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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 

57005220 : ทฤษฎีศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปรญิญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์, ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์, ภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์

นาย อนุรักษ์ อินต๊ะวงศ์: ยุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  : ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ 

  
ศตวรรษที่ 18 ถือเป็นยุคทองของภาพวาดพฤกษศาสตร์ จึงท าให้เกิดนักพฤกษศาสตร์

ข้ึนมากมายในหลายประเทศ การกระจายความนิยมของภาพวาดพฤกษศาสตร์เริ่มขยับขยาย  จาก
วงการแพทย์ กลุ่มราชวงศ์ชนช้ันสูง เศรษฐีพ่อค้าผู้ร่ ารวย จนค่อยๆ แผ่ขยายถึงชาวบ้านสามัญชน 
ชาวยุโรปต่างช่ืนชมในการสะสมพืชไม้ดอกไม้ประดับ มีการส่งเสริมว่าจ้างจิตรกรให้มาวาดรูปดอกไม้
ในสวนของตนเองภาพในยุคนี้จึงมีลักษณะเหมือนจริงมาก และยังวาดส่วนประกอบของดอกแบบแยก
ช้ิน เพื่อแสดงรายละเอียดของดอกแต่ละชนิดให้ชัดเจนอีกด้วย ความช่ืนชมความสวยงามของดอกไม้
จึงกลายเป็นกระแสที่ ได้รับความนิยมในกลุ่มบุคคลส าคัญที่คลุกคลีในแวดวงศิลปะภาพวาด
พฤกษศาสตร์ ผู้คนต่างใช้เวลาว่างไปกับการศึกษา หาความรู้เรื่องดอกไม้จากข้อมูลต่าง ๆ และได้
เปลี่ยนบทบาทภาษาใหม่ของพฤกษศิลป์ 

งานวิจัยช้ินนี้จึงมุ่งสนใจศึกษายุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์  ว่ามีความ
เป็นมาและพัฒนาการอย่างไร แล้ววิเคราะห์ถึงอิทธิพลที่ท าให้เกิดยุคทองของศิลปะภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาวิเคราะห์จงึได้ผลสรุปคือ อิทธิพลที่ท าให้เกิด
ยุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์มี 3 ด้านได้แก่ 

1. อิทธิพลจากแนวคิดมนุษยนิยม 

2. อิทธิพลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. อิทธิพลจากการส ารวจพืชพรรณต่างถ่ิน 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นกระบวนการ
สร้างสรรค์ที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ แต่ยังท าให้ทราบถึงสาเหตุ
ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

57005220 : Major (Art Theory) 
Keyword : SCIENTIFICE ILLUSTRATION, BOTANICAL ILLUSTRATION, BOTANICAL ART 

MR. ANURAK INTAWONG : THE GOLDEN AGE OF BOTANICAL ART THESIS 
ADVISOR : DR. PARAMAPORN SIRIKULCHAYANONT 

A period between the 18th centuries was a golden era of botanical 
illustrations, during which emerged a number of botanists in several countries.The 
popularity of botanical illustrations had begun to spread from medical fields to royal 
families, aristocrats, wealthy merchants, and progressively to common people. The 
Europeans had a great fascination of their ornamental plant collections, and would 
hire artists to paint flowers from their own gardens. Paintings from this period tend to 
have remarkably realistic characteristics.Moreover, flowers were often drawn in 
anatomical parts to display each type in meticulous detail.This floral appreciation 
had gained popularity amongst the personages in the botanical art community. Many 
artists devoted much of their time to master the knowledge of flowers, and had 
collectively redefined the expression of botanical art. 

This research aims to study the golden era of botanical illustrations 
focusing on how it had begun to emerge and develop. Having analyzed related 
documents and information, it is concluded that there are 3 main influences that 
created the golden era of botanic illustrations: the Influence of Humanism, the 
influence of Science and Technology, the influence of Botanical Surveys in other 
regions. 

In conclusion, not only will the research on botanical illustrations 
demonstrate their distinguished creation processes, be beneficial for the study of art 
history, but also will provide an outlook on the society which was a key factor that 
both directly and indirectly influenced botanical illustrations. 
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ก ิต ตกิ รรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับค าแนะน าจาก  ดร. ปรมพร ศิริกุลชยา
นนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาที่ให้ข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่างวิทยานิพนธ์
มาโดยตลอด รวมทั้งรองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรอง
ศาสตราจารย์ กันจณา ด าโสภี ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาทฤษฎีศิลป์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
แสวงหาความรู้ ถือเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่ผู้ วิจัย  ตลอดจนเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้ความสะดวกด้านอ านวยการ และประสานงานในการท าวิทยานิพนธ์
ให้ผู้เขียนตลอดมา จนท าให้การจัดท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณบิดา มารดา รวมทั้งเพื่อนชาวทฤษฎีศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ให้
ค าปรึกษา แนะน าให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ขอบคุณทุกปัญหาที่เข้ามาท าให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจค าว่า
มิตรภาพนั้นชัดเจนข้ึน สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยจน
ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน
วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้ เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

  
  

อนุรักษ์  อินต๊ะวงศ์ 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ก าเนิดข้ึนพร้อม ๆ กับการศึกษาธรรมชาติวิทยาในทวีปยุโรป 
ในราว  2,100 ปีมาแล้ว โดยเป็นการบันทึกภาพพืชเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มี
สรรพคุณทางการแพทย์ เป็นบันทึกที่ใช้บอกเล่าประสบการณ์การรักษา ใช้อธิบายข้อมูล และส่งทอด
ความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาจากครูถึงศิษย์ จากปราชญ์ถึงปราชญ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันอย่างกระจ่างชัด ดังนั้นภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จึงเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับการเรียนรู้อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานภาพวาดในยุคแรก ๆ แต่ก็มีบันทึกที่กล่าวถึงภาพวาดพืช
สมุนไพรซึ่งเป็นภาพสีน้ าวาดลงบนหนังลูกวัว1  หรือหนังสัตว์ขัดมันที่เรียกว่า "เวลุ่ม" (Vellum)2  โดย
ยุคเริ่มแรกนั้นคนแบ่งพืชไปตามสรรพคุณหรือประโยชน์ใช้สอย มองพืชเป็นเพียงอาหารและยารักษา
โรคไม่ได้สนใจพืชฐานะเป็นสิ่งมีชีวิต และยังไม่มีการศึกษากันแบบจริงจัง 

แม้ว่าการส ารวจค้นหาพืชพรรณชนิดใหม่ ๆ  จะเริ่มมาต้ังแต่ศตวรรษที่  15 เป็นต้นมา แต่การ
วาดภาพพฤกษศาสตร์เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในช่วงยุคศตวรรษที่ 16 โดยมีจุดเริ่มต้นส าคัญ
จากการที่ ศิลปินอย่าง เลโอนาร์โด ดา วินชี เริ่มท าการศึกษาธรรมชาติ โดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และเหตุผลในการค้นคว้า พิสูจน์หาความจริงรวมทั้ง อัลเบรชท์ ดูเรอร์ ที่ได้เขียนภาพ
จิตรกรรมเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติ โดยการวาดภาพพืชแบบตรงไปตรงมาตามลักษณะความจริงใน
ธรรมชาติ แสดงรายละเอียดรากใบอย่างชัดเจน และยังเป็นภาพที่อยู่นอกเหนือเนื้อหาการรับใช้ของ
ศาสนา จนได้กลายเป็นพื้นฐานของการวาดภาพพฤกษศาสตร์ในยุคต่อมา 

ภาพวาดพฤกษศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของวงการ

วิทยาศาสตร์ในด้านอนุกรมวิธาน นับตั้งแต่ที่ คาโรลัส ลินเนียส (Carl Linnaeus) นักพฤกษศาสตร์ 

นายแพทย์ นักธรรมชาตินิยมชาวสวีเดน ได้เขียนบันทึกลักษณะของพืชพรรณไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมี

ระบบ และได้เสนอการจ าแนกพืชโดยใช้ระบบลักษณะของเพศ โดยภายในหนังสือปรากฏภาพที่ได้

อธิบายลักษณะของเกษรเพศผู้ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตด้วยภาษาลาติน

                                                             
1 ศศิวิมล แสวงผล, เรียนวาดเพ่ือเรียนรู้ = Learning by drawing, พิมพ์ครั้งท่ี 2  (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552),1. 
2 เวลุ่ม (Vellum) คือ หนังสัดขัดมัน มักท ามาจากหนังลูกวัว (หนงัลูกแกะหรอืสัตว์ชนิดอื่น) ใช้ส าหรับใช้เขยีน

หนังสือในสมยัก่อน 
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ในแบบ ทวินาม3  นับเป็นก้าวย่างส าคัญของวงการพฤกษศาสตร์ พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ยุคล่าอาณา

นิคมของประเทศมหาอ านาจในยุโรป ที่มีขบวนการส ารวจเดินทางไปดินแดนต่าง ๆ เพื่อเก็บตัวอย่าง

พันธ์ุไม้ สัตว์ แมลง จากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นทวีปใหม่อย่างอเมริกา ดินแดนแถบเอเชียตะวันออกหรือ

ทวีปเกาะอย่างออสเตรเลีย  

ในช่วงปี 1750 - 1850 ถือเป็นยุคทองของการส ารวจทางพฤกษศาสตร์ ยุคนี้ได้เห็นการ
จายตัวความรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่างกว้างขวาง มีการแลกเปลีย่นหมุนเวียนพืชสายพันธ์ุใหมไ่ปทั่วโลก 
ส่วนหนึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการส ารวจทางทะเล และการล่าอาณานิคมของประเทศในแถบยุโรป 
เริ่มต้นด้วยการเดินทางของนักพฤกษศาสตร์และจิตรกร ได้ท าการส ารวจพืชในดินแดนอันห่างไกล 
จากการค้นพบชายฝั่งตะวันออกออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา และส่วนอื่น ๆ ของโลก ได้มีการส่งเรือ
ออกไปส ารวจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากมาย นักธรรมชาติวิทยา (Naturalists) นัก
พฤกษศาสตร์ (botanists) และศิลปิน มักจะถูกพาไปกับเรือส ารวจเพื่อบันทึกตัวอย่างธรรมชาติของ
แต่ละพื้นที่ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่อันจะขาดไม่ได้ส าหรับการบันทึก  และ
เผยแพร่การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่จากดินแดนอันไกลโพ้น นักธรรมชาติวิทยาชาวยุโรปต้องว่าจ้าง
นักวาดภาพหรือจิตรกรมีฝีมือเพื่อมาวาดภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ นอกจากนั้นยังมีการเก็บตัวอย่าง
พืชพรรณต่างถ่ินเพื่อน ากลับมาศึกษา และเพาะพันธ์ุในประเทศตนเอง จึงมีการจัดตั้งสวน
พฤกษศาสตร์ข้ึนมาในหลายประเทศ เพื่อรองรับพืชพรรณนานาชนิดจากโลกใหม่ที่ได้จากการส ารวจ 
การเดินทางครั้งนี้น าไปสู่ยุคใหม่ของการค้นพบพืชซึ่งยังคงด าเนินต่อไปจนถึงยุคปัจจุบัน จากการ
เดินทางค้นพบโลกใหม่จึงท าให้นักพฤกษศาสตร์ได้พบพืชสายพันธ์ุใหม่เช่นเดียวกัน  

จนต่อมาได้มีการพัฒนาระบบการพิมพ์ตั้งแต่การใช้แม่พิมพ์ไม้ (wood cut) ) ภาพพิมพ์
โลหะ (metal engraving) และภาพพิมพ์มัชฌิรงค์ (mezzotint) นอกจากนี้การตีพิมพ์หนังสือมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกับความสามารถใหม่ในการพิมพ์สีได้อย่างสวยงาม จากผลของการ
พัฒนาเทคนิคภาพพิมพ์หิน ท าให้ศาสตร์แขนงนี้ได้เผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้อ่านที่เพิ่มจ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ ผู้คนไม่ได้มองพืชในฐานะที่ใช้เป็นอาหารและพืช
สมุนไพรเหมือนแต่ก่อน ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์สามารถอธิบายพืชจากการแบ่งกลุ่มตาม

                                                             
3 ทวินาม คือ ระบบการเรียกชื่อสิ่งมชีีวิตแต่ละสายพันธ์ุ หรือสปีชีส์ โดยชื่อแต่ละชื่อในระบบเรียกว่า ทวินาม 

(Binomial name) หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ใช้ส าหรับเรียกแทนสิ่งมีชวีิตในสปีชีส์ต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ ชื่อ
ทวินามจะเป็นภาษาละติน ประกอบด้วยค าศัพท์ 2 ค า คือ สกุล และ สปีชีส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับสิง่มีชวีิตท่ีต้องการระบุ โดยรายละเอียด
ปลีกย่อยอาจแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะ โดยส่วนใหญ่ใช้ในงานด้านพฤกษศาสตร์ และรายงานวิจัยเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ 
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รูปลักษณะของพืชแต่ละชนิด พืชพรรณในยุคนี้จึงถูกมองในรูปแบบของไม้ประดับตกแต่งเพื่อความ
สวยงาม และการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่นักพฤกษศาสตร์ 

ภาพลักษณ์ของการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ในช่วงปลายของยุคทอง ก่อนจะเริ่มการ
ประดิษฐ์คิดค้นกล้องถ่ายภาพ ภาพวาดประเภทนี้ถูกมองว่าไม่ใช่งานศิลปะ โดยให้เหตุผลว่าภาพวาด
พฤกษศาสตร์เหล่าน้ันเป็นแค่เพียงภาพประกอบข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจ จิตรกรมีหน้าที่แค่
ถ่ายทอดสิ่งที่ เห็นออกมาเท่านั้น แต่หากลองวิเคราะห์พิจารณาดูให้ดีแล้ว นอกจากจะต้องมี
รายละเอียดที่เป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ ภาพวาดพฤกษศาสตร์มีลักษณะเป็ นตัวแทนของประชากร 
(population) ไม่ใช่แค่ภาพของสิ่งมีชีวิตเพียงตัวเดียว ภาพจะต้องจับเอกลักษณ์ของพืชแต่ละชนิดไว้
ให้ได้ เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดภาพภาพหนึ่งจึงต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของ     
ผู้วาดด้วย การท างานของนักวิทยาศาสตร์ยังคงท างานร่วมกับกับนักวาดภาพพฤกษศาสตร์ เพื่อ
การศึกษาและวิจัย แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เน้นความส าคัญต่อการตีความหมายในเชิงสุนทรียศาสตร์ 
เนื่องจากหน้าที่และจุดมุ่งหมายของทั้ งสองแตกต่างกัน ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ยังคงเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ และยังให้อิทธิพลต่อรูปแบบการสร้างสรรค์ศิลปะ
แขนงต่าง ๆ ในยุคต่อมา ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเปรียบเสมือนเอกสารประวัติศาสตร์ ที่ท า
หน้าที่จดบันทึกบอกเล่าเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และ
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาทั้งวงการวิทยาศาสตร์ และวงการศิลปะ ดังนั้นการศึกษาวิจัยภาพวาด
พฤกษศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ แต่ยังท าให้ทราบถึงสภาพสังคมที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องยุคทองศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เพื่อศึกษาประวัติ
ความเป็นมา พัฒนาการทางความคิดและรูปแบบของศิลปะ และวิเคราะห์การเกิดยุคทองของศิลปะ
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ที่ได้ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ใน
แต่ละช่วงเวลา รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างงานศิลปะในแขนงดังกล่าว โดยมุ่ง
ศึกษาในยุคทองของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษายุคทองของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์  
2. วิเคราะห์ถึงอทิธิพลทีท่ าใหเ้กิดยุคทองของภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์

 
ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยช้ินนี้จะศึกษาลักษณะรูปแบบการวาดภาพพฤกษศาสตร์  ปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการสร้างงาน โดยมุ่งศึกษาในยุคทองของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ระหว่าง
ช่วงศตวรรษที่ 18 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดยุคทองของศิลปะ
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษา เอกสาร ต ารา และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบั องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวภาพวาด
ทางพฤกษศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. รวบรวมข้อมลูทีเ่กี่ยวกับภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ แบง่หมวดหมู่และลักษณะใหเ้ห็น
ได้ชัดเจน เพื่อน าข้อมลูมาวิเคราะห ์

3. เรียงล าดับความความส าคัญของข้อมลูเพือ่น ามาวิเคราะห ์
4. วิเคราะห์ข้อมลู  
5. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจในประเด็นตา่ง ๆ 
6. เขียนรายงานการวิจัย 

 

วิธีการศึกษา 

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องน ามาศึกษา
และวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustration) คือ การภาพวาดของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 
หรือวัตถุ ที่ใช้ส าหรับประกอบรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  ดังนั้นภาพวาดจึงต้องมีความถูกต้อง
เพราะเป็นเอกสารในการอ้างอิง ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จะต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ
ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ แมลง ปลา นก ฯลฯ อย่างถูกต้อง ท าให้จ าแนกออกได้ว่า
เป็นชนิดใด ภาพวาดอาจจะแสดงเป็นสี หรือภาพขาวด าก็ได้ 

ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Illustration) คือ การวาดภาพพืชพรรณ
ชนิดต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่ความถูกต้องสมจริง เพราะใช้เป็นเอกสารส าหรับอ้างอิง ได้ แสดงให้เห็น
ส่วนประกอบซึ่งนับรวมไปถึง ดอก ผล ล าต้น ราก ใบ ถ่ินที่อยู่อาศัยของพืชพรรณชนิดนั้น ๆ ที่
น ามาใช้ทางวิชาการ ผลงานจะต้องบ่งบอกชัดเจนว่าพืชพรรณนี้คือชนิดอะไร ดังนั้นสัดส่วนที่ถูกต้อง
เป็นสิ่งส าคัญที่สุด 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Art) คือ การวาดภาพพืชพรรณต่าง ๆ โดยเน้น
ไปที่ความสวยงามขณะเดียวกันก็ต้องมีความถูกต้องเหมือนจริง แต่ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์เหมือน
ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญกับคุณค่าความงามของพืชหรือดอกไม้ และมีการจัด
องค์ประกอบทางศิลปะ มากกว่ามุ่งเน้นการอธิบายโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ หรือกายวิภาคของพืช
พรรณชนิดนั้น ๆ 



 
   
 

 

บทท่ี 2 

สภาพสังคมยโุรปในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 15-17 

 

ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มนุษย์เริ่มที่จะพยามยาม

แสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพิสูจน์ในหาความจริงกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ด้วยวิธีการสังเกตุทดลองอย่างมี

เหตุผล จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อมาท าให้เกิดความรู้ในศาสตร์

ชนิดใหม่ข้ึนมากมาย มีการค้นพบทางด้านวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เป็นผลมาจากที่มนุษย์เริ่มเสื่อมความศรัทธาในพระเจ้า เมื่อมนุษย์เริ่มค้นพบเหตุผลและ

ความจริงต่าง ๆ ท าให้มนุษย์เริ่มให้ความส าคัญกับความคิดของตนเองมากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดถือเป็นการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสังคมโลกตะวันตก 

โดยใช้ความคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนเองและธรรมชาติ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ

การเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Classical Revival) 

โดยมนุษย์เริ่มมีอิสระทางความคิด เช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ผลมาจากอิทธิพลที่ครอบง า

ความคิดจากศริสต์ศาสนาเริ่มสั่นคลอน ปรัชญาแนวคิดหลักของยุคนี้คือ แนวคิดแบบมนุษย์นิยม 

(Humanism) “เป็นแนวคิดที่ยกย่องและให้ความส าคัญกับมนุษย์ โดยมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของ

ทุกสิ่งทุกอย่าง แนวคิดมนุษยนิยมสนับสนุนให้มนุษย์ศึกษาหาความรู้ ด้วยการใช้เหตุผลและการ

สังเกตไม่ใช่ความเช่ือ ฐานความคิดแบบมนุษยนิยมซึ่งฟื้ นฟูข้ึนมาจากกรีกและโรมันโบราณนี้ได้

เปลี่ยนแปลงความเช่ือเดิมจากในสมัยกลางว่า มนุษย์เกิดมาเพื่อไถ่บาปอันเป็นความเช่ือที่ท าให้คนใน

สมัยกลางต้องอิงอยู่กับสถาบันศาสนาเป็นอย่างมาก มาสู่มนุษย์คือผู้กุมชะตาชีวิตของตนเอง”4  

  

                                                             
4 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อารยธรรมสมัยใหม่-ปัจจุบัน, พิมพ์ครั้งท่ี 7  (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), 30-31. 
 



