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 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.  
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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. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่งต่อความคงอยู่ของประเทศ เพราะป่าไมมี้อิทธิพลต่อ
การเพาะปลูก เน่ืองจากป่าไมจ้ะมีความสัมพนัธ์กบัน ้ า และสภาพอากาศ ถา้บริเวณใดมีป่าไมม้าก
บริเวณนั้นก็จะมีความชุ่มช้ืน เพราะตน้ไมจ้ะคายความช้ืนออกมาท าให้สภาพอากาศเยน็และเกิดฝน
ตก ซ่ึงจะท าใหเ้กิดเป็นแหล่งน ้าล าธาร แต่ถา้ป่าไมถู้กท าลายไปมากก็จะท าใหส้ภาพอากาศแห้งแลง้ 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล แหล่งน ้ าตามธรรมชาติก็จะแห้งแล้งและหมดไป  ดังนั้นป่าไม้จึงอ านวย
ประโยชน์ใหแ้ก่มนุษย ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยทางตรงป่าไม ้เป็นแหล่งอาหารของมนุษย ์โดย
ทางออ้มป่าไมช่้วยรักษาสภาพแวดลอ้ม เช่น ท าใหพ้ื้นดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร 

ทางดา้นศิลปะธรรมชาติเป็นส่ิงแรกท่ีท าให้มนุษยรู้์จกัการสร้างงานศิลปะในยุคแรกๆ 
มนุษยไ์ดแ้รงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ  วิถีชีวิต  การด ารงชีวิต  แลว้บนัทึกไวต้ามผนงัถ ้าในเวลา
ต่อมา  มนุษยย์งัคดัลอกมาจากธรรมชาติ แต่จะเพน้ทใ์ห้เหมือนจริงมากข้ึน และนอกจากนั้นมนุษย์
ยงัใชง้านศิลปะในการบนัทึกช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติในขณะนั้นดว้ย 

นอกจากธรรมชาติจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะแล้ว  ส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ธรรมชาติยงัเป็นส่วนหน่ึงในการใช้เป็นวสัดุการสร้างสรรค์งานศิลปะ  โดยเฉพาะงานจิตรกรรม
ไทยท่ีวสัดุส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ  ไม่วา่จะเป็นดินสอพอง สีฝุ่ น ท่ีไดจ้ากหิน ดิน แร่ ต่างๆ  ยาง
มะเด่ือท่ีใช้ปิดทอง  ยางรักท่ีใชท้  าลายรดน ้ า  แมแ้ต่พู่กนั  แปรงก็ไดม้าจากเปลือกกระดงังาและราก
ล าเจียก  เป็นตน้ 

และเน่ืองจากขา้พเจา้เกิดมาในครอบครัวท่ีอยูใ่นชนบทค่อนขา้งใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ  
ป่าไม ้ และเห็นวิถีชีวิตการอยูร่่วมกนัของคนกบัป่าท่ีพึ่งพากนั  มนุษยไ์ดน้ าเอาของป่ามาใชใ้นการ
ด ารงชีวิต  ใช้เป็นอาหาร  เช่นพืชผกัต่างๆ  อนัไดแ้ก่ หน่อไม ้ผกัเหลียง  ผกัหนาม ชะมวง  ผลไม ้
เช่น ลูกวา ตะขรบ ลูกพลา นมววั เป็นตน้  มนุษยรู้์จกัฤดูการเกิดของพืชผกัต่างๆเหล่าน้ี  สามารถ
เก็บเก่ียวและดูแลรักษาให้ไดกิ้นใช้นานๆ  ขา้พเจา้จึงน าความรู้สึกท่ีผูกพนัธ์กบัธรรมชาติ  ป่าไม ้ 
หว้ย หนอง  คลองบึง ท่ีเคยผา่นมาในวยัเด็กมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ  ท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรป่าไม ้ ความสัมพนัธ์กนัของพนัธ์ุไมช้นิดต่างๆ ท่ีมีในแถบภาคใตโ้ดยเฉพาะจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 
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ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 
1.ศึกษาลกัษณะป่าไม ้ พรรณไมช้นิดต่างๆ  รวมถึงสัตวท่ี์พบในภาคใต ้  และยงัศึกษา

ลกัษณะรูปแบบงานจิตรกรรมลายรดน ้าลายก ามะลอโบราณ  และผลงานของศิลปินท่ีขา้พเจา้สนใจ 
มาประมวลผล  วเิคราะห์  

2.สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมีรูปแบบลกัษณะเฉพาะตวั  คือจิตรกรรมลายทองร่วมสมยั
ท่ีมีการพฒันาเทคนิค  วธีิการมาจากจิตรกรรมลายรดน ้าลายก ามะลอโบราณ   
 
 แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

ในอดีต ประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและ
ในน ้า  แวดลอ้มไปดว้ยพนัธ์ไมน้านาชนิด  โดยเฉพาะในพื้นท่ีภูมิล าเนาท่ีขา้พเจา้ไดอ้าศยัตั้งแต่วยั
เด็ก ขา้พเจา้ไดส้ัมผสัและใกลชิ้ดกบัความอุดมสมบูรณ์เหล่าน้ีก่อใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้าง
งานศิลปะของขา้พเจา้  ผา่นเทคนิคการเขียนงานจิตรกรรมไทย  เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติในอดีต  เพราะเม่ือหลายปีท่ีผา่นมาประเทศไทยไดมี้การเร่งรัดพฒันา  โดย
มิไดร้ะมดัระวงัและใหค้วามส าคญัต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีควร   ท าให้มีการตกัตวง 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง  ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ีเร่ิมหายไปจึง
ก่อใหเ้กิดภยัทางธรรมชาติต่างๆมากมาย  จึงท าใหใ้นปัจจุบนัมนุษยห์นักลบัมาดูแลรักษาธรรมชาติ
อีกคร้ัง    
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1.ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ  สร้างสรรคเ์ป็นงานจิตรกรรมลายทอง  โดยการถอดแบบ
ลายเส้นมาจากของจริง 

2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา  แสดงออกถึงการอยูร่่วมกนัของสังคมพืชในภาคใตท่ี้มีลกัษณะ
และขนาดท่ีแตกกนั  และยงัแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตวท่ี์พบในภาดใตเ้ช่น นกปรอท  
นกกางเขนดง  ตะกวด ผเีส้ือชนิดต่างๆ  เป็นตน้ 

3.ขอบเขตทางดา้นเทคนิค  เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมลายทอง  ท่ีพฒันาวิธีการ
มาจากลายรดน ้า  ลายก ามะลอโบราณ 
 
 เวลำทีใ่ช้ในกำรท ำวทิยำนิพนธ์ 

1  ภาคการศึกษา  ปีการศึกษา  2555 
ภาคการศึกษาท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา  2555 
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วธีิกำรด ำเนินงำน 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์เร่ือง “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต้” ขา้พเจา้ได้

ศึกษาขอ้มูลเอกสารเก่ียวกบัพรรณไม ้ ลกัษณะของพรรณไมใ้นภูมิล าเนาท่ีขา้พเจา้อาศยัอยู่   และ
ผลงานศิลปะกรรมท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน   และเก็บขอ้มูลดว้ย การถ่ายถาพ  
น าขอ้มูลท่ีไดม้าถอดเป็ยลายเส้น  จดัวางใหม่เพื่อใหมี้ความสัมพนัธ์กนักบั ทางหลกัทศันศิลป์ 
 
 แหล่งข้อมูล 

1.ส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติท่ีขา้พเจา้อาศยัอยู ่
2.หนงัสือเก่ียวกบัพรรณไม ้
3.ส่ืออินเตอร์เน็ต 
4.อุทยานแห่งชาติเขาสก 

 
 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรท ำวทิยำนิพนธ์ 

1.ไมก้ระดาน 
2.สีท าพื้น 
3.สีอะคริลิค  สีโปสเตอร์สีเหลืง  หรือสีขาว 
4.กาวกระถิน 
5.ผงทอง 
6.ปากกาสีทอง 
7.เฟล็ก (สีน ้ามนัสีเหลือง) 
8.พูก่นัเบอร์ต่างๆ 
9.วานิช 
10.แปรงทาสี 
11.ส าลี 
12.ฟ็อกก้ี 
13.สะพานรองมือ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ไดพ้ฒันาทกัษะ  แนวคิดในการแสดงออกทางดา้นการสร้างสรรคท่ี์มีเอกลกัษณ์  
เฉพาะตวั 
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2.ไดผ้ลงานจิตรกรรมลายทองจ านวน 5 ช้ิน 
3.ไดสื้บสานและพฒันาสร้างสรรคจิ์ตรกรรมลายรดน ้า  ลายก ามะลอใหค้งอยู ่
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     บทที ่2   
 

ข้อมูลและอทิธิพลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแต่ละช้ินของศิลปิน  ส่วนใหญ่ศิลปินจะไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากธรรมชาติ  จากส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวัของศิลปิน 

ขา้พเจา้ก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีไดน้ าเอาธรรมชาติท่ีอยู่รอบๆตวั  มาเป็นแรงบนัดาลใจใน
การสร้างสรรคเ์ป็นผลงานคร้ังน้ี  โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ยทรัพยากรน ้า  ทรัพยากรป่า
ไม ้ ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีขา้พเจา้ไดส้ัมผสัมาแต่วยัเยาว ์ ในการสร้างสรรคผ์ลงานคร้ังน้ีขา้พเจา้จึงไดไ้ป
ส ารวจและเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริง  เพื่อน าเอาลกัษณะของป่าไมแ้ละพรรณไมแ้ต่ละชนิดมา
สร้างสรรคใ์นผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี  โดยเฉพาะลกัษณะของป่าไมแ้ละพรรณไมท่ี้พบในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี  ซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของขา้พเจา้ 

นอกจากน้ีข้าพเจ้ายงัได้ศึกษาถึงรูปแบบของลายรดน ้ า  ลายก ามะลอโบราณ  และ
ผลงานของศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของพรรณไม ้โดยน าเสนอเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

1.ขอ้มูลและอิทธิพลท่ีก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
1.1ความหมายของป่า 
1.2 ประเภทของป่าไมใ้นประเทศไทย 
1.3 ประเภทของป่าไมใ้นจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

1.4 พรรณไมท่ี้พบในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
2. ขอ้มูลและอิทธิพลทางดา้นศิลปะ 

2.1 ธรรมชาติกบัศิลปะ 
2.2 จิตรกรรมลายรดน ้า 
2.3 จิตรกรรมลายก ามะลอ 

3.ขอ้มูลและอิทธิพลจากผลงานศิลปิน
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1.ข้อมูลและอทิธิพลทีก่ีย่วข้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
1.1 ความหมายของป่า 

 ป่า ตามพระราชบญัญติัป่าไม ้หมายถึง ท่ีดินท่ีไม่มีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไดม้าซ่ึง
กรรมสิทธ์ิครอบครองตามกฎหมายท่ีดิน 

ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณท่ีมีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ข้ึนอยู่อย่าง
หนาแน่นและกวา้งใหญ่พอท่ีจะมีอิทธิพลต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณนั้น เช่น ความเปล่ียนแปลงของ
ลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้ า มีสัตวป่์าและส่ิงมีชีวิตอ่ืนซ่ึงมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนั 

1.2 ประเภทของป่าไม้ในประเทศไทย 
ป่าไมใ้นประเทศไทย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

1.2.1 ป่าไม่ผลดัใบ (Evergreen Forest) ป่าประเภทน้ีมีประมาณ 30% ของเน้ือท่ีป่า
ทั้งประเทศ สามารถแบ่งยอ่ยออกไปไดอี้ก ดงัน้ี  

1.2.1.1 ป่าดิบช้ืน (Tropical Rain Forest) มีอยู่ทัว่ไปในทุกภาคของประเทศ 
และมากท่ีสุดแถบชายฝ่ังภาคตะวนัออก เช่น ระยอง จนัทบุรี และท่ีภาคใต ้กระจดักระจาย ตาม
ความสูงตั้งแต่ 0 - 100 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลซ่ึงมีปริมาณน ้ าฝนตกมากกว่าภาคอ่ืน ๆ ลกัษณะ
ทัว่ไปมกัเป็นป่ารกทึบ ประกอบดว้ยพนัธ์ุไมม้ากมายหลายร้อยชนิด ตน้ไมส่้วนใหญ่เป็นวงศย์าง ไม้
ตะเคียน กะบาก อบเชย จ าปาป่า ส่วนท่ีเป็นพืชชั้นล่างจะเป็นพวกปาล์ม ไผ่ ระก า หวาย บุกขอน 
เฟิร์น มอส กลว้ยไมป่้าและ เถาวลัยช์นิดต่างๆ 

1.2.1.2 ป่าดิบแลง้ (Dry Evergreen Forest) มีอยูท่ ัว่ไปตามภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศ ตามท่ีราบเรียบหรือตามหุบเขา มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 500 เมตร และมี
ปริมาณน ้าฝนระหวา่ง 1,000-1,500 ม.ม. พนัธ์ุไมท่ี้ส าคญั เช่น ยางแดง มะค่าโมง เป็นตน้ พื้นท่ีป่าชั้น
ล่างจะไม่หนาแน่นและค่อนขา้งโล่งเตียน 

1.2.1.3 ป่าดิบเขา  (Hill Evergreen Forest)  เป็นป่าท่ีอยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 
ตั้งแต่ 1,000  เมตรข้ึนไป   ส่วนใหญ่อยูบ่นเทือกเขาสูงทางภาคเหนือ  และบางแห่งในภาคกลางและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่นท่ี อช.ทุ่งแสลงหลวง และ อช.น ้าหนาว เป็นตน้ มีปริมาณน ้าฝน
ระหวา่ง 1,000 ถึง2,000 ม. พืชท่ีส าคญัไดแ้ก่ไมว้งศก่์อ เช่น ก่อสีเสียด ก่อตาหมูนอ้ย อบเชย ก าลงั
เสือโคร่ง เป็นตน้ บางทีก็มีสนเขาข้ึนปะปนอยูด่ว้ย ส่วนไมพ้ื้นล่างเป็นพวกเฟิร์น กลว้ยไมดิ้นและ
มอส ป่าชนิดน้ีมกัอยูบ่ริเวณตน้น ้าล าธาร 

1.2.1.4 ป่าสน (Coniferous Forest) มีกระจายอยูเ่ป็นหยอ่ม ๆ ตามภาคเหนือ 
เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง เพชรบูรณ์ และท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจงัหวดัเลย ศรี
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สะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี มีอยูต่ามท่ีเขาและท่ีราบบางแห่งท่ีมีระดบัสูงจากน ้าทะเลตั้งแต่ 
200 เมตรข้ึนไป บางคร้ังพบข้ึนปนอยูก่บัป่าแดงและป่าดิบเขา ป่าสนมกัข้ึนในท่ีดินไม่อุดมสมบูรณ์ 
เช่น สันเขาท่ีค่อนขา้งแหง้แลง้ ประเทศไทยมีสนเขาเพียง 2 ชนิดเท่านั้น คือสนสองใบและสนสาม
ใบ และพวกก่อต่าง ๆ ข้ึนปะปนอยู ่พืชชั้นล่างมีพวกหญา้ต่าง ๆ 

1.2.1.5 ป่าพรุหรือป่าบึงน ้ าจืด (Fresh Water Swamp Forest) ระบบนิเวศของ
ป่าพรุนบัว่ามีความแตกต่างจากแหล่งอ่ืนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเป็นก่ึงป่าบกและก่ึง
ระบบของบึงน ้ า  ป่าพรุในประเทศไทยซ่ึงเป็นพรุเขตร้อนมีพลงังานเพื่อการสร้างอินทรียวตัถุสูง  
และธาตุอาหารในดินก็มีมากพอสมควรแต่ปัญหาท่ีก าหนดระดบัการสร้างคือ   สภาพดินท่ีเป็นกรด
จดัและมีน ้ าท่วมอยา่งต่อเน่ือง การสร้างผลผลิตมูลฐานทั้งหมดส่วนใหญ่เกิดข้ึนในไมย้ืนตน้ขนาด
ใหญ่ในระดบัเรือนยอดชั้นบนสุดและชั้นรอง ดงันั้นผลผลิตสดและใหม่ท่ีจะถ่ายทอดไปสู่สัตวจึ์ง
ข้ึนไปอยู่ในระดบัสูง ดว้ยเหตุน้ีจึงมีสัตวท่ี์หากินในชั้นเรือนยอด (arboreal species) มากกว่าปกติ 
ในส่วนท่ีเป็นพื้นป่าเน่ืองจากมีน ้ าขงัระยะยาวนานเป็นส่วนใหญ่พืชท่ีอยูชิ่ดดินจึงมีนอ้ย ยกเวน้ใน
ช่องวา่งท าให้ผลผลิตมูลฐานมีนอ้ย นอกจากน้ีเน่ืองจากการสกดักั้นพลงังานแสงจากเรือนยอดชั้น
บนท าให้พืชคลุมดินข้ึนไดย้ากและโตชา้  ดว้ยเหตุน้ีปริมาณสัตวท่ี์เป็นผูเ้สพอินทรียวตัถุท่ีผิวดินจึง
มีค่อนขา้งนอ้ยกวา่ป่าชนิดอ่ืน ในส่วนของผูย้อ่ยสลายนบัไดว้า่มีการด าเนินไปไดช้า้มาก เห็นไดจ้าก
การทบัถมของซากพืชท่ีหนาเกินกว่า 40 เซนติเมตรข้ึนไป  สาเหตุท่ีท าให้ซากพืชสลายตวัยาก
เน่ืองจากความเป็นกรดของน ้ า ท่ีท่วมขงัอยู่โดยตลอดซ่ึงสกดักั้นการย่อยสลายของจุลินทรีย ์การ
ขาดสัตวใ์นดินและน ้ าค่อนขา้งน่ิงท าให้การคลุกเคลา้ของซากพืชกบัดินแร่ธาตุชั้นล่างเป็นไปโดย
ยาก อย่างไรก็ตามเน่ืองจากพื้นท่ีพรุเป็นท่ีลุ่มจึงเป็นแหล่งสะสมตะกอนจากป่าบกขา้งเคียงท าให้
ปัญหาการติดขดัของการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชหมดไป  แต่ถา้หากมีการท าลายป่าชนิดน้ีลง
และเปล่ียนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชลม้ลุก สภาพปัญหาเก่ียวกบัดินเปร้ียวก็จะรุนแรงยิ่งข้ึน 
อาจกล่าวไดว้า่สังคมป่าพรุเป็นระบบนิเวศท่ีค่อนขา้งเปราะบาง มีการเปล่ียนแปลงและเสียหายได้
ง่าย การพฒันาใด ๆ ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ  

1.2.1.6 ป่าชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) ระบบนิเวศของป่า
ชายเลนจดัไดว้า่เป็นระบบท่ีเปิด ธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีหลัง่ไหลเขา้สู่ระบบนิเวศน้ีส่วนใหญ่ลงมากบั
สายน ้ าจากระบบนิเวศท่ีอยู่ในแหล่งตน้น ้ า โดยเฉพาะป่าบก  เมือง  พื้นท่ีเกษตรกรรม  และแหล่ง
อุตสาหกรรม ธาตุอาหารเหล่านั้นถูกเปล่ียนรูปเป็นผลผลิตอินทรียวตัถุพอกพูนในพืชและสัตวถู์ก
เก็บเก่ียวในรูปของเน้ือไม ้โดยเฉพาะถ่าน ไมฟื้น เปลือกไม ้และสัตวต์่าง ๆ โดยเฉพาะ กุง้ หอย ปู 
ปลา นก สัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนม น ากลบัไปใช้และปลดปล่อยในระบบนิเวศอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในแผ่นดิน
ต่อไป ธาตุอาหารบางอยา่งอาจวนเวยีนกลบัลงมาอีกแต่อีกไม่นอ้ยอาจไม่หวนกลบัมา อยา่งไรก็ตาม
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ระบบนิเวศป่าชายเลนมักเป็นผูไ้ด้มากกว่าผูเ้สีย จึงมกัคงความสมบูรณ์สูงตลอดไป  ลักษณะ
โครงสร้างของป่าชายเลนมีส่วนท่ีแตกต่างจากป่าบกอ่ืน ๆ อยู่มากคือ องค์ประกอบของผูส้ร้าง
อินทรียวตัถุ (producers) มิไดมี้เฉพาะพืชชั้นสูงเพียงอยา่งเดียว แต่มีแพลงตอนพืชท่ีมีส่วนการผลิต
ต่อปีค่อนขา้งสูงดา้ย นอกจากน้ียงัมีสาหร่ายอีกหลายชนิดท่ีมีการผลิตอินทรียวตัถุไดเ้ช่นกนั สนิท 
(2532) รายงานว่าป่าชายเลนท่ีจังหวดัสตูลมีผลผลิตสุทธิเฉล่ียประมาณ 10.56-23.46 กิโลกรัม
คาร์บอนต่อเฮกแตร์ต่อวนั ส่วนการร่วงหล่นของซากพืชในป่าชนิดน้ีอยู่ในระหว่าง 3.44 ถึง 9.31 
ตนัต่อเฮกแตร์ต่อปี และมวลชีวภาพยืนตน้ประมาณ 20.06-710.81 ตนัต่อเฮกแตร์โดยน ้ าหนกัแห้ง 
ความแปรผนัข้ึนกบัแถบสังคมและสภาพทอ้งถ่ิน ส่วนผลผลิตขั้นมูลฐานของแพลงตอนในน ้ าใกล้
ป่าชายเลนตกประมาณ 4.69 ตนัคาร์บอนต่อเฮกแตร์ต่อปี (Wium-Anderson, 1979) การผสุลายในป่า
ชายเลน (decomposition) ผูส้ลายท่ีส าคญัในป่าชายเลนได้แก่ จุลินทรีย์ (microorganism) เช้ือรา 
(fungi) นอกจากน้ียงัมีผูช่้วยย่อยสลายท่ีท าให้อินทรียวตัถุกลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อยอีกหลายชนิด 
โดยเฉพาะแมลงและคสัเตซีน (crustacean) เช่น ปู หอย กุง้ เพรียง เป็นตน้  

1.2.1.7 ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นป่าท่ีมีอยูต่ามชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นดินกรวด 
ทรายและโขดหินพนัธ์ุไมจ้ะต่างจากท่ีท่ีน ้ าท่วมถึง ถา้ชายฝ่ังเป็นดินทรายก็มีสนทะเล พืชชั้นล่างก็
จะมีพวกตีนนก และพนัธ์ไมเ้ล้ือยอ่ืน ๆ อีกบางชนิด ถา้เป็นกรวดหรือหิน พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนส่วนใหญ่ก็
เป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นตน้ 

1.2.2  ป่าผลดัใบ (Deciduous Forest) แบ่งยอ่ยไดด้งัน้ี 
 1.2.2.1 ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าชนิดน้ีมีอยู่ทั่วไปใน

ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใตไ้ม่ปรากฏว่ามีอยู ่ ป่าชนิดน้ีมกัจะมี
ไมส้ักข้ึนอยู่ปะปนอยู่ทัว่ไป โดยเฉพาะทางภาคเหนือและทางภาคกลางบางแห่ง ส่วนทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีป่าเบญจพรรณอยู่นอ้ย   ลกัษณะของป่าเบญจพรรณโดยทัว่ไปเป็นป่าโปร่ง
ประกอบดว้ยตน้ไมข้นาดกลางเป็นส่วนมาก  พื้นท่ีป่าไม่รกทึบมีไมไ้ผช่นิดต่าง ๆ ข้ึนอยูม่าก  ในฤดู
แลง้ตน้ไมท้ั้งหมดจะพากนัผลดัใบและมีไฟป่าไหมอ้ยูท่ ั้งปี   มีพนัธ์ุไมข้ึ้นคละกนัมากชนิด เช่น  ไม้
สักแดง  ประดู่ มะค่าโมง  ชิงชนั  ตะแบก  เป็นตน้   พืชชั้นล่างก็มีพวกหญา้ พวกกก ไมไ้ผช่นิดต่าง 
ๆ เช่น ไผป่่า ไผร่วก ไผน่วล เป็นตน้ 

 1.2.2.2 ป่ า เต็ ง รั ง  (Deciduous Dipterocarp Forest) ป่ าชนิด น้ี มีอยู่ม ากทาง
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ส่วนภาคใตแ้ละชายทะเลดา้นตะวนัออกไม่
ปรากฏวา่มีอยู ่  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนบัวา่มีมากท่ีสุด  คือประมาณ 70-80% ของป่าชนิดต่าง ๆ 
ท่ีมีอยูใ่นภาคน้ีทั้งหมด ป่าชนิดน้ีมีอยูท่ ัว่ไปทั้งท่ีราบและท่ีเขาสูง ดินมกัเป็นทรายและลูกรัง ซ่ึงจะมี
สีค่อนขา้งแดง ในบางแห่งจึงเรียกวา่ป่าแดง ส่วนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีป่าข้ึนตามเนินท่ี
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เรียกวา่โคก จึงเรียกวา่ป่าโคก ลกัษณะป่าชนิดน้ีเป็นป่าโปร่งมีตน้ไมข้นาดเล็กและขนาดกลางข้ึนอยู่
กระจดักระจาย พื้นป่าไม่รกทึบ มีหญา้ชนิดต่าง ๆ และไมไ้ผข้ึ่นอยูโ่ดยทัว่ไป พนัธ์ุไมใ้นป่าน้ีไดแ้ก่ 
เตง็ รัง พะยอม มะขามป้อม เป็นตน้ 

 1.2.2.3 ป่าหญ้า (Savanna Forest) เป็นป่าท่ีเกิดหลังจากท่ีป่าชนิดอ่ืน ๆ ถูก
ท าลายไปหมด ดินเส่ือมโทรมตน้ไมไ้ม่อาจเจริญเติบโตต่อไปได ้  พวกหญา้จึงเขา้มาแทนท่ีพบได้
ทุกภาคในประเทศ หญ้าท่ีข้ึนส่วนใหญ่เป็นหญ้าคา แฝกหอม เป็นต้น อาจมีต้นไม้ข้ึนบา้ง เช่น 
กระโดน กระถินป่า ประดู่ ซ่ึงเป็นพวกทนทานไฟป่าไดดี้มาก (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2557) 

1.3 ประเภทของป่าไม้ในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 
เน้ือท่ีป่าไม้ของจังหวดัสุราษฎร์ธานีตามสถิติ ปี 2531- 2541 มีเน้ือท่ีพื้นท่ีป่า

อนุรักษ ์ท่ีประกอบดว้ย ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตหา้มล่าสัตวป่์า 

ประมาณ5,278,013.50 ไร่ (8,459.22 ตรกม.) คิดเป็น 65.50 เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ีจงัหวดั ในปี 2541 

รายงานการลดลงของพื้นท่ีป่าไม้เหลือเท่ากับ 1,881,875 ไร่ (3,001 ตรกม.) หรือเท่ากับ 35.65 

เปอร์เซ็นต์ จากขอ้มูลล่าสุดของกรมป่าไม ้ซ่ึงไดร้ายงานพื้นท่ีป่าท่ีจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 

Lansat-5 ปี พ.ศ. 2546-2547 (กรมป่าไม ้2549) พบวา่ จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีป่าทั้งหมด 3,757.3 

ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 29.1 ของพื้นท่ีจังหวดั ประกอบด้วย พื้นท่ีป่าบก 3,673.8 ตาราง

กิโลเมตร และป่าชายเลน 83.5 ตารางกิโลเมตร เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2543 - 

พ.ศ. 2547) จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมีพื้นท่ีป่าเพิ่มมากข้ึนถึง 78.3 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.56 ของ

พื้นท่ีจงัหวดั ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้มูลพื้นท่ีป่าของทั้งประเทศท่ีลดลง 2,519.8 ตารางกิโลเมตร อยา่งไรก็

ตาม   แนวโนม้การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีป่าในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นไปตามแนวโนม้ของพื้นท่ีป่าใน

ภาคใตท้ั้งหมด ซ่ึงพบว่าในช่วงระยะเวลาเดียวกนัน้ีมีพื้นท่ีป่าเพิ่มข้ึน 529.9 ตารางกิโลเมตรการ

เพิ่มข้ึนของพื้นท่ีป่าในจงัหวดัจงัหวดัสุราษฎร์ธานีในช่วงระยะเวลา 5 ปีนั้น พบว่า ป่าชายเลนมี

พื้นท่ีเพิ่มข้ึนจาก 34.9 ตารางกิโลเมตร ใน พ.ศ. 2543 เป็น 83.5 ตารางกิโลเมตร ในพ.ศ. 2547 หรือ

คิดเป็นอัตราท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 139.26 หรือมีอัตราการเพิ่มของป่าชายเลนเฉล่ียปีละ 9.7 ตาราง

กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัน้ีพื้นท่ีป่าบกเพิ่มข้ึนเพียง 29.7 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น

อตัราท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.81 หรือมีอตัราการเพิ่มของป่าบกเฉล่ียปีละ 5.9 ตารางกิโลเมตร   
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สังคมป่าในทอ้งท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานีแบ่งออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ 

