

Canariensis, มะพร้าว การทาํลายจะเห็นไดช้ดัที่ใบอ่อนที่ยอดหกัพบัแตกกระจายลง วธีีการป้องกนั

โดยทาํความสะอาดสวน ไม่ปล่อยใหมี้ตอไม ้ท่อนไมผุ้ๆ  หญา้รกๆ พบตวัอ่อนทาํลายเสีย คนไทย

ใชว้ธีิป้องกนัมะพร้าวจากดว้งชนิดน้ี โดยใชท้รายผสมกบัเกลือ โรยตามคอกาบใบของมะพร้าว 

 2.9  พวกมั นเกิดแก่ปาลม์ขวด  ลกัษณะปีกใสบางมีเสน้คลา้ยร่างแห การ

ป้องกนั ใชพ้น่ดว้ยยาคลอเดน 

 2.10 พวกปลวก เกิดแก่ลาํตน้ปาลม์ที่แก่ๆ และมีเปลือกผตุายแลว้ วธีิป้องกนั 

คือ พยายามบาํรุงปาลม์ใหเ้จริญเติบโตแขง็แรง สะอาด และอาจใชยัาออลดริน ฉีดพน่ 

 2.11  พวกเพล้ียไฟ เป็นแมลงที่ดูดนํ้ าเล้ียงใบอ่อนของปาลม์ โดยเฉพาะพวก

ปาลม์ขวด จะทาํใหใ้บเปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง และนํ้ าตาล ในท่ีสุดก็แหง้ตาย วธีิการป้องกนั 

ฉีดดว้ยยาดีลดริน ในรูปสารละลายปนนํ้ ามนัหรือพน่เป็นยาผง 

 2.12  พวกไร ส่วนมากเกิดแก่ปาลม์ขวด โดยเฉพาะที่ใบอ่อน จะทาํใหต้ายใน

ที่สุด วธีิป้องกนั คือ ใชก้าํมะถนัผงพน่แหง้ หรือเป็นนํ้ าก็ได ้

 2.13  พวกตัก๊แตน เป็นศตัรูที่ร้ายกาจอยา่งหน่ึงของปาลม์ โดยเฉพาะปาลม์ที่ยงั

มีขนาดเล็ก ถา้หากมีมากๆ จะกดักินใบขาดและหมดแมแ้ต่แกน 

3.  พวกศตัรูอ่ืนๆ ไดแ้ก่  

 3.1   หมูป่า ในต่างจงัหวดันั้นการปลูกมะพร้าวมกัจะถูกหมูป่าเขา้มาขดุคุย้กดั

กินตน้มะพร้าวที่อ่อนๆ เสียหาย กระรอก ทาํลายมะพร้าวใหเ้สียหายอยา่งมาก โดยเจาะรูตามกาบใบ 

และเจาะผลมะพร้าวกินเน้ือภายในการป้องกนัหมูป่านั้นอาจทาํกบัดกั หรือมีลวดลอ้มรอบโคน ตน้ 

ป้องกนักระรอก ใชป้ลอกสงักะสีหุม้ลาํตน้  กิ้งก่า มาทาํรังในกระถางออกไข่ ออกลูก แลว้กดักินใบ

อ่อนยอดอ่อน  

 3.2   หนูบา้น เป็นศตัรูชนิดหน่ึงที่ชอบขโมยเมล็ดปาลม์ที่เพาะไวไ้ปกิน เป็น

อาหาร33 

 

 

 

33เร่ืองเดียวกนั. 
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ประโยชน์ของปาล์ม 

1.  อาหารจากปาลม์ ในการประกอบอาหารส่วนใหญ่จะใชน้ํ้ ามนัท่ีผลิตจากผลของ

ปาลม์ มะพร้าวใหก้ะทิ และนํ้ ามนั นํ้ าตาลจากมะพร้าว ตาลจากอินทผลมั แป้งจากสาคู และลูกชิด 

ฯลฯ  

2.   ที่อยูอ่าศยั โดยใชส่้วนต่างๆ ของปาลม์มาเป็นที่อยูอ่าศยัก่อนพนัธุไ์มช้นิดอ่ืนๆ เช่น 

การนาํใบจากมามุง้หลงัคา ตน้มาหมาก ตน้เหลา ซะโอนใชท้าํเสาบา้นเรือน ตน้มะพร้าวทาํพื้น และ

ฝาบา้น นอกจากน้ียงัใชห้วายผกูมดัในการก่อสร้าง ทาํเคร่ืองเรือน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  

3.   เคร่ืองนุ่งห่มปาลม์มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการยอ้มสีเคร่ืองนุ่งห่ม ผลของปาลม์นาํมาเป็น

ส่วนผสมในการยอ้มสี เช่น หมากสง ปาลม์บางชนิดก็มีเสน้ใยมากพอท่ีจะนาํมาทาํเคร่ืองนุ่งห่มได้

เช่นกนั  

4.   ยารักษาโรค ปาลม์หลายชนิดสามารถใชเ้ป็นยารักษาโรคไดอ้าจจะใชใ้นรูปท่ีสกดั

ออกมาเป็นทิงเจอร์หรือเป็นนํ้ ามนั ยาไทยโบราณหลายชนิดใชห้ลากจากปาลม์เป็นส่วนผสมอยูม่าก 

เช่น รากหมาก แกร้้อน ใน เน้ือในของหมากใชส้มานแผล แกท้อ้งร่วง ใบหมากแกไ้ข นํ้ ามะพร้าว

เป็นยาบาํรุงครรภแ์ละใชถ้อนพษิเบื่อเมา  

5.  การใชป้าลม์เป็นไมป้ระดบั เพือ่ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ นั้น เน่ือง

จาํปาลม์มีลกัษณะใหเ้ลือกใชต้ามความเหมาะสมตามความรู้สึกของผูใ้ชแ้ละผูพ้บเห็น มีลกัษณะ

สวยงามตกแต่งกนัมากมายนบัตั้งแต่ตน้เล็ก ตน้ขนาดกลาง ตน้ใหญ่ เป็นกอเป็นพุม่ ตน้โต สูงชะลูด 

เป็นเถาเล้ือย รูปร่างลกัษณะของใบก็มีใหเ้ลือกใชไ้ดห้ลายประการหลายชนิดทั้งขนาดและสีสนั จึง

สามารถที่จะเลือกและนาํมาตกแต่งสถานท่ีทั้งขนาดใหญ่หรือ ขนาดเล็กใชไ้ดอ้ยา่ งเหมาะสมและ

สวยงาม ซ่ึงมกัจะมีตน้ปาลม์ เขา้ไปเป็นส่วนประกอบท่ีเพิม่ความงดงามอยูเ่สมอ นอกจากนั้นปาลม์

ยงัสามรถนาํมาปลูกในกระถางแลว้นาํไปวางประดบัภายในอาคารใชเ้ป็นไมใ้นร่มไดเ้ป็นอยา่งดี มี

ลีลาที่สวยงามไม่แพไ้มป้ระดบัในร่มชนิดอ่ืน ๆ เช่นกนั34   

 

 

 

 

 

 

34Saen palm, ประโยชน์ของปาล์ม เขา้เม่ือวนัท่ี 15  สิงหาคม 2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http://pirun.ku.ac.th/~ 

eatchp/ 
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ภาพท่ี  52  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา :    มหาวิทยาลยัศิลปากร  จ.นครปฐม  ภาพถ่ายช่วงเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 