 7 
 

 

หลักปรัชญาและความเชื่อ 

ก่อนที่จะก้าวสู่ยุคของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั้น ความเช่ือของผู้คนในยุคกลางอยู่ภายใต้การ

ครอบคลุมด้วยชุดของระบบเทววิทยากล่าวคือ มนุษย์มองว่าพระเจ้าเปรียบเสมือนเป็นเครื่องน าทาง

ไปสู่แสงสว่างของความดี  และมีความเช่ือเกี่ยวกับพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่คอยก าหนดชะตาชีวิต 

เปรียบเสมือนถูกลากเส้นให้เดินตามทางที่ก าหนด ปล่อยให้ชีวิตด าเนินตามความเป็นไปเพราะเช่ือว่า

สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ก าหนดไว้แล้ว เมื่อเกิดปรากฏการณ์ข้ึนจึงเช่ือว่าเป็นเรื่องของดวงชะตา

ฟ้าลิขิตที่พระเจ้ามอบให้ เช่ือว่าอนาคตข้างหน้านั้นมีค าตอบอยู่แล้วว่าทุกคนจะต้องพบกับสิ่งใดใน

ปลายทางชีวิต มนุษย์ในยุคนั้นจึงมีความคิดว่าการเข้าถึงพระเจ้าหรือการพบกับความตายเป็นสิ่งที่ถูก

พระเจ้าก าหนดมาให้ตั้งแต่แรกที่หลีกเหลี่ยงไม่ได้ หรือบางความเช่ือก็บอกว่ามนุษย์นั้นเกิดมาเพื่อ

เพียงชดใช้กรรมให้อดีต เพื่อหวังผลในชาติหน้าจะได้พานพบกับสิ่งที่ดีกว่า ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นความเช่ือ

ของคนในยุคก่อนที่ทุกคนรับรู้และเข้าใจว่าอนาคตเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ผู้คนจึงด าเนิน

ชีวิตไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทาง ไม่ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตในอนาคตข้างหน้า แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป

ก้าวย่างเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 16-17 ชุดความคิดเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เมื่อมนุษย์ได้พยายามที่

จะดิ้นรนเพื่อหาหนทางออกจากกรอบความเช่ือแบบคริสต์ศาสนา ที่ปลูกฝังความเช่ือมาอย่างยาวนาน 

สู่การตั้งค าถามถึงการมีอยู่ของพระเจ้า และอนาคตที่สามารถก าหนดได้ด้วยตัวของตนเอง ความ

พยายามที่จะเปิดประตูสู่อนาคตใหม่นี้ จึงเป็นเหมือนเส้นทางสู่การเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงด้าน

ความคิดในสังคมยุโรป จึงมีความเช่ือในเรื่องของเหตุผลมากข้ึนโดยแสวงหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่ง

แตกต่างจากแต่ก่อนที่มนุษย์ไม่เคยที่จะหาเหตุผลให้กับสิ่งใด ๆ ที่เกิดข้ึน เมื่อความคิดเริ่มเปลี่ยนไป

รู้จักใช้เหตุผลในการหาค าตอบ จึงท าให้ความจริงของหลายสิ่งเริ่มปรากฎข้ึน เริ่มมีการคิดค้น

สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเพื่อช่วยในการสังเกต เกิดความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา และวิทยาการ

สมัยใหม่ ท าให้ความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเริ่มลดน้อยลง กลับมาให้ความส าคัญกับความจริงที่ปรากฎ

มากขึ้น มีความเช่ือว่าความดีความช่ัวนั้นอยู่ที่การกระท าของมนุษย์เอง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนล้วนเป็นผล

จากการกระท าของตนเองทั้งสิ้น ให้ความส าคัญกับความคิดสติปัญญาของตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ

มนุษยใ์ห้ดีกว่าเดิม 

ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่น าไปสูก่ารปรับเปลี่ยนความคิด คือ เรื่องความขัดแย้งทางด้านศาสนจกัร

จึงท าให้เกิดความแตกแยกทางศาสนา แบ่งเป็นฝักฝ่าย จากพฤติกรรมและความเห็นแก่ได้ขององค์กร

ทางศาสนา จนท าให้ศาสนาสูญเสียความมั่นคงในศรัทธาที่มนุษย์พึงมีต่อศาสนา อ านาจและอิทธิพล

ของคริสต์ศาสนาถูกลดทอนจนไปสู่การปฏิวัติศาสนาในระยะเวลาต่อมา  ความเช่ือที่งมงายไร้เหตุผล
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ถูกล้มล้างด้วยการพิสูจน์หาความจริง ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลยืนอยู่บนพื้นฐานของความจริง เคารพใน

ความคิดของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีความช่ืนชมในวิถีชีวิตปัจจุบัน เข้าใจหลักความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติ และเห็นคุณค่าของมนุษยเ์ป็นสิ่งส าคัญที่สุด ซึ่งความคิดดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นความคิด

พื้นฐานที่ส่งผลต่ออารยธรรมสมัยใหม่ในล าดับต่อมา 

 

สาเหตุและความเป็นมาของการฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ 

ในช่วงฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมีการขยายตัวทางการค้า ท าให้พ่อค้าชาวยุโรป และเจ้าผู้ครอง

นครในอิตาลีมีความอิทธิพลข้ึนเช่น เมืองฟลอเรนซ์ เมืองมิลาน จึงเริ่มหันมาสนใจศิลปะและวิทยาการ

ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยนครรัฐในอิตาลีเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันมาก่อน ท าให้

นักคิดและศิลปินต่าง ๆ ในอิตาลีเริ่มหันมาให้ความสนใจศิลปะและวิทยาการในอดีต ประกอบกับ

ความเจริญทางเศรษฐกิจ และการก าเนิดรัฐชาติในสมัยปลายยุคกลาง จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมในหลาย ๆ ด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการ 

ซึ่งแต่เดิมนั้นการศึกษามักมุ่งเน้นไปปรัชญาทางศาสนา อีกทั้งสภาพสังคมในระบบฟิวดัลที่ครอบคลุม

อยู ่ด้วยเหตุน้ีจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ เหล่ากลุ่มนักปราชญ์ในสาขาต่าง ๆ 

จึงเริ่มหันมาสนใจอารยธรรมความรุ่งเรืองในอดีต ความรู้ยุคกรีกและโรมันได้ถูกฟื้นฟูเช่น ศึกษา

กฎหมายโรมันโบราณเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินคดคีวาม นักรัฐศาสตร์ศึกษาเอกสารต าาราทาง

การเมืองเก่าเพื่อน าความรู้มาใช้ในการทูตเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้นัก

ภาพท่ี 1 ภาพพิมพ์บล๊อคไม้ในหนังสือ "Passional Christi und Antichristi" ของมาร์ติน ลูเธอร์ ภาพการขายใบไถ่บาปแสดงถึง
ความละโมบของศาสนจักรท่ีแสวงหาก าไรจากความศรัทธา 
ท่ีมา: kanest kangwansurakry, “การเขียนประวัติศาสตร์การทหาร: จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสู่ยุครุ่งเรืองทางภูมิปัญญา,”  

accessed March 30, 2019, available from http://kamiuzg.blogspot.com/2015/02/10.html 
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ประวัติศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาทั้งหลายต่างก็พยายามค้นหาความจริง จากการศึกษา

อารยธรรมกรีก-โรมันด้วยเช่นกัน จึงท าให้ทัศนคติของชาวยุโรปได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากช่วง

ปลายสมัยกลางที่คนส่วนใหญ่เคร่งครัดต่อค าสอนทางคริสต์ศาสนา มุ่งหวังแสวงหาความสุขในโลก

หน้า เพื่อค้นหาหนทางที่จะพ้นจากบาป และมีวิถีชีวิตเพื่อเสริมสรา้งบุญกุศลใหแ้ก่ตนเอง ได้เปลี่ยนมา

เป็นการมองโลกในแง่มุ่มใหม่ที่ดีข้ึน เริ่มเบื่อหน่ายกับระบบสังคมที่เข้มงวดเกินไปของคริสตจักร 

รวมทั้งมีอคติต่อการประพฤติมิชอบของพวกนักบวชทางศาสนา จึงเริ่มหันไปสนใจผลงานสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ ๆ ของมนุษยชาติ และได้ค้นพบว่ามนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีคุณค่าข้ึนได้ ซึ่ง

แนวคิดดังกล่าวเป็นผลมาจากแนวคิดแบบมนุษยนิยม (Humanism) ที่มุ่งเน้นสนใจกับความเป็นจริง

ของปัจจุบันมากกว่าหนทางไปสู่สวรรค์ดั่งในอดีตที่เคยท ากันมา นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง จากการล่มสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน์ หรือจักรวรรดิโรมันตะวันออก ที่โดนกลุ่มพวก

มุสลิมเติร์กท าการยึดครองได้ส าเร็จในปี 1453 จึงท าให้เกิดวิทยาการในแขนงต่าง ๆ ที่จักรวรรดิโรมัน

ตะวันออกรักษาสืบทอดไว้ในอดีตไดห้ลั่งไหลคืนกลบัไปสูส่ังคมยุโรปตะวันตก ท าให้ความเจริญรุ่งเรือง

ในอดีตกลับฟื้นข้ึนมาอีกครั้ง 

 

การฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ 

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เริ่มต้นประมาณศตวรรษที่ 14 และสิ้นสุดลงประมาณปลายศตวรรษ

ที่ 16 (รวมราว 300 ปี) โดยค าว่า Renaissance เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า การเกิดใหม่ หมายถึง 

การรื้อฟื้นอารยธรรมคลาสสิคของกรีกและโรมันข้ึนมาใหม่ โดยยุคนี้ไดเ้ปลี่ยนแปลงจากความคิดยุค

กลาง ที่มุ่งเน้นการสอนให้คนยอมรับชะตากรรม สู่ยุคสมัยใหม่ที่ยกย่องคุณค่าของชีวิตมนุษย์ ใน

ลักษณะที่เน้นมนุษย์นิยมมากข้ึนกล่าวคือ มีความเช่ือในความก้าวหน้าและยอมรับความคิดสร้างสรรค์

ของปัจเจกบุคคล โดยเริ่มแรกเกิดข้ึนที่ประเทศอิตาลีที่เป็นศูนย์กลางของการค้าเศรฐกิจ จนเป็น

จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม5 

การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจึงหมายถึง การที่นักปราชญ์ไดน้ าเอาศิลปวิทยาการของกรีกและ

โรมันโบราญมาท าการศึกษาใหม่ ส่งผลให้ศิลปะวิทยาการในอดีตกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง และเป็น

สมัยที่ชาวยุโรปมีความกระตือรือร้นสนใจอารยธรรมมรดกทางภูมิปัญญา จึงท าให้ช่วงเวลานี้เป็นยุค

แห่งเจริญรุ่งเรืองที่ชาวยุโรปทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพ ซึ่งในช่วงดังกล่าวได้ถือว่าเป็นขบวนการข้ัน
                                                             

5 ก าจร สุนพงษ์ศรี, ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก 2 : ศิลปะตะวันตกยุคกลาง = The Middle age or 
medieval art (กรุงเทพฯ ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 140. 



 10 
 

 

สุดท้ายที่ปลดปล่อยชาวยุโรปออกจากสังคมสมัยยุคกลางจากที่เคยถูกจ ากัดด้วยกฎเกณฑ์ และ

ข้อบังคับของคริสต์ศาสนามาตลอดระยะเวลานับพันปี 

ในศตวรรษที่ 15 รากฐานแนวคิดแบบมนุษย์นิยมได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของผู้คนในสังคมยุโรป เมื่อเส้นทางในอนาคตถูกเปิดกว้างมากข้ึน มนุษย์จึงพยามที่จะ

ควบคุมชะตาชีวิตของตนเอง โดยการไม่พึ่งพาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจอย่างพระเจ้าดั่งที่เคยเป็นมาใน

อดีต จึงเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของมนุษยชาติเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ การที่มนุษย์ย้อนกลับ

ไปสู่คุณค่าในอดีตมรดกทางวัฒนธรรมของยุคสมัยกรีกโรมัน โดยการพยามยามท าความเข้าใจกับ

ตนเองด้วยการใช้เหตุผล เพื่อที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและตัว

มนุษย์เอง จึงได้มีเริ่มจัดระเบียบของความรู้พยามยามท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติ 

(Naturalism) น ามาสู่ชุดกระบวนการทางความคิดในมุมมองใหม่ ส่วนหนึ่งมาจากการผสมผสาน

ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะแบบองค์รวม ซึ่งท าให้เกิดการแปรผันด้าน

แนวคิด ศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังถ่ายทอดออกสู่ผลงานทางด้านศิลปกรรมด้วยเช่นกัน โดยมีจุดเริ่มต้น

ส าคัญจากการสนับสนุนโดยเฉพาะ โคสิโม เด เมดิชี (Cosimo de Medici) ผู้อุปถัมภ์ในช่วงแรกเริ่ม

ของยุคเรอเนสซอส์ โดยเกิดข้ึนที่เมืองฟลอเรนซ์ในทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ก่อนจะเติบโตจน

กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและเศรฐกิจ สร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

และเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนพัฒนาศิลปกรรมในยุคเรเนสซอส์ จนได้กลายเป็นศูนย์กลางของ

ศิลปวิทยาการทั้งมวลของยุโรปในช่วงสมัยนั้น6 

นอกจากนี้ตระกูลเมดิชียังให้การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มี

การแปลต าราส าคัญ ๆ  ยุคโบราณหลายเล่ม เช่นต าราพืชสมนุไพรของ ไดออสคอริเดส (Dioscorides) 

โดยได้แปลจากภาษากรีกโบราณเป็นภาษาอิตาลี พร้อมทั้งวาดภาพประกอบเพื่ออธิบายความรู้

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติ เช่นผลงานด้านภาพพฤกษศาสตร์ และสัตววิทยาของ จาโคโป ลีโกซี 

(Jacopo Ligozzi ค.ศ.1547-1627) ที่ได้ท าการศึกษาพืชพรรณสมุนไพรและดอกไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกใน

สวนของตระกูลเมดิชีไว้เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ปัจจัยจึงท าให้ตระกูลเมดิชีได้กลายเป็นผู้

มีอิทธิพลสูงสุดคนหนึ่งในช่วงเวลาน้ัน นอกจากการสนับสนุนการศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้ว 

ยังมีการยกย่องให้ความส าคัญของจิตรกรหรือศิลปิน ท าให้ฐานะทางสังคมของศิลปิน ถูกสูงข้ึน

ประชาชนทั่วไปต่างให้การยอมรับ เพราะในอดีตศิลปินมักโดนกล่าวหาดูหมิ่นว่ามีฐานะต่ าต้อยใน

                                                             
6 เร่ืองเดียวกนั, 141. 
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สังคม จนเมื่อได้รับการสนับสนุนประชาชนจึงเริ่มเข้าใจในคุณค่าในสถานะของศิลปิน ที่เห็นว่ามี

ความส าคัญต่อบทบาทในสังคมสมัยเรเนสซองส์เช่น เลโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แอนเจโล, ราฟาเอล 

รวมถึงนักคิดนักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์ที่หลายคนที่ได้รับการยกระดับให้สูงข้ึนเช่นกัน เพราะ

บุคคลเหล่าน้ีมีส่วนเผยแพร่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้คน ประชาชนได้รับการชักน าไปสู่สิ่งที่ดี มีการพัฒนา

ด้านความคิดและน าเสนอความจริงต่อสังคม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพวาด The School of Athens โดยศิลปินราฟาเอล ท่ีพูดถึงการรวมตัวกันของนักคิดนักปรัชญา และนักวิทยาศาสตร์
ท่ีหลายคนท่ีได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น 
ท่ีมา: Beth Harris and Steven Zucker, “Raphael, School of Athens,” accessed March 30, 2019, available from  

https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history  

 

ภาพท่ี 3 โคสิโม เด เมดิชี (Cosimo de Medici) ผู้อุปถัมภ์ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ เบ้ืองหลังความส าเร็จยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยา 
ท่ีมา: “Portrait of Cosimo de Medici the Elder,” accessed March 30, 2019, available from 
https://www.greatbigcanvas.com/view/portrait-of-cosimo-de-medici-the-elder-by-jacopo-pontormo,2302837/ 
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อีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่น ามาสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแพร่หลายย่ิงข้ึนคือ การคิดค้นระบบ

การพิมพ์ที่มีความก้าวหน้าของ โยฮันส์ กูเตนเบิร์ก (Johannes Gutenberg ค.ศ. 1400–1468) ชาว

เยอรมนี ได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์และคิดค้นระบบการพิมพ์แบบเรียงตัวอักษร ในปี 1448 ท าให้หนังสือ

ราคาถูกลง การพิมพ์ที่ทันสมัยท าให้อุตสาหกรรมการพิมพ์สามารถผลิตหนังสือได้จ านวนมาก ต ารา

วิชาการต่าง ๆ เผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพียงพอต่อความต้องการของผู้อ่านที่มีจ านวนมาก

ข้ึนเรื่อย ๆ ผู้คนสนใจที่จะแสวงหาความรู้ในวิชาการที่หลากหลาย หนังสือทุกสาขาได้ครับความสนใจ

เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงศิลปะ องค์ความรู้และวิทยาการ

ต่าง ๆ ความรู้ที่อัดแน่นบนแผ่นกระดาษได้เผยแพร่กระกระจายออกไปทั่วสังคมยุโรปประกอบกับการ

ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศชนช้ันกลางที่ร่ ารวยเริ่มหันมาสนใจศิลปะมากข้ึน และยังส่งผลให้ระบบ

การศึกษามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ภาพท่ี 4 ภาพวาดสวน The Belvedere with Palazzo Pitti แสดงให้เห็นการสนับสนุนการศึกษาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
ของตระกูล Medici 

ที่มา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 34. 
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นับเป็นช่วงกระบวนการรอยต่อที่ส าคัญของประวัติศาสตร์ในระหว่างสมัยยุคกลางและ

สมัยใหม่ เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองชีวิต จิตใจ จากเดิมที่มุ่งเน้นความสนใจ

เกี่ยวกับศาสนาเพียงอย่างเดียว เริ่มหันกลับมาศึกษา เรื่องต่าง ๆ รอบตัว วิทยาการบางแขนงซึ่งไม่

เคยค้นพบมาก่อนถูกเปิดเผยข้ึน ท าให้เกิดกระแสการปลุกเร้าทางพุทธิปัญญาเป็นวงกว้าง เดิมที

การศึกษาความรู้ในยุคก่อนมีศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่อาราม ซึ่งใช้เป็นสถานศึกษารองลงมานอกจาก

คัมภีร์ไบเบิลที่ใช้เป็นพื้นฐานความรู้อันส าคัญที่นักปราญ์ทุกคนจะต้องศึกษา ในช่วงเวลาดั่งกล่าวผู้มี

บทบาทส าคัญต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ เกิดข้ึนอยู่ในกลุ่มนักบวชในอาราม โดย

นักบวชเหล่าน้ีได้มุ่มเน้นศึกษาธรรมชาติและพยายามอธิบายความเข้าใจทางธรรมชาติที่เกิดข้ึน และ

ยังน าเหตุการณ์เรื่องราวต่าง ๆ เข้ามาเช่ือมโยงกับความเช่ือศาสนาเพื่อใช้ประกอบการอธิบายสิ่งที่

เกิดข้ึนอีกด้วย 

 จนมาถึงยุคสมัยต่อมาอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตถูกพลิกฟื้นผสมผสานกับความคิด

สมัยใหม่ เริ่มมีการศึกษาธรรมชาติและสิ่งรอบตัวมนุษย์โดยอาศัยการทดลองมากกว่าทฤษฎีความเช่ือ

ที่เป็นนามธรรม ซึ่งท าให้ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี ภาษา วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าข้ึนมาก 

การเขียนภาพ 3 มิติ หรือ (Perspective) เป็นอีกหนึ่งความส าเร็จทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ในการ

สร้างสรรค์งานศิลปกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ โดยน าเสนอเรื่อง เกี่ยวกับมุมมองในสิ่งต่าง ๆ 

ภาพท่ี 5 เครื่องพิมพ์แบบใช้วิธีเรียงตัวอักษร ของ โยฮันส์ กูเตนเบิร์ก 
ท่ีมา: กิตติพงศ์ เพ็ชรัตน์, “โยฮันส์ กูเตนเบิร์ก กับ ผลกระทบในโลกปัจจุบนั,” accessed March 30, 2019, available from 

http://mack00kitipong.blogspot.com/ 
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รอบตัวมนุษย์ โดยวิธีการการเขียนภาพให้ปรากฏออกมาในลักษณะที่เหมือนกับการมองเห็นจริง ใน

การที่เราสามารถที่จะรับรู้ถึงระยะใกล้ระยะไกลจากการสังเกต และยังสามารถประมวลสิ่งที่เราเห็น

รอบตัวแล้วถ่ายทอดออกมาโดยการใช้ สี แสงและเงาได้อย่างกลมกลืน มองเห็นความตื้นลึกของภาพ

ตามความเป็นจริง ซึ่งท าให้มนุษย์ค้นพบความจริงในธรรมชาติ และเข้าใจในปรากฎการณ์ที่เกิดข้ึนใน

ธรรมชาติจากเรียนรู้ โดยมีตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรับรู้ 

ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ผ่านสายตาที่ท าหน้าที่เสมือนเป็นเครื่องน าทางเพื่อมองเห็น (Visual) และ

น าเสนอมิติใหม่ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ ตามหลักการสังเกตุท าให้มนุษย์สามารถเข้าใจถึงการสร้างมิติ 

ปริมาตร พื้นที่ว่าง จึงส่งผลให้ศิลปินสร้างสรรค์งานด้วยการสังเกตสิ่งต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดธรรมชาติ

รอบตัว รวมไปถึงการวาดภาพหุ่นน่ิง (Still life) ผ่านมุมมองการรับรู้ที่แตกต่างกันของแต่คน เมื่อเรา

เป็นผู้มองสังเกตุสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราในธรรมชาติ สิ่งที่ถูกเรามองเหล่านี้สู่การตั้งค าถามของเรื่องของ

การมีอยู่ของผู้มองและสิ่งที่ถูกมอง (Subject- Object) โดยการแบ่งแยกความสัมพันธ์ระหว่างความ

สนใจกับสิ่งที่ถูกสนใจ เมื่อเราสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรามองเห็นและรับรู้ถึงสุนทรียะศาสตร์ที่

ปรากฏข้ึน ทั้งวัตถุทางธรรมชาติ (Natural Object)  และวัตถุทางศิลปกรรม (Artistic Object) แล้ว

น าประสบการณ์ตรงมาน าเสนอในรูปแบบการสร้างสรรค์ในงานศิลปะกรรม เมื่อมนุษย์เป็นคนตัดสิน

ความงาม มนุษย์จึงเป็นผู้พบเห็นความงามด้วยเช่นกัน นั่นคือสิ่งที่แสดงถึงสภาวะการรับรู้ของมนุษย์ที่

มีต่อวัตถุแล้วถ่ายทอดออกมาตามประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ซึ่งจะต้องมีทั้งคุณค่าทางความงาม

และตัวของผู้รับรู้ความงามด้วย แนวคิดดังกล่าวนี้จึงมีผลต่อการรับรู้ในสุนทรียะทางวัตถุในเวลาต่อมา  

 การเสริมสร้างพัฒนาการทางสุนทรียภาพที่เพิ่มข้ึนของชาวยุโรป เกิดจากความเข้าใจใน

คุณค่าของความงาม และรับรู้ถึงความงามในสุนทรียะวัตถุ (Aesthetics Object) การที่เราจะเห็นได้

ว่าสิ่งที่เกิดข้ึนนั้นอะไรงามไม่งามนั้น ข้ึนอยู่กับผู้มองจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าสิ่งนั้นจะงามหรือไม่ เมื่อ

มนุษย์เป็นผู้ตัดสินความงาม ผู้มองย่อมจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของหลักคิดของความงาม ซึ่งสิ่ง

เหล่าน้ีได้เกี่ยวโยงกับประสบการณ์ทางสุนทรยีะของแตค่น การตัดสินคุณค่าของความงามนั้นจึงข้ึนอยู่

กับหลักความเข้าใจพื้นฐานสุนทรียศาสตร์ที่ เกิดจากประสบการณ์ เป็นส าคัญ (Conceptual 

Knowledge) โดยเป็นการน าเอาหลักเหตุผลมาตัดสินความงาม และสุนทรียศาสตร์ที่มาจากความรู้

โดยตรง (Intuitive Knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดข้ึนจากการหยั่งรู้ เป็นระดับการรับรู้ที่สูงกว่า

ปกติน ามาตัดสินความงาม โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยหลักเหตุผลอื่นมาเกี่ยวข้อง ในมุมกลับกันใน

สมัยก่อน สิ่งเหล่าน้ีแทบไม่ปรากฏอยู่ในสังคมและไม่ได้ถูกให้ความส าคัญมาก่อน มนุษย์จึงเริ่มค้นหา

เหตุผลต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในตนเอง รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกภายใน ด้วยการเช่ือมั่นในความคิดตนเอง
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มากขึ้นน ามาสู่การตัดสินคุณค่าของความงามที่เกิดข้ึนแบบรสนิยม (Taste) โดยใช้ประสาทสัมผัสของ

มนุษย์ในการเรียนรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

การรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบรสนิยมเริ่มเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 16 

สุนทรียศาสตร์ในยุคนี้จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องรสนิยมจากเสรีภาพในปัจเจกบุคคล โดยผ่านอารมณ์

ความรู้สึกเฉพาะตัว เพื่อน ามาใช้ในการประเมินหรือตัดสินคุณค่าทางความงาม ซึ่งอาจจะมีมากหรือ

น้อยแล้วแต่การรับรู้ของแต่ละตัวบุคคล กลายเป็นเหตุผลของการตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 

เนื่องจากการที่มนุษย์มีอิสระทางความคิดสามารถแสดงทัศนคติรวมจนถึงอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว 

ท าให้ผู้คนมีสิทธิใช้วิจารณญาณในการช่ืนชมอย่างเสรี หันมาให้ความสนใจกับความรู้สึกถายในมากข้ึน

และพยายามท าความเข้าใจ โดยใช้เหตุผลร่วมกับความรู้สึก จนกลายเป็นส่วนประกอบความรู้ที่

สามารถใช้เป็นเครื่องตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างซาบซึ้งในคุณค่า สามารถจ าแนกในสิ่งที่

ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบให้กับตนเองได้  โดยมิใช่ความชอบตามกระแสนิยมของสังคม โดยมีพื้นฐาน

ส าคัญมาจากการรับรู้ค่าความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวแบบไม่ตั้งใจ (Un – Intention or 

Disinteresting) จากวิธีการที่มนุษย์พยายามเข้าถึงธรรมชาติผ่านอารมณ์ความรู้สึก (Feeling) ของ

ตนเองอย่างมีอิสระ การมีอิสระทางความคิดของมนุษยจ์ึงเริ่มน าไปสู่การน าสจัธรรมเข้าไปแทนที่ความ

เช่ือ ความศรัทธาถูกแทนที่ด้วยความรู้ โดยจะศึกษาได้จากถ่ายทอดทางศิลปกรรมและวัฒนธรรม 

ในช่วงเวลาน้ีจึงจะเห็นได้ว่าภาพเขียนบุคคลนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา 

สิ่งเหล่าน้ีได้แสดงออกอย่างเห็นไดชั้ดถึงความเช่ือมั่นในความคิดและยกย่องให้ความส าคัญในตัวมนษุย์ 

ซึ่งต่างจากอดีตที่ผลงานศิลปกรรมมักอิงอยู่กับสถาบันทางศาสนา มนุษย์เรียนรู้พัฒนาสติปัญญาของ

ตนเอง น ามาสู่แนวคิดที่มนุษยไ์ดเ้ป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ทั้งปวง การพัฒนาองค์ความรู้เหล่าน้ียัง

ส่งอิทธิพลให้เกิดวิวัฒนาการในหลาย ๆ ด้านเช่น ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ปรัชญา วิทยาศาสตร์เป็นต้น 

จนเป็นที่มาและจุดก าเนิดของวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริ่มมีการจัดระเบียบขององค์ความรู้อย่าง

เป็นหมวดหมู่ สิ่งเหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ และยังได้ถูกบันทึกแล้ว

ถ่ายทอดออกสู่วัฒนธรรมสังคมยุโรปอย่างกว้างขวาง 

จากการที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านความคิดของชาว

ยุโรป ที่ถือไดว่้าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญของประวัติศาสตร์ยุโรป เมื่อมนุษย์ที่เคยเช่ือถือในระบบเทวนิ

ยมโดยมีพระเจ้าเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจความเช่ือถูกผูกขาดอยู่กับสถาบันศาสนา ได้กลับมาสู่

แนวคิดที่ยกย่องให้ความส าคัญต่อตนเองถือเอามนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ หันมาสนใจให้

ความส าคัญกับความคิดของตนเองมากขึ้น นับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ท้าทายต่ออ านาจทางคริสต์ศาสนา
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ที่มีอิทธิพลครอบคลุมชาวยุโรปมาอย่างยาวนาน ความเช่ือถือในพระเจ้าเริ่มจึ่งสั่นคลอนจนในที่สุดได้

น าไปสู่การปฏิรูปศาสนาในเวลาต่อมา  

แนวคิดแบบมนุษย์นิยมจึงมีแนวคิดมุ่งเน้นในการศึกษาหาความรู้ด้วยหลักการและเหตุผล 

โดยมีรากฐานมาจากการฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการ ผู้คนเริ่มหันกลับมาเรียนรู้ในธรรมชาติรอบตัว โดย

ผ่านกระบวนการที่มีมนุษย์เป็นตัวแปรของการรับรู้ทุกสรรพสิ่งรวมถึงตัวมนุษย์เอง มีอิสระทาง

ความคิด ท าให้สามารถเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกภายในของตนเองมากข้ึน รับรู้ถึงการมีอยู่ของตัว

มนุษย์เองและสิ่ งต่าง ๆ รู้จักการตัดสินคุณค่าความงามบนพื้นฐานสุนทรียศาสตร์ โดยอาศัย

ประสบการณ์รวมไปถึงการใช้ปราสาทสัมผัสในการเรียนรู้ เข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งมนุษย์

ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของคุณค่าของความงามมากพอเพื่อใช้ในการพิจารณาปัญหาความงาม เรา

จึงจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ มนุษย์ได้น าหลักคิดของกรีกและโรมัน

ผสมผสานกับองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดแบบกึ่งเสรีนิยมนี้ยังเปน็ตัวเช่ือมโยงระหว่างมรดกทางภูมิปัญญา

และศาสนาได้อย่างกลมกลืน ส่งผลให้มนุษย์มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวมากขึ้น สิทธิส่วน

บุคคลนี้ยังมีส่วนผลักดันให้เกิดการยอมรับในรสนิยมของสังคมสมัยใหม่ ความนิยมชมชอบที่แตกต่าง

กันในปัจเจกบุคคลได้รับการเคารพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนนี้ไม่เพียงแต่เกิดข้ึนกับสถานภาพด้าน

สังคม แต่หากรวมไปถึงโครงสร้างทางความคิดและวัฒนธรรม จึงส่งผลถึงการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการของเหลา่ปัจเจกชนในยุโรป จึงเป็นที่มาของวิวัฒนาการในศาสตร์หลาย ๆ 

แขนง จนเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการแสวงหาความรู้และกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยัง

ถ่ายทอดออกสู่ผลงานทางศิลปะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสังคม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในยุคนี้ 

จึงเป็นไปในลักษณะของการผสมผสานศาสตร์ เพื่อศึกษาคุณค่าความงามในอดีตร่วมกับการแสวงหา

องค์ความรู้ใหม่ จึงส่งผลให้มีการพัฒนาเพื่อปฏิรูปชีวิตและสังคมให้ดีข้ึน   

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในยุคนี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การที่มนุษย์ได้ท า

ความเข้าใจกับตัวเองมากข้ึน เรียนรู้ถึงความสามารถของตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าความรู้จากสิ่ง

ต่าง ๆ รอบตัว ส่งผลให้มนุษย์สามารถพัฒนาศักยภาพออกมาได้อย่างสูงสุด ท าให้มนุษย์ได้เรียนรู้ถึง

ความส าคัญของการมีชีวิตอยู่เพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีข้ึน รู้จักคุณค่าในตัวเองและเข้าใจคุณค่าของ

ความงามที่ปรากฎ เพราะมนุษย์เริ่มมีเป้าหมายในชีวิตที่ใหญ่กว่าเดิม และยังสามารถรู้วิธีการเพื่อไป

ให้ถึงจุดหมายได้อย่างมีระบบ ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี รวมไปถึงวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และถ่ายทอดออกมาในผลงานศิลปะ แต่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการ

วิทยาศาสตร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ท าให้มนุษย์ตกไปอยู่ในช่วงสถานะของสังคมวัตถุนิยม มีการ
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สร้างพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ระบบการสื่อสารและการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น 

ท าให้วิถีความเป็นอยู่แบบเก่าลดน้อยลง รวมถึงการเลือนหายไปของวัฒนธรรมและประเพณีปฏิบัติใน

สมัยโบราณ อีกทั้งความขัดแย้งในหมู่มนุษย์ด้วยกันเองที่มีความคิดที่เห็นต่างกัน เป็นผลมาจากความ

เป็นปัจเจกบุคคล มีความเช่ืองมั่นในตัวเองที่มากเกินไป สู่การตั้งค าถามถึงความเช่ือมั่นความศรัทธา

ของชาวยุโรปมีต่อความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีน้ัน ท าให้วิถีชีวิตดีข้ึนหรือเสื่อมถอยลง 

ดังนั้นแนวคิดแบบมนุษย์นิยม (Humanism) จึงมีส่วนส าคัญในการผลักดันในแง่ของการ

สร้างสรรค์ทางศิลปะกรรมส่งเสริมให้ศิลปินสามารถคิดค้นและศึกษาได้อย่างกว้างขวาง สร้างผลงาน

จากการรู้จักสังเกตุเพื่อถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติรอบตัวเราอย่างมีหลักการและเหตุผล บน

พื้นฐานของความเป็นจริง นอกจากนี้ยังมีส่วนสร้างสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ความคิดของผู้คน

เริ่มได้รับการยอมรับและเคารพนับถือในความคิดส่วนเห็นส่วนตัว เมื่อสรุปอย่างกว้างๆ แล้วผู้คนส่วน

ใหญ่มีแนวคิดที่จะสนใจในเรื่องของธรรมชาติรอบตัวและตัวมนุษย์เองเพิ่มมากข้ึน การค้นพบตนเองให้

ความส าคัญกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองจนกลายมาสู่การเรียนรู้สู่ภายนอก มีการพิจารณาค้นหา

ความงามแบบสุนทรีศาสตร์ โดยมีเรื่องของรสนิยมมาเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงถึงคุณค่าของความงาม

อันเป็นพื้นฐานของสุนทรียภาพ ซึ่งหลักวิธีคิดแบบนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต เพราะมนุษย์

สมัยก่อนมีความเช่ือในเรื่องการมีอยู่ของสิ่งที่ลี้ลับเหนือธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการครอบคลุม

ความคิดจากระบบเทววิทยา โดยเช่ือว่าความงามเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์เนรมิตจากพระเจ้า แนวคิด

แบบมนุษย์นิยมจึงมีผลส าคัญต่อการเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนให้รู้จักคิดเช่ือมั่นในศักยภาพของ

ตัวเองมากขึ้น รวมไปถึงความส าคัญในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองจนกลายมาสู่การพัฒนาการเรียนรู้

ในสิ่งต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา7 

 

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ์

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนในยุโรปใน

สมัยนั้น โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในช่วงศตวรรษที่ 15 อันเนื่องมาจากมนุษย์เริ่ม

ค้นหาความรู้ใหม่ จากการศึกษาธรรมชาติ ด้วยวิธีการสังเกต ทดลอง แล้วจึงน ามาวิเคราะห์อย่างมี

เหตุผล ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ นักวิทยาศาสตร์และศิลปินต่างใช้หลักการและเหตุผลเพื่อน ามา

สร้างผลงานต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เช่น 

                                                             
7 เรื่องเดียวกัน, 143-144. 
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งานจิตรกรรม ประติมากรรม รวมถึงงานทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ส่งผลต่อการพัฒนา

รูปแบบการสร้างสรรค์และโครงสร้างแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ท าให้มนุษย์สามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์

เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ช่วยในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ จึงท าให้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เกิดความก้าวหน้าข้ึนมาก ท าให้การศึกษาคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์มีความละเอียดลึกซึ้ง

มากกว่าเดิม จนต่อมาศาสตร์ทั้งสองจึงกลายเป็นกรอบที่ก าหนดทฤษฎีรวมถึงการอธิบายเหตุผลต่าง ๆ  

ที่ถูกค้นพบ และยังเป็นหลักการที่ใช้ในการหาความรู้ในวิทยาการทางด้านอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งแต่เดิม

ตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคกลาง ความเช่ือจากคริสต์ศาสนายังมีอิทธิพลครอบง าความรู้ในด้านต่าง ๆ 

ของชาวยุโรปมาอย่างยาวนาน การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญาในสมัยก่อนถูกจัดให้อยู่ในวิชา

แขนงเดียวกัน จนถึงศตวรรษที่ 16 จึงมีการแยกวิชาวิทยาศาสตร์ออกจากปรัชญา โดยระยะแรก

วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติหรือปรากฎการทางธรรมชาติรอบตัวมนุษย์ 

ส่วนปรัชญาเป็นวิชาที่เน้นไปทางด้านการศึกษาแนวคิด จึงท าให้วิธีการศึกษาในช่วงดังกล่าวเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากความเช่ือตามหลักค าสอนศาสนาและค าบอกเล่าจากนักปราชญ์

โบราณ สู่ปัญญาชนยุคใหม่ที่ความรู้ได้มาจากการสังเกตและการใช้เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความส าคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์  

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมยัใหมเ่กิดการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งด้านความคิดครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีจุด

เปลี่ยนมาจากผลของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ความเช่ือความศรัทธาต่อระบบเทวนิยมที่ฝังรากลึกมา

อย่างยาวนานในสังคมยุโรป ถูกเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคของการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุมีผล ขณะเดียวกันการ

ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยังน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการของโลกตะวันตก อีกทั้งยังส่งอิทธิพล

ภาพท่ี 6 ภาพรัฐมนตรีการคลัง ชอง-บัปติสต์ โคล์แบรต์ (Jean-Baptiste Colbert) น าสมาชิกจ านวนหนึ่งเข้ากราบทูลกษัตริย์
หลุยส์ท่ี 14 เพ่ือขอพระบรมราชานุญาตจัดต้ังวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เมื่อปี 1667 
ท่ีมา: kanest kangwansurakry, “การเขียนประวัติศาสตร์การทหาร: จากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสู่ยุครุ่งเรืองทางภูมิปัญญา,”  

accessed March 30, 2019, available from http://kamiuzg.blogspot.com/2015/02/10.html 
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ต่อกระบวนการทางความคิดภูมิปัญญาโดยใช้พื้นฐานวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ในสมัยภูมิธรรม ซึ่ง

กรรมวิธีเหล่าน้ีได้แพร่กระจายเป็นวงกว้างในสังคมยุโรป จนกระทั่งกลายเป็นแบบอย่างของการศึกษา

ไปทั่วโลกในระยะเวลาต่อมา ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงเปรียบเสมือนเป็นความเช่ือทางศาสนาชุดใหม่ที่

คอยควบคุมความเป็นไปในทุกสรรพสิ่ง เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ 

นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังเป็นรากฐานที่ช่วยสนับสนุนต่อวิธีการศึกษาให้กับนักวิทยาศาสตร์ในยุคหลัง

ในฐานะสื่อกลางที่ใช้เป็นกฎเกณฑ์สากล 

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution) ถือเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ยุโรปและยังเป็นรอยต่อของกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคมตะวันตกอย่างมาก การ

ปฏิวัติดังกล่าวยังแผ่อิทธิพลกระจายความรู้ไปถึงวิธีการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน เช่น คณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี แพทย์ศาสตร์ และสาขาชีววิทยาที่มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์

อีกด้วย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีพื้นฐานเกี่ยวเนื่องกัน ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ในทัศนคติเชิงใหม่ซึ่งใช้

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องช่วยในการสร้างการรับรู้ อีกทั้งยังส่งข้อมูลไปทั่วสังคมยุโรป  

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เป็นการปฏิวัติด้านญาณวิทยา (Epistemology) ซึ่งเป็นการเปลี่ยน

วิธีการสร้างองค์ความรู้รวมทั้งวิธีการคิดแบบใหม่ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างมาก ความส าคัญของการ

ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยังมีอิทธิพลมากกว่าสมัยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ซึ่งเป็นสมัยของ

การค้นพบความลับของธรรมชาติรวมทั้งเรื่องราวที่ซ่อนเร้นภายในตัวมนุษย์ โดยที่ยุคการฟื้นฟูศิลป

วิทยาการนักปรัชญาพยายามที่จะยกสถานะและเกียรติภูมิของมนุษย์ข้ึนภายหลังจากที่สมัยยุคกลาง

ศาสนาคริสต์ได้ประเมินค่ามนุษย์ด้วยความต่ าต้อยรวมทั้งยังลดทอนคุณค่าความสามารถของมนุษย์ลง 

ทั้งนี้เพราะในยุคกลางมีโลกของแบบคริสต์ศาสนา (Christian matrix) ที่ควบคุมมนุษย์เอาไว้อย่าง

เข้มงวด ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรวมทั้งตัวมนุษย์จึงเป็นผลมาจากการล่มสลายของ

โลกแบบคริสต์ศาสนาด้วยเช่นกัน8 ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถล่วงรู้ความจริงของธรรมชาติได้ 

วิทยาศาสตร์จึงย่อมรับรู้สถานะมีอยู่ของพระเจ้าได้เช่นกัน ท าให้อิทธิพลของคริสต์ศาสนามีบทบาท