    1.3.1 ป่าดิบช้ืน (Tropical rain forest หรือ Moist evergreen forest)   บริเวณทางทิศ

ตะวนัตกนั้นไดรั้บการยืนยนัว่ามีความอุดมสมบูรณ์ มีความสลบัซับซ้อน มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูง และมีความเก่าแก่มากกว่าป่าดิบช้ืนในป่าอเมซอนทางตอนกลางของทวีปอเมริกาใต ้

เน่ืองจากเหตุผล 4 ประการ คือ (1) เป็นผืนป่าท่ีมีมาตั้งแต่ยุคเทอร์เทียร่ี (2) ไม่ไดรั้บผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศในยคุน ้าแขง็ (3) เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อกบัเกาะบอร์เนียวในช่วงท่ีน ้ า

ทะเลลดระดบั จึงความหลากชนิดของส่ิงมีชีวิตสูง และ (4) เป็นพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ระหว่างสองเขตสัตว์

ภูมิศาสตร์ยอ่ย ไดแ้ก่ Indo-Chinese และ Sundac Sub-regeons จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีสัตว ์ทั้งสองเขตสัตว์

ภูมิศาสตร์ยอ่ยอาศยัอยู ่ความหลากหลายของชนิดพรรณพืช  อยูใ่นล าดบัสูง เน่ืองจากประเทศตั้งอยู่

ตรงบริเวณรอยต่อของเขตพฤกษภูมิศาสตร์ถึง  3  ภูมิภาคด้วยกัน ได้แก่ ภูมิภาคอินเดีย-พม่า   

ภูมิภาคอินโดจีน  และภูมิภาคมาเลเซีย  พื้นท่ีของป่าดิบช้ืนท่ีพบบริเวณแนวเทือกเขาทางทิศ

ตะวนัตกของจงัหวดั  ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีอนุรักษ ์เช่น อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อุทยานแห่งชาติเขา

สก อุทยานแห่งชาติคลองพนม  และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าคลองแสง  และปกคลุมพื้นท่ีตามแนว

เทือกเขาทางทิศตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งครอบคลุม อุทยานแห่งชาติใตร่้มเยน็ อุทยานแห่งชาติเขานนั 

(บางส่วน) และอุทยานแห่งชาติส่ีขีด (บางส่วน) 

1.3.2 ป่าดิบแลง้   ส่วนมากพบตามหมู่เกาะทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั และพื้นท่ี

ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตพื้นท่ีอนุรักษ ์ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-

เกาะพะงนั รวมทั้งบางส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาสก การกระจายของป่าดิบแล้งมีเปอร์เซ็นต์

ครอบคลุมพื้นท่ีนอ้ย พบในพื้นท่ีท่ีมีการผสุลายของหินปูนกลายเป็นดินท่ีมีอินทรียวตัถุสูงแต่ชั้นผิว

ดินต้ืน ท าใหก้กัเก็บน ้าไดไ้ม่มากนกั ตน้ไมมี้ขนาดความสูงนอ้ย เม่ือถึงฤดูแลง้พนัธ์ุไมใ้นป่าดิบแลง้

จะมีการผลดัใบในระยะเวลาสั้น ๆ คือในช่วงเดือนแลง้ระหว่างเดือน ธนัวาคม -มีนาคม อยา่งไรก็

ตามพบชนิดพนัธ์ุพืชจากป่าดิบช้ืนข้ึนปะปนในชั้นเรือนยอดชั้นรองบา้ง การศึกษาสังคมพืชป่าดิบ

แลง้ในภาคใตย้งัข้ึนไม่แพร่หลายนกั ป่าดิบแลง้ในท่ีมีความชุ่มช้ืนสูงจะมีไมผ้ลดัใบปะปนจ านวน

ไม่มากนกั 
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    1.3.3 ป่าเขาหินปูน   พบในพื้นท่ีท่ีเป็นเขาหินปูน ซ่ึงเป็นภูเขาท่ีสูงชนั มีดินต้ืน มีลม

แรง และมีแดดร้อนจดั พืชท่ีข้ึนในป่าจึงเป็นกลุ่มท่ีมีการปรับตวัเป็นพิเศษในการยึดเกาะเพื่อท่ีจะ

สามารถอาศยัอยูไ่ด ้ในแหล่งท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั  

    1.3.4 ป่าชายเลน  พื้นท่ีป่าชายเลนพบมากท่ีสุดบริเวณอ่าวบา้นดอน  ข้ึนเป็นแนว

แคบๆ ประมาณ 50-100 เมตรจากฝ่ังทะเล และตามริมล าแม่น ้ าตาปีและล าน ้ าสาขา ถดัจากแนวป่า

ชายเลนออกไปในทะเลมีหาดเลนท่ีกวา้งใหญ่ยื่นออกไปในทะเลจากชายฝ่ังประมาณ 1-2 กิโลเมตร 

บางตอนเกิดเป็นสันดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้า กน้อ่าวค่อนขา้งต้ืนมีความลึกเฉล่ียประมาณ 1 เมตร  

    1.3.5 ป่าชายหาด  พบตามริมชายทะเลของเกาะต่างๆ ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดั 

เป็นป่าโปร่งท่ีมีพนัธ์ุไมป้ลดัใบข้ึนอยูเ่ป็นบริเวณแคบๆ ตามชายหาดท่ีมีดินเป็นดินทรายและบริเวณ

เชิงเขาชายทะเลทัว่ไป พนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนอยู่ในป่าชายหาดจดัเป็นพืชทนเค็มพบ (halophytes) เน่ืองจาก

ไดรั้บอิทธิพลไอเคม็ (Salt sprey) 

    1.3.6 ป่าพรุ  จากขอ้มูลของศูนยฝึ์กอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชีย (2548) มูลนิธิ

คุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (2548) และฝ่ายความ

หลากหลายทางชีวภาพ (2548) รายงานว่า ป่าพรุคนัธุลี ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี มีพื้นท่ีประมาณ 875 ไร่ เดิมเป็นป่าพรุท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2525 เกิดภยัแลง้

ติดต่อกนัเป็นเวลานาน และไฟป่าไดเ้ผาไหมท้ าลายป่าพรุเกือบร้อยละ 50 ของพื้นท่ี หลงัจากนั้น มี

ชาวบา้นเขา้ไปจบัจองพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตร การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเบ้ืองต้น 

พบวา่ มีพรรณพืชอยา่งนอ้ย 36 ชนิด เป็นพืชเฉพาะถ่ินท่ีมีลกัษณะพิเศษ ท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่

ในพรุได ้

" ป่าไม ้" เป็นศูนยร์วมของสรรพชีวิต  เป็นท่ีก่อก าเนิดสายน ้ า  ชีวิตพืชและสัตว์ท่ี
หลากหลายอีกทั้งเป็นท่ีพึ่งและให้ประโยชน์แก่มนุษยม์าแต่โบราณ  เพราะป่าไมช่้วยรักษาสมดุล
ของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศ  ก าบงัลมพายุ  ป้องกนับรรเทาอุทกภยั  
ป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน  เป็นเสมือนเข่ือนธรรมชาติท่ีป้องกนัการต้ืนเขินของแม่น ้าล าคลอง  
เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่  เป็นคลัง
อาหารและยาสมุนไพร  และป่าไม้ยงัเป็นแหล่งศึกษาวิจัย  เป็นสถานท่ีพักผ่อนของมนุษย์  
นอกจากน้ีในผืนป่ายงัมีสัตวป่์านานาชนิด   ซ่ึงมีประโยชน์ต่อมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ในหลาย
ลกัษณะ  ไดแ้ก่  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  เช่น  การควบคุมปริมาณสัตวป่์าให้อยู่ในภาวะ
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สมดุล  ช่วยเผยแพร่พนัธ์ุพืช  การควบคุมแมลงศตัรูพืช  เป็นปุ๋ยให้กบัดินในป่า  เป็นตน้  การเป็น
แหล่งพนัธุกรรมท่ีหลากหลาย  การเป็นอาหารของมนุษยแ์ละสัตวอ่ื์น  และการสร้างรายไดใ้ห้แก่
มนุษย ์ เช่น  การท าการคา้จากช้ินส่วนต่างๆ ของสัตวป่์า  การจ าหน่ายสัตวป่์า  และการเปิดบริการ
เขา้ชมสวนสัตว ์ เป็นตน้  ดงันั้นจึงนับว่าป่าไมใ้ห้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่มวล
มนุษยเ์ป็นอยา่งมาก  (นางาสาวปาริชาต  เขม็ทอง, 2557) 

 
1.4 พรรณไม้ทีพ่บในจังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

 
 

ภาพท่ี 1  ล าหว้ยท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยพรรณไมน้านาชนิด 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
  

        
 

ภาพท่ี 2  อุทยานแห่งชาติเขาสก 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 

 

 
 

 ภาพท่ี 3  อุทยานแห่งชาติเขาสก 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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ภาพท่ี 4  อุทยานแห่งชาติเขาสก 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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มะไฟ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Baccaurea  ramiflora  Lour 
ช่ือวงศ์  :  EUPHORBIACEAE 
ช่ืออืน่  :  แซเครือแซ  ผะยิว้  ส้มไฟ  หมักงั 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : เป็นตน้ไมข้นาดกลาง  ไม่ผลดัใบ  สูง 10 - 15 เมตร ใบเล้ียงเด่ียวเรียง
สลบักนัรูปรีแกมหอก  โคนใบสอบขอบใบเรียว  หรือหยกัต้ืนๆ  เน้ือใบค่อนขา้งบางเกล้ียง  ดอก
เป็นช่อ  กลีบรองกลีบดอกมี  4 - 5 กลีบ  ผลค่อนขา้งกลมหรือรี  สีผวิเหลืองถึงแดง  ผวิเกล้ียงมี 1 - 3 
เมด็  เน้ือหุม้เมล็ดสีขาวขุ่น  รสเปร้ียวอมหวาน  ข้ึนในป่าดงดิบใกลล้ าธาร 
  

 
 

ภาพท่ี 5  ตน้มะไฟ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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กุ่มน า้ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :   Crateva magna  (Lour.) DC.   
ช่ือวงศ์  :  CAPPARACEAE ( CAPPARIDACEAE )    
ช่ืออืน่  :  ผกักุ่ม  ผกัก่าม  รอถะ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  กุ่มน ้ า เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 4 -20 เมตร เรือนยอดแผ่
กวา้ง เปลือกตน้เรียบสีเทาอมขาว มีช่องระบายอากาศขนาดเล็กตามผิวทัว่ไป  ใบเป็นใบประกอบ
ออกสลบัใบยอ่ย 3 ใบรูปใบหอก  หรือขอบขนาน  โคนใบสอบ ปลายใบเรียวแหลมออกเป็นกลุ่ม
หนาแน่นตามปลายก่ิง   ดอกออกเป็นช่อท่ีปลายก่ิงแต่ละช่อจะมีดอกย่อยจ านวนมาก 12-20 ดอก 
เกสรยาวสีม่วง  กลีบดอกสีขาว มี 4 กลีบ จะค่อยๆ เปล่ียนเป็นสีเหลืองนวลเม่ือใกลโ้รย  ผลสีเทาอม
เหลืองค่อนขา้งกลมยาวหรือรูปไข่ห้อยเป็นพวง  ผวิของผลเม่ือแก่จะเป็นสะเก็ดหยาบๆ  มีเมล็ดมาก  
เมล็ดคลา้ยรูปหวัใจเบ้ียว  กุ่มน ้ าจะข้ึนตามริมฝ่ังน ้ า ขอบบึงท่ีมีแสงแดดส่องถึง  กระจายพนัธ์ุตั้งแต่
จีนภาคใต้  ( กวางตุ้ง   กวางสี  ยูนาน  ไหหนาน )   อินเดีย  พม่า  ลาว  ไทย  เขมร  มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย  และศรีลงักา (คนเฝ้าขน า, 2557.) 
 

 
 

ภาพท่ี 6  กุ่มน ้า 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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มะม่วงหิมพานต์ 
 ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :   Anacardium  occidentale L. 
ช่ือวงศ์  :   ANACARDIACEAE   
ช่ืออืน่  :  กะแตแก  กาย ี ต าหยาว  ทา้ยล่อ  ส้มม่วงชูหน่วย  นายอ  มะม่วงกาสอ  มะม่วงกุลา  
มะม่วงลงักา  มะม่วงสินหน  มะม่วงหยอด  มะม่วงทูนหน่วย  ส้มม่วงทูนหน่วย  มะม่วงยางหุย  
มะม่วงเล็ดล่อ   
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ไมต้น้ สูงไดถึ้ง  12  เมตร  เปลือกเรียบสีน ้าตาล  ใบเด่ียว  เรียงเวยีนรูป
ไข่กลบัถึงรูปรีกวา้ง  โคนใบแหลมปลายใบกลมใบหนาเหมือนแผ่นหนงัเกล้ียง  ช่อดอกแบบช่อ
แยกแขนงหรือช่อเชิงหลัน่  ใบประดบัรูปขอบขนานแกมรูปไข่  สีเขียวอ่อน  มีแถบสีแดง  ดอกแยก
เพศร่วมตน้สีขาวนวล  ดอกมีกล่ินหอม  ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว  รูปไตสีน ้ าตาลปนเทา  เมล็ดรูป
ไตส่วนของฐานรองดอกขยายใหญ่อวบน ้า  รูประฆงัคว  ่ามีกล่ินหอม  รับประทานได ้ 

 

 
 

ภาพท่ี 7  มะม่วงหิมพานต ์
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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จิกดง 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Barringtonia  pauciflora  King 
ช่ือวงศ์  :  LECYTHIDACEAE 
ช่ืออืน่  :  - 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมผ้ลดัใบสูง  5-10  เมตร  เรือนยอดเป็นพุม่กลม  แน่นทึบและแผ่
กวา้ง  เปลือกตน้สีน ้าตาล  ใบเด่ียวเรียงเวยีนสลบัรอบก่ิง  รูปไข่กลบั  กวา้ง  10 - 13  เซนติเมตร  ยาว  
10 - 20 เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบสอบ  ยอดอ่อนมีสีแดงเขม้  กา้นใบสีแดงเร่ือ  ดอก
เป็นช่อกระจะออกท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิงหอ้ยลง  ยาว  30 - 60  เซนติเมตร  แต่ละช่อมี  30 - 50  ดอก  
ดอกบานมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  2.5 - 4  เซนติเมตร  มีกล่ินหอมอ่อนๆ  กลีบเล้ียงเช่ือมติดกนัเป็นรูป
ถว้ย  ปลายแยกเป็น  2 - 4  แฉก  กลีบดอกบอบบางสีขาว  ร่วงง่าย  เกสรเพศผูจ้  านวนมากเห็นเด่นชดั  
ออกดอกดกช่วงฤดูฝน  ผลรูปไข่  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  2 - 6  เซนติเมตร  ปลายตดั  เม่ือแก่สีน ้ าตาล  
(อุไร  จิรมงคลการ, 2555: 35) 
 

 
 

ภาพท่ี 8  จิกดง 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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มะเดื่ออุทุมพร 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Ficus racemosa L. 
ช่ือวงศ์  :  MORACEAE 
ช่ืออืน่  :  เด่ือเกล้ียง  (ภาคเหนือ)  มะเด่ือเกล้ียง มะเด่ือ มะเด่ือชุมพร กแูซ เด่ือน ้า (ภาคใต)้ มะเด่ือน ้ า 
เด่ือเล้ียง มะเด่ือหอม หมากเด่ือ (ภาคอีสาน) มะเด่ือดง  ฮาฆอ (มลายทูอ้งถ่ิน-ยะลา) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นตน้ไมข้นาดกลาง  ล าตน้สูงประมาณ  10 - 20  เมตร  ล าตน้เกล้ียง
สีน ้ าตาลปนเทา  ก่ิงอ่อนสีเขียวหรือสีเขียวปนน ้ าตาล  ก่ิงแก่มีสีน ้ าตาลเกล้ียงหรือมีขนปกคลุม  ใบ
เป็นใบเด่ียวออกแบบสลบั  ใบบางรูปไข่หรือรูปหอก  ขอบใบเรียบปลายใบแหลม  ฐานใบมนหรือ
กลมผิวใบเกล้ียงหรือมีขนไม่หลุดร่วงง่าย  ดอกออกเป็นช่อ  ช่อดอกมีกา้นเกิดเป็นกลุ่มบนก่ิงสั้นๆ  
ท่ีแตกออกจากล าตน้และก่ิงขนาดใหญ่  ผลรูปกลมแป้นหรือรูปไข่มีขนออกเป็นกระจุกตามก่ิงและ
ล าตน้  เม่ือฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ  อยูภ่ายในผล  ผลสุกมีสีแดง  พบตามชายป่าทัว่ไป   
(อุไร  จิรมงคลการ, 2555: 87)   
 

 
 

ภาพท่ี 9  มะเด่ืออุทุมพร 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พลา 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Microcos  tomentosa  Smith 
ช่ือวงศ์  :  TILIACEAE 
ช่ืออืน่  :  พลบัพลา  ข้ีเถา้  คอม  พลองส้ม  มลาย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมต้น้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  สูงประมาณ  15  เมตร  ใบเล้ียง
เด่ียวรียงสลบั  ใบเรียบ  ปลายใบแหลมหยกัคอดเป็นต่ิงสั้นหรือเวา้แหวง่เป็นร้ิว  มีขนสาก  ช่อดอก
ออกตามง่ามใบและปลายก่ิง  กลีบเล้ียงและกลีบดอกมีอยา่งละ  5  กลีบ  ผลรูปไข่กลบั  มีกา้นยาว
โคง้  ผวิของผลมีขนทัว่ไป  ผลสุกสีด า (คนเฝ้าขน า, 2557) 

 
ภาพท่ี 10  พลา 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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เลบ็เหยี่ยว 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  : Zizyphus  oenoplia  Mill. 
ช่ือวงศ์  :  RHAMNACEAE 
ช่ืออืน่  : ยบัหยิว่  แสงขนั  ขรังขรัน  หมากหนาม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมย้ืนตน้เล้ือยพึ่งพิงตน้ไมอ่ื้น  ใบคลา้ยใบพุทราล าตน้และใบมี
หนามแหลมงอเหมือนเล็บของเหยีย่ว  ชอบข้ึนตามท่ีรกร้างหรือริมจอมปลวก  ผลออกเป็นช่อเล็กๆ  
รายไปตามก่ิงและบผลอ่อนสีเขียวรสเปร้ียว  ผลสุกสีด ารสหวานอมเปร้ียว  สามารถรับประทานได ้
 

 
 

ภาพท่ี 11  เล็บเหยีย่ว 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 

 

 

 

 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
  

ยายกลั้ง 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Pseuderanthemum latifolium (Vahl) B. Hansen 
ช่ือวงศ์  :  ACANTHACEAE 
ช่ืออืน่  :  - 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ยายกลั้งเป็นไมพุ้่มขนาดเล็กสูงประมาณ 1 - 2 เมตร ใบกลมปลาย
แหลมบางเรียบเป็นมนั  ขอบใบเป็บหยกัเล็กนอ้ย  ดอกยายกลั้งมีสีครามคลา้ยดอกเขม็  ออกดอกตรง
ส่วนยอด  ผลแก่สีเขียว  ผลสุกสีด า  ออกเป็นช่อปลายผลแหลม  ผลแบนคลา้ยผลแฝดขา้งในมีเมล็ด  
2  เมล็ด  ยายกลั้งข้ึนไดใ้นทุกสภาพพื้นท่ีท่ีมีดินอุดมสมบูรณ์พอเหมาะแดดไม่จดั  มกัพบทัว่ไปใน
สวนยางหรือริมป่าเขา (คนเฝ้าขน า, 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 12  ยายกลั้ง 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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สมุดกลาง
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โคลงเคลง 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  : Melastoma malabathricum Linn.   
ช่ือวงศ์  :  MELASTOMATACEAE 
ช่ืออืน่  : มงัเร  มงัเคร    
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  โคลงเคลงเป็นพนัธ์ุไมพุ้ม่   สูง 1.5 - 2  เมตร  ใบเด่ียวเรียงตรงขา้มเป็น
คู่สลบัแผน่  ใบรูปขอบขนานแกมรูปรี  ยาว  7 - 10  เซนติเมตร  ผิวใบมีเกล็ดเล็กแหลมสั้นๆ ปลาย
ใบเรียวแหลม  โคนใบมีเส้นใบ  3  เส้นจากโคนใบจรดปลายใบ  กา้นใบยาว  1 - 2 เซนติเมตร  ดอก
สีชมพแูกมม่วงสด  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  5 - 7  เซนติเมตร  กลีบรองดอกมีเกล็ดเล็กสีขาว  ผลสีน ้าตาล
รูปถว้ยปากผาย  กวา้ง  1.5  เซนติเมตร  ตรงปากถว้ยสีน ้าตาลแดงในผลมีเมล็ดจ านวนมาก  เมล็ดเล็ก
เน้ือสีด า  โคลงเคลงเป็นพนัธ์ุไมท่ี้ข้ึนง่ายมกัมีกระจายพนัธ์ุอยูต่ามชายป่าหรือตามริมห้วย  (คนเฝ้า
ขน า, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 13  โคลงเคล 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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โทะ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Rhodmyrtus tomentosa     
ช่ือวงศ์  :  MYRTACEAE 
ช่ืออืน่  :  กระทุ  กะโท  กาทุ  ทุ  โทะ   กามูติง  พรวด  พรวดกินลูก   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  โทะเป็นมย้ืนตน้สูง  1 – 2  เมตร  ก่ิงอ่อนและยอดอ่อนมีขนสีขาว  ใบ
เด่ียวเรียงตรงขา้มกนั  แผน่ใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน  ยาว  5 – 10  เซนติเมตร  กวา้ง  3 – 5 เซนติเมตร  
ดา้นบนเกล้ียง  ดา้นล่างมีขนสีขาวเป็นปุยปลายใบทู่  โคนในสอบ  มีเส้นใบ  3  เส้น  จากโคนจรด
ใบ  กา้นใบยาวประมาณ  5  มิลลิเมตร  ดอกสีขาวอมชุมพู  เส้นผ่านศูนยก์ลาง  3 – 4  เซนติเมตร  
ออก 1 – 2  ดอกออกตามง่ามใบออกดอกทั้งปี  ผลแก่สีม่วงคล ้าถึงด ารูปกลม  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  1 
– 1.5  เซนติเมตร  มีขนสีขาวสั้นๆ  มีเมล็ดมาก  สามารถรับประทานได ้ พบบริเวณชายป่าท่ีลุ่มและ
ตามขอบป่าพรุ  มีแหล่งก าเนิดแพร่กระจายในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในอินเดีย  ศรีลงักา  
และทางตอนใตข้องจีน (คนเฝ้าขน า, 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 14  โทะ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นมสวรรค์ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Clerodendrum paniculatum Linn. 
ช่ือวงศ์  :  VERBERNACEAE 
ช่ืออืน่  :  นมหวนั 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมล้ม้ลุกล าตน้ตรงเป็นเหล่ียมส่ีเหล่ียมเป็นขอ้ๆ  ไม่มีก่ิงแต่มีกา้น
ใบแตกออกจากล าตน้โดยตรง  ใบสีเขียวแกมด า  ผิวใบระคายเล็กนอ้ยขอบใบเป็น  5  แฉก  ปลาย
ฉากแหลม  ดอกออกตรงยอดมี  2  ชนิด  คือสีแดงกบัสีขาว  ชนิดสีขาวดอกตูมจะมีสีเขียวอ่อน  พอ
บานจะเป็นสีขาวเม่ือดอกร่วงจะกลายเป็นผลสีเขียว  ชนิดสีแดงดอกตูมจะมีสีแดงอมน ้ าตาล  พอ
บานจะมีสีแดงเร่ือๆ  แต่ละดอกจะมีลกัษณะรูปทรงใบโพธ์ิ  หน่ึงยอดจะออกดอก  1  ช่อ  ดอกจะ
ออกเป็นกระจุก  เม่ือดอกร่วงจะกลายเป็นผลสีเขียวมีกลีบ  ผลสีแดงหรือสีขาวตามชนิดสีของดอก
แต่มี  3  กลีบและมีเมล็ดขา้งใน  6  เมล็ด  ประกบกนัเป็นคู่ 
 

 
 

ภาพท่ี 15  นมสวรรค ์
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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สมุดกลาง
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ปาล์มช้างร้องไห้ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Borassodendron  machadonis  Becc. 
ช่ือวงศ์  :  PALMAE 
ช่ืออืน่  :  - 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ปาล์มชา้งร้องไห้  เป็นปาล์มตน้เด่ียว  สูง 1-4 เมตร  ล าตน้มีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง  30-40 เซนติเมตร  พุ่มใบแน่นทึบ  สามารถสูงไดถึ้ง  20  เมตร  ใบรูปพดัคลา้ยใบตาล  
ขอบจกัลึกเกือบถึงสะดือ  แผก่วา้ง  2-3  เมตร  ช่อดอกสมบูรณ์เพศ  ออกระหวา่งกาบใบ  สีขาวอม
ชมพูมีกล่ินหอมอ่อนๆ  ผลค่อนขา้งกลม  มี  3  พู  ขนาด  10  เซนติเมตร  เม่ือสุกสีม่วงอมน ้ าตาล  
เม่ือแก่มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง  10  เซนติเมตร  พบทางภาคใตข้องประเทศไทยตั้งแต่  จงัหวดัชุมพร  
ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ตรัง  จนถึงตอนเหนือของประเทศมาเลเซียและบอร์เนีย  
(อิสรา  แพงสี, 2551: 35)  
 

 
 
ภาพท่ี 16  ปาลม์ชา้งร้องไห้ 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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กะพ้อ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Licuala paludosa Griff 
ช่ือวงศ์  :  PALMAE 
ช่ืออืน่  :  ตน้พอ้ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ใบมีลกัษณะคล้ายฝ่ามือ  เรียงเวียนสลบั  รูปกลม  ก้านใบเป็นรูป
สามเหล่ียม  มีหนามแหลมคมสีค า  ใบประกอบดว้ยกลุ่มใบยอ่ย  6-9  กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีใบยอ่ย  3-4 
ใบ  ใบย่อยรูปแถบปลายเบ้ียวและเวา้เป็นหางปลา  โคนสอบออกเป็นกลุ่มชิดกนัท่ีปลายก้านใบ  
โคนกา้นใบมีเส้นใยประสานกนัหุ้มหนาแน่น  กาบใบเล็กเป็นหลอดสีเขียว  ช่อดอกแบบช่อแยก
แขนงสั้น  แยกแขนงเป็นช่อเชิงลด  5-7  ช่อ  หอ้ยลงดอกไม่มีกา้น  กลีบเล้ียงติดกนัเป็นรูปถว้ย  เม่ือ
ดอกเจริญข้ึนกลีบเล้ียงจะฉีกออกทางด้านขา้ง  กลีบดอกรูปคนโฑ  โคนติดกนัปลายแยกเป็น  3  
แฉก  เกษรเพศผู ้ 6  อนั  ติดกนัเป็นวงรอบกลีบดอก  เกษรเพศเมียเล็ก  รังไข่ตอนบนตดัแบน  ผล
กลม  แก่จดัสีส้ม  เน้ือบาง  เมล็ด  พบทางภาคใตข้องประเทศไทย 
 

 
 

ภาพท่ี 17  กะพอ้ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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เตยหนาม 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Pandanus  tectorius  Sol.  ex  Parkinson 
ช่ือวงศ์  :  PANDANACEAE 
ช่ืออืน่  :  ปาหนนั  ล าเจียก  การะเกด  เตยทะเล 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ตน้อวบน ้า  มีรากอากาศเส้นผา่นศูนยก์ลาง  5  เซนติเมตร  บริเวณโคน
ตน้เป็นจ านวนมากเพื่อช่วยค ้าจุนตน้  ใบเด่ียวเรียงสลบักนัรอบก่ิงเป็นกระจุกท่ีปลายยอด  ใบใหญ่  
หนา  และยาว  ขอบใบและใตท้อ้งใบตรงแกนกลางมีหนาม  ช่อดอกออกตรงยอดกลางตน้  มีใบซ่ึง
เปล่ียนเป็นสีขาวเหลืองคลุมเป็นรูปสามเหล่ียม  ดอกสีขาว 
 

 
    

ภาพท่ี 18  เตย 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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สมุดกลาง
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เต่าร้าง 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Caryota  mitis  Lour. 
ช่ือวงศ์  :  ARECACEAE 
ช่ืออืน่  :  เข่ืองหมู่  เต่าร้ัง  เต่าร้างแดง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ปาล์มแตกกอ  สูงไดถึ้ง  10  เมตร  ล าตน้เห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน  เรือน
ยอดทึบ  ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี  ใบยอ่ยรูปหางปลา  ขอบใบหยกัเวา้ไม่สม ่าเสมอ แผน่ใบ
หนาสีเขียวเขม้  ยอดอ่อนและกาบใบอ่อนมีเกล็ดสีน ้ าตาลปกคลุม  ช่อดอกแยกเพศอยูร่่วมตน้  ออก
ท่ีซอกกาบใบใกล้ปลายยอด  เม่ือต้นสมบูรณ์จะออกดอกได้ตลอดปี  ผลทรงกลมมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง  1-1.2  เซนติเมตร  เม่ือสุกจะมีสีแดงคล ้าหรือด า  มีเน้ือนุ่มหุม้เมล็ดแข็งไวภ้ายใน  พบใน
แถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (อุไร  จิรมงคลการ, 2555: 51) 

