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55901315: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ: สีสันของดอกกล้วยไม้ 
 บูรพ์มณี สนธิโพธิ์: สีสันของดอกกล้วยไม้. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณปรีชา  
เถาทอง และ อ.ดร. อภินภัศ จิตรกร. 147 หน้า. 
  
 วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง สีสันของดอกกล้วยไม้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัว ในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม ที่ท าให้เกิดพื้นผิว
และมิติที่แตกต่างกันในชิ้นงาน ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากความประทบัใจในความงามที่มีลักษณะเฉพาะ สีสัน
ของดอกที่งดงามรูปทรงที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าภายในตัวเองที่สามารถใช้แทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของดอก
กล้วยไม้  จึงท าให้ข้าพเจ้าสนใจในการศึกษารูปทรง สีสัน และคุณค่าของดอกกล้วยไม้ ที่ส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกของผู้พบเห็นโดยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวเองของข้าพเจ้าที่มีต่อดอกกล้วยไม้ โดย
มุ่งเน้นถ่ายทอดเรื่องราวสีสัน โดยสื่อสารผ่านทางดอกกล้วยไม้ ผสมผสานกับจิตนาการ ประสบการณ์ของ
ข้าพเจ้ากลั่นกรองสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมผลงานจิตรกรรม 2 
มิติในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม paper mache ที่ท าให้เกิดพื้นผิวและมิติที่แตกต่างกัน
ในชิ้นงาน โดยใช้กระดาษสา กระดาษช าระผสมสีบาติก เป็นสื่อในการสร้างสรรค์ และใช้ทัศนธาตุทางศิลปะ
มาช่วยให้เกิดความงดงามลงตัว 
 ขอบเขตของการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1. ด้านเนื้อหา ผลงานชุดนี้มุ่งน าเสนอ
เนื้อหาด้านการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกโดยใช้กล้วยไม้เป็นสื่อ ผสมผสานความงามทางทัศนธาตุช่วย
ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในและประสบการณ์ส่วนตัวออกมาเป็นรูปธรรม  2. ด้านรูปแบบ 
เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยน าลักษณะเหมือนจริงที่มีโครงสร้างรูปทรงตายตัวของดอกกล้วยไม้มา
แสดงออกอย่างอิสระตามอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อต้นแบบ 3. ด้านเทคนิค เป็นเทคนิคสื่อผสม โดยใช้
กระดาษสา กระดาษช าระผสมสีบาติก เพื่อน าเสนอผลงานที่เน้นลักษณะพื้นผิวและสีสั นที่สามารถสื่อ
อารมณ์และความรู้สึกผ่านทางผลงานได้ 
 ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์
ผลงานให้ตรงต่อวัตถุประสงค์ และตอบสนองแนวความคิดส่วนตัว โดยแสดงออกมาเป็นผลงาน จิตรกรรม 
เทคนิคสื่อผสม paper mache ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 6 ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาด 130 x 200 ซม. 150 x 200 
ซม. 160 x 200 ซม. เพื่อให้ผู้ที่ได้รับชมผลงานได้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของดอกกล้วยไม้ 
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The objective of this study “colors orchids” were to create a thesis representing 
the impressionism characteristics by using mixed media method that result in different 
surfaces and dimensions in work pieces. This work piece was inspired by the impression of 
unique beauty and the colors of beautiful flowers with unique shapes and values of 
orchids which could be used to represent different symbols. I was interested in studying 
the shapes, colors and values of orchids that affect the emotions of the witness by 
conveying my inner feelings toward orchid flowers. This study focused on telling story 
through orchid flowers combined with my imagination and experience into art creation 
process on 2-dimensional impressionist painting. This art work used paper mache 
technique that result in different surfaces and dimensions in work piece by using mulberry 
paper and tissue paper mixed with batik dyes as the creative medium and using visual 
elements to contribute to an ideal beauty.  

The scope of this study was divided into 3 parts 1. Contents, this work focused 
on expressing emotions using orchids as medium incorporating with visual element 
aesthetics to convey emotions and personal experiences into concrete work. 2. Format, 
this art work was a 2-dimensional painting which the realistic appearance with fixed shape 
of orchid flower was independently expressed according to the emotions toward the 
prototype. 3. Technique, mixed media technique was used in this art work by using 
mulberry paper and tissue paper mixed with batik dyes to present art work that 
emphasized the surfaces and colors that could convey feelings and emotions.  

For the results of this creative study, the data was analyzed and used to create 
the art works to meet the objectives and fulfill my personal ideas into six 2-dimensional 
paper mache art works. Each art work was created into 130 x 200 cm, 150 x 200 cm and 
160 x 200 cm work pieces to make the audiences understand in the nature of orchids.  
______________________________________________________________________________  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สีสันของดอกกล้วยไม้” ส าเร็จลุล่วงได้
ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง อาจารย์ รองศาสราจารย์ญาณวิทย์ 
กุญแจทอง รองศาสราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข และอาจารย์ ดร. อภินภัศ จิตรกร อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ที่ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เสมอมา
และคอยให้ก าลังใจห่วงใย ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม (Paper Mache) ที่น ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาผู้ ให้ก าเนิด ให้ความรัก ให้ก าลังกาย ก าลั งใจ 
ก าลังสติปัญญา และก าลังทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน  

ขอกราบขอบพระคุณ คุณย่า ครอบครัวสนธิโพธิ์ และครอบครัวกันยะเส ซึ่งเป็นครอบครัว
อันเป็นที่รัก ที่คอยสนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนคอยช่วยเหลือ และก าลังใจให้เสมอมา  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สมบัติ ผดุงชาติ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่คอยสนับสนุนใน
การศึกษาเล่าเรียน แนะน าช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจให้เสมอมา    

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และ
คณะศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่คอยติดต่อประสานงาน
และให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน  

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ สาขาทัศนศิลปศึกษา รุ่น 4 และเพ่ือน ๆ รุ่น
น้องศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่คอยให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือมาโดย
ตลอด  

ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งในพระคุณ และความกรุณาจากทุกท่าน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 
ก่อให้เกิดวิทยานิพนธ์นี้ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

     กล้วยไม้เป็นพืชที่มีดอกสวยงามมีสีสันหลากหลาย มีรูปทรง ความหมายในเชิงสัญลักษณ์
และคุณค่าที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวด้วยความสวยงามท าให้กล้วยไม้ได้รับความสนใจและเป็นที่
นิยมไปท่ัวโลก 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
     ในธรรมชาติมีพรรณไม้หลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะแสดงถึงความงามที่
แตกต่างกันออกไปกล้วยไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีรูปทรงและสีสันที่มีลักษณะเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
กล้วยไม้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Orchid” ในประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้เป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญงอกงามของกล้วยไม้ และกล้วยไม้ที่พบใน
ภูมิภาคแถบนี้มีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างจากกล้วยไม้ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก
ในภาษาไทยเรียกพืชชนิดนี้ว่า “กล้วยไม้” เพราะมีลักษณะ คล้ายกล้วย ได้แก่ เอ้ืองต่าง ๆ เช่น เอ้ือง
ผึ้ง หรือเอ้ืองค า ซึ่งมีมากในแถบภาคเหนือของประเทศ ส่วนของกล้วยไม้บางตอนมีลักษณะคล้ายผล
กล้วย จึงเรียกว่า ล าลูกกล้วย ส่วนในภาษาอังกฤษค าว่า “Orchid” นั้น มาจากภาษากรีกหมายความ
ถึงลักษณะโป่งเป็นกระเปาะคล้ายต่อมกล้วยไม้เป็นพืชที่มีดอกสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสัน
ลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่นด้วยความสวยงามและความหลากหลายท าให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมไป
ทั่วโลกสีสันที่ละเอียดอ่อนกลีบดอกและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณะเช่นนี้กล้วยไม้จึงให้ความรู้สึกสื่อสาร
ทางอารมณ์ได้เป็นอย่างด ี

นอกจากนี้กล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่ถูกน ามาใช้แทนความหมายเชิงสัญลักษณ์ในภูมิภาค              
ต่าง ๆ ทั่วโลก  โดยทั่วไปกล้วยไม้มักเป็นสื่อสัญลักษณ์ของความรัก ความสวยงาม และสุขภาพ 
ตัวอย่างเช่น ชาวกรีกโบราณถือว่ากล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งเพศชายและการให้ก าเนิด ในประเทศ
อังกฤษยุควิคตอเรียน (Victorian England) กล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหรา อีกทั้งเชื่อว่า
น ามาซึ่งสุขภาพที่ดีและทรัพย์สมบัติ ชาวแอสเทค (Aztecs) ชนพ้ืนเมืองโบราณดื่มกล้วยไม้วนิลา 
(Vanilla orchid) ผสมกับเครื่องดื่มช็อกโกแลตเพ่ือเพ่ิมพลังและความแข็งแกร่ง ในขณะที่ชาวจีนเชื่อ
ว่ากล้วยไม้รักษาโรคปอดและอาการไอ ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศใช้กล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่ง
ที่หายากและละเอียดอ่อนงดงาม ในประเทศไทยใช้ดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของวันครูด้วย 
แต่กว่าจะสั่งสอนศิษย์ให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ก็ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนและทุ่มเท
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เช่นเดียวกันแต่ผลของความอดทนทุ่มเทนั้นจะได้ดอกผลที่ผลิบานงดงามดั่งเช่นดอกกล้วยไม้นั้นเอง 
 จากความประทับใจในความงามที่มีลักษณะเฉพาะ สีสันของดอกที่งดงามรูปทรงที่มี
เอกลักษณ์ของดอกกล้วยไม้ และความหมายหรือคุณค่าภายในตัวเองที่สามารถใช้แทนสัญลักษณ์
ต่างๆ ของดอกกล้วยไม้ จึงท าให้ข้าพเจ้าสนใจในการศึกษารูปทรง สีสัน และคุณค่าของดอกกล้วยไม้   
ที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็นโดยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวเองของข้าพเจ้าที่มี
ต่อดอกกล้วยไม้ มุ่งเน้นถ่ายทอดเรื่องราวสีสัน โดยสื่อสารผ่านทางดอกกล้วยไม้ ผสมผสานกับ               
จิตนาการ ประสบการณ์ของข้าพเจ้า กลั่นกรองสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือสะท้อน
ออกมาเป็นรูปธรรมผลงานจิตรกรรม 2 มิติในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม ที่ท าให้
เกิดพ้ืนผิวและมิติที่แตกต่างกันในชิ้นงาน โดยใช้วัสดุ กระดาษสา กระดาษช าระผสมสีบาติก เป็นสื่อ
ในการสร้างสรรค์ และใช้ทัศนธาตุทางศิลปะมาช่วยให้เกิดความงดงามลงตัว 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพ่ือศึกษาสีสัน รูปทรง และความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของกล้วยไม้ ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกประทับใจที่มีของข้าพเจ้า 
 2. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าผ่านความ
งดงามของรูปทรงของดอกกล้วยไม้ซึ่งมีกลีบดอกที่สวยงามละเอียดอ่อนมีเอกลักษณ์ โดยมุ่งเน้น
ถ่ายทอดเรื่องราว สีสัน บรรยากาศ แสดงความงามออกมาอย่างเป็นเอกภาพ 
 3. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม ที่ท า
ให้เกิดพ้ืนผิวและมิติที่แตกต่างกันในชิ้นงาน โดยใช้วัสดุ กระดาษสา กระดาษช าระผสมสีบาติก เป็น
สื่อในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา    
 1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ผลงานชุดนี้มุ่งน าเสนอเนื้อหาด้านการแสดงออกซึ่งอารมณ์
ความรู้สึกโดยใช้กล้วยไม้เป็นสื่อ ผสมผสานความงามทางทัศนธาตุช่วยในการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกท่ีอยู่ภายในและประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้าออกมาเป็นรูปธรรม 
 2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ โดยน าลักษณะเหมือนจริงที่มี
โครงสร้างตายตัวซึ่งเป็นการใช้รูปทรงของดอกกล้วยไม้มาแสดงออกอย่างอิสระตามอารมณ์ความรู้สึก
ที่มีต่อต้นแบบที่เป็นกล้วยไม้ 
 3. ขอบเขตทางด้านเทคนิค เป็นเทคนิคสื่อผสม โดยใช้วัสดุ กระดาษสา กระดาษช าระ
ผสมสีบาติก เพื่อน าเสนอผลงานที่เน้นลักษณะพ้ืนผิวและสีสันที่สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกผ่าน
ทางผลงานได้ 
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วิธีการศึกษาและสร้างสรรค์ 
 วิธีการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สีสันของดอกกล้วยไม้” มีขั้นตอนสรุป
โดยสังเขป ดังนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา และแหล่งข้อมูล รวมทั้งภาพถ่าย
และผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า 

2. ก าหนดกรอบแนวความคิด ขอบเขตของการสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์
และรูปแบบการน าเสนอผลงาน  

3. สร้างภาพร่าง เพ่ือคัดเลือกภาพร่างที่มีความสมบูรณ์ และน าไปสู่การขยายเป็นภาพ
ผลงานจริง    

4. ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผลงานมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

5. สร้างสรรค์ผลงาน  โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ได้จากการค้นคว้า (ศิลปะอิมเพรสชั่น
นิสม์  เทคนิคสื่อผสม)  

 
แหล่งข้อมูล  

1. ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร ต ารา และข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
    1.1 ศึกษาข้อมูลหรือหนั งสือเอกสารต าราที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อมูลทาง

พฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ 
    1.2 ศึกษาข้อมูลหรือหนังสือเอกสารต าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้   
    1.3 ศึกษาข้อมูลหรือหนังสือเอกสารต าราที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผลงานของศิลปิน ที่มี

อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน   
    1.4 ศึกษาทัศนธาตุที่สามารถช่วยสื่ออารมณ์ความรู้สึกในชิ้นงาน 

           1.5 ศึกษาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ พันธุ์ของ
กล้วยไม้ และผลงานของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์  

2. ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม   
    2.1 ศึกษาจากสถานที่จริงพันธุ์กล้วยไม้ต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงในธรรมชาติ

เพ่ือจะได้ศึกษา  รูปทรง สีสัน และธรรมชาติของดอกกล้วยไม้โดยตรง โดยศึกษาจากฟาร์มกล้วยไม้ใน
ประเทศไทย  

    2.2 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและภาพถ่ายที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งจ าเป็น
ที่จะต้องถ่ายภาพสิ่งที่เป็นต้นก าเนิดของแรงบันดาลใจเพ่ือน ามาศึกษา  
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วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ชุดนี้ได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของการ
บันทึกข้อมูล และส่วนของการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ส าหรับใช้ในการบันทึกข้อมูล 
 วัสดุ 
     1. ดินสอ  
     2. ยางลบ 
   3. สมุดบันทึก สมุดวาดภาพ 
 อุปกรณ์ 
   1. กล้องถ่ายภาพ  
   2. คอมพิวเตอร์  
   3. อุปกรณ์ส าหรับเก็บข้อมูล (Flash Drives) 
   4. แผ่น CD 
 ส าหรับใช้ในกระบวนสร้างสรรค์ผลงาน 

 วัสดุ   
1. กระดาษช าระ (Zilk)  
2. กระดาษสา    
3. สีบาติก (ตราส าเภา) (ตราเทพนม) (Johaneksan) 
4. น้ าเปล่า   
5. กาว (TOA)   
6. กระดาษสีน้ า (Masterart Renaissant เเบบหยาบ 200 grams) 
7. ดินสอสี (Artist Quality)  
8. ยางลบ   
9. สีอะคริลิค (Amsterdam) (Sakura) 
10. น้ ามันสน (Sharks)  
11. สีย้อมไม้ (Beger wood stain) 
12. สีรองพ้ืนไม้กันเชื้อรา (TOA) 
13. สเปรย์เคลือบเงา (Win) 

    อุปกรณ์  
1. เฟรมไม้อัด (Plywood)  
2. ถุงมือพลาสติก (Pro Gloves) 



 
5 

 

 

3. กะละมังพลาสติก 
4. ตะแกรงกรอง 
5. ผ้าขาวบาง 
6. พู่กัน 
7. จานสี 
8. แปรงทาสี 
9. ไฟล์ภาพ 
10. คอมพิวเตอร์ 

 
 กรอบแนวความคิด 
 
 

 
            
                       
                                
 
                                          
 
 
                       
            
            
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กล้วยไม้ หมายถึง กล้วยไม้ที่สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคศิลปะสื่อผสม ที่ได้จากน าเอากระดาษ
ช าระ และกระดาษสา ที่ผสมด้วยสีบาติกที่มีลักษณะของสีใกล้เคียงกับสีของกล้วยไม้ตามธรรมชาติ 
และน ามาปั้นเป็นส่วนต่าง ๆ กล้วยไม้ ติดกับพ้ืนหลังที่ท าจากไม้ จนได้ช่อกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม 
สามารถน าไปตกแต่งฝาผนังให้สวยงามได้ 

ผลงานการสร้างสรรค์ 
ชุด “สีสันของดอกกล้วยไม้” 

ดอกกล้วยไม้ 
      เป็นพืชที่มีดอกสวยงาม สีสันหลากหลาย   
สะดุดตา มีรูปทรงโดดเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์       
ท าให้กล้วยไม้เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจ 
จึงน าความประทับใจมาสร้างสรรค์งานโดยใช้
เทคนิคเปเปอร์มาเช่ 

เทคนิคการสร้างสรรค์ 
จิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม (Mixed media art) 
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 สีสัน หมายถึง ช่อกล้วยไม้ที่สร้างขึ้นมีสีสันสวยงามหลากหลายสี และมีสีที่ใกล้เคียงกับสี
ของกล้วยไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งสีที่ได้เป็นสีบาติกที่ได้จากการทดลองผสมสีและน าไปสร้างชิ้นงานแล้ว  
ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื่อความหมายของผู้พบเห็น 
 สื่อผสม (Mixed media art) หมายถึง การสร้างผลงานชุด “สีสันของดอกกล้วยไม้” 
สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขนงมาผสมผสานท าให้
เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกของ
ผู้สร้าง ซึ่งเทคนิคและวิธีการ  ที่ใช้ครั้งนี้ ใช้วิธีการปั้นและปะติดวัสดุลงบนพ้ืนหลังจนได้ภาพผลงาน
สีสันของดอกกล้วยไม้ 
 Impressionism หมายถึง ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม์  จะมุ่งเน้นถึงการสร้างสรรค์ภาพ             
ที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรู้ในช่วง ณ.เวลานั้นและเป็นช่วงเวลาที่ฉับพลัน และจะมีการแยกแยะสีที่             
จะเข้ามาประกอบกันเข้าเป็นแสงที่ส่องต้องสิ่งต่าง ๆ ท าให้เกิดพ้ืนผิวภาพที่ เต็มไปด้วยสีสันที่
แปรเปลี่ยนเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง  
 Collage หมายถึง การปะติดวัสดุประเภทกระดาษช าระและกระดาษสาลงบนผลงาน
ศิลปะ เพ่ือตองการสร้างช่อดอกกล้วยไม้ที่มีพ้ืนผิว น้ าหนักและท าให้ผลงานศิลปะเกิดลักษณะ 2 มิติ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสีสัน รูปทรง และความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของกล้วยไม้ 
ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกประทับใจที่มีของข้าพเจ้า 
 2. ได้ผลงานที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้าผ่านความงดงามของรูปทรง
ของดอกกล้วยไม้ซึ่งมีกลีบดอกที่สวยงามละเอียดอ่อนมีเอกลักษณ์ โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดเรื่องราว สีสัน
บรรยากาศ แสดงความงามออกมาอย่างเป็นเอกภาพ 
 3. ได้ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม ที่ท าให้เกิดพ้ืนผิว
และมิติที่แตกต่างกันในชิ้นงาน โดยใช้วัสดุ กระดาษสา กระดาษช าระ ผสมสีบาติก เป็นสื่อใน             
การสร้างสรรค์ผลงาน 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ผู้สร้างได้ท าการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่ในการจัดท าในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ความหมายของกล้วยไม้ 
2. ความหมายของกล้วยไม้ เชิงสัญลักษณ์ 
3. ข้อมูลพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับดอกกล้วยไม้ 
4. ประเภทของดอกกล้วยไม้ 
5. เปเปอร์มาเช่ 
6. สื่อผสม 
7. ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)   
8. ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคสื่อผสม 
9. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน 
10. ศิลปกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
 

1. ความหมายของกล้วยไม้  
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน1 พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายของกล้วยไม้ไว้ว่า  

“กล้วยไม้  น. ชื่อพรรณไม้ในวงศ์  Orchidaceae  มีหลายสกุลและมากชนิด รูปและลักษณะต่าง ๆ 
กัน  บางชนิดเกาะตามต้นไม้และหิน บางชนิดขึ้นอยู่บนดิน บางชนิดมีดอกงาม พายัพเรียกว่า เอ้ือง”  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2 พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของกล้วยไม้ไว้ว่า 
“กล้วยไม้  น. ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Orchidaceae ลักษณะต้น ใบ และช่อดอก 

ต่าง ๆ กัน บางชนิดเกาะตามต้นไม้และหิน บางชนิดขึ้นอยู่บนพ้ืนดิน บางชนิดมีดอกงาม 
บางชนิดมีกลิ่นหอม  พายัพเรียก เอ้ือง” 

___________________ 
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์

, 2525), 57. 
2ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค

พับลิเคชั่นส์, 2542), 43.
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 เปลื้อง ณ นคร  ได้ให้ความหมายของกล้วยไม้ไว้ว่า3 กล้วยไม้ หมายถึง ดอกเอ้ืองมีมาก
หลายพันธุ์ ทั้งที่ขึ้นกับดินและเกาะอาศัยสิ่งอ่ืน เช่น ต้นไม้และหิน มีทั้งที่เป็นของเทศและของไทยแท้ 
ที่มีกลิ่นหอมมีมากโดยเฉพาะกล้วยไม้ของไทยเรามีหลายชื่อ เช่น หวายตะมอย ช้างด า ช้างแดง 
ช้างเผือก เอ้ือง-กุหลาบ เอ้ืองสามปอยขุนตาล สามปอยหลวง 
 สรุปได้ว่า กล้วยไม้เป็นพืชวงศ์ Orchidaceae มีดอกสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสัน
ลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่นหอม เรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลายพันธุ์ บางชนิดขึ้น
เกาะตามต้นไม้และหิน บางชนิดขึ้นอยู่บนพื้นดิน บางชนิดมีดอกงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม 

 
2. ความหมายของกล้วยไม้ เชิงสัญลักษณ์ 
 ส าหรับประเทศไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สั่งสอนให้มีความนับถือ ความ
เคารพบูชาผู้ที่มีพระคุณ มีการโยงใยสายสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นในสังคม ครอบครัว พ่อแม่ปู่ย่า            
ตายายและญาติผู้ใหญ่เป็นสิ่งควรเคารพกราบไหว้เพ่ือเกิดมงคลชีวิตและได้อานิสงส์แห่งความกตัญญู 
และเช่นกันต่อครูอาจารย์ ในสังคมไทยก็ยกย่องบูชาผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาว่ามีบุญคุณไม่ต่างจาก
พ่อแม่ หากพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณท าให้เราเกิดมา ครูก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่สร้างให้มีวิชาติดตัวเป็น
อาวุธชีวิต เพื่อให้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพ ไปด ารงตนเป็นคนดีมีศีลธรรมได้  

 ดังนั้นท าให้สังคมไทยมีสัญลักษณ์หนึ่งที่ใช้แทนพระคุณของครู นั่นก็คือค าว่า “พระคุณ              
ที่สาม” ในที่นี้หมายถึงพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ครูมีต่อศิษย์ รองจากพระคุณที่หนึ่งและสอง คือพ่อแม่             
เลยทีเดียว 

 ในขณะที่ดอกไม้ประจ าวันครู อย่าง “ดอกกล้วยไม้” มีคติที่มาอย่างคมคายลึกซึ้งอย่างยิ่ง  
ศ.ม.ล. ปิ่น มาลากุล บุคคลส าคัญของโลกและศิลปินแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัย
วิชาการศึกษาและผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน บุคคลผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาไทย ท่านเขียนโคลงที่แหลมคมถึงการศึกษาเอาไว้
บทหนึ่งว่า… 
                    “กล้วยไม้มีดอกช้า                      ฉันใด 
                             การศึกษาเป็นไป                              เช่นนั้น 
                             แต่ออกดอกคราวใด                          งานเด่น 
                             งานสัง่สอนปลูกปั้น                           เสร็จแล้วแสนงาม” 
________________________ 
 3Dictionary, พจนานุกรมแปลไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 
2559, เข้าถึงได้จาก  http://dictionary.sanook.com/search/dict-th-th-royal-institute                    
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 ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่ใช้เวลานานในการผลิดอกออกช่อ ต้องการการเอาใส่ใจจาก          
ผู้ปลูก เสมือนครูที่ต้องเพาะปลูกความรู้ความดีงามแก่ศิษย์ ไม่ใช่งานง่ายและงานสบาย เป็นงานที่ต้อง
เปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบเอาใจใส่ ใช้เวลา ใช้ความอดทนและความเมตตาสูงยิ่งกว่าศิษย์             
ซึ่งเปรียบเสมือนดอกกล้วยไม้จะประสบความส าเร็จงดงามผลิดอกออกช่อสวยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจของ
ครอบครัวของสังคม และของประเทศชาติ คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2539 จึงพิจารณาเห็นว่า
คุณลักษณะของดอกกล้วยไม้ มีลักษณะเชิงสัญลักษณ์คล้ายอาชีพครู จึงประกาศให้เป็นดอกไม้
ประจ าวันครูนั่นเอง4 

 

3. ข้อมูลพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับดอกกล้วยไม ้
 3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยไม้ 
   กล้วยไม้ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า "Orchid" ในประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้
เป็นจ านวนมากซึ่งประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเจริญงอกงามของกล้วยไม้ และ
กล้วยไม้ที่พบในภูมิภาคแถบนี้มีลักษณะเด่นที่ เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแตกต่างจากกล้วยไม้ใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก  ในภาษาไทยเรียกพืชชนิดนี้ว่า "กล้วยไม้" เพราะมีลักษณะคล้ายกล้วย ได้แก่  
เอ้ืองต่าง ๆ เช่น  เอ้ืองผึ้งหรือเอ้ืองค า ซึ่งมีมากในแถบภาคเหนือของประเทศ ส่วนของกล้วยไม้บาง
ตอนมีลักษณะคล้ายผลกล้วย จึงเรียกว่าล าลูกกล้วย  ส่วนในภาษาอังกฤษว่า  "Orchid"  นั้น มาจาก
ภาษากรีก  หมายความถึงลักษณะโป่งเป็นกระเปาะคล้ายต่อม กล้วยไม้เป็นพืชที่มีดอกสวยงาม              
มีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาดรูปทรง และกลิ่นด้วยความสวยงามและความหลากหลายจึง
ท าให้ กล้วยไม้เป็นที่นิยมไปทั่วโลกจนขึ้นชื่อว่า ราชินีแห่งความงามของผืนป่านับว่ากล้วยไม้เป็น             
อัญมณีที่มีลวดลายสีสันที่ให้ความงดงามแก่ผู้พบเห็นเมื่อใดก็ตามที่ได้มองเห็นดอกกล้วยไม้แต่ละช่อ
ผลิดอก ออกมาให้ชื่นชมจึงท าให้การรอคอย นั้นเกิดคุณค่าทางจิตใจ 
  เมื่อดอกกล้วยไม้เบ่งบานให้ชื่นชมแล้วนับเป็นการรอคอยที่มีแต่ความสุขซึ่งดอก
กล้วยไม้บางชนิดยังส่งกลิ่นหอมเพ่ิมความหน้าหลงใหลให้พรรณไม้ชนิดนี้มากข้ึนอีก กล้วยไม้ยังเป็นที่
นิยมกันอย่างมากในต่างประเทศนอกจากเพาะเลี้ยงไว้เชยชมแล้วกล้วยไม้ยังเป็นพืชทางเศรษฐกิจ
เนื่องจาก ประเทศไทยเราเป็นป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์  จึงมีกล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้พ้ืนเมืองจ านวน
มากถึง 167 สกุล 1,140 ชนิด กล้วยไม้ที่พบทั่วโลกมี 796 สกุล 19,000 ชนิด 
  กล้วยไม้เป็นพรรณไม้ที่มีความสวยงามมีลักษณะเด่นคือเป็นกล้วยไม้พืชประเภทอิง
อาศัยมีใบเลี้ยงเดียวมีรูปทรงหลากหลายให้ดอกสวยงามสีสันสดใสมีวิวัฒนาการในตัวเองชอบความชุ่ม
ชื้นและสามารถทนต่อสภาพอากาศแล้งได้มีรากและล าต้นที่สามารถเก็บสะสมอาหารไว้ได้นาน   
_________________________ 
 4Trueid, วันครูกับสัญลักษณ์ ดอกกล้วยไม้-เรือจ้าง-พระคุณที่สาม, เข้าถึงเมื่อ                         
15  ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://news.trueid.net/detail/28045 
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สืบพันธุ์โดยการอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศก็ได้ กล้วยไม้จึงสามารถกระจายพันธุ์อยู่ได้ทั่วทุกภูมิภาค
เราจึงพบกล้วยไม้ได้ทุกที่ทั่วไปไม่ว่าสภาพภูมิอากาศจะเป็นอย่างไรก็ตามพฤกษศาสตร์ที่บรรยาย
ลักษณะพืชในวงศ์กล้วยไม้ ได้ยึดถือรายละเอียดต่าง ๆ ของดอกเป็นหลักส าคัญพันธุ์ไม้ในวงศ์กล้วยไม้
ด้วยกล้วยไม้มีสภาวะความเป็นอยู่ตามธรรมชาติแตกต่างกัน บางชนิดอยู่บนพ้ืนดินบางชนิดอยู่บน
ต้นไม้ และบางชนิดขึ้นอยู่บนหินที่มีหินผุและใบไม้ผุตกทับถมกันอยู่ ทั้งนี้สุดแล้วแต่ลั กษณะและ
อุปนิสัยของกล้วยไม้แต่ละชนิดซึ่งจะปรับตัวตามความเหมาะสมกับ สภาวะและการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพต่าง ๆ ของธรรมชาติที่แวดล้อม5  

 3.2 ลักษณะเฉพาะของ “ดอกกล้วยไม”้   
  กล้วยไม้เป็นพืชที่มีส่วนต่าง ๆ สมบูรณ์ คือ มีราก ต้น ใบ ดอก และผล รากของ

กล้วยไม้ ไม่มีรากแก้ว ล าต้นไม่มีแก่นไม้ ใบจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีเส้นใบขนานกันตามความยาวของ
ใบซึ่งมีรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
  3.2.1 ราก (Root) ระบบรากของกล้วยไม้จะมีลักษณะคล้ายกับพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ทั่วไป ท าหน้าที่ดูดความชื้น ดูดอาหารจากเครื่องปลูก เกาะเครื่องปลูกหรือต้นไม้อ่ืน เพ่ือให้ล าต้น
สามารถทรงตัวอยู่ได้ หรือบางชนิดก็มีสีเขียว มีคลอโรฟิลล์ท าหน้าที่ปรุงอาหารได้ด้วยซึ่งรากของ
กล้วยไม้นั้นมีหลายประเภท ได้แก่  
   1. ระบบรากดิน (Terrestrial) เป็นกล้วยไม้ที่มีรากเกิดจากหัวที่อวบน้ าอยู่ใต้
ดิน ตัวรากจะมีน้ ามาก เมื่อถึงฤดูฝนต้นจะแตกหน่อ ใบอ่อนจะชูพ้นขึ้นมาบนผิวดินและออกดอกใน
ตอนปลายฤดูฝนแต่พอพ้นฤดูฝนไปแล้วใบก็จะทรุดโทรมและแห้งไป  เหลือแต่หัวที่อวบน้ า โดยมี
อาหารสะสมฝังอยู่ใต้ดินสามารถทนความแห้งแล้งได้  เช่น กล้วยไม้สกุลนางอ้ัว (Pecteilis) สกุล                 
ฮาบีนาเรีย (Habenaria) เป็นต้น  
   2. ระบบรากกึ่งดิน (Semi terrestrial) เป็นกล้วยไม้ทีมีรากใหญ่หยาบและ
แตกแขนงแผ่กระจายอย่างหนาแน่น สามารถเก็บสะสมน้ าได้ดีพอสมควร บางครั้งจะพบว่าใบอาจจะ
หลุดร่วงไปในฤดูแล้งจนเหลือแต่ตอ เช่น กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum)                                                
   3. ระบบรากกึ่งอากาศ (Semi epiphyte) เป็นกล้วยไม้ทีมีระบบรากเป็นแขนง
ใหญ่ หยาบ ลักษณะคล้ายฟองน้ า สามารถเก็บและดูดน้ าได้มาก ผิวนอกเกลี้ยงไม่มีขน สามารถน าน้ า
ไปใช้ตามเซลล์ผิวได้ตลอดความยาวของราก เช่น กล้วยไม้สกุลแคทลียา (Cattleya), สกุลออนซีเดี้ยม 
(Oncidium) เป็นต้น สเปโธกล็อตติส (Spathoglotlis) สกุลเอื้องพร้าว (Phaius) เป็นต้น  
 