น้อยลง สาเหตุมาจากการรวบรวมความรู้ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และยุคของการค้นพบ จึง

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างความคิด ในเมื่อความเช่ือแบบเก่าถูกท าลายทดแทนด้วยองค์

ความรู้ใหม่ การตรวจสอบสอบข้อมูลความรู้ใหม่ที่เข้ามาจึงเป็นหน้าที่ของนักปฏิวัติวิทยาศาสตร์ อีก

ทั้งการนักวิทยาศาสตร์ยังท าหน้าที่คอยอธิบายปัญหาที่ เกี่ยวกับธรรมชาติและมนุษย์ โดยการใช้
                                                             

8 ธิติพงศ์ มีทอง, อารยธรรมยุโรปสมัยใหม่ คริสต์ศตวรรษท่ี 17-20 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555), 2. 
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หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปรัชญา ในการค้นหาค าตอบกับปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนอย่าง

สมเหตุสมผล 

อย่างไรก็ตามมีการถกเถียงเรื่องการให้นิยามของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ว่า แท้จริงแล้วการ

ปฏิวัติ วิทยาศาสตร์นั้นเกิดข้ึนเมื่อใด ซึ่ งมีหลายเหตุผลมากแต่พอสรุปได้พอสังเขปจากนัก

ประวัติศาสตร์ที่ส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องต้องกันว่า การปฏิวัติวิทยาศาสตร์นั้นเกิดข้ึนจากการตีพิมพ์

หนังสือ 2 เรื่อง คือ การปฏิวัติเทหะวัตถุบนฟากฟ้า (On the Revolution of the Heavenly 

Spheres) ของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus ค.ศ. 1473-1543) นักวิทยาศาสตร์เช้ือ

สายโปแลนด์ และหนังสือเรื่องโครงสร้างของสรีระมนุษย์ (On the Fabric of the Human Body) 

ของอันเดียส วาเซเลียส (Andreas Vasalius ค.ศ. 1514-1564) แพทย์ นักกายวิภาคศาสตร์ โดย

หนังสือทั้งสองเรื่องมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษากันอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้า

ประวัติศาสตร์แห่งวงการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่นั้นมา จนมาถึงศตวรรษที่ 18 จึงมีการบัญญัติใน

การใช้ศัพท์ “การปฏิวัติวิทยาศาสตร์” ข้ึน9 โดยอเล็กเซนเดอร์ คอยเรย์ (Alexander Koyre)เพื่อใช้

ในการบรรยายบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนในยุคสมัยนี้ เนื่องจากมีปัญหาที่เป็นข้อ

ถกเถียงในวงวิชาการว่า ไม่ควรจะนับเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่า การศึกษาในสมัยก่อนนั้นเป็น

การศึกษาค้นคว้าทางด้านปรัชญาธรรมชาติ (Natural Philosophy) ซึ่ งหมายถึงการศึกษา

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัวมนุษย์หรือโลกของธรรมชาติ ไม่ใช่การศึกษาเรื่องราวจากสิ่งที่

มนุษย์น้ันเป็นผู้สร้างให้เกิดข้ึน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามวิทยาศาสตร์ยังด าเนินต่อไปโดยใช้หลักของ

คณิตศาสตร์เป็นตัวแปรส าคัญ และถูกใช้เป็นกรอบมาตรฐานในการก าหนดทฤษฎีรวมถึงใช้อธิบาย

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติและสิ่งรอบตัว นอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังถือเป็นภาษาสากล

เนื่องจากสามารถอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจง่ายกว่าการพูดด้วยภาษาธรรมดา ด้วยเหตุน้ีวิทยาศาสตร์จึง

กลายเป็นสื่อสากลที่ใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารไปทั่วโลก 

ดังนั้นคุณูปการส าคัญส าหรับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์คือกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

(scientific thoughts) ที่มีการใช้ตรรกะเหตุผลที่ซับซ้อนในการคิดค านวณอย่างถูกต้องแม่นย าเป็น

ข้อก าหนด องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในอดีตและยุคกลางจึงถือเป็นหลักพื้นฐานส าคัญต่อการ

ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในสมัยใหม่ ขณะเดียวกันประวัติศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นเป็นในทางทิศทาง

เดียวกันว่า เป็นผลพวงมาจากการฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่มีสว่นพลักดันท าให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์

                                                             
9 Steven Shapin, The Scientific Revolution (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1996), 2. 
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ได้ส าเร็จ บวกกับความน่าเช่ือถือที่ลดลงในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ สิ่งลี้ลับเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติใน

สมัยยุคกลางคริสต์ศาสนาถูกทดแทนด้วยเหตุผลและการพิสูจน์หาความจริงด้วยความคิดแบบ

วิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามความเช่ือทางคริสต์ศาสนาที่มีมาอย่างยาวนานไม่ได้ถูกท าลายหรือลบ

ล้างด้วยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรงกันข้ามนักวิทยาศาสตร์จ านวนมากยังคงเป็นคริสตชนที่มี

ศรัทธาและเช่ือในค าสอนของศริสต์ศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลาย อีกทั้งพวกเขายังประนีประนอม

ความสัมพันธ์กับศาสนาว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของศริสต์ศาสนาด้วยเช่นกัน การปฏิวัติ

วิทยาศาสตร์จึงเป็นการรวมองค์ความรู้จากศาสตร์หลาย ๆ แขนงที่อาศัยทั้งความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา มาเป็นแกนโครงสร้างหลักในการการศึกษาค้นคว้าความรู้แบบ

วิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจชัดเจนมากข้ึนในระบบกระบวนคิดที่ชัดเจนมากข้ึน จึงกล่าวได้การปฏิวัติ

วิทยาศาสตร์เป็นสั่งสมความรู้อย่างต่อเนื่องและยาวนานของแต่ละยุค ความรู้ที่ถูกต้องกว่าย่อมจะถูก

น ามาแทนที่ความรู้เดิมอยู่เสมอ ท าให้ความรู้และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง

อย่างรวดเร็ว 

ผลของการปฏิวัติวัติวิทยาศาสตรใ์นศตวรรษท่ี 17 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผลส าเร็จมาการปฏิวัติ

วิทยาศาสตร์ท าให้โลกก้าวสู่สมัยใหม่ที่มีความเจริญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ

พัฒนาในด้านภูมิปัญญา เมื่อสังคมมนุษย์มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ท าให้เกิด

วิทยาการสมัยใหม่มนุษย์สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ สร้างองค์ความรู้แตก

ภาพท่ี 7 หนังสือท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และยังท าให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในระยะต่อมา 
ท่ีมา: (ภาพซ้าย) “De revolutionibus orbium coelestium,” accessed March 30, 2019, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/De_revolutionibus_orbium_coelestium 

        (ภาพขวา) Lisa O’Sullivan, “The Fabrica of Andreas Vesalius: Object of the Month,” accessed March 

30, 2019, available from https://nyamcenterforhistory.org/tag/on-the-fabric-of-the-human-body/ 
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ยอดออกเป็นหลายสาขาและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ผลของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์มี

ความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง จนน าไปสู่การปฏิวัติด้านภูมิปัญญาอันเป็นรากฐานส าคัญของ

ความรู้ความเช่ือมั่น และศรัทธาต่อเหตุผลในยุคแห่งภูมิธรรมหรือยุคแห่งความสว่างไสวปัญญา (Age 

of Enlightenment) ที่เกิดข้ึนต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างให้ชาวตะวันตกเป็น

คนช่างสังเกตุ รักการเรียนรู้และไม่งมงายในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้จนเป็นอุปนิสัยถาวรอย่างหนึ่งของชาว

ยุโรป ที่ช่ืนชอบการศึกษาค้นคว้าทดลองและสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนอย่างมีหลักการ 

ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงส าคัญในสังคมตะวันตก 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ท าให้สังคมยุโรป

ยอมรับในวิทยาการสมัยใหม่จนท าให้เกิดการศึกษาวิทยาศาสตร์พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด เนื่องจาก

นักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยต่อมาได้ท าการศึกษาค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมจากทฤษฎีที่

นักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนหน้านั้นท าการศึกษาไว้ นอกจากนี้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ยังกระจาย

ออกไปหลากหลายสาขา เช่น การแพทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ ฯลฯ อีกทั้งผลจาก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังได้มีส่วนผลักดันส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ข้ึนมาเพื่อ

ความสะดวกสบาย ในการด ารงชีวิต เช่น อุปกรณ์การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ เครื่องทุ่นแรงและ

เครื่องจักรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยังมีส่วนผลักดันให้เกิด

การปฏิวัติอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 18 ท าให้หลายประเทศในยุโรปมีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า

ในเทคโนโลยีด้านการผลิตจนกลายเป็นประเทศผู้น าด้านอุตสาหกรรมแนวหน้าของโลก 

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์นอกจากท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว 

ยังส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านความคิดในศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในนัก

ประวัติศาสตร์ว่าเป็นสมัยที่มีความก้าวหน้าทางภูมิปัญญาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านปรัชญา การเมือง

การปกครอง เศรษฐกิจและสั งคม  จนได้ รับ การ  ยกย่ อง ว่าเป็ นสมั ยภูมิ ธรรม  (Age of 

Enlightenment) หรือยุคแห่งเหตุผล (Age of Reason) โดยมีผู้น าด้านความคิดในการใช้หลักเหตุผล 

(rationalism) หลายคนเช่น นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสที่น าโดย วอลแตร์ (Voltaire) และมงเตสกิเออ 

(Montesquieu) โดยนักคิดในยุคสมัยนี้ได้น าหลักเหตุผลและวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ใน

การศึกษาในด้านศาสตร์แขนงต่าง ๆ และยังส่งเสริมให้สังคมยอมรับในเสรีภาพในความคิดวิเคราะห์ 

และการวิพากษ์วิจารณ์ จนท าให้เกิดนักปราชญ์การเมืองคนส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดของสังคมเป็นวงกว้าง เช่น ผลงานของจอห์น ล็อก (John Locke) นักปราชญ์การเมืองชาว
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อังกฤษ วอลแตร์ มงเตสกิเออ และรูสโซ (Rousseau) ด้วยเหตุนี้ท าให้สังคมชาวตะวันตกเช่ือมั่นใน

หลักของเหตุผล ความรู้ความสามารถในภูมิปัญญาของตน และมีความเช่ือที่ว่าโลกของเราจะมีการ

พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากความรู้สามารถโดยอาศัยหลักเหตุผลและสติปัญญาของตนใน

แสวงหาความรู้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

ดังนั้นผลของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์จึงท าให้ความรู้ของมนุษยชาติแตกยอดออกไปหลาย

สาขา โดยน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาวิทยาการด้านต่าง ๆ และมีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

โลกหลากหลายด้าน ท าให้วิถีชีวิตในสังคมเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรฐกิจ

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม จนเป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะต่อมา อีกหนึ่งประการ

ส าคัญของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยังท าให้เกิดการปฏิวัติทางความคิด สร้างยุคสมัยแห่งการใช้เหตุผล 

และยุคแห่งการสว่างไสวทางปัญญา ซึ่งส่งอิทธิพลต่อแนวคิดทางด้านการเมืองการปกครองของโลก

จนถึงปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์จึงเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทางด้าน

ความคิดและสติปัญญาของมนุษย์ และท าให้เกิดความก้าวหน้าในสังคม โลกมีการพัฒนาก้าวสู่สมัย

แห่งการเรียนรู้ ผลจากการศึกษาค้นคว้าน ามาสู่การพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด ด้วยเหตุน้ี

จากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่ริเริ่มจากดินแดนแถบยุโรป จึงมีส่วนส าคัญที่ท าให้สังคมตะวันตกมี

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่าดินแดนอื่น ๆ จนเป็นแบบอย่างส าคัญของ

การพัฒนาความรู้ในดินแดนอื่น ๆ ทั่วโลก 

ภาพท่ี 8 พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ขณะเยี่ยม Académie des sciences ในปี 1671 แสดงให้เห็นว่า 'วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
ในศตวรรษท่ี 17 ได้น าเสนอความเข้าใจใหมเ่กี่ยวกับโลกธรรมชาติให้เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
ท่ีมา: “Age of Enlightenment,” accessed March 30, 2019, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment 
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การปฏิวัติความรู้และการใช้เหตุผล                                                                                                                                                                                                                                                               

การใช้เหตุผลในยุคของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เกิดจากเหล่านักปรัชญาจนเป็นบ่อเกิด

แนวคิดส าคัญต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่ หลักการใช้เหตุผลของนักปรัชญา

เหล่านี้จึงเป็นแบบอย่างของหลักการใช้เหตุผลในสังคมมนุษย์ โดยจะกล่าวถึงแนวทางการใช้เหตุผล

ทางปรัชญาในยุคของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในระยะตอมาได้กลายเป็นพื้นฐานความส าเร็จของ

วงการวิทยาศาสตร์ในชวงตนศตวรรษที่ 17 มนุษย์มีวิธีการศึกษาเรียนรู้ปรัชญาต่าง ๆ โดยยุคนี้มี

แนวทางปรัชญาที่ส าคัญอยู่สองระบบคือปรัชญาแบบประจักษนิยม (empiricism) และปรัชญาแบบ

เหตุผลนิยม (rationalism) ระบบปรัชญาสายประจักษนิยม  หรือที่ เรียกกันอีก ช่ือหนึ่ งว่า 

ประสบการณ์นิยม เป็นแนวคิดและวิธีการให้เหตุผลที่มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโดยหมายถึงประสบ

การณ ความรูปรัชญาดังกล่าวได้เสนอวิธีการใช้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) เป็น

เครื่องมือส าคัญในการหาแสวงหาความรู โดยแนวคิดปรัชญาเหล่าน้ีเช่ือวาการหาความรู้ต่าง ๆ  จะตอง

เกิดจากการสังเกตในสิ่งนั้น ๆ ที่เกิดข้ึนเป็นประจ าซ้ า ๆ โดยความจริงของสิ่งนั้นจะถูกตองได้ก็ต่อเมื่อ

มกีารใหนิยามหรือใหความหมาย แนวคิดประจักษนิยมจึงเปน็ทฤษฎีที่กลา่วได้ว่า ความรูที่แท้จริงนั้นต

องมาจากประสบการณแห่งประสาทสมัผสัเป็นส าคัญ ขณะเดียวกันปรัชญาสายเหตุผลนิยมมีการเสนอ

ใชวิธีการแบบนิรนัย (Deductive reasoning) เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู เป็นวิธีการให้

เหตุผลโดยสรุปผลจากข้อมูลซึ่งเป็นความจริงทั่วไปมาเป็นข้ออ้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดข้อสรุปที่เป็น

ความรู้ใหม่ที่ได้จากการให้เหตุผล ด้วยเหตุน้ีนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เปน็ตนมา วิธีการหาความรูแบบ

วิทยาศาสตร์ในยุคจึงวางรากฐานอยูบ่นปรัชญาหลักทั้งสองด้าน10 

วิธีการใช้เหตุผลแบบประจักษนิยมหรือประสบการณนิยมเป็นลักษณะกระบวนการทางญาณ

วิทยา (epistemology) คือการแสวงหาความรูที่เนนความส าคัญจากประสบการณของผัสสะหรือ

ประสาทสัมผัส และหลักฐาน ความรู้ที่แท้จริงต้องมาจากประสบการณ์ โดยถือว่าความรู้เชิงประจักษ์

เป็นจริงแท้ เพราะเป็นความรู้ที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ และตรงกันกับความจริงภายนอกที่เรา

รับรู้ การใช้เหตุผลแนวประสบการณ์นิยมคือสิ่งที่บุคคลสามารถรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา 

หู จมูก ลิ้น และกาย ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งรับรู้หรือเรียกว่าสิ่งเร้าต่าง ๆ ท าให้บุคคลสามารถรับรู้รูปภาพ 

เสียง กลิ่น และสัมผัสทางกายภาพ ความรู้เชิงประจักษ์จึงจะเกิดข้ึนกอตัวเป็นความคิดและเป็นความรู

ในเชิงประสบการณ อย่างไรก็ตามในสมัยยุคกลางก็มีนักปรัชญาคนส าคัญที่ได้ถือว่าเป็นผู้บุกเบิก

แนวคิดแบบประจักษนิยมเช่นกัน ได้แก วิลเลียมแหงอ็อคคัม (William of Ockham ค.ศ.1287–

                                                             
10 ธิติพงศ์ มีทอง, อารยธรรมยุโรปสมัยใหม่ คริสต์ศตวรรษท่ี 17-20, 30. 
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1347) นักปรัชญาประจักษนิยมซึ่งน าเสนอความรูที่มาจากการค้นคว้าทดลอง จนในระยะเวลาตอมา

วิธีการดังกลาวได้กลายเป็นรากฐานส าคัญ ในด้านระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการพัฒนาเป็น

ระบบที่มีข้ันตอนตั้งแต่ การตั้งขอสมมติฐาน ก าหนดทฤษฎีแล้วจึงน ามาท าการพิสูจน์ ในการตั้ง

ข้อสังเกตทางปรากฏการณที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่นักปราชญพยายาม

ไขปริศนาความลับในธรรมชาติ โดยมีนักคิดคนส าคัญที่นิยมใชวิธีการแบบประจักษนิยมอยูเ่ป็นจ านวน

มาก ซึ่งในยุคนี้นักคิดส าคัญหลัก ๆ ไดแ้ก ฟรานซิส เบคอน และจอหน ล็อค ซึ่งทั้งสองนักคิดได้กล่าว

ยืนยันว่าการแสวงหาความรูของมนุษย์ลวนได้มาจากประสบการณเป็นส าคัญ เบคอนถือเป็นนัก

ปรัชญาสายประจักษนิยมรุ่นแรก ๆ ของศตวรรษที่ 1711 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ของเบคอนเนนการใชระบบผัสสะทั้งห้าของ ร่างกายอันได้แก ตา หู 

จมูก ลิ้น รวมทั้ งร่างกายเป็นสวนส าคัญของการสร้างความรู ข้ึนผัสสะต่าง ๆ เหลานี้ถือเป็น

ประสบการณ์ส าคัญในการรับความรูจาก โลกภายนอก ขณะเดียวกันวิธีการดังกลา่วตองใชการอุปนัย

เป็นเครื่องมืออันส าคัญในการแสวงหาความรู ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ตองอาศัยการสังเกตจาก

ปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนอยู่บ่อยครั้ง จากนั้นจึงมาตั้งเป็นขอสมมติฐานเพื่ออธิบายปรากฏ

การณบางอย่างที่เกิดข้ึนแลวจึงท าการทดลองและเมื่อทดลองเป็นผลสัมฤทธ์ิจึงมีการตั้งเปน็กฎ (rule) 

ข้ึน กระบวนการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแต่ละข้ันตอนกลายเป็นแกนสาระส าคัญของวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น  

ด้วยเหตุนี้กฎของการทดลองจากขบวนการวิทยาศาสตร์จึงมีลักษณะของความเปน็กฎสากล 

(universal law) ไปโดยปริยายซึ่งท าใหมนุษย์สามารถท านายเรื่องราวที่เกิดข้ึนได้อย่างแม่นย ามาก

ข้ึนกวาเดิม วิธีการหาความรูที่เบคอนได้ปฏิวัติข้ึนใหม่ซึ่งเรียกวาการอุปนัยน้ันจึงถือเป็น การวิธีการ

น าเสนอแบบใหม่ที่มีการปฏิวัติความรู้มาจากพื้นฐานวิธีการนิรนัย ที่เป็นวิธีการให้เหตุผลโดยสรุปผล

จากความจริงเดิมที่เป็นที่ยอมรับในสากลมาเป็นข้ออ้างอิง ขณะที่วิธีการอุปนัยนั้นเป็นการให้เหตุผล

โดยใช้ประสบการณตรงจากการสังเกตหรือการทดลองซ้ าหลาย ๆ ครั้ง แล้วจึงน าผลที่ได้มาสรุปเป็น

ระบบกฎเกณฑในการแก้ปัญหา จึงกล่าวได้วาวิธีการอุปนัยคือการอ้างอิงการทดลองจากความจริง

เฉพาะอย่าง แลวน าผลมาเป็นขอสรุปของความจริงสากลแล้วตั้งเป็นกฎบัญญัติข้ึน โดยที่การสรุป

ความจริงที่เปน็กฎสากลจะตองมีขั้นตอนกระบวนการสังเกตทดลอง และสะสมข้อมูลถึงจะตั้งเปน็กฎ

ได้ ดังนั้นการที่มนุษย์จะสร้างกฎสิ่งใดได้นั้นจ าเป็นจะตองน าความรูเฉพาะหลาย ๆ สวน เพื่อน ามา

                                                             
11 เรื่องเดียวกัน, 30-32. 
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สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตั้งเป็นกฎหรือทฤษฎีข้ึนมาได้ ด้วยเหตุผลเชนเดียวนี้ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์