 

 
 

ภาพท่ี 19  เต่าร้าง 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หวาย 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Daemonorops kunstleri Becc. Calamus sp. 
ช่ือวงศ์  :  AGAVACEAE 
ช่ืออืน่  :  หวายขม รอแต-ปาเหะ (มลายทูอ้งถ่ิน-ยะลา) 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมเ้ล้ือยท่ีพาดตามตน้ไมอ่ื้น  ล าตน้ข้ึนเป็นกอ  กาบหุม้ล าตน้สดมี
สีเขียวเขม้  และเม่ือแห้งจะเป็นสีน ้ าตาล  มีหนามรูปสามเหล่ียมแบนหลายขนาดข้ึนกระจายเด่ียวๆ  
และเรียงเป็นแถบขวางหรือเฉียงล ากระจายอยา่งสม ่าเสมอ  ปากกาบหุม้ล ามีหนามหนาแน่น  หนาม
รูปสามเหล่ียมแบนสีน ้ าตาลข้ึนท่ีขอบ  มีหนามรูปสามเหล่ียมแบนสีด าหรือสีน ้ าตาลกระจายใกล ้ๆ 
กนัอยา่งสม ่าเสมอ   ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลบั  ใบยอ่ยเรียงสลบัตรงขา้ม   แผน่ใบยอ่ยหนา
เหนียว  ใบรูปขอบขนาดผิวใบเรียบ  ขอบใบมีหนามสั้น  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบเรียบ  ใบยอ่ย
กวา้ง  1  เซนติเมตร  ยาว  15 - 18 เซนติเมตร  เส้นใบแตกแบบขนาน  เส้นกลางใบมีหนามสั้น  กาบ
ใบและกา้นใบมีหนามทรงสามเหล่ียมสีเหลืองหรือสีน ้ าตาล  ยาว  1 - 3 เซนติเมตร  ดอกช่อยาว  50 
- 100  เซนติเมตร  ขนาดเล็กออกตามซอกกาบใบ  ดอกสีขาว  ผลกลมมีสีเหลืองเม่ือสุก  เน้ือในสี
ขาวอมเหลือง  เมล็ดแขง็สีน ้าตาลด า  พบตามพื้นป่าทัว่ไป  (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
    

ภาพท่ี 20  หวาย 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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ระก า 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  : Salacca  rumphii  Wall.  
ช่ือวงศ์  :  Palmae 
ช่ืออืน่  :  - 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  : ล าตน้อยูใ่ตดิ้น  ล าตน้สูงเพาะเหนือผวิดินโดยทัว่ไปสูงไม่เกิน  2  เมตร 
มีหนามยาวและแข็ง  ใบแตกเป็นกอใหญ่สีเขียวแก่  ทางใบยาวมีลกัษณะเหมือนขนนกกา้นใบจะมี
หนามใบจะออกเป็นช่อ  ใบยอ่ยมีความยาว  2  ฟุต กวา้ง  2  น้ิวออกดอกตรงระหวา่งโคนใบ  เม่ือ
ดอกร่วงโรยจะกลายเป็นผลรวมกนัเป็นกระจุกแบบทะลาย  เปลือกผลเป็นเกล็ด  ผลสีน ้าตาล 
 

 
 

ภาพท่ี 21  ระก า 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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พร้าวนกคุ่ม 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Molineria latifolia Herb. ex Kurz. 
ช่ือวงศ์  :  HYPOXIDACEAE 
ช่ืออืน่  :  จะ๊ลาน  มะพร้าวนกคุ่ม  พร้าวนก  พร้าวนกคุ่ม  ละโมยอ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมล้ม้ลุก  ล าตน้มีลกัษณะคลา้ยพืชจ าพวกปาลม์ติดอยูก่บัดิน  ใบ
เรียงสลบัติดกนัท่ีโคนตน้  แผน่ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก  พีบไปมมาเป็นร่อง ๆ  ตามยาวคลา้ย
ใบปาล์มกวา้งประมาณ  4 – 6  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  30 – 40  เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม  
โคนใบสอบแคบ  กา้นใบยาว  25 – 30   เซนติเมตร  โคนแผก่วา้งหุ้มล าตน้  ดอกสีเหลืองมี  6  กลีบ  
โคนเช่ือมติดกันเส้นผ่านศูนย์กลาง  2 – 2.5  เซนติเมตร  ดอกออกรวมกันแน่นเป็นช่อรูป
ทรงกระบอกปลายแหลมยาว  5 – 7   เซนติเมตร  กวา้งประมาณ  4 – 5  เซนติเมตร  ผลแก่สีขาวถึง
แดงขนาดยาวประมาณ  4 – 5  เซนติเมตร  ส่วนท่ีดา้นขั้วป่องออก  เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ  1  
เซนติเมตร  และค่อยๆ  เรียวไปทางปลายผล  ผลสุกมีรสหวานสามารถรับประทานได ้  พบตามป่า
ทัไ่ป (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 

 

    
 

ภาพท่ี 22  พร้าวนกคุ่ม 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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สมุดกลาง
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คล้า 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. 
ช่ือวงศ์  :  MARANTACEAE 
ช่ืออืน่  :  - 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมพุ้่ม  แตกเป็นกอใบเด่ียวเรียงสลบั  ดอกช่อห้อยลง  กลีบเล้ียงสี
ขาว  กลีบดอกสีขาวอมเหลือง  ผลกลมเม่ือสุกสีขาว 

 
ภาพท่ี 23  คลา้ 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce  
ช่ือวงศ์  :  NEPENTHACEAE 
ช่ืออืน่  :  หมอ้ลิง (ใต)้   หมอ้ขา้วลิง (จนัทบุรี)  เหน่งนายพราน  ก่องขา้วลิง 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  : หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงเป็นพืชเถากินแมลง  ข้ึนรวมกนัเป็นกอล าตน้เล้ือย
ไปตามพื้นดินหรือเก่ียวพนัเกาะตน้ไมอ่ื้นยาวถึง  5  เมตร  ใบยาว  12-18  เซนติเมตร  ปลายใบเป็น
กระเปาะคลา้ยเหยือกยาว  10-15  เซนติเมตร  กระเปาะเม่ือยงัอ่อนฝาจะปิด เม่ือกระเปาะแก่ฝาจะ
เปิด  กระเปาะของหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงในสปิชีส์  " mirabilis "  ท่ีน าเสนอน้ีจะมีสีเขียวอ่อน  ภายใน
กระเปาะมีขนป้องกนัแมลงท่ีตกเขา้ไปไม่ให้ออกได้  อีกทั้งผิวกระเปาะยงัมีรูเล็กๆ จ านวนมาก
ปล่อยน ้ ายอ่ยออกมาขงัไวใ้นกระเปาะเพื่อย่อยสลายแมลงเป็นอาหาร  ดอกหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงจะ
ออกดอกในช่วงฤดูฝน  ดอกออกเป็นช่อตามส่วนตามส่วนยอดของล าตน้  กา้นช่อดอกยาว  50-100  
เซนติเมตร  ดอกเพศผูแ้ละเพศเมียแยกอยูก่นัคนละตน้  เม่ือผสมพนัธ์ุแลว้ดอกเพศเมียจะกลายเป็น
ฝักท่ีมีเมล็ดเป็นจ านวนมากอยูภ่ายใน  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงในประเทศไทยพบตามภูเขา  หรือท่ีราบ
ลุ่ม ท่ี มีความ ช้ืนและแสงแดดพอประมาณของ ทุกภาค   โดย เฉพาะภาคใต้จะ มีพัน ธ์ุ
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงมากท่ีสุดในบริเวณป่าพรุ  ป่าเสม็ด  ต่างประเทศพบมากท่ีสุดในเกาะบอเนียว  
เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย  และในประเทศมาเลเซีย  
 

 
 

ภาพท่ี 24  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง 
(ส ำรวจหม้อข้ำวหม้อแกงลงิและหยำดน ำ้ค้ำง ณ ทุ่งโนนสน อุทยำนแห่งชำติทุ่งแสลง
หลวง, เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก
http://thainepenthes.wordpress.com/2009/11/18/ส ารวจหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิ/) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
  

บอนกระดาด 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Colocasia gigantea Hook.f. 
ช่ือวงศ์  :  ARACEAE 
ช่ืออืน่  :  เอาะดิบ ออกดิบ (ภาคใต)้ ออดิบ (ยะลา) 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นไมล้ม้ลุก  ล าตน้เป็นเหงา้สีขาวอยูใ่ตดิ้นแทงกา้นใบออกจากใตดิ้น  
ใบเป็นใบเด่ียวเรียงแบบเวยีนสลบัเป็นกระจุกท่ีล าตน้  แผน่ใบหนา  ใบรูปหวัใจ  ผวิใบเรียบ  ปลาย
ใบมนโคนรูปหวัใจ  ใบกวา้ง  25 - 35  เซนติเมตร  ยาว  30 - 40 เซนติเมตร  เส้นใบแตกแบบขนาน  
เส้นกลางใบเห็นชดัเจน  มีไขเคลือบสีขาว  กา้นใบมีไขเคลือบมองดูมีสีขาวนวล  เน้ือในของกา้นใบ
อวบน ้าและมีรูอากาศ  แทรกอยูใ่นเน้ือใบ  ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบเป็นแท่งเด่ียวๆ  ดอกแยก
เพศอยูใ่นช่อเดียวกนัฉ ่าน ้า  ผลสดสีเขียว  (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 25  บอนกระดาษ 

(มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, พพิธิภัณฑ์เสมือนเส้นทำงศึกษำธรรมชำติหุบเขำล ำพญำ, 
เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก
http://lumphaya.stkc.go.th/gallery_view.php?gallery_id=228, 2556) 
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บอนส้ม 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Homalomena rostrata Griff. 
ช่ือวงศ์  :  ARACEAE   
ช่ืออืน่  :  บอนหอม  กลาดีมาแซ้  
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  บอนส้มเป็นพื้นลม้ลุกล าตน้เป็นกา้นหุม้คลา้ยบอน  แต่มีขนาดเล็กกวา่
มีความยาวประมาณ  5-7.5  เซขติเมตร  ใบเป็นรูปขอบขนานหรือรูปหอกกลบั  ใบจะเรียวแหลมริม
ขอบใบจะเรียว  ส่วนตรงโคนใบนั้นจะกลมแคบ  มีความยาวประมาณ  15-60  เซนติเมตร  กวา้ง
ประมาณ  60  เซนติเมตร  ดอกออกเป็นช่อเป็นแท่งกลมยาว  ดอกตวัเมียนั้นจะอยู่ตอนล่างถดัจาก
ดอกตวัผู ้  แต่จะมีจ านวนน้อยกว่าตวัผูห้รืออาจจะมีดอกไม่มีเพศคัน่อยู่ระหวา่งกลาง  กา้นช่อดอก
ยาว  ดอกอ่อนจะมีสีขาว  เม่ือแก่จะมีสีเขียวมีกาบหุ้ม  ช่อดอกยาวประมาณ  12.5-15  เซนติเมตร  
กาบน้ีจะป่องออกมาตรงช่วงท่ีเป็นดอกเพศเมีย  ตรงปลายของมนัจะเป็นรูปจะงอย  ส่วนตรงกลาง
จะขอดและตอนบนนั้นจะแคบ  พบในแถบภาคใต ้ (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 26  บอนส้ม 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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บอนเต่า 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Hapaline benthamiana Schott    
ช่ือวงศ์  :  ARACEAE 
ช่ืออืน่  : หวัเต่าเขียด (ภาคใต)้  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  บอนเต่าเป็นพืชลม้ลุกชนิดหน่ึงข้ึนเป็นกอ  กา้นใบคลา้ยบอนแต่มี
ขนาดเล็กกวา่  ตน้สูงประมาณ  30  เซนติเมตร  กา้นและใบออกสีน ้าตาล  ใบรูปใบโพธ์ิ  ใบเป็นร่อง
ตามเส้นใบ  ขอบใบเรียบ  ข้ึนเป็นกออยูต่ามหนองน ้า   ตามล าธารในป่าช้ืนท่ีราบเชิงเขา   
 

 
 

ภาพท่ี 27  บอนเต่า 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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ข้าหลวงหลงัลาย 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Asplenium nidus L.  
ช่ือวงศ์  :  ASPLENIACEAE 
ช่ืออืน่  :  หางนก 
ยงู (สุราษฎร์ธานี) ชอ้งนางคล่ี หางนกหวา้ (ยะลา) หางสิงห์ (ตราด)  
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ไรโซมตั้งตรง  มีเกล็ดสีน ้าตาลอมด าปกคลุมรากเป็นกระจุกโดยเฉพาะ
พวกท่ีข้ึนอยูบ่นตน้ไมอ่ื้น  มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  10 - 15  เซนติเมตร  ใบเด่ียวเรียงตวัเป็นกระจุกแบบ
กุหลาบซอ้นรูปขอบขนาน   กวา้ง  10 - 30  เซนติเมตร  ยาว   80 - 120  เซนติเมตร  แผน่ใบหนา  ผวิ
มนัวาว  ขอบใบเป็นคล่ืนปลายใบแหลม  โคนใบปกคลุมดว้ยรากมองเห็นไม่ชดัเจน  เส้นกลางใบไม่
ชดัเจน  เส้นกลางใบเป็นสันแข็ง  สีน ้ าตาลเขม้  กา้นใบสั้น  พบกระจายทัว่ไปในป่าดิบช้ืนโดยเกาะ
บนตน้ไมใ้หญ่ (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 28  เฟิร์นขา้หลวง 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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กูดหางปลา 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Nephrolepsisbiserrata(Sw.) Schott. 
ช่ือวงศ์  :   NEPHROLEPIDACEAE 
ช่ืออืน่  : กดูลาน  กดูหางปลา  
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ไรโซมเกือบตรงมีเกล็ดห่อหุม้  มีรากแขง็แรงคลา้ยลวดจ านวนมาก  มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง  5 - 8  มิลลิเมตร สีน ้ าตาลเข้มมีขนปกคลุมประปราย  บขนาดใหญ่เป็นใบ
ประกอบแบบขนนกเรียงสลบัมีใบยอ่ย  50 - 80  คู่  กา้นใบยาว  90 - 150  เซนติเมตร  ขนสีน ้ าตาล
เขม้ปกคลุมหนาแน่นใบยอ่ยรูปหอกแกมขอบขนานกวา้ง  1.5  เซนติเมตร  ยาว  13 - 15 เซนติเมตร  
แผ่นใบบางแต่แข็ง  ผิวใบเป็นมนัวาวเส้นใบแตกรูปขนนกเส้นใบย่อยสั้น  พบตามพื้นป่าทัว่ไป 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 29  กดูหางปลา 

(มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, พพิธิภัณฑ์เสมือนเส้นทำงศึกษำธรรมชำติหุบเขำล ำพญำ, 
เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557,  เขา้ถึงไดจ้าก  
http://lumphaya.stkc.go.th/gallery_view.php?gallery_id=213, 2556) 
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ผกัหนาม 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Lasia spinosa Thw. 
ช่ือวงศ์  :  ARACEAE  
ช่ืออืน่  : กือลี 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  เป็นตน้ไมล้ม้ลุกอายุหลายปี  ล าตน้ทอดเล้ือยขนานไปตามพื้นดินมี
หนามแหลมตามล าตน้มีเหงา้อยูใ่ตดิ้น  ล าตน้มีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ  4 – 5  เซนติเมตร  ชูยอด
ชนัตั้งตรงและโคง้เล็กนอ้ยมีหนาม  ใบเป็นใบเด่ียวเรียงสลบัรูปเป็นหวัลูกศรหรือขอบใบหยกัเวา้ลึก
ออกเป็นแฉก ๆ  รอยเวา้ลึกเกือบถึงเส้นกลางใบมีราว  11 แฉก  ใบกวา้งประมาณ  25  เซนติเมตร  
ยาว  30 – 40  เซนติเมตร  กา้นใบยาวประมาณ  20 – 50  เซนติเมตร  มีหนามอยูต่ามล าตน้  กา้นใบ  
และบริเวณเส้นใบดา้นล่าง  ใบอ่อนมว้นเป็นแท่งกลมปลายแหลม  ช่อดอกเป็นแท่งมีดอกย่อยอดั
แน่น  กาบหุ้มช่อดอกสีน ้ าตาลแทงออกมาจากกาบใบ  ก้านช่อดอกยาวได้ถึง  75  เซนติเมตร  มี
หนามหรือดอกลกัษณะคลา้ยดอกหนา้ววั  จานรองดอกสีม่วงแดงบิดเป็นเกลียวเม่ือแก่มีสีม่วงคล ้ า  
เกสรเป็นแท่งสีขาวอยูต่รงกลาง  ผลเป็นผลสดติดอยูท่ี่โคนดอกแน่นเป็นแท่งรูปทรงกระบอก  หรือ
ออกเป็นกระจุกคล้ายบุกเตียง  ผลอ่อนสีเขียวพอสุกสีเหลืองแกมแดง  พื้นตามพื้นป่าทั่วไป 
(มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 30  ผกัหนาม 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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หญ้ารังไก่ 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Nephrolepsis biserrata (Sw.) Schott 
ช่ือวงศ์  :  SELAGINELLACEAE 
ช่ืออืน่  :  กนกนารี 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  : เป็นพืชตระกลูเดียวกบัเฟิร์น  ล าตน้ตั้งตรงใตดิ้นเรียวยาว  ขา้งตน้มีราก
งอกบริเวณดา้นล่างและรากแตกสาขาเป็นคู่ ๆ  เส้นผ่านศูนยก์ลาง  1 – 3  มิลลิเมตร  แตกเป็นพุ่ม
กวา้ง  สูง  0.5 – 1.5  เมตร  ใบประกอบแตกออกจากก่ิงหลกัเรียงตวัเป็น  4  แถว  ตลอดความยาว
ของล าต้น  ใบด้านบน  2  แถวมีขนาดใหญ่กว่าด้านล่าง  กวา้ง  0.5 – 2 มิลลิเมตร  ยาว  2 – 4  
มิลลิเมตร  รูปรีโคนใบมนปลายใบแหลมมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเขม้บางชนิดมีสีแดง  สีเหลือบฟ้า  
ใบดา้นล่าง  2  แถว  เรียงแนบกบัล าตน้หรือก่ิง  กา้นใบยาวโน้มลงคลุมดินและชูส่วนปลายยอด
ตั้งข้ึน  พบบริเวณพื้นดินท่ีชุ่มช้ืนใกลล้ าธารแสงร าไร(มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
    

ภาพท่ี 31  หญา้รังไก่ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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เอือ้งหมายนา 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :  Costus speciosus (Koen.) Sm. 
ช่ือวงศ์  :  ZINGIBERACEAE 
ช่ืออืน่  :  เอ้ืองดิน  เอ้ืองใหญ่  เอ้ืองชา้ง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  : เป็นพืชล้มลุก  ตน้เป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู  ข้ึนบริเวณท่ีช้ืน  สูง
ประมาณ  1.5 – 2  เมตร  มีเหงา้ใตดิ้น  ล าตน้อวบน ้ า  กาบใบปิดโอบรอบล าตน้  ล าตน้สีแดงหรือ
น ้าตาลแดง  ใบเป็นใบเด่ียวออกเวยีนสลบั  รูปใบหอกปลายใบแหลม  ใตใ้บมีขนละเอียดสีขาวคลา้ย
ก ามะหยี่  โคนใบแผเ่ป็นกาบสีเขียวหรือสีน ้ าตาลแดงหุ้มล าตน้  ดอกสีขาวออกเป็นช่อท่ีปลายยอด  
ช่อดอกตั้งตรงดอกตูมจะมีกาบสีแดงคล ้าหุ้มอยูด่อกติดกนัแน่น  ดอกยอ่ยรูปกรวยสีขาวมี  3  กลีบ  
มีกลีบหน่ึงใหญ่และกวา้งเป็นจะงอย  ดอกทยอยบานทีละ  1 – 2  ดอก  ผลรูปไข่สีแดงสด  เมล็ดสีด า  
พบกระจายทัว่ไปในป่าดิบช้ืนเชิงเขา (มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา, 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 32  เอ้ืองหมายนา 
(มหาวทิยาลรัาชภฏัยะลา, พพิธิภัณฑ์เสมือนเส้นทำงศึกษำธรรมชำติหุบเขำล ำพญำ, เขา้ถึง
เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://lumphaya.stkc.go.th/gallery_view.php?gallery_id=188, 2556) 
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ผกันกยูง 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :   Selaginella siamensis Hieron. 
ช่ือวงศ์  :  SELAGINELLACEAE 
ช่ืออืน่  :  รกชา้ง  ไข่โตะ๊หวงั   ผา้ร้ายห่อทอง  กระโปรงทอง  ต าลึงฝร่ัง  หญา้ถลกบาต 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  :  ล าตน้เป็นเหงา้ใตดิ้นยาวทอดขนานกบัพื้นดิน  ชูยอดตั้งข้ึน  ล าตน้แยก
ก่ิงสาขาแผอ่อกทางแนวราบ  เส้นผา่นศูนยก์ลาง  1 - 2 มิลลิเมตร  แตกก่ิงออกเป็นคู่  ปกคลุมดว้ยใบ
เกล็ดสีน ้ าตาล  ปลายรากมีล าตน้ใหม่งอกออกมา  ใบประกอบแบบขนนกหลายชั้นแผก่วา้งออกรูป
สามเหล่ียมคลา้ยพดั  ใบเหลือบเป็นสีน ้าเงินปนเขียว  ใบดา้นบนรูปไข่แกมขอบขนาน  กวา้ง  1 - 1.5  
มิลลิเมตร  ยาว  2 - 4  มิลลิเมตร  ปลายเป็นต่ิงแหลม  โคนรูปหัวใจ  ขอบใบเรียบมีขนสั้นๆ รอบ
ขอบใบ  เน้ือใบนุ่มสีเขียวออกแดง  พบบริเวณพื้นดิน  และซอกหินใกลล้ าธาร(มหาวทิยาลยัราชภฏั
ยะลา, 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 33  ผกันกยงู 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จงัหวดั 
สุราษฎร์ธานี) 
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กระทกรก 
ช่ือทางวทิยาศาสตร์  :   Passiflora  foetida  Linn. 
ช่ือวงศ์  :  PASSIFLORACEAE 
ช่ืออืน่  :  รกชา้ง  ไข่โตะ๊หวงั   ผา้ร้ายห่อทอง  กระโปรงทอง  ต าลึงฝร่ัง  หญา้ถลกบาต 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :  กระทกรกเป็นพืชประเภทไมเ้ถาเล้ือยมีมือเกาะเก่ียวตน้ไมอ่ื้น  ล าตน้
กลมสีเขียวมีขนสีทองอ่อนนุ่ม   เหน่ียวๆ  ปกคลุมทัว่ไป  ใบเป็นใบเด่ียวเรียงสลบักนัขอบใบเวา้เป็น  
3  แฉกและเป็นจกั  ปลายแหลมใบกวา้งประมาณ  4  เซนติเมตร  ยาว  5  เซนติเมตร  ท่ีผวิใบจะมีขน
อ่อน  ดอกเป็นดอกเด่ียวสีขาว  วงในลกัษณะเป็นเส้นกลมสีม่วงท่ีโคนปลายสีเทา  มี " รก "   เป็น
เส้นฝอยเล็กๆ  สานหุ้มดอกสีเขียวอ่อน  ผลกลมสีเขียวอ่อน  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  2  
เซนติเมตร  เม่ือสุกผลจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง   และรกท่ีหุ้มผลจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง   (คนเฝ้าขน า, 
2557) 
 

 
    

ภาพท่ี 34  กระทกรก 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 10 มีนาคม 2555 ณ อ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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2.ข้อมูลและอทิธิพลทางด้านศิลปะ  

2.1 ธรรมชาติกบัศิลปะ 

อาริสโตเติล  นกัปราชญช์าวกรีกโบราณถือวา่  มนุษยเ์รานั้นเป็นนกัเลียนแบบโดย

สัญชาตญาณ  และการเลียนแบบนั้นก็มกัปรากฏออกมาให้พบเห็นในศิลปวตัถุ  โรแดง  ( Rodin ) 

ศิลปินชาวฝร่ังเศสก็ไดก้ล่าวไวใ้นท านองเดียวกนัว่า  ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีสวยงามท่ีสุดอยูแ่ลว้ส่ิงท่ี

มนุษยพ์อจะท าได้คือ  การลอกแบบธรรมชาติมาไวใ้นศิลปะเท่านั้นเอง  และมีบางคนได้แสดง

ทศันะสนบัสนุนทฤษฎีท่ีวา่  ศิลปะ  คือการลอกเลียนแบบธรรมชาติวา่  มนุษยน์ั้นชอบกระท าในส่ิง

ท่ีกระท าไดย้ากๆ  การลอกแบบธรรมชาตินั้นเป็นส่ิงหน่ึงท่ีท าไดย้ากท่ีสุด  ฉะนั้น  มนุษยจึ์งมีความ

พึงพอใจกบัความพยายามลอกแบบธรรมชาติ (ประเสริฐ  ศีลรัตนา, 2542, อา้งถึงใน สุเชาวน์  พลอย

ชุมม, ม.ป.ป.: 30) 

การถ่ายทอดรูปลกัษณะน้ี นอกจอกใชรู้ปแบบจากธรรมชาติเพื่อส่ือแสดงออกแลว้

ยงัใช้รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีปรากฎอยู่ในส่ิงแวดล้อมมาเป็นส่ือในการแสดงออกด้วยเช่นกัน โดยการ

ลอกเลียนแบบเช่นเดียวกบัการเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการถ่ายทอดความงามตามทศันะท่ีศิลปินได้

ประสบจากวตัถุ โดยอยู่บนรากฐานของทฤษฎีวตัถุวิสัย ท่ีถือว่าความงามเป็นคุณสมบติัของวตัถุ

ศิลปินพยายามท่ีจะอธิบายความงาม ดว้ยกรรมวิธีทางศิลปะ โดยอาศยัวตัถุเป็นตวักลาง หรือเป็น

เคร่ืองมือประกอบ ซ่ึงการถ่ายทอดรูปแบบทางวตัถุดว้ยกรรมวิธีทางศิลปะน้ี ไม่ใช่เป็นการสร้าง

ความงามให้แก่วตัถุ แต่เป็นความพยายามท่ีจะเลียนแบบหรือจ าลองแบบ สภาวะความงามท่ีเป็นตวั

จริงตามธรรมชาติ เป็นการเคล่ือนยา้ยสถานะความจริงรูปแบบสากล มาเป็นความจริงในรูปแบบ

ศิลปะ หรือเป็นการถ่ายแบบจากจินตนาการของจิต ท่ีมีต่อตวัวตัถุจริง ให้เป็นผลงานศิลปกรรมท่ีมี

ความเหมือนจริง โดยอาจสร้างส่ิงใหม่ๆ ข้ึนในโลกจินตนาการ โดยการลอกเลียนแบบโลกท่ีเป็น

จริง 

รูปแบบในการถ่ายทอด เป็นการช้ีให้เห็นถึงสภาวะแต่ละช่วงของศิลปินว่า จะ
ยึดถือทฤษฎีวตัถุวิสัยหรือจิตวิสัย ถา้ยึดถือทฤษฎีวตัถุวิสัยรูปแบบในการถ่ายทอดนั้น ก็จะค านึงถึง
วตัถุเป็นส าคญัการค านึงถึงความส าคญัของวตัถุ ก็จะมุ่งแสดงรูปแบบของวตัถุในลกัษณะการลอก
เลียนหรือเหมือนจริง โดยพยายามเล่ียงมิให้สภาวะอารมณ์ไปรุกรานรูปแบบวตัถุส่ิงของท่ีถ่ายทอด
นั้นแต่ถา้ยึดถือทฤษฎีจิตวิสัยขณะด าเนินการถ่ายทอด อตัตาทางจิตก็จะไปรุกรานปรุงแต่งรูปแบบ
วตัถุให้เป็นไปตามท่ีจิตตอ้งการท่ีจะให้มนัเป็น รูปแบบท่ี ถ่ายทอดออกมาก็จะบิดเบือนไปตาม
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ความเห็นดีเห็นงามของจิต ท าให้รูปแบบท่ีบนัทึกถ่ายทอดต่างออกไปจากรูปตน้แบบ หรือต่างไป
จากรูปจริงในธรรมชาติ (ประเสริฐ  ศีลรัตนา, 2542: 158) 

2.2จิตรกรรมลายรดน า้ 
"ศิลปะลายรดน ้ า" งานศิลปะลายรดน ้ าเป็นหน่ึงในงานช่างสิบหมู่ประเภทช่างรัก  