_________________________ 
 5จุฑารัตน์ ศรีบัวลา, พันธุ์กล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก
http://203.172.184.5/bc/web/2555/532kt3/5322014102/page1.html 
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   4. ระบบรากอากาศ (Epiphyte) เป็นกล้วยไม้ที่มีระบบรากหยาบมาก ราก
พวกนี้โดยธรรมชาติบางส่วนจะยึดเกาะกับต้นไม้หรือวัสดุปลูกที่อาศัยอยู่  รากบางส่วนจะพุ่งไปใน
อากาศ  ไม่ เกาะกับสิ่ งใด  เช่น  สกุลช้าง (Rhynchostylis) สกุลแวนด้า (Vanda) สกุลกุหลาบ 
(Aerides) สกุลเข็ม (Ascocentrum) เป็นต้น  
  3.2.2 ล าต้น (Stem) หมายถึง ส่วนที่เป็นข้อ บริเวณส่วนเหนือข้อและติดอยู่กับข้อ
จะมีตา ตาอาจจะแตกเป็นหน่ออ่อน กิ่งอ่อนหรือช่อดอกก็ได้ ส่วนที่เป็นข้อเป็นส่วนที่มีใบ กาบใบ 
หรือกาบของล าต้นที่ไม่มีส่วนของใบเจริญออกมาได้ ส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเรียกว่า ปล้อง ส าหรับล าต้น
ของกล้วยไม้ที่โผล่พ้นจากเครื่องปลูกแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ล าต้นแท ้และล าต้นเทียม 
   1. ล าต้นแท้ คือล าต้นที่มีข้อ ปล้อง เหมือนกับล าต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป 
ที่ส่วนเหนือข้อจะมีตา ซึ่งสามารถเจริญเป็นหน่อใหม่และช่อดอกได้ ล าต้นประเภทนี้จะเจริญเติบโต
ออกไปทางยอด ได้แก่ กล้วยไม้สกุลแวนด้า แมลงปอ และรองเท้านาร ี  
   2. ล าต้นเทียมหรือที่เรียกว่า ล าลูกกล้วย ท าหน้าที่สะสมอาหาร ตาที่อยู่ตาม            
ข้อบน ๆ ของล าลูกกล้วยสามารถแตกเป็นหน่อหรือช่อดอกได้ แต่ล าต้นที่แท้จริงของกล้วยไม้ประเภท
นี้คือ เหง้า ซึ่งเจริญในแนวนอนไปตามผิวของเครื่องปลูก ลักษณะของเหง้ามีข้อและปล้องถี่ กล้วยไม้            
ที่มีล าต้นลักษณะนี้ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย แคทลียา เอพิเด็นดรั้มและสกุลออนซิเดี้ยม  
    ล าต้นของกล้วยไม้มีความแตกต่างกันหลายแบบ เช่น กลุ่มหนึ่งมีลักษณะเด่น
เฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ พวกที่มีล าต้นป่องพองคล้ายผลกล้วยที่เรียกกันว่า ล าลูกกล้วย หรือ
หัวเทียม (pseudobulb) หรือหัว แต่ยังมีกล้วยไม้อ่ืน ๆ อีกมากที่มีลักษณะของต้นแตกต่างไปจากนี้ 
ซึ่งมักจะมีส่วนของต้นที่เป็นตัวหลัก มีลักษณะกลมยาวเป็นเส้นค่อนข้างเล็ก แต่มักจะแข็งและเหนียว 
ซึ่งเรียกกันว่าเหง้า (rhizome) เหง้าของกล้วยไม้จะทอดไปตามเปลือกไม้มีรากสั้น ๆ ยึดเกาะ และ
จากเหง้านี้มีล าต้นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมักจะมีลักษณะที่ต่างไปจากเหง้าเดิม เช่น เป็นล ายาว ดังที่พบเห็นใน
พวกเอ้ืองสายต่าง ๆ (Dendrobium spp.) ล าของกล้วยไม้บางชนิดโคนพองกว่าส่วนปลาย บางชนิด
หัวท้ายเรียว ตรงกลางป่องเล็กน้อย ส่วนพวกที่มีหัวเทียม ส่วนที่เป็นหัวก็จะมีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น 
ทรงกระบอก รูปกระสวย รูปหยดน้ า หรือคล้ายผลชมพู่ บางชนิดค่อนข้างกลม กลมแป้น เป็นต้น ถ้า
เป็นพวกกล้วยไม้ดินส่วนหัวมักจะอยู่บนดินหรือกึ่งใต้ดิน และบางชนิดอาจมีส่วนโคนของกาบใบคลุม 
ล าต้นที่เป็นล าหรือมีลักษณะคล้ายหัวนี้ ท าหน้าที่เก็บน้ าและอาหารสะสม ทั้งนี้เนื่องจากกล้วยไม้ส่วน
ใหญ่เป็นพืชทนแล้ง มีชีวิตรอดอยู่ได้โดยขาดน้ าติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือน กล้วยไม้บางชนิด
มองไม่เห็นล าต้น เนื่องจากมีขนาดเล็กและมีใบปกคลุมตลอด หรือมีขนาดสั้นและเล็กมาก บางชนิดล า
ต้นลดขนาดลงมาก แต่มีส่วนรากเจริญได้ดี เช่น พวกพญาไร้ใบ และบางชนิดล าต้นใต้ดินป่องพอง 
(tuber) ท าหน้าที่สะสมอาหาร กล้วยไม้ที่ต้นยาวมาก ได้แก่ พวกวานิลลา (vanilla spp.) ซึ่งอาจยาว
ได้เป็น 10 เมตร และที่ต้นสูงได้มาก ได้แก่ พวกหวายแดง (Renanthera spp.) แต่เมื่อพิจารณาถึง
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ขนาดโดยรวมแล้ว ว่านเพชรหึงน่าจะเป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ สูงหรือยาวได้ถึง 3 เมตร 
และใบยาว 25-50 เซนติเมตร นอกจากนั้นกล้วยไม้หลายชนิดยังมีกิ่งที่กลายเป็นต้นเล็ก ๆ ที่พร้อมจะ
หลุดร่วงใบเจริญเป็นต้นใหม่ได้ เป็นการเพ่ิมจ านวนต้นให้มากข้ึนอีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากแตกหน่อ  
  3.2.3  ใบ (Leaf) กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว คือ เส้นใบจะอยู่ในลักษณะขนาน
กันไปตามความยาวของใบ ใบของกล้วยไม้มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของกล้วยไม้ 
นับตั้งแต่รูปร่าง สีสัน ขนาด และการทรงตัวตามธรรมชาติ ลักษณะใบของกล้วยไม้มีหลายชนิด เช่น 
ใบแบน ใบกลม และใบร่องซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างพวกใบกลมกับใบแบน แต่ใบกล้วยไม้ส่วนมากแล้ว
จะมีลักษณะแบน การเรียงตัวจะมีทั้งเรียงสลับกันและเรียงซ้อนทับกัน สีของใบส่วนมากมีสีเขียวอม
เหลืองบางชนิดใบมีสีสันลวดลายสวยงาม หน้าที่ของใบ คือ สังเคราะห์แสง โดยสารสีเขียวเรียกว่า
คลอโรฟีลล์ที่อยู่ภายในใบร่วมกับแสงสว่าง ช่วยให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศผ่านเข้าไปทาง     
รูถ่ายก๊าซของใบท าปฏิกิริยากับน้ าเกิดเป็นน้ าตาล นอกจากนี้ใบยังท าหน้าที่คายน้ าออกจากต้น  ช่วย
ให้รากสามารถดูดน้ าและอาหารเข้าสู่ต้น เป็นการแทนที่น้ าที่ระเหยออกจากใบ ท าให้ต้นได้อาหาร
หรือปุ๋ยผ่านเข้าทางรากได้  
                    ใบของกล้วยไม้มีลักษณะแตกต่างกันตามสายพันธุ์ของกล้วยไม้ เช่น กล้วยไม้
ในสกุลสแพโตกล๊อตทิส (Spathoglottis) ลักษณะใบเป็นจีบ กล้วยไม้พญาไร้ใบ (Chiloschista 
usneoides LDL) มีลักษณะใบที่เล็กมากเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ในที่ค่อนข้างร่ม  มีรากหนาแน่นสีเขียว 
สามารถปรุงอาหารได้ ใบจึงเจริญออกมามีขนาดใหญ่กว่าหัวเข็มหมุดเล็กน้อย กล้วยไม้รองเท้านารี 
(Paphilopedilum) ลักษณะใบมีสีสันงดงามหลายชนิดมีใบสีเขียวแก่สลับเขียวอ่อน  กล้วยไม้ 
(Anoectochilus siamensis) ลักษณะใบมีสีน้ าตาลอมแดงและมีลายหรือกระสีขาวสวยงามมาก 
  3.2.4 ดอก (Flower) โดยปกติดอกกล้วยไม้มี 6 กลีบ ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 
(Sepal) 3 กลีบ และกลีบดอก (Petal) 3 กลีบ และตรงกลางดอกเป็นเส้าเกสร (Staminal column) 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
   1. กลีบเลี้ยง (Sepal) กลีบเลี้ยงเรียงตัวอยู่รอบนอกสุด จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อ
คว่ าดอกดู บางชนิดกลีบเลี้ยงทั้งสามมีลักษณะคล้ายกัน  และหลายชนิดมีกลีบเลี้ยงที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน คือ แยกเป็นกลีบเลี้ยงบน (dorsal sepal) อยู่ในต าแหน่งหลังเส้าเกสร และกลีบเลี้ยง
ด้านข้าง (lateral sepal) 2 กลีบ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน แต่อาจจะต่างจากกลีบเลี้ยงบน และบาง
สกุล กลีบเลี้ยงด้านข้างเชื่อมติดกัน หรือบางสกุลกลีบเลี้ยงทั้งสามเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ๆ  
   2. กลีบดอก (Petal) กลีบดอกเรียงตัวเป็นชั้นถัดเข้าไปจากชั้นกลีบเลี้ยง
ประกอบด้วยกลีบดอกด้านข้าง (lateral petal) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน ส่วนกลีบดอกอีก 1 กลีบนั้น 
มีลักษณะที่แตกต่างจากกลีบดอกด้านข้างอย่างชัดเจนนิยมเรียกกันว่า กลีบปาก (lip) บางคนเรียก
กลีบกระเป๋า ซึ่งมักจะเป็นส่วนเด่นที่สุดของดอก มีความหลากหลายหรือวิจิตรพิสดารต่าง ๆ กันไป
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ตามสกุลและชนิด เช่น เป็นแผ่นที่แยกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงโคนกลีบปาก (hypochile) กับช่วงปลาย              
กลีบปาก (epichile) ซึ่งทั้งสองช่วงมักจะมีลักษณะต่างกัน หรือแยกเป็น 3 ส่วน  มีช่วงกลาง หรือ              
คอกลีบปาก (mesochil)  ช่วงโคนกลีบปากบางชนิดมีหูกลีบปาก (side lobe)  ช่วงปลายกลีบปาก
หลายชนิดหยักเว้าหรือพับจีบ หรือมีชายครุยทางด้านบนแผ่นกลีบปากอาจจะมีสัน (keel) เป็นแนว 
หรือตุ่มเนื้อเยื่อ (callus) ลักษณะต่างกัน นอกจากนั้นช่วงโคนหรือใกล้โคนหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่
ของกลีบปากยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นถุง (saccate) หรือเป็นเดือย (spur) ซึ่งมีลักษณะและขนาด
แตกต่างกันตามแต่ชนิด  กลีบปากของกล้วยไม้ส่วนใหญ่มักจะอยู่ทางด้านล่างของดอก (resupinate) 
ซึ่งเกิดจากการบิดตัวของดอกในระยะที่เป็นดอกอ่อน อีกพวกมีกลีบปากอยู่ทางด้านบน  
   3. เส้าเกสร (Staminal column) ส่วนที่ส าคัญและเป็นลักษณะเฉพาะของ
กล้วยไม้ คือ เส้าเกสร ซึ่งเป็นที่รวมของวงหรือชั้นเกสรเพศผู้และส่วนของเกสรเพศเมียเข้าไว้ด้วยกัน มี
ลักษณะเป็นแท่งอยู่ตรงกลางดอก ส่วนบนสุดมักจะมีฝาเล็ก ๆ (anther cap หรือ operculum)  ปิด
คลุมกลุ่มเรณูไว้ ต่ าลงมาทางด้านหน้าของเส้าเกสรซึ่งหันเข้าสู่กลีบปาก มีแอ่งเว้าลึกเข้าไปในเส้าเกสร 
ภายในมีน้ าเหนียว ๆ  คือส่วนยอดของเกสรเพศเมีย  (stigma) ซึ่งมีลักษณะและต าแน่งที่อยู่
เปลี่ยนแปลงไปต่างจากดอกไม้ชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งปกติอยู่ที่ยอดเหนือส่วนเว้าที่เป็นแอ่ง กล้วยไม้บางกลุ่ม
อาจจะมีการเจริญของเนื้อเยื่อออกไปเป็นจะงอย (rostellum) ซึ่งนับเป็นส่วนของเกสรเพศเมียที่เป็น
หมัน ส่วนด้านข้างของยอดเส้าเกสรทั้งสองข้างก็อาจจะมี stylid ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแผ่น  
โคนเส้าเกสรก็เช่นเดียวกันบางกลุ่มมีการเจริญของเนื้อเยื่อโคนเส้าเกสรยึดออกไปเป็นคาง (mentum) 
กลีบเลี้ยงคู่ข้างในบางชนิดจะติดอยู่ 2 ข้างของส่วนที่ยึดออกไปนี้ และกลีบปากติดที่ปลายสุด ซึ่งเมื่อดู
จากภายนอกจะเห็นคล้าย ๆ เป็นถุงเส้าเกสรมีรูปลักษณ์ต่าง ๆ กันในแต่ละชนิดหรือแต่ละสกุล และ
ใช้ในการจัดจ าแนกกล้วยไม้ได้  
   4. อับเรณู (Anther) อับเรณูของกล้วยไม้ส่วนใหญ่มีเพียง 1 อัน (ยกเว้นวงศ์
ย่อย Apostasioideae และ Cypripedioideae ซึ่งมีจ านวน  3 และ 2 อัน ตามล าดับ ) ติดอยู่ที่
ส่วนบนของเส้าเกสร มีฝาครอบกลุ่มเรณูที่มักจะหลุดร่วงง่าย (ยกเว้นในวงศ์ย่อย Neottioideae และ 
Orchidioideae ที่ฝาปิดกลุ่มเรณูไม่หลุดร่วง แต่จะแตกตามยาว) อับเรณูในแต่ละสกุลมีจ านวนกลุ่ม
ละอองเรณูต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 2 ไปจนถึง 8 กลุ่ม มีทั้งแบบที่ละอองเรณูแต่ละกลุ่มเป็นอิสระ และแบบ
ที่ยึดติดกันแน่นกับแผ่นบางใส เรียกชุดกลุ่มเรณู (pollinarium) รูปแบบต่าง ๆ กัน ส่วนแผ่นหรือแถบ
เยื่อที่คล้ายก้านยึดติดกับกลุ่มเรณู เรียกว่าก้านกลุ่มเรณู (caudicle หรือ stipe) ที่ปลายอีกด้านของ
แผ่นเยื่อมักจะแผ่แบนเป็นแป้นหรือเป็นตุ่ม และมีสารเหนียว ๆ ซึ่งท าให้ชุดกลุ่มละอองเรณูเกาะติดไป
กับหัวหรือขาของแมลงที่มาตอมดอกกล้วยไม้ได้โดยง่าย เรียกปุ่มหรือแป้นก้านกลุ่มเรณู (viscidium)  
กว่าส่วนที่เป็นก้านดอก และมักจะมีร่องตามยาว 3-6 ร่อง ภายในรังไข่มีออวุล (ovule) ขนาดเล็กจน 
เกือบเป็นผงจ านวนมากมาย  
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   นอกจากนี้ยังมีส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องกับดอกอีกส่วนหนึ่ง คือส่วนที่เรียกว่าใบ
ประดับ (bract) และใบประดับย่อย (bracteole) อยู่ตรงบริเวณที่ก้านดอกหรือก้านดอกย่อยต่อกับ
ต้นหรือแกนช่อดอก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกล้วยไม้บางชนิด เช่น เอ้ืองเต่าทอง  
  3.2.5 ช่อดอก (Inflorescence) มีลักษณะแตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางแล้วแต่
สกุลและชนิดของกล้วยไม้ บางชนิดมีก้านช่อสั้นมาก บางชนิดมีก้านช่อยาว บางชนิดมีช่อดอกตั้งแข็ง  
บางชนิดมีช่อดอกลักษณะโค้งหรือห้อยหัวลง เช่น ช่อดอกกล้วยไม้ไอยเรศ กล้วยไม้บางชนิดมีช่อดอก
ยาวและมีแขนงแยกออกไปอีก เช่น ช่อดอกกล้วยไม้ในสกุลเรแนนเธอร่า ก้านซึ่งเป็นแกนกลางของช่อ
ดอกจะประกอบด้วยข้อและปล้อง ช่อดอกของกล้วยไม้บางชนิดมีตาซึ่งอยู่ตามข้อของก้านที่เป็นแกน
ช่อสามารถแตกและเจริญออกมาเป็นต้นกล้วยไม้เล็กได้ เช่น กล้วยไม้สกุลฟาแลนด์น๊อฟซิส เป็นต้น  
  3.2.6 ผลหรือฝัก (Fruits or pods) ผลหรือฝักของกล้วยไม้มีลักษณะรูปร่างที่
แตกต่างกันเมื่อแก่เต็มที่ผลหรือฝักนั้นจะแตกตามแนว ข้างในผลหรือฝักนั้นจะมีเมล็ดที่มีขนานเล็ก
มาก เมล็ดนั้นอาจมีถึงล้านเมล็ด โดยในธรรมชาติแล้วเมล็ดเหล่านี้จะมีโอกาสเจริญงอกงามจน
กลายเป็นต้นใหม่ อาจได้จ านวนที่ไม่มากนัก ส่วนเมล็ดที่งอกและเจริญเติบโตได้นั้นต้องอาศัย
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และจะต้องมีราก พวกไมคอไรซา (mycorrhiza) อาศัยอยู่ด้วย โดยที่ราจะ
เจริญเข้าไปในเมล็ด ทั้งรากและเมล็ดจะเจริญเติบโตด้วยการพ่ึงพาอาศัยกัน6  

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงภาพลักษณะของกล้วยไม้ 
ที่มา: นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 
_______________________ 

 6นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 

http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf
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ภาพที่ 3 แสดงภาพลักษณะของกล้วยไม้ 
ที่มา: นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 
 
4. ประเภทของดอกกล้วยไม้  
 การจ าแนกตามสกุลของกล้วยไม ้
 4.1 กล้วยไม้สกุลแวนด้า Vanda แวนด้าเป็นกล้วยไม้ประเภทโมโนโพเดียล ไม่แตกกอ 
เจริญเติบโตไปทางยอด รากเป็นรากอากาศ ใบมีลักษณะกลม แบนหรือร่อง ใบซ้อนสลับกัน ช่อดอก
จะออกด้านข้างของล าต้นสลับกับใบ ช่อดอกยาวและแข็ง กลีบนอกและกลีบในมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน 
โคนกลีบแคบ และไปรวมกันที่โคนเส้าเกสร กลีบดอกในล่างด้านใต้มีเดือยแหลมยื่นออกมาเป็น
ส่วนท้ายของปากกระเป๋า ปากกระเป๋าของแวนด้าเป็นแบบธรรมดาแบนเป็นแผ่นหนาแข็งและพุ่งออก 
ด้านหน้า รูปลักษณะคล้ายช้อน หูกระเป๋าทั้งสองข้างแข็งและต้ังขึ้น สีดอกมีมากมายแตกต่างกัน 
ตามแต่ละชนิด  กล้วยไม้สกุลแวนด้าพบในป่าตามธรรมชาติประมาณ 40 ชนิด มีกระจายพันธุ์อยู่             
ในทวีปเอเชีย ตั้งแต่อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย อินโดนีเซีย จนถึงฟิลิปปินส์ แวนด้าได้รับการปรับปรุง 
สายพันธุ์ขึ้นอีกหลายพันธุ์ ปัจจุบันได้มีการจ าแนกประเภทของแวนด้า โดยอาศัยรูปร่างลักษณะของ
ใบออกเป็น 4 ประเภท คือ  
  4.1.1 แวนด้าใบกลม มีลักษณะของใบกลมยาวทรงกระบอก ต้นสูง ข้อห่าง สังเกต
ได้ที่ใบติดอยู่ห่าง ๆ กัน มีดอกช่อละหลายดอก แต่ดอกจะบานติดต้นอยู่คราวละ 2–3 ดอกเท่านั้น 
เมื่อดอกข้างบนบานเพ่ิมขึ้น ดอกข้างล่างจะโรยไล่กันขึ้นไปเรื่อย ๆ การปลูกใช้ดอกจึงนิยมปลิดดอก
มากกว่าตัดดอกท้ังช่อ  
  4.1.2 แวนด้าใบแบน ลักษณะใบแผ่แบนออก ถ้าตัดมาดูหน้าตัดจะเป็นรูปตัววี มี      
ข้อถี่ ปล้องสั้น ใบซ้อนชิดกัน ปลายใบโค้งลงและจักเป็นแฉก  

http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf
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  4.1.3 แวนด้าใบร่อง มีรูปทรงของใบและล าต้นคล้ายใบแบนมากกว่าใบกลม แวนด้า
ประเภทนี้ไม่พบในป่าธรรมชาติ การน ามาปลูกเลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้น โดยน าแวนด้าใบกลมมา
ผสมกับแวนด้าใบแบน  
  4.1.4 แวนด้าก้างปลา มีรูปทรงของใบและล าต้น กิ่งใบกลมกับใบแบน พบตามป่า
ธรรมชาติน้อยมาก เพราะกล้วยไม้พันธุ์นี้เป็นหมันทั้งสิ้น  
   ในบรรดาแวนด้าทั้ง 4 ประเภทนี้ แวนด้าใบกลมเป็นแวนด้าที่เลี้ยงง่ายที่สุด 
สามารถปลูกลงแปลงกลางแจ้งได้โดยไม่ต้องมีโรงเรือน แต่ดอกมักจะบานไม่ทน ส่วนที่เลี้ยงยากที่สุด
คือ แวนด้าใบแบน มีหลายพันธุ์ ทั้งดอกใหญ่และดอกเล็ก แต่ที่ได้รับความนิยมได้แก่ ฟ้ามุ่ย เพราะ
ดอกใหญ่ สีสวย การเลี้ยงแวนด้าใบแบนจ าเป็นต้องมีโรงเรือนเพราะต้องการแสงที่พอเหมาะ ส าหรับ
แวนด้าใบร่องเป็นลูกผสมระหว่างใบกลมและใบแบน ถูกผสมขึ้นเพ่ือให้ปลูกเลี้ยงง่ายขึ้น แต่ดอกมักจะ
สีไม่สวยและปากหักง่าย  

    
 

ภาพที่ 4 ดอกกล้วยไม้แวนด้าฟ้ามุ่ย 
ที่มา: ณัฐฐินันท์ ภัทรพงศาวงศ์, ประมวลภาพกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/V/v.shtml 
 
  ลักษณะกล้วยไม้สกุลแวนด้า 

1. ฟ้ามุ่ย Vanda coerulea  
      ฟ้ามุ่ย ( vanda coerulea ) เป็นราชินีของกล้วยไม้แวนด้า ชื่อฟ้ามุ่ย หมายถึง            
สีฟ้าอมม่วง ค าว่า. “มุ่ย” แปลว่าม่วง ดังนั้น จึงเป็นกล้วยไม้ของไทยชนิดเดียวในโลก ที่มีสีน้ าเงินฟ้า
อมม่วง สดใสซึ่งเป็นสีที่หายากในกล้วยไม้ และดอกที่มีขนาดใหญ่เป็นช่อตั้งสวยงามสะดุดตา ถึงแม้ว่า 
เราจะพบฟ้ามุ่ยในบางส่วนของประเทศอินเดีย พม่า ก็ตาม แต่ได้มีการยืนยันจากนักกล้วยไม้ตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ต่างก็ยอมรับว่าฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยเป็นฟ้ามุ่ยที่มีดอกใหญ่  สีเข้มและ             
ลายสมุกชัดกว่าแหล่งก าเนิดอ่ืนใดในภูมิภาค ฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ที่นิยมอย่างมากกันมานาน พบ
หลักฐานเป็นลายลักษณ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2380 ที่ฟ้ามุ่ยต้นแรก ๆ ได้ถูกน าเข้าไปยังทวีปยุโรป  โดย                  
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วิลเลียม  กริฟฟิท (William Grifit)  ซึ่งต่อมาได้มีการเก็บกันอย่างมากนับเป็นหมื่นต้นจากพม่าเพ่ือ
ส่งไปต่างประเทศดังได้มีบันทึกไว้ในหน้า 238 ในหนังสือ ต าราเล่นกล้วยไม้ (พ.ศ. 2459) พระนิพนธ์
ของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ฟ้ามุ่ยมีลักษณะดอกสีฟ้า หรือ             
ฟ้าอมม่วง ซึ่งในธรรมชาติยังมีฟ้ามุ่ยสีขาวและสีชมพู นับเป็นสีที่หาได้ยาก  ซึ่งโอกาสที่จะเจอนับเป็น
หนึ่งในพันหรือในหมื่นต้นอาจจะเจอเพียงต้นเดียว  ตั้งแต่ในอดีตย้อนไปไม่ต่ ากว่าสิบปีฟ้ามุ่ยชมพู   
สวย ๆ ที่ได้พบเจอจากธรรมชาติมีน้อย อาจมีบางต้นที่ถูกน ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ส าหรับผสมแวนด้า
เพ่ือให้ได้แวนด้าสีชมพู เช่น ฟ้ามุ่ยชมพูจาก อ . สะเมิง ที่มีชาวบ้านมาขายให้คุณชิเนนทร ใน                    
ปี  พ .ศ . 2539 ซึ่ งเป็ นต้นที่ ได้ ถ่ ายรูปลงหนั งสือ  The Field Guide To The Wild Orchid of 
Thailand (Fourth and Expended Edition) ซึ่งต้นของคุณชิเนนทรไม่ได้ผสมติดฝักเพ่ือขยายพันธุ์ 
และในเวลาต่อมาได้ถูกเชื้อราเข้าท าลายจนต้นเสียหายไปในที่สุด 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 ดอกกล้วยไม้แอสโคเซ็นด้า สุคนธรัศมิ์ 
ที่มา: Vanda แวนด้า, กล้วยไม้สกุลแวนด้า Vanda, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/V/v.shtml 
 
  2. แอสโคเซ็นด้า สุคนธรัศมิ ์(Ascocenda Sukontharat)  
      แอสโคเซ็นด้า สุคนธรัศมิ์ (Ascocenda Sukontharat) โดยกล้วยไม้บ้านปลาย
ฟ้า แอสโคเซ็นด้าต้นนี้ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551  "สุคนธรัศมิ์"  แปลว่ามีกลิ่นหอมอบอวล จรุงใจ เป็นลูกผสม
ระหว่าง แวนด้าสามปอยขุนตาล  แอสโคเซ็นด้า คุณนก โดยคุณปริยุตต์ ยุวานนท์ ของบริษัทสากล
ออร์คิด เป็นผู้พัฒนาพันธุ์และเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ได้ทูลเกล้าถวาย เมื่อ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 และ
ขึ้นจดทะเบียน เมื่อ 29 พฤษภาคม  2551  
      กล้วยไม้แอสโคเซ็นดา สุคนธรัศมิ์ พระราชทานนามโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เป็นแอสโคเซน็ดาลูกผสมระหว่างต้นแม่พันธุ์ คือ แวนดาสามปอยขุนตาล 
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(Vanda denisoniana) และต้นพ่อพันธุ์ คือ แอสโคเซ็นดา คุณนก (Ascocenda Khun Nok) โดย 
นายปริยุตต์ ยุวานนท์ (บริษัทสากลออร์คิดส์) ผู้พัฒนาพันธุ์และเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ ที่อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานชื่อพันธุ์
กล้วยไม้ ซึ่งบริษัทสากล ออร์คิด ได้ทูลเกล้าถวายเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2551 พระราชทานชื่อว่า                
"สุคนธรัศมิ"์ แปลว่ามีกลิ่นหอมอบอวลจรุงใจ ตามพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ 
พระวรชายาฯ พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้รับการขึ้นทะเบียนลูกผสมใหม่
จากราชสมาคมพืชสวนอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ลักษณะดอกมีขนาดประมาณ 
1.5 นิ้ว กลีบดอกส่วนปลายเป็นสีเหลืองอมส้ม มีกลิ่นหอมนุ่มนวล กลิ่นจะหอมมากในช่วงเช้าและ
หอมตลอดทั้งวัน ออกดอกตลอดทั้งปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ดอกกล้วยไม้เอ้ืองสามปอยหลวง 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แสดงภาพลักษณะของกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://pirun.ku.ac.th/~.html. 
 
  3. เอ้ืองสามปอยหลวง Vanda benbonii  
      เป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบน มีถ่ินก าเนิดทางภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียง
เหนือ มีลักษณะคล้ายกับสามปอยชมพู มีใบกว้างและยาวกว่าเล็กน้อย ดอกช่อหนึ่งมีประมาณ 10 
ดอก ดอกมีกลีบนอกและกลีบในมีสีขาวอมเหลือง กลีบดอกห่าง หูปากทั้งสองข้างสีขาว แผ่นปากสี
เขียวเหลือบเหลือง ปากเว้าเดือยสั้น รูปดอกใหญ่ขนาดดอกโตประมาณ 7 เซนติเมตร ออกดอกเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม  
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  ตัวอย่างพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้า 
   เอ้ืองโมกข์ Vanda teres 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 7 เอ้ืองโมกข์ Vanda teres 
ที่มา: Orchidtropical.com, เอื้องโมก และ เอ้ืองโมกพรุ, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.orchidtropical.com/vanda_teres.php 
 
   เป็นกล้วยไม้ป่าพ้ืนเมืองของไทย พบเกาะอาศัยเลื้อยอยู่ตามต้นไม้สูง มีล าต้น
กลมขนาดเท่าดินสอ จัดเป็นแวนด้าใบกลมพันธุ์แท้ ใบกลมยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ก้านช่อดอก
ยาว มีดอกน้อย กลีบนอกสีขาวหรือชมพูม่วง กลีบในใหญ่กว่ากลีบนอก มีรูปเกือบเป็นวงกลม ขอบ
หยิกเป็นคลื่น ปากมีสามแฉกสีเหลืองมีสีแดงด้านในหูปากม้วนหุ้มเส้าเกสร ปลายปากสีม่วงชมพู
เหลือง ขนาดของดอกแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์โดยเฉลี่ยประมาณ 7–10 เซนติเมตร 

 เอ้ืองสามปอยขาว Vanda denisoniana 
                        

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 เอ้ืองสามปอยขาว Vanda denisoniana 
ที่มา: fire_phoenix IP, กล้วยไม้ท่ีบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com/viewblog.php 
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 เอ้ืองสามปอยขาวเป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบน มีลักษณะใบซ้อนแบบฟ้ามุ่ย แต่       
ใบบางและยาวกว่า ก้านช่อยาว ดอกมีสีขาว ปากใหญ่สีขาว ในปากเป็นสีเหลือง กลีบดอกนอกและ
กลีบในมีรูปร่างลักษณะเหมือนกัน 

 เอ้ืองสามปอยชมพู Vanda bensoni 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 เอ้ืองสามปอยชมพู Vanda bensoni 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, ลักษณะของกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.orchidtropical.com/vanda-bensonii.php 

 
 เป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบน มีลักษณะใบซ้อนเรียงสลับกัน ช่อดอกตั้งและยาว 

ประมาณ 50 เซนติเมตร ช่อหนึ่งมี 13–15 ดอก ดอกสีน้ าตาล มีลายสมุกคล้ายฟ้ามุ่ย กลีบดอก 
หนาขอบกลีบเป็นคลื่น ด้านหลังกลีบและกระเป๋าเป็นสีชมพู ดอกห่าง รูปดอกโปร่ง ขนาด                 
4.4 เซนติเมตร 

      ฟ้ามุ่ย Vanda coerulea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ฟ้ามุ่ย Vanda coerulea 
ที่มา: Vanda แวนด้า, กล้วยไม้สกุลแวนด้า Vanda, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/V/v.shtml 
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   เป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบนที่มีถ่ินก าเนิดทางภาคเหนือของไทย ลักษณะของใบ
ค่อนข้างกว้างกว่าใบของแวนด้าชนิดอ่ืน ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร ใบ          
ซ้อนเรียงสลับกัน ช่อดอกตั้งตรงยาวประมาณ 20–50 เซนติเมตร ออกดอก 5–15 ดอก ดอกสีฟ้าอ่อน
จึงถึงฟ้าแก่ มีลายเป็นตารางสีฟ้าแก่กว่าสีพ้ืน ปากเล็กหูปากแคบโค้ง ปลายมนที่ปลายมี 2 ติ่ง                
เส้าเกสรเบื้องบนสีขาว ขนาดดอกใหญ่ประมาณ 7–10 เซนติเมตร ดอกขนาดใหญ่และบานทนนาน 
ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

 เอ้ืองสามปอยขุนตาล Vanda denisoniana 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11 เอ้ืองสามปอยขุนตาล Vanda denisoniana 
ที่มา: Vanda แวนด้า, กล้วยไม้สกุลแวนด้า Vanda, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/V/v.shtml 
 

 เป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบน มีถ่ินก าเนิดทางภาคเหนือและภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่อดอกออกด้านข้างไม่ตั้งตรง ช่อดอกสั้น มีดอกประมาณ 5–7 ดอกต่อ
ช่อ รูปดอกโปร่ง กลีบดอกหนาแข็ง ไม่ค่อยซ้อน ดอกมีสีเหลือง บางต้นสีเหลืองเข้ม บางชนิดมีประจุด
สีน้ าตาลอยู่ที่โคนกลีบ กลีบหนาแข็งคล้ายดอกไม้เทียน ดอกขนาด 6-7 เซนติเมตร ออกดอกเดือน
กันยายน-พฤศจิกายน 
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    เอ้ืองสามปอยหลวง Vanda benbonii 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 เอ้ืองสามปอยหลวง Vanda benbonii 
ที่มา: Vanda แวนด้า, กล้วยไม้สกุลแวนด้า Vanda, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/V/v.shtml 
 

   เป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบน มีถิ่นก าเนิดทางภาคเหนือและภาคะวันออก             
เฉียงเหนือ  มีลักษณะคล้ายกับสามปอยชมพู มีใบกว้างและยาวกว่าเล็กน้อย ดอกช่อหนึ่งมีประมาณ 
10 ดอก ดอกมีกลีบนอกและกลีบในมีสีขาวอมเหลือง กลีบดอกห่าง หูปากทั้งสองข้างสีขาวแผ่นปากสี
เขียวเหลือบเหลือง ปากเว้าเดือยสั้น รูปดอกใหญ่ขนาดดอกโตประมาณ 7 เซนติเมตร ออกดอกเดือน
มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 

 เข็มขาว Vanda lilacina 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 เข็มขาว Vanda lilacina 
ที่มา: Vanda แวนด้า, กล้วยไม้สกุลแวนด้า Vanda, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/V/v.shtml 
 

   เป็นกล้วยไม้แวนด้าใบแบน มีถิ่นก าเนิดทางภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลางตอนบน ใบรูปแถบเรียงสลับ ปลายใบหยักเป็นฟัน ออกดอกที่ข้างล าต้น มีหลายช่อ                     
ยาว 12-15 ซม. ช่อดอกค่อนข้างโปร่ง ดอกขนาด 1.5-2 ซม. กลีบดอกสีขาวรูปแถบแกมรูปไข่กลับ 
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กลีบปากมีลักษณะเป็นถุงขนาดเล็ก ปลายแผ่เป็นแผ่นสั้นผายออก มีจุดขนาดเล็กสีม่วงหนาแน่น 
ปลายเส้าเกสรสีเหลือง ออกดอกเดือนมกราคม-เมษายน 

   แวนด้าฮุกเคอเรียน่า Vanda hookerriana 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 14 แวนด้าฮุกเคอเรียน่า Vanda hookerriana 
ที่มา: แวนด้าฮุกเคอเรียน่า, แวนด้าฮุกเคอเรียน่า VANDA HOOKERRIANA, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 
2559, เข้าถึงได้จาก https://comstucvk133.wordpress.com 
 

   เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดทางภาคใต้ของประเทศไทย จัดเป็นแวนด้าใบกลม
พันธุ์แท้ ลักษณะล าต้นกลม ใบกลมคล้ายแวนด้าเอ้ืองโมกข์ แต่ใบเล็กแหลมปลายตัดขนาดล าต้นสูง
ตั้งแต่ 1 เมตร  ขึ้นไป ช่อดอกออกใกล้ยอด ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ออกดอกตั้งแต่ 3–5 ดอกต่อ
ช่อ กลีบนอกบนสีขาวอมม่วงเป็นรูปไข่กลับ กลีบดอกคู่ล่างสีขาวล้วน กลีบในรูปไข่ขอบหยักสีขาว             
เหลือบม่วง ประจุดสีม่วงแก่ ปาก 3 แฉกสีม่วงมีเส้นสีอ่อน เส้าเกสรกลมสีม่วง ดอกใหญ่ขนาด
ประมาณ 7 เซนติเมตร7 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 