 

 

ภาพท่ี  53 ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา:   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ.ปธุมธานี ภาพถ่ายช่วงเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  54  ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั  ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 

ท่ีมา:   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ.ปธุมธานี ภาพถ่ายช่วงเดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2555 

 

 

 

ภาพท่ี  55  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์    ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555    

   ท่ีมา:  Google search,  ปาล์ม   เขา้เม่ือวนัท่ี  2  สิงหาคม  2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. google. com  
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ภาพท่ี  56  พนัธุ์ไมว้งศป์าลม์    ศึกษาช่วง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555    

         ท่ีมา:  Google search,  ปาล์ม   เขา้เม่ือวนัท่ี  2  สิงหาคม  2555,  เขา้ถึงไดจ้าก http:// www. google. com  

 

2.2    กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ดา้นรูปแบบ ผูส้ร้างสรรคเ์ลือกใชรู้ปทรงธรรมชาติเป็นรูปทรงอินทรีสารผสมผสานเกิด

เป็นรูปทรงใหม่  ใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหว  ตามความคิดที่วา่  บรรดาส่ิงทั้งหลายในจกัรวาลทั้งที่

อยูใ่นสภาวะที่กาํลงัเป็นอยู ่ หรือกาํลงัเป็นไปก็ตาม   ยอ่มมีรูปแบอนัสมบูรณ์ของส่ิงนั้นปรากฏอยู่

ในลกัษณะนามธรรมตามความคิด   ผูท้ี่มีสติปัญญาแหลมคมเท่านั้น  จึงจะสามารถไดรู้ปแบบ

สมบูรณ์ เรียกวา่  รูปทรงในอุดมคติ (Eternal  form  or  Idealistic form) ที่วา่ง  นํ้ าหนกั  และพื้นผวิ  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองราวที่ตอ้งการนาํเสนอและตรงเป้าหมายที่ระบุไว ้

จากขอ้มูลที่ผูส้ร้างสรรคไ์ดค้น้ควา้ ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้นใจรูปทรงของปาลม์ และรูปทรง

ของพชืพรรณ  เมล็ด  ตน้ไมต้่างๆ  โดยการนาํส่วนต่างๆ  ที่สนใจมาตดัทอน ใหเ้กิดรูปทรงใหม่  

โดยใชเ้สน้  สี  รูปทรง  นํ้ าหนกั  พื้นที่วา่ง  ใหเ้กิดค วามสมัพนัธก์นัระหวา่งทศันธาตุต่างๆ  ผู ้

สร้างสรรคไ์ดน้าํรูปทรง  อินทรีของส่ิงมีชีวติจากนั้นค่อยแผก่ระจาย และกลืนหายไปในพื้นที่วา่ง  

โดยสอดคล้ องกบัความ รู้สึกพลงัแห่งทิศทางของจุด  เสน้ ที่ต่อเน่ืองกนัอนัเกิดจากการทบัซอ้น  

การเวน้วา่งของนํ้ าหนกับนพื้นที่วา่ง  และกลุ่มมวลสารที่เกิดจากการทบัซอ้น  ทบัถมกนัของเสน้ที่

ผสานกนัใหเ้กิดรูปทรง  เนน้ปริมาตร  และพื้นผวิเรียบ นุ่มนวล  แต่ใหเ้กิดการเคล่ือนไหวโดยเสน้

รอบนอกและทิศทางโครงสร้างภายใหของรูปทรงและพื้นที่วา่ง  ใหมี้ความสมัพนัธอ์ยา่งกลมกลืน

มนัเป็น   ทฤษฎีขั้นสูงของ  การสร้างรูปทรงสุนทรียภาพ   หรือปรัชญาของความงาม   
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ที่อยูใ่นช้ินงาน  จิตรกรรม  นามธรรม และก่ึงนามธรรม 

เทคนิค  ขา้พเจา้ใชเ้ทคนิค  เพน้ติง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art ) 

2.2.1   ข้ันตอนของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

1. ศึกษาจากเเหล่งที่มาของแรง บนัดาลใจจากธรรมชาติโดยทัว่ไป

รูปทรงของต้ นไมล้กัษณะพื้นผวิ ตลอดจนการทบัซอ้นของรูปทรง เเละการศึกษาถึงร่องรอยของ

พื้นผวิที่ปรากฎ 

2. เลือกสรรค ์วเิคราะห์เเละสรุปผล 

3.  ร่างภาพดว้ยสีอคิลิกเเละใชว้ธีิการ ขดู    ขีดออก ใชเ้คร่ืองสเเกน   

สเเกนภาพเขา้ไปในคอมพวิเตอร์ เพือ่ทาํการเขียนเเละระบายสี 

4. การปฎิบติังานในคอมพวิเตอร์และใชเ้ทคนิคขดู ขีดทบัตามอารมณ์

ความรู้สึก 

5.  นาํผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ เเลว้นาํมาวเิคร าะห์วจิารณ์ ทั้งโดยตนเอง 

เเละอาจารยผ์ูค้วบคุม วทิยานิพนธ ์

6.   ทาํงานช้ินต่อไปตามขั้นตอนเดิม 

2.2.2  ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

1. เสน้ ( Line ) เสน้เป็นมูลฐานแรกท่ีนาํมาใชใ้นงานทศันศิลป์  เป็น

ส่ือความหมายโดยตรงในเชิงการสมัผสัการมองเห็น นาํมาสร้างเป็นรูปลกัษณ์  เสน้เกิดจากจุดที่ลาก

ต่อกนัเป็นทางยาว  คือ  รอยขดูขีด  เขียนหนกัเบา  ที่สร้างใหป้รากฏบนพื้นผวิของวตัถุเสน้ที่ผู ้

สร้างสรรคน์าํมาใชใ้นงานจิตรกรรมน้ีเกิดจากการลากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง  ใหเ้กิดเป็นรูปทรงใหม่  

เพือ่ถ่ายทอดความรู้สึกของเสน้ที่นาํมาใช ้ จึงจาํแนกไดด้งัน้ี 

 1.1  ลกัษณะของเสน้ในงานจิตรกรรมของผูส้ร้างสรรค ์ มีเสน้โคง้  

เสน้ตรงบา้งเล็กนอ้ยเป็นตวัดาํเนินงาน  เสน้โคง้ทาํใหรู้้สึกเปล่ียนแปลงไดต้่อเน่ือง  มีความ

กลมกลืนในการเปล่ียนทิศทาง   

 1.2   ส่วนเสน้ตรงใหค้วามรู้สึกแขง็แรง 

 1.3   เสน้นอนในผลงาน   เป็นเสน้โครงสร้างจุดเด่นของภาพและใน

บางส่วนของภาพ  เช่น  ก่ิง  ใบ  ดอกไม ้ ฯลฯ 

 1.4   เสน้อิสระเป็นส่วนที่ใชม้ากที่สุดในภาพ  ทาํใหดู้มีชีวติชีวา

มากขึ้นในผลงาน  ส่วนที่ใชเ้สน้อิสระ  คือ   ใบไม ้ ก่ิงไม ้ เสน้ใย  ดอกไม ้ เป็นตน้ 
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 2.  จุด ( Point ) จุดซ่ึงเป็นหน่วยยอ่ยท่ีสุดของทศันธาตุ ถา้ตดัจุดออกไป