และเป็นงานศิลปะไทยโบราณท่ีมีเอกลักษณ์คือ  เป็นภาพท่ีใช้สีแค่สองสีได้แก่  สีทองของ
ทองค าเปลว  และสีด าของยางรัก 

"ลายรดน ้ า" คือ  งานจิตรกรรมแขนงหน่ึง  ไดรั้บช่วงถ่ายทอดความรู้กนัมาตั้งแต่
สมยัโบราณเป็นวิธีการท่ีช่างเขียนไทยไดคิ้ดท าไวช้้านานแล้ว  ลายรดน ้ าประกอบด้วยการลงรัก  
เขียนลายดว้ยน ้ายาหรดาลและปิดทองรดน ้า 

ลายรดน ้ าส่วนใหญ่เราจะพบว่าเขียนบนผิวไม ้ ท่ีพบมาก คือ  ลายรดน ้ าประดบั
ภายนอกของตูพ้ระไตรปิฎกซ่ึงบางคร้ังเรียกวา่  ตูล้ายทอง  หีบไม ้ ลบัแล  บานประตู  บานหนา้ต่าง  
ภาพลายรดน ้าขนาดใหญ่จะตกแต่งผนงัดา้นนอกของอาคารไมซ่ึ้งมกัเป็นพระต าหนกัของกษตัริยม์า
ก่อนได้แก่  หอเขียน  วงัสวนผกักาด  และต าหนักไมท่ี้วดัไทร  เขตบางขุนเทียน  ลายรดน ้ าไม่
ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่เร่ิมเกิดข้ึนในสมยัใด  แต่งานศิลปะลายรดน ้าพบมากส่นใหญ่เป็นงานสมยั
อยุธยาตตอนปลายและตน้รัตนโกสินทร์  (รัชกาลท่ี 1- 4)  ลายรดน ้ านับเป็นงานปราณีตศิลป์ท่ี
งดงาม (อภิวนัท ์ อดุลยภิเชฏฐ์, 2555: 12)  

ศาสตราจารยยศิ์ลป์  พีระศรี  ไดก้ล่าวถึงลายรดน ้ าในหนงัสือตูล้าย  " ตูล้ายรดน ้ า "  
ไวว้า่  บรรดาศิลปประยุกตท่ี์คนไทยสมยัโบราณสร้างข้ึนไวมี้อยูป่ระเภทหน่ึงซ่ึง  ( ส่วนมาก )  ท า
ลวดลายเป็นภาพปิดดว้ยแผน่ทองค าเปลวบนพื้นรักสีด า  ส่วนท่ีท าบนรักสีแดงนั้นหายาก  งานศิลป
ประเภทน้ีมีความส าคญัมากส าหรับตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใชข้องชาวบา้นและเคร่ืองใชใ้นพระศาสดา  
ใช้ตกแต่งตั้งแต่กล่องเล็ก ๆ  ข้ึนไปจนถึงตกแต่งประดบัประดาผนงัห้องท่ีท าดว้ยไมท้ั้งหมด  ซ่ึง
หมายถึงว่า  ตกแต่งตั้งแต่เน้ือท่ีไม่ก่ีตารางน้ิวไปจนถึงเน้ือท่ีหลายร้อยตารางฟุตให้วิจิตรอลงัการ  
ลวดลายปิดทองบนพื้นรักน้ีเป็นศิลปท่ีนยมกนัแพร่หลายมาก  งานช่างประเภทน้ีเราเรียกกนัวา่        " 
ลายรดน ้ า "  หมายถึง  การท างานเสร็จในขั้นสุดทา้ยดว้ยการเอาน ้ ารด  ลายรดน ้ าไดเ้จริญสูงสุดใน
สมยัอยุธยา  ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี  22  จนถึงตอนกลางพุทธศตวรรษท่ี  23  เม่ือยา้ยพระมหานคร
จากกรุงศรีอยุธยามาตั้งอยู่   ณ  กรุงธนบุรีในปี  พ.ศ. 2310  และจากกรุงธนบุรีมามาตั้งอยู่  ณ  
กรุงเทพมหานครในปี  พ.ศ. 2325  ตามล าดบั  งานศิลปประเภทลายรดน ้ าก็ยงัคงด าเนินเร่ือยมาตาม
แบบอยา่งศิลปชั้นสูงของสมยัอยธุยา  (ศิลป์  พีระศรี, 2503: 5) 
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ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ลายรดน า้ 
ภาพลายทองละเอียดยิบรูปเปลวไฟสีทองพล้ิวไหวโดดเด่นบนพื้นด าท่ีตกแต่งตู้

พระไตรปิฎกนั้นกวา่จะเสร็จเป็นภาพอนัสมบูรณ์เช่นน้ีตอ้งประกอบข้ึนจากจินตนาการในการเขียน
ภาพผสานทกัษะความช านาญของช่างเขียน  และหากไดรู้้ถึงกระบวนการแต่ละขั้นตอนของการ
สร้างงานลายรดน ้ าซ่ึงมีกรรมวิธีท่ีสัมพนัธ์กนัตั้งแต่การเตรียมพื้นผิวไปจนเสร็จส้ินเม่ือรดน ้ าท่ีลาย
ปิดทอง จะยิง่ท  าใหเ้ขา้ใจถึงความละเอียดและประณีตของงานศิลปะลายรดน ้าท่ีควรแก่การยกยอ่งผู ้
รังสรรคง์านศิลปะแขนงน้ี 

1. เร่ิมตน้ด้วยการเตรียมพื้นผิวท่ีจะเขียนลายรดน ้ า  ซ่ึงถือเป็นหัวใจพื้นฐานส าคญัท่ี
ตอ้งเตรียมการอยา่งดี  เพราะจะมีผลต่อความคงทนของลายรดน ้าโดยจะตอ้งขดัผิวใหเ้รียบ เอารักน ้ า
เกล้ียงมาทาพื้นใหท้ัว่เพื่ออุดรอยเส้ียน (ในกรณีท่ีเป็นไม)้ ผึ่งใหแ้หง้ 

2. จากนั้นน ารักน ้าเกล้ียงผสมกบัสมุก (ซ่ึง น. ณ ปากน ้า กล่าววา่ สมุกท่ีน ามาผสมน้ีคือ
การเอาใบตองหรือหญา้คาแห้งมาเผาไฟให้ไหมเ้ป็นถ่านหรือเม่าด าน ามาบดกรอกงอย่างละเอียด) 
โดยบดใหเ้ขา้กนัอยา่งละเอียด น าไปทาท่ีพื้นผวิ จากนั้นปล่อยทิ้งไวจ้นแหง้สนิท 

3. ขั้นต่อมาคือ น าหินหรือกระดาษทรายมาขดัพื้นผิวให้เรียบเสมอกนั หากยงัไม่เรียบ
ให้เอาสมุกท่ีผสมรักน ้ าเกล้ียงมาทาซ ้ า รอให้แห้งแล้วขดัผิวอีกคร้ัง หากพื้นผิวท่ีรองด้วยสมุกไม่
หนาพอจะมีผลท าให้ลายรดน ้ าไม่คงทน   แต่ก็ไม่ควรท าให้หนาจนเกินไปมิฉะนั้นอาจกะเทาะได้
หากโดนกระทบแรง  

4. เม่ือทารักและขดัผิวจนได้พื้นท่ีมีความเหมาะสมแลว้  ให้ทาด้วยรักน ้ าเกล้ียงแลว้
น าไปเก็บในท่ีมิดชิด ไม่มีฝุ่ นจบัผิวได ้จนเม่ือแห้งสนิทน าพื้นผิวนั้นมาปัดฝุ่ นให้สะอาด ทารักน ้ า
เกล้ียงทบัแลว้ปล่อยให้แห้ง ท าเช่นน้ีซ ้ า 3 คร้ังจนพื้นรักข้ึนเงาเป็นมนั ท่ีส าคญัคือ รักน ้ าเกล้ียงนั้น
ตอ้งกรองจนไม่มีกากหรือฝุ่ นละออกเล็กๆ ปะปน 

5. ขั้นต่อมาคือ การเตรียมหรดาล ไดแ้ก่หินผุสีเหลืองท่ีน ามาบดให้ละเอียด  แช่น ้ าลา้ง
ให้สะอาดแลว้น ามาบดรวมกบัน ้ าส้มป่อยตม้แลว้น าไปตากแดดให้แห้ง  จากนั้นน ามาใส่น ้ าตม้ฝัก
ส้มป่อยบดจนละเอียดแลว้ตากแดดอีก ท าเช่นน้ีซ ้ า 2-3 คร้ัง จากนั้นน ายางมะขวดิมาแช่น ้ าใหล้ะลาย 
แลว้น ามาผสมกบัหรดาลท่ีเตรียมไวจ้นไดค้วามเหนียวพอดี คือเม่ือแหง้แลว้เช็ดรักไม่หลุด 

6. ขั้นต่อมาคือ การเขียนลวดลาย ในสมยัโบราณนายช่างจะน ากระดาษข่อยมาร่างตวั
ลายท่ีจะเขียน จากนั้นใชเ้ข็มเหล็กแหลมปรุตามเส้นลายท่ีเขียนไว ้แต่ก่อนท่ีจะน ากระดาษไปทาบ
พื้นผวิท่ีจะเขียนนั้น จะตอ้งน าดินสอพองละลายน ้ามาลา้งพื้นผิวเสียก่อน แลว้เช็ดดินสอพองออกให้
หมด จึงน ากระดาษปรุลายมาทาบ   เอาฝุ่ นดินสอพองเผาใส่ลูกประคบน ามาตบบนกระดาษตามลาย
ปรุ เพื่อให้ฝุ่ นนั้นผ่านรูรูปไปติดบนพื้นผิวเป็นลวดลาย แล้วจึงมว้นตลบกระดาษลายไวด้้านบน   
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(เผื่อในกรณีท่ีลายท่ีตบด้วยฝุ่ นไม่ชัดเจนสามารถทาบกระดาษได้ตรงกบัลายเดิม) แล้วจึงใช้เข็ม
แหลมปรุตามลายรอยฝุ่ นจากดินสอพอง 

7. เม่ือมีลายเรียบร้อย  กระบวนการต่อไปคือเขียนหรดาลโดยน าหรดาลท่ีเตรียมไวม้า
ใชเ้ขียน “หรดาลลว้งพื้น” หรือถมพื้น คือ การใชพู้่กนัถมหรือลงหรดาลไปในส่วนของของภาพท่ี
ไม่ตอ้งการให้ติดลายสีทอง โดยในการเขียนนั้นตอ้งมีไมร้องมือคือความยาวเล็กห่มผา้ท่ีปลายไม้
เพื่อมิใหเ้กิดรอยบนพื้นผวิท่ีจะกระทบไมร้องมือน้ี 

8. เม่ือเขียนหรดาลถมพื้นจนเสร็จแลว้ให้น าผา้นุ่มเช็ดฝุ่ นออก   แลว้น าผา้ชุบรักท่ีเด่ียว
ไฟเตรียมไวม้าท าการเช็ดรัก คือ เช็ดหรือถอนรักบนพื้นท่ีท่ีไม่ไดล้งหรดาล (คือพื้นท่ีท่ีจะปิดทอง) 
ใหเ้หลือบางท่ีสุด การเช็ดรักน่ีตอ้งอาศยัความช านาญ  หากท าไม่ดีจะท าให้รดน ้ าไม่ออกในขั้นตอน
สุดทา้ย 

9. ต่อมาคือ การปิดทองลงบนพื้นท่ีท่ีไม่ไดล้งหรดาล (คือส่วนท่ีจะเป็นลายทอง) โดย
เม่ือปิดทองเสร็จแลว้น ากรดาษท่ีหุ้มแผน่ทองมาชุบน ้ าแลว้ปิดทบัทองท่ีลงไว ้  พรมน ้ าให้ชุ่มพื้นผวิ
ทั้งหมด ทิ้งไว ้2-3 นาทีให้หรดาลละลายแลว้น าส าลีชุบน ้ าเช็ดน ้ ายาหรือหรดาลท่ีถมพื้นไว ้น าน ้ า
มารดแลว้ลา้งจนน ้ ายา (คือหรดาล) ออกจนหมด   ท าให้ส่วนท่ีปิดทองกลายเป็นตวัลายติดแน่นกบั
พื้นรักแท้ๆ  ขั้นตอนสุดทา้ยน้ีเองคือท่ีมาของช่ือ ลายรดน ้า 

10. เม่ือรดน ้ าลา้งน ายาเสร็จเรียบร้อยจะไดล้วดลายสวยงามของสีทอง-ด า  โดยหากมี
จุดท่ีช ารุด เช่น ปิดทองเกินลาย ก็จะใช้รักน ้ าเกล้ียงเขียนทบัส่วนท่ีเกินนั้นให้เรียบร้อยทว่าไม่
สามารถวาดแต่งเติมหรือเปล่ียนลวดลายใหม่ได ้ดงันั้นช่างผูเ้ขียนลายรดน ้ าจึงตอ้งมีฝีมือแม่นย  า 
เพราะเม่ือลงหรดาลในส่วนพื้นรักละปิดทองแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขภายหลงั 

ในขั้นตอนการรดน ้ าไดพ้ฒันาเป็นการเขียนลายอีกรูปแบบท่ีเรียกวา่  ลายก ามะลอ คือ 
เม่ือรดน ้าใหน้ ้ายาหรดาลออกไปแลว้ น าสีฝุ่ นผสมรักน ้าเกล้ียงมาเขียนลงไปบนพื้นท่ีท่ีลงรักนั้น      

ลวดลายของลายรดน า้ 
ภาพลายรดน ้ าส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นภาพบุคคล   หรือภาพเล่าเร่ืองท่ีมีลวดลายไทย

ประกอบทจะสังเกตได้ว่าภาพลายรดน ้ าไม่มีการปล่อยให้มีพื้นท่ีว่างสีด ามากนัก  แต่จะเขียน
ลวดลายทองเต็มพื้นท่ีโดยบางภาพจะเป็นภาพตวัลายอยู่ถึง 80% ของพื้นท่ี ทั้ งน้ีแบบแผนของ
ลวดลายยงัเป็นส่ิงบอกอายหุรือยคุสมยัของงานแต่ละภาพดว้ย (อภิวนัท ์ อดุลยภิเชฏฐ์, 2555: 12-15) 

ศาสตราจารยศิ์ลป์  พีระศรี  ไดว้ิเคราะห์ลกัษณะการเขียนภาพลายรดน ้ าไวว้า่  “จะตอ้ง
มีความถ่วงกนัอยา่งพอเหมาะพอดีของความอ่อนและแก่ อนับงัเกิดจากสีด าของรักและความสว่าง
ของทองค าเปลว หากความอ่อนและความแก่ของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงข่มกนัมากเกินไปก็จะบงัเกิดความ
ขดัแยง้ไม่ประสานกนัข้ึน  งานท่ีกระท าเสร็จนั้นจะตอ้งไม่บงัเกิดความแน่นทึบเกินไปดว้ย….” 
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องคป์ระกอบของงานลายรดน ้ า ลวดลายเป็นสองมิติ  องคป์ระกอบของภาพประกอบ
ข้ึนดว้ยลกัษณะหลายอยา่งเช่น  รูปเคหสถานบา้นเรือน  รูปคน  และรูปสัตวต์่าง ๆ  ประสานสัมพนัธ์
กนัอยูก่บัภูเขา  พืชพนัธ์ุ  กระแสน ้าล าธาร  เป็นตน้  ซ่ึงภาพต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะกระจายกนัอยูท่ ัว่ไปใน
เน้ือท่ีสวนใหญ่และส่วนละเอียดของพื้นผนงัหรือแผน่พื้นท่ีตกแต่งอ่ืน ๆ  อนัมีสัดส่วนดียิง่ (ศิลป์  พี
ระศรี, 2503 : 7) 

ในจ านวนภาพลายรดน ้ าทั้งหลายท่ีพบหลงเหลือมาถึงปัจจุบนั  ผลงานช้ินเยีย่มท่ีไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นเลิศคือ ภาพลายรดน ้ าบนพระตูปิ้ฎกวดัเชิงหลาย ศิลปะสมยัอยุธยา (ปัจจุบนัจดั
แสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ) ซ่ึง น. ณ ปากน ้าไดก้ล่าวยกยอ่งไวว้า่ 

“เม่ือเราไดท้ศันาความงามของลายบนตูพ้ระไตรปิฎกฝีมือช่างวดัเชิงหวาย  อนัเป็นเอก
รสของลายไทยกระหนกเปลวสมยัอยุธยาตอนปลาย เราคงตระหนักแล้วว่ามิใช่เสียงของความ
บนัเทิงปีติปรีดาอนัพรูพร่ังออกมาตามอารมณ์ของกระหนกเปลวเบ้ืองล่างแต่อย่างเดียวเท่านั้น  
แทจ้ริงเราได้เห็นความอ่อนหวานของเส้นสายหรือดอกดวงและก่ิงก้านสาขาท่ีผสมกลมกลืนกบั
บรรยากาศอยา่งดีเลิศ” 

เพียงแค่ลายสีทองและด าของลายรดน ้า  หากแต่จงัหวะช่องไฟ  ความอ่อนชอ้ยของเส้น
สาย น ้ าหนักของภาพ ล้วนแต่ผสานกนัอย่างลงตวัสามารถก่อเกิดความประทบัใจแก่ผูท่ี้ชมงาน
ศิลปะอนัวิจิตรน้ี  ทั้งน้ีภาพลายรดน ้ าอาจแบ่งอยา่งกวา้งๆ ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ภาพเร่ืองราว ภาพ
บุคคลและภาพลวดลายประดิษฐ์ 

ภาพเล่าเร่ือง 
ไดแ้ก่ ภาพเร่ืองราวทางพุทธศาสนาและภาพพระราชพิธีส าคญั  
1. ภาพเล่าเร่ืองทางพระพุทธศาสนา นิยมเขียนภาพพุทธประวิติ ชาดก เช่น ทศชาติ

ชาดก โดยจะเลือกบางตอนมาเขียน เช่น  
1.1 ตอนเทวดาเชิญพระสันดุสิตเทวราชเสด็จมาสู่พระครรภพ์ระนางสิริมหามายา เพื่อ

อุบติัตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ 
1.2 ภาพพระพุทธมารดาทรงพระสุบินเห็นพญาชา้งเผือกเสด็จสู่ครรภน์าง 
1.3 ภาพอภิเษกสมรสเจา้ชายสิทธตัถะและพระนางพิมพา 
1.4 ภาพมหาภิเนษกรมณ์(ออกผนวช) 
1.5 ภาพพระพุทธองคเ์สด็จลงจากดาวดึงส์ 
1.6 ภาพพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพพาน 
2.ภาพพระราชพิธี  พบเขียนบนตูพ้ระไตรปิฎกสมยัอยทุธยาตอนปลายคือ  ภาพพระ

ราชพิธีกระบวนพยหุยาตราทางชลมารค 
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ภาพบุคคล 
คือ ภาพท่ีมิไดเ้ขียนเป็นเร่ืองราว เช่น เทวดา ทวารบาล เส้ียวกางเกงแบบจีน  กินนร 

กินรี รวมทั้งภาพอ่ืนๆ เช่น กระบวนการกองทพัชา้ง กองทพัมา้ เป็นตน้  ภาพเหลาน้ีบนัทึกให้เราได้
รู้ถึงสังคมและวฒันธรรมในอดีต  เช่น  ลกัษณะการแต่งกายของกษตัริย ์ขุนนาง ทหาร การจดั
กระบวนทพั ราชรถ เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีภาพประเภทป่า  ตน้ไม ้ดอกไม ้โขดเขา สรรพสัตว ์เช่น  กระรอก  ลิง  
วงิไต่ตามก่ิงไม ้กา้นสาขาของไมใ้หญ่ท่ีแผใ่บเป็นลวดลายเตม็ภาพ 

ภาพลวดลายประดิษฐ์ 
ภาพลายรดน ้าท่ีเป็นลวดลายไทยท่ีพบมากคือลายกระหนก ลายพุม่ขา้วบิณฑ ์ลาย

ดอกไม ้ลายเครือเถา (ลายดอกไมแ้ละใบไมท่ี้ผกูลายเก่ียวกระหวดักนั) เป็นตน้ ซ่ึงลวดลายประดิษฐ์
เหลาน้ีจะเป็นลายของพื้นภาพ  ท่ีโดดเด่นก็คือลายกระหนกรูปแบบต่างๆ 

ลายกระหนก เป็นช่ือลายไทยจ าพวกลายเครือเถารูปแบบหน่ึงท่ีผูกลายเป็นลกัษณะ
เปลวคลา้ยเปลวไฟท่ีถูกลมพดั แต่การบากกระหนกตอ้งบากและสะบดัให้ถูกจงัหวะ จึงจะท าให้
ลวดลายนุ่มนวลทั้งน้ีผูเ้ขียนลายให้ความสวยงามตอ้งมีความรู้และความช านาญเป็นพิเศษ ลวดลาย
กระหนกนั้นมีหลายรูปแบบท่ีมกัน ามาเขียนเป็นลายรดน ้า เช่น 

1. ลายกระหนกเปลว เป็นลายท่ีพบมากในงานศิลปะลายรดน ้ า โดยหางของกระหนก
จะสะบดัปลายพล้ิวเหมือนเปลวไฟ โดยเฉพาะลายกระหนกเปลวในสมยัอยธุยาตอนปลายซ่ึงจดัเป็น
ยุคเฟ่ืองฟูสุดของงานศิลปะสมยัอยุธยา เส้นลายของเปลวหางยาวและสะบดัพลิ้วออนไหว เช่น ลาย
กระหนก ของตูพ้ระไตรปิฎกวดัเชิงหวาย เป็นตน้  

2. ลายกระหนกช่อหางโต  มีลกัษณะส่วนปลายของลายเป็นทรงช่อ 
3. ลายกระหนกนาค  ลวดลายส่วนปลายของกระหนกท าเป็นรูปนาค 
4. ลายกระหนกพะเนียง ลกัษณะคลา้ยช่อไฟพะเนียงท่ีแตกตวัเป็นลายกระหนก 

5. ลายกระหนกกินนร ส่วนปลายของลายกระหนกท าเป็นรูปตวักินนรหร่ือกินรี 
6. ลายกระหนกดา้นขด 
การผกูลายกระหนกบางภาพจะมีการเวน้จงัหวะ่ช่องไฟ แต่งลายแซมดว้ยสัตวต์วันอ้ย

เช่น นก กระรอก ไดล้งตวั แสดงความช านาญของช่างในการผกูลายและการสร้างสรรคจิ์นตนาการ    
 
ขอ้สังเกตลวดลายรดน ้าสมยัอยธุยาและสมยัรัตนโกสินทร์ 

1. ลายในสมยัอยธุยาตอนกลางจะมีช่องไฟเวน้ไวพ้องาม 

2. ลายในสมยัอยธุยาตอนปลายนิยมบรรจุลายแน่นเตม็พื้นท่ี 
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        3. ลายในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้โดยเฉพาะสมยัรัชกาลท่ี 1 ยงัคงสืบทอดฝีมือมา
จากสมยัอยุธยาตอนปลาย จึงเน้นการใส่ลวดลายเต็มพื้นท่ีแต่ลกัษณะลาย เช่น เปลวของกระหนก
อาจไม่สะบดัพล้ิวไหวอยา่งลายกระหนกเปลวสมยัอยธุยาตอนปลาย 

4. งานศิลปะลายรดน ้าในสมยัรัชกาลท่ี 4  จะมีรายละเอียดของภาพท่ีเปล่ียนไป เช่น 
ลกัษณะอาคาร ซุม้ประตูท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะตะวนัตก การก่อผนงัท าเป็นลายอิฐก่อ เป็นตน้ พื้น
หลงัของภาพนิยมท าลายใบเทศ คือ ใบไมท่ี้มีลกัษณะใบเป็นแฉกซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะ
ตะวนัตก 

ศิลปะลายรดน ้า หน่ึงในงานศิลปะไทยท่ีมีพฒันาการมายาวนาน แมไ้ม่ปรากฏหลกัฐาน
บ่งบอกจุดเร่ิมตน้ของงานจิตรกรรมแขนงน้ี แต่ดว้ยขั้นตอนการท าท่ีซับซ้อน แสดงถึงการสั่งสม
ความรู้ทางเทคนิคของการสร้างสรรค์งาน โลกทศัน์และคตินิยมของช่างท่ีแสดงออกเป็นภาพซ่ึง
สะทอ้นค่านิยมของผูค้นในอดีตดว้ย รวมถึงฝีมือของช่างท่ีจะผลิตงานศิลปะสูงค่าน้ีได ้ศิลปะลายรด
น ้ าจึงมกัปรากฏตามสถานท่ีส าคญัอย่าง ต าหนกัของเจา้ นายหรือกษติัรย ์และตูพ้ระไตรปิฎกอนัท่ี
เก็บค าภีร์ส าคญัทางศาสนา ซ้ึงตูพ้ระไตรปิฎกเหล่าน้ีถูกเก็บรักษาไวใ้นวดัจึงยงัคงหลงเหลือวตัถุ
ศิลป์เหล่าน่ีอยู่มาก ท าให้เราคนรุ่นหลังได้ศึกษางานศิลปะไทยโบราณอันทรงคุณค่าน่ีสืบไป
(อภิวนัท ์ อดุลยภิเชฏฐ,์ 2555: 15-17) 

ตู้พระไตรปิฎกลายกระหนกเปลว 
งานลายรดน ้าท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นฝีมือช่างชั้นครู อนัป็นตน้แบบใหก้บังานลายรด

น ้าในยคุต่อมา  ลกัษณะลายป็นลายผสานลายธรรมชาติ คือ รูปแบบตน้ไมท่ี้แผก่ิ่งกา้น ใบ ดอก และ
สัตวต่์างๆ อย่างกระรอก ผีเส้ือ นก ผสานกนัลายประดิษฐ์  ไดแ้ก่ ลายกระหนกเปลวท่ีปลายพร้ิว
ประดุจเปลวเพลิง ไล่ส่วนปลายของลายจากดดา้นนอกเป็นแนวแยงเขา้ไปดา้นในเพื่อสอดรับกบั
เส้นปลายของก่ิงกา้นตน้ไม ้ดา้นล่างเป็นภาพราชสีห์บานละ 2 ตวัแมว้า่ภาพน้ีจะเขียนลวดลายทอง
เต็มพื้นท่ีจนดูพราวระยบัแต่มีการจดัวางจงัหวะช่องไฟแบบอิสระได้อย่างลงตวักบัลกัษณะของ
ลายเส้นท่ีอิอนชอ้ยและเฉียบคม แม่นย  าแสดงถึงความช านาญและฝีมืออนัเอกอุของช่างผูส้ร้างงาน 
สมกบัท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นงานลายรดน ้าท่ีบรรลุความงามสูงสุดแห่งศิลปะอยธุยา 
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ภาพท่ี 35  ตูพ้ระไตรปิฎก  ศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลาย    
ท่ีมา: JITDRA  THANEE, วำดเล่นๆกบั  จิด-ตระ-ธำนี, เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557, เขา้ถึงได ้

จาก http://www.jitdrathanee.com/Learning/khru/A01.htm#.VGxfqRYiihY  ;= 
 

ลายส่วนบนของตู้พระไตรปิฎกวดัเซิงหวาย  แสดงลายละเอียดของการเขียนลาย
ธรรมชาติ เป็นต้นไม้ท่ีแผ่ก่ิงก้านสาขามีใบไม้ ดอกไม้ท่ีส่วนปลายโค้งแหลม กลมกลืนไปกบั
ลกัษณะของปลายกระหนกเปลวมีภาพสัตวอ์ยา่งนก ผีเส้ือ บา้งเกาะก่ิงไม ้บา้งโผบินและกระกรอก
ท่ีไต่ล าตน้ไม ้ดูสนุกสนานละเป็นธรรมชา  มุมบนดา้นซ้ายและขวาเขียนลายกระหนกฟองน ้ าเป็น
ลายปิดมุมอยา่งกลมกลืนไปกบัภาพ 
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ภาพท่ี  36  ภาพแสดงรายละเอียดตูพ้ระไตรปิฎก  ศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลาย 
ท่ีมา:  อภิวนัทน์  อดุลยพิเชฏฐ,์ ลำยรดน ำ้, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 30-31. 
 

ภาพลายละเอียดลายส่วนล่างของตูพ้ระไตรปิฎกวดัเซิงหวาย  ทั้งบานด้านซ้านและ
ดา้นขวาภาพราชสีห์  2 ตวั เอ้ียวล าตวัสอดคลอ้งไปกบัทิศทางของลายกระหนกเปลว ให้ความรู้สึก
เคล่ือนไหวอ่อนพล้ิว (อภิวนัท ์ อดุลยภิเชฏฐ,์ 2555 : 27-35) 
 

 

 

ภาพท่ี  37  ภาพแสดงรายละเอียดตูพ้ระไตรปิฎก  ศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลาย 
ท่ีมา:  อภิวนัทน์  อดุลยพิเชฏฐ์, ลำยรดน ำ้, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 32-33. 
 