 7Technology, แวนด้าไตรคลัเลอร์ Vanda tricolor, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://comstucvk531.wordpress.com 

https://comstucvk133.wordpress.com/
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 แวนด้าไตรคัลเลอร์ Vanda tricolor 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แวนด้าไตรคัลเลอร์ Vanda tricolor 
ที่มา: Technology, แวนด้าไตรคัลเลอร์ Vanda tricolor, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้
จาก https://comstucvk531.wordpress.com 

 
 แวนด้าไตรคัลเลอร์ เป็นกล้วยไม้แวนด้าพ้ืนเมืองของชวา ใบมีลักษณะยาวเป็น 

คลื่นกว้าง 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร ช่อดอกโค้งยาวประมาณ 25 เซนติเมตร มีดอก
ประมาณ 5–10 ดอกต่อช่อ กลีบนอกและกลีบในสีเหลืองอมขาว มีจุดสีน้ าตาลอมแดง ปากเป็นแฉก 
หูปากเล็กแผ่นปากสีม่วง 

 แวนด้าแซนเดอเรียน่า Vanda sanderiana 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 16 แวนด้าแซนเดอเรียน่า Vanda sanderiana 
ที่มา: Technology, แวนด้าไตรคัลเลอร์ Vanda tricolor, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้
จาก https://comstucvk531.wordpress.com 
 

   เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดที่ประเทศฟิลิปปินส์ จัดเป็นแวนด้าประเภทใบแบน 
หน้าตัดของใบเป็นรูปตัววี (V) ปลายใบเป็นฟันแหลม ๆ ไม่เท่ากัน ใบเรียงซ้อนค่อนข้างถี่มีลักษณะ
เป็นแผง ช่อดอกตั้งแข็งตั้งยาวประมาณ 20–30 เซนติเมตร ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 5–15 ดอก ดอก
เรียงรอบช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกเป็นพุ่มสวยงาม ดอกมีกลีบนอกคู่ล่างใหญ่ มีสีแตกต่างจากกลีบ

https://comstucvk531.wordpress.com/
https://comstucvk531.wordpress.com/
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นอกบนและกลีบในทั้งคู่สีคล้ายครึ่งล่างและครึ่งบน ครึ่งบนเป็นสีชมพูม่วงอ่อน ครึ่ งล่างเป็นน้ าตาล
ไหม้อยู่บนพ้ืนสีเขียว เป็นลายตาสมุก ปากยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กระเป๋าและคอปากสีเหลืองอม
เขียว และมีเส้นสีแดงบาง ๆ แผ่นปากมีสีน้ าตาลไหม้ รูปดอกใหญ่ ขนาดดอกโตประมาณ 8–12 
เซนติเมตร 

 2. กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) เป็นพันธุ์ไม้ประเภทกล้วยไม้ ตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2429 โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน มาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือ Paphia หมายถึง
เทพธิดาแห่งความรักและความงาม และ pedilon หมายถึงรองเท้าของผู้หญิง ซึ่งหมายถึงลักษณะ
กลีบดอกท่ีเป็นถุงลึกคล้ายรองเท้า พบทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     กล้วยไม้รองเท้านารีมีชื่อเรียกอ่ืน ๆ อีกหลายชื่อ เช่น รองเท้านาง รองเท้าแตะนารี 
หรือ บุหงากะสุต ในภาษามาเลเซีย อันหมายถึงรองเท้าของสตรี เนื่องจากกลีบดอก หรือที่เรียกว่า 
“กระเป๋า” 8 

ตัวอย่างพันธุ์กล้วยไม้ในสกุลรองเท้านารี 
 รองเท้านารีอินทนนท์ (paphiopedilum villosum) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 รองเท้านารีอินทนนท์  (paphiopedilum villosum ) 
ที่มา: วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, รองเท้านารีอินทนนท์, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
https://th.wikipedia.org 
 

 เป็นพนัธุ์กล้วยไม้ที่พบเมื่อ พ.ศ.2396 มีถ่ินก าเนิดอยู่บริเวณแถบที่มีอากาศชื้น 
และอุณหภูมิต่ า เช่น ดอยอินทนนท์ และภูเขาสูง ลักษณะของกล้วยไม้พันธุ์นี้  คือ มีใบสีเขียว
สม่ าเสมอทั้งใบไม่มีลาย โคนใบส่วนใกล้กับเหง้ามีจุดสีม่วงประปราย และค่อย ๆ จางหายตรงส่วน
ปลายใบยาวบางและอ่อน เป็นรองเท้านารีที่มีเกสรตัวผู้ต่างจากชนิดอ่ืนคือ เกสรตัวผู้จับตัวรวมเป็น
ก้อนแข็งค่อนข้างใสมีสีเหลืองไม่เป็นยางเหนียว 
 
 8Technology, แวนด้าไตรคลัเลอร์ Vanda tricolor, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://comstucvk531.wordpress.com 

https://comstucvk531.wordpress.com/แวนด้าไตรคัลเลอร์-vanda-tricolor
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 รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum concolor)  
  
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 18 รองเท้านารีเหลืองปราจีน (Paphiopedilum concolor) 
ที่มา: สมุทรปราการ Thailand, รองเท้านารี เหลืองปราจีน, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, 
เข้าถึงไดจาก http://www.bloggang.com 
 

 ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2402 มีถ่ินก าเนิดอยู่แถบอ าเภออรัญประเทศจังหวัด 
ปราจีนบุรี ลักษณะเด่นของกล้วยไม้พันธุ์นี้ คือ มีใบลาย ท้องใบสีม่วง ก้านดอกยาวมีขน อาจมี 2–3 
ดอกบนก้านเดียวกันได้ กลีบดอกด้านบนผายออกคล้ายพัดปลายมนสูง กลีบในกางพอประมาณ เมื่อ
ดอกบานจะคุ้มมาข้างหน้าแลดูคล้ายดอกบานไม่เต็มที่พ้ืนดอกสีเหลืองอ่อน มีประจุดเล็กๆ สีม่วง
ประปราย กระเปาะสีเดียวกับกลีบดอก ปลายกระเปาะค่อนข้างเรียวแหลมและงอน ปลายเส้าเกสร
เป็นแผ่นใหญ่ 

 รองเท้านารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 19 รองเท้านารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum) 
ที่มา: ดอกไม้, กล้วยไม้สกุล Paphiopedilum - รองเท้านารีฝาหอย bellatulum, เข้าถึงเมื่อ           
7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://bondsnet.net/fpbellatulum.html 

http://www.bloggang.com/
http://bondsnet.net/fpbellatulum.html
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 ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2431 ถิ่นก าเนิดอยู่ตามหุบเขาในเขตพม่าต่อชายแดนไทย 
ตอนเหนือแถบจังหวัดล าพูนและเขตอ าเภอเชียงดาว ภาคใต้ เช่น หมู่เกาะอ่างทอง และเกาะช้าง            
ในจังหวัดพังงา เป็นต้น ลักษณะเด่นของกล้วยไม้พันธุ์นี้ คือ ใบใหญ่ปลายมน ใบลายสีเขียวแก่และ
เขียวอ่อนใต้ท้องใบสีม่วงแดงก้านดอกสั้นมีขน กลีบดอกนอกกว้างมนกลมปลายกลีบคุ้มลงด้านหน้า             
กลีบในทั้งสองกว้างมนรูปไข่คุ้มออกด้านหน้า กลีบนอกและกลีบในเกยกันท าให้แลดูลักษณะดอกกลม
แน่น กลีบดอกสีขาวนวลประจุดสีม่วงจากโคนกลีบ กระเปาะมนกลมคล้ายฟองไข่นก Plover (ซึ่งเป็น
ที่มาของรองเท้านารีฝาหอยที่เรียกว่า “Plover Orchid”)9 

   กล้วยไม้รองเท้านารี มีแหล่งก าเนิดอยู่ในเขตอบอุ่น และเขตร้อนแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดีย ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย และในประเทศไทยซึ่งพบกล้วยไม้รองเท้า
นารีขึ้นอยู่ในป่าทั่ว ๆ ไป มีรูปร่างคล้ายกับรองเท้าของสตรีและรองเท้าไม้ของชาวเนเธอแลนด์ 
กระเป๋าของรองเท้านารีมีรูปร่างลักษณะและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์  
   ลักษณะกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 
     กล้วยไม้รองเท้านารีบางชนิดเกาะตามต้นไม้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่ตาม
พ้ืนดินหรือซอกหินที่มีต้นไม้ใบหญ้าเน่าตายทับถมกันเจริญงอกงามในที่โปร่งไม่ชอบที่รกทึบ แสงแดด
ส่องถึง รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอเช่นเดียวกับ หวาย คัทลียา และซิมบิเดียม ต้นที่
แท้จริงเรียกว่า ไรโซม (เหง้า) ต้นหนึ่งหรือกอหนึ่งจะประกอบด้วยต้นย่อยหลายต้น รากออกเป็น
กระจุกที่โคนต้นและทอดไปทางด้านราบ หน่อใหม่จะแตกจากตาที่โคนต้นเก่า มีล าต้นสั้น แต่ไม่มีล า
ลูกกล้วย ใบบางชนิดมีใบยาว ใบตั้งชูขึ้น ใบทอดขนานกับพ้ืน มีลาย  บางชนิดไม่มีลาย ออกดอกที่
ยอด มีทั้งดอกเดี่ยวและเป็นช่อ กลีบดอกชั้นนอกบนใหญ่สะดุดตา ส่วนกลีบชั้นนอกคู่ล่างจะเชื่อม
ติดกันและเล็กลง กลีบคู่ในเหมือนกันกางออกทั้ง 2 ข้างซ้ายขวาของดอก ส่วนกลีบในที่ 3 จะเป็น 
“กระเปาะ” คล้ายรูปรองเท้ามีหน้าที่รับน้ าฝน  ตกลงไปเพื่อชะล้างเกสรตัวผู้ไปตัดกับแผ่นเกสรตัวเมีย 
กล้วยไม้สกุลนี้จะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน  แต่จะมีเส้าเกสรแตกต่างจาก
กล้วยไม้ทั่วไปคือที่ปลายสุดของเส้าเกสรแทนที่จะเป็นอับเรณูกลับเป็นแผ่นบาง ๆ ส าหรับเกสรตัวผู้ที่
ใช้ได้มีอยู่ 2 ชุดจะอยู่ถัดต่ าลงมาทั้ง 2 ข้างของเส้าเกสรข้างละ 1 ชุด ในแต่ละชุดจะมีอับเรณูลักษณะ
เป็นก้อนแข็ง 2 อัน ต่ าลงมาเป็นยอดเกสรตัวเมียซึ่งเป็นแอ่งลึกลงไปยึดติดกับเส้าเกสร  มีน้ าเมือก
เหนียวส าหรับยืดเกสรตัวผู้ที่ตกลงไปในแอ่ง รังไข่อยู่ตรงส่วนของก้านดอก ภายในรังไข่จะพัฒนาเป็น
ไข่อ่อน เมื่อผสมเกสรแล้วจึงเกิดไข่อ่อนในรังไข่ รังไข่จะกลายเป็นฝักเม่ือฝักแก่จะแตกเมล็ด สามารถ 

 

_________________________ 
 9ฉัน เอง จ้า, ข้อมูลพันธุ์กล้วยไม้ไทย, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://catterriya40.blogspot.com/2013/08/v-behaviorurldefaultvmlo.html 

http://catterriya40.blogspot.com/2013/08/v-behaviorurldefaultvmlo.html
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เจริญงอกงามเป็นต้นใหม่ได้ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเมื่อออกดอกแล้วก็จะตายไป  แต่ก่อนตายจะ
แตกหน่อ10 

 3. กล้วยไม้สกุลหวาย  (Dendrobium) 
    กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium) เป็นกล้วยไม้สกุลใหญ่ที่สุดมีการแพร่กระจายพันธุ์

ออกไปในบริเวณกว้างทั้งในทวีปเอเชียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนักพฤกษศาสตร์ได้จ าแนก
ออกเป็นหมู่ประมาณ 20 หมู่ และรวบรวมกล้วยไม้ชนิดนี้ที่ค้นพบแล้วได้ประมาณ 1,000 ชนิดพันธุ์ 
กล้วยไม้สกุลหวาย มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบซิมโพเดียล คือมีล าลูกกล้วยเมื่อล าต้นเจริญเติบโต
เต็มที่แล้วจะแตกหน่อเป็นล าต้นใหม่และเป็นกอใบแข็งหนาสีเขียวดอกมีลักษณะทั่วไป ของกลีบ
ชั้นนอกคู่บนและคู่ล่างขนาดยาวพอ ๆ กันโดยกลีบชั้นนอกบนจะอยู่อย่างอิสระเดี่ยว ๆ ส่วนกลีบ
ชั้นนอกคู่ล่างจะมีส่วนโคนซึ่งมีลักษณะยื่นออกไปทางด้านหลังของส่วนล่างของดอกประสาน เชื่อมติด
กับฐานหรือสันหลังของเส้าเกสรและส่วนโคนของกลีบชั้นนอกคู่ล่างและส่วนฐานของเส้าเกสร  
ซึ่งประกอบกันจะปูดออกมามีลักษณะคล้ายเดือยที่เรียกว่า “เดือยดอก” ส าหรับกลีบชั้นในทั้งสอง  
กลีบมีลักษณะต่าง ๆ กันแล้วแต่ชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้นั้น ๆ  

  กล้วยไม้หวายป่าของไทยมีสีสวยงาม ก้านช่อสั้น ส าหรับกล้วยไม้สกุลหวายที่เป็น
กล้วยไม้อยู่  ในป่าของไทยมีหลายชนิดอันได้แก่พวก “เอ้ือง” ต่าง ๆ  

  ตัวอย่างพันธุ์ไม้สกุลหวาย 
   เอ้ืองผึ้ง ( Den. Aggregatum )  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 20 เอ้ืองผึ้ง (Den. Aggregatum)  
ที่มา: คนบ้านป่า, เอื้องผึ้ง, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang. 
Com/viewdiary.php 

 
 10วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, สกุลรองเท้านารี, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org 

http://www.bloggang/
https://th.wikipedia.org/
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   เป็นกล้วยไม้ที่มีล าลูกกล้วยป้อมสั้นและเบียดกันแน่น ลักษณะใบแข็งหนาสี
เขียวจัดออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ก้านช่อดอกอ่อนโค้งลงมาช่อหนึ่งมีมากกว่า 20 
ดอก พ้ืนดอกสีเหลืองอ่อน ปากสีเหลืองเข้ม ขนาดดอกโตประมาณ 3 เซนติเมตร พบมากทาง
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกภาคตะวันตก และภาคใต้ 

   เอ้ืองม่อนไข่, เอ้ืองม่อนไข่ใบมน (Den. Thyrsiflorum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 เอ้ืองม่อนไข่, เอ้ืองม่อนไข่ใบมน (Den. Thyrsiflorum) 
ที่มา: Group Blog, ม่อนไข่ ม่อนไข่ใบมน, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com/mainblog.php 
 

   เป็นกล้วยไม้ที่มีล าลูกกล้วยลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่อนข้างกลมหรือแบนโคน
เล็กและใหญ่ด้านบนสีเขียว ล าลูกกล้วยล าหนึ่ง ๆ มีใบประมาณ 3–4 ใบ ลักษณะใบแหลมยาว
ประมาณ 10–18 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกห้อยเป็นพวงยาว ดอกแน่น กลีบดอกสีขาวกาง
ผายออกโคนกลีบปากกระดกม้วนขึ้น ปลายแหลม ม้วนขึ้นสีเหลือง ภายในมีขนแต่ริมสันปากไม่มีขน
ขนาดดอกโตประมาณ 2-4 เซนติเมตร บานพร้อมกันทั้งช่อและบานนานประมาณ 1 สัปดาห์ออกดอก
เดือน มกราคมถึงเมษายน พบมากตามป่าดิบที่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bloggang.com/mainblog.php
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       เหลืองจันทบูรณ์ ( Den. Friedericksianum )   
    
 
 
 
 
 
                                     
ภาพที่ 22 เหลืองจันทบูร (Den. Friedericksianum) 
ที่มา: Orchidtropical.com, ไม้กอ เหลืองจันทบูรณ์ตาด า, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.orchidtropical.com/itemid09.php 
 

   เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดแถบจังหวัดจันทบุรีเป็นกล้วยไม้ที่มีล าลูกกล้วย
ลักษณะเป็นโคนเล็กแล้วค่อยโป่งไปทางตอนปลายขนาดล ายาวมากบางต้นยาวถึง 75 เซนติเมตร เมื่อ
ล าแก่จะเป็นสีเหลืองโดยด้านข้างของล าจะมีใบอยู่ทั้งสองข้างออกดอกในเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ช่อดอกออกตามข้อของล า ออกดอกเป็นช่อๆละ 2–4 ดอก กลีบดอกเป็นมัน รอบแรกดอก
จะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจะค่อย ๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีจ าปาปากสีเข้มกว่ากลีบ ในคอมีสีแต้มเป็นสีเลือด
หมู 2 แต้ม ขนาดดอกโตประมาณ 5 เซนติเมตร11 

 4. กล้วยไม้สกุลช้าง Rhynchostylis 
  จากการส ารวจพบว่ากล้วยไม้สกุลช้างที่มีอยู่ในโลก มีถิ่นก าเนิดอยู่ในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศในแถบอินโดจีน อินเดีย ศรีลังกา 
ภาคใต้ของหมู่เกาะในทะเลจีน และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ส าหรับในประเทศไทยพบว่ากล้วยไม้
สกุลช้างมีกระจายพันธุ์อยู่ทุกภาคของประเทศ บางภาคอาจมีกล้วยไม้สกุลช้างชนิดหนึ่งแต่อาจไม่มีอีก
ชนิดหนึ่ง กล้วยไม้สกุลช้างที่พบตามธรรมชาติเพียง 4 ชนิด คือ ช้าง (Rhynchostylis gigantea) 
ไอยเรศหรือพวงมาลัย (Rhynchostylis retusa) เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) และช้าง
ฟิลิปปินส์ (Rhynchostylis violacea) ส าหรับ 3 ชนิดแรกมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง ส่วนช้างฟิลิปปินส์มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์  กล้วยไม้สกุลช้างมีการเจริญเติบโต
แบบฐานเดี่ยว มีลักษณะแตกต่างไปจากกล้วยไม้สกุลอ่ืน ๆ คือ มีล าต้นสั้น แข็งแรง ใบแข็ง หนา 
_________________________ 

 11กล้วยไม้ Orchid, หวาย Dendrobium, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Den/den.shtml 

http://www.orchidtropical.com/itemid09.php
http://panmai.com/Orchid/Den/den.shtml
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ค่อนข้างยาว อวบน้ า เรียงชิดกันอยู่บนล าต้น ใบเป็นร่อง หน้าตัดของใบรูปตัววี สันล่างของใบเห็นได้
ชัด ใบอาจมีเส้นใบเป็นเส้นขนานสีจาง ๆ หลาย ๆ เส้นตามความยาวของใบ ปลายใบหยักมนหรือเป็น
ฟันแหลมไม่เท่ากัน รากเป็นระบบรากอากาศ มีขนาดใหญ่ แขนงรากใหญ่ ปลายรากมีสีเขียวซึ่ง
สามารถปรุงอาหารด้วยวิธีสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ช่อดอกอาจห้อยลงหรือตั้งขึ้น ความยาวของช่อดอก
เกือบเท่ากับความยาวของใบ ดอกมีเป็นจ านวนมากแน่นช่อดอก กลีบนอกและกลีบในของดอกแผ่
ออก อาจมีจุดหรือไม่มีจุดสีม่วงหรือสีน้ าเงินก็ได้ ขนาดของกลีบนอกโตกว่ากลีบใน เส้าเกสรสั้น ปาก
ไม่มีข้อพับ ปลายปากไม่หยักหรือหยักเป็นลอนเล็ก ๆ 3 ลอน ปลายปากชี้ตรงไปข้างหน้า ปาก
เชื่อมต่อกับฐานสั้น ๆ ของเส้าเกสร จึงดูเหมือนว่าไม่มีฐานของเส้าเกสร เดือยของดอกแบน ชี้ตรงไป
ข้างหลังมีอับเรณู 2 ก้อน แยกออกจากกัน ออกดอกปีละครั้ง บางต้นอาจมีดอกครั้งละหลาย ๆ ช่อ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 ช้าง Rhynchostylis gigantea  
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, ช้าง Rhynchostylis, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/viewimage.php 
 

  กล้วยไม้ช้างมีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย พม่า ทางตอนใต้ของจีน ประเทศในแถบ              
อินโดจีน อินโดนีเซีย และหมู่เกาะทะเลจีนใต้ ส าหรับในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติใน
แถบภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น หนองคาย มุกดาหาร สกลนคร เลย 
นครราชสีมา ต่ าลงมาจนถึงตอนเหนือของภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ ชัยนาท และภาคตะวันออก 
เช่น ปราจีนบุรี และแถบจังหวัดกาญจนบุรี พบขึ้นกระจายทั่วไปในป่าที่มี ระดับความสูงประมาณ 
260-350 เมตรจากระดับน้ าทะเล 

  กล้วยไม้ช้างมีรูปร่างใหญ่โตกว่ากล้วยไม้ชนิดอ่ืน ๆ ในสกุลเดียวกัน ใบหนา แข็ง 
ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 5-7 เซนติเมตร ปลายใบเป็นแฉก 2 แฉก มน และ             
สองแฉกของใบไม่เท่ากัน รากเป็นรากอากาศ มีขนาดใหญ่ ปลายรากมีสีเขียว ช่อดอกเป็นรูป
ทรงกระบอกโค้งลง ช่อดอกยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร มีดอกแน่นช่อ ช่อละ 25-60 ดอก    
ขนาดดอกประมาณ 2.5-3.0 เซนติเมตร กลีบนอกคู่ล่างกว้างยาวพอกันกับกลีบนอกบน ส่วนกลีบใน

http://panmai.com/viewimage.php
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เรียวกว่ากลีบนอก เดือยดอกอยู่ในลักษณะเหยียดตรงไปข้างหน้า ปลายแผ่นปากหนา แข็งและปลาย
สองข้างเบนเข้าหากัน ปลายปากมี 3 แฉก สองแฉกข้างมน แฉกกลางมนและมีขนาดเล็กกว่ามาก ใกล้
โคนปากด้านบนมีสันนูนเตี้ย ๆ 2 สัน ดอกมีกลิ่นหอมฉุน หอมไกล ดอกบานในระหว่างเดือนธันวาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และบานทนได้ประมาณสองหรือสามสัปดาห์ ช้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตาม
ลักษณะสีของดอก คือ ช้างกระ ช้างแดง และช้างเผือก ทั้งสามประเภทเป็นพันธุ์แท้พันธุ์เดียวกัน          
มีลักษณะล าต้น ใบ ราก ช่อดอก และดอกคล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันตรงที่สีของดอก คือช้างกระมีดอกสี
ขาวประด้วยจุดสีม่วงแดง ช้างแดงดอกมีสีม่วงแดงทั้งดอกหรือเกือบทั้งดอก และช้างเผือกมีดอก            
สีขาวล้วน นอกจากนี้ยังมี ช้างประหลาด ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างช้างแดงกับช้างกระ สีของ
ดอกมีจุดสีม่วงแดงใหญ่กว่าช้างกระ บางต้นจุดสีมีขนาดใหญ่จนเกือบเต็มกลีบดอก คล้ายกับสีของ 
ดอกช้างแดง แต่ยังมีสีขาวของพ้ืนกลีบดอกเหลืออยู่ 

  กล้วยไม้ช้างเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากเนื่องจากเลี้ยงได้ง่าย ออกดอกทุกปี การที่
กล้วยไม้ชนิดนี้ได้ชื่อว่า “ช้าง” อาจมาจากสองกรณีคือ ลักษณะที่มีล าต้น ใบ ราก ช่อดอก และดอก
ใหญ่กว่ากล้วยไม้ชนิดอ่ืน อีกกรณีหนึ่งอาจเป็นเพราะดอกตูมของกล้วยไม้ชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายหัวช้าง
และมีเดือยดอกคล้ายกับงวงช้าง 

  ตัวอย่างพันธุ์ไม้สกุลช้าง 
   ไอยเรศหรือพวงมาลัย Rhynchostylis retusa 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 ไอยเรศหรือพวงมาลัย Rhynchostylis retusa 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, ไอยเรศหรือพวงมาลัยRhynchostylis retusa, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://panmai.com/Orchid/Rhy/rhy.shtml  
 

http://panmai.com/Orchid/Rhy/rhy.shtml
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   ไอยเรศเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์แท้ที่มีถิ่นก าเนิดกระจายไปทั่วประเทศไทยและใน
ประเทศศรีลังกา เนปาล ภูฎาน พม่า จีน ประเทศแถบอินโดจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
หมู่เกาะบอร์เนียว ในประเทศไทยพบในป่าที่มีระดับความสูงตั้งแต่ประมาณ 150-1,200 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล 

   ไอยเรศหรือพวงมาลัย ไอยเรศมีล าต้นใหญ่แข็งแรงคล้ายกล้วยไม้ช้าง แต่ใบ
ยาวกว่าและแคบกว่า ใบยาวประมาณ 40 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร มีทางสีเขียวแก่
สลับกับสีเขียวอ่อนตามความยาวของใบคล้ายกล้วยไม้ช้าง ปลายใบมีลักษณะเป็นฟันแหลมไม่เท่ากัน 
ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกและโค้งห้อยลงล่าง ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ก้านช่อยาวประมาณ 
7-10 เซนติเมตร มีดอกแน่นช่อ ในหนึ่งช่อมีดอกประมาณ 150 ดอก มากกว่ากล้วยไม้ช้าง รูปร่าง
ลักษณะของช่อดอกที่ยาวเป็นรูปทรงกระบอกคล้ายกับลักษณะของพวงมาลัย จึงเรียกว่า 
“พวงมาลัย” ต้นใหญ่ มักจะแตกหน่อที่โคนต้น เกิดเป็นกอใหญ่ขึ้นได้ ดอกมีขนาดประมาณ 1.2-1.5 
เซนติเมตร สีพ้ืนของกลีบนอกและกลีบในเป็นสีขาว มีจุดสีม่วงประปราย เดือยดอกมีสีม่วงอ่อน                
แผ่นปากมีลักษณะโค้งขึ้นบนแล้วยื่นไปข้างหน้า มีแต้มสีม่วงตรงกลางแผ่นปากส่วนโคนและปลายสุด
แผ่นปากสีขาว ปลายแผ่นปากเว้า เส้าเกสรเห็นชัด ออกดอกประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 
ดอกจะบานอยู่ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ไอยเรศที่มีดอกสีขาว ไม่มีสีม่วงปนเลยเรียกว่า "ไอยเรศเผือก" 
ซึ่งหาได้ยาก 

   ไอยเรศปลูกเลี้ยงได้ง่ายให้ดอกทุกปี และชอบแสงแดดมากกว่ากล้วยไม้ช้าง 
การปลูกอาจเกาะไว้กับกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดด หรือจะปลูกลงกระเช้าไม้ แขวน
ไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดเพียงพอ ควรให้ได้รับแสงแดดมากกว่ากล้วยไม้ช้างเล็กน้อย และควรปลูก
ในเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เนื่องจากช่วงต้นฤดูฝนจะท าให้ต้นและรากเติบโตดี 

       เขาแกะ Rhynchostylis coelestis 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 25 เขาแกะ Rhynchostylis coelestis 
ที่มา: Orchidtropical.com, เขาแกะบลู ©Toshihiko Shinagawa, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.orchidtropical.com/rhynchostylis_coelestis.php 

http://www.orchidtropical.com/rhynchostylis_coelestis.php
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   เขาแกะมีถิ่นก าเนิดกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย มักพบขึ้นในป่าโปร่ง
ผลัดใบ ทั้งในภูมิภาคที่เป็นภูเขาและที่ราบ เป็นกล้วยไม้ชนิดเดียวในสกุลช้างที่มีลักษณะช่อดอกตั้งขึ้น 
ใบมีลักษณะแบนคล้ายแวนด้า ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และบางกว่ากล้วยไม้ชนิดอ่ืนในสกุล
เดียวกัน โคนใบซ้อนกันเป็นแผง ใบโค้งสลับกันในทางตรงกันข้าม ด้วยลักษณะนี้เองจึงได้ชื่อว่า 
“เขาแกะ” ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก มีดอกแน่นช่อ ดอกมีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบดอก
ทั้งกลีบนอกและกลีบในมีพ้ืนสีขาว มีแต้มสีม่วงครามที่ปลายกลีบทุกกลีบ ฐานของแผ่นปากและ
ครึ่งหนึ่งของแผ่นปากที่ต่อกับฐานมีสีขาว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของแผ่นปากเป็นสีม่วงครามเช่นเดียวกับที่
ปลายกลีบแต่สีเข้มกว่า ปากของเขาแกะคล้ายกับปากของไอยเรศ สีม่วงครามของเขาแกะบางต้นอาจ
มีสีต่างออกไป เช่น มีสีม่วงมากจนเกือบแดง เรียกว่า “เขาแกะแดง” บางต้นมีสีไปทางสีฟ้าหรือสีน้ า
เงิน บางต้นดอกมีสีขาวบริสุทธิ์ เรียกว่า “เขาแกะเผือก” ซึ่งค่อนข้างหาได้ยาก เดือยดอกยาวกว่าและ
แคบกว่าของไอยเรศ ปลายของเดือยดอกโค้งลง ดอกบานทนประมาณสองสัปดาห์ ฤดูออกดอก
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 

   เขาแกะเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนแล้งดี ชอบแสงแดดและอากาศถ่ายเท
มากกว่าไอยเรศและช้าง ปลูกเลี้ยงได้ง่าย ช่อดอกตั้ง ดอกสีม่วงครามหรือสีน้ าเงิน ซึ่งเป็นสีที่หายากใน
กล้วยไม้ทั่วไป จึงนิยมน าเขาแกะไปผสมข้ามสกุลกับกล้วยไม้ชนิดอ่ืน โดยเฉพาะกล้วยไม้ในสกุล
ใกล้เคียงกับกล้วยไม้สกุลแวนดา เพ่ือพัฒนาเป็นกล้วยไม้ตัดดอกหรือเป็นกล้วยไม้ประเภทสวยงาม12 

  5. กล้วยไม้สกุลแคทลียา Cattleya 
  แคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงอย่างกว้างขวางในหลายประเทศ 
เนื่องจากแคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดและสีสวยงามที่สุด บางชนิดมีกลิ่นหอม และถือ
กันว่าแคทลียาเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้ และเป็นสัญลักษณ์สากลของกล้วยไม้ทั่วไป แคทลียาเป็น
กล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ตอนเหนือ เป็นกล้วยไม้ที่
เจริญเติบโตและมีรูปทรงแบบซิมโพเดี้ยล คือมีเหง้าแนบไปตามเครื่องปลูก เหง้าอาจจะมีทั้งยาวและ
สั้น มีรากงอกเจริญจากเหง้า ไม่มีรากแขนงเป็นระบบรากก่ึงอากาศดูดอาหารจากอากาศและเครื่อง
ปลูก แคทลียาเป็นกล้วยไม้ที่มีล าลูกกล้วย มีหลายลักษณะ บางชนิดล าลูกกล้วยเป็นข้อปล้อง รูปทรง
ของล าป่องตรงกลางหรือค่อนไปข้างบนของล าเล็กน้อย มีหน้าที่เก็บสะสมอาหาร เหนือข้อที่โคนล าจะ
มีตา 2 ตา คือตาซ้ายและตาขวาเป็นตาแตกล าใหม่ง่ายที่สุด บางชนิดที่ล าลูกกล้วยอ้วนป้อม บางชนิด
เป็นรูปทรงกระบอกหรือบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย ผิวพ้ืนของล าอาจเกลี้ยงหรือเป็นร่องตามความยาว
ของล าเมื่อเจริญเติบโตล าที่ 1 หรือเรียกว่าล าหลัง จะแตกตาออกแล้วเจริญเป็นล าที่ 2 หรือเรียกว่า    
_________________________  

 12กล้วยไม้ Orchid, ช้าง Rhynchostylis, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Rhy/rhy.shtml 

http://panmai.com/Orchid/Rhy/rhy.shtml
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ล าหน้า เมื่อล าที่ 2 เจริญดีแล้วก็จะแตกตาออกเป็นล าที่ 3 และที่ 4 ไปเรื่อย ๆ บางครั้งตาแตก
ออกเป็น 2 ทางเรียกว่า ไม้ 2 หน้า จึงท าให้ดูเป็นกอใหญ่ โดยมีเหง้าเป็นส่วนที่เชื่อมโยงของ          
ล าลูกกล้วย ล าต่อล า และเป็นส่วนของล าที่เจริญออกจากล าเดิม 
                          

 
 

 
 

     
 
 

ภาพที่ 26 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
 

  แคทลียามีใบเกิดที่ส่วนปลายล าลูกกล้วยเท่านั้น ในล าใหม่ที่ก าลังเจริญใบส่วนมาก
แบน  แต่บางชนิดใบกลมรูปทรงกระบอก ใบอาจมีหรือไม่มีกาบ รูปลักษณะค่อนข้างหนาแข็ง แต่ไม่
เปราะ ล าลูกกล้วยล าหนึ่งอาจจะมีใบเพียงใบเดียวหรือสองใบก็ได้ ลักษณะของใบใช้ในการแบ่ง
ประเภทของกล้วยไม้สกุลแคทลียา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

        1. ประเภทใบเดี่ยว เป็นแคทลียาประเภทที่ปลายล าลูกกล้วยมีใบเพียงใบเดียว
เท่านั้น แคทลียาประเภทนี้มักออกดอกน้อย ช่อหนึ่งอาจมีเพียง 1 หรอื 2 ดอกเท่านั้น ลักษณะ                

http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml


36 

 

ดอกใหญ่  ช่อดอกสั้น 
        2. ประเภทใบคู่ เป็นแคทลียาประเภทที่ล าลูกกล้วยมี 2 ใบ อาจจะมีใบถึง 3 

ใบก็ได้ แคทลียาประเภทนี้จะออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีหลายดอกดอกเล็กช่อยาว 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 28 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
 
 

 
        
 
 
 
ภาพที่ 29 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
 
 