ก็จะเหลือเพยีงความวา่งเปล่า  และเม่ือนาํจุดมาเรียงต่อกนัมนัก็จะกลายเป็นเสน้ในตวัของมนัเองใน

ผลงานของผูส้ร้างสรรค์   จุดใชส้าํหรับผลของลูกปาลม์ เป็นส่วนที่ใชม้ากที่สุดในภาพทาํใหภ้ าพมี

ชีวติชีวามากขึ้น  มีจงัหวะมีความรู้สึกต่อผลงาน 

 3.   สี ( Black- White )  เป็นทศันธาตุที่สาํคญัและมีบทบาทมากที่สุดใน

ผลงานจิตรกรรม  สีที่ผูส้ร้างสรรคใ์ชใ้นผลงาน คือ สีขาวและดาํ ผูส้ร้างสรรคใ์ชต้ามความรูสึกโดย

ส่วนตวั 

 4.    รูปทรง (Form)  เป็นรูปทรงของธรรมชาติที่มีลกัษณะสามมิติ  นาํ

แต่ละส่วนของธรรมชาติ  มาประกอบกนัใหเ้กิดความกลมกลืน  มีก่ิงที่ทบัซอ้นกนั มีใบที่ทบัซอ้น

กนั  เป็นจงัหวะของธรรมชาติ  โดยใชแ้สงเงาเพือ่สร้างความกลมกลืน ใหค้วามอ่อนเขม้เพือ่ใหภ้าพ

ดูมีระยะใกลไ้กลดว้ยการลวงตา ( Illustration ) 

 5.   นํ้ าหนกั (Value)  คือ  ความอ่ อนแก่ของบริเวณที่แสงตกกระทบ  

และบริเวณที่เป็นเงาของวตัถุนั้นๆ  เกิดจากการไดไ้ปสงัเกตุธรรมชาติ  จึงได้ กาํหนดแสงเงาขึ้นเอง

ตามความตอ้งของผูส้ร้างสรรค ์ การใชน้ํ้ าหนกัในงานจิตรกรรมของผูส้ร้างสรรคจ์าํแนกได ้ ดงัน้ี 

 5.1  ใหค้วามเป็นสามมิติแก่รูปทรงในลกัษณะลวงตา 

 5.2 ใหค้วามแตกต่างระหวา่งรูปทรงและพื้นที่วา่ง 

 5.3 ใหอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีผูส้ร้างสรรคแ์สดงออกถึงบรรยากาศ

ของธรรมชาติ 

6.   พื้นผวิ ( Texture ) พื้นผวิในงานจิตรกรรมของผูส้ร้างสรรค ์ เป็นผวิ

แบบหยาบ  ผวิแบบเรียบ  เพือ่แสดงอารมณ์ความรู้สึก ถึงผวิรูปทรงต่างๆ  อยา่งตรงไปตรงมา  

7.  พื้นที่วา่ง  ( Space ) ในผลงานจะเป็นแบบเรียบ แบ่งออกเป็นส่วน

สวา่งและส่วนมืด  การสร้างพื้น ที่วา่งในผลงาน จะเกิดขึ้นเ องตามความรู้ สึกของผูส้ร้างสรรคพ์ื้นที่

โล่งกวา้ เพือ่ตอ้งการใหรู้้สึกถึงบรรยากาศ  และรูปทรงทั้งที่เป็นจุดเด่นและจุดรอง เนน้ใหค้วามรู้สึก

เคล่ือนไหว เกิดจงัหวะและมิติของการทบัซอ้น 
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 2.2.3 ภาพร่างแนวความคดิสู่ผลงานสําเร็จ 

 1.     แนวความคิดภาพที่  1 

1.1  เน้ือหา   ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้น ใจรูปทรงของปาลม์และรูปทรงของ

พชืพรรณเมล็ดพนัธุ ์ไมต่้างๆโดยการนาํส่วนต่างๆที่สนใจมาตดัทอ นใหเ้กิดรูปทรงใหม่โดยใชเ้สน้

สีขาว -ดาํ รูปทรง  นํ้ าหนกั  พื้นที่วา่ง  ใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัระหวา่งทศันธาตุต่างๆ สร้าง

ความรู้สึกของภาพใหดู้ลึกลบั   

1.2  องคป์ระกอบของภาพ   รูปทรงที่ใชเ้ป็นรูปทรงของตน้ปาลม์โดย

นาํรูปทรงของตน้ปาลม์มาสร้างใหม่ตามจินตนาการ   โดยใชส่้วนของเมล็ดปาลม์  มาเป็น

ส่วนประกอบทบัซอ้น  กบัสร้างระยะของรูปทรงใหเ้กิดระยะใกลแ้ละระยะไกล  จุดเด่นที่สร้างคือ  

เป็นดอกของตน้ปาลม์  ที่เป็นรูปทรงเป็นพว งอยูด่า้นหนา้เป็นระยะที่ใกลท้ี่สุด  และกระจายดอก

ของปาลม์ไปตามจุดต่างๆ 

ระยะใกล ้     สร้างรูปทรงของ เมล็ดปาลม์ ให้กระจายออกไป เป็นกลุ่ม

ใหญ่  โดยใหเ้มล็ดอยูน่รูปทรงของโครงสร้างของ พนัธุ์ไม ้ และใชด้อกของปาลม์เป็นตวัสร้าง

ระยะใกลใ้หมี้ขนาดใหญ่อยูข่า้งหนา้ 

ระยะกลาง   สร้างรูปทรงใหเ้ช่ือมต่อกบัระยะใกล้  โดยการปรับขนาด

รูปทรงใหเ้ล็กลงและสร้างเสน้ใยใหเ้กิดการเช่ือมต่อของรูปทรงที่อยูร่ะยะใกลแ้ละระยะไกลให้

ต่อเน่ืองกนั 

ระยะไกล     สร้างนํ้ าหนกัใหเ้พิม่ขึ้น  ทาํใหรู้ปทรงของ พนัธุ์ไม ้ก่ิงไม 

ดอกปาลม์  เมล็ดปาลม์  ใหดู้ระยะไกลมากขึ้น  ใหเ้ขา้กบับรรยากาศของภาพที่มีลกัษณะสีดาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 
 

65 

 

 

 

ภาพท่ี  57  ภาพร่างลายเส้นแนวความคิดศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี 1 

 

 

 ภาพท่ี  58    ผลงานระยะท่ี  1 ช่วงศิลปนิพนธ์    

 ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 05 / 2013 

 เทคนิค   เพน้ต้ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )    

 ขนาด    150 x 250  ซม. 

 สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
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 2.    แนวความคิดภาพที่  2 

2.1  เน้ือหา   ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้นใจรูปทรงของปาลม์และรูปทรงของ

พชืพรรณเมล็ดพนัธุ ์ไมต่้างๆโดยการนาํส่วนต่างๆที่สนใจมาตดัทอ นใหเ้กิดรูปทรงใหม่โดยใชเ้สน้

สีขาว -ดาํรูปทรง  นํ้ าหนกั  พื้นที่วา่ง  ใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัระหวา่งทศันธาตุต่างๆ สร้าง

ความรู้สึกของภาพใหดู้ลึกลบั   

2.2  องคป์ระกอบของภาพ   ผูส้ร้างสรรคไ์ดเ้พืม่เสน้ใยใหม้าก ขึ้น  นาํ

รูปทรง  อินทรีของส่ิงมีชีวติจากนั้นค่อยแผก่ระจาย และกลืนหายไปในพื้นที่วา่ง  โดยสอดคลอ้งกบั

ความ รู้สึกพลงัแห่งทิศทาง  ของจุด  เสน้  ที่ต่อเน่ืองกนัอนัเกิดจากการทบัซอ้น  การเวน้วา่งของ

นํ้ าหนกับนพื้นที่วา่ง  และกลุ่มมวลสารที่เกิดจากการทบัซอ้น  ทบัถมกนัของเสน้ที่ผสานกั นใหเ้กิด

รูปทรง  เนน้ปริมาตร  และพื้นผวิเรียบ นุ่มนวล  แต่ใหเ้กิดการเคล่ือนไหวโดยเ สน้รอบนอกและ

ทิศทางโครงสร้างภายในของรูปทรงและพื้นที่วา่ง  ใหมี้ความสมัพนัธอ์ยา่งกลมกลืน 

ระยะใกล้      ใหรู้ปทรงของตน้ปาลม์เป็นโครงสร้างใหญ่ใหอ้ยูร่ะยะ

หนา้  และใชเ้มล็ดปาลม์  สร้างใหเ้ป็นกลุ่มใหญ่และจุดเด่นของภาพ 

ระยะกลาง    สร้างรูปทรงใหเ้ช่ือมต่อกบัระยะใกล้  โดยการปรับขนาด

รูปทรงใหเ้ล็กลงโดยใชรู้ปทรงของดอกปาลม์เป็นตวัแบ่งระยะใกลแ้ละระยะไกลใหต้่อเน่ืองกนั 

ระยะไกล     สร้างนํ้ าหนกัใหเ้ ขม้ขึ้น ทาํใหรู้ปทรงของ พนัธไ์ม ้ก่ิงไม้  

ดอกปาลม์  เมล็ดปาลม์ ใหดู้ระยะไกลมากขึ้น  ใหเ้ขา้กบับรรยากาศของภาพที่มีลกัษณะสีดาํ 
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ภาพท่ี  59  ภาพร่างลายเส้นแนวความคิดศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี  60   ผลงานระยะท่ี  2  ช่วงศิลปนิพนธ์    

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No.06 / 2013 

เทคนิค  เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )    

 ขนาด   150 x 250  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
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3.    แนวความคิดภาพที่  3 

3.1  เน้ือหา    ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้นใจรูปทรงของปาลม์และรูปทรงของ

พชืพรรณเมล็ดพนัธุ ์ไมต่้างๆโดยการนาํส่วนต่างๆที่สนใจมาตดัทอ นใหเ้กิดรูปทรงใหม่โดยใชเ้สน้

สีขาว -ดาํรูปทรง  นํ้ าหนกั  พื้นที่วา่ง  ใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัระหวา่งทศันธาตุต่างๆ สร้าง

ความรู้สึกของภาพใหดู้ลึกลบั   

3.2  องคป์ระกอบของภาพ   ใชรู้ปทรงของพนัธุไ์มผ้สมกบัรูปทรงของ

ตน้ปาลม์มาสร้างใหม่ตามจินตนาการ  โดยใชด้อก, เมล็ดปาลม ์เเละเสน้ใยของตา้เป็นส่วนประกอบ

นาัมาทบัซอ้นกนั สร้างระยะของรูปทรงใหเ้กิดระยะใกลใ้กล 

ระยะใกล ้ ใชรู้ปทรงของตน้ปาลม์ผสมกบัพนัธุไ์มอ่ื้นๆ มาสร้างเป็น

ระยะหนา้กลุ่มใหญ่ 

ระยะกลาง สร้างรูปทรงของพนัธุไ์มน้าํมาทบัซอ้นกนัผสมกั บเสน้ใย

ใหเ้กิดระยะกลางโดยใชเ้สน้ใยใหป้ระสานกบัระยะใกลเ้เละระยะไกล 

ระยะไกล ในส่วนของระยะไกลใชน้ํ้ าหนกัสีดาํเป็นตวัผลกัระยะให้

ดูลึกเเละใหรู้ปทรงของตน้ไมท้ี่ประกอบไปดว้ยดอกเเละเมล็ดของตน้ปาลมใ์หเ้ล็กลงเเละหายไปใน

ความมืด 

 
 

ภาพท่ี  61   ภาพร่างลายเส้นแนวความคิดศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี 3 
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 ภาพท่ี  62  ผลงานระยะท่ี  3  ช่วงศิลปนิพนธ์    

 ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No.07 / 2013 

 เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )  

 ขนาด    200 x 200  ซม. 

 สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
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 4.    แนวความคิดภาพที่  4 

4.1 เน้ือหา    ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้นใจรูปทรงของปาลม์และรูปทรงของ

พชืพรรณเมล็ดพนัธุ ์ไมต้่างๆโดยการนาํส่วนต่างๆที่สนใจมาตดัทอ นใหเ้กิดรูปทรงใหม่โดยใชเ้สน้

สีขาว -ดาํรูปทรง  นํ้ าหนกั  พื้นที่วา่ง  ใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัระหวา่งทศันธาตุต่างๆ สร้าง

ความรู้สึกของภาพใหดู้ลึกลบั   

4.2 องคป์ระกอบของภาพ   ใชรู้ปทรงพนัธุไ์มเ้ป็นรูปทรงขนาดใหญ่

ผสมกบัตน้ปาลมม์าสร้างใหม่ตามจิตนาการ โดยใชส่้วนของดอก เมล็ดปาลม์ เป็นส่วนประกอบ

ของภาพโด ยภาพรวม ภาพถูกจดัองคป์ระกอบหนกัไปทางซา้ยที่เป็นจุดเด่น ส่วนจุดรองถูกจดัไป

ทาง ดา้นขวาเพือ่ใหเ้กิดความสมดุลของภาพ 

ระยะใกล ้ ใชรู้ปทรงของตน้ปาลมเ์ป็นโครงสร้างใหญ่ใหอ้ยูร่ะยะ

หนา้มีส่วนของดอกเเละเมล็ดปาลม์คือส่วนประกอบในงาน 

ระยะกลาง ใกลเ้คียงกบัระยะใกลโ้ดยใชรู้ปทรงที่เเตกหกัทบัซอ้นกนั

โดยระยะกลางเป็นระยะที่เล็กออกไปจนถึงระยะไกล 

ระยะไกล     จะเป็นร่องรอยของพื้นผวิ เเละรูปทรงก่ิงไมก้บัเมล็ดที่ถูก

สร้างใหก้ลมกลืนกบัพิน้ผวิของงาน 

 

 
 

 ภาพท่ี  63   ภาพร่างลายเส้นแนวความคิดศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี 4 



       

 
 

71 

 

 

 

ภาพท่ี  64  ผลงานระยะท่ี  4  ช่วงศิลปนิพนธ์    

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No.08 / 2013 

เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )    

ขนาด    200 x 200  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 
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 5.    แนวความคิดภาพที่  5 