ตู้พระไตรปิฎกลายสัตว์และพรรณพฤกษา 
นับเป็นงานลายรดน ้ าช้ินเยี่ยมของศิลปะสมยัอยุธยาตอนปลายอีกช้ินหน่ึง  คือการ

ผสานลายกระหนกเช่น กระหนกเปลว กระหนกหางไหล กระหนกช่อห่างโต กบัลายธรรมชาติ เช่น 
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สัตวอ์ย่างนกยูง นกวายุภกัษ์ ไก่ฟ้าพญาลอ ผึ้ งผีเส้ือ  ลิง  กระกรอกและลายดอไม ้ใบไมเ้ทศท่ีมี
อิทธิพลของศิปละตะวนัออก เช่น ดอกไมท่ี้เขียนเป็นกอ้นกลมหรือใบไมเ้ป็นแฉก ไดอ้ยา่งสวยงาม
กลมกลืนด้วยแบบแผนของการคุมจงัหวะช่องไฟท่ีกระจายได้พอดิบพอดีตามคติความงามของ
ศิลปะอยธุยาตอนปลายลกัษณะการจดัองคป์ระกอบภาพก าหนดการออกลายจากดา้นขา้ง มีกา้นลาย
ตั้งตรงเป็นแนวเส้นตั้ง 4 แนว ช่อของกระหนกแตกแขนงออกจากกา้นลายหลกัในแนวเส้นเฉียง  
สอดแทรกดว้ยบรรดาสัตวท์ั้งหลายท่ีเป็นเสมือนลูกขดัในดนตรีไทย ดา้นบนเป็นภาพคนธรรพเ์หาะ
ไล่กนัท่ามกลางยอดของกระหนกเปลวท่ีไหลสะบดัพล้ิว  ช่วยเพิ่ลความมีชีวติชีวาของภาพยิง่ข้ึน 
ภาพส่วนล่างของบานด้านหน้าบนตูพ้ระไตรปิฎกใบเดียวกนัเป็นภาพจากเร่ืองหลวิชัย-คาวี จดั
องค์ประกอบภาพเป็นฤาษีนัง่อยู่บนศาลารูปทรงแบบตะวนัตก  หลวิชยัและคาวีนัง่อยู่ท่ีพื้นเบ้ือง
หนา้แวดลอ้มดว้ยสรรพสัตว ์เช่น ควายป่า ลิง โขลงชา้งท่ียนือยูบ่นตล่ิง มีเส้นหยกัของสินเทาท่ีเขียน
จากศาลามายงัโขลงชา้งท าหนา้ท่ีแบ่งแยกภาพส่วนน้ีออกจากภาพดา้นบนท่ีเขียนรูปสัตวใ์นป่าหิม
พานต ์ เช่น ราชสีห์ คชสีห์  ลิงโต ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมการออกลายกระหนกดา้นบน(อภิวนัท ์ อดุลยภิเชฏฐ์
, 2555 : 47-49)  
 

 
 

ภาพท่ี 38  ภาพแสดงรายละเอียดตูพ้ระไตรปิฎก  
ท่ีมา : อภิวนัทน์  อดุลยพิเชฏฐ์, ลำยรดน ำ้, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 46. 
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ตู้พระไตรปิฎกรูปกษัตริย์ชาวตะวนัตกและเปอร์เซีย   
ลายดา้นขา้งของตูพ้ระไตรปิฎกรูปกษตัริยช์าวตะวนัตกและเปอร์เซีย  ศิลปสมยัอยธุยา

ตอนปลาย  เขียนเป็นภาพธรรมชาติ  จดัองคป์ระกอบภาพในแนวตั้งโดยแบ่งออกเป็นสองขา้ง  ขา้ง
ละ 3 กลุ่ม  เขียนแนวโขดหินเพื่อแบ่งพื้นท่ีของสัตวแ์ต่ละกลุ่มออกจากกนั  ทั้งสองขา้งของตูเ้ขียน
รูปสัตวหิ์มพานต ์ คือ  กิเลน   ครุฑจบันาค  หงส์  ราชสีห์  สิงห์  และสัตวใ์นป่าเช่น  เสือ  กวาง  นก  
กระรอก  รวมทั้งรูปเทวดาเหาะ  ประกอบกบัลายตน้ใบเทศ  ลายหางโตใบเทศ  ลายดอกไมพ้รรณ
พฤกษาท่ีแตกช่อดว้ยช่องไฟอิสระอยา่งพอเหมาะพอดี (อภิวนัท ์ อดุลยภิเชฏฐ์, 2555 : 71) 

 

 
 
ภาพท่ี 39  ภาพดา้นขา้งตูพ้ระไตรปิฎก   
ท่ีมา: อภิวนัทน์  อดุลยพิเชฏฐ์, ลำยรดน ำ้, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 66-67. 
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ภาพท่ี 40  ภาพแสดงรายละเอียดตูพ้ระไตรปิฎก   
ท่ีมา: อภิวนัทน์  อดุลยพิเชฏฐ์, ลำยรดน ำ้, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 68-69. 
 

หีบพระไตรปิฎกรูปสัตว์หิมพานต์และพรรณพฤกษา 
หีบใส่พระไตรปิฏกเขียนลายสัตวหิ์มพานตท์ั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั ดา้นหนา้เป็นรูป

ราชสีห์ 1 คู่  และดา้นหลงัเป็นรูปคชสีห์ 1 คู่ ลกัษณะเด่นคือ การจดัวางองค์ประกอบภาพท่ีเขียน
สัตวแ์ต่ละคู่หันหน้าเขา้หากนัในลกัษณะสมดุลทั้งสองขา้ง รายล้อมด้วยก่ิงก้านของเหล่าพรรณ
พฤกษา แซมดว้ยนกยงู ผีเส้ือ นกตวัเล็กๆ และกระรอก ท่ีจดัวางอยา่งกลมกลืนสอดคลอ้งกนัไปทั้ง
ใบส่วนล่างเขียนแนวโขดหินทั้งคู่ยนือยูมี่กระต่ายและกระรอกซ่อนตวัอยูต่ามโพรง 

กรอบส่ีเหล่ียมด้านนอกออกแบบเป็นลายประจ ายามและหรือลายก้านขดท่ีวางซ ้ าๆ 
ต่อเน่ืองกนัไป ขอบของฝาหีบเป็นรูปสัตว ์12 นกัษตัรและลายดอกไมอ้ยูใ่นกรอบส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก
ตลอดแนวขอบทั้งส่ีดา้น(อภิวนัท ์ อดุลยภิเชฏฐ,์ 2555 : 135) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 
  

 
 

ภาพท่ี  41  ภาพหีบใส่พระไตรปิฎก 
 ท่ีมา: อภิวนัทน์  อดุลยพิเชฏฐ์, ลำยรดน ำ้, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 134. 
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2.3 จิตรกรรมลายก ามะลอ 
"ลายก ามะลอ" งานเขียนระบายสีก ามะลอ  หรือ  บางทีเรียกว่า  เขียนสีก ามะลอ  

ลายก ามะลอ  เป็นงานเขียนวาดเส้นและระบายสท าเป็นลวดลายหรือรูปภาพดว้ยวธีิการอยา่งโบราณ  
วิธีหน่ึงท่ีเขียนเป็นลวดลายและเขียนเป็นภาพต่าง ๆ  เขียนระบายดว้ยสีหม่น ๆ  บนพื้นซ่ึงทาดว้ย
ยางรักเป็นสีด าสนิท  แสดงเส้นลอ้มเป็นขอบรูปภาพหรือลวดลายด้วยเส้นสีทอง  เพื่อเพิ่มความ
ชดัเจนและน่าสนใจ 

ค าว่า  “ก ามะลอ”  โดยความหมายในความเขา้ใจทัว่ไปว่าเป้นของเทียม  ของท่ีท า
หยาบ ๆ ไม่ทนทาน  แต่ค าวา่ “ก ามะลอ”  หรือ  “สีก ามะลอ”  มีความหมายในทางช่างเขียนวา่  “งาน
เขียนสีผสมน ้ ารัก”  ซ่ึงท าเทียม  “งานเขียนระบายสีน ้ ากาว”  แต่มิใช่เป็นงานเขียยนระบายสีน ้ ากาว
ตามขนบนิยม  ซ่ึงมีมาก่อนจึงถูกเรียกวา่  “งานเขียนสีก ามะลอ”  อน่ึงงานลายก ามะลอยงัเน่ืองมาแต่
คตินิยมของช่างไทยแต่ก่อนถือวา่ภาพทั้งหลายเกิดข้ึนดว้ยการน าเอา  “ลาย”  หรือ  “ลวดลาย”  มา
ผูกร่วมกนัข้ึนเป็นภาพ  ค าว่าลายก ามะลอ  ย่อมหมายถึง  ภาพเขียนผูกข้ึนดว้ยลาย  ระบายดา้ยสี
ก ามะลอ 

งานเขียนระบายสีก ามะลอตามกระบวนการเขียนระบายท่ีเป็นขนบนิยมอย่างโบราณ
วธีิ  ประกอบดว้ยวสัดท่ีเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับงานไดแ้ก่ 

1. สี  เป็นสีฝุ่ น  ชนิดสีดินใช้เพียงสองหรือสามสี  คือ  สีดินแดง  สีดินขาว  สีคราม
พบวา่ไดใ้ชอ้ยูบ่า้งเป็นชนิดครามหมอ้ 

2. ฝุ่ นทอง  หรือผงทอง  ลกัษณะเป็นฝุ่ น  หรือผงสีทองท่ีน ามาจากเมืองจีน  ใชไ้ปนาน 
ๆ  มกักลายสีออกเป็นสีทองค่อนไปทางแดง  คุณภาพสู้ทองค าเปลวไม่ได ้ แต่ก็เป็นวสัดุท่ีช่างเขียน
ระบายสีก ามะลอนิยมใช ้ 

3. ทองค าเปลว  เป็นทองค าเปลวชนิดหนา้เตม็และมีคุณภาพร้อนเปอร์เซ็นต์ 
4. รัก  ใช้ทั้งชนิดรักน ้ าเกล้ียง  และรักน ้ าใสท่ีมีคุณภาพบริสุทธ์ิปราศจากส่ิงอ่ืนเช่น  

น ้ามนัยาง  น ้ามนัพืชเจือปน 
5. สมุก  ใช้สมุกชนิดผงถ่านใบหญา้คา  หรือหรือผงถ่านใบตอง  ซ่ึงผ่านการบดและ

แล่งใหเ้ป็นผงละเอียดเตรียมไว ้
6. ยางมะเด่ือชุมพร  เป็นน ้ ายาสดสับจากต้นมะเด่ือชุมพร  มีลักษณะเป็นน ้ าสีขาว

ค่อนขา้งขน้และเหนียว  ใชส้ าหรับปิดทองค าเปลวหรือกนัเส้นเพื่อโรยฝุ่ นทองทบั 
อุปกรณ์ส าหรับงานเขียนระบายสีก ามะลอ  ประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใช้  คือ  

กระดาษเน้ือเรียบเนียน  ดินสอพองป่น  ผา้ขาวบางใชส้ าหรับห่อผงดินสอพองเพื่อท าเป็นลูกประคบ
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เคร่ืองมือส าหรับใช้ปฏิบติังานเขียนระบายสีก ามะลอ  ประกอบดว้ย  พู่กนั  แร่ง  ดินสอขาว  เข็ม  
(ใชป้รุลาย)  สะพานรองมือ 

ขั้นตอนการเขียนลายก ามะลอ 
1. การเตรียมพื้น  พื้นท่ีใชใ้นการเขียนระบายสีก ามะลอมกันิยมใชพ้ื้นไม ้ ไมท่ี้จะน ามา

ท าเป็นพื้นตอ้งเป็นไมท่ี้เน้ือแห้งสนิทผิวหน้าเรียบ  และขดัเกล้ียงเกลาดีแลว้  น ามาทาดว้ยดินสอ
พองท่ีผสมน ้ าให้พอเหลว  ทาให้ทัว่พื้นหน้าของแผ่นกระดาน  แลว้ผึ่งให้ดินสอพองแห้งแล้วขดั
ผิวหนา้เบา ๆ  พอให้หมดฝุ่ นดินสอพองบนพื้นหนา้ปล่อยส่วนท่ีตกคา้งอุดตามร่องและเส้ียนไมใ้ห้
เป็นเน้ือเดียวกนัจึงจดัการทาสมุกลงพื้นต่อไป  การทาสมุกท าพื้นรัก  มีขั้นตอนเช่นเดียวกบัการ
เตรียมพื้นในงานเขียนลายรดน ้า 

2. การร่างแบบ  ในการร่างภ่าพหรือลวดลายข้ึนเป็นแบบลงบนพื้น  ซ่ึงทารักรองพื้นไว้
เพื่อจะระบายสีลงเป็นรูปภาพหรือลวดลายต่อไปนั้น  สามารถร่างแบบข้ึนไดส้องวธีิคือ 

2.1 ช่างเขียนท่ีมีฝีมือแขง็และมีความช านาญมาก  อาจเขียนร่างเส้นผกูเป็นภาพ  เป็น
ลวดลาย  ข้ึนดว้ยความแม่นย  าและแน่นอนบนพื้นรักท่ีไดเ้ตรียมไว ้ โดยใชดิ้นสอขาวเหลาใหป้ลาย
เรียวแหลมเขียนลงเส้นร่างลงบนพื้นรัก  แต่พอเป็นเคา้รอยรูปภาพหรือลวดลาย  เรียกวา่  "กระทบ
เส้น" 

2.2 ช่างเขียนท่ีฝีมืออ่อน  ยงัไม่ช านาญพอท่ีจะเขียนลงเส้นร่างดว้ยสินสอขาวลงบน
พื้นรักตรง ๆ  จึงตอ้งร่างแบบลงบนกระดาษขนาดเท่ากบัพื้นท่ีไดท้  าเตรียมไว ้ แลว้ปรุแบบดว้ยเขม็  
ตามรูปภาพหรือลวดลาย  จากนั้นโรยแบบดว้ยลูกประคบดินสอพองเพื่อถ่ายแบบลงบนพื้นรักให้
เกิดเป็นเส้นร่างตามแบบร่างนั้น 

การเขียนระบายสีก ามะลอ  สีท่ีใช้มีน้อยสี  มีการประสานสีระหว่างสีสองสี  มกัจจะ
ระบายสีเขม้ลงไวก่้อนแลว้ระบายสีอ่อนเกล่ียใหป้ระสานกนั   

การเขียนลงเส้นทอง  ท่ีเป็นรายละเอียดในรูปภาพหรือลวดลาย  ให้เป็นรูปลกัษณ์ท่ีมี
ความชัดเจนและสวยงามข้ึน  อาจท าได้สองวิธีคือ  เขียนลงเส้นโรยฝุ่ นทอง  กบัการลงเส้นปิด
ทองค าเปลว 
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ภาพท่ี 42  ฉากอิเหนา 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ 2553 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
กรุงเทพมหานคร) 

 

 
 

ภาพท่ี  43  ฉากอิเหนา 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ 2553 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
กรุงเทพมหานคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 44  ภาพแสดงรายละเอียดฉากอิเหนา 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ 2553 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
กรุงเทพมหานคร) 
 

 
 

ภาพท่ี 45  ภาพแสดงรายละเอียดฉากอิเหนา 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ 2553 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
กรุงเทพมหานคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 46  ภาพแสดงรายละเอียดฉากอิเหนา 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ 2553 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
กรุงเทพมหานคร) 
 

 
 
ภาพท่ี 47  ภาพแสดงรายละเอียดฉากอิเหนา 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ 2553 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
กรุงเทพมหานคร) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 48  ภาพแสดงรายละเอียดฉากอิเหนา 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ 2553 ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
กรุงเทพมหานคร) 
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3. ข้อมูลและอทิธิพลจากผลงานศิลปิน 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ิชุด "ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต"้  

ขา้พเจา้รับอิทธิพลและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ทั้งดา้นรูปแบบ  และเทคนิค  มาจากศิลปิน
สองท่านคือ  ชชัวาล  รอดคลองตนั  และสิโรจน์  พวงบุพผา  ผลงานของศิลปินทั้งสองมีการพฒันา
และต่อยอดมาจากจิตรกรรมไทยโบราณ 

ผลงานของชชัวาล  ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัขา้พเจา้  คือ  ผลงานชุดคติพุทธ  คติ
ธรรม  คติสุข  เป็นภาพท่ีมีการน าเอามุมมองต่างๆในโบสถ ์ ท่ีมีการตกแต่งบานประตู  หนา้ต่างดว้ย
ลายตน้ไมแ้บบลายรดน ้ า  มาจดัวางองคป์ระกอบใหม่  แสดงบรรยากาศ  เส้น  สี  แสงเงาท่ีถ่ายทอด
ในภาพให้ความรู้สึกถึงความเช่ือ  ความศรัทธา  และหลักธรรมทางพุทธศาสนา  มีการจดัวาง
องคป์ระกอบสลบัซา้ยขวาเพื่อใหเ้กิดระยะข้ึนในภาพ 

แนวความคิดของชชัวาล 
ในสภาวะชีวิตประจ าวนัของสังคมโลกปัจจุบนั หากทุกคนมีจิตท่ีปรกติสุขดี สังคม

โลกน้ีจะผอ่งใส น่าอยูเ่พียงใร 
ไม่ว่าใครก็ล้วนตอ้งการพบความสุข แล้วความสุขใดเล่าท่ีเป็นความสุขจริง  เป็น

แนวคิดเร่ิมตน้ของการท างานส่วนตวัมากวา่ 15 ปี และการท างานชุดน้ีก็เช่นกนั เพียงเพื่อบอกกล่าว
เล่าถึงแนวทางการด าเนินชีวิตส่วนตวัประสบการณ์ดู รู้ ถึงสภาวะจิตของตนเอง ท่ีพบแรงบนัดาลใจ 
จากความศรัทธา เล่ือมใสในพุทธศาสนา เป็นการเรียงร้อย คติธรรมจาก คติพุทธ อนัมีเนวเร่ืองมา
จากวนัวสิาขบูชาเป็นความรู้หน่ึง เป็นเพียงทาง มีผูช้ี้ทางไวแ้ลว้ ซ่ึงปิดไวโ้ดยเราเองและทางพร้อมท่ื
จะเปิดเพิ่งแต่เรา ตอ้งเป็นผูเ้ปิดเอง วธีิคิดขั้นตอนต่างๆก่อนจะมาเป็นผลงานชุดน้ี ประกอบข้ึนดว้ย 

1. แรงบนัดาลใจ มาจากความศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา จากการท่ีมีส่วนร่วมใน
งานบุญประเพณี ต่างๆ อนัน าไปสู่ความรู้เร่ืองปรัชญา สาระของหลกัธรรมค าสอน 

2. แนวเร่ืองท่ีมีมาจากเร่ืองราวประเพณี เวยีนเทียน คืนวนัวสิาขบูชา วนัส าคญัทางพุทธ
ศาสนา สะทอ้นวฒันธรรมไทย วถีิชาวพุทธ เร่ืองพุทธประวติัท่ีเป็นแบบอยา่งใหข้อ้คิดในการด าเนิน
ชีวติเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ ไปสู่ความสุขสงบ แห่งจิตวญิญาณ เป็นปัจจยัในการแกเ้หตุทั้งปวงได ้

3. ความหมาย คติคือทางไป การคน้หาตวัตนแก่นแทข้องชีวิต การเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และ 
ดบัไป เป็นความหมายท่ีซ่อนอยูภ่ายในลวดลาย และองคป์ระกอบต่างๆของภาพในเชิงปริศนาธรรม 

4. ผลท่ีตอ้งการความรู้สึกท่ีถ่ายทอดถึงความศรัทธา และแสดงออกถึงความสุขสงบ  
ปิติ 
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5.ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการน ารูปแบบจิตรกรรมไทยในอดีตมาเป็นแบบอย่าง 
พฒันามิติของจิตรกรรมให้เกิดความร่วมสมยั และคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ไทย ผสมผสานความคิดจินตา
การส่วนตวั อนัสะทอ้นถึงแง่คิด สาระ ความรู้สึกในเชิงขยายความและตดัตอน 

ในผลงานชุด คติพุทธ-คติธรรม-คติสุข แสดงออกมาใน 2 รูปแบบท่ีไดผ้ลรวมเป็นหน่ึง
เดียวกนั คือ 

1. คติพุทธ แสดงถึงวิถีทางแห่งพุทธะท่ีน ามาเป็นแรงบนัดาลใจ และเป็นแบบอยา่งให้
ปฏิบติัตาม ถูกถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวการเขียนภาพพุทธประวติัในแบบร่วมสมยั โดยแสดงถึง
บรรยากาศมิติ ท่ีมีทั้ง 2 และ 3 มิติ ในภาพเดียว เพื่อเช่ือมโยงระหวา่งอดีตเขา้กบัปัจจุบนั 

2. คติธรรม ผา่นการคดัสรรตดัทอน เอาสาระตอนหน่ึงจากคติพุทธดว้ย สัจจธรรมท่ีวา่
ส่ิงใดเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตั้งอยูแ่ละดบัไปเป็นธรรมดา เม่ือเกิดรู้ความจริงเช่นน้ี จิตก็เป็นสุข
ได(้ไม่ตอ้งคาดหวงักบัส่ิงใด) เป็นสัญลกัษณ์เกือบนามธรรม แต่ยงัพอดูรู้ เรียกวา่เป็นไอเดียลิสก็ได ้
หรือไทยร่วมสมยัก็ได ้หรือจะดีกวา่ไหมถา้ไม่เรียกวา่อะไรเลย แค่ดูแลว้รู้สึกท าความเขา้ใจไปกบั
ผลงาน รู้แค่ว่าเป็นจิตรกรรมท่ีช่ือว่า คติธรรม แสดงถึงรูปทรงปริมาตรในบรรยากาศท่ีสงบ แสง
ส่องกระทบลวดลายท่ีมีความหมาย สาระธรรมในภาพ 

3. คติสุข คือ ผลรวมของงานชุดน้ี ท่ีเร่ิมมาจากความศรัทธาเรียกได้ว่าเป็นทางแห่ง
ความสุขสงบเป็นความรู้สึกท่ีแสดงออกในผลงาน คือความรู้สึกท่ีสุขสงบัขนั้น เป็นท่ีมาของคติสุข 

บอกกล่าวถึงหนทางแห่งความสุขนั้นมีมากมายหลายทางเท่าๆกบัทางแห่งทุกขน์ัน่แห
ล่ะ แลว้แต่วุฒิภาวะของบุคคลท่ีจะเลือกน ามาใชแ้กทุ้กขใ์ห้แก่ตนเอง แต่ความสุขเล่าท่ีจะน ามาซ่ึง
สุขแทจ้ริงย ัง่ยืน คติพุทธ คติธรรม น าให้ขา้พเจา้คน้พบวา่ ความสุขท่ีไม่น ามาซ่ึงทุกข ์คือความไม่
ด้ินรนไปหาสุข ก็คือไม่ด้ินรนไปหาทุกข์ เพราะความด้ินรนนั้นก็ท าให้เกิดทุกข์ ฉะนั้นสุขท่ีสบาย
คือสุขท่ีธรรมดารู้ไดด้้วยจิตสัมผสั ไม่ตอ้งพยายามเป็นเจา้ของความสุขนั้น เน่ืองจากความสุขกบั
ความทุกข ์มนัเป็นคู่แทก้นัมานานแสนนาน พร้อมๆกบัท่ีก าเนิดสัตวโ์ลก ซ่ึงมนัจะไม่ยอมพรากจาก
กนั เราเกิดมา มนัก็มาอยูก่บัเราทนัที เราจึงมีกนา้ท่ีดูมนัเฉยๆ รู้ทนัมนัไปเฉยๆ อยา่พยายามไปเป็น
เจา้ของมนั ถา้เป็นก็ตอ้งเป็นทั้ง 2 อย่าง ฉะนั้นเราก็ท าหน้าท่ีของเราปรกติ พร้อมกนันั้น คืออยู่กบั
มนั 

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
การเดินทางของชีวติคนเรา ลว้นแลว้แต่มุ่งท่ีจะแสวงหาความสุขท่ีเท่ียงแท ้และหนทาง

สว่างแก่ชีวิต ซ่ึงตอ้งคน้หาตามวิถีทางของแต่ละคน ผ่านความทุกข์ ความสุข มากมาย ขา้พเจา้ก็
เช่นเดียวกนั แต่จากการได้ร่วมพิธีกรรมทางศาลนาก็ท าให้ ขา้พเจา้พบกบัความสุขสงบ รู้ในสัจ
ธรรมท่ีวา่ ส่ิงใดเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นตั้งอยูแ่ละยอ่มเส่ือมไปเป็นธรรมดา เม่ือเราไม่ยึดมัน่ใน
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ความเปล่ียนแปลงในธรรมชาตินั้น จากความไม่รู้ก็ค่อยๆ น าสู่ความรู้ จากมืดสู่สวา่ง เหมือนการได้
จุดเทียนแห่งปัญญาข้ึน น าพาสู่ความสุขสงบ สะอาด สวา่งในท่ีสุด (THAKSINAWAT , 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 49  ช่ือภาพ   "คติธรรม 11"   
                 ขนาด     70X145 เซนติเมตร 
                 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

ปีพ.ศ.    2551 
ท่ีมา:  ชชัวาล  รอดคลองตนั, The  Moral  Precept  by  Chatchawan  Rodklongton,  การ
แสดงผลงานศิลปะกรรมของ ชชัวาล  รอดคลองตนั ณ นมัเบอร์วนัแกลเลอรี, 27 มีนาคม-26 
เมษายน 2551.  ม.ป.ท., 2551. 
 

 
 

ภาพท่ี 50  ช่ือภาพ   "คติธรรม 12"   
                 ขนาด     90X195 เซนติเมตร 
                 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

ปีพ.ศ.    2551 
ท่ีมา:  ชชัวาล  รอดคลองตนั, The  Moral  Precept  by  Chatchawan  Rodklongton,  การ
แสดงผลงานศิลปะกรรมของ ชชัวาล  รอดคลองตนั ณ นมัเบอร์วนัแกลเลอรี, 27 มีนาคม-26 
เมษายน 2551.  ม.ป.ท., 2551.  