จึงตองอาศัยวิธีการอุปนัยซึ่งมีกระบวนการการข้ันตอนที่เกี่ยวของกันตั้งแต่การสังเกตทดลองในกรณี

ตัวอยา่ง และน ามาบันทึกผลรวบรวมแล้วตั้งเป็นขอสรุป ด้วยเหตุน้ีจึงจะเห็นได้ว่าขบวนการหาความรู

ดังกลา่วจึงไดก้ลายเป็นสวนหนึ่งของกฎระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรข้ั์นพื้นฐานที่ใช้ในพิสูจนข์อเทจ็จรงิ

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

นอกจากวิธีการคิดแบบประจกัษนิยมที่เป็นปรัชญาส าคัญในชวงศตวรรษที่ 17 ยังมขีบวนการ

ทางด้านปรัชญาเหตุผลนิยมที่เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน โดนนักคิดสายเหตุผลนิยมนี้เช่ือว่า ศักยภาพในการ

คิดของมนุษย์น้ันมีมากและเป็นสิ่งส าคัญในการได้มาซึง่ความรู้ที่แทจ้รงิ โดยอาศัยเหตุผลหรือหลักฐาน

ที่น ามาใช้สนับสนุนความคิดความเช่ือเพื่ออธิบายเหตุการณ์ในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ อีกทั้งยังเช่ือว่า

ประสบการณไม่สามารถใหความรทูี่ถูกตองได้ มนุษย์สามารถหาความรู้บางอย่างเกี่ยวกับโลกได้โดยไม่

จ าเป็นต้องผ่านประสาทสัมผัส แต่สามารถรับรู้ได้โดยการใช้เหตุผล นักเหตุผลนิยมบางกลุ่มถึงกับ

ยืนยันว่าประสาทสัมผัสไม่สามารถให้ความรู้ที่ เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกได้ โดยมีนักปรัชญาคน

ส าคัญได้แก เดการต และไลบนิซ โดยนักคิดเหลานี้ใชวิธีการทางหลักคณิตศาสตร์ (mathematics) 

ในการพิสูจน์ค้นหาความจริงที่เกิดข้ึน ด้วยเหตุน้ีกฎทางคณิตศาสตร์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน

การน าเสนอความจริง อย่างไรก็ตามยังมีนักปรัชญาเหตุผลนิยมโดยเฉพาะเดการต กลับเลือกใชวิธีการ

นิรนัยเป็นชุดความรู้หลักในการคนหาพิสูจน์ความจริง และยังเช่ือวาวิธีการดังกล่าวเป็นการวิธีการใช

ความคิดที่บริสุทธ์ิ ขณะที่การใชผัสสะทั้งห้าของเหล่านักประสบการณนิยมหรือประจักษนิยมนั้นไม่

สามารถท าใหมนุษย์เขาถึงหลักความจริงสูงสุดได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้นักคิดในสกุลนี้จึงปฏิเสธ

วิธีการแบบอุปนัยอย่างสิ้นเชิง จึงท าให้แนวคิดแบบเหตุผลนิยมเป็นแนวคิดที่อยูต่รงข้ามกับแนวคิด

แบบประสบการณ์นิยม  

เรอเน เดการต (René Descartes ค.ศ. 1596-1650) ได้รับการยกยองวาเป็นนักคิดคนแรก

ในส านักเหตุผลนิยมของยุโรปสมยัใหมเ่นื่องจากเปน็ผูว้างรากฐานความคิดในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่ง

เขาอธิบายไวในหนังสือเรื่อง Meditations on First Philosophy หนังสือเล่มนี้ เดการต พยายาม

ค้นหาหลักการความจริงสูงสุดที่มีอยู่โดยท าใหมนุษย์ปราศจากขอสงสัยอย่างสิ้นเชิง เขาปฏิวัติ

ความคิดใหม่ซึ่งใชวิธีการที่เรียกวา “วิมัติวิทยา” (methodological skepticism) กลาวคือการที่

มนุษยจ์ะหาความรูได้นั้น มนุษย์ต้องสงสัยกับทุก ๆ ความคิดที่สามารถสงสัยได้ วิธีการคิดของเขาทรง

อิทธิพลเป็นอยา่งมากเนื่องจากเดการตได้เปลี่ยนแนวทางอภิปรัชญาซึ่งเป็นการหาแบบฉบับของความ
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รูที่ นักปราชญแต่ละคนแสวงหาจากอดีตมาสู่แนวทางญาณวิทยาซึ่งเป็นการหาความรู เกี่ยวกับการตั้ง

ประเด็นค าถามดว้ย12 

 

                                                             
12 เรื่องเดียวกัน, 33-34 

ภาพท่ี 9 ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาแบบประจักษ์นิยม และเรอเน่ เดการ์ต นักปรัชญาแบบเหตุผลนิยม 
ท่ีมา: “Francis Bacon,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon 
 

ภาพท่ี 10 เรอเน่ เดการ์ต นักปรัชญาแบบเหตุผลนิยม 
ท่ีมา: “René Descartes,” accessed March 30, 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes 
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ดังนั้นปรัชญาเหตุผลนิยมของเดการตจึงเป็นวิธีการสร้างระบบความรูข้ึนมาใหม่ของมนุษย์ 

โดยต้องละทิ้งสัมผัสทั้งห้าหรือผัสสะ ปรัชญาเหตุผลนิยมไม่ได้ปฏิเสธว่าประสาทสัมผัสไม่ได้ให้ความรู้ 

นักเหตุผลนิยมยังยอมรับว่าประสาทสัมผัสทั้งห้านั้นท าให้เรารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโลก แต่บางกรณี

ประสาทสัมผัสทั้งห้านี้ได้หลอกลวงเราเช่นกัน เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการรับรูผานทางประสาท 

สัมผัสทั้งห้าเป็นข้อมูลที่ไม่อาจเช่ือถือได้อย่างแท้จริง และไม่เห็นด้วยกับนักประจักษนิยมที่ยอมรับ

วิธีการแบบอุปนัย เดการตจึงน าเสนอวิธีการค้นหาความรูด้วยการนิรนัยโดยยึดถือเอาหลักความจริงที่

เป็นสากลเป็นข้อก าหนดพื้นฐาน จากนั้นจึงใชข้อมูลเหล่าน้ีมาเปน็ข้อพิสูจน์ในการค้นหาความรู้ต่อไป

เรื่อย ๆ โดยใช้เหตุผลซึ่งเป็นศักยภาพทางความคิดของมนุษย์ในการเช่ือมโยงเพื่อให้เข้าถึงความจริง

สูงสุด ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้วาปรัชญาทั้งสองด้านต่างมีทัศนะความเช่ือเรื่องการค้นหาความรูที่

แตกต่างกันอยา่งสิ้นเชิงเนื่องจากรูปแบบแนวคิดและวิธีการศึกษา นักประจักษนิยมเช่ือว่าความรูที่

แท้จริงนั้นเกิดหลงัประสบการณ ขณะเดียวกันเดการตและนักเหตุผลนิยมมีทัศนะว่าความรูของมนุษย์

เกิดข้ึนก่อนประสบการณเพียงแตม่นุษย์ตองคนหาหลักความจริงใหพบจึงจะน าความรูมาใชได ้

แผนภูมิท่ี 1 แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างวิธีคิดแบบนิรนัยและอุปนัย 

ทีม่า: ผู้วิจยั 



 29 
 

 

อิทธิพลศิลปะในภาพประกอบทางวิทยาศาสตร ์

เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์และศิลปะโดยคนทั่วไปแล้ว อาจคิดว่าไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

เนื่องจากลักษณะและประโยชน์ใช้สอยของแต่อันมีสภาพแตกต่างกันมาก แต่เมื่อเราวิเคราะห์ดูให้ดี

แล้วทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะต่างมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ต่อกัน รวมไปถึงการมีรากฐานมาจากสิ่ง

เดียวกันคือ “ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ” โดยใช้อารมณ์ความรู้สึกร่วมกับการใช้หลักการ

และเหตุผล เพื่อพิสูจน์หาความจริงหรือสิ่งใหม่บนหลักเกณฑ์ เช่น ในทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ

นักวิทยาศาสตร์เกิดจินตนาการหรือแนวคิดเริ่มต้น ก็จะมีการศึกษาค้นคว้า สังเกต  ทดลอง ตั้ง

สมมุติฐาน แล้วสรุปเป็นทฤษฎี ในรูปแบบเดียวกันศิลปินเมื่อเกิดแรงบันดาลใจจะต้องใช้ใช้ปัญญา

กลั่นกรองรูปลักษณ์บวกกับอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญประกอบไปด้วย

หลักวิธีการ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายหรือผลงาน13 นอกจากวิทยาศาสตร์และศิลปะ

จะมีรากฐานหรือที่มาร่วมกันแล้ว ศิลปะและวิทยาศาสตร์ยังมีการถ่ายทอดอิทธิพลให้ซึ่งกันและกัน 

อีกด้วย เพราะทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การถ่ายทอด

อิทธิพลระหว่างวิทยาศาสตร์กับศิลปะจึงเป็นไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่น เมื่อ

เกิดความเจริญก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์หาความจริง

หรือค้นพบทฤษฎีใหม่ ๆ จนสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่าได้ส าเร็จ แนวคิดน้ันก็ได้ส่งอิทธิพลต่อไป

ยังด้ านศิลปะ เช่น ทฤษฎีทางการรับรู้ในเรื่องของสี  ขณะเดียวกันผลงานด้านศิลปะก็ ถูก

นักวิทยาศาสตร์น าไปใช้ในศึกษาค้นคว้าเช่นกัน เพราะบางครั้งนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ผลงานศิลปะใน

สื่อสารให้ข้อมูลเพื่อความเข้าใจตรงกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์เช่น การวาดภาพประกอบวิทยาศาสตร์ 

ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามรถของนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเข้าใจอย่างลึกซึ้งของศิลปิน ในการ

ถ่ายทอดผลงานออกมาให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นภาพวาดประกอบวิทยาศาสตร์ 

ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เหน็กระบวนการสรา้งสรรค์ที่โดดเด่นทางสุนทรียศาสตร์ แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย  

การเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ท าได้หลายรูปแบบ เช่น ในรูปของตาราง ตัวเลข สถิติ และ

บรรยาย เป็นต้น แต่การน าเสนอด้วยภาพ เป็นวิธีที่สามารถอธิบายรายละเอียดของข้อมูลได้อย่าง

ชัดเจน ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สื่อสารกันได้ โดยปราศจากอุปสรรคทางภาษา การสร้างภาพทาง

วิทยาศาสตร์จึงท าได้อย่างถูกต้องแม่นย า วัดขนาดอย่างละเอียด ตรงไปตรงมานอกจากนั้นยังต้องมี

                                                             
13 นรินทร์ รัตนจันทร์, ศิลปะกับเทคโนโลยี่ในยุคสมัยใหม่ = Art and technology in the modern age 

(กรุงเทพฯ: คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 6. 
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สมดุล สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวา และมีเสน่ห์ท าให้ผู้อ่านเห็นภาพ

อย่างชัดเจน และจดจ าภาพนั้นได้ การวาดภาพวัตถุทางวิทยาศาสตร์นั้น ต่างจาการวาดภาพทาง

ศิลปะ เพราะจะไม่มีการตกแต่งดัดแปลงให้ดูสวยงามเกินจริง วัตถุที่ใช้เป็นแบบวาดได้ถูกออกแบบ

มาแล้วโดยธรรมชาติ ผู้วาดเพียงมีหน้าที่ถ่ายทอดภาพออกมาให้ถูกต้องเหมือนจริงเท่านั้น14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาธรรมชาติเริ่มได้รับความนิยมอย่างสูงในแวดวงสังคมสมัยใหม่ ภาพวาดทาง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Illustration) จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือเรื่องราว

ต่าง ๆ ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้แพทย์และนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายข้ึน 

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จึงจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัว เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยค าแนะน าจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ในการอธิบายข้อมูล

แล้วจึงถ่ายทอดออกมาโดยศิลปินหรือนักวาดภาพวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrator) เพราะ

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จะเน้นความถูกต้องแม่นย าเป็นหลักควบคู่ไปกับการตีความ และทักษะ

กระบวนการวาดภาพของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานให้สมบูรณ์ นอกจากนั้นภาพวาดยังมีความ

สวยงามในเชิงศิลป์และความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ ดังนั้นภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการ

                                                             
14 ศศิวิมล แสวงผล, เรียนวาดเพ่ือเรียนรู้ = Learning by drawing, 4. 

 

ภาพท่ี 11 ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพประกอบ 
ท่ีมา: Alice Tangerini, “SCIENTIFIC ILLUSTRATION,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/scientific-illustration-plastic-pencils 
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เสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยเฉพาะการศึกษา

ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่รวมไปถึงตัวมนุษย์เองด้วย 

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหรือค้นหาสิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะ

ด้านธรรมชาติวิทยาซึ่งถือเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนเฉพาะตัว ภาพวาดประเภทนี้

จึงมีหน้าที่อธิบายความรู้หรือข้อเท็จจริงในธรรมชาติเพื่อสร้างความหมายใหม่ การสร้างวาดทาง

วิทยาศาสตร์จึงจะต้องมีความชัดเจนสามารถไขข้อข้องใจได้ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์แสดงให้

เห็นถึงคุณลักษณะและส่วนประกอบที่ส าคัญต่าง ๆ ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จึงมีลักษณะแตกต่าง

จากภาพวาดทั่วไปเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ความรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ 

อย่างดีและมีความเป็นจริงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือความถูกต้องและ

สามารถน าไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ ส่วนเรื่องความสวยงามในเชิงศิลป์นั้นถือเป็นผลประโยชน์ร่วม

ในการส่งเสริมคุณค่าของผลงาน อย่างไรก็ดีภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความงาม

ทางสุนทรียภาพ แสดงให้เห็นถึงการับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่แต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ เกิด

ความตื่นตัวทางความคิดและกระตุ้นความคิดทางปัญญาของผู้ชม สร้างประสบการณ์สุนทรียะหรือ

ความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นที่มาบ่อเกิดแหล่งการเรียนรู้ของมนุษย์  

เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่กว้างขวางครอบคลุมไปยังหลายสาขา ภาพประกอบ

ทางวิทยาศาสตร์จึงมีมากมายหลายประเภท ไม่เพียงแต่การวาดแค่ภาพพืชพรรณดอกไม้หรือภาพสัตว์

หากยังรวมไปถึงการศึกษากายวิภาคของมนุษย์ อวัยวะในร่างกายไปจนถึงจุลินทรีย์และเซลล์ของ

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ในภาพถ่ายหรือภาพจ าลองจากกล้องจุลทรรศน์ 

ภาพวาดวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ แขนงเช่น ภาพประกอบ

ทางโมเลกุลหรือจุลชีพ (Illustrating molecules) ภาพประกอบปักษีวิทยา (Illustrating bird)

ภาพประกอบพฤกษศาสตร์ (Botanical Illustration) ภาพประกอบการแพทย์ ( Illustrating 

Medical Subjects) เป็นต้น ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ล้วนใช้ภาพวาดประกอบทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น โดย

แบ่งไปตามลักษณะเฉพาะตัวตามหมวดหมู่ต่าง ๆ โดยมีรูปแบบความแตกต่างกันออกไปตามความ

เหมาะสมของงานวิจัย ทั้งในรูปแบบข้อมูลตัวที่เป็นตัวหนังสือและภาพวาดที่มักปรากฎในหนังต ารา

หรือรายงานวิจัย ท าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายยิ่งข้ึน อีกทั้งยังมีความถูกต้องทางชีววิทยา

และสามารถน ามาใช้เป็นตัวอย่างการในอ้างอิงได้อีกด้วย  
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ภาพท่ี 12 ตัวอย่างภาพประกอบทางโมเลกุลหรือจุลชีพ (Illustrating molecules) โดย Ernst Haeckel 
ท่ีมา: “Ernst Haeckel Reproductions & Prints,” accessed March 30, 2019, available from 

https://www.art.com/gallery/id--a55012/ernst-haeckel-posters.htm 

 

ภาพท่ี 13 ตัวอย่างภาพประกอบปักษีวิทยา (Illustrating bird) โดย Ernst Haeckel 
ท่ีมา: “Ernst Haeckel Reproductions & Prints,” accessed March 30, 2019, available from 

https://www.art.com/gallery/id--a55012/ernst-haeckel-posters.htm 
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ภาพท่ี 14 ตัวอย่างภาพประกอบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Illustrating Invertevrates) โดย Ernst Haeckel 
ท่ีมา: “Ernst Haeckel Reproductions & Prints,” accessed March 30, 2019, available from 

https://www.art.com/gallery/id--a55012/ernst-haeckel-posters.htm 

 

ภาพท่ี 15 ตัวอย่างภาพประกอบทางพฤษศาสตร์ โดย Ernst Haeckel 
ท่ีมา: “Ernst Haeckel Reproductions & Prints,” accessed March 30, 2019, available from 

https://www.art.com/gallery/id--a55012/ernst-haeckel-posters.htm 
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โลกแห่งวิทยาศาสตร์และศิลปะมักถูกมองว่าแยกจากกันอยู่เสมอ เพราะเนื่องจากประโยชน์

การน าไปใช้ของศาสตร์ทั้งสองนั้นแตกต่างกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นประวัติศาสตร์ศิลปะได้

มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน ตัวอย่างภาพวาดการศึกษาในบทเรียนกาย

วิภาคศาสตร์ของ ดร.นิโคเลาส์ ทรัลป์ (The Anatomy Lesson of Dr.Nicholas Tulp) ที่วาดโดย 

แร็มบรันต์ (Rembrandt) ในปี 1632 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และ

ศิลปะซึ่งในผลงานจิตรกรรมดั่งกล่าวไดแ้สดงให้เห็นถึงบทเรียนการศึกษากายวิภาค ขณะก าลังอธิบาย

ระบบกล้ามเนื้อแขนแก่นักศึกษาแพทย์ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงผ่านกระบวนการถ่ายทอด

ทางศิลปะและการบันทึกเป็นวิธีการเรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

ผลงานภาพจิตรกรรมของแร็มบรันต์ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ืองโยงกันระหว่างโลกศิลปะที่มีต่อโลก

วิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานช้ินส าคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ส าหรับการค้นพบและการศึกษา

วิทยาศาสตร์การแพทยเ์ป็นอย่างมาก  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ในทางประวัติศาสตร์ศิลป์โดยทั่วไปแล้ว ผู้คน

ส่วนใหญ่มักจะนึกถึงภาพวาดหรืองานประติมากรรม แต่ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งของโลกศิลปะที่แสดงให้

เห็นว่าวิทยาศาสตร์และศิลปะได้พึ่งพาซึ่งกันและกันในรูปแบบภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

ความสัมพันธ์นี้จะถูกอธิบายอย่างชัดเจนเมื่อตรวจสอบภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ ประวัติความ

เป็นมาของภาพประกอบเหล่านี้ได้เผยให้เห็นถึงความสนใจสูงสุดทางด้านศิลปะ ผ่านการถ่ายทอด

ความงามของศิลปินที่ท างานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์  นับตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาได้มีการศึกษา

ธรรมชาติและการพยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ไม่เพียงแต่เพื่อความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์เท่านั้นแตย่ังเพื่อประโยชน์ของศิลปะและความงดงามเช่นกัน 

รูปแบบการสร้างภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนั้นยังไม่ปรากฎเด่นชัดจนกระทั่ง 

เอิร์น แฮคเคล (Ernst Haeckel ค.ศ.1834 -1919) นักชีวะวิทยาชาวเยอรมัน ผู้วาดภาพประกอบ

วิทยาศาสตร์ที่ เริ่มเผยแพร่ผลงานในกลางศตวรรษที่ 19 แม้ว่าก่อนหน้านี้ เลโอนาร์โด ดา วินชี 

(Leonardo da Vinci) และ แอนเดรียส เวซาเลียส (Andreas Vesalius) ได้เผยแพร่ภาพประกอบ

ของพวกเขาตั้งแต่สมัยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา แตภ่าพประกอบของดาวินชีนั้นถูกมองว่ามีความโน้มเอียง

ทางศิลปะเป็นส าคัญมากกว่าให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากเขาสนใจในศึกษากายวิภาคของ

มนุษย์เพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างภาพวาดที่ถูกต้องของร่างกายมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามเฮค

เกลได้เปลี่ยนมุมมองจากภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ในอดีตจากประวัติศาสตร์ตอนต้น โดยใช้การ
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ผสมผสานทั้งสวยงามและความถูกต้องไว้ในภาพโดยมีความเช่ือว่าองค์ประกอบทางศิลปะนั้นมีอยู่

ภายในธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นศิลปินจึงมีหน้าที่แค่ถ่ายทอดออกมาให้ถูกต้องสมจริงโดยใช้หลักเหตุผล

ในทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้ภาพประกอบทาง

วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาข้ึนเช่นกัน จากการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์และกล้องถ่ายภาพ ท าให้