  แคทลียาออกดอกที่ปลายล าลูกกล้วย เมื่อออกดอกจะออกล าหน้าซึ่งเมื่ อมีล าหน้า
หลายล าเวลาออกดอกจะออกทีละมาก ๆ บางครั้งอาจมีถึง 10 ช่อ การออกดอกในแต่ละช่อ ช่อดอก
หนึ่ง ๆ อาจมีดอกเพียง 1 ดอก, 2 ดอก, 3 ดอก หรือบางชนิดอาจมีถึง 10 ดอกก็ได้ ลักษณะของกลีบ
ดอกมีกลีบนอก 3 กลีบ อยู่ข้างบน 1 กลีบ ข้างล่าง 2 กลีบ ขนาดเท่าๆ กัน กลีบในมี 3 กลีบ กลีบใน                 
2 กลีบบนมีรูปร่างเหมือนกัน โดยปกติมีขนาดใหญ่กว่ากลีบนอก กลีบในที่ 3 อยู่ที่ตอนล่างมีรูปร่าง    
ไม่เหมือนกับกลีบในบน กลีบจะม้วนทั้ง 2 ข้างเรียกว่า ปาก หรือ กระเป๋า ปากมีหูกว้าง ริมปากหยัก
เป็นคลื่นและมีสีเข้มกว่าส่วนอ่ืน ๆ ภายในปากมีเส้นเกสรค่อนข้างยาวและโค้งเล็กน้อยยื่นออกมา 

http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml
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แคทลียามีเกสรตัวผู้อยู่ตอนปลายเส้าเกสรเป็นคู่มี 2 คู่ เกสรตัวเมียอยู่ตอนล่าง เส้าเกสรนี้เป็นที่รวม
ของอวัยวะตัวเมียซึ่งมีรังไข่อยู่ติดกับเส้าเกสรด้านล่างเห็นเป็นลักษณะคอดเล็กยาวชัดเจน เมื่อติดฝัก 
ซึ่งฝักนี้จะมี เมล็ดเป็นผงเล็กมากอยู่ภายในเป็นจ านวนมาก เมื่อแก่จัดฝักก็จะแตกและเมล็ด            
จะแพร่กระจายปลิวไปตกยังที่ต่าง ๆ เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะงอกเจริญเป็นต้นใหม่และ 
ขยายพันธุ์ต่อไปตามวงจรชีวิตธรรมชาติ 

 
 

  
  
  
  
 
  
   
ภาพที่ 30 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
                           

                              
 
 
 
 
 
 
              
 

ภาพที่ 31 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
 

        แคทลียาลูกผสมเป็นกล้วยไม้ที่เกิดจากการผสมข้ามสกุลระหว่างกล้วยไม้สกุลแคทลี
ยากับกล้วยไม้สกุลใกล้เคียงอ่ืน ๆ เช่น กล้วยไม้สกุลลีเลีย กล้วยไม้สกุลบรัสซาโวลา กล้วยไม้สกุล               

http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml
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โซโฟไนตีส กล้วยไม้สกุลเอพิเดนดรัม กล้วยไม้สกุลชอมบูเกีย  
แคทลียาลูกผสม 2 สกุล     
เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้สกุลแคทลียาแท้ผสมกับกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ  

เกิดเป็นแคทลียาลูกผสม 2 สกุล เช่น 
                    ลีลิโอแคทลียา (Laeliocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจาก
สกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับลีเลีย 
                    บรัสโซแคทลียา (Brassocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจาก
สกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับบรัสซาโวลา 
                    โซโฟรแคทลียา (Sophrocattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจาก
สกุลแคทลียาผสมข้ามสกุลกับโซโฟรไนตีส 
                      เอพิแคทลียา (Epicattleya) เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากสกุล
แคทลียาผสม           ข้ามสกุลกับเอพิเดนดรัม 
         
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 32 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
 
 
 
 
 
           
 

ภาพที่ 33 แคทลียา Cattleya 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 

http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml
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แคทลียาลูกผสม 3 สกุล 
เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้แคทลียาลูกผสมที่ผสมแล้ว 2 สกุลผสม            

ข้ามกับอีกสกุลหนึ่ง เกิดเป็นแคทลียาลูกผสม 3 สกุล เช่น 
              บรัสโซลีลิโอแคทลียา เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้บรัสโซแคทลี
ยาผสมกับกล้วยไม้สกุลลีเลีย (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลบรัสซาโวลาผสมกับสกุลลีเลีย) 
               เอพิลีลิโอแคทลียา เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้ลีลิโอแคทลียา
ผสมกับกล้วยไม้สกุลเอพิเดนดรัม (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลลีเลียผสมกับสกุลเอพิเดนดรัม) 
              เอพิคาโทเนีย เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้เอพิแคทลียาผสมกับ
กล้วยไม้สกุลบรัสซาโวลา (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลเอพิเดนดรัมผสมกับสกุลบรัสซาโวลา) 
              ดีเคนสารา เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้บรัสโซแคทลียาผสมกับ
กล้วยไม้สกุลชอมบูเกีย (สกุลแคทลียาผสมกับสกุลบรัสซาโวลาผสมกับสกุลชอมบูเกีย) 

แคทลียาลูกผสม 4 สกุล 
เป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่เกิดจากกล้วยไม้แคทลียาลูกผสมที่ผสมแล้ว 3 สกุลกับอีก 

สกุลหนึ่งเกิดเป็นแคทลียาลูกผสม 4 สกุล เช่น 
                ยามาดารา (Yamadara) เป็นลูกผสมกล้วยไม้ที่เกิดจากกล้วยไม้
บรัสโซเลลิโอ         แคทลียาผสมข้ามกับสกุลเอพิเดนดรัม 
                โพตินารา (Potinara) เป็นลูกผสมกล้วยไม้ที่เกิดจากกล้วยไม้บรัส
โซเลลิโอ                แคทลียาผสมข้ามกับสกุลโซโฟรไนตีส13 

 6. กล้วยไม้สกุลเข็ม Ascocentrum  
     กล้วยไม้สกุลเข็มได้สมญาว่าเป็น “ราชินีของกล้วยไม้แวนด้าแบบมินิหรือแบบ
กระเป๋า” เพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีลักษณะเล็กทั้งขนาดต้น ช่อดอก ขนาดดอก และมีดอกที่มีสีสดใส
สะดุดตา มากกว่ากล้วยไม้อ่ืน ๆ ในธรรมชาติพบกล้วยไม้สกุลนี้กระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเชีย ตั้งแต่
อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลงไปถึงอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จัดเป็นกล้วยไม้ประเภทไม่แตกกอ มี
การ เจริญเติบโตขึ้นไปทางส่วนยอด เช่นเดียวกับกล้วยไม้สกุลช้าง สกุลแวนด้า สกุลกุหลาบ มีล าต้น
สั้น ใบเรียงแบบซ้อนทับกัน รากเป็นระบบรากอากาศ ออกดอกตามข้อของล าต้นระหว่างใบ ช่อดอก
ตั้งตรงเป็นรูปทรงกระบอก จัดเป็นกล้วยไม้ประเภทแวนด้าที่มีดอกขนาดเล็ก ในประเทศไทย                   
มีกล้วยไม้สกุลเข็มแท้อยู่ 4 ชนิดคือ เข็มแสด เข็มแดง เข็มม่วง และเข็มหนู แต่ที่มีบทบาทส าคัญใน
การผสมปรับปรุงพันธุ์ คือ เข็มแดง เข็มแสด และเข็มม่วง 
_________________________ 

 13กล้วยไม้ Orchid, แคทลียา Cattleya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/C/c.shtml 
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  ตัวอย่างพันธุ์กล้วยไม้สกุลเข็ม 
   เข็มแดง Ascocentrum curvifolium 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 เข็มแดง Ascocentrum curvifolium 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, เข็ม Ascocentrum, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctm.shtml 
 

   เข็มแดงพบกระจายพันธุ์ในแคว้นอัสสัม ประเทศอินเดีย มาทางประเทศพม่า
จนถึงประเทศไทย แถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และ กาญจนบุรี ใบมีสีเขียวอ่อน ค่อนข้าง
อวบน้ า ใบแคบ โค้ง เรียว ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ในฤดูแล้งขอบ
ใบจะปรากฏจุดสีม่วงประปรายและจะหนาแน่ขึ้นเมื่อแล้งเพ่ิมมากขึ้น ดอกสีแดงอมส้ม ดอกโต
ประมาณ 1.5 เซนติเมตร ช่อดอกรูปทรงกระบอก ตั้งตรง แข็ง ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกแน่น
ช่อ บานทนนับเป็นสัปดาห์ ออกดอกในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 

   เข็มแสด Ascocentrum miniatum 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35 เข็มแสด Ascocentrum miniatum 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, เข็ม Ascocentrum, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctm.shtml 

http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctm.shtml
http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctm.shtml
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   พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในลักษณะภูมิ
ประเทศที่ราบและที่เป็นภูเขา จึงสามารถปลูกเลี้ยงได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย เข็มแสดมีล าต้นไม่
สูงนัก ใบเรียงซ้อนกันแน่น ใบอวบหนา ปลายใบเป็นฟันแหลม และโค้งเล็กน้อย ใบสีเขียวแก่ และ
อาจมีสีม่วงบ้างเล็กน้อย เมื่อมีสภาพอากาศแห้งแล้ง ใบยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 
1-1.5 เซนติเมตร ดอกมีกลีบหนา ผิวกลีบเป็นมันสีส้มหรือสีเหลืองส้ม ขนาดดอกโตประมาณ 1–1.5 
เซนติเมตร ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก ดอกแน่นช่อ ช่อหนึ่งอาจมีมากกว่า 50 ดอก ออกดอกในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 

   เข็มม่วง Ascocentrum ampullaceum 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 36 เข็มม่วง Ascocentrum ampullaceum 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, เข็ม Ascocentrum, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctm.shtml 

 
   พบตามธรรมชาติในประเทศไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก และต่ าลงไปถึง

จังหวัดกาญจนบุรี ที่ระดับความสูงกว่าเข็มแดง เข็มม่วงมีล าต้นตั้งแข็ง ใบแบนกว้าง ปลายตัดและมี
ฟันแหลมไม่เท่ากันทลาย ฟัน ใบยาวประมาณ 15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ใบสีเขียว
คล้ า  ในฤดูแล้งใบจะมีจุดสีม่วงเล็กน้อย ดอกสีม่วงแดง ก้านดอกสั้นเป็นสีเดียวกับดอก เดือยดอกยาว              
ดอกโตประมาณ 2 เซนติเมตร ช่อดอกตั้งตรงรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ดอกแน่น 
ช่อหนึ่งมีประมาณ 30 ดอก มักออกดอกบริเวณส่วนล่างของล าต้น ออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม ดอกบานทนประมาณ 2 สัปดาห์  

   เข็มหนู Ascocentrum semiteretifolium 
   เป็นกล้วยไม้ที่มีใบเป็นแบบใบกลม มีร่องลึกทางด้านบนของใบ กว้างประมาณ           

5 มิลลิเมตร มีดอกสีม่วงอ่อน มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศไทย พบที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระดับความสูง 1,800-1,900 เมตรจากระดับน้ าทะเล เป็นกล้วยไม้ที่ค่อนข้างหายาก ลักษณะของต้น
และดอกไม่เป็นที่นิยมของนักปลูกเลี้ยง 

http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctm.shtml
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   กล้วยไม้สกุลเข็มเป็นกล้วยไม้ที่ดอกมีสีสันสดใส มีช่อดอกแข็งชูตั้งขึ้นเป็นรูป
ทรงกระบอก ดอกแน่นเป็นระเบียบ สามารถให้ดอกพร้อมกันได้หลายช่อ ปลูกเลี้ยงง่าย จึงนิยมน า
กล้วยไม้สกุลเข็ม (Ascocentrum) ผสมข้ามสกุลกับกล้วยไม้สกุลแวนด้า (Vanda) เป็นกล้วยไม้
ลูกผสมแอสโคเซ็นด้า (Ascocenda) ซึ่งจะท าให้ได้กล้วยไม้ที่มีสวยขึ้น ออกดอกดกขึ้น ดอกบานทน
และปลูกเลี้ยงง่าย14 

 7. กล้วยไม้สกุลกุหลาบ Aerides 
    กล้วยไม้สกุลกุหลาบ (Aerides) เป็นกล้วยไม้ที่พบตามธรรมชาติในป่าทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ อาจขึ้นต้นเดียว
โดด ๆ หรือขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ มีการเจริญเติบโตแบบฐานเดี่ยว บางต้นมียอดเดียว บางต้นแตกเป็นกอ                  
มีหลายยอด เมื่อต้นสูงหรือยาวขึ้นจะห้อยย้อยลงมา แต่ปลายยอดยังคงชี้ขึ้นข้างบน ช่อดอกส่วนใหญ่
โค้งปลายช่อห้อยลงมา รากเป็นระบบรากอากาศ ดอกมีขนาดปานกลาง มักมีกลิ่นหอม มีเดือยดอก
เรียวแหลมหรือปลายงอนออกมาทางด้านหน้าของดอก ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างกับกล้วยไม้ชนิด               
อ่ืน ๆ กลีบดอกผึ่งผายสวยงามสะดุดตา เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย มีบทบาทส าคัญในการผสมพันธุ์เพ่ือ
การปรับปรุงพนัธุ์ สามารถผสมในสกุลเดียวกัน และผสมข้ามสกุลต่าง ๆ เช่น ผสมกับสกุลแวนด้าเป็น 
สกุลแอริโดแวนด้า (Aeridovanda) ผสมกับสกุลช้างเป็นสกุลแอริโดสไตลิส (Aeridostylis) ส าหรับ
กล้วยไม้สกุลกุหลาบที่พบตามธรรมชาติในประเทศไทยมีดังนี้ 

  กุหลาบกระเป๋าเปิด Aerides falcata Lindl. 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 37 กุหลาบกระเป๋าเปิด Aerides falcata Lindl. 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, กุหลาบ Aerides, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงไดจ้าก 
http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml 
________________________ 

 14กล้วยไม้ Orchid, เข็ม Ascocentrum, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctmม.shtml 

http://panmai.com/Orchid/Asctm/asctm.shtml
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  กุหลาบกระเป๋าเปิดพบขึ้นอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยและยังพบในแคว้นอัสสัม 
ประเทศอินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม เป็นกล้วยไม้ที่มีปลายปากกว้างอ้าออก ยื่นไป
ข้างหน้า มีเดือยดอกค่อนข้างตรง ซ่อนอยู่ใต้ปลายปาก อยู่ชิดขนานกับปลายปาก ใบยาวประมาณ 
20-30 เซนติเมตร กว้าง 2-4 เซนติเมตร 

  กุหลาบกระเป๋าเปิดออกดอกประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ช่อดอกห้อย ช่อ
รูปทรงกระบอก กลีบปากมี 3 แฉก เปิดกว้าง ริมแผ่นปากเป็นฝอย ลายสีม่วงแดงแล้วจางเป็นสีขาว 
พ้ืนกลีบสีขาว มีแต้มสีม่วงอมชมพูท่ีปลายกลีบ ขนาดดอกประมาณ 2.5 เซนตอเมตร ดอกมีกลิ่นหอม 

  กุหลาบกระเป๋าปิด Aerides odorata Lour. 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 38 กุหลาบกระเป๋าปิด Aerides odorata Lour. 
ทีม่า: กล้วยไม้ Orchid, กุหลาบ Aerides, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml 
 

  กุหลาบกระเป๋าปิดเป็นกล้วยไม้ชนิดเดียวในสกุลกุหลาบที่ส่วนปลายปากแคบกว่าหู
และทั้ง 2 ส่วนพับขึ้นมาปิดเส้าเกสรไว้ พบขึ้นอยู่ทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบในลาว 
กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า อินเดีย เนปาล และภูฎาน 

   กุหลาบกระเป๋าปิดมีล าต้นบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย ต้นห้อยย้อยลง มักแตกแขนง
หลายยอด ต้นอาจยาวถึง 1 เมตรครึ่ง ใบยาวประประมาณ 15-25 เซนติเมตร กว้าง 2-3 เซนติเมตร 
เรียงสลับซ้ายขวา ปลายใบหยักไม่เท่ากัน ใบค่อนข้างบางไม่แข็งทื่อ ขอบใบบิดเล็กน้อย โคนใบหุ้มต้น 
ออกดอกประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ช่อดอกยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรและห้อยลง 
แต่ละช่อมีประมาณ 30 ดอก แต่ละดอกกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบดอกเป็นสีขาว ปลายกลีบ
เป็นสีม่วงอมแดงอ่อน ๆ ส่วนปลายปากเป็นสีม่วง เดือยดอกโค้งงอนขึ้นคล้ายเขาดอกมีกลิ่นหอม
เหมือนกลิ่นดอกกุหลาบและบานนานประมาณ 1-2 สัปดาห์  ส าหรับกุหลาบกระเป๋าปิดที่พบทาง
ภาคเหนือ จะมีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อย คือต้นจะตั้งตรงและบิดน้อยกว่า ใบสั้นกว่าและ 
หนากว่าก้านส่งช่อดอกแข็งท าให้ช่อดอกโค้งลงเพียงเล็กน้อย 

http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml
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  กุหลาบเหลืองโคราช Aerides houlettiana Rchb. F 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 39 กุหลาบเหลืองโคราช Aerides houlettiana Rchb. F 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, กุหลาบ Aerides, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml 
 

  กุหลาบเหลืองโคราชมีลักษณะดอกคล้ายกุหลาบกระเป๋าเปิด แต่มีพ้ืนกลีบเป็น         
สีเหลืองแทนที่จะเป็นสีขาว ดอกมีกลิ่นคล้ายกลิ่นตะไคร้ ความยาวของใบและของช่อดอกจะสั้นกว่า
กุหลาบกระเป๋าเปิด ในประเทศไทยพบเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบใน ประเทศลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม กุหลาบเหลืองโคราชออกดอกประมาณเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม จุดเด่นของ
กุหลาบเหลืองโคราชอยู่ตรงที่มีสีเหลือง ในแต่ละต้นจะมีความผิดเพ้ียนกันไป คือ อาจมีสีเหลืองเข้ม                
เหลืองอ่อน หรือบางต้นแทบไม่มีสีเหลืองเลย ในการคัดพันธุ์ควรเลือกสีเหลืองเข้มเป็นหลัก เพราะ 
กล้วยไม้สกุลนี้ในประเทศไทยมีชนิดนี้เพียงชนิดเดียวที่ดอกมีสีเหลือง 

  กุหลาบแดง Aerides crassifolia Parish ex Burbidge 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 40 กุหลาบแดง Aerides crassifolia Parish ex Burbidge 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, กุหลาบ Aerides, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml 

http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml
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  กุหลาบแดงเป็นกุหลาบที่มีเดือยดอกยาวเห็นได้ชัดเจน เดือยงอนขึ้นและไม่ซ่อนตัว 
อยู่ใต้ปลายปาก ใบยาวประมาณ 10-18 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร ใบหนา ผิวใบอาจ
ย่นมากหรือน้อยโดยย่นตามขวางของใบ ในประเทศไทยพบที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งที่นครนายกและกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังพบในประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม 

  กุหลาบแดงออกดอกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม มีช่อดอกสั้น ช่อหนึ่งมีประมาณ  
10 ดอกเท่านั้น ดอกมีสีม่วงแดง การจัดระเบียบดอกในช่อไม่งดงามเหมือนกล้วยไม้กุหลาบชนิดอื่น 

  กุหลาบอินทจักร Aerides flabellata Rolfe ex Downie 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 41 กุหลาบอินทจักร Aerides flabellata Rolfe ex Downie 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, กุหลาบ Aerides, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml 
 

  กุหลาบอินทจักรเป็นกุหลาบเดือยยาวชนิดเดียวที่ฝาครอบอับเรณูกว้างและมน  ซึ่ง
ชนิดอ่ืนจะแหลมเป็นปากกา ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคเหนือ และพบในพม่า ลาว และมณฑล
ยูนานของจีน 

  กุหลาบอินทจักรมีก้านช่อดอกค่อนข้างแข็ง ช่อดอกตั้ง ออกดอก 5-10 ดอก  
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีลักษณะคล้ายกัน สีเขียวอมเหลืองและมีแต้มสีน้ าตาลอมม่วง กลีบปากเป็น           
3 หยัก สีขาว  มีจุดสีชมพูอมม่วง ขอบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกขนาด 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือน
กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 

   จุดเด่นของกุหลาบชนิดนี้อยู่ที่เดือยยาวและงอน จนปลายเดือยชี้กลับเข้าไปหา            
ตัวดอกอาจเรียกว่า “กล้วยไม้เดือยงาม” ก็ได้ 

 
 
 

http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml
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  กุหลาบมาลัยแดง Aerides multiflora Roxb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 กุหลาบมาลัยแดง Aerides multiflora Roxb. 
ที่มา: กล้วยไม้ Orchid, กุหลาบ Aerides, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml 
 
 

  กุหลาบมาลัยแดงมีลักษณะดอกคล้ายกุหลาบน่าน แตกต่างกันที่ปลายปาก คือปาก
ของ กุหลาบน่านเป็นรูปสามเหลี่ยม แต่ปากของกุหลาบมาลัยแดงเป็นรูปหัวใจ ปลายสุดของปากป้าน
และหยักกลาง ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์แถบภาคเหนือ อีสาน นครนายก ชลบุรี และ
กาญจนบุรี  นอกจากนี้ยังพบใน ประเทศเนปาล สิกขิม ภูฎาน อินเดีย พม่า ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม  กุหลาบมาลัยแดงมีล าต้นแข็งแรง ใบหนาโค้ง ซ้อนกันถี่ ใบกว้างประมาณ 2.5-4 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ช่อดอกโค้งห้อยยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร ก้านช่อ
มักมีสีคล้ าเกือบด า ออกดอกเบียดชิดกันแน่นช่อ โดยทั่วไปจะมีกลีบดอกสีม่วงแดง มักจะมีสีจางจนถึง
ขาวที่โคนกลีบ และสีจะเข้มขึ้นจนสุดที่ปลายกลีบช่อดอกจะแตกแขนงถ้าเลี้ยงให้สมบูรณ์และอากาศ
เย็น ออก ดอกในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ต้นที่ดอกมีสีขาวล้วนเรียกว่า “มาลัยเผือก”15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15กล้วยไม้ Orchid, กุหลาบ Aerides, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml 

http://panmai.com/Orchid/Aer/aer.shtml
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  กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซีส Phalaenopsis 
     

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 43 กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซีส Phalaenopsis 
ที่มา: นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 

 
  กล้วยไม้สกุลฟาแลนอปซีสปลูกเลี้ยงกันในประเทศไทยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมี

ผู้สนใจมากนัก  เนื่องจากดอกมีขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันกล้วยไม้สกุลนี้ก าลังเป็นที่สนใจของผู้ปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ทั่วไป ทั้งนี้ก็เพราะกล้วยไม้สกุลนี้ได้ถูกปรับปรุงพันธุ์และผสมกันมาหลายทอด จนท าให้
สวยงามทั้งรูปทรงดอกและสีของดอก ดอกกลมใหญ่ กลีบหนา ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู            
สีเหลือง ก้านช่อยาว เหมาะส าหรับปักแจกัน ต้นหนึ่งออกดอกได้หลายช่อ แต่ละพันธุ์ออกดอกต่าง
เดือนกัน บางชนิดออกดอกในเดือนที่ตลาดต้องการดอกไม้ตัดดอก จึงท าให้ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ตัด
ดอกสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้สกุลนี้มากขึ้น 

  กล้วยไม้ฟาแลนอปซีส มีแหล่งก าเนิดตามธรรมชาติและกระจายพันธุ์อยู่ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ บอร์เนียว ชวา            
สุมาตรา มาเลเซีย ส าหรับประเทศไทยมีกล้วยไม้สกุลนี้อยู่ 2-3 ชนิด เช่น เขากวาง กาตาฉ่อ ขนาด
ของดอกมีใหญ่และเล็กตามลักษณะของพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกกันอยู่ในขณะนี้เป็นพันธุ์ลูกผสม ที่มี          
การปรับปรุงพันธุ์และผสมกันมาหลายทอด จนดอกกลมใหญ่ ลักษณะของล าต้นทรงเตี้ยตรง การ
เจริญเติบโตเป็นแบบโมโนโพเดี้ยล ใบอวบน้ า ค่อนข้างหนาแผ่แบนรูปคล้ายใบพาย ดอกกลมใหญ่ 
ขนาดกว้างประมาณ 5-8 ซม. กลีบหนา ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว สีชมพู สีเหลือง มองดูดอกแล้วงาม 
ทั้งฟอร์มดอกและสี ก้านช่อยาว บางช่อยาวถึง 80 เซนติเมตร ช่อหนึ่งมีหลายดอก เรียงไปตามก้านช่อ
อย่างมีระเบียบ บางต้นแยกออกเป็นหลายช่อ ดอกบานทน ถ้าบานอยู่กับต้นสามารถบานอยู่ได้นาน
เป็นเดือน เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย สามารถเจริญงอกงามและออกดอกให้ได้ดีในสภาพสิ่งแวดล้อม            
ต่าง ๆ กัน นอกจากนี้ยังสามารถผสมข้ามสกุลกับสกุลกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ได้หลายสกุล เช่น ผสมกับ
สกุลแวนด้า ผสมกับสกุลอะแรคนิส ผสมกับสกุลเรแนนเทอร่า เป็นต้น 
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  การปลูกกล้วยไม้ฟาแลนอปซีสลงกระถางหรือกระเช้าไม้ ควรตั้งต้นกล้วยไม้                
ตรงกลางให้โคนต้นส่วนเหนือรากอยู่ต่ ากว่าระดับขอบภาชนะปลูกเล็กน้อย การวางต้นกล้วยไม้สูง
เกินไปจะท าให้รากกล้วยไม้ได้รับความชื้นไม่เพียงพอ แต่ถ้าปลูกต่ าเกินไปกล้วยไม้ก็จะอยู่ในสภาพที่
ชื้นหรือแฉะเกินไป การใส่เครื่องปลูกควรใส่แค่กลบรากเท่านั้น อย่าใส่เครื่องปลูกมากเกินไปจนกระท่ัง
สูงขึ้นมากลบส่วนของส่วนโคนต้นเพราะอาจจะท าให้โคนต้นแฉะและโคนใบเน่าได้ การปลูกควรปลูก
ก่อนเข้าฤดูฝนคือประมาณเดือนมีนาคม ถ้าปลูกในฤดูฝนอากาศมีความชื้นสูงและกล้วยไม้ก าลังอวบ
น้ า อาจท าให้ใบและยอดเน่าได้ 

  เขากวาง Phalaenopsis cornucervi (Breda) Bl. & Rchb. f. 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
ภาพที่ 44 เขากวาง Phalaenopsis cornucervi (Breda) Bl. & Rchb. f. 
ที่มา:  นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 

 
             พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติในประเทศไทยแถบภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้ ยกเว้นภาคกลาง เขากวางออกดอกเป็นช่อ 2-3 ดอก กลีบสีเขียว           
อมเหลือง มีขีดสีน้ าตาลตามแนวขวางของกลีบหรืออาจไม่มี ซึ่งชนิดที่ไม่มีขีดสีน้ าตาลตามแนวขวาง
ของกลีบหาได้ยาก โคนกลีบปากกระดกขึ้น ดูเป็นหลอดยาว ปลายกระดกขึ้นสีขาว มีริ้วสีชมพูอมม่วง
กระจาย ดอกขนาด 3-4 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ดอกดกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 
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  กาตาฉ่อ Phalaenopsis decumbens Holtt. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 กาตาฉ่อ Phalaenopsis decumbens Holtt. 
ที่มา: นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 
 

  พบกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศไทย ออกดอกเป็นช่อ 8-10  
ดอก กลีบสีขาว โคนมีจุดหรือขีดสีม่วง โคนและปลายกลีบดอกกระดกขึ้น สีขาว ด้านโคนสีม่วง ดอก
ขนาด 4-6 เซนติเมตร ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกดกเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม 

  โดยสรุปจะสื่อให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงาม รูปทรงและสีสันที่สวยงามของดอก
กล้วยไม้ได้อย่างสวยงามและเป็นธรรมชาติถ่ายทอดลงบนเฟรม  โดยน าสิ่งเหล่านี้มาสู่กระบวนการ
สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ มาจัดวางองค์ประกอบที่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสื่อถึงเรื่องราวให้เห็น
คุณค่าและความงดงามของดอกกล้วยไม้ ที่เน้นรูปร่าง รูปทรง และสีสันของดอกกล้วยไม้และสถานทีที่
มีความส าคัญของจังหวัดปัตตานีมาประกอบในผลงานจิตรกรรม  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณค่า               
มีความงาม ควรแก่การเรียนรู้สืบสาน และอนุรักษ์ไว้16 

 การจ าแนกโดยอาศัยลักษณะของสายพันธุ์ 
 กล้วยไม้จัดเป็นกลุ่มของพืชที่อยู่ ในวงศ์กล้วยไม้  (Family Ochidaceae) เป็นพืช                 

ใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับพืชวงศ์หญ้าประเภทขิงและข่า ต้นและใบของกล้วยไม้ส่วนใหญ่มีลักษณะ
อวบน้ า ไม่มีเนื้อไม้ กล้วยไม้เป็นพืชที่มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กหรือเล็กมาก บางชนิดเป็นพืช
ล้มลุกบางชนิดมีล าต้นเป็นเหง้าหรือหัวสะสมอาหารใต้ดิน สร้างใบและดอกเพ่ือการแพร่พันธุ์                     
_________________________ 

 16นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 

http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf
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ในฤดูกาลที่ เหมาะสมก่อนจะยุบตัวหรือหัวเพ่ือพักตัวฤดูแล้ง บางชนิดมีการเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ  
อาจเจริญทางด้านยอดหรือแตกตาข้าง จึงอาจเรียกว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนอายุยืน พืชวงศ์กล้วยไม้               
มีลักษณะที่แตกต่างจากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ 

             เรณูเกาะกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ไม่เป็นละออง 
             ดอกมีก้อนเรณูด้านตรงข้ามกับปากด้านเดียวเท่านั้นและปากอยู่ด้านที่ติดกับ

ก้านช่อแต่ก้านช่อมักบิดหรือโค้งให้ปากกลับมาอยู่ด้านล่างเมื่อดอกบาน 
             เกสรตัวเมียและเรณูติดอยู่บนเส้าเกสร ซึ่งเป็นก้านชูเกสรตัวเมีย เชื่อมรวมกับ

ก้านชูเรณู โดยการเชื่อมนี้อาจเกิดเพียงบางส่วน        
         ฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของกล้วยไม้ตามลักษณะของสายพันธุ์ได้ดังนี้ 
         1. กล้วยไม้พันธุ์แท้ หมายถึง กล้วยไม้ที่มีความผันแปรทางพันธุกรรมน้อย ส่วนใหญ่ 

พบในกล้วยไม้ป่าเกือบทั้งหมด และเมื่อผสมพันธุ์กันภายในชนิดเดียวกัน ลูกท่ีได้จะมีความผันแปรทาง
พันธุกรรมในขอบเขตจ ากัด เช่น แสดผสมกับเข็มแสด ลูกที่ได้ยังคงเป็นเข็มแสดและเป็นพันธุ์แท้ 

         2. กล้วยไม้พันธุ์ลูกผสม หมายถึง กล้วยไม้เกิดจากการผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน แล้วลูก           
ที่ได้จะมีความผันแปรทางพันธุกรรมในขอบเขตที่กว้าง เช่น เข็มแสดผสมกับเข็มแดง ลูกท่ีได้เป็นพันธุ์
ลูกผสมที่มีจดทะเบียนว่า เข็มสาคาริกโกลด์ Ascocentrum Sagarik Gold และรวมไปถึงกล้วยไม้
พันธุ์ลูกผสมชนิดเดียวกันผสมพันธุ์กัน ลูกที่ได้ก็ยังลงเป็นพันธุ์ลูกผสม   
           การจ าแนกตามลักษณะการอาศัยหรือตามสภาพความเป็นอยู่  

 การจัดกลุ่มประเภทของกล้วยไม้ตามสภาพความเป็นอยู่นั้นเป็นการจ าแนก  โดยอาศัย 
ลักษณะของบริเวณท่ีขึ้นอยู่ในสภาพธรรมชาติ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
           1. กล้วยไม้ที่เกิดอยู่บนดิน (Terrestrial orchid) เรียกกันทั่วไปว่ากล้วยไม้ดิน ขึ้น
ตามพ้ืนดิน หรือตามซอกหินที่มีซากใบไม้ผุทับถมอยู่ โดยส่วนมากกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่บนดินมักจะมีการ
เจริญเติบโตเป็นฤดูกาล มีช่วงของการมีใบ ดอกและฝัก เฉพาะฤดูกาลเท่านั้น โดยสามารถพบได้ทั่ว
ทุกภาค  
           2. กล้วยไม้ที่ขึ้นบนหิน (Lithophytic orchid ) พบขึ้นตามลานหินทั้งกลางแจ้งและ
ในร่มร าไร ส าหรับชนิดที่ขึ้นบนหินกลางแจ้งมักจะมีล าลุกกล้วยขนาดใหญ่หรือมีใบอวบหนามาก  สา
หรับการสะสมอาหารเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตและทนทานต่อความร้อนที่สูงในช่วงฤดูร้อนได้เป็น
อย่างดี ส่วนชนิดที่ขึ้นอยู่บนหินในที่ร่มร าไร มักจะมีใบที่บางและมีล าลูกกล้วยมี่มีขนาดเล็ก  

 3. กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphtic orchid) ซึ่งกล้วยไม้กลุ่มนี้จะมีรากขึ้นเกาะอยู่กับเปลือก
ไม้ โดยไม่ได้แย่งอาหารจากต้นไม้ที่ยึดเกาะอยู่ การเกาะของกล้วยไม้กลุ่มนี้อาจพบได้ทั้งตามคาคบไม้
หรือตามก่ิงก้านสาขา หลายชนิดมีความเฉพาะเจาะจงกับต้นไม้ที่ข้ึนอาศัยหรือกับชนิดของป่า จะมี     
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การกระจายทั้งในป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ  หลายชนิดขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล17  

 การจ าแนกโดยอาศัยการเจริญเติบโตและลักษณะรูปทรง  
              1. ซิมโพเดียม (Sympodial Growth) หมายถึง กล้วยไม้ที่มีรูปแบบการเจริญเติบโต              
แตกกอออกทางด้านข้างเช่นเดียวกับพืชที่แตกกอทั่วไปเนื่องจากตายอดหยุดการเจริญเติบโต อาจ   
เนื่องจากการฝ่อหรือพัฒนาไปตาดอกหรือช่อดอก ส่วนของตาข้างมีการเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขา
มาจ านวนมาก เช่น กล้วยไม้สกุลแคทลียา และสกุลเด็นโดรเดียม 
              2. โมโนโพเดียล (Monopodial Growth) เป็นกล้วยไม้ที่มีรูปแบบการเจริญเติบโต
พัฒนาการไปในทางส่วนสูงเนื่องจากตายอดมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่ตาข้างค่อยมี 
การพัฒนา ใช้เรียกแบบการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลแวนด้า และสกุลฟาแลนอปซิส เป็นต้น  

 การจ าแนกตามลักษณะล าต้น 
 ล าต้นกล้วยไม้ที่โผล่พ้นจากเครื่องปลูกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

              1. ล าต้นแท้ คือ จะมีข้อและปล้องเหมือนกับล าต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่ว ๆ ไป ส่วนที่
อยู่เหนือบริเวณข้อจะมีตาท่ีสามารถเจริญเติบโตเป็นหน่อใหม่และพัฒนาเป็นช่อดอกไม้ ล าต้นประเภท
นี้จะเจริญเติบโตออกไปทางส่วนยอด ได้แก่ กล้วยไม้สกุลแวนด้า และสกุลช้าง 
           2. ล าต้นเทียม เรียกกันโดยทั่วไปว่า ล าลูกกล้วย ท าหน้าที่สะสมอาหาร ตาที่อยู่เหนือข้อ
ส่วนบนหรือยอดของล าลูกกล้วย สามารถเจริญเติบโตเป็นหน่อและพัฒนาเป็นช่อดอกไม้ แต่ล าต้นที่
แท้จริงของกล้วยไม้ประเภทนี้คือ เหง้า (Rhizome) จะมีการเจริญไปในแนวนอนราบไปตามผิวของ
วัสดุปลูก ลักษณะของเหง้าจะมีข้อและปล้องถี่ กล้วยไม่มีล าต้นลักษณะนี้ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย 
สกุลแคทลียา สกุลเอพิเด็นดรัม และสดุลออนซิเดียม เป็นต้น18 