   ส
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ภาพท่ี 51  ช่ือภาพ   "คติธรรม 3" 
                 ขนาด     100 X 200 เซนติเมตร 
                 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

ปีพ.ศ.    2551 
ท่ีมา:  ชชัวาล  รอดคลองตนั, The  Moral  Precept  by  Chatchawan  Rodklongton,  การ
แสดงผลงานศิลปะกรรมของ ชชัวาล  รอดคลองตนั ณ นมัเบอร์วนัแกลเลอรี, 27 มีนาคม-26 
เมษายน 2551.  ม.ป.ท., 2551. 
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ภาพท่ี 52  ช่ือภาพ   "คติพุทธ 1" 
                 ขนาด     200X150 เซนติเมตร 
                 เทคนิค   สีอะคริลิคบนผา้ใบ  

ปีพ.ศ.    2551 
ท่ีมา:  ชชัวาล  รอดคลองตนั, The  Moral  Precept  by  Chatchawan  Rodklongton,  การ
แสดงผลงานศิลปะกรรมของ ชชัวาล  รอดคลองตนั ณ นมัเบอร์วนัแกลเลอรี, 27 มีนาคม-26 
เมษายน 2551.  ม.ป.ท., 2551. 
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ภาพท่ี 53  ชชัวาล  รอดคลองตนั 
ท่ีมา: THAKSINAWAT, เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน  2557, เขา้ถึงไดจ้าก  

http://www.thaksinawat.com/chatchawan/ 
 
ช่ือศิลปิน   ชชัวาล  รอดคลองตนั 
เกิด     วนัองัคารท่ี 4 มิถุนายน 2517 
ท่ีอยู ่     1 หมู่ 5 เพชรเกษม ซอย 48 แยก 41 แขวงบางดว้น เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
การศึกษา   - จิตรกรรม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตเพาะช่าง, 2535. 
กรุงเทพฯ 
     - ศิลปกรรมบณัฑิต (จิตรกรรม), คณะศิลปกรรมศาสตร์, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล ธญับุรี,        2537. ปทุมธานี 
 
การแสดงผลงาน 
พ.ศ.2533,พ.ศ. 2542      ร่วมแสดงศิลปกรรม "น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ" โตชิบา้ไทยแลนดค์ร้ังท่ี 2 และ 11 
พ.ศ.2535            ร่วมแสดงผลงานนกัศึกษา "นิทรรศการเพราะช่าง 79 ปี" 
พ.ศ.2536            ร่วมแสดงนิทรรศการ "เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี โรงเรียนเพาะช่าง 
             100 ปี   เจา้ฟ้าจุฑาธุชฯ" ณ เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ 
พ.ศ.2536, พ.ศ.2539      ร่วมแสดง "ศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว"์ คร้ังท่ี 10 และ 13 
พ.ศ.2536 -พ.ศ. 2544    ร่วมแสดง"นิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 17, 21, 23-25" ณ ศูนย์
             สังคีตศิลป์ ผา่นฟ้า 
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พ.ศ.2537,พ.ศ. 2542      ร่วมแสดง "ศิลปกรรม ป.ต.ท. คร้ังท่ี ๙" ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ ตาม 
             แนวพราราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังท่ี 14 ณ หอศิลป์ มหาวทิยาลยั 
             ศิลปากร วงัท่าพระ 
พ.ศ.2538 - พ.ศ.2542    การแสดงศิลปกรรมยอดเยีย่มแห่งประเทศไทย โดยบริษทัฟิลลิปมอริส 
             คร้ังท่ี 2, 4 และ 6 
พ.ศ.2538            การแสดงศิลปนิพนธ์ "สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล ระดบัปริญญาตรี  
             คร้ังท่ี 4" ณ ศูนยก์ารคา้เวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ 
พ.ศ.2538 - พ.ศ.2540    ร่วมแสดงนิทรรศการ จิตรกรรมร่วมสมยัพานาโซนิค  คร้ังท่ี 1 - 3  ณ 
             หอศิลป์แห่งชาติ   ถนนเจา้ฟ้า 
พ.ศ.2538            ร่วมแสดงนิทรรศการเปิดหอศิลป์เพาะช่าง  นิทรรศการจิตรกรรมร่วม 
             สมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์'เมืองไทยสวรรค ์ผูม้าเยือน' โดยสายการบิน 
             สิงคโปร์แอร์ไลด์ 
พ.ศ.2539            ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 42 ณ หอศิลป์แห่งชาติ  นิทรรศการ
             ศิลปะชุด "ภาพลกัษณ์ และ จินตนาการ" ณ ศูนยส์รรพสินคา้ริเวอร์ซิต้ี 
พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543    ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยั โดยธนาคารกสิกรไทย ณ หอ้ง
             แสดงภาพ  ธนาคารกสิกรไทยส านกังานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ 
พ.ศ.2550            ร่วมแสดงภาพ "บตัรอวยพรวนัสงกรานต์" ณ ศูนยว์ฒันธรรมแห่ง 
             ประเทศไทย 
พ.ศ.2541            ร่วมนิทรรศการ "มองศิลป์ผา่นสิงห์" โดยบริษทับุญรอด บริวเวอร่ี จ  ากดั 
พ.ศ.2541, พ.ศ.2543      การแสดงนิทรรศการกลุ่ม "สีสัน ปลายพูก่นั อนัดามนัภูเก็ต" 
พ.ศ.2542            ร่วมแสดงนิทรรศการ "จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
             เจา้อยูห่วัภูมิพลฯ ครบรอบ 72 พรรษา" โดยธนาคารกสิกรไทย 
พ.ศ.2543             นิทรรศการ "ภาพร่างตน้แบบ" ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ          
              พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิม
              พระชนมพ์รรษา 6 รอบ 5 ธนัวาคม 2542 ณ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอ
              ศิลป์เจา้ฟ้า  นิทรรศการ "ผลงานจริง" ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
พ.ศ.2544             ร่วมแสดง "ภาพผูล้ี้ภยัในประเทศไทย" โดย สนง.ขา้หลวงใหญ่ ผูล้ี้ภยั 
              แห่งสหประชาชาติ ณ วงัสวนผกักาด 
พ.ศ.2545             นิทรรศการจิตรกรรม "ในหลวงในหวัใจศิลปิ" ณ อาคารสีลมแกลเลอเรีย 
              ศิลปกรรมครบรอบ 1 ปี อาเตอลิเย อาร์ตแกลเลอร่ี 
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พ.ศ.2546            - นิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 26 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้   
              สิริกิต์ิฯ 
             - นิทรรศการศิลปกรรม "เพื่อหอศิลป์เชียงราย" ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
              หอศิลป์เจา้ฟ้า 
พ.ศ.2547            - นิทรรศการ "อมตะอวอร์ต คร้ังท่ี1" ณ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป์
              เจา้ฟ้า 
             - นิทรรศการ "จิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 27" ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้
              สิริกิต์ิฯ 
พ.ศ.2548            นิทรรศการ "อมตะอวอร์ต คร้ังท่ี 2" ณ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป์
             เจา้ฟ้า 
พ.ศ.2550            นิทรรศการ "จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
             มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา" โดยธนาคารกสิกรไทย ณ 
             ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน 
นิทรรศการกลุ่ม 
พ.ศ.2544            - จิตรกรรมชุด ปรัชญา - ธรรม - ชาติ" ของ ชชัวาล รอดคลองตนั และ  
             เอกสิทธ์ิ จิรัตติกานนท ์ณ ศูนยส์รรพสินคา้ ริเวอร์ซิต้ี 
             - นิทรรศการ "25 ศิลปินไทย" ณ ศูนยก์ารคา้เพลินจิตเซ็นเตอร์ 
             - The Collection Arts of Exhibition 2001 
             - จิตรกรรมกลุ่ม "คนเล่นสีน ้า" ณ โรเยล การ์เดน พลาซ่า พทัยา 
พ.ศ.2544 -พ.ศ.2545     - ก่อตั้งกลุ่ม I-Paint เพื่อแสดงผลงาน และความคิดหลากหลาย ดา้นเทคนิค
             ต่างๆ ของงานวิจิตรศิลป์สู่ชุมชน ชุด "สี - น ้า" 
             - แสดงผลงานกลุ่ม I-Paint สดุดีมหาราชา 5 ธนัวาคม ณ หอศิลป์บา้นเล็กๆ 
             สอนศิลปะ 
พ.ศ.2545            - นิทรรศการกลุ่ม "เส้นศิลป์ไทย" ณ บา้นบางกอกแกลเลอร่ี,หอ้งศิลป์กองดี  
             จ.เชียงใหม่ 
             - นิทรรศการ "12 ภาพลกัษณ์ไทย" ณ RCK Tower ถ.สีลม 
พ.ศ.2546            - นิทรรศการกลุ่ม "ทกัษิณาวรรต คร้ังท่ี 1" ณ ทริปเปิลทูบูติค สีลม 
             - นิทรรศการ "4 ศิลปินไทย" ณ วอชิงตนั ดี ซี สหรัฐอเมริกา 
             - นิทรรศการ  "โรงมหรสพทางวญิญาณ" ณ วดัปัญญานนัทาราม 
พ.ศ.2547             นิทรรศการ "อยูอ่ยา่งไทย" ณ โรงแรมเดอะแกรนด ์กรุงเทพ ถ.รัชดาภิเษก 
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พ.ศ.2548            - นิทรรศการ กลุ่มทกัษิณาวรรต คร้ังท่ี 2 "ศิลป์บนเรือนไม"้ ณ สุข 11 แกล
             เลอร่ี  สุขมุวทิ 11 
             - นิทรรศการ กลุ่มทกัษิณาวรรต คร้ังท่ี 3 "นอกเหตุเหนือผล" ณ ออลซีซนั
             เพลส  ถ.วทิย ุ
พ.ศ.2549            - นิทรรศการ กลุ่มทกัษิณาวรรต คร้ังท่ี 4 "ความทรงจ าจากทอ้งทะเล" ณ 
             แกลเลอร่ีโอเปียม พทัยา 
             - นิทรรศการ "เปิดตวั Art Thailand" กรุงเทพฯ 
             - นิทรรศการ "จิตศรัทธา" โดย 4 ศิลปิน ณ ริเวอร์ซิต้ี ชั้น 4 ส่ีพระยา 
             - นิทรรศการ "ศิลปินกบัความประทบัใจต่อในหลวง" ณ ศูนยก์ารประชุม
              แห่งชาติสิริกิต์ิ 
พ.ศ.2550            - นิทรรศการ "โฉมหนา้ศิลปิน" ณ ศูนยก์ารคา้ เดอะสีลมแกลเลอเรีย 
             - นิทรรศการ "รวมมิตรวจิิตรศิลป์ ศิษยเ์ก่าเพาะช่าง" ณ หอศิลป์เซเวน่ 
              รังสรรค ์
             - นิทรรศการ "Live-reflection" ภตัตาคารจนัทร์เพญ็ สีลม 
พ.ศ.2551             นิทรรศการ "Boudless" ณ ภทัราวดีเธียเตอร์ ซ.วดัระฆงั 
 
นิทรรศการเดี่ยว 
พ.ศ.2546             นิทรรศการชุด แสงในบรรยากาศแห่งความศรัทธา ณ ริเวอร์ซิต้ี ชั้น 4 ส่ี
              พระยา 
พ.ศ.2549             นิทรรศการชุด "Study in light" ณ Carpediem Gallery ซ.ร่วมฤดี 
พ.ศ.2551             นิทรรศการชุด "คติพุทธ - คติธรรม-คติสุข" ณ นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี สีลม 
ผลงานช้ินส าคัญ 
พ.ศ.2546             ผลงาน "สวรรค"์ ณ บริเวณสปา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
พ.ศ.2549             ผลงาน "สวรรค"์ ณ บริเวณสปา โรงแรมดุสิตธานี เชียงใหม่ 
รางวลัเกยีรติยศ 
พ.ศ.2533             รางวลัท่ี 3 "วนัส่ิงประดิษฐ"์ 
พ.ศ.2536             รางวลัชมเชยนิทรรศการศิลปะเด็กและเยาวชน "ภารกิจพระแม่เจา้เพื่อชาว
              ไทย" 
พ.ศ.2538   รางวลัเกียรติคุณจากการแสดง "ศิลปกรรมยอดเยีย่มแห่งประเทศไทย" 
คร้ังท่ี 2    ของ บริษทั ฟิลลิปมอริส 
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   รางวลัเกียรตินิยมยอดเยีย่ม   นิทรรศการจิตกรรมร่วมสมยัของศิลปิน 
   รุ่นเยาว ์"เมืองไทยสวรรคข์องผูม้าเยอืน"โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลด์ 
พ.ศ.2540   รางวลัดีเด่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิ
พลฯ    "สุขภาพดีถว้นหนา้เพราะพระบารมี" โดยกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2541   รางวลัพิเศษ   "จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
   ภูมิพลฯ" ครบรอบ 72 พรรษา โดยธนาคารกสิกรไทย 
พ.ศ.2542   รางวลัประกาศเกียรติคุณ จากการแสดง "ศิลปกรรมยอดเยีย่มแห่งประเทศ
   ไทย"  คร้ังท่ี 6 โดยบริษทั ฟิลลิปมอริส 
พ.ศ.2543   ไดรั้บคดัเลือกผลงานศิลปกรรมจากภาพร่างตน้แบบประเภทจิตรกรรม 
   ขยายไป ติดตั้ง ณ จงัหวดัพงังา ในโครงงานการเฉลิมพระเกียรติ  
   พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
   เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ วนัท่ี  5 ธนัวาคม 2542 
   โล่เกียรติคุณ จากการแสดง "ภาพผูล้ี้ภยัในประเทศไทย" โดย สนง. 
   ขา้หลวงใหญ่ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ 
พ.ศ.2544   รางวลัท่ี 3 เหรียญทองแดงบวัหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี 
   นิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 25 
พ.ศ.2547   ไดรั้บประกาศนียบตัร "ผูส่้งเสริมพระพุทธศาสนาดา้นจิตรกรรม" โดยวดั
   ปัญญานนัทาราม 
พ.ศ.2548   ไดรั้บคดัเลือกเป็น "ศิษยเ์ก่าดีเด่นคณะศิลปกรรม" มหาวทิยาลยั 
   เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
พ.ศ.2550   รางวลัชนะเลิศ อนัดบั 1 (Grand Prize) The BEPPU Asia Biennale of 
   Contemporary Art 2007, ณ Oita Beppu Art Museum, Japan. 
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และศิลปินอีกท่านท่ีสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ีคือ  
สิโรจน์  พวงบุพผา 

ผลงานจิตรกรรมลายทองร่วมสมยัความน่าสนใจอยูท่ี่เส้นสายลายทองอ่อนชอ้ยงดงาม 
ใช้ทั้งทองค าเปลวและผงสีทองในการสร้างสรรค์น าไปสู่น ้ าหนกัของสีท่ีแตกต่างกนั อีกกรรมวิธี
การเขียนท่ีเป็นเฉพาะตวัคือ การเขียนดว้ยลายหรดาลบนพื้น โดยไม่ปิดทองรดน ้า  

ชุดแรกเป็นงานเขียนเร่ืองราวของนารีผลสอดแทรกคติสอนใจทางพุทธศาสนา ในเร่ือง
กามตณัหาของคน ความลุ่มหลงในกามกิเลส ได้แนวความคิดเหล่าน้ีจากอาจารย์ธงชัย ศรีสุข
ประเสริฐ งานของท่านถ่ายทอดเร่ืองโลกียธรรม ช่วงต่อมาก็น าเร่ืองของแดนหิมพานต ์เขียนภาพ
สัตวหิ์มพานต์ ภูเขา แม่น ้ า ตน้ไม ้ “จากความเช่ือเร่ืองแดนหิมพานต์เกิดแรงบนัดาลใจสร้างงานท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ ก็ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ท่ีมีต่อเร่ืองน้ีให้คนดูงานศิลป์ไดส้นุกกบังาน ผลงาน ถา้
เขา้มามองใกล้ๆ  จะเหมือนบนัทึกเร่ืองราว บอกเล่าสถานการณ์ทั้งในปัจจุบนั อนาคต แลว้ก็มีอดีต
ปะปน   งานจิตรกรรมลายทองร่วมสมยันอกจากรังสรรคล์งสู่เฟรมผา้ใบแลว้ สิโรจน์ยงัเขียนผลงาน
จิตรกรรมเพื่อตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ท าดว้ยไม ้เช่น หีบ โตะ๊ ตู่ รวมถึงบานประตู หนา้ต่าง ศิลปิน
หยิบยกผลงาน” ตูจิ้ตรกรรมลายทองร่วมสมยั” อีกผลงานท่ีจดัแสดง วา่ เขียนงานจิตรกรรมไทยเชิง
พุทธศิลป์ดว้ยน ้ ายาหรดาลบนพื้นรักสีด าแลว้ปิดทองรดน ้ า ผสมผสานลวดลายหรดาลโดยไม่ปิด
ทองรดน ้ า ตูใ้บน้ียงัไดเ้ขียนภาพอาจารยถ์วลัย ์ดชันี ศิลปินแห่งชาติ พร้อมบนัทึกวนั เดือน ปีท่ีท่าน
จากไป ตูใ้บน้ีอาจอยูเ่ป็นพนัปี หากมีการดูแลรักษาท่ีดี น่ีคือมรดกทางศิลปวฒันธรรมท่ีฝากไว ้

ส่วนลงานท่ีมิอิทธพลต่อการสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ไดแ้ก่ถาพ “นารีผล 2” ของ สิโรจน์ 
พวงบุปผา ซ่ึงไดร้างวลัท่ี 1 เหรียญทองบวัหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนั้น เป็นภาพ
จิตรกรรมลายทองเขียนสีก ามะลอ อนัเป็นกรรมวิธีท่ีดดัแปลงมาจากลายรดน ้ า แต่ก่อนจะนิยมใช้
ตกแต่งลงบนตูพ้ระธรรม บานประตูหน้าต่าง และขา้วของเคร่ืองใช้ต่างๆ สิโรจน์น าเทคนิคน้ีมา
ถ่ายทอดเร่ืองราวของนารีผลในป่าหิมพานต์และเหล่าคนธรรพท่ี์พากนัไปแย่งชิง  ภาพน้ีแตกต่าง
จากคนอ่ืนท่ีมกัจะเขียนถึงเร่ืองท่ีคุน้เคยและมีคนท าไดส้มบูรณ์มาก่อนแลว้ อยา่งเน้ือหาตอนส าคญั
ในพระพุทธศาสนา ภาพไตรภูมิอนัเป็นจกัรวาลวิทยาของคนไทย จารีตประเพณี หรือเร่ืองราวใน
วรรณคดีต่างๆ แต่สิโรจน์เลือกเร่ืองนารีผลอนัเป็นสัญลกัษณ์หมายถึงตณัหาท่ีน าไปสู่การแยง่ชิงท า
ร้ายกนัในสังคมมนุษย ์เปิดโอกาสให้เขาแสดงลายเส้นตามลีลาท่ีชอบ นัน่คืออาการพล้ิวไหวโบก
สะบดัเหมือนเปลวไฟของความทะยานอยากท่ีก าลงัเผาไหมอ้ยู่ในใจคน ลายทองสะบดับนพื้นด า
แกมแดง แทรกสีม่วงท่ีเขียนลงบนกายของเหล่าคนธรรพซ่ึ์งเป็นคู่สีตรงขา้มขดัลอ้กบัโครงสีเหลือง
ส้มของภาพทั้งหมดนั้น ท าใหอ้าการด้ินพล่านทุรนทุรายยิง่เด่นชดัข้ึน จะมองเป็นการสะทอ้นสังคม
มนุษย ์หรือมองไปถึงสภาพการเมืองไทยปัจจุบนั ก็สุดแลว้แต่สายตาของแต่ละคนจะแลเห็น 
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ภาพท่ี 54  ช่ือภาพ   "นารีผล 2" 
                 ขนาด     122X160 เซนติเมตร 
                 เทคนิค   จิตรกรรมลายทอง 

ปีพ.ศ.    2550 
ท่ีมา: Nokcult, เขา้ถึงเม่ือ 18 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://nokcult.blogspot.com/  
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ภาพท่ี 55  ช่ือภาพ   "สระอโนดาต" 
                 ขนาด     122X160 เซนติเมตร 
                 เทคนิค   จิตรกรรมลายทอง 

ปีพ.ศ.    2550 
ท่ีมา: OK  nation,  เขา้ถึงเม่ือ 18 กนัยายน 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.oknation.net/blog/ 

print.php?id=537539 
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ภาพท่ี  56  สิโรจน์  พวงบุพผา 
ท่ีมา: อสิรภำพทำงควำมคิดไทยโพสต์, เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน  2557, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://lh6.googleusercontent.com/6N18Sp5oYqo/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAIo
/dy14aSs9l2I/photo.jpg 

 
 ช่ือศิลปิน  สิโรจน์  พวงบุพผา 
เกิด 3 มกราคม 2527  
ท่ีอยู ่255 หมู่ 3 ต สีบวัทอง อ แสวงหา จ อ่างทอง 14150 
โทร 089-241-4761 
Email siroj60@gmail.com 
ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี    
การศึกษา 
- โรงเรียนแสวงหาวทิยาคม 
- วทิยาลยัช่างศิลปสุพรรณบุรี 
-  ศิลปบณัฑิต เกียรตินิยมอนัดบั ๑  ภาควชิาศิลปไทย  คณะจิตรกรรม   
   ประติมากรรมและภาพพิมพ ์  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
-  ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาศิลปไทย บณัฑิตมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการแสดงงาน 
พ.ศ.2548                        ร่วมแสดงงาน ภาควชิาศิลปไทย หอศิลป์ คณะจิตรกรรมฯ ม ศิลปากร 
พ.ศ.2549               - ร่วมแสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง คร้ังท่ี 28โดยมูลนิธิธนาคาร
              กรุงเทพ 
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                      - ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” บริษทัโตชิบา คร้ังท่ี 18 
                       - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี24 
                       - ร่วมแสดงงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมยัPanasonicคร้ังท่ี9 
พ.ศ.2550               - ร่วมแสดงงานศิลปนิพนธ์ 2550ของนกัศึกษาปริญญาตรี  
                          คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
                      - ร่วมแสดงงาน ไตรภูมิ นิทรรศการจิตรกรรมแบบประเพณี อิทธิพลจาก
              สมุดภาพไตรภูมิ 
                       - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี54 
พ.ศ.2551                       แสดงงานกลุ่มศิลปไทย “วถีิแห่งความเป็นไทย”ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง
             เจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
การแสดงงานเด่ียว 
พ.ศ.2553                       นิทรรศการ จิตรกรรมลายทองร่วมสมยั  ณ  พิพิธภณัฑธ์นาคาไทยธนาคาร
             ไทยพาณิชย ์
เกียรติประวติั 
พ.ศ.2545                  - รางวลัท่ี 1 จิตรกรรมไทย การแสดงผลงานนกัศึกษาวทิยาลยัช่างศิลป์ 
             สุพรรณบุรี 
                      - รางวลัท่ี 1 สถาปัตยกรรมไทย การแสดงผลงานนกัศึกษาวทิยาลยัช่างศิลป์
             สุพรรณบุรี 
                      - รางวลัท่ี 2 วาดเส้น การแสดงผลงานนกัศึกษาวทิยาลยัช่างศิลป์สุพรรณบุรี 
                      - รางวลัท่ี 1 ประติมากรรม การแสดงผลงานนกัศึกษาวทิยาลยัช่างศิลป์ 
             สุพรรณบุรี 
                      - ร่วมเขียนภาพปฏิทิน พุทธประวติั บริษทักนกสิน 
พ.ศ.2548                       ร่วมเขียนภาพฝาผนงั ประดบัอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ                                                                               
พ.ศ.2550              - รางวลันริศรานุวดัติวงศ ์และทุนการศึกษาพร้อมเขา้เฝ้าถวายงานแด่    
                         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
                      - ร่วมเขียนงานศิลปกรรมประดบัธนาคารแห่งประเทศไทย 
                      - รางวลัชมเชยประกวดวาดภาพ”เฉลิมฉลองศิลปกรรม 100 ปี พระราชวงั
             สนามจนัทร์ 
                       - รางวลัท่ี 1 เหรียญทองบวัหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี คร้ังท่ี 29 
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                          โดยมูลนิธิธนาคาร กรุงเทพและไดทุ้นไปดูงานศิลปะ ณ ประเทศเยอรมนี 
              และอิตาลี 
พ.ศ.2551               - รางวลัท่ี 1 การประกวดงานศิลปกรรมศิลปกรรม”มองสิงห์ผา่นศิลป์   
                          บริษทั สิงห์คอร์ปเปอเรชัน่ จ ากดั 
                       - รางวลัท่ี 2 เหรียญเงินบวัหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี คร้ังท่ี 30 
                          โดยมูลนิธิธนาคาร กรุงเทพ 
พ.ศ.2552               - รางวลัท่ี 1 เหรียญทองบวัหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี คร้ังท่ี31 
                          โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพและไดทุ้นไปดูงานศิลปะ ณ ประเทศเยอรมนี
              และอิตาลี 
พ.ศ.2553                       - รางวลัท่ี 1 เหรียญทองบวัหลวง จิตรกรรมไทยแบบประเพณี คร้ังท่ี32โดย
              มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ 
                       - ไดรั้บทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรคศิ์ลปะ "มูลนิธิ 
              รัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ 
พ.ศ.2554               - ร่วมแสดงงานรางวลัพูก่นัทอง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 
              ชนมพรรษา๘๔ พรรษา โดย ธนาคาร   กสิกรไทย 
                       - รางวลัท่ี 1 การประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ“84 พรรษาธรรม
              ราชา  ประชาธิปไตย”โดย วฒิุสภา 
พ.ศ.2555               - แสดงงานศิลปะ “จากรุ่น..สู่รุ่น” ณ PSG Art Gallery เน่ืองในโอกาส 
             ครบรอบ 36 ปี ของภาควชิาศิลปไทย  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
             ภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

             - แสดงงานกลุ่มศิลปาศรีชุด ”หิมพานต ์๒๕๕๕”  ณ  K  Village  
             กรุงเทพมหานคร 

(คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี.  THAKSINAWAT.  
เขา้ถึงเม่ือ 18 พฤศจิกายน  2557.  เขา้ถึงไดจ้าก
http://facultarts1.wix.com/btu-faa1#!-/c1it4 ) 
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บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินงานและขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์หวัขอ้  “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต”้ 
ขา้พเจา้เร่ิมตน้จากการนึกยอ้นไปในวยัเด็กของขา้พเจา้ท่ีไดอ้าศยัและใชชี้วิตใกลชิ้ดธรรมชาติท่ีมี
ความอุดมไปดว้ยป่าไม ้พืช ผกั ผลไมป่้านาๆชนิดท่ีเคยรับประทาน สัตวป่์าท่ีเคยเห็น เคยรู้จกั ท่ี
ปัจจุบนัน้ีเร่ิมสูญหายและลดนอ้ยลงไป ขา้พเจา้รู้สึกวา่ตนเองโชคดีท่ีไดเ้กิดและเติบโตท่ีน่ีไดส้ัมผสั
กบัความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมส้ัตวป่์านานาชนิด ขา้พเจา้รู้สึกมีความสุขทุกคร้ังเม่ือไดก้ลบัไป 
ณ ท่ีแห่งน้ีถึงแมว้า่ปัจจุบนัน้ีจะเปล่ียนแปลงไปมากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตว์
ป่าลดน้อยลง แต่ความประทบัใจ ความทรงจ าท่ีดีต่างๆเหล่านั้นยงัคงอยู่ ข้าพเจ้าจึงได้เอาส่ิงท่ี
ขา้พเจา้สัมผสัและพบเจอมาสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทนิพนธ์ในคร้ังน้ี โดยการถ่ายทอดเป็นงาน
จิตรกรรมลายทองท่ียดึหลกัการสร้างเอกภาพทางทศันะศิลปะ ไดแ้ก่ เส้น สี รูปทรง พื้นผวิ ถ่ายทอด
ออกมาในรูปลกัษณ์ของป่าท่ีมีพรรณไมน้้อยใหญ่ต่างๆ รวมทั้งสัตวน์านาชนิด ท่ีพบในภาคใต้
เพื่อใหง้านดูมีชีวติชีวามากข้ึน มีการจดัวางโครงสร้างของภาพเพื่อใหเ้กิดระยะ  

ก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี   ขา้พเจา้ไดท้ดลองสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาต่อ ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์จึงมี
ขั้นตอนและกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์ผลงานก่อนท าวทิยานิพนธ์ 
1.1 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ิระยะท่ี 1 
1.2 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ิระยะท่ี 2 

2. การด าเนินงานการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ิ 
2.1ส ารวจเก็บขอ้มูลภาพถ่ายพรรณไมเ้พื่อน ามาเป็นภาพตน้แบบ 
2.2 กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ิ 
2.3 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์ 
2.4 ขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ิ 

2.4.1ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพท่ี1
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2.4.2 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพท่ี2 
2.4.3 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพท่ี3 
2.4.4 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพท่ี4 
2.4.5.ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพท่ี5 

  
1. การวเิคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ิแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ระยะที ่1 

ผลงานระยะท่ี 1 เป็นการสร้างโดยการน าทศันธาตุมาใช ้ไดแ้ก่  เส้น จุด  พื้นท่ีวา่ง  
ประกอบข้ึนเป็นรูปทรงของตน้ไม ้ใบไม ้ซ่ึงมีการถอดลายเส้นมาจากลกัษณะของพรรณไมแ้ต่ละ
ชนิดมีการเวน้ท่ีว่างภายในภาพเพื่อให้เกิดระยะข้ึนในภาพ   และท่ีว่างในภาพท่ีแทนด้วยน ้ าคอย
เช่ือมส่วนต่างๆของภาพ ผลงานในช่วงน้ีจะใชเ้ทคนิคปากกาบนกระดาษ 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ีเป็นช่วงทดลองเพื่อน าไปสู่การหา
แนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั 

จุดเด่นของผลงานระยะน้ีอยูท่ี่การใชเ้ส้นในการแสดงรายละเอียดต่างๆของภาพ 
จุดดอ้ยคือท าใหผ้ลงานดูเรียบไม่มีมิติ  

 
ภาพท่ี1 

 

 

 
ภาพท่ี 57  “สายสัมพนัธ์ 1”  
   ขนาด                50x75 เซนติเมตร  
   เทคนิค              ปากกาบนกระดาษ  
   ปีท่ีสร้างสรรค ์ ช่วงเดือนมกราคม  พ.ศ.2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี2 

 

 
 
ภาพท่ี 58  “สายสัมพนัธ์ 2”  
   ขนาด                50x75 เซนติเมตร  
   เทคนิค              ปากกาบนกระดาษ  
   ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนมกราคม-กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 
 

ภาพท่ี3 
 

 
 
ภาพท่ี 59  “สายสัมพนัธ์ 3”  
   ขนาด                55x75 เซนติเมตร  
   เทคนิค              ปากกาบนกระดาษ  
   ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.2555 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.2 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะที ่2 
ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ ระยะท่ี 2 ไดมี้การน าทศันธาตุมาใชใ้นการถ่ายทอดผลงาน

เพิ่มมากข้ึน คือ เส้น จุด ท่ีว่าง สี ผลงานในระยะน้ีได้มีการน าเอาเทคนิควิธีการเขียนภาพแบบ
จิตรกรรมไทย เขียนลายรดน ้ า ลายก ามะลอ มาใช ้แต่ไดมี้การพฒันาจากกระบวนการแบบโบราณ
เป็นแบบสมยัใหม่ จากโบราณ    เดิมท่ีใชห้รดาลผสมกาวกระถินเขียนลวดลาย ก็ปรับเปล่ียนเป็นสี
โปสเตอร์ผสมกบักาวกระถิน โบราณใช้ยางรักท าพื้น ก็เปล่ียนเป็นสีพลาสติกท าพื้น แล้วลงพื้น
บรรยากาศดว้ยสีอะคริลิค  โบราณใชย้างรักในการติดทองค าเปลว ก็ปรับเปล่ียนเป็นเฟล็ก (สีน ้ามนั
สีเหลือง) แลว้โรยดว้ยผงทองกลอร่ี  ผลงานระยะน้ีจะมีสีสันมากข้ึนท าให้ผลงานดูโดดเด่นไม่เรียบ
จนเกินไป ผลงานดูมีมิติมีระยะมากข้ึน 

