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53901319: สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 

ค าส าคญั: อุดมสมบูรณ์ / พรรณไม ้  
  ประภัสสร  สุขนุ้ย: ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ภาคใต้.  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์: รศ.ปริญญา  ตนัติสุข และ อ.ดร.วสูิตร  โพธ์ิเงิน.  129 หนา้. 
 
 วิทยานิพนธ์หัวขอ้เร่ือง  ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมน้าๆ ชนิดท่ีพบในภาคใต ้ ซ่ึงมีการสร้างสรรค์เป็น
ผลงานจิตรกรรมสองมิติ  เทคนิคจิตรกรรมลายทองท่ีมีการพฒันาวิธีการมาจากลายรดน ้ า  ลาย
ก ามะลอโบราณ  ธรรมชาติท่ีรับแรงบนัดาลใจมาจากความทรงจ าวยัเด็กท่ีเคยอยู่อาศยั และสัมผสั
กบัความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละสัตวน์าๆ ชนิดในภาคใต ้ น ารูปแบบของพรรณไมช้นิดต่างๆ 
มาเป็นขอ้มูลในเบ้ืองตน้มาจดัวางโดยการถอดเป็นลายเส้นจากลกัษณะตน้ไมจ้ริง  ท่ีแสดงถึงการอยู่
ร่วมกนัของพรรณไมห้ลากหลายชนิด  มุ่งเนน้ใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไมใ้นภาคคใต ้
 ขอบเขตของการศึกษา  ศึกษาหาแนวความคิด  รูปแบบ  เน้ือหา  เทคนิค  รวมทั้งผลงาน
ศิลปินท่ีมีความเก่ียวข้อง  เพื่อน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงออกถึงอารมณ์
ความรู้สึก  ตามแนวคิดของผูส้ร้างสรรค ์ โดยเร่ิมจากการศึกษาลกัษณะพรรณไมใ้นภาคใต ้ บริเวณ
ท่ีเจริญเติบโต  และสัตวท่ี์พบในภาคใต ้ ศึกษารูปแบบของงานจิตรกรรมลายรดน ้ า  ลายก ามะลอ  
และผลงานของศิลปินท่ีมีการพฒันามาจากจิตรกรรมลายรดน ้ าและลายก ามะลอโบราณ  น ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมลายทองท่ีมีลักษณะเฉพาะตวั  ประกอบด้วยกระบวนการ  7  
ขั้นตอนดงัน้ี 1.ขั้นตอนการร่างแบบ  2.ขั้นตอนการข้ึนรูปจริง  3.ขั้นตอนการลงสี  4.ขั้นตอนการตดั
เส้น  5.ขั้นตอนการเช็ดเฟล็กโรยผงทอง  6.ขั้นตอนการล้างน ้ า  7.ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด
เพิ่มเติม 
 ผลจากการศึกษาและสร้างสรรคน์ าไปสู่การวิเคราะห์เพื่อสร้างผลงานใหต้อบสนองตรง
ตามแนวความคิด  แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกผา่นทางผลงานจิตรกรรมลายทองจ านวน  5  ช้ิน  
ภาพท่ี 1 ขนาด100 x 140 ซม.  ภาพท่ี 2 ขนาด 100 x 140 ซม.  ภาพท่ี 3 ขนาด  100 x 120 ซม. ภาพ
ท่ี 4 ขนาด 100 x 130 ซม.  ภาพท่ี 5 ขนาด 100 x 130 ซม.  และเพื่อใหผู้พ้บเห็นไดเ้ล็งเห็นถึงคุณค่า
ความงามของจิตรกรรมลายทอง  ท่ีมีการสืบสานและพฒันาสร้างสรรคม์าจนถึงยคุปัจจุบนั 

สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา                                                          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                         
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                     ปีการศึกษา 2557                                                         
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   1. ...........................  2. ............................. 
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53901319: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEYWORDS: FERTILITY / PLANTS 
 PRAPASSORN  SUKNUI: THE ABUNDANCE OF SOUTHERN SPECIES: 
ASSOC. PROF. PARINYA  TANTISUK AND WISUD  PHO-NGERN, Ph.D. 129 pp. 
 
 The objective of the fertility of southern region plants Thesis  is to present the fertility  
of plants that has found in the southern part of Thailand which has brought to  the 
Two-Dimensional Visual Arts, the Tong painting design technically which is developed from the 
Rod-Nam design, Ancient Kammalor design that is inspired by childhood memorized, and feel the 
fertility of the southern plants and wild animals, then bring those basic information to apply and 
draft drawing from the realistic tree that indicated to coexist of different kind of trees, and 
emphasized to the fertility of southern plants. 
 Studying of concept, model, content, technique, and also the relate work piece of the 
Artists, the create the work piece which is implied to the emotional and feeling along the creator’s 
ideal. Begin with studying the type and characteristic of the southern plants, growing area, and the 
wild animal that has found at the southern part of Thailand. Also studying of the Rod-nam,  
Kammalor painting designs. Moreover, to study the work piece of the artists who get  idea from  
Rod-nam, and ancient Kammalor painting  prototype which design and  create to the Tong 
painting design which has a particular characteristic along seven process below.   
1.Model draft process.2.Forming process.3.Painting process.4.Drawing process.5.Flecking and 
gold dust scattering.6.Washing up process.7.Work piece checking process.  
 As the result of studying and researching, bring about the work pieces analysis which is 
implied the feeling and emotion thru five work pieces of Thong painting designs :Picture no. 1 : size 
100x140cms.,Picture no. 2 : size 100x140cms.,Picture no. 3 : size100x120cms.,Picture no. 4 : size 
100x130cms.Picture no. 5 : size  100x130cms. Lastly, for the viewer to realize of the beauty of the 
Tong painting designs value which has been developing and inheriting up to present day. 
Program of Visual Arts Education                  Graduate School, Silpakorn University         
Student’s signature………………………………                            Academic Year 2014 
Advisor’s signature 1…………………………… 2……………………………. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

การคน้ควา้และสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  รศ.ปริญญา ตนัติสุข  อ.ดร.วิสูตร  โพธ์เงิน  อาจารยท่ี์ปรึกษา
โครงการวทิยานิพนธ์  ท่ีคอยใหค้  าแนะน า  ในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องทั้งช้ินงานเอกสารและ
ยงัเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา  

ขอขอบคุณ ศ.เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร  ศ.เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง  ท่ีคอยให้
ก าลงัใจและสร้งความมัน่ใจในการสร้างสรรคผ์ลงานคร้ังน้ี  และขอขอบคุณอาจารยบ์รรเจิด  ศรีสุข
ท่ีถ่ายทอดวิชาการเขียนลายรดน ้ าให้กบัขา้พเจา้  จึงน าไปสู่การพฒันาต่อจนไดผ้ลงานวิทยานิพนธ์
ชุด “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภาคใต”้ 

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือประสานงานและให้ค  าแนะน าดว้ยดีมา
ตลอด 

ขอขอบคุณนายสมพงศ ์ สหสิทธิวฒัน์  และนางเกวลี  รุ่งเรือง  ท่ีคอยสนบัสนุน
ทุนการศึกษา 

และสุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา  และนอ้งสาวทั้งสองท่ีคอยเป็น
แรงผลกัดนั  คอยใหก้ าลงัใจเสมอมา 
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