 การจ าแนกโดยอาศัยระบบราก 
 เพ่ือสะดวกแก่การเลี้ยงดูกล้วยไม้ที่มีการเจริญเติบโตและมีระบบรากที่แตกต่างกัน เพ่ือ

ประโยชน์ในการจัดอุปกรณ์ ภาชนะ และเครื่องปลูกได้อย่างเหมาะสมส าหรับการปลูกเลี้ยงซึ่งจะ
จ าแนกระบบรากกล้วยไม้ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
               1. กล้วยไม้รากดิน (Terreatril Orchids) เป็นกล้วยไม้ที่มีระบบรากอาศัยอยู่ใต้ดิน 
เช่นเดียวกับต้นไม้ โดยทั่วไป ลักษณะรากจะเป็นเส้นจ านวนมาก มีรากฝอยและขนหุ้มรอบราก  
_________________________ 

 17นุสรา เจะแว, ศิลปะนิพนธ์ดอกกล้วยไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf 

 18เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, กล้วยไม้ไทย= Orchids in Thailand (กรุงเทพฯ: เศรษฐ
ศิลป์, 2552), 13. 

http://cai.oas.psu.ac.th/~badul/54/15.pdf
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กล้วยไม้รากดินในกลุ่มนี้ ได้แก่ สกุลเท้านารี (บางชนิด) สกุลซิมบิเดียม สกุลโดไรตีส และสกุล                 
เปรตโตรกลอตตีส เป็นต้น นอกจากนี้กล้วยไม้บางชนิดยังมีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เช่น ว่านจูงนาง 
               2. กล้วยไม้รากก่ึงดิน (Semi-tierrestrial Orchids) เป็นกล้วยไม้ที่มีระบบรากหยาบมาก
ขึ้น อาศัยอยู่ในซากอินทรีย์ที่เป็นวัตถุปกคลุมบนดิน บางชนิดอาศัยอยู่ตามซากหินที่มี              
เศษซากอินทรียวัตถุ กล้วยไม้รากก่ึงดินในกลุ่มนี้ ได้แก่สกุลรองเท้านารีบางชนิด 
               3. กล้วยไม้รากกึ่งอากาศ (Semiepiphyic Orchids) ระบบรากอาศัยเกาะอยู่ตามต้นไม้
หรือสิ่งที่สามารถเกาะยืดได้ มีลักษณะรากเส้นใหญ่ จ านวนรากน้อย รากเจริญเติบโตได้ดีใน             
ที่ค่อนข้างมืด ไม่สัมผัสกับแสงโดยตรง ชอบอากาศค่อนข้างโปร่ง ระบายอากาศได้ดี ได้แก่ สกุลหวาย 
สกุลแคทลียา และสกุลซิมบิเดียม 
               4. กล้วยไม้รากอากาศ (Epiphytic Orchids) ลักษณะรากเป็นเส้นมีขนาดใหญ่ยาวเยื่อ
หุ้มรากเปราะ หักง่าย แต่มีเหนียวมาก เพราะมีไส้กลางเป็นแกน รากกล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแสงเต็มที่ 
และพ้ืนที่รากบางส่วนมีรงควัตถุสีเขียวเพื่อช่วยสังเคราะห์แสง พบได้ชัดเจนในตัวกล้วยไม้พญาไร้ใบอีก
ด้วย กล้วยไม้รากอากาศในกลุ่มนี้ ได้แก่ สกุลแวนด้า สกุลเข็ม และสกุลกุหลาบเป็นต้น19 

 การจ าแนกวงศ์ของกล้วยไม้ 
 กล้วยไม้ที่ค้นพบมีมากกว่า 20,000 ชนิด 700 สกุล กล้วยไม้ส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยไม้

ประเภทอิงอาศัย กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอบอุ่นและร้อน กล้วยไม้สามารถแยกแต่ละชนิดได้ดังนี้ 
 Apostasioideae Rchb.F. เป็นกล้วยไม้ป่าได้แก่สกุล Apostasia และ Neuwiedia 
 Cypripedioodeae Lindley เป็นกล้วยไม้ที่พบในธรรมชาติชอบอยู่ตามโขดหิน และบน

ดิน มี 4 สกุล คือ Cypripedium, Pahiopedilum, Phragmipedum และ Selenipedium 
 Epidendroideae กล้วยไม้วงศ์นี้ จะมีลักษณะแตกต่างกันด้วยรูปร่าง และถิ่นที่อยู่ มี

หลายสกุลได้แก่ สกุลแคทลียา หวาย และ สิงโตกลอกตา  
 Orchidoidcac กล้วยไม้สกุลนี้หาได้ยากในเมืองไทยหรืออาจไม่มีเลย 
 Spiranthoideae Dressier ไม่พบในเมืองไทย20 
 
 
 

_________________________ 
 19เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, กล้วยไม้ไทย= Orchids in Thailand (กรุงเทพฯ: เศรษฐ

ศิลป์, 2552), 16. 
 20สุนทรี วิเศษ, แหล่งการเรียนรู้ทัศนศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/wisetmak/rup-rang-laea-rup-thrng 
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5. เปเปอร์มาเช่ 
     5.1 ประวัติเปเปอร์มาเช่ 
            นิรินรัตน์ บุตรศรี (2555: 38) กล่าวไว้ว่า เปเปอร์มาเช่ คือ ศิลปะการน ากระดาษที่
ไม่ใช้แล้วมาย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ น าไปผสมกับกาวสร้างเป็นตุ๊กตารูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการ ซึ่งเป็น
ศิลปะที่สรรค์สร้างกระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้กลับมีคุณค่าขึ้นมาใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า โดยคุณสมบัติของเปเปอร์มาเช่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ช่วยลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม การท าเปเปอร์มาเช่ในประเทศไทยมีมาช้านานแล้ว โดยปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนในสมัย
กรุงศรีอยุธยา (ประมาณ 300 ป{ที่ผ่านมา) ซึ่งคนไทยสมัยนั้นจะรู้จักเปเปอร์มาเช่ในรูปแบบของ 
“หัวโขน” ที่ ใช้ครอบศีรษะผู้ เล่นเพ่ือแสดงบทบาทต่าง  ๆ ในการแสดงละครโขน  เมื่อถึงยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเวลาที่ศิลปะทุกสาขารุ่งเรืองถึงขีดสุด  ความนิยมในการท าเปเปอร์มาเช่ได้
แพร่หลายไปยังประชาชนทั่วไป และได้ถูกประยุกต์พัฒนารูปแบบเรื่อยมาจนถึงปaจจุบันนี้ 

  เปเปอร์มาเช่มีต้นก าเนิดในทวีปเอเชียและต่อมาได้แพร่หลายในทวีปยุโรป ส่วนใหญ่
จะท าเป็นของเล่น หน้ากาก ถาด และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ เปเปอร์มาเช่ท าได้โดยการทากาว 
บนเศษกระดาษ 

  เปเปอร์มาเช่ คือ การน าเอากระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวหรือทากาวเพ่ือท าให้
เป็นรูปแบบต่าง ๆ ส่วนมากจะมีการลงสีและทาแลคเกอร์ทับลงไปด้วย เปเปอร์มาเช่เป็นงานที่
สามารถท าได้หลายรูปแบบและท าได้ง่าย ใช้เทคนิคง่าย ๆ วัสดุที่ใช้ก็หาได้ง่ายและราคาถูก คือ 
กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วกระดาษพิมพ์ดีดหรือกระดาษที่ไม่มีลวดลายส าหรับปิดชั้นนอกสุดเพ่ือ
เตรียมการลงสีต่างๆ สิ่งเหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด งานกระดาษปะติดหรือเปเปอร์มาเช่ 
คืองานศิลปะที่ท าได้จากวัสดุที่หาง่าย คือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้ว หรือกระดาษเหลือใช้ต่าง ๆ 
โดยหลักการท าเปเปอร์มาเช่ คือ การน ากระดาษที่ถูกตัดหรือฉีกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และผ่านการแช่น้ าจน
เปื่อยหรือการบดละเอียดผสมกาวแล้วมาปิดทับลงบนแบบที่เตรียมไว้หลาย ๆ ชั้นหรืออัดบล็อกตาม
ต้นแบบ แต่ละชั้นจะทากาวไว้และต้องรอให้แห้งก่อน จากนั้นก็ตกแต่งระบายสีตามจินตนาการ            

  วัสดุที่ต้องใช้ในการท าเปเปอร์มาเช่ มีดังต่อไปนี้ 
 กระดาษ กระดาษเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการน ามาติดชิ้นงานซ้อนทับกันหลายชั้น  

เพ่ือให้ชิ้นงานมีความคงทน กระดาษที่ใช้ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษนิตยสาร กระดาษ         
ห่อของขวัญ กระดาษเหลือใช้อ่ืน 

 กล่อง  กล่องเป็นตัวสร้างโครงร่างของชิ้นงานตามความต้องการ  เช่น สร้าง
เป็น 

หุ่นยนต์ สัตว์ต่าง ๆ ล้วนต้องใช้กล่องสร้างเป็นโครงร่างก่อน กล่องที่น ามาใช้ เช่น กล่องไอศกรีม  
กล่องนม กล่องน้ าผลไม้ กล่องขนม 
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 กระดาษแข็ง กระดาษแข็งท่ีใช้มี 2 ชนิด คือ กระดาษแข็งชนิดบาง และ 
กระดาษแข็งที่เป็นกล่องใส่ของ กระดาษแข็งจะเป็นส่วนที่น ามาดัดและประกอบชิ้นงานให้มีโครงร่าง
เป็นรูปต่าง ๆ ตามความต้องการ กระดาษแข็งจะช่วยให้รูปร่างที่สร้างไว้มีความแข็งแรงและมีมิติ 

 กรรไกร  ใช้ส าหรับตัดกระดาษให้มีรูปร่างตามความต้องการ เวลาใช้ต้องมี 
ผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพ่ือความปลอดภัย และคอยบอกวิธีการใช้กรรไกรอย่างถูกวิธี  ให้เด็กใช้เพ่ือความ
ปลอดภัยในการท ากิจกรรม 

 กาวและกระดาษกาว  กาวและกระดาษกาวจะเป็นตัวเชื่อมชิ้นส่วนที่เป็น 
กล่องกระดาษ ขวดน้ า ขวดนม เข้าด้วยกัน ก่อนที่จะติดกระดาษลงบนชิ้นงาน 

  การท ากาวแป้งเปียก 
 1. แป้งมัน ครึ่งกิโล 
 2. น้ า 2 ถ้วย 
 3. หม้อ 
 4. ช้อน 
 5. ภาชนะพลาสติกหรือชามแก้ว 

  วิธีท า 
 1. คนน้ ากับแป้งในหม้อจนกระท่ังน้ ากับแป้งละลายเข้ากันดี 
 2. คนส่วนผสมต่าง ๆ บนเตาใช้ความร้อนปานกลาง คนไปเรื่อย ๆ จนกระท่ัง 

ส่วนผสมเริ่มมีฟองอากาศผุดขึ้น มีลักษณะข้นและเป็นครีม ตั้งไฟต่อไปอีก 10 วินาที แล้วเทกาวที่ได้
ลงในภาชนะพลาสติกหรือแก้ว 

 3. ปล่อยให้กาวเย็นซัก 2 - 3 นาท ีแล้วลอกผิวที่อยู่ชั้นบนสุดออก เมื่อปิด 
ภาชนะแล้วกาวส่วนที่เหลือให้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ  3 วัน ถ้าเริ่มมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวหรือ
เปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีเขียวให้ทิ้งไป 

  การฉีกกระดาษ 
  การะดาษจะฉีกเป็นแถบตรง ๆ ความกว้างและความยาวของกระดาษให้ดูจาก

ชิ้นงานที่ท าว่ามีขนาดใหญ่หรือเล็ก 
  การแปะแถบกระดาษเป็นชั้น ๆ 
  ให้ติดแถบกระดาษเปเปอร์มาเช่ในทิศทางเดียวกันเป็นตามยาวหรือตามขวาง  โดย

ติดให้ขอบของแถบกระดาษเกยกันขึ้นมา เมื่อท าทั้งอันเสร็จแล้วครั้งหนึ่งก็เพ่ิมอีกชั้นลงไปโดยติดแถบ
กระดาษในทิศทางตรงกันข้ามกัน เพ่ือให้กระดาษติดลงบนชิ้นงานได้ทั่วถึงทั้งชิ้นงาน การติดกระดาษ
ลงบนชิ้นงานให้ติดอย่างน้อย 3 ชั้น และถ้าเพ่ิมชั้นมากก็จะท าให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทานมาก
ยิ่งขึ้น 
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  ขั้นตอนการท าเปเปอร์มาเช่ 

 1. เคลือบแม่แบบที่ต้องการด้วย วาสลีน หรือ จารบีให้ทั่ว 
 2. ฉีกกระดาษท่ีเตรียมไว้เป็นชิ้นหรือแถบเล็ก ๆ ทาแป้งเปียกและปิดทับ 

บนแม่แบบนั้น 
 3. ปะกระดาษให้เหลื่อมกันจนครบทั้งชั้น หลังจากนั้นก็เริ่มปะเช่นเดียวกันใน 

ชั้นถัดไป 
 4. ตากแดดหรือผึ่งลม เพ่ือให้เปเปอร์มาเช่แห้งสนิท 
 5. แกะออกจากแม่แบบ 
 6. ทาสีเปเปอร์มาเช่และตกแต่งตามความต้องการ 
 7. ทิ้งไว้ให้แห้ง 

  การระบายสีและการตกแต่ง 
  พอท าชิ้นงานส่วนที่เป็นเปเปอร์มาเช่เสร็จแล้ว ความสนุกในการตกแต่งก็เริ่มขึ้น 

อุปกรณ์ที่ใช้หาซื้อได้ตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์ศิลปะและงานประดิษฐ์รองพ้ืน การรองพ้ืนต้องใช้สีขาว
ทาลงบนชิ้นงานเพ่ือปิดไม้ให้เห็นหมึกกระดาษ หรืออาจจะใช้กระดาษสีขาวปิดชิ้นงานชั้นสุดท้ายแทน
การรองพ้ืนด้วยการทาสีก็ได้ การตกแต่ง เมื่อระบายสีชิ้นงานเสร็จแล้ว ก็ให้เอาอุปกรณ์ตกแต่งอ่ืน ๆ 
เช่น กากเพชร ลวดก ามะหยี่ ไหมพรม กิ่งไม้ กระดาษห่อของขวัญ กระดาษที่มีลายการ์ตูนต่าง ๆ มา
ติดลงบนชิ้นงานโดยการทากาว ตกแต่งตามจินตนาการของเด็ก ๆ จนพอใจ ผลงานเปเปอร์มาเช่               
ก็เสร็จเรียบร้อย 

  ข้อควรระวังในการท างาน 
  เครื่องมือและอุปกรณ์หลายอย่างเมื่อไม่ใช้งานควรเก็บให้มิดชิด พ้นมือเด็ก เช่น มีด 

กรรไกร สี วัสดุตกแต่งชิ้นเล็ก ๆ ที่เด็กอาจน าเข้าปากเพราะสีสวย ๆ เศษกระดาษ กาว ทุกอย่างเก็บ
ให้เรียบร้อยอย่าทิ้งไว้ เพ่ือความปลอดภัย 
       5.2 รูปแบบของเปเปอร์มาเช่ 

  เปเปอร์มาเช่จากเยื่อกระดาษ 
  1. น ากระดาษหนังสือพิมพ์ หรือกระดาษพิมพ์ดีดที่ไม่ใช้แล้วมาฉีกเป็นแผ่นเล็ก ๆ 

แช่น้ าทิ้งข้ามคืน (ใส่น้ ายาฟอกขาว 1 ช้อน ถ้าต้องการกัดสีให้ขาว) 
  2. เติมน้ า 2 ลิตร ต้มให้ใยกระดาษแยกจากกัน น าไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น    

น้ าผลไม ้ใช้มือบีบค้ันเอาน้ าออกให้หมาด ๆ 
  3. ใส่อ่างผสมกาวลาเท็กซ์ 2 ช็อนโต๊ะ น้ ามันลินสีด 1 ช้อนโต.ะ นวดให้เข้ากัน โรย

ด้วยแป้งมัน 2 ช้อนโต๊ะ นวด ขย าให้เป็นเนื้อเดียวกันจึงน าไปใช้งาน 



56 

 

 
  เปเปอร์มาเช่ปั้นขึ้นรูป 
  เป็นการน ากระดาษที่ฉีกเป็นชิ้น ๆ ที่แช่น้ าจนเปื่อยมาผสมกับกาว ลักษณะการปั้น

คล้ายกับดินเหนียวแต่จะยากกว่า เพราะมีเนื้อหยาบเหนียวติดมือ และต้องค่อย ๆ ปั้นพอกทีละน้อย 
ทิ้งให้แห้งแล้วจึงพอกทับเป็นขั้น ๆ แต่เมื่อแห้งแล้วจะแข็งแรง มีน้ าหนักเบา ทนทานไม่เปราะแตกหัก
ง่ายอย่างดินเหนียว 

  เปเปอร์มาเช่ท่ีใช้โครงเสริมด้านใน 
  งานปั้นขึ้นรูปที่ต้องการความแข็งแรง ต้องใช้โครงเสริมด้านใน  ส่วนมากจะใช้

กระดาษแข็ง แกนกระดาษ กล่องกระดาษ และขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นแกน การใช้วัสดุรี
ไซเคิลมาเป็นโครงเสริมด้านในเป็นแนวคิดเชิงอนุรักษ์ ช่วยลดขยะและเพ่ิมคุณค่าของที่ไม่ได้ใช้แล้ว
กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

1. โครงกระดาษ คือ การน ากระดาษหนังสือพิมพ์ทั้งแผ่นมาขย าบิดเป็นเกลียว 
น ามามัดรวมกันด้วยเชือกหรือลวดขนาดเล็กให้เป็นรูปร่างใกล้เคียงกับแบบที่ต้องการปั้น หรือการ 
ประกอบโครงกระดาษ แล้วจึงปิดทับด้วยเศษกระดาษทากาว หรือปั้นพอกด้วยเยื่อกระดาษกาว 

2. โครงลวด คือ การน าลวดขนาดกลางที่มีความแข็งแรงมาดัดเป็นโครงให้มี 
รูปร่างใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ต้องการ เช่นเดียวกับโครงลวดที่ใช้กับต้นตะโกหรือต้นข่อยดัดเป็นรูปสัตว์ 
ต่าง ๆ หรือใช่ลวดตาข่ายดัดม้วนเป็นโครงพันด้วยลวด น ามาปิดทับด้วยกระดาษทากาวจนรอบก่อน 
น ามาปั้นพอกด้วยเยื่อกระดาษกาว 

  เปเปอร์มาเช่จากต้นแบบ 
  คือ การน ากระดาษที่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ และผ่านการแช่น้ าแล้วมาปิดลงบนแบบที่

เตรียมไว้ปิดหลาย ๆ ชั้น หรือปั้นพอกด้วยเยื่อกระดาษกาว แต่ละชั้นจะทากาวไว้และจะต้องรอให้กาว
แห้งก่อนถึงจะเคาะแบบออกมา แต่งผิวให้เรียบร้อย เสร็จแล้วจึงตกแต่งด้วยสี เช่น ต้นแบบจากเก้าอ้ี 
หน้ากาก หมวก เป็นต้น การปั้นต้นแบบ บางครั้งอาจปั้นต้นแบบเอง เช่น ใช้ดินน้ ามัน ถ้าเป็นงานชิ้น
เล็กจะใช้ปั้นด้วยดินน้ ามัน ถ้าเป็นชิ้นใหญ่จะปั้นด้วยดินเหนียว งานประติมากรรมกระดาษส่วนใหญ่
จะเป็นงานขึ้นรูปจากแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีลักษณะผ่าซึกสองชิ้น ซ้ายขวา เวลาท าจะน าเอา
กระดาษมาฉีกแล้วทาบนแบบเป็นชั้น ๆ ไม่เน้นสัดส่วนและรายละเอียด แต่จะใช้การทาสีและเขียน
ลวดลายด้วยสีสดใสแทน ในปัจจุบันงานเปเปอร์มาเช่ได้พัฒนามากขึ้น  เป็นงานที่มีความหลากหลาย 
เน้นรายละเอียด รูปทรงที่ใกล้เคียงกับงานปั้น อย่างเช่นงานล้อบุคคลที่มีชื่อเสียงและงานสัตว์เลี้ยงต่าง 
ๆ ที่ดูแล้วให้ความรู้สึกและมีคุณค่ามากกว่ากระปุกหมูสีแดงอย่างแต่ก่อน งานเหล่านั้นเกิดจากการ
ผสมผสานงานปิดกระดาษแบบเดิมกับการน ากระดาษที่บดละเอียดผสมกาว เสริมในรายละเอียดและ
ปิดทับด้วยกระดาษสาที่มีลักษณะอ่อนนุ่มแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกัน 
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  เปเปอร์มาเช่จากแม่พิมพ์ 
  แบบพิมพ์มีหลายชนิด เช่น แบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์และแบบพิมพ์ยางพารา ความ

แตกต่างของแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์กับแบบพิมพ์ยางพารา มีลักษณะดังนี้ 
  1. การอัดเยื่อกระดาษผสมกาวกับแบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์ที่ใช้อยู่ทั่ว ๆ ไป                       
แม้จะให้รายละเอียดและความคมชัดแต่จะมีปัญหาเรื่องการถอดแบบ เพราะต้องรอให้แห้ง 

2. การอัดเยื่อกระดาษผสมกาวกับแบบพิมพ์ยางพาราจะให้รายละเอียดที่คมชัด 
และไม่ต้องรอให้แห้งเหมือนแบบปูน เพราะถอดแบบง่ายกว่า 

3. ผลงานที่ออกมาเกือบสมบูรณ์เพราะสามารถแต่งสีและลวดลายผสมเป็นเนื้อ 
เดียวกันกับเยื่อกระดาษก่อนกดแบบ ไม่ต้องท าสีและเขียนลวดลายเหมือนแบบเดิม แต่ถ้าต้องการเพ่ิม
คุณค่าให้ชิ้นงานก็สามารถน ามาปิดทอง แต่งสีและเพ่ิมรายละเอียดได้เหมือนจริงได้                           

  เปเปอร์มาเช่จากกระดาษช าระ 
  คือ งานประดิษฐ์ภาพสวยด้วยกระดาษช าระ ที่อยู่บนพ้ืนระนาบรองรับด้วยต้นแบบ

โดยการน ากระดาษช าระฉีกเป็นชิ้นเล็ก แช่น้ าให้เปื่อยบีบน้ าออกแล้วผสมกาวให้ทั่วน ามาผสมสีต่าง ๆ                
แล้วน ามาปะติดตามลวดลายที่ต้องการ21  

  ในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้น าแนวคิดจากการท าเปเปอร์มาเช่แบบขึ้นรูป
และเปเปอร์มาเช่จากกระดาษทิชชูมาสร้างสรรค์ผลงาน “สีสันของดอกกล้วยไม้”  โดยน ากระดาษ
ช าระมาปั้นเป็นดอกกล้วยไม้และน ากระดาษสามาปั้นพ้ืนหลังของภาพ 
 
6. สื่อผสม  

 สื่อผสม หรือ Mixed Media เป็นวิจิตรศิลป์ ในการน าสื่อหรือศิลปะ มากกว่าสองชนิด               
มารวมกัน และสร้างออกมาเป็นงานชิ้นเดียว โดยมักจะใช้สื่อหรือชนิดของงานศิลปะท่ีต่างกัน และน า  

 จุดเด่นของสื่อและงานศิลปะนั้น ๆ เข้ามารวมกัน โดยผสมผสานออกมาเป็นงาน 2 มิติ 
หรือ 3 มิติ ก็ได้ ในกรณีของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะใช้ค าว่า “สื่อประสม” แทน แต่ถ้าเป็นการ
ผสมกันระหว่างเทคนิคในสื่อเดียวกัน เช่น ภาพเขียนที่มีการใช้เทคนิคสีน้ าผสมกับสีน้ ามันและสีฝุ่น          
ในบางส่วน ก็จะถือว่าเป็น “เทคนิคผสม” มากกว่า “สื่อผสม” ในสมัยก่อนสื่อผสมจะมีการน าสื่อพวก 
ภาพถ่าย วิดีโอ เข้ามาประกอบด้วย จึงมีการเรียกที่แตกออกไปเป็น Intermedia หรือ Multimedia 
แต่ปัจจุบันจะเป็นที่เข้าใจกันว่าค าศัพท์ Multimedia นี้ จะใช้เรียกกับงานที่ท าข้ึนจากคอมพิวเตอร์ 
_________________________ 

 21นิรินรัตน์ บุตรศรี, การศึกษาการคิดวิจารณญานของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากงานกระดาษท่ีใช้การผนึกติดด้วยกระดาษ (เปเปอร์มาเช่) (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยาลงกรณ์, 2555), 38. 
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กราฟิกที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบกันขึ้นมาเท่านั้น ส่วน Mixed Media หรือสื่อผสมที่เรา
ก าลังพูดถึงกันอยู่นี้ จะเป็นงานด้านทัศนศิลป์ งานศิลปะ (Visual Art) แต่เพียงอย่างเดียว สื่อผสม 
นอกจากการผสมของสื่อแล้ว ยังหมายรวมไปถึงงานศิลปะที่มีการใช้วัสดุผสม หรือกรรมวิธี หรือ
วิธีการในการสร้างสรรค์ในลักษณะผสม เช่น กรรมวิธีของจิตรกรรมผสมกับกรรมวิธีทางประติมากรรม 
ศิลปินบางคนอาจไม่ใช้ค าว่า “Mixed Media” กับงานของเขาแต่จะระบุให้แน่นอนลงไปเลยว่า ใช้
วัสดุหรือกรรมวิธีอะไรบ้าง บางคนก็ใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายในท านองเดียวกันเช่น 

  Assorted Materials, Combined Materials, Combined Painting, Mixed 
Mediums และบางคนก็ใช้ Mixed Media Environment  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 46 ศิลปะสื่อผสม (Mixed-Media Art) 
ที่มา: mixmedia.pdf, สื่อผสม หรือ Mixed Media, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://academics.satitpatumwan.ac.th/PDSShow58_DVD/mixmedia.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 47 ศิลปะสื่อผสม (Mixed-Media Art) 
ที่มา: mixmedia.pdf, สื่อผสม หรือ Mixed Media, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://academics.satitpatumwan.ac.th/PDSShow58_DVD/mixmedia.pdf 

http://academics.satitpatumwan.ac.th/PDSShow58_DVD/mixmedia.pdf
http://academics.satitpatumwan.ac.th/PDSShow58_DVD/mixmedia.pdf
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 สื่อประสม (Mixed media art) เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภท                    
เข้าด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น ศิลปะสื่อผสมอาจมี               
2 ลักษณะ เป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ก็ได้ 

 ปัจจุบันการถ่ายทอดสร้างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ไม่จ ากัดอยู่กับการแสดงออกในลักษณะ
ใด ลักษณะหนึ่งอาจเป็นการผสมกันทั้งการวาดเขียน การระบายสี การพิมพ์ ประติมากรรม รวมทั้ง                
การผสมผสานทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น วิดีโอ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และวัสดุที่รองรับ ผลงานอาจ
ไม่ใช่บนพ้ืนกระดาษ ผ้าใบ หรือเป็นรูปทรง 3 มิติ ธรรมดาอาจจะปรากฏอยู่บนสถาปัตยกรรม หรือ
ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหรือบนสื่อใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนาตลอดเวลา 

 กระบวนการถ่ายทอดทัศนศิลป์ 
      1. การวาดเขียน (Drawing) 

2. การระบายสีหรือจิตรกรรม (Painting) 
3. การพิมพ์ (Printing) 
4. ประติมากรรม (Sculpture) 
5. สถาปัตยกรรม (Architecture) 
6. สื่อผสม (Mixed Media) 

 สื่อผสม (Mixed media art) เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่ผสมผสานสื่อหลาย ๆ ประเภทเข้า
ด้วยกัน ได้แก่ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืองานวาดเส้น ศิลปะสื่อผสมอาจมี            
2 ลักษณะ เป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ก็ได2้2 
 
 

7. ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)   
 7.1 ความหมายของศิลปะส่ือผสม 

      ศิลปะสื่อประสม หรือ ศิลปะสื่อผสม  หมายถึง ผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้
เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศิลป์หลาย ๆ แขวงมาผสมผสานท าให้เกิดผลงานที่อยู่ใน        
ชิ้นเดียวกัน เน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจของผู้สร้าง  ซึ่งวัสดุที่
ใช้ในการสร้างผลงาน  สื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติ เช่น วัสดุจากพืช สัตว์ และแร่ วัสดุ
สังเคราะห์ เช่น กระดาษ โลหะ เป็นต้น ซึ่งนิยามของค าว่าศิลปะนั้นเป็นการน าสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์
ผสมผสานกันเพ่ือให้เกิดเป็นผลงานทางด้านศิลปะที่มีรูปแบบออกมาเป็นรูปเป็นร่างเพื่อให้คนดูได้
สามารถรับรู้ถึงความหมายของผลงานศิลปะที่เราสร้างข้ึนมานั่นเอง  ซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวหรือว่า 
_________________________  

 22Sukunya padungted, 2 Sukanya Padungted 058, เขา้ถึงเมื่อ 7 มกราคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://academics.satitpatumwan.ac.th 

http://academics.satitpatumwan.ac.th/
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การเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้น ถ้าเราสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเป็นแบบสามมิติได้ ก็จะท าให้ผู้ที่ชม
ผลงานนั้นสามารถที่จะซึมซับข้อมูลได้เร็วขึ้นและได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเรื่องเล่ากับ
เหตุการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงได้มีการน าความรู้ทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ มาผสมกันจน
เรียกว่า ศิลปะสื่อผสม ซึ่งสื่อผสมเป็นผลงานศิลปะในด้านวิจิตรศิลป์ ในการน าสื่อมากกว่าสองสื่อ  
หรือศิลปะมากกว่าสองแขนงมารวมกันขึ้นไปมาสร้างเป็นงานชิ้นเดียวกัน โดยนิยมใช้สื่อที่แตกต่างกัน 
มาน าจุดเด่นของแต่ละสื่อมาใช้ร่วมกัน เช่น การสร้างภาพชุดชีวิตของนักบุญฟรานซิสแห่งอาซิซิ         
ในชาเปลต่าง ๆ ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพีดมอนต์และลอมบาร์ดีทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีที่ใช้         
ทั้งประติมากรรมและจิตรกรรมมาผสมผสานเข้าเป็นงานชิ้นเดียวกัน ที่ท าให้เป็นงานที่มีลักษณะเป็น
สามมิติ  ซึ่งในภาพสามมิตินี่ เองที่สามารถมองได้หลายมุมมอง ทั้ งได้เห็นส่วนลึกส่วนเว้า ซึ่ ง                    
นักออกแบบหลาย ๆ ท่านได้พยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะสื่อผสมเพ่ือที่จะน ามาออกแบบ
ผลงานของตัวเองให้มีจุดเด่นและดึงดูดคนดูให้มีความน่าสนใจในผลงานของเขาให้มากท่ีสุด ปัจจุบัน 
นี้ศิลปะทางด้านสื่อผสมมีการน าแนวความคิดทางด้านนี้มาใช้กันมากในด้านธุรกิจ เพราะสามารถผลิต 
ผลงานสามมิติออกมาดึงดูดคนดูนั้นเอง ซึ่งที่เราเห็นการโดยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ เช่น ภาพยนตร์ 3 มิต2ิ3 

 ศิลปะสื่อผสม (Mixed-Media Art) และศิลปะสื่อใหม่ (New Media Art) ของวงการ
ทัศนศิลป์ในบ้านเรามีพัฒนาการที่สอดรับไปกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคม มีบทบาทและท า 

หน้าที่ที่คล้ายคลึงกับศิลปะสื่อธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น จิตรกรรมและประติมากรรม เป็นต้น แต่ในช่วง 

10 ปีที่ผ่านมา ศิลปะสื่อผสมและศิลปะสื่อใหม่เริ่มแสดงให้เห็นถึงบทบาทใหม่ที่ค่อยๆก่อร่างข้ึน และมี
ลักษณะที่ปลีกแยกออกจากศิลปะสื่อธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงก่อนปี  ค.ศ. 2000 ศิลปะสื่อผสมและ
ศิลปะสื่อใหม่มักจะถูกมองว่า เป็นผลอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วใน 
สังคม ภาพที่ศิลปินน าเสนอสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสาร การ
คมนาคม การเมือง เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืน 
ศิลปินได้ประยุกต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วในสังคม เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องวิดีโอ และ
คอมพิวเตอร์ มาเป็นอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ศิลปะ ผลงานของพวกเขาเหล่านั้นได้ท าหน้าที่ที่ส าคัญ
ยิ่ง มันได้สะท้อนให้เราเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสังคมที่เราอาศัยอยู่ 

 7.2 ผลงานศิลปะสื่อประสม (Mixed Media Art)  
  ผลงานศิลปะสื่อประสมมีความเป็นมาตั้งแต่ ปิกัสโซ่ (Pablo Picasso) เป็นศิลปินที่

เริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมในสมัยยุคศิลปะนามธรรม  (Abstract Art) ในปี ค.ศ.1912 
และได้พัฒนามาสู่ศิลปะกลวิธีเอสเซมเบรจ (Asscmblage) ที่ได้รับการยอมรับ และพัฒนาต่อเนื่องใน 

 

 23สุนทรี วิเศษ, แหล่งการเรียนรู้ทัศนศิลป์, เข้าถึงเม่ือ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก  
https://tanapornsaetae5653.wordpress.com 

https://tanapornsaetae5653.wordpress.com/
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รูปลักษณะใหม่ส าหรับผลงาน 3 มิต ิ
  ศิลปะสื่อประสมเป็นผลงานศิลปะที่น าเอาศิลปะแต่ละสาขาหรือสื่อ  กลวิธีมา

ผสมผสานกันในผลงานศิลปะ ผลงานที่เป็นสื่อประสม (Mixed Media Art) จะแยกออกได้ 3 วิธี ดังนี้  
                    1. การน าเอาศิลปะแต่ละประเภทมาผสมผสานกัน  
                    2. การน าเอาสื่อแต่ละประเภทมาผสมผสานกัน  
                    3. การน าเอากลวิธี (Techniques) แต่ละชนิดมาผสมผสานกัน  

1. การน าเอาศิลปะแต่ละประเภทมาผสมผสานกัน หมายถึง การน าเอาศิลปะ 
แต่ละสาขาวิชาผสมผสานกันเข้ากันเป็นผลงานศิลปะ เช่น การน าเอาผลงานจิตรกรรม วรรณกรรม 
และนาฏศิลป์ มาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน แสดงออกด้วยอารมณ์และความรู้สึกเข้าด้วยกันเป็น
หนึ่งเดียว เราจะเห็นได้จากศิลปะการแสดง (Performance Art) มีทั้งภาษา ท่าทาง ดนตรีประกอบ 
และสีสันของการระบายสี หรือแสงของไฟที่เป็นสีสัน อาจจะน าประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมมา
ผสมผสานกันได้ จะเห็นได้จากการแสดงศิลปะ แสง สี เสียง (Lighe& Sound Art)  