จุดประสงคข์องการสร้างสรรคผ์ลงานระยะน้ีเป็นช่วงทดลองเพื่อน าไปสู่การหา
แนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

จุดเด่นของผลงานระยะน้ีอยู่ท่ีลายเส้นสีทองจากผงทองของต้นไม้   สีสันของ
บรรยากาศ   สีสันของดอกไม ้  และสัตวต่์างๆ   ท่ีท าใหผ้ลงานโดดเด่นมีชีวติชีวา 

จุดดอ้ยการทียบสัดส่วนของสัตวก์บัตน้ไมท่ี้ดูไม่สมดุลกนั 
 

ภาพท่ี1 
 

 
 

ภาพท่ี 60  “สายสัมพนัธ์ 4”  
   ขนาด                40x55 เซนติเมตร  
   เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
   ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี2 
  

 
 
ภาพท่ี 61  “สายสัมพนัธ์ 5”  
   ขนาด                55x63  เซนติเมตร  
   เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
   ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2555 
 

ภาพท่ี3 
 

 
 
ภาพท่ี 62  “สายสัมพนัธ์ 4”  
   ขนาด               75x100  เซนติเมตร  
   เทคนิค             จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
               ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2555 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่1  การพฒันาผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ิ 
 

ระยะ 
 
รูปภาพ 

 
ระยะที ่1 

 
ระยะที ่2 

ผลงาน  

 

                                                                  

 
ขนาด 50x75, 50x75, 55x75  เซนติเมตร 40x55, 55x63, 75x100  เซนติเมตร 
แนวคดิ เพื่อถ่ายทอดการอยูร่่วมกนัของสังคมพืช เพื่อถ่ายทอดการอยูร่่วมกนัของสังคมพืช 
เทคนิด ปากกาบนกระดาษ จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
จุดเด่น การใชล้ายเส้นแสดงรายละเอียดของภาพ การใชสี้ทอง และการลงสีบรรยากาศ

ดา้นหลงั 
จุดควร
ปรับปรุง 

งานไม่มีมิติ  สัตวก์บัตน้ไมไ้ม่ค่อยสมดุลกนั 

การ
พฒันา 

มีการสร้างระยะดว้ยการแทรกเส้นตรงถม
พื้นเขม้ตามพุม่ไม ้

มีการสร้างระยะดว้ยสีบรรยากาศ
ดา้นหลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. การด าเนินงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

2.1 ส ารวจเกบ็ข้อมูลภาพถ่ายพรรณไม้เพือ่น ามาเป็นภาพต้นแบบ 
2.2 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

กระนวนการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์มีขั้นตอนการสร้างสรรคแ์ละการน า
ทศันธาตุมาใชใ้นผลงาน คือ เส้น จุด สี พื้นท่ีวา่ง ท่ีเหมือนกนั ทั้ง 5 ภาพ ขา้พเจา้จึงขออธิบาย
รายละเอียดโดยรวมดงัน้ี 

รูปแบบ   เป็นงานจิตรกรรมลายทอง   ท่ีมีการพฒันามาจากลายรดน ้ าและลาย
ก ามะลอ 

เน้ือหา   เน้ือหาท่ีน าเสนอเป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้
ท่ีพบเห็นในทางภาคใตโ้ดยเฉพาะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

มุมมอง เป็นการมองเห็นจากทางดา้นหนา้  
เทคนิค ใชเ้ทคนิคการโรยทองบนพื้นสีอคริลิกแลว้ลา้งน ้า 

2.3 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
  2.3.1 ไมก้ระดาน 
 

 
 

ภาพท่ี  63  กระดานไมท่ี้ใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 
 

 
  2.3.2 สีท าพื้น 
 

 
 

ภาพท่ี  64  สีท าพื้นท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 

 

  2.3.3 สีอะคริลิค  สีโปสเตอร์สีเหลืง  หรือสีขาว 
 

 
 

ภาพท่ี  65  สีท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.3.4 กาวกระถิน 
 

 
 

ภาพท่ี  66  กาวกระถินท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 

 
  2.3.5 ผงทอง 
 

 
 

ภาพท่ี  67  ผงทองยีห่อ้กลอร่ีท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 
 

  2.3.6 ปากกาสีทอง 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  68  ปากกาสีทองท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 
  2.3.7 เฟล็ก (สีน ้ามนัสีเหลือง) 

 

 
 

ภาพท่ี  69  เฟล็กสีเหลืองและสีโปสเตอร์ผสมกาวกระถินท่ีใชใ้นการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 
 

  2.3.8 พูก่นัเบอร์ต่างๆ 
 

 
 

ภาพท่ี  70  พูก่นัตดัเส้นและพูก่นัปัดทองท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 

 
   
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.3.9 แปรงทาสี 
 

 
 

ภาพท่ี  71  แปรงทาสีท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 

 

  2.3.10 ฟ็อกก้ี 
 

 
 

ภาพท่ี  72  ฟ๊อกก้ีท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 
(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 

 

  2.3.11 สะพานรองมือ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  73  สะพานรองมือท่ีใชใ้นการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 

(ภาพถ่ายโดยประภสัสร  สุขนุย้ เม่ือ 18 พฤศจิกายน 2557) 
  2.3.12 วานิช 
  2.3.13 ส าลี 
 

2.4 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
2.4.1 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพที ่ 1 

ขั้นตอนการร่างแบบ  
เน้ือหา  เป็นการน าเสนอเร่ืองราวความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้ภาคใต้  การอยู่

ร่วมกนัของพรรณไมน้้อยใหญ่นานาชนิด  การอยู่แบบพึ่งพาอาศยักนัโดยการเกาะเก่ียวกนั  การ
พึ่งพาโดยการเป็นร่มเงาให้กนัเป็นตน้  นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นถึงการอยูร่่วมกนัของสัตวอี์กดว้ย  
เน่ืองจากหากทรัพยากรป่าไมมี้ความอุดมสมบูรณ์ยอ่มเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยั  และแหล่งอาหารของ
สรรพสัตวต่์างๆไปดว้ย 

องคป์ระกอบของภาพ   จดัวางภาพแบบแนวตั้งเพื่อให้เกิดความรู้สึกพุ่งข้ึนของเส้นท่ี
แสดงถึงการเจริญเติบโต  มีการจดัวางกลุ่มรูปทรงของตน้ไมส้ลบักนัเพื่อให้เกิดระยะในภาพ  พื้นท่ี
วา่งจะแทนดว้ยน ้าและสีบรรยากาศ  ท าหนา้ท่ีเช่ือมกลุ่มรูปทรงตน้ไมใ้นภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี  74  ภาพร่างแนวความคิดวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 1  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มกราคม 2556 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 
 

 
 

 
 
 

ขั้นตอนการข้ึนรูปงานจริง 
น าแบบร่างท่ีไดไ้ปขยายขนาด 100x140 เซนติเมตร  จากนั้นลงสีพื้นไมก้ระดานดว้ยสี

พลาสติกรองพื้นขดัเรียบ   ต่อมาลงสีบรรยากาศโดยรวมของภาพดว้ยสีม่วง    และน ้ าตาลโดยพื้นสี
ม่วงจะแสดงบรรยากาศดา้นบนท่ีอยูไ่กลออกไปและบริเวณท่ีเป็นผนืน ้า   ส่วนสีน ้าตาลอมแดงใชล้ง
บริเวณระยะใกลใ้ชแ้ทนพื้นดิน  จากนั้นน าแบบขยายมาลอกลายลงไป 

ขั้นตอนการลงสี 
เม่ือลอกลายเสร็จ ขั้นตอนการลงสี เป็นการใช ้ สีน ้าเงินเขม้เกือบด าคดัรูปทรงของ

พรรณไมแ้ต่ละชนิด  จากนั้นก็น าภาพท่ีไดไ้ปเคลือบดว้ยวานิชเพื่อใหสี้ติดทนทานยิง่ข้ึน 
ขั้นตอนการตดัเส้น 
น าสีโปสเตอร์ผสมกบักาวกระถินท่ีละลายน ้ าแลว้คนให้เขา้กนั   ทดสอบโดยการน าไป

เขียนบนพื้นท่ีตอ้งการแลว้ใช้ผา้เช็ดถู   หากสีไม่หลุดแสดงว่าใช้ได ้  แต่หากสีหลุดก็เพิ่มน ้ ากาว
กระถินลงไปขั้นตอนน้ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษเน่ืองจากหากผิวมือไปสัมผสักบัพื้นงาน   
งานจะเป็นรอยเกิดความเสียหายตอนท่ีเช็ดเฟล็กและปิดทองจะท าใหท้องหลุดได ้  ขั้นตอนน้ีตอ้งใช้
สะพานรองมือเพื่อหลีกเล่ียงมือไปสัมพสักบังาน   ขั้นตอนการตดัเส้นน้ีเป็นขั้นตอนของการแบ่ง
รูปทรงหรือเป็นการกั้นลายนัน่เอง  โดยบริเวณท่ีเขียนหรือถมพื้นลงไปด้วยสีโปสเตอร์ผสมกาว
กระถินบริเวณนั้นจะเป็นตวักนัไม่ให้ทองติดกบัพื้นท่ีมีเฟล็กเป็นตวัประสาน   บริเวณพื้นท่ีตดัเส้น
หรือถมพื้นเม่ือน าไปลา้งน ้าก็จะหลุดออกมากลายป็นลวดลายท่ีเขียนไว ้

 

 
 

ภาพท่ี  75  ภาพขั้นตอนการตดัเส้นวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 1  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง กุมภาพนัธ์ุ 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการเช็ดเฟล็กโรยผงทอง 
หลงัจากเขียนลายถมพื้นส่วนท่ีไม่ตอ้งการติดทอง  หรือบริเวณท่ีโชวพ์ื้นหลงัเสร็จรอ

จนสีท่ีเขียนแห้งสนิทปัดฝุ่ นท่ีติดบนพื้นงานดว้ยผา้แห้งสะอาด  จากนั้นน าผา้ชุบเฟล็กสีเหลืองเช็ด
บนงานใหบ้างท่ีสุดแต่ยงัคงมีความเหนียวอยูน่ าผงทองท่ีเตรียมไวโ้รยลงบนส่วนท่ีตอ้งการ  ผงทอง
ท่ีใช้มีหลายเฉดสี   ขา้พเจา้ไดน้ าผงทองแต่ละสีมาใช้ในการแบ่งแยกรูปทรงตน้ไมแ้ต่ละชนิดใน
ภาพเพื่อใหง้านดูไม่ราบเรียบจนเกินไป เม่ือโรยผงทองจนเต็มภาพท่ีตอ้งการเสร็จแลว้ปัดส่วนท่ีเกิน
ท่ีเป็นฝุ่ นผงออกจนเห็นแต่ละส่วนท่ีติดราบเรียบกบังาน   ขั้นตอนน้ีตอ้งปัดแบบเบามือเพราะถา้ปัด
แรงเกินไปจะท าใหผ้งทองไม่ติดกบังานเป็นรอยด่าง  หรือหลุดออกมา 
 

 
 

ภาพท่ี  76  ภาพขั้นตอนการเช็ดเฟล็กวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 1  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มีนาคม 2556 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  77  ภาพขั้นตอนการโรยผงทองวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 1 เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มีนาคม 2556 

ขั้นตอนการลา้งน ้า 
ขั้นตอนน้ีสามารถท าไดคื้อน าน ้ าใส่ขวดฟ็อกก้ีฉีดไปบนงานให้ชุ่มจนส่วนท่ีเขียนดว้ย

สีโปสเตอร์ผสมกาวกระถินพองตวัข้ึนมา หรือใชส้ าลีชุบน ้ าแลว้แปะไปบนพื้นงาน จนพองตวั เม่ือ
เกิดการพองตวัข้ึนก็ใชมื้อลูบเบาๆ พร้อมกบัการลา้งน ้ าไปดว้ยเพื่อลดการเสียดสีจากมือท่ีอาจท าให้
เกิดร่องรอยบนงาน เม่ือลา้งน ้ าเสร็จน าผลงานมาซบัน ้ าจนแห้งสนิทเพื่อไม่ให้เกิดรอยด่างท่ีเกิดจาก
หยดน ้าท่ีเกาะบนพื้นงาน 
 

 
 

ภาพท่ี  78  ภาพหลงัการลา้งน ้าวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 1  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มีนาคม 2556 
 

ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม 
ขั้นตอนการใส่สัตวต่์างๆลงไปในภาพ เช่น นก  ผเีส้ือ แมลงปอ เพื่อใหง้านดูมีชีวติมาก

ข้ึน นอกจากน้ียงัมีการใชป้ากกาสีทองในการช่วยเก็บรายละเอียด เช่น ตน้ไม ้ เส้นใบไม ้ ใน
บรรยากาศดา้นหลงัเป็นตน้ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  79  ภาพขั้นตอนการเก็บรายละเอียดวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 1 เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มีนาคม 2556 
 
  ผลงานส าเร็จศิลปนิพนธ์  ภาพที1่ 

 

 
 
ภาพท่ี  80  ภาพผลงานส าเร็จ  

ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้1”  
ขนาด                100 x 140  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนมีนาคม  พ.ศ.2556 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4.2 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพที ่ 2 
ขั้นตอนการร่างแบบ 
เน้ือหา  การแสดงออกของเน้ือหามีความใกลเ้คียงกบัภาพท่ีหน่ึง  ท่ีแสดงถึงการอยู่

ร่วมกนัของ พืช และ สัตว ์ต่างๆ ท่ีพบในภาคใต ้
องคป์ระกอบของภาพ  มีการจดัวางภาพแนวตั้งแสดงถึงการเติบโต  การเจริญงอกงาม 

ลกัษณะองค์ประกอบของถาพยงัคลา้ยกบัภาพแรก  การจดัวาง ของกลุ่มภาพท่ีมีกลุ่มหลกัอยู่ตรง
กลางของภาพเป็นลกัษณะต้นไม้เต็มตน้ กลุ่มย่อยท่ีเป็นกลุ่มตน้ไมข้นาดเล็ก กลุ่มรองเป็นกลุ่ม
ตน้ไมด้า้นหนา้มีการวางกลุ่มรูปทรงท่ีสลบัซา้ยขวา เพื่อใหเ้กิดระยะของภาพ  
  

 
 

ภาพท่ี  81  ภาพร่างแนวความคิดวทิยานิพนธ์ ภาพท่ี 2  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มกราคม 2556 
 

ขั้นตอนการข้ึนรูปงานจริง 
น าแบบร่างท่ีไดไ้ปขยายขนาด 100x140 เซนติเมตร  จากนั้นลงสีพื้นไมก้ระดานดว้ยสี

พลาสติกรองพื้นขดัเรียบ   ต่อมาลงสีบรรยากาศโดยรวมของภาพด้วยสีโทนเย็นด้านล่างไล่ข้ึน
ดา้นบนเป็นสีโทนร้อนท่ีอยูไ่กลออกไป ดา้นล่างสุดลงสีน ้ าตาลอมแดงแทนพื้นดิน  จากนั้นน าแบบ
ขยายมาลอกลายลงไป 
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  82  ภาพขั้นตอนการลงสีพื้นและร่างแบบวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 2 เร่ิมสร้างสรรคช่์วง เมษายน  
2556 

 
ขั้นตอนการลงสี 
คดัรูปทรงของพรรณไมด้ว้ยสีเขียวและสีน ้าเงินเพื่อแยกพรรณไมแ้ต่ละชนิด  ลงสีภาพ

สัตวต่์าง ๆ  ใหเ้หมือนจริง  จากนั้นก็น าภาพท่ีไดไ้ปเคลือบดว้ยวานิชเพื่อใหสี้ติดทนทานยิง่ข้ึน 
ขั้นตอนการตดัเส้น 
ตดัเส้นดว้ยสีโปสเตอร์ผสมกาวกระถิน  ถมพื้นในส่วนท่ีไม่ตอ้งการปิดทอง 

 

 
 
ภาพท่ี  83  ภาพขั้นตอนการตดัเส้นวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 2  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง พฤษภาคม 2556 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการเช็ดเฟล็กโรยผงทอง 
น าผา้ชุบเฟล็กเช็ดลงบนพื้นงานใหบ้างท่ีสุด  แต่ยงัคงมีความเหนีนวอยู ่ จากนั้นโรย

ดว้ยผงทองตามจุดท่ีตอ้งการ  ขั้นตอนน้ีท าแบบเดียวกบัภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี  84  ภาพขั้นตอนการโรยผงทองวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 2  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง พฤษภาคม 2556 
 

ขั้นตอนการลา้งน ้า  
หลงัจากโรยผงทอง  น าไปล้างด้วยน ้ าและใช้มือลูบเบาๆ เพื่อให้ส่วนท่ีเขียนด้วยสี

โปสเตอร์หลุดออก  และปรากฏเป็นลวดลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์ภาพที ่2 
 

 
 
ภาพท่ี  85  ภาพผลงานส าเร็จ  

ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้2”  
ขนาด                100 x 140  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2556 

  
2.4.3 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพที ่ 3 

ขั้นตอนการร่างแบบ 
เน้ือหา เป็นการน าเสนอถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมท่ี้อยูริ่มล าห้วย เป็นการอยู่

ร่วมกนัของพรรณไมท่ี้มีขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นพรรณไมท่ี้สามารถเจริญเติบโตไดท้ั้งบนบกและใน
น ้ า เช่น ผกัหนาม ตน้คลา้ บอน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีพืชท่ีชอบเจริญเติบโตบริเวณท่ีร่มร่ืนอีกดว้ย 
เช่น หวาย เฟิร์น เป็นตน้ เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งอาหารของสัตวต่์างๆ เช่น นก ผเีส้ือ จิงโจน ้ า 
เป็นตน้ 

องค์ประกอบของภาพ   มีการจดัวางภาพแบบแนวนอนเพื่อให้เห็นถึงการอยู่แบบ
กระจดักระจายของพืชและสัตว ์ท่ีแตกต่างจากสองภาพแรกท่ีจดัวางภาพแบบแนวตั้งท่ีแสดงถึง
ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมใ้นป่าใหญ่ มีกลุ่มองคป์ระกอบใหญ่ๆ อยูส่อง
กลุ่ม อยูท่ี่มุมบนซ้ายและล่างขวา มุมดา้นล่างขวาเป็นมุมท่ีอยูด่า้นหนา้ของภาพหรือระยะใกล ้กลุ่ม
ท่ีอยู่ดา้นซ้ายบนจะเป็นระยะกลาง และมีกลุ่มย่อยอีกสองกลุ่มท่ีอยู่ในระยะไกลออกไป และเป็น
กลุ่มท่ีช่วยถ่วงความสมดุลของภาพไม่ใหห้นกัไปทางดา้นใดดา้นหน่ึง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพน้ีมีการแสดงบริเวณพื้นท่ีว่างท่ีแทนดว้ยน ้ า   เพื่อเป็นตวัเช่ือมกลุ่มองค์ประกอบ
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
 

 
 

ภาพท่ี  86  ภาพร่างแนวความคิดวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 3  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มกราคม 2556 
   

ขั้นตอนการข้ึนรูปงานจริง 
น าแบบร่างท่ีไดไ้ปขยายขนาด 100x120 เซนติเมตร  จากนั้นลงสีพื้นไมก้ระดานดว้ยสี

พลาสติกรองพื้นขดัเรียบ   ต่อมาลงสีบรรยากาศโดยรวมของภาพดว้ยสีโทนเยน็  โดยการไล่สีเขม้
โทนเยน็ดา้นบนลงมาเป็นสีอ่อนโทนร้อนดา้นล่าง  จากนั้นน าแบบขยายมาลอกลายลงไป 
 

 
 

ภาพท่ี  87  ภาพขั้นตอนการลงสีพื้นวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 3  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มิถุนายน 2556 
 

ขั้นตอนการลงสี 
สีท่ีใชเ้ป็นสีโทนเยน็มีการไล่สีเขม้จากดา้นบนท่ีเป็นระยะไกล   มาดา้นล่างเป็นสีสว่าง

แทนระยะใกล ้   มีการใช้สีบริเวณน ้ าสว่างกว่าบริเวณดา้นขา้ง ลงสีรูปทรงตน้ไมค้ร่าวๆ เพื่อแยก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลกัษณะของพรรณไมแ้ต่ละชนิด ใชสี้โทนเยน็โดยรอบของภาพและมีสีโทนร้อนอยูเ่กือบก่ึงกลาง
ภาพเพื่อเป็นจุดดึงสายตา 

ขั้นตอนการตดัเส้น 
ขั้นตอนน้ีท าแบบเดียวกบัภาพท่ี 1  และภาพท่ี 2  คือ  ตดัเส้นดว้ยสีโปสเตอร์ผสมกาว

กระถิน  ถมพื้นในส่วนท่ีไม่ตอ้งการปิดทอง 
 

 
 

ภาพท่ี  88  ภาพขั้นตอนการตดัเส้นถมพื้นวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 3  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง กรกฎาคม  
2556 

 

  ขั้นตอนการเช็ดเปล็กโรยผงทอง 
 

 
 

ภาพท่ี  89  ภาพขั้นตอนการเช็ดเฟล็กวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 3  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง สิงหาคม 2556 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  90  ภาพขั้นตอนการโรยผงทองวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 3  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง สิงหาคม 2556 
 

ขั้นตอนการลา้งน ้า 
ขั้นตอนน้ีท าแบบเดียวกบัภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2  คือหลงัจากโรยผงทอง  น าไปลา้งดว้ย

น ้าและใชมื้อลูบเบาๆ เพื่อใหส่้วนท่ีเขียนดว้ยสีโปสเตอร์หลุดออก  และปรากฏเป็นลวดลาย 
ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม 
เป็นขั้นตอนการใส่ภาพสัตวต่์างๆ เช่น  ไก่ป่า  นก  ผีเส้ือ  แมลงปอ  เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มากข้ึน 
 
ผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์  ภาพที ่3 

 

 
 

ภาพท่ี  91  ภาพผลงานส าเร็จ  
ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้3”  
ขนาด                100 x 120  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2556 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4.4 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพที ่ 4 
ขั้นตอนการร่างแบบ 
เน้ือหา  เป็นการเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ริมห้วยคลา้ยกบั

ภาพท่ีสาม แต่มีการขยายมุมมองท่ีกลา้งและไกลข้ึน ท่ีตน้ไมข้นาดใหญ่อยู่ร่วมกบัพรรณไมเ้ล็กๆ 
ริมหว้ย แต่ในลกัษณะท่ีไกลออกไปมีการแสดงใหเ้ห็นถึงพรรณไมท่ี้หลากหลายข้ึน  

องค์ประกอบของภาพ มีการแบ่งกลุ่มภาพ ภาพดา้นซ้ายมือเป็นกลุ่มภาพใหญ่ ตน้ไม้
หน้าแน่น และมีกลุ่มภาพดา้ยนขวา 4 กลุ่มเล็กๆ  มาสร้างความสมดุลของภาพน้ีมีพื้นท่ีว่างท่ีแทน
สายน ้ าเป็นตวัเช่ือมกลุ่มภาพต่างๆ เขา้ดว้ยกนั มีการสร้างระยะดว้ยสีท่ีบางเบาดา้นบนและการวาง
กลุ่มรูปทรงดว้ยการสลบัไปมา ซา้ย ขวา 
 

 
 

ภาพท่ี  92  ภาพร่างแนวความคิดวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 4  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มกราคม 2556 
 

ขั้นตอนการข้ึนรูปงานจริง 
น าแบบร่างท่ีไดไ้ปขยายขนาด 100x130 เซนติเมตร  จากนั้นลงสีพื้นไมก้ระดานดว้ยสี

พลาสติกรองพื้นขดัเรียบ   ต่อมาลงสีบรรยากาศโดยรวมของภาพดว้ยสีโทนเยน็  โดยการไล่สีเขม้
ดา้นล่างข้ึนไปเป็นสีอ่อนโทนร้อนดา้นบน  จากนั้นน าแบบขยายมาลอกลายลงไป 
 

ขั้นตอนการลงสี 
มีการลงสีบรรยากาศเป็นสีโทนเยน็แทรกดว้ยสีก่ึงโทนร้อน  โทนเยน็คือ สีเขียว  เขียว

น ้ าเงิน  น ้ าเงิน และสีโทนก่ึงร้อนคือ สีม่วง  สีเหลือง โดยมีการไล่สีจากเขม้ด้านล่างไปหาอ่อน
ดา้นบน เพื่อช่วยสร้างระยะของภาพ   ลงสีรูปทรงตน้ไมเ้พื่อคดัและแยกรูปทรงของพรรณไมแ้ต่ละ
ชนิดเพื่อใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  93  ภาพขั้นตอนการลงสีแยกรูปทรงตน้ไมว้ทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 4 เร่ิมสร้างสรรคช่์วง  
กนัยายน 2556 

 
ขั้นตอนการตดัเส้น 
ขั้นตอนน้ีกระท าแบบเดียวกนักบัสามภาพแรกคือ   ตดัเส้นดว้ยสีโปสเตอร์ผสมกาว

กระถิน  ถมพื้นในส่วนท่ีไม่ตอ้งการปิดทอง 
 

 
 
ภาพท่ี  94  ภาพขั้นตอนการตดัเส้นถมพื้นวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 4  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง พฤศจิกายน 

2556 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการเช็ดเฟล็กโรยผงทอง 
 

 
 

ภาพท่ี  95  ภาพขั้นตอนการเช็ดเฟล็กวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 4  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง ธนัวาคม 2556 
 

 
 

ภาพท่ี  96  ภาพขั้นตอนการโรยผงทองวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 4  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง ธนัวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  97  ภาพขั้นตอนการโรยผงทองวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 4  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง ธนัวาคม 2556 
 

ขั้นตอนการลา้งน ้า 
ขั้นตอนน้ีท าแบบเดียวกบัสามภาพแรก  คือหลงัจากโรยผงทอง  น าไปลา้งดว้ยน ้ าและ

ใชมื้อลูบเบาๆ เพื่อใหส่้วนท่ีเขียนดว้ยสีโปสเตอร์หลุดออก  และปรากฏเป็นลวดลาย 
ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม 
เป็นขั้นตอนการใส่ภาพสัตวต่์างๆ เช่น  ไก่ป่า  นก  ผีเส้ือ  แมลงปอ  และดอกไมห้ลาก

สีสันเพื่อใหภ้าพดูมีชีวิตมากข้ึน 
 

ผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์  ภาพที ่4 
 

 
 
ภาพท่ี  98  ภาพผลงานส าเร็จ  

ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้4”  
ขนาด                100 x 130  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนธนัวาคม พ.ศ.2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4.5 ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จภาพที ่ 5 
ขั้นตอนการร่างแบบ 
เน้ือหาเป็นการแสดงเน้ือหาท่ีมีการน าเอาทั้งสีลภาพมารวมกนั โดยการแสดงเน้ือหา

ของภาพแบบแนวตั้งเพื่อท่ีจะแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโต ของพรรณไมน้้อย
ใหญ่ แบบเดียวกบัภาพท่ี  1 และภาพท่ี 2 แต่มีการขยายมุมมองท่ีกวา้งข้ึน ใหส้ามารถแสดงภาพของ
พืชขนาดเล็กท่ีกระจดักระจายอยู่ริมน ้ าได้ด้วย แบบ ท่ี 3 และ 4 นอกจากน้ียงัจะแสดงให้เห็นถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว ์ท่ีอยูไ่ม่วา่จะเป้น นก ผเีส้ือ ตะกวด ท่ีอาศยัร่วมกนัพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

องคป์ระกอบของภาพ จดัวางภาพแบบแนวตั้ง  ท่ีมีการพฒันามาจากภาพท่ี 1 และ 2 
และขยายมุมมองของภาพแบบภาพท่ี 3 และ 4 
 

 
 

ภาพท่ี  99  ภาพร่างแนวความคิดวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 5  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง มกราคม 2556 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการข้ึนรูปงานจริง 
 

 
 

ภาพท่ี  100  ภาพขั้นตอนการลงสีพื้นและร่างแบบวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 5  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง 
มกราคม 2557 

 

ขั้นตอนการลงสี 
 

 
 

ภาพท่ี  101  ภาพขั้นตอนการลงสีวทิยานิพนธ์  ภาพท่ี 3  เร่ิมสร้างสรรคช่์วง กุมภาพนัธ์ุ 2557 
 

ขั้นตอนการตดัเส้น 
ขั้นตอนการเช็ดเฟล็กโรยผงทอง 
ขั้นตอนการลา้งน ้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม 
 
ผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์  ภาพที ่5 

 

 
 
ภาพท่ี  102  ภาพผลงานส าเร็จ  

ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้5”  
ขนาด                100 x 130  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
ปีท่ีสร้างสรรค ์ เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2557 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่2 การพฒันาผลงานวทิยานิพนธ์ 
 
    ภาพที่ 
 
รูปภาพ 

 
ภาพที ่1 

 
ภาพที ่2 

 
ภาพที ่3 

 
ภาพที ่4 

 
ภาพที ่5 

ภาพ
ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนาด 100 x 140 ซม. 100 x 140 ซม. 100 x 120 ซม. 100 x 130 ซม. 100 x 130 ซม. 