ภาพประกอบวิทยาศาสตร์สามารถผลิตออกมาได้มากข้ึนและยังได้พัฒนากล้องให้สามารถส่อง

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามาก่อนโดยท าให้เกิดการศึกษาเซลล์ต่าง ๆ ข้ึน

มากมายและประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายมาเป็นค าถาม

ที่ว่าภาพประกอบวิทยาศาสตร์ยังมีจ าเป็นอยู่หรือไม่ อย่างไรก็ดีภาพวาดยังคงถูกใช้เป็นภาพประกอบ

ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลที่ว่าการวาดภาพสามารถแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนกว่า 

รวมถึงการดึงลักษณะเด่นที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการจะเน้นให้ความส าคัญ อีกทั้งภาพวาดยังสามารถ

อธิบายขยายความได้โดยไม่ต้องแปลเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ภาพวาดจึงยังคงมี

ความส าคัญต่อการแสดงผลทางวิทยาศาสตร์ไม่เสื่อมคลาย ดังนั้นการวาดภาพประกอบวิทยาศาสตร์

ในยุคนี้จึงด าเนินไปในลักษณะการที่น าศิลปะมาช่วยวิทยาศาสตร์เพื่อให้ข้อมูลที่ได้นั้นสมบูรณ์มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 ตัวอย่างภาพวาดการศึกษาในบทเรียนกายวิภาคศาสตร์ของ ดร.นิโคเลาส์ ทรัลป์ 
ท่ีมา: “The Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp,” accessed March 30, 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Anatomy_Lesson_of_Dr._Nicolaes_Tulp 
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ภาพท่ี 17 ภาพวาดประกอบการศึกษากายวิภาคของมนุษยข์อง เลโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) 
ท่ีมา: Clayton Cogmon Jr., “Leonardo da Vinci – the Anatomical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://drawingacademy.com/leonardo-da-vinci-the-anatomical-artist 
 

ภาพท่ี 18 รูปแสดงระบบกล้ามเนื้อของมนุษยใ์นลักษณะธรรมชาติ จากหนังสือ Fabrica โดยแอนเดรียส เวซาเลยีส 
ท่ีมา: Patrick Brunner, “ANDREAS VESALIUS,” accessed March 30, 2019, available from  
https://nyamcenterforhistory.org/tag/andreas-vesalius/ 
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ภาพท่ี 19 ภาพตัวอย่างกล้องจุลทรรศน์ของ โรเบิร์ต ฮุก ( Robert Hooke) สิ่งประดิษฐ์ของเขาท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
มองเห็นโลกของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จนเกิดเป็นการศึกษาทางชีววิทยาแขนงใหม่ในปัจจุบันท่ีเรียกกันว่า “จุลชีววิทยา”   
 ท่ีมา: “Robert Hooke,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke 
 

ภาพท่ี 20 ภาพวาดเซลล์ในจุกไม้คอร์ก จากการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์โดย โรเบิร์ต ฮุก ซึ่งการศึกษาเซลล์ไม้คอร์กในครั้งนี้ถือ
เป็นการค้นพบเซลล์ของสิง่มีชีวิตเป็นครั้งแรก 
ท่ีมา: “Robert Hooke,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Hooke 
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ในทางกลับกันเมื่อเกิดความเจริญก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้ก็ได้

ส่งเสริมวงการศิลปะเช่นกัน ผลงานภาพถ่ายได้ถูกน ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะโดยเฉพาะ คาร์ล บลอส

เฟลด ์(Blossfeldt) ช่างภาพและศิลปินชาวเยอรมัน เขาเป็นที่รู้จักกันดีส าหรับการถ่ายภาพของพืช

และสิ่งมีชีวิต ผลงานภาพถ่ายจ านวนมากเกิดข้ึนจากการประดิษฐ์กล้องด้วยฝีมือตัวเองโดยสามารถ

ขยายวัตถุได้ถึงขนาดสามสิบเท่าเผยให้เห็นรายละเอียดภายในโครงสร้างตามธรรมชาติของพืชอย่าง

สวยงาม จนต่อมาได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ (Urformen der Kunst) ปี 1929 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้

เทคโนโลยีภาพถ่ายหรือการวาดภาพด้วยมือของศิลปินก็ตาม ผลงานที่ถ่ายทอดออกมาจึงเป็นผลผลิต

ร่วมกันบนศาสตร์ทั้งสองทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ คาร์ล บลอสเฟลด์ และ เอิร์น แฮคเกล ทั้งสองคน

สนใจในรูปแบบและโครงสร้างของธรรมชาติทั้งในรูปแบบทางวิทยาศาสตร์และรูปแบบศิลปะ อย่างไร

ก็ตามผลงานเหล่านี้จะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อมีการสังเกตอย่างถ่ีถ้วนและศึกษาอย่างจริงจัง โดยใช้การ

ผสมผสานระหว่างหลักการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะในการสร้างสรรค์หรือ การออกแบบอินทรีย์15 

(Organic Design) ผลงานภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ของเฮคเกลจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทน

อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และศิลปะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เฮคเกลยังได้รับการยกย่องในฐานะเป็น

บุคคลที่น าวิทยาศาสตร์เข้ามาในดินแดนแห่งศิลปะอีกด้วย 

                                                             
15 การออกแบบอินทรีย์ คือการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชวีิตหรือธรรมชาติ 

ภาพท่ี 21 คาร์ล บลอสเฟลด์ (Blossfeldt) ช่างภาพและศิลปินชาวเยอรมัน 
ท่ีมา: “Karl Blossfeldt,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Blossfeldt 
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ภาพท่ี 22 ภาพถ่ายพืชผลงานของ คาร์ล บลอสเฟลด์ จากหนังสือภาพถ่าย รูปแบบศิลปะในธรรมชาติ (Urformen der Kunst)  
ท่ีมา: “Karl Blossfeldt,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Blossfeldt 
 

ภาพท่ี 23 ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายของ คาร์ล บลอสเฟลด์ ซึ่งการประดิษฐ์กล้องของเขาท าให้สามารถขยายวัตถไุด้หลายเท่า 
ท าให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ภายในโครงสร้างตามธรรมชาติของพืชได้อย่างชดัเจน 
ท่ีมา: “Karl Blossfeldt,” accessed March 30, 2019, available from  
http://www.historiccamera.com/cgi-bin/librarium2/pm.cgi?action=app_display&app=datasheet&app_id=2192 
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ผลจากการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์ท าให้นักชีววิทยาและนักพฤกษศาสตร์สามารถ

สร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างแรงบันดาลใจส าคัญให้กับวงการศิลปะสมัยนั้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ผลจากการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ท าให้สามารถมองเห็นสัตว์เซลล์

เดียว หรือพืชพรรณนานาชนิดจากดินแดนต่างถ่ินที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่ เซลล์สิ่งมีชีวิตหลายชนิดถูกมอง

ผ่านกล้อง รูปร่างร่างที่แปลกประหลาดของพืชและสัตว์ที่ ถูกค้นพบเหล่านี้ ได้ถูกถ่ายทอดผ่าน

กระบวนการวาดภาพของนักชีววิทยา โดยเฉพาะ เอิร์น เฮคเคล ผู้ คิดค้นภาพประกอบทาง

วิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นรูปแบบความสมดุลของธรรมชาติและความสวยงามของสิ่งมีชีวิต เฮคเคลเป็น

นักวิทยาศาสตร์ นักชีววิทยา และนักธรรมชาติวิทยา ผู้สร้างผลงานที่มีช่ือเสียงเป็นทั้งองค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และงานศิลปะไปพร้อมกันอย่างหนังสือ Die Radiolarian และ Art Form of Nature 

ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 1862 และปี 1899 ตามล าดับ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพวาดสิ่งมีชีวิต

ชนาดเล็กหลากหลายชนิดที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ภาพประกอบยังแสดงสีสันสวยงามและรูปทรงของ

สิ่งมีชีวิตที่แปลกใหม่ได้ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ผลงานของเขาสืบสานความทันสมัยใน

ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ผลงานดังกล่าวยังได้ถูกตีพิมพ์เป็นต าราวิทยาศาสตร์มา

จนถึงศตวรรษที่ 20 

ผลงานชุด Radiolarians เป็นหนังสือเล่มแรกของเฮคเคลที่ตีพิมพ์ในปี 1862 เป็นอีกหนึ่งใน

ผลงานภาพวาดของ เฮคเคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาพประกอบวิทยาศาสตร์ที่สามารถดึง

เอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีกลไกร่างกายที่ซับซ้อนอีกทั้งยังมีร่างกายขนาดเล็กมาก ผลงาน

ของเขาได้สร้างความรู้เกี่ยวกับสัตว์เซลล์เดียวและสัตว์ทะเลอีกมากมายซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิต

จุลภาคขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเว้นแต่จะมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ อีกทั้งยังต้อง

มีความรู้พื้นฐานเฉพาะทางในการศึกษาอีกด้วย ภาพวาดชุด Radiolarians จึงเป็นเหมือนเครื่องมือที่

ให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงโครงสร้างสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้ง่ายข้ึน ซึ่งเป็นภาพประกอบชุดนี้ได้กลายเป็น

จุดเริ่มต้นในการสร้างช่ือเสียงของเฮคเคล เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับในความสามารถรวมทั้ง 

ชาลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ที่ ได้ออกมาช่ืนชมยกย่องผลงานว่าสามารถเข้าใจหลักการ

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต และยังท าให้ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ประเภทนี้เป็นที่รู้จักมากข้ึน จาก

ผลงานที่เขาเผยแพร่ท าให้ค้นพบว่าในพื้นที่ของมหาสมุทรที่มีถูกปกคลุมด้วยน้ าแข็งนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิต

อาศัยอยู่ในระดับความลึกระยะหนึ่ง ในขณะเดียวกันตามชายฝั่งของมหาสมุทรยังอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิต

หลากหลายรูปแบบ และการค้นพบอันน่าอัศจรรย์นี้ยังเป็นแรงบันดาลใจส าคัญต่อการศึกษา

วิทยาศาสตร์ในอีกหลายสาขา 
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ท่ามกลางการค้นพบเหล่านี้ เฮคเคลสนใจในการท างานในทางการแพทย์ตามที่พ่อของเขา

สนับสนุน ในขณะเดียวกันเขาก็สนใจในการส ารวจธรรมชาติเช่นกัน โดยเขาเติบโตมากับอิทธิพลทาง

ปรัชญาหนึ่งในน้ันคือ โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเธ่ (Johann Wolfgang von Goethe) นักปรัชญา

และกวีชาวเยอรมัน สิ่งที่เอคเคลน ามาประยุกต์น่ันคืออุดมการณ์ของ เกอเธ่ กวีชาวเยอรมันที่ต้นแบบ

ของพหูสูตที่ครบถ้วนทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ส าคัญในทุกแขนง และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความ

รุ่งเรืองทางศิลปะแห่งไวมาร์ โดยอาศัยการส ารวจธรรมชาติผ่านการสังเกตุปรากฎการทางธรรมชาติ

ต่าง ๆ เป็นหลัก โดยสะท้อนความคิดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งรอบตัวนั้นมีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา และความสุนทรียภาพทางด้านศิลปะนั้นสามารถเข้ากันได้กับความเข้าใจทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งแฮคเคลเองเป็นคนที่ผสมผสานอุดมการณ์ทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกัน 

ด้วยความสนใจในทั้งความโรแมนติกและธรรมชาติ ในช่วงที่ เขาเรียนเกี่ยวกับปรัชญาทาง

การแพทย์ วิชากายวิภาคท าให้เขาได้รู้จักกับภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์และได้สร้างแรงกระตุ้น

ความอยากรู้อยากเห็นและสนใจเป็นอย่างมาก เฮคเคลได้แสดงศักยภาพในการวาดภาพประกอบทาง

วิทยาศาสตร์ที่มีสีสันและสลับซับซ้อน พร้อมค าอธิบายไว้ในภาพอย่างไม่มีที่ติ ซึ่งท าให้เห็นว่า

ภาพประกอบที่เขาวาดมีความส าคัญมากในการจดจ าและเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

จนกระทั่งในปี 1854 เขาตัดสินใจเดินทางไปเฮลิโกแลนต์ซึ่งเป็นเกาะในประเทศเยอรมันพร้อมกันกับ

เพื่อนนักเรียน ที่ซึ่งท าให้ตัวเฮคเคลได้เรียนรู้ชีววิทยาทางทะเลตามค าแนะน าจากศาสตราจารย์ 

จากนั้นความสนใจของเขาก็เพิ่มมากข้ึนต่อการศึกษาสิ่งมีชีวิตทางทะเลและเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิต

ส าคัญที่ท าให้เขาตัดสินใจสู่เส้นทางนักธรรมชาติวิทยาและนักสัตววิทยา 

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ เฮคเคลไดเ้ดินทางไปอิตาลีเพื่อและเนปาลเพื่อศึกษา

ศิลปะและค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวเยอรมันต่างให้

ความส าคัญอย่างมากในเรื่อง วรรณกรรม ทัศนศิลป์ และดนตรีของอิตาลี การเดินทางที่เพิ่มขึ้นนั้นได้

สร้างประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ ๆ ที่พัฒนาความรู้ทางธรรมชาติอย่างไม่มีที่

สิ้นสุด จนเขาติดสินใจซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมเลนส์กันน้ า เพื่อเริ่มการวิจัยทางชีววิทยาโดยไม่รู้เลย

แม้แต่น้อยว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากล าบาก หลังจากที่พยายามใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่เขารู้สึกไม่สบาย

ใจกับวัฒนธรรมและผู้คน แต่ตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อหาข้อมูลทางสัตววิทยาที่น่าสนใจตามค าแนะน าจาก

ศาสตราจารย์ ไม่นานจนเริ่มสิ้นหวังกับการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ Echinoderm หรือปลาดาว จนท า

ให้เฮคเคลไดรู้้ตัวเองว่าไม่ได้ช่ืนชอบโลกทางการแพทย์จึงหันมาส ารวจธรรมชาติและจริงจังกับศิลปะ
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ในเวลาต่อมา ความล้มเหลวในการค้นหาตัวอย่างสัตว์ทางทะเลท าให้เขาตีตัวออกห่างจากโลก

วิทยาศาสตร์และเดินทางต่อไปยังอิตาลี ที่ซึ่งท าให้เขามุ่งมั่นกับงานศิลปะอย่างจริงจัง 

สิ่งที่เฮคเคลช่ืนชอบเริ่มชัดเจนข้ึนเรื่อย ๆ หลังจากที่รับรู้ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นโลกของ

กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในขณะที่ศิลปะมีความอิสระมากกว่าและเป็นสิ่งที่ค้นหา เขาเพลินเพลินไปกับการ

วาดภาพธรรมชาติและภาพทิวทัศน์เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังคงใช้ชีวิตครึ่ง ๆ กลาง ๆ ระหว่างโลกของ

วิทยาศาสตร์ที่เขาเติบโตกับโลกศิลปะที่เขาช่ืนชอบ ซึ่งท าให้สับสนอยู่นานจนกระทั่งเฮคเคลตระหนัก

ได้ว่าเขาสามารถท ามัน สองอย่างได้ในเวลาเดียวกัน เฮคเคลพยายามในการเข้าใจความเป็นศิลปะกับ

วิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในธรรมชาติ และพยายามคิดค้นวิธีการท างานระหว่างศาสตร์ทั้งสองนี้เข้า

ด้วยกัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลท าให้สามารถค้นพบความสมดุลในการท างานบนพื้นฐานทั้งสองสิ่ง 

การน าศิลปะและวิทยาศาสตร์มารวมกันท าให้เขาสร้างภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์น่าสนใจมากข้ึน 

นอกจากจะวาดให้ ถูกต้องเหมือนจริงแล้ว เฮคเคลยังใส่องค์ประกอบศิลปะเข้าไปเพื่อถ่ายทอด

ธรรมชาติให้ดูสมจริงรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกทางสุนทรียศาสตร์ นอกจากนี้องค์ประกอบต่าง ๆ ใน

ผลงานของเฮคเคลได้เช่ือมโยงความน่าสนใจของเขากับงานอนุกรมวิธานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็น

ความงดงามของธรรมชาติผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์ สัมผัสสิ่งมีชีวิตอย่างไกล้ชิดผ่านกล้ อง

จุลทรรศน์และ เรียนรู้พัฒนาความรู้เดิมให้มีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ภาพท่ี 24 เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Art Form of Naturet, “Ernst Haeckel,” accessed March 30, 2019, available from  
http:// www.buzzfeed.com/alexkasprak/13-times- ernst-haeckel-was-the-greatest-scientific-illustrat 
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ภาพท่ี 25 หนังสือ Die Radiolarian และ Art Form of Nature ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel)  
ท่ีมา: Peter von Sengbusch, “Ernst Haeckel Die Radiolarien,” accessed March 30, 2019, available from  
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/radiolarien/ 
 

ภาพท่ี 26 ภาพประกอบจากหนังสือ Die Radiolarian ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Peter von Sengbusch, “Ernst Haeckel Die Radiolarien,” accessed March 30, 2019, available from  
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/radiolarien/ 
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ภาพท่ี 28 ภาพประกอบจากหนังสือ Die Radiolarian ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Peter von Sengbusch, “Ernst Haeckel Die Radiolarien,” accessed March 30, 2019, available from  
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/radiolarien/ 
 

ภาพท่ี 27 ภาพประกอบจากหนังสือ Die Radiolarian ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Peter von Sengbusch, “Ernst Haeckel Die Radiolarien,” accessed March 30, 2019, available from  
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/radiolarien/ 
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การน าศิลปะและวิทยาศาสตร์มารวมไว้ด้วยกันได้สืบสานความทันสมัยในภาพประกอบทาง

วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความรู้เรื่องโครงสร้างของสิง่ทีว่าดประกอบกับข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างนั้น ๆ

ผู้ถ่ายทอดภาพทางวิทยาศาสตร์ต้องมีความสนใจทางศิลปะเพื่อที่น าเทคนิคที่เหมาะสมในการน าเสนอ 

โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการประยุกต์ข้อเท็จจริงเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว 

ผลงานของเฮคเคลจึงมีลักษณะเป็นนามธรรมผสานความคิดสร้างสรรค์กับความรู้เฉพาะทาง ซึ่งส่วน

ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสัดส่วนรูปทรงของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เป็นที่แปลกตาต่อผู้คนอย่างมาก 

ผลงานเหล่านั้นยังโน้มน้าวให้ผู้ชมไดเ้ล็งเห็นถึงความสุนทรียะและความสวยงามของวิทยาศาตสร์ไป

พร้อม ๆ กัน ในสมัยแรกเริ่มนั้นผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับการมองสิ่งมีชีวิตผ่านกล้องจุลทรรศน์

และยังไม่เข้าใจโครงสร้างเหล่านั้น ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์จึงท าให้ผู้ชมสามารถสร้างการ

มองเห็นถึงความสวยงามของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตได้ง่าย และท าให้ผู้ชมได้เข้าใจศิลปะจากภาพวาดใน

อุดมคติของผู้เขียนได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ผลงานนวัตกรรมภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จึงได้เริ่มเป็นที่ยอมรับ

ทั้งในแวดวงศิลปะและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นที่ต้องการของห้องสมุดช่ือดังทั่วยุโรป ส่งผลให้ได้รับ

ความนิยมอย่างมากในยุคสมัยต่อมา ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการผสมผสานระหว่างความโร

แมนติกและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีความสวยงามในเชิงศิลป์ไปพร้อมกัน โดย

ได้น าการออกแบบเรขาคณิต ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ดังนั้นผลงาน

ของแฮคเคลจึงเป็นตัวอย่างภาพประกอบที่มีทั้งความเหมือนจริงเอกลักษณ์และรสนิยมในเวลา

เดียวกัน ความพยายามของแฮคเคลที่ได้กล่าวข้างต้นจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าภาพประกอบทาง

วิทยาศาสตร์นั้นสามารถรวบรวมศิลปะกบัวิทยาศาสตรไ์ว้ด้วยกันได้อย่างสวยงามและกลมกลนื เพราะ

ภาพวาดในงานทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้สมบูรณ์และถูกต้องที่สุด

เท่านั้น แต่ยังต้องมีความสวยงามในทางศิลปะเช่นกัน 
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ภาพท่ี 29 ภาพประกอบจากหนังสือ Art Form of Nature ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Mario A. Di Gregorio, “Ernst Haeckel and the Unity of Culture,” accessed March 30, 2019, available from  
https://publicdomainreview.org/2011/01/24/ernst-haeckel-and-the-unity-of-culture/ 
 

ภาพท่ี 30 ภาพประกอบจากหนังสือ Art Form of Nature ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Mario A. Di Gregorio, “Ernst Haeckel and the Unity of Culture,” accessed March 30, 2019, available from  
https://publicdomainreview.org/2011/01/24/ernst-haeckel-and-the-unity-of-culture/ 
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ภาพท่ี 32 ภาพประกอบจากหนังสือ Art Form of Nature ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Mario A. Di Gregorio, “Ernst Haeckel and the Unity of Culture,” accessed March 30, 2019, available from  
https://publicdomainreview.org/2011/01/24/ernst-haeckel-and-the-unity-of-culture/ 
 