2. การน าเอาสื่อแต่ละประเภทมาผสมผสานกัน หมายถึง การเอาสื่อด้านต่าง ๆ  
ของศิลปะมาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนแล้วแต่ศิลปินจะสร้างสรรค์ผลงาน  เช่น การระบายสี
น้ ามัน การวาด วัสดุปะติดมารวมผสมผสานในผลงานศิลปะ ฯลฯ จะเห็นได้จากผลงานที่เป็นสื่อผสม 
แบบ 2 มิต ิและ 3 มิติ หรือการจัดวาง  

3. การน าเอากลวิธี (Techniques) แต่ละชนิดมาผสมผสานกัน หมายถึง  
การน าเอากลวิธีแต่ละชนิดมาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนในผลงานศิลปะ  โดยใช้กลวิธีของสื่อแต่
ละชนิดที่ศิลปินค้นคว้าทดลองกลวิธีมาผสมผสานกัน เช่น การใช้สี การใช้เส้น การใช้พ้ืนผิว การใช้
วัสดุต่าง ๆ มาผสมผสานกันในผลงานศิลปะ 2 มิติ หือ 3 มิติ ซึ่งอาจจะใช้สื่อเดียวกันหรือสื่อต่างชนิด
กันแล้วแต่ศิลปินจะสร้างสรรค์ 

การผสมผสานสาหรับสื่อชนิดต่าง ๆ มารวมกัน สร้างผลงานศิลปะสื่อประสมได้ 
พัฒนาสู่ปัจจุบันในยุคของศิลปะหลังสมัยใหม่ ซึ่งผู้สร้างจะพัฒนาต่อผลงานศิลปะมาได้อยู่บนระนาบ
รองรับ 2 มิติ หรือ 3 มิติ อีกต่อไป พัฒนาไปสู่ศิลปะการแสดงและศิลปะการจัดวาง หรือศิลปะอะไร  
ที่มีการพัฒนาไปเรื่อยของการน าเอาสื่อต่าง ๆ มาผสมผสานกันให้เกิดผลงานที่แปลกใหม่สู่วงการ
ศิลปะต่อไปในอนาคตได้อย่างกลมกลืน เป็นที่ยอมรับกันว่า เมื่อมีค าใหม่เกิดขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือ 
ความคิดและความหมาย เพราะล าพังแต่ละค าอาจสื่อความคิดและความหมายได้ไม่ตรงกันทีเดียวนัก 
ได้ยอมรับกันแล้วว่าศิลปินคือผู้สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ โดยที่รู้จักเลือกวัสดุเพ่ือเป็นสื่อให้เกิดเป็น
รูปแบบตามต้องการ ศิลปินที่สนใจในจิตรกรรมก็มีสีเป็นสื่อส าหรับสร้างสรรค์รูปแบบ ศิลปินที่สนใจ
วรรณคดีก็มีภาษาหรือตัวอักษรเป็นสื่อความหมาย ศิลปินที่สนใจในดนตรีก็มีเสียงเป็นสื่อความหมาย 
ศิลปินที่สนใจในประติมากรรมก็มีวัสดุเป็นสื่อความหมาย สื่อความหมายของศิลปินแต่ละประเภทนี้ 
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ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Medium เป็นเอกพจน์ ดังนั้นศิลปินที่สนใจสื่อใดก็ตาม ถ้าหากแสดง  
สื่อความหมายนั้นเพียงอย่างเดียว ก็เรียกว่าเป็นศิลปินในแขนงนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ศิลปินที่ใช้สื่อเป็น
สื่อเขาอาจจะใช้สีน้ าผสมกับสีเทียนผสมกับสีน้ ามันหรือสีอ่ืน ๆ สร้างสรรค์รูปแบบขึ้นมาใหม่ เขาก็ยัง
เป็นจิตรกรรมอยู่ดี เพราะเป็นการผสมสื่อประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน แต่ถ้าศิลปินผู้สร้างสรรค์
รูปแบบใหม่โดยใช้สื่อต่างประเภทกัน เช่น ใช้สื่อทางภาษาผสมผสานกับสื่อทางเสียง หรือสื่อทางวัสดุ
แล้วเกิดเป็นผลงานใหม่ แสดงสื่อต่างประเภทกันเกิดเป็นผลงานเอกภาพเดียวกัน เราก็เรียกผลงานนั้น
ว่า สื่อประสม (Mixed Media) ดังนั้นความหมายของค าว่า สื่อประสม ก็อาจเข้าใจได้ 2 ประเด็น คือ 
สื่อประสมกันในสื่อประเภทเดียวกัน ซึ่งไม่นับว่าเป็นรูปแบบของสื่อประสมที่แท้จริง สื่อประสมที่
แท้จริงจะต้องเป็นการผสมผสานกันของสื่อต่างประเภทกัน โดยเกิดเป็นรูปแบบใหม่ มีความกลมกลืน 
มีความเป็นเอกภาพโดยสมบูรณ์ โดยที่สื่อแต่ละประเภทนั้นเสริมสร้างซึ่งกันและกัน และสื่อประสม
บางประเภทที่ใช้ความเคลื่อนไหวเป็นสื่อร่วมกับสี แสง และเสียงจากแนวคิดของนักวิจารณ์ที่เป็น
ผู้สนับสนุนศิลปะผสมผสานและประกอบกับทัศนคติของศิลปินร่วมสมัยในช่วงนั้น ที่เน้นและแสวงหา
ความส าคัญของวัสดุ ตลอดจนสภาพสังคมที่พาดพิงกับวัตถุนิยม นักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งของ
อเมริกา คือ วิคเตอร์ ดี อาโก และเพ่ือนร่วมงาน อารเลท บัดแมน (Victor D. Amico and Arlette 
Buchman) จึงได้ร่วมกันจัดล าดับประสบการณ์ และแยกแยะศิลปะผสมผสานเป็นขั้นตอน เขียนเป็น
หนังสือกิจกรรมศิลปะที่มีชื่อเล่มหนึ่ง คือ Assemblage:A New Dimension Creative Teaching in 
Action โดยรวบรวมกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ไว้ถึง 74 กิจกรรม ซึ่งประกอบทั้งกิจกรรมสองมิติและ
กิจกรรมสามมิติ โดยได้เปรียบเทียบกับผลงานของศิลปินคนส าคัญ ๆ ของโลก  

  ประเทศไทย “สื่อประสม” เป็นค าที่คณะกรรมการอ านวยการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติครั้งที่ 27 ได้ร่วมกันตั้งขึ้น เริ่มจากกรรมการบางท่านเสนอความเห็นว่า ควรเพ่ิมรูปแบบ
ผลงานประเภทวัสดุผสมเพ่ิมขึ้นอีกในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  หลังจากนั้นได้มีกรรมการหลาย
ท่านอภิปรายไว้อาทิเช่น อาจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ เป็นผู้เสนอค าและความหมายของค าว่า                
สื่อประสม (Mixed Media) ความหมายของวัสดุผสมกันอย่างกว้างขวางทั้งที่จริงใจและกึ่งจริงใจ  ซึ่ง
กรรมการผู้เสนอก็ได้อธิบายความหมายให้ที่ประชุมทราบ และในที่สุดที่ประชุมก็มีมิติให้เพ่ิมผลงาน
รูปแบบวัสดุผสมเข้าไว้อีกประเภทหนึ่งและให้ใช้ชื่อใหม่ว่า สื่อประสม (Mixed Media) เพราะเข้าใจ
ร่วมกันได้ง่ายกว่า และมีความหมายตรงกับผลงาน  

  ผลงานสื่อประสม 2 มิต ิและ 3 มิติ เป็นผลงานทัศนศิลป์ที่ปรากฏในประเทศไทย ได้
มีการพัฒนาสื่อประสมในด้านการแสดงและการจัดวาง เพ่ือจะแสวงหาแนวทางใหม่ไม่ให้ผลงานสื่อ
ประสมติดยึดกับบนระนาบรองรับอย่างเดียว ซึ่งอาจจะเรียกว่า ศิลปะประสมการแสดง (Mixed 
Media Performance Art) และศิลปะประสมการจัดวาง (Mixed Media Installation Art) ซึ่งเป็น
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลังสมัยใหม่  
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 7.3 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสม  
  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อประสมเกิดจากความคิด  เรื่องราว กลวิธี และ

โครงสร้างภาพ ประกอบกันเป็นผลงานศิลปะให้เกิดความแปลกใหม่ในผลงาน กระบวนความคิดไปสู่
กระบวนการผลิตผลงานให้เกิดการสร้างสรรค์ พร้อมกับการพัฒนาผลงานเสมอมาตลอดไปสู่ความ
แปลกใหม่ ให้เกิดสิ่งใหม่ต่อวงการศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวความคิดว่าความคิดสร้างสรรค์มีอิทธิพล
มากกว่าทักษะในการสร้างผลงานศิลปะหลังสมัยใหม่  ในปัจจุบันสิ่งเร้าที่ เกิดขึ้นจากอารมณ์ 
ความรู้สึกภายในหรือลักษณะตัวอย่างที่พบเห็นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก  จะผลักดันให้เกิดแนวคิด
จินตนาการ ซึ่งอยู่นอกเหนือเหตุผลธรรมดา เป็นกลไกของจิตที่เราจะแกล้งหรือบังคับให้เกิดตาม
ลักษณะต่าง ๆ โดยพลการไม่ได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วและพัฒนาถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็จะแสดงออกอย่างตรง
ใจ ตรงความรู้สึกที่พึงพอใจและมีความปรารถนาบุคคลที่เสแสร้งแกล้งเขียนหรือปั้นในแบบรูป
เรื่องราวที่ตนไม่รู้สึก หรือมีความปรารถนาจากจิตใจแล้วก็จะสามารถกระท าได้เพียงรูปเขียน รูปปั้นที่
คล้ายคลึงงานทัศนศิลป์เท่านั้น คงไม่สามารถน าเสนอภาพลักษณ์ในเชิงการสร้างแบบศิลปะของศิลปิน
ที่ดีได้ ส าหรับงานอ่ืน ๆ ของทัศนศิลป์ เช่น งานช่างไม้ท าเครื่องเรือน งานสร้างภาพแผ่นโปสเตอร์ 
หรืองานตกแต่งต่าง ๆ ก็จัดเป็นงานสร้างสรรค์ในแวดวงศิลปะได้ ถึงแม้ผลงานที่ท าขึ้นเพ่ือจุดมุ่งหมาย
ภายนอกอ่ืน ๆ บางอย่างถ้าผู้ท าสามารถสร้างจินตนาการจากแนวเรื่องหรือรูปทรงนั้นได้  ผลงานที่ท า
ขึ้นก็จัดว่าเป็นการคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ จะประกอบขึ้นด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
เนื้อหาสาระหรือแนวเรื่องกับส่วนที่เป็นรูปร่าง รูปทรง กล่าวคือ รูปทรงในงานทัศนศิลป์จะบังเกิดขึ้น
ได้ ก็จะต้องเกิดจากการที่ศิลปินผู้สร้างงานศิลป์ ต้องมีรูปความคิด (Idea) ที่เริ่มก่อตัวมาจากแรง
บันดาลใจที่มีความหมายและมีเอกภาพในตัวเองเสียก่อน ความคิดนั้นจึงจะมีศักยภาพพอที่จะผลักดัน
ให้ก่อตัวเป็นรูปร่างที่มีเอกภาพและความหมายได้ บุคคลที่มีความคิดสับสน มีความคิดหลายอย่าง           
ต่าง ๆ นานา จนจัดล าดับความส าคัญหรือขั้นตอนไม่ได้ ก็จะแสดงออกทางรูปทรงที่มีความขัดแย้ง
ขาดเอกภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของงานทัศนศิลป์ไป กระบวนการท างานศิลปะทุกระดับจะต้องมีการ
จัดระบบระเบียบของความคิดอย่างเป็นเอกภาพ  ควบคู่กับการมีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง
เอกภาพของรูปทรง และแนวเรื่องของผู้สร้างงานผลงานทัศนศิลป์เป็นหลักส าคัญ 

  จากการมองเห็นและรับรู้ได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  มีสิ่งเร้า            
3 กลุ่ม คือ สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดปัญญา สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดความต้องการ และสิ่งเร้าที่ท าให้สงสัย  สิ่งเร้า
ทั้งสามสิ่งนี้เป็นต้นเหตุให้เราคิดและตัดสินใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากการมองเห็นและ
รับรู้สิ่งที่ได้มาจากการรู้ เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรอยู่ไหน หลังจากที่รู้แล้วก็น าสิ่งที่รู้มาจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง จากการรู้นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  
                   1. การรู้เรื่องทั่วไป  
                   2. การรู้เรื่องเฉพาะ  
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                        3. การรู้เรื่องวิธีท า 
                    4. การรู้เรื่องว่าจะท าอะไร การรู้ได้มาจากไหน การรู้ได้มาจาก
ความคิด ซึ่งความคิด แบ่งได้ 4 ทาง ได้แก่  ความคิดที่ได้มาจากเหตุผล  ความคิดที่ได้มาจากการ
ทดลอง  ความคิดที่ได้มาจากการได้ถาม สงสัย และความคิดที่ได้มาจากการครุ่นคิดศิลปะสร้างสรรค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์และทางจิตใจ  เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างสรรค์  และมี
กระบวนการสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนและมีแบบแผน เพราะในการสร้างงานศิลปะจะมีเรื่องของอารมณ์ 
ความรู้สึกและจินตนาการของผู้สร้าง เป็นส่วนประกอบสู่กระบวนการสร้างสรรค์24 

 
8. ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเทคนิคสื่อผสม 

กมล ทัศนาญชลี   
               
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 48 กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์  
ที่มา: กิพีเดีย สารานุกรมเสรี, กมล ทัศนาญชลี, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki 

 
 

 กมล ทัศนาญชลี  ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) เกิด
เมื่อ 17 มกราคม 2487 ย่านฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ จบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างในปี 2507 และ
เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  จากนั้นได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญา
โทด้านศิลปะที่ Otis Art Institute of Los Angeles ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งส าเร็จ
การศึกษาในปี 2520 ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี กมล ทัศนาญชลี พ านักอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
แต่ท่านได้เดินทางกลับมาประเทศไทยทุกปี และทุกครั้งที่เดินทางกลับมาก็มักจะได้สร้างสรรค์ผลงาน
ไว้เสมอ โดยท่านอุทิศตนให้กับการสร้างสรรค์ศิลปะอย่างต่อเนื่อง  
_______________________ 

 24สุนทรี วิเศษ, แหล่งการเรียนรู้ทัศนศิลป์, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://tanapornsaetae5653.wordpress.com 

https://th.wikipedia.org/wiki
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            กมล ทัศนาญชลี  ได้พัฒนางานศิลปะร่วมสมัยตลอดเวลา จนเป็นที่ยอมรับเป็นศิลปินคน
ส าคัญและดีเด่นในด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องทั้งในและต่ างประเทศ  ถือ
เป็นศิลปินดีเด่นในด้านจิตรกรรมและสื่อผสมร่วมสมัยของไทย ได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศ 
ทางด้านศิลปะร่วมสมัยของไทย ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในแนวทางสากลที่มีพ้ืนฐานจากศิลปะแบบ 
ประเพณีไทยในอดีต ปัจจุบัน ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี สอนหนังสือและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
อยู่ที่สหรัฐอเมริกา ในฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสนับสนุนและ
ส่งเสริมศิลปินไทยในการศึกษาและหาประสบการณ์ ทั้งนี้ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ยังเป็น                
คนไทยและคนเอเชียเพียงหนึ่ งเดียว ที่ผลงานศิลปะถูกบันทึกไว้ ใน Gardner's Art Through                 
The Ages หรือ หนังสือประวัติศาสตร์ศิลป์โลก ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะท่ัวโลก ทั้งก่อน 
ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยทั่วโลกมีศิลปินได้รับการบันทึกเพียง 30 ,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวยุโรปและอเมริกา25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 49 พระพุทธบาท   ปี พ.ศ. : 2554 
ที่มา:  Jan Sirinan, กมล ทัศนาญชลี, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://woradar.blogspot.com/2014/09/2540-2540-17-2487.html 
 
 
 
 
 
_________________________  
 

                25วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, กมล ทัศนาญชลี, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้
จาก https://th.wikipedia.org/wiki  

http://woradar.blogspot.com/2014/09/2540-2540-17-2487.html
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ภาพที่ 50 “Unititled, 1993” Mixed Media on Canvas, wood, Polyester Resin 
ที่มา: น้ าน้อย จ้ะจ้ะ, กมล ทัศนาญชลี, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://woradar.blogspot.com 
 

มณเฑียร บุญมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 51 มณเฑียร บุญมา 
ที่มา, Celeb Online, ศิลปะที่สร้างไม่เสร็จ และหาชมยาก ของ มณเฑียร บุญมา, เข้าถึงเม่ือ              
17 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จากhttp://www.manager.com.th 
 

 มณเทียร บุญมา เกิด พ.ศ. 2496 และเสียชีวิต พ.ศ. 2543 จบการศึกษา  ศิลปบัณฑิต 
สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2521 จบศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2532 และจบ Matriser Nationale en Art Plastiques University จากประเทศ
ฝรั่งเศส 

 มณเทียร บุญมาเป็นศิลปินผู้มีบทบาทในการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่และบุกเบิกการ
สร้างงานสื่อผสมและศิลปะจัดวาง โดยใช้วัสดุรูปแบบและเนื้อหาแบบไทย ทั้งแบบไทยชนบทและ
แบบพุทธปรัชญา ท าให้เกิดแนวคิดศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่มีท้ังความเป็นไทยและความเป็นสากล 

http://woradar.blogspot.com/
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 นอกจากนี้ มณเฑียรยังเลือกที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์จากท้องถิ่น เช่น ดิน ทราย ถ่าน ขี้เถ้า
ดินเผา รวมไปถึงเครื่องมือทางการเกษตร เช่น ผลงานที่ชื่อว่า “เจดีย์ด า”ที่มีการใช้วัสดุแบบธรรมชาติ
อย่างดิน ถ่านและแป้งข้าวเจ้า สื่อถึงประเพณีเกี่ยวกับความตายของชาวพุทธ เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว มักน า
ศพไปเผาและน าเถ้ากระดูก บรรจุไว้ในสถูปเจดีย์ หรือในผลงาน  “สองผู้ใหญ่ จากตะวันตกและ
ตะวันออก”ที่ใช้กระดาษสองแผ่น ที่เคลือบดินแดงและจัดรูปแบบคล้ายไม้กางเขนแทนพระเยซู
คริสต์ ส่วนอีกชิ้นมีการจัดวางให้มีโครงสร้างคล้ายการนั่งสมาธิเพ่ือแทนสัญลักษณ์ การบรรลุสัจธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วใช้ขี้เถ้าผงถ่านมาสร้างรูป และเคลือบบนแผ่นกระดาษเพ่ือแสดงถึง
ความเชื่อและพฤติกรรมของชาวพุทธที่เผาร่างเมื่อสิ้นชีวิตลง26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 52 Installation Art & Sculpture 
ที่มา: SUBSCRIBE, Sala For The Mind, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://prepositionmag.com/article/sala-for-the-mind 
 
 
 
 
 
_________________________  

  

 26 จรรยพร วงค์กลาง, ศิลปินผู้สร้างสรรค์, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://servayp.blogspot.com 

http://prepositionmag.com/article/sala-for-the-mind
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             ถาวร โกอุดมวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 53 ถาวร โกอุดมวิทย์ 
ที่มา: contest war, จิตรกรรมเอเซีย พลัส, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://contestwar.com/th/forum/4867 
 

 ถาวร โกอุดมวิทย์ เกิดวันที่  31 กรกฎาคม 2499 อยู่บ้านเลขที่  99/45 หมู่ 18 หมู่
บ้านเบลเลอวิวส์ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี  ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 จบการศึกษาปริญญาตรี  
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาระดับ ป.โท  ศิลป
มหาบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  

 ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หลายรูปแบบมีการเลือกใช้วัสดุหลายประเภท เช่น 
กิ่งไม้  กระดาษสา เชือก แผ่นทองค าเปลว ไปจนถึงวัตถุที่มีลักษณะพิเศษสามมิติ ผลงานของถาวรใน
ระยะแรกเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวจีนและการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยใช้กระดาษสา เป็น 
พ้ืนภาพในการพิมพ์ 

 ต่อมาในระยะหลังจึงใช้วัสดุอ่ืนๆ ประกอบการสร้างสรรค์ เช่น ใบไม้ กิ่งไม้  กิ่งไผ่ โดย
นิยมใช้ วัสดุส าเร็จรูปและสร้างผลงานสื่อผสมที่มีลักษณะสามมิติ ลักษณะพิเผสผาและส าคัญที่อยู่ใน
ผลงานแทบทุกชิ้นของถาวร คือความรู้สึกในเรื่องวิญญาณ ความเชื่อ พิธีกรรม การบูชาในธรรมชาติที่
เป็นผู้ให้ก าเนิดสรรพสิ่งและเลือกใช้วัสดุที่ได้จากธรรมชาติเช่นผลงานที่ชื่อว่า “Gold & Silver Paper 
A” ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นขณะบางประการที่แสดงออกในพิธีกรรม27 

 

 _________________________  
 

27ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 
2557), 437. 
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ภาพที่ 54 "ฮู้ 1992/1" 
ที่มา: ศิลปินบนเวิร์ดลด์ไวด์เว็บ, ชุดสัญลักษณ์ในพิธีกรรม, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.era.su.ac.th/Artists/thai/thavorn/concept.html 
 

ชลูด นิ่มเสมอ 
      
 
 
 
 
   
 
                         
 

ภาพที่ 55  ชลูด นิ่มเสมอ 
ที่มา: haiku, คารวาลัย...อาจารย์ชลูด นิ่มเสมอ, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php 
 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณชลูด นิ่ ม เสมอ  เป็นชาวบางแวก ฝรั่ งธนบุ รี  เกิด เมื่ อ                          
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 จบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จากนั้นเข้าศึกษาที่โรงเรียน
เพราะช่าง และเข้าศึกษาศิลปะกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จบการศึกษา
ศิลปะเป็นบัณฑิต คนแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยได้รับปริญญาศิลปะบัณฑิต สาขา

http://www.bloggang.com/viewdiary.php
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ประติมากรรม เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และศึกษาต่อ ณ ประเทศอิตาลี ได้รับประกาศนียบัตรปริญญา
ขั้นสูงด้านศิลปะ และ เครื่องปั้นดินเผา จากสถาบันศิลปะแห่งโรม เป็นอดีตคณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาภาพพิมพ์และภาควิชาศิลปะไทย ได้รับรางวัลจาก
การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติถึง 13 ครั้ง จนได้รับการยกย่องให้เป็น“ศิลปินชั้นเยี่ยม” ประเภท
จิตรกรรม ในปี พ.ศ. 2541  

 ท่านเป็นผู้ที่ท างานศิลปะด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนาน ผลงานศิลปะจึงมีคุณค่า และ 
มีลักษณะของความเป็นผู้น า ท่านบุกเบิกงานศิลปะมาแล้วทุกชนิด ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม  
ภาพพิมพ์ เครื่องปั้นดินเผา สื่อผสม และศิลปะในแนวทางใหม่ เช่น Conceptual Art, Installation 
และ Performing Art มีผลงานเขียนหนังสือศิลปะเป็นที่ประจักษ์แล้วคือ องค์ประกอบของศิลปะ  
และวาดเส้นสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 56 “แผ่นดินทอง” ปี 2543 
ที่มา: ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
2541), 21. 
 
 

9. อิทธิพลที่ได้รับจากความงามของดอกกล้วยไม้  
 รูปทรงที่ใช้น ามาจากรูปทรงธรรมชาติ คือ รูปทรงของดอกกล้วยไม้  ซึ่งดอกกล้วยไม้ จะ

มีความหลากหลายทางด้านรูปร่างลักษณะของกลีบดอกที่แตกต่างกันไปตามชนิดของกล้วยไม้ จึงน า
รูปทรงของดอกกล้ายไม้มาจัดองค์ประกอบใหม่ 

 อาศัยสีที่เกิดขึ้นของดอกกล้วยไม้ มาแสดงออกอย่างสดใส ตามสีสันที่ต้องการผ่าน
เทคนิคเฉพาะตัวออกมาอย่างกลมกลืน 
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10. อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานของศิลปิน 
จรูญ บุญสวน  

                               
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 57 จรูญ บุญสวน 
ที่มา: ส านักข่าวเห็ดลม, ‘จรูญ บุญสวน’ แสดงเดี่ยวผลงาน สีสันพรรณพฤกษ์-The Splendour 
of Nature ขัวศิลปะเชียงราย, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php 
 

 จรูญ บุญสวน เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2481 ที่อยู่ 33/2 ถนนล าพูล-เชียงใหม่ หมู่ 10         
ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ล าพูน 51000 โทร 053-510739, 01-9506919 จบการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต 
(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร    

 จรูญ บุญสวน เป็นศิลปินอาวุโสซึ่งมีผลงานเป็นที่ชื่นชอบและรู้จักกันอย่างกว้างขวางใน               
แวดวงศิลปะของไทยในฐานะของศิลปินที่เขียนภาพในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ ของไทย จรูญ                 
บุญสวน เป็นผู้ที่มองเห็นความงามและสัจธรรมในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ผลงานเด่นของท่าน คือ ภาพ
ทิวทัศน์ซึ่งเป็นภาพของดอกไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกเฟ่ืองฟ้า มีสีสันสดใส สะดุดตา ท าให้ผู้ชมภาพ
เกิดความเบิกบานใจ 

 จรูญ บุญสวน อาศัยสีที่เกิดขึ้นกับดอกไม้เป็นหลัก เนื่องจากดอกไม้มีโครงสร้างของมัน
อยู่ “อาศัยธรรมชาติเป็นสื่อ” ดึงแบบสีและรูปทรงมาจากธรรมชาติและจัดองค์ประกอบใหม่ ไม่ยึดติด
กับสีสันตามที่ตาเห็นและสีสันที่ใจต้องการแต่เชื่อในการประสานคุณค่าทั้งสองส่วนได้อย่างกลมกลืน   
มิได้เน้นส่วนละเอียดต่าง ๆ ภายในภาพ แต่สิ่งที่ปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์นั้น คือ ความงามอันสุนทรีย์
ของธรรมชาติซึ่งเป็นที่มาของความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของศิลปิน28 

_______________________ 
 28ส านักข่าวเห็ดลม, ‘จรูญ บุญสวน’ แสดงเดี่ยวผลงาน สีสันพรรณพฤกษ์-The 

Splendour of Nature ขัวศิลปะเชียงราย, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.hedlomnews.com 

http://www.bloggang.com/mainblog.php
http://www.hedlomnews.com/
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ภาพที่ 58 จรูญ บุญสวน พวงโกเมนเจนตา หมายเลข 2 [สีน้ ามันบนผ้าใบ]. 
ที่มา: จรูญ บุญสวน, การแสดงศิลปกรรมของ จรูญ บุญสวน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2549), 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 59  จรูญ บุญสวน ว่านสี่ทิศพิศเพลิน หมายเลข 4 [สีน้ ามันบนผ้าใบ]. 
ที่มา: จรูญ บุญสวน, การแสดงศิลปกรรมของ จรูญ บุญสวน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2549), 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60  จรูญ บุญสวน หน้าวัวหลากสี หมายเลข 2 [สีน้ ามันบนผ้าใบ]. 
ที่มา: จรูญ บุญสวน, การแสดงศิลปกรรมของ จรูญ บุญสวน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2549), 43.  
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   อัญชนา นังคลา  
                               
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 61  อัญชนา นังคลา  
ที่มา: Sikarin Hospital Hatyai, ธรรมราชา ราชาผู้ทรงธรรม, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึง
ได้จาก https://www.youtube.com 
 

 อัญชนา นังคลา เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2517 ที่อยู่ 173 ถ.ราชด าเนิน ต าบลในเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโท ศ.บ. จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพฯ ปริญญาตรี ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ0 ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ความสนใจ
ของอัญชนาที่มี ให้ กับความงามของดอกไม้ แสดงออกผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านมา เช่น 
สัมพันธภาพระหว่างการแสดงออกของอารมณ์ ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้ 

 อัญชนา นังคลา มุ่งหมายจะสร้างสรรค์อารมณ์ ความรู้สึก ประเล้าประโลมใจ โดยผ่านสี                        
ซึ่งเป็นพาหะแห่งความรู้สึกนึกคิดและสุนทรียธาตุ ออกมาอย่างบริสุทธิ์ โดยอาศัยความบัลดาลใจจาก
จิตรกรรมแนวทางลัทธิความประทับใจ 

 อย่างซื่อบริสุทธิ์และตรงออกมาจากใจ ข้ามพ้นความเหมือนจริงไปแล้วเพราะสีสันที่
มลังเมลือง แสดงออกอย่างสดใส ซึ้งบริสุทธิ์และอิสรเสรีอย่างแท้จริง ความเป็นจริงแห่งภาวะวิถีคือปะ
ดาดอกไม้ที่มีสีสันนานาพรรณโดนผ่านการตีความตามอัตวิสัยควบคู่ไปพร้อมกัน เพ่ือให้พลังแห่ง
อารมณ์ของสีแห่งสายรุ้งประสานกันผ่านร่องรอยฝีแปรงปรากกฎการเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา 
กระตุ้นสายตา จิตใจและสมองของผู้ดูด้วยพลังแห่งทัศนธาตุ29 

 

 
 

 
_________________________ 

 29haiku, เสพงานศิลป์ 3, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก   
http://www.bloggang.com/mainblog.php  

https://www.youtube.com/
http://www.bloggang.com/mainblog.php
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 ธนาทิพย์ ทิพย์วารี    
                               

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 62  ธนาทิพย์ ทิพย์วารี   
ที่มา: Ronarong Butthongkaew, สัญญาดอกไม้, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.youtube.com 

 
 ธนาทิพย์ ทิพย์วารี เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2520 ที่อยู่ 127/125 บางซื่อ กรุงเทพฯ 
10800 จบการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาจิตรกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินท  ผ่านการท างานในต าแหน่งผู้จัดการแกลลอรี่       
ที่แกลลอรี่ เอ็น และอาร์ตเทอรี่ แกลลอรี่ (Artery) ก่อนจะมารับต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขา
จิตรกรรม วิทยาลัยเพราะช่าง มทร. รัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน  รับแรงบัลดาลใจจากลัทธิต่าง ๆ 
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์แก่นสารแห่งตัวเองออกมาจนพบเจอผลึกปัญญาศิลปะที่แท้ของ
ตนเอง 

 ทัศนคติและเจตนาของผู้สร้างปรารถนาให้เกิดผลลัพท์ที่ดีงามต่ออารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
จิตใจและปัญญาของผู้ดู จิตรกรรมแลดูโน้มน้าวพาเราไปสู่คตินิยมแบบฝันเฟ่ืองชี้ชวนให้จิตนาการ        
เร้นลับ ผลงานชี้ชวนให้ตะลึงตา จับใจเพราะเห็นในความแปลกตาเฉพาะตัวของมวลสรรพสีที่เปล่ง
ประกายกระตุ้นอารมณ์สะเทือนใจของผู้ดู เรื่องราวแปลกประหลาดชวนฝันมีแสงสีสันบรรยากาศ
แปลกตาเป็นโลกแห่งความเยือกเย็นแต่กลับมีชีวิตชีวาอบอุ่นอย่างประหลาด30 

 

 

_________________________ 
 30haiku, เสพงานศิลป์ 3, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก   

http://www.bloggang.com/mainblog.php  

https://www.youtube.com/
http://www.bloggang.com/mainblog.php
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                พัดชา แก้วทองตาล   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 63 พัดชา แก้วทองตาล  
ที่มา: Architecture, ศป.บ. ภาพพิมพ์, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.arch.kmitl.ac.th  
 

 พัดชา แก้วทองตาล เกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2523 ที่อยู่ 399/251 หมู่บ้านราช
พฤกษ์ ถ.ฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จบการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาภาพ
พิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จบการศึกษาศิลปะมหาบัณฑิต สาขา 
ภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 พัดชา แก้วทองตาลมีทัศนคติและเจตนาของการสร้างคือปรารถนาให้เกิดผลลัพท์ที่ดีงาม
ต่อ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจิตใจและปัญญาของผู้ดู จิตรกรรมแลดูโน้มน้าวพาเราไปสู่คตินิยมแบบ                  
ฝันเฟ่ืองชี้ชวนให้จิตนาการเร้นลับ ผลงานชี้ชวนให้ตะลึงตา จับใจเพราะเห็นในความแปลกตา
เฉพาะตัว ของมวลสรรพสีที่เปล่งประกายกระตุ้นอารมณ์สะเทือนใจของผู้ดู เรื่องราวแปลกประหลาด
ชวนฝันมีแสงสีสันบรรยากาศแปลกตาเป็นโลกแห่งความเยือกเย็นแต่กลับมีชีวิตชีวาอบอุ่น             
อย่างประหลาด สร้างขึ้นอย่างอิสระในในภาวะแห่งความฝันและจิตนาการผ่านรูปทรงรากไม้ ใบไม้ 
ดอกไม้  สายน้ า ฯลฯ ซึ้งเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านพบเจอ สิ่งแหล่านี้ถูกก าหนดขึ้นให้เป็นไปตาม
ความต้องการตามความคิดฝันให้ความรู้สึกถึงการมีชีวิตที่ด ารงอยู่อย่างสดชื่ นและสมบูรณ์พร้อมที่                 
จะเบ่งบานต่อไป 

 นอกจากนี้ เดชา วราชุน ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวความคิดของพัดชา แก้วทองตาล ที่ใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ ไว้ว่า ชีวิตของมนุษย์จะด ารงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งจ าเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกัน การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของ
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติจึงเป็นส่วน
ส าคัญของมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจ วัฎจักรของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของการเรียนรู้ทั้งทางด้าน
ความคิดและจินตนาการ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่มีใจรักในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ                

http://www.arch.kmitl.ac.th/
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การเก็บเกี่ยวความงามทางธรรมชาติ การเจริญเติบโตของพืช พันธุ์ไม้ ความงอกงามของสิ่งมีชีวิตเป็น
สิ่งจรรโลงใจให้แก่ผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะพัดชา แก้วทองตาล ที่เฝ้าสังเกตการเจริญเติบโตของพืชใน
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้มีความชุ่มชื้นโดยมีน้ าเป็นสิ่งหล่อเลี้ยง เพ่ือให้เกิดการผลิดอกออกใบและ
เจริญเติบโต พัดชา แก้วทองตาล จึงได้น าเอาความประทับใจในชีวิตของพืชที่งอกงามเจริญเติบโตที่
อาศัยกาลเวลาในการผลิดอกออกผล โดยน ามาสร้างสรรค์ใหม่ในแนวทางของตัวเอง31 
 
                            
 
 
 
 
               
  
 
 

ภาพที่ 64 พัดชา แก้วทองตาล. โลกใหม่ในจินตนาการ [ภาพพิมพ์], 2552  
ที่มา: พัดชา แก้วทองตาล, ผลิดอกออกใบให้ชีวิต (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 
2554), 17. 
 