แนวคิด การอยูร่่วมกนัของพรรณไมแ้ละสตัวห์ลากหลายชนิดท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 

เทคนิค จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 

จุดเด่น การแสดง
รายอะเอียด
ของพรรณไม้
แต่ละชนิด 

การแทรกสีท่ี
สดใส  และสัตว์
ท่ีหลากหลาย 

สี และการวาง
องคป์ระกอบท่ีมี
ระยะมากข้ึน 

การจดัองคป์ระกอบ  
การแสดงพรรณไมท่ี้
หลากหลายมากข้ึน 

การจดัวางท่ีมี
ระยะมากข้ึน 

จุดควร
ปรับ 
ปรุง 

ภาพดูแน่น  
ไม่ค่อยมี
ช่องวา่ง
ระหวา่งกลุ่ม
รูปทรงตน้ไม ้

บรรยากาศ
ดา้นบนกบั
ตน้ไมสี้ทองตดั
กนัเกินไป 

สัดส่วนตน้ไม ้ 
ใบไม ้ และสัตวไ์ม่
สมดุลกนั 

ภาพดูกลืนไปกบัพ้ืน
หลงั 

สีบรรยากาศ
ดา้นหลงับริเวณ
กลางภาพกบั
ระยะหนา้ท่ีเป็น
ตน้ไมสี้ทองตดั
กนัเกินไป 

การ
พัฒนา 

ภาพมี
รายละเอียด
มากข้ึนเม่ือด
ปรียบเทียบกบั
ช่วงก่อน
วิทยานิพนธ ์

กลา้ท่ีจะใชสี้
มากข้ึน 

มีการเปล่ียนมุมมอง
ของภาพ 

มีการขยายมุมมอง
ของภาพท่ีกวา้งข้ึน 

มีการขยาย
มุมมองของภาพ
ท่ีกวา้งข้ึน  และ
การสร้างระยะท่ี
ดูไกลออกไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่4 
 

วเิคราะห์ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 
 

ผลการด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหวัขอ้ “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้

ภาคใต”้ เป็นผลงานท่ีได้มีการพฒันาต่อจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

คน้พบแนวทางการสร้างสรรคท่ี์มีลกัษณะเฉพาะตวั ทั้งในดา้นรูปแบบและในดา้นเน้ือหา 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีเกิดจากความทรงจ า ความประทบัใจต่อธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเคยอยูอ่าศยัตั้งแต่วยัเด็ก ท่ีไดส้ัมผสัถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม ้พืชพรรณต่างๆ รวม

ไปถึงสัตวป่์านานา ชนิด เช่น กระจง กระรอก ตวัน่ิม ตะกวด และนกสายพนัธ์ุต่างๆ เป็นตน้ ขา้พเจา้

จึงน าส่ิงท่ีเคยพบเห็นเหล่าน้ีมาสร้างสรรค์และถ่ายทอดมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ด้วยเทคนิค

วธีิการท่ีพฒันามาจากศิลปะไทยโบราณ ทั้งภาพเขียนสีจิตรกรรมไทย ลายรดน ้า ลายก ามะลอ ซ่ึงเร่ิม

มาจากการท าพื้นแบบภาพเขียนสีจิตรกรรมไทยมีการลงสีบรรณยากาศ  ลงสีเพื่อแบ่งแยกรูปทรง

ต่าง ๆ จากนั้นเคลือบดว้ยวานิช ต่อมาใชสี้โปสเตอร์แทนหรดานผสมกาวกถินตดัเส้นแบบลายรถน ้ า 

เพิ่มรายละเอียดรูปทรงท่ีเขียนสีไว ้เขียนจนเสร็จทั้งภาพแลว้ใชสี้เฟล็กเหลืองทาบนภาพบางๆ แทน

ยางรัก โรยผงทอง   และใชพู้่กนัแห้งปัดผงทองให้ราบเรียบติดกบังาน   จากนั้นน าไปลา้งน ้ าส่วนท่ี

ตดัเส้นหรือถมพื้นก็จะถูกลา้งออกท าใหเ้ห็นพื้นหลงั  ส่วนท่ีไม่ไดต้ดัเส้นหรือถมพื้นก็จะเป็นสีทอง 

ขั้นตอนถดัไปเป็นการเขียนสีในส่วนของดอกไม ้นก ผเีส้ือ  

ในการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นการน าเอารูปแบบจากธรรมชาติจากพรรณไมช้นิดต่างๆ   

มาถอดเป็นลายเส้นแบบงานจิตรกรรมไทย   มีการสร้างระยะของภาพดว้ยเส้น  สี  และพื้นท่ีวา่ง  มี

การใชสี้มาสร้างใหง้านดูมีมิติมากข้ึนเม่ือเทียบกบังานก่อนวิทยานิพนธ์  มีการใชผ้งทองท าให้ภาพดู

เด่นมากข้ึนและสีทองยงัแทนความรู้สึกของความอุดมสมบูรณ์อีกดว้ย 

การวิเคราะห์ภาพวิทยนิพนธ์ทั้ง 5 ภาพเพื่อให้เห็นถึงส่ิงท่ีขา้พเจา้น ามาถ่ายทอด ทั้ง 
รูปแบบ  เน้ือหา  เทคนิควิธีการ  ท่ีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้   การอยูร่่วมกนั
ของสังคมพืชโดยมีการน าเสนอท่ีมีการถอดรูปแบบจากธรรมชาติ  ผา่นกระบวนการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใชท้ศันธาตุทางศิลปะออกมาเป็นผลงานศิลปะนิพนธ์ดงัต่อไปน้ี 
 
วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพที ่1 
 

  
 

ภาพท่ี  103  ภาพผลงานส าเร็จ  
ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้1”  
ขนาด                100 x 140  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพผลงานจิตรกรรมลายทองท่ีแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต้
ภาพท่ี 1  มีการน าเอารูปทรงลกัษณะเฉพาะของพรรณไมช้นิดต่างๆ มาถอดเป็นลายเส้น แบบงาน
จิตรกรรมไทย มีการขียนภาพสัตว ์เช่น นก ผีเส้ือ แมลงปอ ในลกัษณะท่ีเหมือนจริง มีการวางภาพ
แบบแนวตั้งและมีการแบ่งกลุ่มรูปทรงตน้ไมอ้อกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะช่วยสร้างระยะภายใน
ภาพ โดยเร่ิมจาก 

กลุ่มท่ี 1 ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดท่ีประกอบไปดว้ย พรรณไมข้นาดเล็กท่ีอยูด่า้นหนา้สุด คือ 
ตน้บอน ผกัหนาม ตน้ดอกกระดุม(ดอกหญา้สีเหลือง) ถดัไปเป็นพรรณไมท่ี้มีขนาดใหญ่ข้ึน คือ 
เฟิร์นขา้หลวง ตน้โคลงเคลง และตน้คลุม้ มีการสร้างระยะภายในภาพโดยพื้นท่ีวา่งคือพื้นดิน และ
เส้นตรงแนวตั้งท่ีแสดงความถึบความหนาแน่นของกลุ่มตน้ไม ้

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มรูปทรงท่ีอยูท่างดา้นขวา ประกอบดว้ย ตน้ผกัหนาม บอน ตน้ดอกกระดุม 
เฟิร์น พร้าวนกคุม้ และตน้ลูกโทะ มีการเช่ือมกนัของกลุ่มรูปทรงท่ี 1 และ 2 โดย การจดัวางแบบ
เหล่ือมล ้ากนัของพรรณไมข้นาดเล็ก คือ บอน พร้าวนกคุ่ม ผกัหนาม และพื้นดินดา้นหลงั 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มน้ีจะประกอบดว้ยพรรณไมข้นาดใหญ่กวา่ 2 กลุ่มแรก ลกัษณะของใบมี
ขนาดใหญ่ สีทองสวา่งกวา่กลุ่มรูปทรงตน้ไมอ่ื้น เป็นจุดเด่นของภาพ เช่ือมกบักลุ่มท่ี 1 และ 2 ดว้ย
พื้นท่ีวา่งของภาพท่ีแทนดว้ยสีนทีท่ีเป็นน ้า 

กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มตน้ไมพ้รรณไมท่ี้มีขนาดเล็กกวา่กลุ่มท่ี 3 ประกอบไปดว้ย ตน้
นมสวรรค ์เป็นตน้ กลุ่มท่ี 4 เช่ือมกบักลุ่มท่ี 3 โดยเป็นกลุ่มรูปทรงตน้ไมท่ี้อยูด่า้นหลงัของกลุ่มท่ี 3 
เช่ือมต่อกบักลุ่มรูปทรงตน้ไม ้ ท่ี 1 และ 2 ดว้ยพืชน ้า และการเหล่ือมล ้าของตน้ลูกโทะ จากกลุ่ม
รูปทรงพรรณไมพ้รรณไมก้ลุ่มท่ี 2  

กลุ่มท่ี 5 เป็นกลุ่มรูปทรงท่ีอยู่ถดัจากกลุ่มท่ี 3 แต่ดูลึกกว่ากลุ่มท่ี 4 ไปทางด้านซ้าย 
ประกอบดว้ยตน้ไขนาดใหญ่ เช่น ตน้มะไฟ ตน้หลุมพอ มีเถาวลัย ์มีพรรณไมต้ระกูลกาฝากเกาะ
เก่ียวอาศยัอยู ่ 

กลุ่มท่ี 6 ตน้ชงโค และถดัจากระยะท่ี 6 เป็นบรรยากาศมีการเขียนตน้ไมแ้บบลางๆ ไม่
แสดงรายละเอียด เป็นระยะท่ีอยูไ่กลสุดของภาพ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  104  แสดงการวเิคราะห์ภาพ “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้1” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพที ่2 
 

 
 

ภาพท่ี  103  ภาพผลงานส าเร็จ  
ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้2”  
ขนาด                100 x 140  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 
 
ผลงานจิตรกรรมลายทองท่ีแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้ ภาพท่ี 

2 มีการจดัวางภาพแบบแนวตั้ง จดัแบ่งรูปทรงออกเป็น 7 กลุ่ม วางสลบัซา้ยขวา เพื่อแสดงระยะใน
ภาพ  โดยเร่ิมจากดา้นล่างซา้ย ท่ีประกอบไปดว้ย เฟิร์นขา้หลวง เห็ด มีตน้ผกัหนาม บอน ตน้หญา้ ท่ี
ข้ึนอยูริ่มน ้า ดา้นหลงัของกลุ่มรูปทรงเป็น ตน้ลูกโทะ พรรณไมท่ี้อยูใ่นกลุ่มน้ีจะแสดงถึงความชุ่ม
ช้ืน 

กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มรูปทรงขนาดเล็ก ประกอบดว้ยพรรณไมใ้บท่ีข้ึนริมน ้า คือ บอน 
ผกัหนาม กลุ่มท่ี 1 และ 2 มีการเช่ือมต่อกนัดว้ยพื้นน ้า 

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ แสดงดว้ยตน้จิกน ้า และมีไก่ นก อาศยัอยู ่ ซ่ึงถือเป็น
จุดเด่นของภาพน้ี นอกจากน้ียงัมีตน้คลุม้ท่ีแสดงบรรยากาศรองรับดา้นหลงัท่ีไกลออกไป  

กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มตน้หวาย ถดัไปเป็นตน้โคลงเคลง และเล็บเหยีย่ว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่มท่ี 5 เป็นกลุ่มท่ีถดัจากกลุ่มท่ี 3ไปทางดา้นซา้ยเป็นตน้ปาลม์ชา้งร้องไห้ 
กลุ่มท่ี 6 เป็นกลุ่มท่ีถดัจากกลุ่มท่ี 5 ไปทางดา้นขวา ประกอบดว้ยตน้ชงโค และ ตน้

สะตอ 
กลุ่มท่ี 7 เป็นกลุ่มท่ีอยูร่ะยะหลงัสุดเป็นกลุ่มตน้ไมใ้นสีบรรยากาศ   มีตน้เต่าร้าง  
ภาพน้ีมีการใชสี้ท่ีสดใสมากข้ึน  มีการให้สีบรรยากาศดา้นหลงัเป็นสีโทนเยน็ไล่จากสี

เขียวค่อนมาทางดา้นล่างข้ึนไปเป็นโทนร้อนสีส้มเหลือง และสีพื้นดินดา้นล่างเป็นสีน ้าตาล เป็นการ
แสดงบรรยากาศสดช่ืนยามเชา้ อนัชุ่มฉ ่า 
 

 
 

ภาพท่ี  106  แสดงการวเิคราะห์ภาพ “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้2” 

 

 

 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพที ่3 
 

 
 

ภาพท่ี 107  ภาพผลงานส าเร็จ  
ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้3”  
ขนาด                100 x 120  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 

 
ผลงานจิตรกรรมลายทองแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ ของพรรณไมภ้าคใต ้ภาพท่ี 

3 เป็นการน าเสนอเร่ืองราวของพรรณไม้  ริมล าห้วย ท่ีเป็นพรรณไมข้นาดไม่สูงมากนกั  สามารถ
เจริญเติบโตไดท้ั้งในน ้ าและบนบก  ภาพน้ีมีจุดน าสายตาอยูบ่ริเวณตรงกลางของภาพท่ีเป็นสีโทน
ร้อนและเป็นส่วนท่ีสว่างท่ีสุดของภาพ มีโทนสีเยน็อยู่รอบๆ มีการใล่น ้ าหนกัสีเขม้จากดา้นบนท่ี
เป็นสีน ้ าเงินมาเป็นสีเขียน และโทนสีชมพูท่ีสว่าง สีโทนน ้ าเงินเขียวในภาพน้ีจะให้ความรู้สึกถึง
ความชุ่มช้ืน ของบรรยากาศริมล าห้วย มีการจดัวางกลุ่มรูปทรงตน้ไม ้ท่ีวางสลบักนัไปมาแสดง
ระยะของภาพ ในภาพน้ีมีการแบ่งกลุ่มรูปทรงออกเป็น 6 กลุ่มดงัภาพ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 108  แสดงการวเิคราะห์ภาพ “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้3” 
 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพที ่4 
 

 
 

ภาพท่ี 109  ภาพผลงานส าเร็จ  
ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้4”  
ขนาด                100 x 130  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 

   
 

   ส
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ผลงานจิตรกรรมลายทองท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้ภาพท่ี 4 มี
การจดัวางภาพแบบแนวนอนมีการแบ่งกลุ่มรูปทรงออกเป็น 8 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1ประกอบไปดว้ยพรรณไมข้นาดเล็กท่ีข้ึนอยูต่ามริมล าหว้ย สามารถ
เจริญเติบโตไดท้ั้งบนบกและในน ้า เช่น ผกัหนาม บอน ตน้หญา้ เป็นตน้  

กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย ผกัหนาม เฟิร์นขา้หลวง ตน้หญา้ หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง และมีไม้
ยนืตน้ขนาดเล็ก เช่น นมสวรรค ์ตน้ลูกโทะ  

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มรูปทรงขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยตน้จิกขนาดใหญ่ ดา้นล่างประกอบ
ไปดว้ยตน้หญา้ชนิดต่างๆ  

กลุ่มท่ี 4 เป็นกลุ่มรูปทรงตน้ไม ้ท่ีถดัจากกลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย บอน ตน้คลา้ ตน้กลว้ย
ป่า ตน้มะเด่ือ และตน้จิกท่ีอยูใ่นระยะไกลออกไป  

กลุ่มท่ี 5 เป็นกลุ่มท่ีอยูลึ่กเขา้ไป เป็นตน้ไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ มีเถาวลัยแ์ละพืชตระกูล
กาฝากเกาะเก่ียวอยู ่ 

กลุ่มท่ี 6 เป็นกลุ่มรูปทรงตน้ไมท่ี้อยูไ่กลออกไป อยูท่างดา้นบนของภาพ ประกอบดว้ย
เฟิร์น ตน้มะม่วงหิมพานต ์ตน้ปาลม์ชา้งร้องไห ้ตน้ชงโค  

กลุ่มท่ี 7 เป็นกลุ่มรูปทรงก่อนสีบรรยากาศ ให้สีท่ีอ่อนลง รูปทรงตดัด้วยเส้นสีทอง 
เพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนในภาพ 

กลุ่มท่ี 8 เป็นกลุ่มตน้ไมใ้นสีบรรยากาศ เป็นกลุ่มตน้ไมท่ี้ไกลสุดของภาพ  
กลุ่มรูปทรงตน้ไมทุ้กกลุ่มมีการเช่ือมโยงดว้ย พื้นท่ีวา่งท่ีแทนดว้ยน ้ า และสีบรรยากาศ

ท่ีอยูด่า้นหลงั มีการใส่ภาพผีเส้ือ และแมลงปอ เพื่อให้ภาพดูมีชีวิตมากข้ึน โทนสีของภาพท่ี 4 ใชสี้
โทนเยน็ คือ สีเขียวเขม้ดา้นล่างแลว้ไล่น ้ าหนกัสีไปอ่อนดา้นบน คือสีเขียวเหลือง แทรกดว้ยสีโทน
ร้อนในบรรยากาศดา้นหลงั ให้สีรูปทรงตน้ไมต่้างๆ เป็นสีทอง  สีโดยรวมท่ีปรากฎในภาพจะให้
ความรู้สึกบรรยากาศความอบอุ่นของแสงแดดอ่อนๆยามเชา้ 
 

   ส
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ภาพท่ี 110  แสดงการวเิคราะห์ภาพ “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้4” 
 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ภาพที ่5 
 

 
 

        ภาพท่ี 111  ภาพผลงานส าเร็จ  
ช่ือภาพ             “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้5”  
ขนาด                100 x 130  เซนติเมตร  
เทคนิค              จิตรกรรมลายทองบนกระดาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานจิตรกรรมลายทองท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต ้ภาพท่ี 5 มีการวาง
ภาพแบบแนวตั้งและขยายมุมมองท่ีกวา้งข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัภาพท่ี 1 และ 2 มีการแสดงออกของ
พรรณไมใ้นระยะริมน ้ า พรรณไมท่ี้ถดัจากริมน ้ า และพรรณไมท่ี้อยู่ในระยะไกลออกไป มีการ
แบ่งกลุ่มรูปทรงของตน้ไมอ้อกเป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ดา้นล่างขวา มี ตน้ผกัหนาม บอน และตน้หญา้ท่ีอยูริ่มน ้า มีขอนไมผ้พุงัท่ี
แสดงถึงความเส่ือมสลาย 

กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่นน ้าและบนบก ไดแ้ก่ ตน้ผกัหนาม บอน ดอกกระดุม
ทอง หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  

กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มตน้ไมข้นาดใหญ่เป็นจุดเด่นของภาพ ดา้นล่างมีกลุ่มพรรณไมข้นาด
เล็ก เช่น เฟิร์นขา้หลวง หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ตน้ชุมเห็ด ตน้ลูกโทะ บนตน้ไมมี้นกชนิดต่างๆ อาศยั
อยู ่

กลุ่มท่ี 4 เป็นตน้ละมุด ตน้เขม็ป่า  
กลุ่มท่ี 5 เป็นกลุ่มท่ีถดัจากกล่มท่ี 4 ลึกเขา้ไป เป็นตน้มะไฟ  
กลุ่มท่ี  6 เป็นกลุ่มรูปทรงท่ีอยู่ เ กือบก่ึงกลางด้านบนของภาพเป็นระยะท่ีไกล 

ประกอบด้วย ต้นสะตอ ต้นกระพอ้ ถัดลงมาเป็นต้นโคลงเคลง ถัดจากกลุ่มรูปทรงท่ี 6 เป็นสี
บรรยากาศมีการเขียนตน้ไมท่ี้เห็นเพียงรูปทรงแต่ไม่ไดแ้สดงรายละเอียดมากนกั 

มีการใชสี้โทนเยน็โดยการไล่ระยะจากน ้ าหนกัอ่อนดา้นล่างไปหาน ้ าหนกัเขม้ดา้นบน
ท่ีเป็นสีเขียวเขม้และน ้ าเงิน มีการแทรกสีโทนร้อนในส่วนท่ีเป็นพื้นดินเป็นสีน ้ าตาลแดง และส่วน
ของดอกไม ้โทนสีแสดงถึงบรรยากาศความชุ่มช้ืนให้ความรู้สึกอารมณ์ตอนเยน็ๆ มีการจดัวางกลุ่ม
รูปทรงต่างๆ แบบสลบัซา้ยขวา มีพื้นท่ีวา่งท่ีแทนดว้ยน ้าคอยเช่ือมกลุ่มรูปทรงต่างๆ ภายในภาพ 
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ภาพท่ี 112  แสดงการวเิคราะห์ภาพ  “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต ้5” 

 
สรุปผลการวเิคราะห์งานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์   

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด "ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต้" เป็นผลงานท่ีมีการ
พฒันาต่อจากผลงานชุดก่อนศิลปนิพนธ์  เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีพฒันารูปแบบ  เทคนิควธีิการ 
สร้างสรรคม์าจากภาพเขียนสีจิตรกรรมไทย  ลายรดน ้า  ลายก ามะลอ  ดงัน้ี 

1. มีการลงพื้นสี แบบงานจิตรกรรมไทย แต่ใชสี้อะคริลิคแทนสีฝุ่ น 
2. มีการตดัเส้นปิดทองแบบลายรดน ้า  แต่ใชสี้โปสเตอร์ผสมกาวกระถินแทนหรดาล 
3. การจดัวางองคป์ระกอบ  มีการจดัวางคลา้ยกบัภาพจิตรกรรมไทยท่ีมีการด าเนินเร่ือง

จากดา้นล่างไปดา้นบน 
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีไดมี้การน าทศันาธาตุมาช่วยในการถ่ายทอด

ความงาม ดงัน้ี 
1. เส้น เส้นมีความส าคญัมาก  ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด "ความอุดม

สมบูรณ์ของพรรณไมภ้าคใต"้ เพราะผลงานส่วนใหญ่ถ่ายทอดผา่นเส้น ในการสร้างรูปทรงตน้ไม ้
ใบไม ้เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของพรรณไมแ้ต่ละชนิด  เส้นตรงแนวตั้งท่ีแทรกตามพุ่มไมต่้างๆ เพื่อ
สร้างความหนาทึบของพุม่ไม ้ สร้างระยะใหก้บักลุ่มพุม่ไม ้ กอหญา้  นอกจากน้ียงัมี เส้นอีกประเภท
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หน่ึง คือเส้นท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า คือ เส้นท่ีเช่ือมต่อระหวา่งกลุ่มรูปทรงจากจุดหนึงไป
อีกจุดหน่ึงโดยผา่นพื้นท่ีวา่งท่ีเป็นน ้ า   และเส้นตรงท่ีเกิดจากความรู้สึกพุ่งข้ึน เจริญเติบโตข้ึนของ
พรรณไมต่้างๆ 

2. สี การใชสี้ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ในภาพแรกยงัคงให้โทนสีแบบลายก ามะลออยู่
คือสีโทน ม่วง ด า แต่ผลงานช้ินท่ี 2 - 5 มีการใชสี้โทนเยน็ สีเขียว/สีเขียวน ้ าเงิน/สีน ้ าเงิน และแทรก
ดว้ยสีโทนร้อนในสีบรรยากาศ  พื้นดิน  ดอกไม ้และสัตวต่์างๆ  เพื่อแสดงถึงความชุ่มฉ ่า สดช่ืน มี
การใชสี้ทองเป็นสีหลกัของภาพเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ 

3. พื้นผิว มีการสร้างพื้นเรียบ และพื้นผิวเทียมท่ีดูขรุขระ จากการใช้ ถุงพลาสติก 
ฟองน ้า เพื่อใหเ้กิดการเลียนแบบพื้นท่ีผวิขรุขระบริเวณตน้ไม ้ พื้นดิน 

4. น ้ าหนักของสี มีการใช้น ้ าหนักของสีเพื่อสร้างระยะ ให้กับภาพมีทั้งการไล่จาก
น ้ าหนกัเขม้ดา้นล่างไปหาอ่อนดา้นบน และไล่น ้ าหนกัเขม้ดา้นบนมาหาน ้ าหนกัอ่อนดา้นล่าง ซ่ึง
การไล่น ้าหนกัทั้งสองแบบน้ีจะไหค้วามรู้สึกของภาพท่ีต่างกนั 
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บทที ่5 
 

สรุป  อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 
 

ทรัพยากรป่าไมเ้ป็นส่ิงส าคญัต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตบนโลกใบน้ี  เป็นทั้งท่ีอยู่
อาศยั  แหล่งอาหาร  ส าหรับมนุษย์ยงัรวมไปถึงเคร่ืองนุ่งห่มและยารักษาโรคอีกด้วย  แต่ด้วย
วิวฒันาการความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีในปัจจุบนั  ไปท าลายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ป่าไม ้ และสัตวป่์าท าให้ปัจจุบนัน้ีผืนป่าลดน้อยลงไป  ท าให้สัตวป่์าไร้ท่ีอยู่อาศยัน าไปสู่การสูญ
พนัธ์ุในท่ีสุด  ท าใหธ้รรมชาติขาดความสมดุลก่อใหเ้กิดภยัพิบติัตามมา 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี  ขา้พเจา้จึงตอ้งการถ่ายทอดความทรงจ า  
ความประทบัใจ  จากท่ีเคยไดอ้ยูอ่าศยั  สัมผสั  ใกลชิ้ดธรรมชาติ  พรรณไม ้ และสัตวป่์าตั้งแต่วยัเด็ก  
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในอดีต  และปัจจุบนัท่ีพอมีเหลืออยูบ่า้ง  ปรากฏออกมา
เป็นรูปธรรมโดยการถ่ายทอดผ่านทศันธาตุไดแ้ก่  เส้น  สี  น ้ าหนกั  ดว้ยเทคนิคจิตรกรรมลายทอง  
ซ่ึงเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลภาคสนามเก่ียวกบัลกัษณะเด่นของพรรณไมแ้ต่ละชนิด  และแหล่งท่ี
สามารถเจริญเติบโต  เพื่อน ามาถอดเป็นลายเส้น  ศึกษาขอ้มูลการสร้างสรรค์จิตรกรรมลายรดน ้ า  
ลายก ามะลอโบราณ  ตลอดจนผลงานศิลปินท่ีขา้พเจา้สนใจ  มาประมวลผลวิเคราะห์  และน าไปสู่
การร่างแบบแนวความคิด  และผลงานส าเร็จวิทยานิพนธ์ชุด  “ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้
ภาคใต้”  ท่ีมีการสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ  ด้วยเทคนิค  วิธีการท่ีมีการพฒันามาจาก
จิตรกรรมลายรดน ้าและลายก ามะลอโบราณ   

ในการท างานของคนเราไม่มีใครท่ีไม่ เคยเจอปัญหาหรืออุปสรรค  ส าหรับการ
สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ก็เช่นกนั  ปัญหาท่ีขา้พเจา้พบเจอระหวา่งการท างานชุดน้ีคือ 

1.พรรณไมบ้างชนิดมีลกัษณะคลา้ยกนั  ท าให้ยากในการถอดแบบลายเส้นในการแยก
ชนิด 

2.ผงทองท่ีใชโ้ดยเฉพาะผงทองท่ีเลียนแบบทองค าเปลวมีปัญหาในการท าปฏิกิริยากบั
อากาศภายนอกท าใหเ้กิดรอยด่าง 

3.เน่ืองจากภาพมีขนาดใหญ่ท าให้ความหนืดของเฟล็กท่ีเช็ดลงไปไม่สม ่าเสมอท าให้
ทองติดไม่ทัว่ถึง 

4.การจดัวางสัดส่วนของพรรณไมแ้ต่ละชนิดและสัตวไ์ม่สมดุลกนัโดยเฉพาะภาพท่ี  3 
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ขอ้เสนอแนะ 
1.ควรศึกษาลกัษณะของพรรณไมใ้หลึ้กซ้ึงกวา่น้ีเพื่อหาเอกลกัษณ์เฉพาะมาถ่ายทอดได ้
2.ควรศึกษาผงทองหลายยีห่อ้เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างสรรค์ 
3.ในขั้นตอนการเช็ดเฟล็กตอ้งพยายามสังเกต  และทดสอบโดยใชด้า้นหลงัของน้ิวนาง

สัมผสัทดสอบความหนืด 
4.ตอ้งศึกษาและเทียบสัดส่วนของพรรณไมแ้ต่ละชนิดวา่มีความสูงต ่าอยา่งไร  ใบเล็ก

ใหญ่ประมาณใด 
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