ภาพท่ี 31 ภาพประกอบจากหนังสือ Art Form of Nature ของ เอิร์น แฮคเกล (Ernst Haeckel) 
ท่ีมา: Mario A. Di Gregorio, “Ernst Haeckel and the Unity of Culture,” accessed March 30, 2019, available from  
https://publicdomainreview.org/2011/01/24/ernst-haeckel-and-the-unity-of-culture/ 
 



 
 

 

 

บทท่ี 3 

พัฒนาการของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์

 

พฤกษศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในการศึกษาวิทยาศาสตร์ทางชีววิทยาเกี่ยวกับพืชและการ

เจริญเติบโต โดยต้องอาศัยการศึกษาตัวอย่างพืชพรรณหลากหลายชนิด เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจ

โครงสร้างต่าง ๆ ของพืชซึ่งท าได้หลายวิธี เช่นการอธิบายเป็นค าพูด การเขียนบรรยาย และการวาด

ภาพประกอบในอธิบาย ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ หรือ (Botanical Art) คือการวาดภาพประกอบที่

มีการจ าเพาะเจาะจงในพืชพรรณต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่พืช สาหร่าย และเห็ดรา โดยการน าศาสตร์

สองแขนงมารวมเข้าด้วยกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ วิทยาศาสตร์ คือความถูกต้องตามความ

เป็นจริงของธรรมชาติ ส่วนศิลปะเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยใช้จินตนาการและอารมณ์

ความรู้สึกในการถ่ายทอดสู่ผลงาน  

 

ลักษณะของภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์หรือภาพวาดพรรณไม้ คือ งานจิตรกรรม หรือภาพเขียน ที่

น าเสนอรูปทรง สี รายละเอียดของพืชแต่ละชนิดโดยส่วนใหญ่เป็นภาพลายเส้นขาวด าหรือสีน้ า นิยม

พิมพ์เผยแพร่ร่วมกับการบรรยายลักษณะรูปพรรณไม้ในหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งต้อง

อาศัยความรู้ด้านสัณฐานและกายวิภาคของพืช ตัวอย่างพรรณไม้ทั้ งสดและอัดแห้ง พร้อม

เอกสารอ้างอิง ต่าง ๆ ของพืช จนสามารถระบุได้ว่าเป็นพืชชนิดใด แตกต่างจากพืชชนิดอื่ นอย่างไร

และยังมีความสวยงามทางศิลปะสมจริงอีกด้วย ภาพวาดส่วนใหญ่มักมีขนาดเท่าของจริงหรือเป็นภาพ

ย่อหรือขยายที่มีสัดส่วนก ากับไว้ ดังนั้นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบเพียง 4 

อย่างได้แก่ ภาพพรรณไม้ ช่ือพรรณไม้ มาตราส่วน และช่ือจิตรกร16 

การเสนอข้อมูลโดยการวาดประกอบทางพฤกษศาสตร์เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยความแม่นย า จึง

จ าเป็นต้องท าอย่างถูกต้องอันเป็นคุณสมบัติส าคัญของการวาดภาพแนวนี้ รวมไปถึงเทคนิควิธีการที่

เหมาะสม ภาพวาดประเภทนี้ครอบคลุมตั้งแต่ภาพวาดที่ใช้ประกอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึง
                                                             

16  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช. ส านักงานหอพรรณไม้, พฤกษศิลป์ (กรุงเทพฯ: กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, 2553), 1. 
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ภาพวาดประกอบในหนังสือเกี่ยวกับพืชพรรณดอกไม้ที่ท าข้ึนส าหรับเพื่อความงามโดยเฉพาะ แต่

ความแตกต่างระหว่าง ศิลปะภาพวาดพฤกษศาสตร์ (Botanical Art) และภาพประกอบทาง

พฤกษศาสตร์ (Botanical Illustration) อาจไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากพฤกษศาสตร์เป็นองค์ความรู้

ที่กว้างและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานรูปแบบย่อมมีความแตกต่างและคลายคลึงกันตามยุคสมัย แต่

อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดในรูปแบบของภาพวาดประเภทนี้คือ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

ทุกช้ินจะเน้นการสังเกตอย่างรอบคอบและแม่นย า เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เข้าใจเห็นภาพได้อย่าง

ชัดเจนอันเป็นหัวใจส าคัญของการเสนอภาพวาดในลักษณะนี้ 

ภาพท่ี 33 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ต้น Cedar Tree  โดย Georgius Dionysius Ehret 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “What is botanical illustration?,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/what-is-botanical-illustration.html 
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ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์มีความผูกพันกับความเป็นอยู่ของมนุษย์มาอย่างยาวนาน 

นับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์เริ่มต้นจากความรู้ที่สบืต่อกันมา มนุษย์

ได้รู้จักเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากพืชโดยการจ าแนกพืชที่กินได้ พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ และได้

ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวาดภาพประกอบ

เพื่อการอธิบายพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดจากภูมิปัญญาของปราชญ์ยุคโบราณ โดยมุ่งเน้นประโยชน์

ในด้านการรักษาทางการแพทย์ ขณะเดี่ยวกันในบันทึกยังปรากฎรูปภาพของพืชพรรณที่สวยงามทั้ง

รูปทรงและสีสันโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ ที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็นรวมถึง

สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของศิลปินในทุกยุคทุกสมัย โดยแรกเริ่มนั้นเป็นการบันทึกเพื่อ

บอกเล่าเหตุการณ์จากการสังเกตุและจ าแนกชนิดของพันธ์ุพืช โดยเกิดข้ึนจากกลุ่มนักพฤกษศาสตร์

และผู้เชียวชาญเกี่ยวกับพืชก่อนจะขยายตัวเป็นวงกว้าง จนท าให้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ได้

แพร่หลายและเริ่มได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในสังคม เกิดการพัฒนาเป็นรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการ

วาดเพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการศึกษา ตลอดจนวาดเพื่อความสวยงามทางสุนทรียศาสตร์ ซึ่ง

ส่วนใหญ่งานประเภทนี้มักถูกน ามาใช้เพื่อประกอบงานวิจัยในการจ าแนกหรือระบุพืชแต่ละชนิด

ในทาง สัณฐานวิทยา17 หรือนิเวศวิทยา เป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันเรามักจะพบเห็นภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ได้จากรายงานการส ารวจพรรณไม้หรือภาพประกอบในหนังสือต่าง ๆ แต่ในอดีตนั้น

ภาพวาดประเภทนี้ยังไม่ได้มีการก าหนดแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ใน

สมัยก่อนถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อบอกเล่าประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูถึงศิษย์ เพื่อให้คน

รุ่นหลังได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ยังคงรูปแบบ

วิธีการถ่ายทอดโดยการวาดภาพจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามยุค

สมัย แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางสังคมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเหตุการณ์ที่มีผลต่อแนวคิด

และรูปแบบของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เป็นอย่างมาก 

ลักษณะของศิลปะพฤกษศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในยุคที่ยังไม่มีการแบ่งหมวดหมู่

ประเภทศิลปะพฤกษศาสตร์อย่างชัดเจน การวาดภาพพฤกษศาสตร์ได้พัฒนาข้ึนเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง

อาจจัดเข้าในแบบจิตรกรรมหุ่นนิ่ง (Still life) แต่ก็มีการทักท้วงว่าภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เป็น

เพียงภาพประกอบแค่ใช้ในการอธิบายข้อมูลเพื่อความเข้าใจ ซึ่งไม่อาจนับเป็นศิลปะในตัวมันเองได้ 

                                                             
17 สัณฐานวิทยา (Morphology) คือการศึกษารูปพรรณลักษณะภายนอก รวมไปถึงคุณสมบัติเฉพาะของโครงสร้างของสิง่มีชวีิต 
ไม่ว่าจุลชีพ สัตว์ หรือพืช เพ่ือประกอบการระบุชนิด เช่น สี โครงสร้าง ขนาด รูปร่าง รวมถงึรูปแบบลักษณะรูปร่างของพืชและ
ดอกไม้ หรือการจัดเรียงตัวของใบ 
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อย่างไรก็ดีภาพวาดเหล่าน้ีถือเป็นจิตรกรรมประเภทธรรมชาติวิทยาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติใน

แง่มุมหนึ่ง ที่สามารถถ่ายทอดได้ไกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด คุณภาพของงานศิลปะประเภทนี้

ข้ึนอยู่กับความถูกต้องและแม่นย า เพราะนอกจากจะต้องมีรายละเอียดที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

แล้ว ภาพวาดที่ดีจะต้องจับเอกลักษณะของพืชแต่ละชนิดไว้ให้ได้ อันเป็นคุณสมบัติที่คอยก าหนด

ลักษณะศิลปะพฤกษศาสตร์และภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ ศิลปะประเภทนี้ครอบคลุมตั้งแต่

ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ข้ันสูง และภาพประกอบส าหรับหนังสือเกี่ยวกับพืชสวนไปจนถึงภาพวาด

ดอกไม้ทั่วไปที่ท าข้ึนเพื่อความงามโดยเฉพาะ ซึ่งการจะจัดหมวดหมู่ภาพพฤกษศาสตร์ในแต่ละ

ประเภทจะข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ที่วาด หรือการน าไปใช้ประโยชน์  ค าว่าภาพประกอบทาง

พฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อแสดงภาพประกอบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดง

ลักษณะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของพืชรวมถึงวงจรชีวิตที่ต้องการจะระบุ รวมถึงการผ่าโครงสร้างภายใน

ของพืชเพื่อให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดแต่ละสายพันธ์ุ แต่ความแตกต่างระหว่างศิลปะพฤกษศาสตร์ 

และภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์อาจมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนใน

งานประเภทนี้คือ ผลงานภาพวาดพฤกษศาสตร์ทั้งหมดจะเน้นการสังเกตอย่างรอบคอบ และความ

แม่นย าทางพฤกษศาสตร์เพื่อให้ผู้ชมสามารถเห็นภาพความเหมือนและความต่างได้อย่างชัดเจน 

ประเภทของภาพวาด จุดประสงค์ ลักษณะของภาพวาดพฤกษศาสตร์ 

ภาพประกอบทาง
พฤกษศาสตร์ 

- น าเสนอข้อเท็จจริง
เก่ียวกับพืชในธรรมชาติ 

- ใช้ระบุชนิดของพืชพรรณ 
- ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทาง

วิชาการ 

ให้ความส าคัญกับความถูกต้อง ทั้งลักษณะทาง
กายวิภาค ขนาด สัดส่วน มีความสมจริงเป็นหลัก 
ความสวยงามทางศิลปะเป็นส่วนรองลงมา ส่วน
ใหญ่มักจะใช้หมึก หรือปากกาด าเขียนบนพิมพ์
กระดาษขาว 

ภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ 

- ใช้ระบุชนิดของพืชพรรณ 
- สามารถน ามาใช้เป็น

ตัวอย่างอ้างอิง 
- วาดเพื่อบันทึกความ

สวยงามของพืชพรรณ 

เน้นความสวยงามขณะเดียวกันก็ต้องมีความ
ถูกต้องเหมือนจริง แต่ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์แบบ
เห มือนภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์  ให้
ความส าคัญกับความงามของพืชพรรณ มีการจัด
องค์ประกอบทางศิลปะ มากกว่ามุ่งเน้นการ
อธิบายโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์ หรือกายวิภาค
ของพืช ส่วนใหญ่เป็นภาพวาดสีน้ า 

ภาพวาดพฤกษศาสตร์
ประเภทดอกไม้ 

- วาดเพื่อความสวยงาม มุ่งเน้นความสวยงามทางศิลปะเป็นหลัก โดย
ถ่ายทอดผ่านรูปทรง โทนสี อารมณ์ความรู้สึกของ
ศิลปิน อาจต้องอาศัยการตีความของผู้ชม 
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ภาพท่ี 35 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Royal water-lily ของ Walter Fitch และ Sir WJ Hooker 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “What is botanical illustration?,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/what-is-botanical-illustration.html 
 

ภาพท่ี 34 ตัวอย่างภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ท่ีใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดย Lucy Smith Pen 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “What is botanical illustration?,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/what-is-botanical-illustration.html 
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ภาพท่ี 36 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ท่ีแสดงโครงสร้างของพืชด้วยการผ่าให้เห็นชิ้นส่วนด้านใน โดย Ehret Georg Dionysius 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Scientific Botanical Illustration,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/scientific-botanical-illustration.html 
 

ภาพท่ี 37 ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ท่ีแสดงลักษณะของเพศจากเกสรของพืช โดย Nikolaus Joseph 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “What is botanical illustration,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/what-is-botanical-illustration.html 
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ภาพท่ี 39 ภาพวาดพฤกษศาสตร์ประเภทดอกไม้ท่ี หรือจิตรกรรมหุ่นนิ่ง (Still life) Vase of Flowers on a Garden Ledge  
ปี 1730 โดย Jan van Huysem 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redouté,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html 
 
 

ภาพท่ี 38 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ดอก P. sukhakulii สีน้ าบนกระดาษ ปี 1989 โดย Pandora Sellars 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “What is Botanical Art,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/what-is-botanical-art.html 
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ประวัติความเป็นมาของภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์

การวาดภาพพฤกษศาสตร์เกิดข้ึนในราว 2,100 ปีมาแล้วในแถบดินแดนทางตะวันตก โดยเริ่ม

ข้ึนตั้งแต่สมัยยุคอียิปต์และกรีกโบราณ โดยการบันทึกข้อมูลของพืชเป็นภาพวาดในรูปแบบต่าง ๆ 

ตามผนังก าแพง เครื่องปั้นดินเผา กระดาษ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดได้ถูกค้นพบที่ผนัง

วัดที่เมืองคานัก (Kanak) ในประเทศอียิปต์ ซึ่งภาพจิตกรรมดังกล่าวไดแ้สดงการบันทึกโดยการวาด

ภาพพืชพรรณสมุนไพรต่าง ๆ ไว้มากมายกว่า 275 ชนิด คาดว่าผลงานช้ินนีน้่าจะวาดในราว 1,500 ปี

ก่อนคริสตกาล ในช่วงแรกเริ่มส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกพืชที่เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการรักษา 

เพื่อใช้ยาในการรักษาโรคต่าง ๆ โดยจะมีพระหรือนักบวชในอารามเป็นผู้แปลและเก็บรวบรวมแล้วจึง

น ามาเย็บเป็นเล่ม (Folio) ไว้ตามอารามหรือวัด ผลงานส่วนมากในยุคนี้จะวาดลงบนกระดาษหรอืหนงั

สัตว์ขัดมันซึ่งมักท ามาจากหนังแพะหรือหนังแกะ ในหนังสือภาพประกอบเหล่านี้มีตั้งแต่สมุนไพร

โบราณในยุคกลางซึ่งเป็นหนังสือที่ใช้โดยนักพฤกษศาสตร์ แพทย์และเภสัชกรที่ใช้รูปภาพประกอบ

เพื่อระบุวิเคราะห์และจ าแนกพืชเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว โดยมีเนื้อหาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ

ของพืชพรรณสมุนไพรและยังได้อธิบายถึงวิธีการเตรียมพืชแต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นยา ข้อความประกอบ

ไปด้วยภาพวาดของพืชสมุนไพรนานาชนิดซึ่งผู้อ่านจ าเป็นต้องมีความรู้ในทางการแพทย์ที่เพียงพอ 

เพื่อใช้ระบุพืชชนิดต่าง ๆ ในธรรมชาติรวมถึงการตีความที่แม่นย าในการผสมสัดส่วนของพืชรวมทั้ง

ต้องจดจ าลักษณะ สีของใบไม้และดอกไม้หรือแม้กระทั้งไม้ผลให้ได้ เพื่อน ามาเป็นส่วนผสมในการปรุง

ยาส าหรับแพทยแ์ละนักสมุนไพรโบราณนั้นมีความเสี่ยงสูงมาก เพราะถ้าเกิดแพทย์ตีความหมายของ

พืชผิดพลาดหรือวิธีการเตรียมยาไม่ถูกวิธีอาจส่งผลร้ายต่อการรักษาได้ 

จากหนังสือต าราสมุนไพรในยุคกรีกโบราณภาพวาดทางพฤกษศาสตร์มีประวัติความเป็นมาที่

ยาวนานเช่นเดียวกับการศึกษาพฤกษศาสตร์ แม้จะไม่พบหลักฐานภาพวาดในยุคแรกเริ่มแต่ก็มีบันทึก

ที่ได้กล่าวถึงภาพวาดสมุนไพรซึ่งเป็นภาพสีน้ าวาดลงหนังสัตว์ขัดมัน โดยค้นพบผลงานภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ช้ินส าคัญ ในประวัติศาสตร์ที่มีอายุ เก่าแก่และยังคงสภาพอยู่ ถึงปัจจุบัน เป็น

ภาพประกอบในหนังสือ De Materia Medica หรือ Regarding Medical Matters หนึ่งในหนังสือ

สมุนไพรที่เก่าแก่ที่สุดเขียนโดย ไดออสคอริเดส (Pedan Dioscorides ค.ศ. 40 - 90 AD) นายแพทย์

และนักปรุงยาสมุนไพรในสมัยกรีกโบราณ เป็นศัลยแพทย์แห่งกองทัพโรมันของจักรพรรดิเนโร

(Emperor Nero) ไดเ้ดินทางไปหลายประเทศในแถบยุโรปตะวันตก ท าให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้

จากพืชและคุณสมบัติทางยาจากพืชสมุนไพรในระหว่างการเดินทาง จึงได้จดบันทึกและรวบรวมไว้

หลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่ใช้ส าหรับการรักษา โดยสันนิฐานว่าถูกเขียนข้ึนในราว 40-90 ปี



  

 

56 

ก่อนคริสต์กาลหรือประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1 แต่คาคว่าน่าจะมีการบูรณะปรับปรุงมาแล้ว ซึ่ง

หนังสือดังกล่าวมีความส าคัญไม่ใช่แค่เพียงความรู้เฉพาะด้านพืชสมุนไพรเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์

ความรู้เกี่ยวกับพืชและวิธีการใช้ในด้านอื่น ๆ กว่า 600 ชนิด พร้อมวาดภาพประกอบการอธิบายไว้

เป็นจ านวนมาก หนังสือดังกล่าวยังได้กล่าวถึง Crateuas (Krateuas) นักพฤกษเภสัชในช่วงสมัย

กษัตริย์ Mithradates VI Eupator Dionysus ผู้ปกครองดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และยังถูกย่องว่าเป็นคนแรกที่วาดภาพประกอบข้อมูลพืชสมุนไพรที่เป็นภาษาลาตินและกรีกโบราณ 

จนได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาของการวาดภาพพฤกษศาสตร์อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกรียรติน ามา

ตั้งเป็นช่ือสกุล Crateva ในเวลาต่อมา ส่วน   ไดออสคอริเดส ผู้เขียนก็ได้น ามาตั้งเป็นช่ือพืชสกุล 

Dioscorea เช่นเดียวกัน ต่อมาภายหลังได้มีการรื้อฟื้นในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจึงมีการคัดลอกและ

แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหลายครั้ง หนังสือต ารายาสมุนไพรเล่มนี้ยังคงเป็น

มาตรฐานทางการแพทย์จนถึงศตวรรษที่ 17 และมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมตะวันตก 

ภาพท่ี 40 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดพบท่ีผนังวัดท่ีเมืองคานัก (Kanak) ในประเทศอียิปต์  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “What is botanical illustration,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/what-is-botanical-illustration.html 
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ภาพท่ี 42 หนังสือ De Materia Medica เขียนโดย ไดออสคอริเดส (Pedan Dioscorides ปี 40 - 90 AD) 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Herbals,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/herbals.html 
 

ภาพท่ี 41 ไดออสคอริเดส (Pedan Dioscorides ปี 40 - 90 AD) นายแพทย์และนักปรุงยาสมุนไพรในสมัยกรีกโบราณ 
ท่ีมา: Cynthia Rice, “EARLY PORTRAYAL OF PLANTS,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-2-early-portrayal-plants 
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ภาพท่ี 44 Crateuas นักพฤกษเภสัช และผู้วาดภาพประกอบพฤกษศาสตร์ในหนังสือ De Materia Medica 
ท่ีมา: “De Materia Medica,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/De_Materia_Medica 
 

ภาพท่ี 43 Dioscorides นายแพทย์สมุนไพรยุคสมัยกรีกโบราณ และต้น mandrake ในหนังสือ Vienna Dioscurides 
ท่ีมา: “Pedanius Dioscorides,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pedanius_Dioscorides 
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ภาพท่ี 45 Crateuas นักพฤกษเภสัช ผู้วาดภาพประกอบสมุนไพรสมัยยุคกรีกโบราญ 
ท่ีมา: “Krateuas,” accessed March 30, 2019, available from  
https://de.wikipedia.org/wiki/Krateuas 
 