                
 
 
 
 
                  

 
 

ภาพที่ 65 พัดชา แก้วทองตาล 
ที่มา: Admin, นิทรรศการ “ความสัมพันธ์แห่งชีวิต”, เข้าถึงเม่ือ 7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.wikalenda.com/Relationship-of-Life-071498.html 
_________________________ 

 31 พัดชา แก้วทองตาล, ผลิดอกออกใบให้ชีวิต (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์             
พับลิชชิ่ง, 2554), 50.  

http://www.wikalenda.com/Relationship-of-Life-071498.html
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11. ศิลปกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ 
 ศิลปกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือให้เกิดความงามหรือสุนทรียภาพ การสร้างสรรค์
โดยมนุษย์อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งมนุษย์เราสร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด โดยการถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบงานศิลปกรรม   
 ศิ ลป ก รรม  (อ่ าน ว่ า  สิ น -ละ -ป ะ -ก า ) มี ค วามห ม ายต าม พ จน านุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ว่า สิ่งที่ เป็นศิลปะ, สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ ศิลปกรรม มี
ความหมายตรงกับวลีภาษาอังกฤษว่า "work of art" และค าภาษาอังกฤษว่า "art" 

 สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ก าหนดคุณสมบัติของสิ่งที่นับได้ว่าเป็น 
"ศิลปกรรม" ไว้ดังนี้ 

 1. ศิลปกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์
ตกดินที่มีความสวยงามมากไม่นับเป็นศิลปกรรม แต่จิตรกรรมหรือภาพเขียนทิวทัศน์พระอาทิตย์
นับเป็นศิลปกรรม 

 2. ศิลปกรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นให้มีความสวยงาม สิ่งมนุษย์สร้างที่ไม่สวยงาม เช่น          
กองขยะ ป้ายโฆษณารกตา ฯลฯ ไม่นับเป็นศิลปกรรม การสร้างสรรค์โดยมนุษย์เพ่ือความงามหรือ
สุนทรียภาพที่ถือเป็นศิลปกรรมแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 
                  2.1 ศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป์ (fine arts) หมายถึงศิลปกรรมที่มนุษย์ท าขึ้นเพ่ือ
ความปีติชื่นชมในตัวชิ้นงาน เช่น งานจิตรกรรม ประติมากรรม กวีนิพนธ์และงานดุริยางคศิลป์ 
                  2.2 ศิลปกรรมประเภทประโยชน์ศิลป์ (useful art หรือ applied art) หมายถึง
ศิลปกรรมที่ประโยชน์ใช้สอยด้วย เช่นงานจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องแก้ว เครื่องเรือนและสิ่งใช้
สอยต่าง ๆ ที่มีการบรรจงสร้างขึ้นโดยประณีต ทั้งที่สร้างด้วยมือ (ศิลปหัตถกรรม) และโดยเครื่องจักร 
(ศิลปหัตถอุตสาหกรรม) 

 3. ศิลปกรรม เป็นงานประเภททัศนศิลป์ (visual art) เป็นความหมายที่ใช้กันมาในช่วง
ศตวรรษก่อน ซึ่งมักหมายเฉพาะงานประเภท จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ส่วนศิลปะ            
ที่เป็นการแสดงจะจัดแยกไว้ต่างหาก เช่น การแสดงนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ไม่นิยมรวมไว้ในงานแสดง
ศิลปกรรม 

 4. ศิลปกรรม เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางสุนทรียะเฉพาะที่มีคุณภาพดี เป็นการก าหนด
ความหมาย "ศิลปกรรม" ให้แคบและเฉพาะมากข้ึน มีการแยกงาน "ศิลป์" ที่ไม่ถึงข้ันออกไปด้วยเกณฑ์
ต่าง ๆ ที่ยังเป็นที่ถกเถียงในหมู่ผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ32 

_________________________ 
 32 วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, ศิลปกรรม, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki 

https://th.wikipedia.org/wiki
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 ศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ( Impressionism ) เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
สิบเก้า ซึ่งเริ่มต้นจากการรวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ของจิตรกรทั้งหลายที่มีนิวาสถานอยู่ในกรุงปารีส 
พวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในช่วง ทศวรรษที่ 1860 ชื่อของขบวนการนี้มีที่มาจากภาพวาดของ                    

โคลดโมเนท์ท่ีมีชื่อว่า Impression Sunrise และนักวิจารณ์ศิลปะนามว่า Louis Leroy ก็ได้ให้ก าเนิด
ค านี้ข้ึนมาอย่างไม่ตั้งใจในบทวิจารณ์ศิลปะเชิงเสียดสีซึ่ง ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Le Charivari  
อิทธิพลของอิมเพรสชั่นนิสม์ ยังแผ่ออกจากวงการศิลปะไปยังดนตรีและวรรณกรรม 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 66 Impression, Sunrise ค.ศ. 1872-1873 ของ Monet. 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
 

 ลักษณะ 
 ลักษณะของภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ คือ การใช้พู่กันตระหวัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สี

สว่าง ๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบ เน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง (มักจะเน้นไปยัง
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองที่พิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 67 Pierre-Auguste Renoir The Wave, 1879. 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 

http://unionunderoath.blogspot.com/
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 จิตรกรแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ ได้ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแต่อดีต พวกเขาจึงได้ชื่อว่าเป็น
พวกขบถ พวกเขาได้วาดภาพจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันให้ดูประหลาดและไม่สิ้นสุดส าหรับ
สาธารณชนที่มาดูงานของพวกเขานักวาดแนวนี้ปฏิเสธที่จะน าเสนอความงามในอุดมคติ และมองไป
ยังความงามที่เกิดจากสิ่งสามัญแทน พวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ้ง มากกว่าในห้องสตูดิโอ อย่างที่
ศิลปินทั่วไปนิยมกัน เพ่ือที่จะลอกเลียนแสงที่แปร เปลี่ยนอยู่เสมอในมุมมองต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 68 Claude Monet เดินริมหน้าผาที่พอร์วิลล์ ค.ศ. 1882 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
 

 ภาพวาดแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ ประกอบด้วยการตระหวัดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้น ๆ ของสี           
ซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พ้ืนผิวของ
ภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ ซึ่งท าให้พวกเขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่าที่จะ
เน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนเพ่ือให้ผู้อ่ืนคิดว่าก าลังมองภาพวาดบนแผ่นแฟรมให้น้อยที่สุด 
องค์ประกอบของอิมเพรสชั่นนิสม์ยังถูกท าให้ง่ายและแปลกใหม่ และจะเน้นไปยังมุมมองแบบ                         
กว้าง ๆ มากกว่ารายละเอียด 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 69 Édouard Manet สถานีรถไฟ แซงค์ – ลาซาร์ ค.ศ. 1873 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
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 ช่วงเริ่มต้น 
 ในช่วงที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงของฝรั่งเศสนั่นคือจักรพรรดินโปเลียนที่สามทรง

บูรณะกรุงปารีสและท าสงคราม สถาบัน Academie des Beaux –arts มีอิทธิพลต่อศิลปะของ
ฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า ศิลปะในช่วงนั้นถือว่าเป็นไปทางอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่ว่าจะคิดใหม่ 
ท าใหม่อย่างไรก็ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบง าของสถาบัน 

 กล่าวได้ว่า Academie ได้วางมาตรฐานให้กับการวาดภาพของฝรั่งเศส นอกจากจะ
ก าหนดเนื้อหาของภาพวาดแล้ว (ยกย่องแนวศาสนาและประวัติศาสตร์รวมไปถึงภาพเหมือนของคน) 
Academie ยังก าหนดเทคนิคที่ศิลปินต้องใช้ พวกเขายกย่องสีแบบทึบ ๆ ตามแบบเก่า ๆ ยิ่งสะท้อน
ภาพให้เหมือนกับความจริงเท่าไรยิ่งดี Academie ยังสนับสนุนให้เหล่าจิตรกรลบร่องรอยการ              
ตระหวัดแปรง และท่ีส าคัญต้องแยกศิลปะออกจากบุคลิกภาพ อารมณ์และเทคนิคของตัวศิลปินเอง  

 ในปี ค.ศ. 1863 คณะกรรมการได้ปฏิเสธผลงานที่ชื่อว่า “การทานอาหารเที่ยงบน                 
สนามหญ้า” (Le dejeuner sur l’herbe) โดย Edouard Manet เพราะว่ามันแสดงภาพผู้หญิง
เปลือยนั่งอยู่ข้าง ๆ ผู้ชายใส่เสื้อผ้าสองคนขณะที่ทั้งสามก าลังไปปิกนิกกัน ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ ภาพเปลือยนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ในภาพวาดเชิงประวัติศาสตร์และเชิงสัญลักษณ์
แต่จะมาแสดงกันผ่านภาพธรรมดาดาด ๆ เช่นนี้ถือว่าต้องห้าม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 70 มื้อเที่ยงบนสนามหญ้า ค.ศ. 1863 Édouard Manet. 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
 

 ภายหลังจากที่พระเจ้านโปเลียนที่สามได้ทอดพระเนตรงานหลายชิ้นที่ถูกปฏิเสธ ก็ทรง
ออกกฎหมายว่าสาธารณชนมีสิทธิ์ในการตัดสินงานศิลปะด้วยตัวเอง งานแสดงภาพ Salon des 
Refues (งานแสดงภาพที่ถูกปฏิเสธ) จึงถูกจัดขึ้น แต่ถูกนักวิจารณ์ศิลปะโจมตีอย่างมากเป็นเวลา
หลายปี และในปี 1874 นั่นเอง พวกศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ ก็ได้จัดงานแสดงภาพวาดของตัวเอง
ภายหลังจากท่ีไปร่วมงานแสดง นักวิจารณ์นามว่า Louis Leroy ได้เขียนบทวิจารณ์ ภาพวาดที่ชื่อว่า  

http://unionunderoath.blogspot.com/
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Impression Sunrise ของโมเนต์ อย่างมากสุดก็เป็นแค่ภาพร่างแบบลวก ๆ จะให้เรียกว่าเป็นผลงาน
ที่สมบูรณ์แล้วก็อย่าหวังเลย ซึ่งนั่นเป็นที่มาของค าว่าศิลปะแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ที่ใช้กันในเวลาต่อมา
ในช่วงนั้น ภาพถ่ายก็ก าลังเป็นที่นิยม ภาพถ่ายก็เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ บันทึก
ไม่ใช่เฉพาะแสงที่มาตกกระทบต่อภูมิประเทศเท่านั้นหากแต่เป็นชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป ภาพถ่าย
และภาพพิมพ์แบบญี่ปุ่นหรือ Japonism ผสมผสานกันกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้พวกศิลปิน 
Impressionism ค้นคิดวิธีแบบใหม่และใช้มุมมองของภาพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 71 ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
 

ภาพพิมพ์ญี่ปุ่นจุดเริ่มในการสร้างอิทธิพลในงานให้กับศิลปินกลุ่มอิมเพรสชั่นนิสม์
(Impressionism) 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 72 ภาพพิมพ์ของญี่ปุ่น 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
 

 นอกจากความประทับใจเรื่องของชิ้นงานแล้วงานภาพพิมพ์ของญี่ปุ่นยังมีอิทธิพลต่อ                         
การสร้างผลงานของจิตรกรในยุคนี้อีกด้วย เช่น การตัดเส้นด าซึ่งเป็นเป็นจุดเด่นของภาพพิมพ์ญี่ปุ่น               
ก็อิทธิพลในงานจิตรกรรมของมาเน่ต์การใช้เส้นบางไม่กี่เส้นและเป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกละเอียดอ่อน 

http://unionunderoath.blogspot.com/
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ทางอารมณ์มาก เส้นเหล่านี้ปรากฏในภาพของตัวละคร นักดนตรี เกอิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 73 Katsushika Hokusai 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
 

    ภาพพิมพ์ของ คัตสุชิกะ โฮกูไซ (Katsushika Hokusai) เป็นภาพลายเส้น ที่วางขายใน
ปารีส ในศตวรรษที่ 1850 ซึ่งศิลปินอิมเพรสชันนิสม์ทุกคนต่างเคยศึกษาและมีอิทธิพลต่องานของพวก
เขาแทบทุกคน33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 74 Edgar Degas 
ที่มา: unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://unionunderoath.blogspot.com 
 
_______________________ 

33unionunderoath, ศิลปะยุคอิมเพรสชั่นนิสม์, เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://unionunderoath.blogspot.com 

http://unionunderoath.blogspot.com/
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 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ ซึ่งได้                
มุ่งศึกษา ศิลปกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติและเทคนิคสื่อผสม เช่น จิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ ของ  
Vincent  Van Gogh และ จิตรกรรมเทคนิค (Paper Quilling) ของ Yulia Brodskaya ที่ท าให้เกิด
เป็นแนวความคิดในการเลือกใช้สื่อสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับแนวความคิด และเนื้อหาที่ต้องการ
ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้ จึงได้เลือกใช้ดอกกล้วยไม้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการสร้างสรรค์
ผลงานในครั้งนี้ เนื่องจาดดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามทั้งรูปทรงและมีสีสันที่หลากหลาย  

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “สีสันของดอกกล้วยไม้” ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และผลงานศิลปกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาแนวความคิดของข้าพเจ้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางและเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งาน โดย
ได้มุ่งศึกษาศิลปกรรมที่เป็นจิตรกรรมสื่อผสมและได้ศึกษาจิตรกรรมที่เกี่ยวกับสีสันดอกไม้ ซึ่ง                  
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นจิตรกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ที่นิยมใช้
ธรรมชาติเป็นสื่อในการแสดงออก เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ที่แสดงถึงสีสัน อารมณ์ความรู้สึก    

 

 Yulia Brodskaya 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 75 Yulia Brodskaya 
ที่มา: 0nickySee.BlogGang.Com, ศิลปะม้วนกระดาษขนาดใหญ่แบบสามมิติ, เข้าถึงเมื่อ                
30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php 

 
 Yulia Brodskaya ศิลปินนักออกแบบกราฟิกชาวรัสเซีย (เกิดในปี 1983 ที่มอสโก) 

เริ่มแรกเธอท างานเป็นนักออกแบบกราฟิกและนักเขียนการ์ตูนในปี 2006 แต่ด้วยความชื่นชอบในการ
ม้วนกระดาษแบบ Paper Quilling (คือการน ากระดาษที่ตัดเป็นเส้นมาม้วน บีบจัดรูปทรง แล้ว
ประกอบกันเป็นชิ้นงานเพื่อใช้ตกแต่ง) จึงหันมาทุ่มเทอย่างจริงจังและค้นพบสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของตัวเอง  แต่งานม้วนกระดาษ Paper Quilling ของเธอเป็นเทคนิคผสมผสาน สีสันที่สดใสของ 
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กระดาษสีต่าง ๆ และไอเดียในการน าเสนอของ Yulia ท าให้งานของเธอโดดเด่นอย่างรวดเร็วและเป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับโลก34  

            แนวคิดการท างานของ Yulia Brodskaya 
 “ฉันมีความหลงใหลในกระดาษเสมอ” ฉันได้ลองท างานกับกระดาษด้วยเทคนิค และ

วิธีการที่หลากหลาย แต่การ Quilling (เทคนิคการม้วนกระดาษ ให้ออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ) คือ
เทคนิคหนึ่งเดียวของฉันที่ยังใช้อยู่ มันใช้เวลาท านานมาก และมีขั้นตอนที่ต้องใช้ความพยายามสูง 
“เริ่มแรกสุด ฉันต้องมีไอเดียที่กระจ่างท่ีสุดเพ่ือรู้ว่าฉันก าลังจะท าอะไร” 

 เริ่มแรกจากการสเก็ตภาพเท่านั้น โดยห้ามแตะต้องกระดาษที่ใช้ Quilling แม้แต่จะคิด 
จนกว่าภาพสเก็ตจะเป็นที่พอใจของลูกค้าหรือตัวฉันเอง การสเก็ตภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะ
หลังจากที่คุณติดกาวเพ่ือจัดรูปกระดาษแล้วมันจะถอดออกไม่ได้เลย ดังนั้นไม่มีที่ให้ความผิดพลาด
แม้แต่นิดเดียว 

 “เมื่องานเสร็จสิ้น ก็ถึงเวลาที่จะต้องถ่ายรูปให้กับงาน” การถ่ายรูปมีบทบาทที่ส าคัญยิ่ง             
ในงานศิลปะแบบสามมิติ การถ่ายรูปอาจท าลายชิ้นงานได้ มันจึงต้องมีการเปลี่ยนมุมมองโดย               
การทดลองจัดแสงและมมุให้กับงานนั้น ๆ 

 “ฉันต้องการบางอย่างที่ช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น” หนึ่งสิ่งที่ท้าทายมากส าหรับงานฝีมือ
ด้านกระดาษมีเทคนิคแบบนี้ คือ ฉันต้องท างานหลายชั่วโมง ต้องท าด้วยความพิถีพิถัน แม่นย า และ
ท าบ่อย ๆ ฉันชอบฟังหนังสือเพลงเพราะมันช่วยฉันไม่ให้มีจิตใจไขว้เขวจากกระบวนการท างานที่น่า
เบื่อ และยังช่วยฉันหลีกเลี่ยงความคิดแย่ ๆ ตลอดเวลาของการท างาน เช่น“การท างานศิลป์ครั้งนี้           
ช่างยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อ มันดูเชื่องช้าและเหมือนจะไม่สามารถท าออกมาให้ส าเร็จได้” 

 “ฉันกังวลเสมอเกี่ยวกับข้อจ ากัดของเทคนิค Quilling” วัสดุที่ ใช้สร้างผลงาน คือ 
กระดาษและกระดาษสีแบบต่าง ๆ ต้องใช้การควบคุมเยอะมาก จะท าได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมของงาน แต่การที่มันมีข้อจ ากัดท าให้ผลงานออกมามีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น 

 “ฉันไม่ชอบให้ค าแนะน ากับใคร” ฉันพูดได้ค าเดียวว่า จากสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาคุณต้องท า          
ในสิ่งที่คุยเชื่อมั่นและท ามันจนกระจ่าง ซึ่ งในไม่ช้าคุณจะได้รับโอกาสต่าง ๆ แน่นอน  Yulia 
Brodskaya เธอใช้สองวัสดุง่าย ๆ นั่นก็คือกระดาษและกาวกับเทคนิคง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
ต าแหน่งของแถบตัดอย่างระมัดระวังและความโค้งงอของกระดาษ  เธอไม่หยุดนิ่งในการค้นหา      

 
 

______________________ 
 34NickySee.BlogGang.Com, ศิลปะม้วนกระดาษขนาดใหญ่แบบสามมิติ, เข้าถึงเมื่อ 

30 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php   

http://www.bloggang.com/mainblog.php
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รูปแบบใหม่ ๆ ให้กับเธอเองโดยให้ความส าคัญกับเรื่องแสง เงา สี เพ่ือให้เกิดมิติของภาพและสีสัน             
ที่สดใสสมจริงมากที่สุด35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 76 ศิลปะม้วนกระดาษขนาดใหญ่แบบสามมิติ 
ที่มา: NickySee.BlogGang.Com, Paper Quilling by Yulia Brodskaya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  77 ศิลปะม้วนกระดาษขนาดใหญ่แบบสามมิติ 
ที่มา: NickySee.BlogGang.Com, Paper Quilling by Yulia Brodskaya, เข้าถึงเมื่อ 7 มกราคม 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php 

 
_______________________ 

 35moses, ศิลปะจากกระดาษ และแนวคิดของ Yulia Brodskaya, เข้าถึงเมื่อ 30 
ธันวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก https://board.postjung.com/692726.html 

http://www.bloggang.com/mainblog.php
https://board.postjung.com/692726.html
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ภาพที่ 78 ศิลปะม้วนกระดาษขนาดใหญ่แบบสามมิติ 
ที่มา: NickySee.BlogGang.Com, Paper Quilling by Yulia Brodskaya, เข้าถึงเมื่อ                                 
7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 79 ศิลปะม้วนกระดาษขนาดใหญ่แบบสามมิติ 
ที่มา: NickySee.BlogGang.Com, Paper Quilling by Yulia Brodskaya, เข้าถึงเมื่อ                     
7 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php 
 

 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ ซึ่งได้มุ่ง
ศึกษา ศิลปกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติและเทคนิคสื่อผสม เช่น จิตรกรรมอิมเพรสชั่นนิสม์ ของ 
Vincent Van Gogh และ จิตรกรรมเทคนิค (Paper Quilling) ของ Yulia Brodskaya ที่ท าให้เกิด
เป็นแนวความคิดในการเลือกใช้สื่อสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับแนวความคิด และเนื้อหาที่ต้องการ
ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้ จึงได้เลือกใช้ดอกกล้วยไม้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการ สร้างสรรค์
ผลงานในครั้งนี้ เนื่องจาดดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามทั้งรูปทรงและมีสีสันที่หลากหลาย 
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินงานและข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้วางแผนและเรียบเรียงขั้นตอนต่าง ๆ 
เพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติงาน โดยวางแผนวิธีการด าเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์เป็นล าดับขั้นตอน 
โดยเริ่มต้นจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิด รูปแบบที่ใช้แสดงออกและถ่ายทอด
เรื่องราว ศึกษาข้อมูลเทคนิควิธีการต่าง ๆ  เพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์ ซึ้งมีข้ันตอนและ
กระบวนการดังนี้ 
  1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
     1.1 ข้อมูลภาคสนาม 
     1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
   1.2.1 แนวคิด 

   1.2.2 รูปแบบ 
   1.2.3 เทคนิค 

 2. ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลผลงานของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน  
 3. ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  
     3.1 สร้างภาพร่างผลงาน (Sketch)  
     3.2 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์   
     3.3 กระบวนการจัดการกับอุปกรณ์ 
     3.4 กระบวนการสร้างสรรค์  
 4. ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
       4.1 รูปทรง  
     4.2 การจัดวาง   
     4.3 สีและน้ าหนัก   
     4.4 พื้นผิว 

1. ส ารวจและศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1.1 ข้อมูลภาคสนาม 

      ส ารวจหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภาคสนาม ดังนี้
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  1. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต าบลแม่เหียะ อ าเภอ
เมอืงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

  2. ดอยอ่างขาง ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

  3. ร้านขายดอกกล้วยไม้ สวนกล้วยไม้ต าบลท่าข้าม อ าเภอสามพรานจังหวัด
นครปฐม 

  4. ร้านขายดอกกล้วยไม้ อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

  5. ดอกกล้วยไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของข้าพเจ้า ต าบลพยุหะ อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

  6. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนราชมรรคาในอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

  7. อินเทอร์เน็ต 

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

  1.2.1 แนวคิด 

        จากการได้เข้าไปสัมผัสความงามธรรมชาติของกล้วยไม้ ท าให้เกิดความ
ประทับใจ เกิดการรับรู้ เรียนรู้ เกิดจิตนาการ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงน าดอกกล้วยไม้มา
เป็นสื่อในการแสดงออกด้วยการก าหนดรูปแบบดอกกล้วยไม้ มาจัดองค์ประกอบใหม่ โดยใช้รูปทรง 
สีสันของดอกกล้วยไม้ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกและสุนทรียธาตุออกมาได้อย่างกลมกลืน  

  1.2.2 รูปแบบ 

        การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “สีสันของดอกกล้วยไม้” มีลักษณะ 2 มิติ 
รูปแบบกึ่งเหมือนจริง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดรายละเอียดต่าง ๆ ของดอกกล้วยไม้อย่างชัดเจน และ
ช่วยสร้างสีสัน บรรยากาศให้เกิดความน่าสนใจให้แก่ผลงาน ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกกล้วยไม้เป็นสื่อในการ
แสดงออก เพราะดอกกล้วยไม้มีรูปทรงสีสันที่สดใส ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดและข้าพเจ้า          
ได้เป็นผู้จัดวางองค์ประกอบใหม่ โดยใช้รูปทรงและสีสันของดอกกล้วยไม้แสดงออกถึงสีสัน 
บรรยากาศ 

  1.2.3 เทคนิค  

       ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  ได้ถ่ายทอดแนวความคิด เนื้อหาและเรื่องราว 
ตลอดจนรูปแบบของผลงานโดยผ่านกระบวนการจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม (Paper Mache) ที่
สามารถถ่ายทอดรายละเอียดของรูปทรงและสีสันของดอกกล้วยไม้ได้อย่างน่าสนใจ 
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2. ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลผลงานของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับรูปแบบทางพฤกษศาสตร์ของดอกกล้วยไม้ และข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคสื่อผสม Paper Mache 
นอกจากนี้ ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปิน ในการศึกษาผลงานของศิลปินที่มี
อิทธิพลมาจากแนวความคิด อิทธิพลการเลือกใช้รูปทรง และอิทธิพลการใช้สี ซึ่งศิลปินมีการเลือกใช้
รูปทรงจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถถ่ายทอดเรื่องราว        
ที่ต้องการน าเสนอได้อย่างน่าสนใจ  

 ข้าพเจ้าจึงน ากระบวนการคิด รูปแบบ รูปทรง สีสันที่เลือกใช้ ตลอดจนกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินมาเป็นแนวทางและปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์ 

 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์อิทธิพลผลงานของศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ศิลปิน 

 

ภาพผลงาน 

อิทธิพลที่น ามาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

อิทธิพลด้านการแสดงออกใน
การสร้างสรรค์ 

 

จรูญ บุญสวน 

 

 

อาศัยสีที่เกิดข้ึนกับ
ดอกไม้เป็นหลัก 
เนื่องจากดอกไม้มี
โครงสร้างของมันอยู่ 
“อาศัยธรรมชาติ         
เป็นสื่อ” 

ดึงแบบสีและรูปทรงมาจาก
ธรรมชาติและจัดองค์ประกอบ
ใหม่ ไม่ยึดติดกับสีสันตามที่            
ตาเห็นและสีสันที่ใจต้องการ           
แต่เชื่อในการประสานคุณค่า  
ทั้งสองส่วนได้อย่างกลมกลืน 

 

อัญชนา  

         นังคลา 

 มุ่งหมายจะ
สร้างสรรค์อารมณ์ 
ความรู้สึกประเล้า 

ประโลมใจ โดยผ่านสี
ซึ่งเป็นพาหะแห่ง
ความรู้สึกนึกคิดและ
สุนทรียธาตุ ออกมา
อย่างบริสุทธิ์ 

อย่างซื่อบริสุทธิ์และตรงออกมา
จากใจ ข้ามพ้นความเหมือนจริง
ไปแล้วเพราะสีสันที่มลังเมลือง 
แสดงออกอย่างสดใส               
ซึ่งบริสุทธิ์และอิสรเสรี                 
อย่างแท้จริง ความเป็นจริงแห่ง
ภาวะวิถีคือบรรดาดอกไม้ที่มี
สีสันนานาพรรณโดยผ่าน                
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ศิลปิน 

 

ภาพผลงาน 

อิทธิพลที่น ามาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

อิทธิพลด้านการแสดงออกใน
การสร้างสรรค์ 

  โดยอาศัยความ               
บันดาลใจจากจิตรกรรม
แนวทางลัทธิความ
ประทับใจ 

การตีความตามอัตวิสัยควบคู่
ไปพร้อมกันเพ่ือให้พลังแห่ง
อารมณ์ของสีแห่งสายรุ้ง
ประสานกันผ่านร่องรอยฝี
แปรงปรากกฎการเคลื่อนไหว
อย่างมีชีวิตชีวา กระตุ้น
สายตา จิตใจและสมองของผู้
ดูด้วยพลังแห่งทัศนธาตุ 

 

ธนาทิพย์   

      ทิพย์วารี      

 

 

รับแรงบัลดาลใจจาก
ลัทธิต่าง ๆ สามารถ           
วิเคราะห์และสังเคราะห์
แก่นสารแห่งตัวเอง
ออกมาจนพบเจอผลึก
ปัญญาศิลปะที่แท้ของ
ตนเอง 

ทัศนคติและเจตนาของผู้สร้าง
ปรารถนาให้เกิดผลลัพท์ที่           
ดีงามต่ออารมณ์ความรู้สึกนึก
คิดจิตใจและปัญญาของผู้ดู 
จิตรกรรมแลดูโน้มน้าวพาเรา
ไปสู่คตินิยมแบบฝันเฟ่ืองชี้
ชวนให้จิตนาการเร้นลับ 
ผลงานชี้ชวนให้ตะลึงตา จับใจ
เพราะเห็นในความแปลกตา
เฉพาะตัวของมวลสรรพสี           
ที่เปล่งประกายกระตุ้น
อารมณ์สะเทือนใจของผู้ดู 
เรื่องราวแปลกประหลาด      
ชวนฝันมีแสงสีสันบรรยากาศ
แปลกตาเป็นโลกแห่งความ
เยือกเย็นแต่กลับ  มีชีวิตชีวา
อบอุ่นอย่างประหลาด 
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ศิลปิน 

 

ภาพผลงาน 

อิทธิพลที่น ามาใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน 

อิทธิพลด้าน
แนวความคิด 

อิทธิพลด้านการแสดงออกใน
การสร้างสรรค์ 

 

พัดชา  

  แก้วทองตาล      

 

 

 

ทัศนคติและเจตนาการ
ของผู้สร้างปรารถนาให้
เกิดผลลัพท์ที่ดีงามต่อ
อารมณ์ความรู้สึก         
นึกคิดจิตใจและปัญญา
ของผู้ดู จิตรกรรมแลดู
โน้มน้าวพาเราไปสู่               
คตินิยมแบบฝันเฟ่ือง             
ชี้ชวนให้จิตนาการเร้น
ลับ ผลงานชี้ชวนให้
ตะลึงตา จับใจเพราะ
เห็นในความแปลกตา
เฉพาะตัวของมวลสรรพ
สีที่เปล่งประกายกระตุ้น
อารมณ์สะเทือนใจของผู้
ดู เรื่องราวแปลก
ประหลาดชวนฝันมีแสง
สีสันบรรยากาศแปลกตา
เป็นโลกแห่งความเยือก
เย็นแต่กลับมีชีวิตชีวา
อบอุ่นอย่างประหลาด 
 

สร้างข้ึนอย่างอิสระในภาวะ
แห่งความฝันและจิตนาการ
ผ่านรูปทรงรากไม้ ใบไม้ 
ดอกไม้ สายน้ า ฯลฯ ซึ่ง           
เกิดจากประสบการณ์ท่ี          
ผ่านพบเจอ สิ่งแหล่านี้          
ถูกก าหนดขึ้นให้เป็นไปตาม
ความต้องการ ตามความ
คิดถึงการมีชีวิตที่ด ารงอยู่    
อย่างสดชื่นและสมบูรณ์พร้อม
ที่จะเบ่งบานต่อไปฝันให้
ความรู้สึก 

 

3. ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 หลังจากการศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี้ 
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 3.1 สร้างภาพร่างผลงาน (Sketch) 

      การสร้างภาพร่างผลงานเป็นขั้นตอนแรกในการสร้างสรรค์ผลงาน การสร้างภาพร่าง
ผลงานจะเริ่มต้นจากการศึกษาภาพถ่ายดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นภาพที่มาจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
เพ่ือน ามาคัดเลือก และน าไปสู่การสร้างสรรค์ต้นแบบภาพร่างแนวความคิดด้วยเทคนิค  (Program 
Photoshop) และเทคนิคสีอะคริลิค เพราะภาพที่ ได้จากการท า Photoshop ข้าพเจ้าได้น ามา
วิเคราะห์เพ่ือเลือกรูปทรงที่ได้โดยการจัดวางองค์ประกอบของภาพ ถ่ายลงบนกระดาษ A4 และ
ตกแต่งด้วยสีอะคริลิคขึ้นมาใหม่ เพ่ือจะได้สอดคล้องกับความรู้สึกความประทับใจในรูปทรงและสีสัน
ของดอกกล้วยไม้ เมื่อได้ภาพร่างแล้วก็จะน าไปสู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 80 วัสดุที่ใช้สร้างแบบร่าง 

 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์ พร้อมทั้งท าการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและภาพถ่ายที่ท าการคัดเลือกนั้นจะเป็นภาพที่มีความสมบูรณ์ด้านองค์ประกอบทาง
รูปทรงและสีสันของดอกกล้วยไม้ในแต่ละสายพันธุ์มาเป็นต้นแบบภาพร่างของชิ้นงานเพ่ือน าลักษณะ
รูปทรงของดอกกล้วยไม้มาจัดวางองค์ประกอบใหม่ ภาพถ่ายที่น ามาใช้เป็นต้นแบบภาพร่างของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้  

  ส าหรับภาพร่างทั้ง 6 ชิ้นนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกประทับใจที่มีของ
ข้าพเจ้าผ่านความงดงามของรูปทรงของดอกกล้วยไม้ซึ่งมีกลีบดอกท่ีสวยงามละเอียดอ่อนมีเอกลักษณ์ 
โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดเรื่องราว สีสันบรรยากาศ แสดงความงามออกมาอย่างเป็นเอกภาพ 
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ภาพที่ 81 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

             เมือ่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 82 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

             เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 83 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

  เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 84 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 85 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 86 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 87 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 88 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 89 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 90 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 91 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 92 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 93 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 94 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 95 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 96 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 97 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 98 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

  เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 99 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

   เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 100 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

    เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 

ภาพที่ 101 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

    เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ภาพที่ 102 ดอกกล้วยไม้ ต้นแบบภาพร่างชิ้นที่ 1 ถ่ายโดยผู้วิจัย 

    เมื่อเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายได้ท าการคัดเลือกภาพที่มีความสมบูรณ์มาเป็น 

ต้นแบบภาพร่าง และน าไปสู่การสร้างสรรค์เป็นภาพร่างทั้งหมด 6 ชิ้น ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 103 ภาพร่างแนวความคิด ชิ้นที่ 1 (สีสันของดอกกล้วยไม้) 
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ภาพที่ 104 ภาพร่างแนวความคิด ชิ้นที่ 2 (สีสันของดอกกล้วยไม้) 
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ภาพที่ 105 ภาพร่างแนวความคิด ชิ้นที่ 3 (สีสันของดอกกล้วยไม้) 
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ภาพที่ 106 ภาพร่างแนวความคิด ชิ้นที่ 4 (สีสันของดอกกล้วยไม้) 
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ภาพที่ 107 ภาพร่างแนวความคิด ชิ้นที่ 5 (สีสันของดอกกล้วยไม้) 
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ภาพที่ 108 ภาพร่างแนวความคิด ชิ้นที่ 6 (สีสันของดอกกล้วยไม้) 
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 3.2 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์    
  การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานมีดังนี้   

  วัสดุ   
  1. กระดาษช าระ (Zilk)  
  2. กระดาษสา    
  3. สีบาติก (ตราส าเภา) (ตราเทพนม) (Johaneksan) 
  4. น้ าเปล่า   
  5. กาว (TOA)   
  6. กระดาษสีน้ า (Masterart Renaissant เเบบหยาบ 200 grams) 
  7. ดินสอสี (Artist Quality)  
  8. ยางลบ   
  9. สีอะคริลิค (Amsterdam) (Sakura) 
  10. น้ ามันสน (Sharks)  
  11. สีย้อมไม้ (beger wood stain) 
  12. สีรองพ้ืนไม้กันเชื้อรา (TOA) 
  13. สเปรย์เคลือบเงา (Win) 