5.1  เน้ือหา    ผูส้ร้างสรรคไ์ดส้นใจรูปทรงของปาลม์และรูปทรงของ

พชืพรรณเมล็ดพนัธุ ์ไมต้่างๆโดยการนาํส่วนต่างๆที่สนใจมาตดัทอ นใหเ้กิดรูปทรงใหม่โดยใชเ้สน้

สีขาว -ดาํรูปทรง  นํ้ าหนกั  พื้นที่วา่ง  ใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัระหวา่งทศันธาตุต่างๆ สร้าง

ความรู้สึกของภาพใหดู้ลึกลบั   

5.2  องคป์ระกอบของภาพ   โครงสร้างของภาพรวมมีโครงสร้างขนาด

ใหญ่อยูร่ะยะกลาง เเละมีโครงสร้างเล็กอยูท่างดา้นซา้ยมือ   โดยองคป์ระกอบของภาพจะใชค้วาม

สมดุลของนํ้ าหนกัใหป้ระสานกนัระหวา่งนํ้ าหนกัดาํกบัขาว ประสานกนัอยา่งลงตวั 

ระยะใกล ้ ไดจ้ดักลุ่มเมล็ดปาลม์สร้างเป็นโครงสร้างตามจินตนาการ

มีทั้งขนาดโครงสร้างที่ใหญ่และกลุ่มที่กระจดักระจายออกไป  เพิม่เสน้ใยแทรกตามเมล็ด 

ระยะกลาง  สร้างกลุ่มของดอก เมล็ดปาลม์ ใหเ้ป็นรูปทรงตามจิตนา

การที่ผูส้ร้างสรรครู้์สึก 

ระยะไกล     จะเป็นพื้นผวิเเละรูปทรงก่ิงไมก้บัเมล็ดเเละดอกของ

ปาลมท์ี่ประ สานกนักบัระยะกลางอยา่งต่อเน่ือง 
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 ภาพท่ี  65   ภาพร่างลายเส้นแนวความคิดศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี  66   ผลงานระยะท่ี  5  ช่วงศิลปนิพนธ์    

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No.09 / 2013 

เทคนิค  เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )  

 ขนาด    150 x 250  ซม. 

 สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
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ตารางที ่2  การพฒันาผลงานช่วงศิลปนิพนธ์ 

ระยะ ระยะที ่ 1 ระยะที ่ 2 ระยะที ่ 3 ระยะที ่ 4 ระยะที ่ 5 

ภาพ

ผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

แนวคดิ ขา้พเจา้ไดส้นใจรูปทรงของปาลม์  และรูปทรงของพืชพรรณ  เมล็ด  พนัธุ์ไมต่้างๆ  โดยการนาํ

ส่วนต่างๆ  ท่ีสนใจมาตดัทอน ใหเ้กิดรูปทรงใหม่  โดยใชเ้ส้น  สีขาว-ดาํ  รูปทรง  นํ้ าหนกั  พ้ืนท่ีว่าง  ใหเ้กิด

ความสัมพนัธ์กนัระหว่างทศันธาตุต่างๆ   สร้างความรู้สึกของภาพใหดู้ลึกลบั 

เทคนิค เทคนิค  เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art ) 

ระยะ

ใกล้ 

  สร้างรูปทรง ของ

เมลด็ปาลม์ให้กระ- 

จดักระจายออกไป

เป็นกลุ่มใหญ่และใช้

ดอกของปาลม์ เป็น

ตวัสร้าง ระยะใกล้

ให้มีขนาดใหญ่อยู่

ดา้นหน้า 

    ไดเ้พื่มเส้นใยให้

มาก ขึ้นและให้สอด 

คลอ้งกคัวามรู้สึกถึง

พลงัแห่งทิศ ทางของ  

จุดเส้น ที่สัมพนัธ์กนั 

  ใชรู้ปทรงของ ตน้

ปาลม์ผสมกบัพนัธ์ุ

ไมอ้ื่นๆ มาสร้างเป็น

ระยะหน้ากลุ่มใหญ่ 

 

 ใชรู้ปทรงของตน้

ปาลม์  เป็น โครงสร้า ง

ใหญ่ ให้ อยู่ระยะหน้า

มีส่วนของ  ดอก  เเละ 

เมลด็  ปาลม์เป็น

ส่วนประกอบ ในงาน 

ไดจ้ดักลุ่มเมลด็

ปาลม์สร้างเป็นโครง 

สร้างตามจินตนาการ 

มีทั้งขนาดโครงสร้าง

ที่ใหญ่และกลุ่มที่กระ 

จดักระจายออกไป  

เพิ่มเส้นใยแทรกตาม

เมลด็ 

ระยะ

กลาง 

   สร้างรูปทรงให้

เช่ือมต่อกบัระยะ 

ใกล้ โดยการปรับ

ขนาดรูปทรง 

ใชรู้ปทรงของดอก 

ปาลม์เป็นตวัแบ่ง

ระยะใกลแ้ละไกล  

ใหต่้อ เน่ือง กนั 

  สร้างรูปทรงของ

พนัธุ์ไมน้าํมาวางทบั

ซอ้นกนัผสมผสาน

กบัเส้นใยใหเ้กิด

ระยะ 

 ใกลเ้คียงกบัระยะ 

ใกลโ้ดยใชรู้ปทรงท่ี

เเตกหกัทบัซอ้นกนั 

  สร้างกลุ่มของดอก

เมล็ดปาลม์ให ้เป็น

รูปทรงตามจิตนา-

การ 

ระยะ

ไกล 

สร้างนํ้ าหนกัให้

เพ่ิมขึ้นทาํใหรู้ป 

ทรง  ของพนัธุ์ไม ้  

ดอกปาลม์  เมล็ด 

ใหดู้ระยะไกล 

     มีรูปทรงท่ีเป็น

พนัธุ์ไม ้และใชน้ํ้ า 

หนกัสีดาํท่ีชดัเจน 

ใชน้ํ้ าหนกัสีดาํเป็น

ตวัผลกัระยะใหดู้

ลึก 

  จะเป็นร่องรอยของ  

พ้ืนผวิเเละรูปทรงก่ิง

ไมก้บัเมล็ดสร้างให้

กลมกลืน  

 จะเป็นพ้ืนผวิเเละ

รูปทรงก่ิงไมก้บั

เมล็ดเเละดอกของ

ปาลม์ท่ีต่อเน่ือง  

การ

พฒันา 

พฒันาดา้นการใชโ้ปรแกรมและจดัวางองคป์ระกอบของช้ินงานให้ลงตวั 

 



       

 
 

 

 

บทที ่4 

วเิคราะห์ผลการดาํเนินงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 
 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธชุ์ดน้ี  เป็นการสร้างผลงานเพือ่แสดง ออกใหเ้ห็นถึง

ความงดงามที่มีพลงัอาํนาจเร้นลบัมหาศาล โดยอาศยั รูปทรงในธรรมชาติ นาํมาตดัทอนเสริ มแต่ง

จินตนาการของรูปทรงออกมาเป็นผลงานแบบก่ึงนามธรรมแสดงออกดว้ยทศันธาตุเพือ่ส่ืออารมณ์

ความรู้สึก และสรรพสาระต่างๆจาการคน้ควา้และทดลอง จึงทาํให้มองเห็นพฒันาการทั้งทางดา้น  