  อุปกรณ์  
  1. เฟรมไม้อัด (Plywood)  
  2. ถุงมือพลาสติก (Pro Gloves) 
  3. กะละมังพลาสติก 
  4. ตะแกรงกรอง 
  5. ผ้าขาวบาง 
  6. พู่กัน 
  7. จานสี 
  8. แปรงทาสี 
  9. ไฟล์ภาพ 
  10. คอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 109 วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

 

 3.3 กระบวนการจัดการกับวัสดุ อุปกรณ์   

  เมื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์แล้วขั้นตอนต่อไป ซึ้งเป็นกระบวนการก่อนการสร้างสรรค์ 
ในการเตรียม กระดาษช าระและกระดาษสาส าหรับสร้างสรรค์ชิ้นงาน  

  เริ่มจากการน ากระดาษช าระไปแช่น้ าในกะละมังสักพัก เพ่ือให้กระดาษอ่อนตัวขย า
กระดาษให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และกรองบีบน้ าออกให้หมาด ๆ แล้วน ากระดาษช าระใส่กะละมังเทกาวใส่               
สีบาติกลงไปให้ได้ตามสีที่ต้องการแล้วเทน้ าเปล่าขย าสีและกาวให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นลองจับ    
เนื้อกระดาษดูความหนึบของเนื้อกาวให้ได้ตามที่ต้องการ  

  ขั้นตอนต่อไปน าน้ าอุ่นมาใส่ในกะละมังใส่สีบาติกลงไปให้ได้ตามสีที่ต้องการ แล้วน า
กระดาษสาลงไปชุบสีที่เตรียมไว้ในกะละมังสักครู่ แล้วน ากระดาษสาที่ชุบสีไว้ไปผึ่งแดดหรือลม 

  
  

ภาพที่ 110 น ากระดาษช าระไปแช่น้ าในกะละมัง 

    ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 111 ขย ากระดาษให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 

               ถ่ายโดยผู้วิจัย เมือ่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 

ภาพที่ 112 กรองบีบน้ าออกให้หมาด ๆ 

    ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

 

ภาพที่ 113 น ากระดาษช าระใส่กะละมัง 

    ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 114 น ากระดาษช าระเทกาว 

               ถ่ายโดยผู้วิจัย เมือ่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 

ภาพที่ 115 น ากระดาษช าระใส่สีบาติก 

               ถ่ายโดยผู้วิจัย เมือ่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 

ภาพที่ 116 เทน้ าเปล่า 

               ถ่ายโดยผู้วิจัย เมือ่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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 ภาพที่ 117 ขย าสีและกาวให้เป็นเนื้อเดียวกัน 

                ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 

ภาพที่ 118 น าน้ าอุ่นมาใส่ในกะละมัง 

               ถ่ายโดยผู้วิจัย เมือ่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
 

 
 

  ภาพที่ 119 ใส่สีบาติก  

                 ถ่ายโดยผูว้ิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 120 น ากระดาษสาลงไปชุบสี  

                ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 
 

ภาพที่ 121 น ากระดาษสาที่ชุบสีไปผึ่งแดดหรือลม 

                ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

ภาพที่ 122 น ากระดาษสาที่ชุบสีไปผึ่งแดดหรือลม 

               ถ่ายโดยผู้วิจัย เมือ่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 
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ภาพที่ 123 น ากระดาษสาที่ชุบสีไปผึ่งแดดหรือลม 

     ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

 3.4 กระบวนการสร้างสรรค์  

  เมื่อจัดการกับอุปกรณ์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการน าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้น ามาสู่
กระบวนการ สร้างสรรค์ ตามข้ันตอนดังนี้  

  ขั้นตอนที่ 1 น าแผ่นเฟรมไม้อัดที่ได้มาลงสีรองพ้ืนไม้กันเชื้อราเพ่ือป้องกันไม่ให้เชื้อ
ราขึ้นตัวชิ้นงาน 

  ขั้นตอนที่ 2 น าภาพร่างมาขยาย โดยร่างเส้นโครงสร้างภาพรวมลงบนแผ่นเฟรมไม้
อัดด้วยดินสอสีและใช้ดินสอสีแรเงาเพ่ือแสดงถึงบรรยากาศโดยรวมในส่วนของรูปทรงของดอก
กล้วยไม้ไว้คร่าว ๆ  

  ขั้นตอนที่ 3 น ากระดาษช าระผสมสีบาติกที่เตรียมไว้มาปะ ติด ทับซ้อนลงบนแผ่น
เฟรมตามรูปทรงที่ร่างไว้ โดยค านึงถึงสี น้ าหนัก แสง และเงา รวมถึงการสร้างพ้ืนผิว กล่าวคือสร้าง
ระยะโดยเน้นรูปทรงของดอกกล้วยไม้ให้เกิด มิติ ดูแล้วภายในตัวชิ้นงานมีความกลมกลืน  

  ขั้นตอนที่ 4 น ากระดาษสาผสมสีบาติกที่เตรียมไว้มาฉีกเป็นชื้นเล็ก ๆ ให้ขนาด
เหมาะกับชิ้นงาน แล้วผสมกาวกับน้ าให้เข้ากันเพ่ือให้ความเข้มข้นของเนื้อกาวเจือจางลง ขั้นตอน
ต่อมาก็น ากระดาษสาที่ฉีกเอาไว้จุ่มลงไปแช่ไว้ในกาวและน าขึ้นมาปะ ติด ทับซ้อนลงบนแผ่นเฟรมที่
เป็นส่วนของพ้ืนหลัง ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงถึงพ้ืนผิวและบรรยากาศของชิ้นงาน จนงานเสร็จ 

  ขั้นตอนที่ 5 น าชิ้นงานที่เสร็จแล้วมาผึ่งให้แห้งสนิท แล้วน ามาพ่นด้วยแลคเกอร์
สเปรย์เพื่อเคลือบเงาซึ่งจะท าให้ตัวชิ้นงานมีความคงทน 

  ขั้นตอนที่ 6 น างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกขั้นตอนมาท าการทาสีกรอบชิ้นงานด้วยสี
ย้อมไม้เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
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ภาพที่ 124 ลงสีรองพ้ืนไม้กันเชื้อรา 

 

 
 

ภาพที่ 125 น าภาพร่างมาขยาย 
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ภาพที่ 126 กระดาษช าระผสมสีบาติกที่เตรียมมาปะ ติด ทับซ้อนลงบนแผ่นเฟรมตามรูปทรงที่ร่างไว้ 

               กระดาษสาที่เตรียมมาปะ ติด ทับซ้อนลงบนแผ่นเฟรมที่เป็นส่วนของพ้ืนหลัง 

 

 
 

ภาพที่ 127 พ่นแลคเกอร์สเปรย์เพื่อเคลือบเงา 
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ภาพที่ 128 ทาสีกรอบชิ้นงานด้วยสีย้อมไม้ 

 

4. ทัศนธาตุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 

 ทัศนธาตุที่ใช้ในการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน มีดังนี้ 

  4.1 รูปทรง ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ รูปทรงที่ใช้มาจากรูปทรง
ธรรมชาติ คือรูปทรงของดอกกล้วยไม้ โดยน ารูปทรงของดอกกล้วยไม้มาจัดวางองค์ประกอบใหม่ ซึ่งมี
ความหลากหลายของรูปทรง เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ 

  4.2 การจัดวาง ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีการจัดวางโดยการน าดอกกล้วยไม้มาจัด
วางองค์ประกอบใหม่ แสดงถึงระยะการทับซ้อนของดอกกล้วยไม้ ในลักษณะ 2 มิติ 

  4.3 สีและน้ าหนัก สีมีบทบาทและความส าคัญในการสร้างสรรค์ โดยการใช้สีแสดง
ค่าน้ าหนักจากแก่ไปจนถึงอ่อนที่สุด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของสีที่มีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป แล้วค่าน้ าหนักของดอกกล้วยไม้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการใช้สีบาติกมีคุณสั กษณะ
พิเศษของสีที่ทีความคงทน ตอบสนองทางด้านเทคนิค สื่อผสม (Paper Mache) ยังสามารถถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี   

  4.4 พื้นผิว เป็นลักษณะส าคัญที่ช่วยให้ตัวชิ้นงานมีความโดดเด่น โดยตัวชิ้นงานท า
จากกระดาษช าระและกระดาษสา เมื่อสัมผัสจับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ถึงผิวที่หยาบและขรุขระ 
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ในส่วนของดอกกล้วยไม้และพ้ืนหลังซึ่งตัวกระดาษและวิธีการปะติดท าให้ทั้งตัวดอกกล้วยไม้และ           
พ้ืนหลัง เกิดความแตกต่างกันของลักษณะพ้ืนผิว ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์
ผลงานชุดนี้ 

  การเลือกใช้ทัศนธาตุ ซึ่งได้แก่ รูปทรง การจัดวาง สีและน้ าหนัก รวมทั้งพ้ืนผิวที่ใช้
ในการสร้างสรรค์ การท างานของทัศนธาตุต่าง ๆ ล้วนมีความสอดคล้องกลมกลืน และสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดองค์ประกอบทางศิลปะที่สมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห์ผลงานการด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 
 ผลการด าเนินงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ “สีสันของดอกกล้วยไม้” พัฒนาต่อ
เนื่องมาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบแรงบันดาลใจ แนวความคิด 
รูปแบบ เทคนิควิธีการที่เป็นเอกลักษณ์และมีลักษณะเฉพาะตัว โดยมุ่งเน้นในการถ่ายทอดรูปทรงทาง
ธรรมชาติที่มีความสอดคล้องกับแนวความคิดและเนื้อหา เพ่ือแสดงออกและสื่อความหมายทางด้าน
ศิลปะให้ตรงต่อจุดมุ่งหมาย 
 การน าแนวความคิดเดิม และการใช้รูปทรงธรรมชาติของดอกไม้ที่ใช้สร้างสรรค์ผลงาน
ก่อนวิทยานิพนธ์มาปรับใช้ โดยพัฒนารูปแบบให้มีเนื้อหาและเทคนิคที่ชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้น รวมทั้ง
ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเติมเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ท าให้เข้าใจลักษณะรูปทรง 
สีสัน ของดอกกล้วยไม้ที่มีลักษณะทางสายพันธ์ที่แตกต่างกันไปเพ่ือน ามาสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี้ ซึ่งได้สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการ 
จิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม มีลักษณะเป็น 2 มิติ และมีรูปแบบกึ่งเหมือนจริง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ภาพรวมของผลงานชุดนี้
ทั้งหมด 6 ชิ้น มีล าดับขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 
         1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2555 
         2. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 
         3. วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2559 

 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นการเริ่มต้นจากความประทับใจ รูปร่าง 
รูปทรง สีสันของธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกกล้วยไม้ น ามาสู่การสร้างสรรค์เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และแนวความคิดที่สนใจเพ่ือที่จะน าไปสู่กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผ่านกระบวนการ
จิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม         

 
1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2555 
               จากความงามทางรูปร่างรูปทรงของดอกกล้วยไม้ที่มีลักษณะทางสายพันธ์ที่แตกต่างกันไป
และมีความงามอยู่ในตัวของมันเอง ดอกไม้ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน มีสีสันที่สดใส มีชีวิตชีวา 
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กลีบดอกที่ทับซ้อน อ่อนนุ่ม มีจังหวะ ลีลา ธรรมชาติของกล้วยไม้ซึ่งมีกลีบดอกที่            
พลิ้วไหวสวยงามในลักษณะเช่นนี้กล้วยไม้จึงให้ความรู้สึกมีทั้งความอ่อนและแข็งอยู่ในตัว จาก
เรื่องราวข้างต้น ข้าพเจ้ามีความสนใจหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกของข้าพเจ้าที่ได้รับจากดอก
กล้วยไม้จากความประทับใจดังกล่าวจึงได้น ามาสร้างสรรค์ โดยผ่านผลงานจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม 
(Paper Mache) ผลงานที่สร้างสรรค์ในระยะนี้ มีการพัฒนาเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพให้มี
ความลงตัว แล้วพัฒนาเรื่องสีสันบรรยากาศให้สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึกภายในให้ดูกลมกลืนตรง
กับแนวความคิด เทคนิควิธีการที่ต้องการแสดงออกท าให้ชิ้นงานมีความน่าสนใจ ซึ่งมีผลงานทั้งหมด           
3 ชิ้น ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 129 ภาพจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี)  
               พ.ศ. 2555 ชิ้นที่ 1 สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ชื่อผลงาน “กล้วยไม้ในความรู้สึก 1”  
               ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 130 ภาพจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี) 
               พ.ศ. 2555 ชิ้นที่ 2 สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ชื่อผลงาน “กล้วยไม้ในความรู้สึก 2” 
               ขนาด 180 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 131 ภาพจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี)  
              พ.ศ. 2555 ชิ้นที่ 3 สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ชื่อผลงาน “กล้วยไม้ในความรู้สึก 3”  
              ขนาด 125 x 170 เซนติเมตร 
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2. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 เป็นการน าความสนใจที่มี        

อยู่เดิมในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี) พ.ศ. 2555 มาพัฒนาต่อเนื่อง 
คือยังคงมีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ มีความประทับใจในดอกกล้วยไม้ จึงน าดอกกล้วยไม้มาเป็น
สื่อในการแสดงออกด้วยการก าหนดรูปแบบของดอกกล้วยไม้ แล้วมีความสนใจเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เทคนิคแล้วการจัดองค์ประกอบใหม่ โดยใช้รูปทรง สีสันของดอกกล้วยไม้  

ในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี้ นอกจากจะมีแนวความคิดจากการได้เข้าไปสัมผัส             
ความงามธรรมชาติของกล้ วยไม้  โดยการศึกษาและวิ เคราะห์ เพ่ิ ม เติ ม เกี่ ยวกับ รูปแบบ                           
ทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ ท าให้เราเกิดความประทับใจ เกิดการรับรู้ เรียนรู้ เกิดจิตนาการ ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  ข้าพเจ้าจึงน าดอกกล้วยไม้มาเป็นสื่อในการแสดงออกด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของดอกกล้วยไม้มาจัดองค์ประกอบใหม่ ซึ่งจะแตกต่างจากวิทยานิพนธ์ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี) พ.ศ. 
2555 โดยใช้รูปทรง สีสันของดอกกล้วยไม้ เพราะจะตอบสนองทางด้านเทคนิคและกระบวนการ
สามารถถ่ายทอดรายละเอียดต่าง ๆ อารมณ์ ความรู้สึก ออกมาได้ดี  

โดยใช้กระบวนการจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม (Paper Mache) เพราะเทคนิคนี้สามารถ
ถ่ายทอดรูปแบบของผลงานออกมาได้ตามที่ต้องการ 

จากการสร้างผลงานระยะที่ 2 พบปัญหาหลายด้าน และหาแนวทางแก้ปัญหาโดย
น าเสนอดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 

 

ปัญหาที่พบจากผลงานระยะที่ 2 แนวทางแก้ปัญหา 
       สีที่ได้ไม่ตรงตามต้องการ เช่นสีอ่อนหรือ
แก่เกินไปไม่ใกล้เคียงกับสีของดอกกล้วยไม้   
อาจเกิดจากผสมสีแบบอัตราส่วนที่แน่นอน  
 

ทดลองผสมสีตามอัตราส่วน (สี:กระดาษ)       
หลาย ๆ อัตราส่วนและเลือกอัตราส่วนที่ผสม
แล้วได้สีใกล้เคียงกับดอกกล้วยไม้ตามธรรมชาติ 

       สีของชิ้นงานแต่ละชิ้นซึมเข้าหากัน ผสมน้ าเกลือ 
       การปะติดดอกก่อนพ้ืนหลังทั้งภาพ ท าให้
ดอกไม่คมชัด และอีกแบบหนึ่งปะติดพ้ืนหลัง
ก่อนทั้งภาพ ท าให้ดอกดูลอยไม่กลมกลืนกับ  
พ้ืนหลัง  
 

ส่วนไหนต้องการให้ดอกน่าสนใจแก้ไขโดยปะ
ติดพ้ืนหลังก่อน ส่วนไหนต้องการให้ดอกดูแล้ว
ระยะไกล ก็จะปะติดส่วนดอกก่อนพ้ืนหลัง 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 (ต่อ) 
 

ปัญหาที่พบจากผลงานระยะที่ 2 แนวทางแก้ปัญหา 
       การปะติดกลีบดอกก่อนหลังใช้ระยะเวลา 
ห่างท าให้กลีบดอกที่ปะติดก่อน แข็งท าให้กลีบ
ที่น ามาติดทีหลังไม่เข้ากับกลีบเดิม  
 

โดยน ากระป๋องฉีดน้ ามาฉีดที่โคนให้กลีบเดิม
อ่อนตัวลงแล้วจึงน ากลีบดอกใหม่ไปติดผสานให้
เข้ากับกลีบเดิม  

       ปะติดพ้ืนหลังพอแห้งแล้วพบว่าพ้ืนหลัง 
บางจุดยังเห็นพ้ืนไม้ 

ระหว่างปะติดภาพพ้ืนหลังต้องคอยสังเกต            
พ้ืนหลังมีน้ ามากไปหรือไม่ เพราะน้ าจะท าให้
ความเข้มข้นของเนื้อกระดาษน้อยลง เราใช้สลิ้ง 
ดูดน้ าออกเติมเนื้อกระดาษลงไป 

       ใช้ไม้อัดท าให้เนื้อไม้ฟูไม่คงสภาพเดิม  ใช้กระดาษอัดแทน 
 
       ผลงานจิตรกรรมเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะน าเอาการแก้ปัญหา
ในผลงานทั้งหมดน าไปสู่การพัฒนาผลงานในช่วงวิทยานิพนธ์ต่อไป 
 

      วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พื้นที่ว่าง จุดเด่น             
จุดด้อย เพ่ือน าไปพัฒนางานระยะที่ 3 ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พ้ืนที่ว่าง จุดเด่น  
   จุดด้อย เพ่ือน าไปพัฒนางานระยะที่ 3 

 

รายการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ แนวทางพัฒนาผลงานระยะที่ 3 
ภาพที่ 1 

สี สีจาง การไล่น้ าหนักสีของดอกยังไม่ดี ไล่น้ าหนักระดับสีของดอกให้มี
ความอ่อนแก่ 

รูปทรง ขนาดดอกมีรูปทรงที่เท่ากันเกินไป แม้แต่
ดอกต่างชนิดกัน 

ปั้นขนาดดอกให้มีรูปทรงแตกต่าง
กันตามชนิดของดอกกล้วยไม้ 

พ้ืนที่ว่าง จ านวนดอกน้อยเกินไป ไม่เหมาะสมกับ
ขนาดของแผ่นภาพ 

ปั้นจ านวนให้เหมาะสมกับขนาด
ของแผ่นภาพ 

จุดเด่น พ้ืนผิวมีสี แสง เงา น่าสนใจ ท าให้ดอกดู
เด่นแยกออกจากพ้ืนหลัง 

พ้ืนผิวมีสี แสง เงา น่าสนใจ ท าให้
ดอกดูเด่นแยกออกจากพ้ืนหลัง 

จุดด้อย ชิ้นงานมีขนาดเล็กไป ท าให้งานดูไม่มีพลัง เพ่ิมขนาดชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้น  
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พ้ืนที่ว่าง จุดเด่น  
   จุดด้อย เพ่ือน าไปพัฒนางานระยะที่ 3 (ต่อ) 

 

รายการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ แนวทางพัฒนาผลงานระยะที่ 3 
ภาพที่ 2 

สี สีภายในดอกมีความตัดกันอย่างชัดเจนดู
ไม่กลมกลืน 

ใช้สีภายในดอกให้มีความกลมกลืน
กัน 

รูปทรง ขนาดของดอกมีขนาดต่างกันตามชนิด
ของดอกกล้วยไม้ แต่รูปทรงมีลักษณะ
แบนไม่เป็นนูนต่ าและเท่ากันทุกดอก 

ขนาดของดอกมีขนาดต่างกันตาม
ชนิดของดอกกล้วยไม้ และมี
รูปทรงเป็นนูนต่ าซ้อนดอกกัน 

พ้ืนที่ว่าง จ านวนดอกภายในภาพน้อยเกินไป      
ท าไห้เกิดพ้ืนที่ว่างของภาพมาก 

เพ่ิมจ านวนดอกภายในภาพมากข้ึน 

จุดเด่น มีการทับซ้อนของดอกท าให้เกิดมิติ 
รูปทรงขนาดของดอกท่ีต่างกัน 

ปั้นภาพทับซ้อนกันจนท าให้เกิดมิติ 
รูปทรงขนาดของดอกท่ีต่างกัน 

จดุด้อย พ้ืนที่ว่างมาก การจัดวางองค์ประกอบ
ของภาพไม่ลงตัว 

จัดวางองค์ประกอบของภาพไม่          
ลงตัวจนมีพื้นที่ว่างเหมาะสม 

ภาพที่ 3 
สี น้ าหนักสีของดอกมีความแตกต่างเกิดขึ้น น้ าหนักสีของดอกมีความแตกต่าง 
รูปทรง มีความหลากหลายของรูปทรงมีลักษณะ

แบนเท่ากัน 
มีความหลากหลายของรูปทรงและ
จัดให้มีลักษณะสูงต่ าซ้อนกัน 

พ้ืนที่ว่าง การจัดวางองค์ประกอบของภาพ           
ลงตัวมากขึ้น 

การจัดวางองค์ประกอบของภาพ
ให้ลงตัว 

จุดเด่น การจัดวางองค์ประกอบภายในภาพ      
ลงตัวมากขึ้น 

การจัดวางองค์ประกอบภาย               
ในภาพ ให้มีการลงตัว 

จดุด้อย เกิดการไหลของสีในส่วนของพ้ืนหลัง 
รูปทรงของดอกมีลักษณะแบนท าให้ดอก
ดูไม่มีมิติ 

จะไม่ให้เกิดการไหลของสีในส่วน
ของพ้ืนหลัง รูปทรงของดอก 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พ้ืนที่ว่าง จุดเด่น  
   จุดด้อย เพ่ือน าไปพัฒนางานระยะที่ 3 (ต่อ) 

 

รายการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ แนวทางพัฒนาผลงานระยะที่ 3 
ภาพที่ 4 

สี น้ าหนักสีของดอกมีความใกล้เคียงกันท า
ให้สีของดอกไม่มีจุดเด่น 

จัดน้ าหนักสีของดอกมีความ
แตกต่างกันเพ่ือให้สีของดอกมี
จุดเด่น 

รูปทรง รูปทรงมีขนาดแตกต่างกันของดอก ท าให้
เกิดความหลากหลายของรูปทรง รูปทรง
มีลักษะแบนเท่ากัน 

จัดรูปทรงของดอกให้มีขนาด
แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของรูปทรง  

พ้ืนที่ว่าง การจัดวางองค์ประกอบของภาพ            
ลงตัวมากขึ้น 

จัดวางองค์ประกอบของภาพให้            
ลงตัว 

จุดเด่น รูปทรงมีขนาดแตกต่างกัน มีความ
หลากหลายของรูปทรงท าให้เกิดความ
น่าสนใจ 

จัดรูปทรงมีขนาดแตกต่างกัน มี
ความหลากหลายของรูปทรงท าให้
เกิดความน่าสนใจ 

จุดด้อย ยังเกิดการไหลของสีในส่วนของพ้ืนหลัง 
รูปทรงของดอกมีลักษณะแบนท าให้ดอก
ดูไม่มีมิติ 

ระวังเรื่องการไหลของสีในส่วนของ          
พ้ืนหลัง และจัดรูปทรงของดอกให้
มีลักษณะซ้อนบังกันจนเกิดมิติ 
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 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 มีจ านวนทั้งหมด 4 ชิ้นดังนี้ 
   

 
 

ภาพที่ 132 ภาพจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 ชิ้นที่ 1  
    สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2556  
    ขนาด 70x120 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 133 ภาพจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 ชิ้นที่ 2  
    สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2556  
    ขนาด 100x120 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 134 ภาพจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 ชิ้นที่ 3 
    สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2556  
    ขนาด 100x120  เซนติเมตร 
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ภาพที่ 135 ภาพจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556 ชิ้นที่ 4  
    สร้างสรรค์โดยผู้วิจัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2556  
    ขนาด 100x120  เซนติเมตร 
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2. วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2559 
    ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์ท่ีมีรูปแบบเหมือนจริง 
(Realistic) โดยผ่านกระบวนการจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม (Paper Mache) ในผลงานชุดนี้จากการ
ได้เข้าไปสัมผัสความงามของธรรมชาติ ท าให้เราเกิดความประทับใจ เกิดการรับรู้ เรียนรู้ เกิดจิตนา
การ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงน าดอกกล้วยไม้มาเป็นสื่อในการแสดงออกด้วย             
การก าหนดรูปแบบของดอกกล้วยไม้มาจัดองค์ประกอบใหม่   

     การสรุปผลทั้งหมดจากการรวบรวมความคิด เทคนิค วิธีการ ตลอดจนกระบวนการต่าง 
ๆ ในการสร้างสรรค์และการแสดงออก จากการศึกษาค้นคว้าภายในระยะเวลาช่วงหนึ่งเท่านั้น ใน
ท้ายสุดของผลงานจิตรกรรมชุดนี้จะเน้นการสร้างสรรค์ผลงานซึ้ง มีลักษณะ 2 มิติ รูปแบบเหมือนจริง 
(Realistic) โดยน ารูปทรงดอกกล้วยไม้ได้น ามาจัดองค์ประกอบใหม่ เพ่ือสามารถถ่ายทอดรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้เกิดความน่าสนใจให้แก่ผลงาน ถ่ายทอดเป็นผลงานจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม (Paper 
Mache) มีจ านวนทั้งหมด 6 ชิ้น ดังนี้ 

     วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พ้ืนที่ว่าง จุดเด่น              
จุดด้อย ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พื้นที่ว่าง จุดเด่น จุดด้อย  
              จ านวน 6 ชิ้น  
 

รายการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ภาพที่ 1 

สี น้ าหนักสีของแต่ละดอกท าให้เกิดแสงเงา 
รูปทรง การจัดองค์ประกอบ (ขนาดของดอกไม่แตกต่างกัน) จึงควรจัดให้มีขนาดของ

ดอกที่แตกต่างกัน เพ่ิมและลดทอนรายละเอียดรูปทรง เพื่อเกิดมิติมากข้ึน 
พ้ืนที่ว่าง พ้ืนหลังมีการไล่น้ าหนักช่วยท าให้ผลักระยะของดอกท าให้เกิดมิติ 
จุดเด่น ดอกระยะหน้าทับซ้อนกันท าให้เกิดมิติ ตื้น ลึก 
จุดด้อย พ้ืนหลังด้านล่างขาดการให้แสงเงาท าให้ดอกดูลอย 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พื้นที่ว่าง จุดเด่น จุดด้อย  
              จ านวน 6 ชิ้น (ต่อ) 
 

รายการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 
ภาพที่ 2 

สี น้ าหนักสีของดอกและพ้ืนหลังท าให้ภาพดูกลมกลืน 
รูปทรง จัดองค์ประกอบใหม่ให้มีขนาดของดอกท่ีแตกต่างกัน เพิ่มและลดทอน

รายละเอียดรูปทรง เกิดมิติมากข้ึน 
พ้ืนที่ว่าง พ้ืนหลังมีการไล่น้ าหนักช่วยท าให้พักระยะของดอกท าให้เกิดมิติ 
จุดเด่น ดอกสีขาวมีขนาดใหญ่อยู่ระยะหน้าท าให้เกิดจุดเด่น 
จุดด้อย - 

ภาพที่ 3 
สี น้ าหนักสีของแต่ละดอกท าให้เกิดแสงเงา 
รูปทรง จัดองค์ประกอบใหม่ให้มีขนาดของดอกท่ีแตกต่างกัน เพิ่มและลดทอน

รายละเอียดรูปทรง เกิดมิติมากข้ึน 
พ้ืนที่ว่าง เหมาะสมกับการจัดดอก 
จุดเด่น ดอกมีขนาดที่ต่างกันท าให้ภาพเกิดความน่าสนใจ 
จุดด้อย พ้ืนหลังน้ าหนักแสงเงาน้อยท าให้ภาพดูทึบ 

ภาพที่ 4 
สี มีการไล่น้ าหนักของสี ให้เกิดแสงเงาท าให้ภาพดูเหมือนจริงเกิดมิติของภาพ 
รูปทรง รูปทรงมีขนาดแตกต่างกัน มีความหลากหลายของรูปทรง ท าให้เกิดความ

น่าสนใจ 
พ้ืนที่ว่าง พ้ืนหลังสีที่ใช่ดูกลมกลืนกับตัวดอก 
จุดเด่น การจัดวางองค์ประกอบใหม่ พ้ืนผิวที่มีลักษณะขรุขระท าให้ชิ้นงานมีความ

น่าสนใจ ดอกและพ้ืนหลังมีน้ าหนักของสีท าให้ภาพเกิดมิติ 
จุดด้อย - 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 เรื่อง ทัศนธาตุ รูปทรง สี พื้นที่ว่าง จุดเด่น จุดด้อย  
              จ านวน 6 ชิ้น (ต่อ) 
 
รายการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ 

ภาพที่ 5 
สี สีดอกสดใสกลมกลืน 
รูปทรง ดอกมีขนาดใหญ่ที่ต่างกันท าให้ภาพเกิดมิติ 
พ้ืนที่ว่าง เหมาะสม 
จุดเด่น สีของงานดูสดใส 
จุดด้อย ดอกมีความคมชัดมากเกินไป 

ภาพที่ 6 
สี ของแต่ละดอกสดใส 
รูปทรง ดอกมีขนาดความใหญ่ที่ต่างกันท าให้ภาพเกิดมิติ 
พ้ืนที่ว่าง เหมาะสม 
จุดเด่น สีของงานดูสดใส 
จุดด้อย ดอกดูเยอะมากไป 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ระยะที่ 3 พ.ศ. 2556-2559 มีจ านวนทั้งหมด 6 ชิ้นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 136 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1  “สีสันของดอกกล้วยไม้ 1” เทคนิคสื่อผสม  
              พ.ศ. 2556 – 2559 ขนาด 160 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 137 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2  “สีสันของดอกกล้วยไม้ 2” เทคนิคสื่อผสม  
              พ.ศ. 2556 – 2559 ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 138 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3  “สีสันของดอกกล้วยไม้ 3” เทคนิคสื่อผสม  
              พ.ศ. 2556 – 2559 ขนาด 130 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 139 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4  “สีสันของดอกกล้วยไม้ 4” เทคนิคสื่อผสม  
              พ.ศ. 2556 – 2559 ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 140 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5  “สีสันของดอกกล้วยไม้ 5” เทคนิคสื่อผสม  
              พ.ศ. 2556 – 2559 ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 141 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6  “สีสันของดอกกล้วยไม้ 6” เทคนิคสื่อผสม  
              พ.ศ. 2556 – 2559 ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  
 
สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  
      ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “สีสันของดอกกล้วยไม้” มีทั้งหมด 6 ชิ้น จากการเข้า 
ไปสัมผัสความงามธรรมชาติของกล้วยไม้ ท าให้เกิดความประทับใจเกิดการรับรู้ เรียนรู้ เกิดจิตนาการ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าจึงน าดอกกล้วยไม้มาเป็นสื่อในการแสดงออกด้วยการก าหนด 
รูปแบบดอกกล้วยไม้ มาจัดองค์ประกอบใหม่ โดยใช้รูปทรง สีสันของดอกกล้วยไม้ สามารถถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึกและสุนทรียธาตุออกมาได้อย่างกลมกลืน 
      ผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “สีสันของดอกกล้วยไม้” มี 
ลักษณะ  2 มิติ รูปแบบกึ่งเหมือนจริง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดรายละเอียดต่าง ๆ ของดอกกล้วยไม้
อย่างชัดเจน และช่วยสร้างสีสัน บรรยากาศให้เกิดความน่าสนใจให้แก่ผลงาน ข้าพเจ้าได้ใช้ดอก 
กล้วยไม้ เป็นสื่อในการแสดงออก เพราะดอกกล้วยไม้มีรูปทรง สีสันที่สดใส ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิด และข้าพเจ้าได้เป็นผู้จัดวางองค์ประกอบใหม่ โดยใช้รูปทรงและสีสันของดอกกล้วยไม้ 
แสดงออกถึงสีสัน บรรยากาศ 
     ผลงานทั้ง 6 ชิ้น ได้ถ่ายทอดแนวความคิด เนื้อหา และเรื่องราว ตลอดจนรูปแบบของ
ผลงานโดยผ่านกระบนการจิตรกรรม เทคนิคสื่อผสม (Paper Mach) ที่สามารถถ่านทอดรายละเอียด
ของรูปทรง สีสันของดอกกล้วยไม้อย่างน่าสนใจ 

      ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “สีสันของดอกกล้วยไม้” ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ จะใช้อารมณ์ ความรู้สึกถ่ายทอดผลงานซึ้งไม่เพียงพอต้องท าความเข้าใจขอมูลพ้ืนฐานซึ้งเกิด
จากประสบการณ์ตรง จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต้องเข้าใจลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รูปทรงดอก
กล้วยไม้ต้องอาศัยการไปสัมผัสและมองเห็น รับรู้เพื่อสามารถสร้างแรงกระตุ้นในการสร้างสรรค์ โดยมี
รูปแบบ สี เทคนิค การสร้างสรรค์เฉพาะตัว 

     การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ได้เริ่มศึกษา แนวคิด เปรียบเทียบรูปแบบผลงานศิลปิน
น ามาสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์สู่การร่างภาพจากแนวคิดด้วยเทคนิค (Paper Mach) จิตรกรรมที่มี
ความเหมาะสมต่อรูปแบบผลงานศิลปะ ทดลองเทคนิคด้วยการจัดวางองค์ประกอบใหม่และ
กระบวนการสร้างสรรค์พ้ืนผิวโดยใช้กระดาษช าระ กระดาษสา ปะ ติด ทับซ้อน เพ่ือให้ตอบสนอง
อารมณ์ ความรู้สึก อีกท้ังใช้สีสะท้อนอารมณ์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การน าเสนอมุมมอง และเรื่องราวเกี่ยวกับรูปทรงทางธรรมชาติเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้

นั้นควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และควรศึกษาข้อมูลจากสถานที่จริง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการซึมซับลักษณะทางกายภาพท าให้สามารถเข้าใจลักษณะต่ าง ๆ ของรูปทรง                  
ดอกกล้วยไม้ได้มากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษารูปแบบผลงานของศิลปิน ควรมีการศึกษารูปแบบผลงานศิลปกรรมของ
ศิลปินชาวต่างชาติและศิลปินไทยเพ่ิมเติม เพื่อมุมมองที่กว้างไกลในการพัฒนา แนวคิด เทคนิควิธีการ                
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

3. การศึกษาทัศนธาตุต่างๆ เช่น รูปทรง สี น้ าหนัก และศึกษาเกี่ยวกับการจัด
องค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ให้มีความสมบูรณ์ 

4. การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสมที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน               
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ เพ่ือให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ 

5. การสร้างสรรค์ผลงาจิตรกรรม “สีสันของดอกกล้วยไม้” เป็นการน าเสนอมุมมองหนึ่ง             
ที่น่าสนใจ สามารถศึกษาและท าการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาไปสู่ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ ต่อไป 
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