รูปแบบ  เทคนิค  วธีิการ  และพฒันาการดา้นแนวคิด  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ   

ผูส้ร้างสรรคมี์แนวความคิดและจุดมุ่งหมายที่แน่นอน  ผูส้ร้างสรรคไ์ดน้าํเอาเร่ืองราวและ

เน้ือหาในธรรมชาติ เช่ือมโยงกบัรูปทรงของพชืพรรณ เป็นส่ือในการแสดง  ออกเก่ียวกบัความรู้สึก   

ถึงพลงัการเกิด  พลงัของการดาํรงชีวติ และพลงัการเส่ือมสลาย ซ่ึงเป็นพลงัล้ี ลบัที่เกิดขึ้นส่ิงต่างๆ

เหล่าน้ีขา้พเจา้บนัทึกลงภายในจิตใจแลว้แสดงออกเป็นผลงานที่บ่งบอกถึงความรู้สึกภายใน อนัเป็น

พลงังานเร้นลบัที่แสดงออกถึงความรู้สึกสนุกมีชีวิ ตโดยเนน้เทคนิค เพน้ติ้งดิจิทลัอาร์ต (Painting –

Digital Art) วธีิการที่สร้างขึ้นเองมาผสมผสาน เรียงร้อยเป็นเร่ืองราวของชีวติกบัธรรมชาติ  อนัเกิด

จากความรู้สึกในส่วนลึก  เพือ่ใหเ้กิดพลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ   

ธรรมชาติ   มีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อชีวติมนุษยท์ั้งทางดา้นการดาํรงชีวติทางดา้นจิตใจ

และ  ยงัเป็นแหล่งรวบรวมความรู้นานปัการ ยงัใหป้ระโยชน์มากมาย   ต่อมนุษยท์ั้งทางตรงและ

ทางออ้มแสดงออกใหเ้ห็นถึงความเก้ือกูลกนัใหท้ั้งความงานของรูปทรงปริมาตรความรู้สึก ศาสตร์

ในดา้นต่าง ธรรมชาติ  สร้างกฎเกณฑต์่างๆขึ้นมา เพือ่ใหห้มู่มวลสรรพส่ิ งอยูร่่วมกนั  ดว้ยความ

เก้ือกูลดุลยภาพ ความงดงาม ความประทบัใจ  ช่ืนชมยนิดี  ความล้ีลบั   และจากความรู้สึกที่ปรากฎ

ขึ้นน้ี ก่อใหเ้กิดความคิดความรู้สึกถ่ายทอดบนัทึกดว้ยกรรมวธีิทางศิลปะ ดงันั้นที่มาอนัดบัแรกของ

งานศิลปะอนัสาํคญัที่ใหท้ั้งรูปแบบ เร่ืองราว  แนวควา มคิด ฯลฯอนัเป็นวตัถุดิบกบัมนุษย์ ก็คือ  

ธรรมชาตินัน่เอง 

การถ่ายทอดสร้างสรรคง์านศิลปะเกิดจากความประทบัใจ ความเช่ือ ความศรัทธา ฯลฯ  

ซ่ึงแก่นแทค้วามรู้สึกที่ไดรั้บจากธรรมชาติในรูปแบบของผลงานจิตรกรรม  ก็เพือ่จุดมุ่งหมายที่

กาํหนดไวแ้ละรวมถึงขอบเขตศิลปนิพนธ ์

จนมาเป็นบทวเิคราะห์ผลงานไดด้งัน้ี    
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บทวิเคราะห์ผลงานภาพผลงานศิลปนิพนธ์    ภาพที่  1 

รูปทรงที่ใช้  เป็นรูปทรงของตน้ปาลม์โดยนาํรูปทรงของตน้ปาลม์มาสร้างใหม่ตาม

จินตนาการ โดยใชส่้วนของเมล็ดปาลม์มาเป็นส่วนประกอบทบัซอ้น กบัสร้างระยะของรูปทรงให้

เกิดระยะใกลแ้ละระยะไกลจุดเด่นที่สร้างคือเป็นดอกของตน้ปาลม์  ที่เป็นรูปทรงเป็นพวงอยู่ ดา้น 

หนา้เป็นระยะที่ใกลท้ี่สุด และกระจายดอกของปาลม์ไปตามจุดต่างๆ ใหมี้ขนาดที่เล็กลง โดยใชใ้ย

เป็นการเช่ือมโยง ดอก ก่ิงไม ้เมล็ด ใหต้่อเน่ืองกนั  จุดรองของภาพอยูท่างดา้นขวาถูกสร้างให้

บรรยากาศมืด  ใหเ้ขา้กบัภาพที่ใชสี้ขาว-ดาํ   

บรรยากาศโดยรวมถูกสร้างใหภ้าพรู้สึกดูลึกลบั  ความรู้สึกน่ิงเงียบสงบ 

 
 

ภาพท่ี  67   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี  1 

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 05 / 2013 

เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต (Painting  Digital Art) 

ขนาด    150 x 250  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานสมบรูณ์  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
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บทวิเคราะห์ผลงานภาพผลงานศิลปนิพนธ์    ภาพที่  2 

รูปทรงที่ใช้   เป็นรูปทรงของตน้ปาลม์โดยนาํรูปทรงของตน้ปาลม์มาสร้างใหม่โดยใช้

ส่วน ดอก และเมล็ดปาลม์ มาเป็นส่วนประกอบทบัซอ้น กบัสร้างระยะของรูปทรงใหเ้กิดระยะใกล้

และระยะไกล จุดเด่นที่สร้างคือ ใชเ้มล็ดปาลม์สร้างให้ เป็นกลุ่มใหญ่เป็นระยะดา้นหนา้ และใชใ้ย

เพือ่เป็นการเนน้ของรูปทรงของเมล็ดปาลม์ใหดู้เด่นขึ้นมีดอกของตน้ปาลม์เป็นจุดสร้างใหภ้าพทาง

ดา้นซา้ยกบัดา้นขวาเช่ือมโยงกนั 

บรรยากาศโดยรวมของภาพ  จะดูสวา่งขึ้น เพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงพลงัของธรรมชาติของ

รูปทรงที่ประสานกนัระหวา่งส่วนที่สวา่งกบัส่วนที่มืดอยา่งมีเอกภาพ 

 

 
 

ภาพท่ี  68    ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี  2   

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No.06 / 2013 

เทคนิค  เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต (Painting  Digital Art)   

 ขนาด    150 x 250  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
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บทวิเคราะห์ผลงานภาพผลงานศิลปนิพนธ์    ภาพที่  3 

ใชรู้ปทรงของพนัธุไ์มผ้สมกบัรูปทรงของตน้ปาลม์   โดยใชด้อก  เมล็ดปาลม์ เเละเสน้ใย

ของตน้เป็นส่วนประกอบนาํมาทบัซอ้นกนัสร้างระยะของรูปทรงใหเ้กิดระยะใกลใ้กล จุดเด่นของ

ภาพเป็นรูปของเมล็ดที่ประกอบกนัเป็นกลุ่มผสมกบัเสน้ใย เเละกระจายเมล็ดไปตามจุดต่างๆลงบน

พื้นที่วา่งที่ทบัซอ้นโดยใชเ้สน้ใยเป็นตวัเช่ือมโยงประสานกนัอยา่งต่อเน่ือง 

บรรยกาศในภาพโดยรวมเนน้สีขาวกบัดาํเป็นหลกัโดยใหค้วามรู้สึกถึงพลงั  

 

 ภาพท่ี  69    ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี  3    

 ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 07 / 2013 

 เทคนิค  เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต (Painting  Digital Art) 

 ขนาด    200 x 200  ซม. 

 สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
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บทวิเคราะห์ผลงานภาพผลงานศิลปนิพนธ์    ภาพที่  4 

ใชรู้ปทรงพนัธุไ์ม้   เป็นรูปทรงขนาดใหญ่ผสมกบัตน้ปาลม์โดยใชส่้วนของดอก  เมล็ด

ปาลม์  เป็นส่วนประกอบของภาพโดยภาพถูกจดัองคป์ระกอบหนกัไปทางซา้ยที่เป็นจุดเด่น ส่วนจุด

รองถูกจดัไปทางดา้นขวาเพื่ อใหเ้กิดความสมดุล ฃจุดเด่น เป็นโครงสร้างเดียวกนัหมดทั้งภาพ

รายละเอียดที่ใชเ้ป็นพื้นผวิที่หยาบขรุขระทาํใหภ้าพเกิดความรู้สึกถึงการเเตกหกัการถูกทาํลาย 

บรรยกาศในภาพโดยรวมใหค้วามรู้สึกถึงพลงัเร้นลบัของการเกิด การเส่ือม 

 
 

ภาพท่ี  70    ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี  4  

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 08 / 2013 

เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต ( Painting  Digital Art )      

ขนาด    200 x 200  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
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บทวิเคราะห์ผลงานภาพผลงานศิลปนิพนธ์    ภาพที่  5 

โครงสร้างของภาพรวม   มีโครงสร้างขนาดใหญ่อยูร่ะยะกลางเเละมีโครง  สร้างเล็กอยู่

ทางดา้นซา้ยมือโดยองคป์ระกอบของภาพจะใช ้ ความสมดุลของนํ้ าหนกัใหป้ระสานกนัระหวา่งนํ้ า

หนกัดาํกบัขาวประสานกนัอยา่งลงตวัจุดเด่นเป็นตน้ไมท้ี่สร้างใหดู้ทีระยะใกลอ้อกไปเเละกระจาย

ตามโครงสร้างของก่ิงไมร้อบๆ ดูเเลว้ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว  

บรรยากาศของภาพโดยรวม เนน้สีขาวกบัดาํเป็นหลกัโดยใหค้วามรู้สึกถึงพลงัเร้นลบัของ

การเกิด การเส่ือมสลาย ของรูปทรงที่ประสานกนัระหวา่งส่วนที่สวา่งกบัมืดอยา่งมีเอกภาพ ที่อยูใ่น

ธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพท่ี  71    ภาพผลงานศิลปนิพนธ์  ภาพท่ี  5    

ช่ือผลงาน  พลงัเร้นลบัจากธรรมชาติ  No. 09 / 2013 

เทคนิค   เพน้ต๊ิง ดิจิทลัอาร์ต (Painting  Digital Art)   

 ขนาด    150 x 250  ซม. 

สร้างสรรคผ์ลงานในช่วง  เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 

 

 



       

 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลการสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผล 

ธรรมชาติมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ มีความเ ขม้แขง็และความนุ่มนวลปรากฎอยู่ ผู ้

สร้างสรรคส์มัผสัไดถึ้งความงดงาม  ความอดทน  ความอ่อนหวาน และความอ่อนโยน ในจงัหวะ

และท่วงทาํนองจากธรรมชาติรอบตวั ผูส้ร้างสรรค์ ไดแ้สดงออกถึงมุมมองของธรรมชาติและการ

เจริญเติบโตที่มีคุณค่า ธรรม ชาติใหคุ้ณประโยชน์จากมวลมนุษยท์ั้งความสุขทางจิตใจ ซ่ึงมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ธรรมชาติสร้างใหส้รรพส่ิงบนโลก ได้อยู่อาศยัดว้ยความเก้ือกูลกนัเสมอมา   

ปรากฎการณ์ของธรรมชาติมีผลต่อมนุษยแ์ละสัตวท์ั้งหลายความสมัพนัธ์ ความช่วยเหลือดว้ยดีจาก

ธรรมชาติ ใหท้ี่อยูอ่าศยัแก่ทุกชีวติบนโลก ธรรมชาติมีการสร้างสรรค  ความช่วยเหลือเก้ือกูล  ความ

งามตามธรรมชาติในแง่มุมหลายๆอยา่ง ผูส้ร้างสรรคเ์กิ ดแรงบนัดาลใจในความงามของรูปทรง

ธรรมชาติ  สมัพนัธข์องเสน้  รูปทรง  พื้นผวิ  จงัหวะของธรรมชาติ  โดยนาํรูปทรงต่างๆมาคล่ีคลาย  

ตดัทอน  ใหเ้กิดรูปทรงใหม่  ขา้พเจา้ไดส้ัง่สมประสบการณ์  จากความรู้ที่มีพลงัการเกิด  พลงัของ

การดาํรงชีวติ  และพลงัการเส่ือมสลาย  ซ่ึงเป็นพลงัล้ีลบัที่เกิดขึ้น  ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี  ขา้พเจา้บนัทึกลง

ภายในจิตใจ  แลว้แสดงออกเป็นผลงานที่บอกถึง  ความรู้สึกภายใน  อนัเป็นพลงังานเร้นลบัที่แสดง

อารมณ์ความรู้สึก  และจินตนาการ ผา่นผลงานจิตรกรรมอยา่งเตม็ท่ี  

สรุปผลการศึกษาและสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี  ขา้พเจา้ไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์และสร้าง

ผลงานใหต้อบสนองตรงตามแนวความคิด และแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้ สึกถ่ายทอดเป็นผลงาน

จิตรกรรม  จาํนวน  5 ผลงาน ภาพที่ 1 ขนาด 150 x 250 ซม. ภาพที่ 2 ขนาด 150 x 250 ซม. ภาพที่ 3 

ขนาด 200 x 200 ซม. ภาพที่ 4 ขนาด 200 x 200 ซม.  ภาพที่ 5 ขนาด 150 x 250 ซม.  เพือ่แสดงถึง

ความรู้สึก พลงัการเกิด  พลงัของการดาํรงชีวติ เเละพลงัการเส่ือมสลาย ซ่ึงเป็นพลงัล้ีลบัที่เกิดขึ้น     

ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี ถูกบนัทึกลงภายในจิตใจ เเลว้เเสดงออกเป็นผลงานที่บอกถึงความรู้สึกภายใน อนั

เป็นพลงังานเร้นลบั 

2. ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาที่ไดรั้บในการดาํเนินงาน  มีอยูต่ลอดเวลาใน ช่วงการทาํงานวจิยั  เร่ิมจากการ

คน้ควา้หาขอ้มูล  เน่ืองจากตอ้งมีการพฒันาแนวความคิดใหมี้ความสอดคลอ้งต่อผลงานมากขึ้น  

การพฒันารูปแบบการทาํงาน  การสร้างเทคนิคประสานสมัพนัธก์บัแนวคิดเพือ่ถ่ายทอดสู่ผลงาน 
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2.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

การพฒันาผลงานจิตรกรรมเร่ือยมา   จนกระทัง่จบศิลปนิพนธน์บัวา่ตรงตามเป้าหมายที่

กาํหนด  จากความสาํเร็จที่ไดรั้บในปัจจุบนัเป็นการศึกษาแนวทางต่างๆ  เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ

เขา้ใจสายสมัพนัธข์องธรรมชาติ  โดยนาํมาแสดงเป็นผลงานจิตรกรรม  ท่ีผสมผสานกบังานดา้น

ดิจิตอล  อาร์ท ดว้ยอารมณ์ความรู้สึก  ความประทบัในในความงดงามของธรรมชาติ  นบัไดว้า่เป็น

ผลงานที่ไดผ้ลระดบัหน่ึง  ของการศึกษาศิลปนิพนธ ์  

ซ่ึงการทาํงานในลกัษณะน้ีเป็นการถ่ายทอดแบบก่ึงนามธรรม  จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและหา

ประสบการณ์จากธรรมชาติเพิม่เติมเสมอ  ผลของคุณค่าที่แทจ้ริงอยูท่ี่งานจิตรกรรม  ส่วนเร่ือง

เอกสารงานวจิยั  ผูส้ร้างสรรค์ ไดค้น้ขอ้มูล  และไดศึ้กษาคน้คว้ าอยา่งละเอียด   เพือ่พฒันาสติ  

ปัญญา  และจุดยนืที่แน่นอน  

2.2    ขอ้เสนอแนะการสร้างสรรคค์ร้ังต่อไป 

งานวจิยัศิลปนิพนธชุ์ดน้ี  ไดป้ระสบผลสาํเร็จในระดบัหน่ึงของการสร้างสรรคผ์ลงาน  

ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดตามรูปแบบตามจินตนาการท่ีเกิดจากแนวความ  คิด  ความรู้สึก  อารมณ์  และ

ความเขา้ใจในศิลปะที่ถ่ายทอดที่มีต่อธรรมชาติโดยผา่นส่ือ คอมพวิเตอร์   เพน้ติ๊ง ดิจิทลัอาร์ต  

(Painting  Digital Art)ในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมผูส้ร้าง  สรรคไ์ดน้าํประสบการณ์  ในการ

ทาํงานที่ผา่นมา  มาพฒันารูปแบบ  แนวควา มคิด   ใหมี้ความฝัน  สร้างอารมณ์  ความรู้สึก  ใหมี้

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  และการสร้างสรรคผ์ลงานในอนาคตขา้งหนา้ ของผูส้ร้างสรรค์   มีการคน้ควา้

ไดอ้ยา่งเป็นระบบจากประสบการณ์และความรู้สึกมากขึ้น  จนกลาย เป็นรูปแบบผลงานเอกซ์ เพลส

ชนันิสต ์(Expressionism) การพฒันางานดา้นทศันศิลป์ในอนาคต  
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ประวตัิผู้วจิยั 

ช่ือ – สกุล   

ที่อยู ่

ที่ทาํงาน 

 

ประวติัการศึกษา 

     พ.ศ. 2542 

     พ.ศ. 2545                        

     พ.ศ. 2550      

  

     พ.ศ. 2555  

             

ประวติัการทาํงาน 

     พ.ศ. 2550 –  

     ปัจจุบนั 

     

ประวติัการแสดงงาน 

     พ.ศ. 2546  

 

    พ.ศ. 2546  

     พ.ศ. 2547  

 

     พ.ศ. 2547 

 

นายสุวชิา  พึ่งเกตุ 

บา้นเลขที่ 49  ซ. ชยัพฤษกษ ์31  แขวงตล่ิงชนั   เขตตล่ิงชนั  กรุงเทพฯ 

อาคารเลขที่ 989  สยามทาวเวอร์ ชั้น 25 แขวงปทุมวนั  เขต ปทุมวนั   

กรุงเทพฯ 10300 

  

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา 

ศิลปบณัฑิต  สาขาทศันศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญบุรี 

ศิลปมหาบณัฑิต  สาขาทศันศิลปศึกษา  คณะจิตรกรรมประติมากรรม  

และภาพพมิพ ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 

ทาํงาน บริษทั  Animated Storyboards (Thailand)       

 

ร่วมแสดงงานศิลปกรรม  “ ทิวทศัน์และดอกไม ้ ” คร้ังที่ 2 ณ ฟิวเจอร์

ปาร์ค รังสิต 

ร่วมแสดงงานศิลปกรรม  “  กลุ่มสีศิลป์ ”  คร้ังที่ 1 ณ สถาบนั 

ปรีดีพนมยงค ์

ร่วมแสดงงานศิลปกรรม  “ ราชมงคลสมัพนัธ ์ ”  ณ หอศิลป์ราชมงคล  

ธญัญบุรี 

ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมยัราชมงคลธญัญบุรี  คร้ังที่ 2  ประเภท

วาดเสน้    สร้างสรรค ์ณ หอศิลป์ราชมงคลธญัญบุรี 
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     พ.ศ. 2549 

 

     พ.ศ. 2549 

      

     พ.ศ. 2549 

 

     พ.ศ. 2549 

 

     พ.ศ. 2550 

     พ.ศ. 2551 

     พ.ศ. 2556 

    

 

ทุนการศึกษา 

     พ.ศ. 2550 
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ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมยัศิลปินรุ่นเยาว ์ คร้ังที่ 22  ณ  หอศิลป์

แห่งชาติ 

ร่วมแสดงงาน  “ อมตะนครออวอต ”  คร้ังที่ 2 ณ หอศิลป์แห่งชาติ 

ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมยัศิลปินรุ่นเยาว ์  คร้ังที่ 23  ณ หอศิลป์

แห่งชาติ 

ร่วมแสดงงานนิทรรศการผลงานทศันศิลป์ ( จิตรกรรม ) ค่ายเยาวชน  

สร้างสรรคง์านศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ  รุ่นที่ 3  หอ-อคัรศิลปิน 

ร่วมแสดงงานนิทรรศก ารผลงานทศันศิลป์ ( จิตรกรรม )  รุ่นที่ 3 ณ 

สถานกงสุลไทย   มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา 

ร่วมแสดงงานศิลปกรรม   ศิลปะนิพนธม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธญัญบุรี  คร้ังที่ 16 ณ  เดอะแกลเลอรี 

ร่วมแสดงงานนิทรรศการผลงานทศันศิลป์ ( จิตรกรรม ) ค่ายเยาวชน 

สร้างสรรคง์านศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ  รุ่นที่ 3  หออคัรศิลปิน 

ร่วมแสดงงานนิทรรศการผลงานทศันศิลป์ ( จิตรกรรม ) ค่ายเยาวชน  

สร้างสรรคง์านศิลป์กบัศิลปินแห่งชาติ  รุ่นที่ 4  หออคัรศิลปิน 

ร่วมแสดงงานศิลปกรรมศิลปนิพนธป์ริญญาโท  ณ  หอศิลป์   

คณะจิตรกรรมประติมากรรม   และภาพพมิพ ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

(วงัท่าพระ ) 

 

 

กระทรวงวฒันธรรมสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและ

สภาศิลปกรรมไทย  แห่งสหรัฐอเมริกา  เดินทางทศันศึกษา  แสดงงาน 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไดรั้บทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ  มูลนิธิ

รัฐบุรุษ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์  
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