ภาพท่ี 46 ผลงานภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ของ Crateuas นักพฤกษเภสัชยุคกรีกโบราญท่ีวาดภาพในหนังสือของ Dioscurides 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Herbals,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/herbals.html 
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ภาพท่ี 47 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ bramble - Rubus fruticosus จากต าราสมุนไพร Vienna Dioscurides 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Herbals,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/herbals.html 
 

ภาพท่ี 48 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ต้นกัญชง (Cannabis sativa) จากต าราสมุนไพร Vienna Dioscurides 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Herbals,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/herbals.html 
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ภาพวาดทางพฤกษศาสตรย์ุคฟ้ืนฟูศลิปวิทยา  

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ก าเนิดข้ึนพร้อม ๆ กับการศึกษาธรรมชาติในทวีปยุโรป 

โดยเฉพาะช่วงศตวรรษที่ 16 ผู้คนได้มีการนิยมชมชอบความงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง ก่อตัวข้ึน

ไปพร้อมกับศรัทธาของจิตส านึกทีย่ึดมั่นอยู่กับอารามหรอืศาสนสถาน และการสังเกตทางวิทยาศาสตร ์

จนต่อมาได้มีการเดินทางส ารวจเพื่อศึกษาธรรมชาติท าให้ศาสตร์แขนงนี้ได้แพร่หลายมากข้ึน มีการ

เรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่นักพฤกษศาสตร์ก่อนจะกระจายตัวสู่ชนช้ันสูง ราชส านัก 

เศรษฐีพ่อค้าผู้ร่ ารวย ตลอดจนประชาชนชนช้ันรากหญ้าไปทั่วยุโรป ทั้งในรูปแบบหนังสือและ

ภาพประกอบพฤกษศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ความสนใจในธรรมชาติและการส ารวจค้นหาสิ่งมีชีวิตชนิด

ใหม่ ๆ ท าให้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าข้ึนมาก โดยมุ่งเน้นท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับธรรมชาติและยังได้จัดแบ่งหมวดหมู่ความรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ในยุคนี้มีการพัฒนารูปแบบที่ละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจได้มากข้ึน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัย

นั้นได้ท าการศึกษาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตไปพร้อม ๆ กับการเขียนรายงานวิจัยและได้ใช้ภาพประกอบ

เหล่าน้ีในการอ้างอิงข้อมูล โดยอาศัยการสังเกตกระบวนการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล จึงท าให้เกิดนัก

วาดภาพพฤกษศาสตร์ข้ึนมามากมาย นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้เสนอทฤษฎีใหม่ ๆ ข้ึนมาเพื่ อ

สนับสนุนแนวคิดหรือผลงานให้มีความน่าเช่ือถือยิ่งข้ึน ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์และศิลปินเริ่มเป็นที่

ยอมรับในสังคมและได้รับการสนับสนุนอย่างมากในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา กลุ่มคนเหล่านี้ได้น า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะมาช่วยส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางด้านต่าง ๆ ท า ให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ขยายไปยังศาสตร์หลาย ๆ แขนง รามถึงแวดวงศิลปะก็ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อน ามาสร้างเป็นผลงานศิลปะเช่นกัน ศิลปินได้น าความคิดทางศิลปะผสมผสานกับ

วิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน โดยอาศัยหลักกการเหตุผลตามแนว

วิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ก็ได้ถูกนักวิทยาศาสตร์น าไปใช้เป็นเครือ่งมอืเพือ่

บันทึกข้อมูลในการศึกษาหรือรายงานการวิจัย รวมทั้งยังมีส่วนช่วยในการค้นคว้าเพื่อการหาค าตอบ

ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

แต่เดิมพืชพรรณเริ่มปรากฎเป็นแบบประดับตกแต่งในหนังสือสวดตั้งแต่ยุคกลางและภาพ

จิตรกรรมทางศาสนา แต่ไม่มีการพัฒนาเป็นภาพจิตรกรรมมากนักและไม่ได้รับความนิยม จนถึง

ศตวรรษที่ 16 โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งยุครุ่งเรืองการฟื้นฟูศิลปวิทยา การศึกษาด้านพฤกษศาสตร์เริ่ม

เป็นระบบระเบียบมากข้ึน นักพฤกษศาสตร์ได้ศึกษางานจากภูมิปัญญาในยุคกรีกและโรมันโบราณมา

ประยุกต์สร้างสรรค์ แต่ในเบื้องต้นยังคงศึกษาพืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคเป็นหลัก วิทยาการ
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ในยุคนี้จึงมีความก้าวหน้ามากขึ้นจากการพลิกฟื้นความรู้ต่าง ๆ จากองค์ความรู้ในอดีต แล้วจึงน ามา

คิดค้นพัฒนาต่อยอดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในอิตาลีโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ จากการ

สนับสนุนของตระกูลเมดิชี ที่เช่ือว่าความรู้และความสามารถของชาวกรีกและโรมันในอดีตอันเป็น

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ าค่า จึงสมควรแก่การเรียนรู้ให้กลับคืนมาอีกครั้งโดยใช้วิจารณญาณใน

การกลั่นกรอง เริ่มจากการฟื้นฟูการศึกษาให้ความส าคัญกับแนวคิดมนุษย์นิยม และการศึกษา

ธรรมชาติ ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาการ ในแขนง

ต่าง ๆ เป็นผลให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน และนักคิดข้ึนมามากมายในยุคนี้  

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 ภาพวาดพืชพรรณท่ีใช้เป็นแบบประดับตกแต่งในหนังสือสวดมนต์ของศาสนาศริสต์ 
ท่ีมา: “The Book of Hours,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.metmuseum.org/toah/hd/hour/hd_hour.htm 
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ภาพท่ี 50 ภาพจิตรกรรมทางศาสนา The Annunciation ปี 1434 ของ Jan van Eyck 
ท่ีมา: Cynthia Rice, EMERGENCE OF NATURALISM,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-3-emergence-naturalism 
 

ภาพท่ี 51 ภาพดอก Lilies ในภาพเขียนจิตรกรรม The Annunciation ปี 1434 ของ Jan van Eyck 
ท่ีมา: Cynthia Rice, “EMERGENCE OF NATURALISM,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-3-emergence-naturalism 
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ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาศิลปะและวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ศิลปิน

และนักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกธรรมชาติบนโลกเช่นกันกับศิลปินที่หัวก้าวหน้าอย่างเช่น Leonardo da 

Vinci (ค.ศ.1452 - 1519) และศิลปินในช่วงยุคเดียวกัน Albrecht Dürer (ค.ศ.1471–1571) ได้ละ

ทิ้งสูตรส าเร็จในการวาดภาพพืชแบบเก่าที่มีลักษณะรูปแบบอุดมคติ และหันมาใช้วิธีการสังเกต

รายละเอียดจากธรรมชาติให้สมจริงมากยิ่งข้ึน 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในยุโรปนั้นได้เป็นแพร่หลายจริง ๆ ในราวศตวรรษที่ 16 ซึ่งเห็น

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ทั้งความแม่นย าทางวิทยาศาสตร์และความรู้สึก

ทางศิลปะ ศิลปินคนส าคัญและเป็นที่ รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ เลโอนาร์โด ดาวินชี 

(Leonardo da Vinci ค.ศ. 1452-1519) ผู้ที่ถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลรอบรู้ในศาสตร์หลาย ๆ

สาขาทั้งความรู้ทางจิตรกรรม ประติมากรรม วิศวกรรม แพทย์ และวิทยาศาสตร์ ใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง

ฟลอเรนซ์และมิลาน เป็นช่วงชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันยิ่งใหญ่ในศาสตร์ต่าง ๆ ริเริ่ม

สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ซึ่งเห็นได้จากสมุดบันทึกอันทรงคุณค่าของเขา ที่ประกอบไป

ด้วยค าอธิบายและแนวคิดต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา สัตว

ศาสตร์ และความรู้ด้านอื่นอีกหลายสาขา เป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานการศึกษากายวิภาคของมนุษย์ 

และยังได้บัญญัติสัดส่วนกายวิภาคที่งดงามเป็นสูตรตายตัว โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และการสังเกต 

นอกจากนั้นเขายังมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของพืช ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

ดอกไม้และพืชพรรณโดยการวาดภาพและจดบันทึกประกอบค าอธิบาย ภาพวาดยังแสดงให้เห็นถึง

รายละเอียดปลีกย่อยที่ซับซ้อน ทั้งโครงสร้างของพืชและลักษณะเฉพาะ รวมทั้งมีการบันทึกการ

เจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย ผลงานของเขาถือเป็นภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ช้ิน

แรก ๆ ในสมัยฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม แม้ผลงานภาพประกอบการศึกษาเหล่าน้ีจะไม่เคยถูกตีพิมพ์เป็น

หนังสือใด ๆ เลยก็ตาม โดยส่วนใหญ่เป็นการร่างด้วยดินสอหรือหมึกบนกระดาษและสมุดบันทึก

ส่วนตัว ภาพประกอบการศึกษาดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในภายหลังหลังจากที่เขาเสียชีวิต ผลงาน

ของดาวินชีได้แสดงถึงการเช่ือมต่อที่เพิ่มข้ึนระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ

และความรู้ด้านอื่น ๆ เป็นผู้ที่บุกเบิกทั้งมโนทัศน์และกระบวนทัศน์ในการศึกษาหาความรู้ข้ึนมาใหม่ 

ถึงแม้ผลงานการค้นคว้าวิจัยเหล่านี้บางเรื่องก็ประสบความส าเร็จสามารถพิสูจน์ได้จริง และบาง

ผลงานที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยืนยัน จากหลักฐานในสมุดบันทึกได้แสดงให้เห็นถึงความสนใจใน

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้ง แม้ไม่ได้เป็นผู้ก าหนดแนวทางให้กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่

ผลงานของเขาได้ถือเป็นการก าเนิดวิธการศึกษาด้วยวิธีวาดภาพที่ถ่ายทอดจินตนาการออกมาให้เห็น
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เป็นรูปธรรมด้วยการวาดภาพ นอกจากยังท าหน้าที่เป็นเครื่องมือที่คอยบันทึกความรู้ และยังเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาให้แก่ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่อมา  

จากผลงานและวิธีคิดของดาวินชีที่ได้แสดงให้เห็นความสามารถที่รอบด้านทั้งเป็นศิลปิน 

นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญา ส่งผลแนวคิดสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาได้กลายเป็นต้นแบบฉบับอันโดด

เด่นของปัญญาชนในศตวรรษที่ 16 และได้แพร่กระจายไปหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป มีส่วนผลัด

ดันให้ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์มีฐานะทางสังคมที่สูงข้ึน ผู้คนมีการยอมรับเห็นความส าคัญของ

ศิลปินมากข้ึน นอกจากนี้ยังยกสถานะภาพค าว่า ศิลปิน (artist) ให้แตกต่างไปจากช่าง (artisan) ที่ไม่

เพียงแต่มีทักษะความสามารถในฝีไม้ลายมือเท่านั้น ศิลปินจะต้องมีจินตนาการความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ท าให้บทบาทของศิลปินในยุคนี้มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในสังคมและมี

ส่วนในการสร้างวัฒนธรรมแห่งยุค เป็นทั้งการตอบสนองความต้องการของตัวตนและความต้องการ

ของสังคมไปพร้อม ๆ กัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 52 ภาพ Self Portrait ของ เลโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci)  
ท่ีมา: Denise Otero, “Leonardo da Vinci – A Self Portrait in Turin,” accessed March 30, 2019, available from  
http://www.turinitalyguide.com/leonardo-da-vinci/ 
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ภาพท่ี 53 ภาพวาด Vitruvian Man ของ Leonardo da Vinci ท่ีแสดงให้เห็นการศึกษากายวิภาคมนุษยืโดยการน าหลักเลขา
คณิตผสมผสานเข้ากับศิลปะ 
ท่ีมา: WALTER ISAACSON, “The World's Greatest Minds Have One Thing in Common,”  
accessed March 30, 2019, available from https://www.botanicalartandartists.com/herbals.html 
 

ภาพท่ี 54 ภาพวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์ Ornithogalum (Star of Bethlehem) ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Past Masters of Botanical Art & Illustration,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/famous-botanical-artists.html 
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ภาพท่ี 55 ภาพวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์ ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: Derek bair, “Drawing: Plants,” accessed March 30, 2019, available from  
https://discoveringdavinci.squarespace.com/drawings/plants 
 

ภาพท่ี 56 ภาพวาดดอก lilies ในจิตกรรม Annunciation ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: Derek bair, “Drawing: Plants,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.leonardoda-vinci.org/Drawing-Of-Lilies-For-An-Annunciation.html 
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ภาพท่ี 57 ภาพวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์ Marsh marigold, และ wood anemone ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: Cynthia Rice, “THE RENAISSANCE,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-4-renaissance 
 

ภาพท่ี 58 ภาrวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์  Brambles ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: Catherine H. Lusheck, “Leonardo da Vinci: Between Art and Science,” accessed March 30, 2019, 
available from http://faculty.virginia.edu/Fiorani/NEH-Institute/essays/lusheck 
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ภาพท่ี 59 ภาพวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์ต้น blackberry (Rubus fruticosus) ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: Derek bair, “Drawing: Plants,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.leonardoda-vinci.org/Drawing-Of-Lilies-For-An-Annunciation.html 
 

ภาพท่ี 60 ภาพวาดการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ในหนังสือ Codex Atlanticus ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: “NATURAL SCIENCE,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.marinabaysands.com/museum/exhibition-archive/davinci/themes/natural-science.html 
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นอกจากผลงานการศึกษาธรรมชาติของดาวินชีที่ เปิดโลกทัศน์ต่อวงการภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์แล้ว ยังมีศิลปินคนส าคัญที่ควรกล่าวถึงโดยเฉพาะ อัลเบรคท์ ดูเรอร์ หรือ ดือเรอร์ 

(Albrecht Durer ค.ศ. 1474 - 1528) จิตรกรผู้มีความสามารถทั้งด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ชาว

เยอรมัน ที่เติมโตมาจากครอบครัวที่ท างานช่างทองและศิลปะภาพพิมพ์ที่เมืองนูเรมเบิร์ก เริ่มต้นชีวิต

ในวงการศิลปะจากการศึกษาการวาดเส้นและสร้างภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ด้วยโลหะจากบิดา จาก

การศึกษาในวัยเด็กจึงท าให้เขามีพื้นฐานศิลปะที่ยอดเยี่ยม จนต่อมาได้ออกเดินทางศึกษาท่องเที่ยว

แสวงหาความรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทั่วประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสเดินทางไป

เนเธอร์แลนด์และอิตาลี ท าให้เขาได้รู้จักศิลปะมากข้ึนจากผลงานจิตรกรรมทางตอนเหนือของยุโรป 

ซึ่งในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวเขายังได้สร้างงานศิลปะไปพร้อม ๆ กัน โดยส่วนใหญ่เป็นงาน

เกี่ยวกับภาพพิมพ์ในระยะเริ่มต้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อิทธิพลทางความคิดและรูปแบบของ

ศิลปะเรเนสซองส์จากอิตาลีที่ได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรป รวมไปถึงประเทศเยอรมัน จึงท าให้ดูเรอร์มี

ความสนใจศิลปะประเภทนี้อย่างมาก ทั้งการแก้ปัญหามิติต่าง ๆ ในงานจิตรกรรมโดยใช้หลักทัศนีย

วิทยา และยังให้ความสนใจกับการพิจารณาค้นหาความงามอันแท้จริงเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกายมนุษย์

และการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลส าคัญต่อการศึกษาระบบสัดส่วนและรูปทรงของมนุษย์ 

ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้ถูกคิดค้นโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี มาแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนั้นดูเรอร์ยังมี

ผลงานเขียนหนังสือต าราเกี่ยวกับการวัดขนาด (Under Weyssung der Messung) ในปี 1525 และ

หนังสือต าราสี่เล่มเกี่ยวกับสัดส่วนของมนุษย์ (Four Book on Human Proportion) เผยแพร่เมื่อปี 

1528 ซึ่งผลงานดังกล่าวได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางศิลปะจากการศึกษาค้นคว้าของเขามา

ตลอดชีวิต และยังเป็นประโยชน์ยากมากต่อวงการศิลปะและวิทยาศาสตร์  

ในช่วงปี 1520 ดูเรอร์ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมพิธีราชาภิเษก

ของของจักรพรรคดิชาลส์ที่ 5 ซึ่งในระว่างการเดินทางครั้งนี้ ดูเรอร์ได้จดบันทึกและวาดภาพเรื่องราว

ต่าง ๆ ที่เขาได้พบในชีวิตประจ าวันทั้งทิวทัศน์ข้างทางและผู้คนที่ได้พบเห็น ท าให้ผลงานชุดนี้มีคุณค่า

ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นหลักฐานช้ินส าคัญในประวัติศาสตร์ 

แม้ความสนใจในโลกธรรมชาติผ่านการสังเกตอย่างแท้จริงจะเริ่มขึ้นในช่วงเรเนซองส์ อย่างไร

ก็ตามนักวิทยาศาสตร์และศิลปินไม่เพียงแต่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับสรีระร่างกายมนุษย์เท่านั้น งาน

ของ อัลเบรคท์ ดูเรอร์ ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาภาพประกอบพฤกษศาสตร์ ซึ่งส่วนหนึ่ง

ได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจจากภาพประกอบของดาวินชี ช่วงที่เขาเดินทางไปอิตาลี ดูเรอร์

ท าการศึกษาพืชและสัตว์เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นที่รู้จักกนัดีส าหรบัการวาดภาพประกอบโดยใช้เทคนิค
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สีน้ า และงานภาพพิมพ์โลหะ โดยอุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับงานภาพพิมพ์ในการเผยแพร่เรื่องราว

เกี่ยวกับศาสนา ขณะเดียวกันเขาก็สนใจในธรรมชาติรอบตัวด้วยและพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

และความรู้สึกทางศิลปะไปพร้อม ๆ กัน โดยมีผลงานที่มีช่ือเสียงโด่งดังหลายช้ินเช่น อาดัมและอีฟ 

(Adam and Eve) ที่ ถูกสร้างข้ึนในปี 1504 โดยน าเรื่องราวที่ คุ้นเคยกลับมาสร้างสรรค์ด้วย

ความหมายที่แตกต่างผสมกับเทคนิคทางศิลปะภาพพิมพ์ที่เขาเช่ียวชาญ ในภาพอาดัมกับอีฟยืนอยู่

ด้วยกันในป่าทึบที่สวนเอเดน ผลงานของเขาได้แสดงถึงรายละเอียดของร่างกายที่ต่างไปจากรูปแบบ

อุดมคตเิดิม ๆ ซึ่งจะสังเกตได้จากกล้ามเนื้อของร่างกายทั้งชายและหญิงที่มีความสมจริงในกายวิภาค

ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา รวมทั้งพืชพรรณต่าง ๆ ที่ล้อมรอบตัวอาดัมและอีฟที่ถูก

ถ่ายทอดรายละเอียดดอกใบอย่างประณีต ช่วยให้ผู้ชมสามารถแยกความแตกต่างของต้นไม้แต่ละชนิด

และบอกสิ่งที่อาดัมและอีฟถืออยู่ แสดงให้เห็นถึงเทคนิคทางศิลปะที่ยอดเยี่ยมและความรู้เกี่ยวกับพืช

และสัตว์ทุกชนิด ซึ่งต่อมาจะได้เห็นจากภาพการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ของเขา 

ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ที่อยากรู้อยากเห็นท าให้ดูเรอร์ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ธรรมชาติ เขาได้วาดภาพประกอบทั้งดอกไม้และสัตว์หลากหลายชนิดแบบละเอียด ในระหว่างการ

เดินทางศึกษาธรรมชาติในที่ต่าง ๆ  ซึ่งผลงานส่วนใหญ่ใช้เทคนิคสีน้ าเพื่อใหพ้ืชในผลงานของเขามีสีสัน

สดใสและเพื่อสะดวกในการท างาน  ภาพประกอบเหล่าน้ีแสดงให้เห็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เขา

ได้พบเจอแล้วบันทึกลงไปในกระดาษ โดยภาพแต่ละช้ินส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ฉากหลังหรือสถานที่และไม่มี

ข้อความระบุในภาพประกอบแต่อย่างใด อีกทั้งเขายังเป็นบุคคลแรก ๆ ที่ใช้สีน้ าในการน าเสนอ

ภาพวาดประกอบการศึกษานิเวศวิทยา แม้ผลงานของเขาอาจไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มภาพประกอบทาง

วิทยาศาสตร์ได้ แต่ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงใจความส าคัญและความงามที่ปรากฏในทุกแง่มุมของพืช

โดยเฉพาะภาพดอกไม้ ความสนใจที่การศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้และพืชแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะภาพใน

ด้านต่าง ๆ ในการถ่ายทอดทั้งโครงสร้างของพืชและลักษณะเฉพาะ ผลงานของเขายังถือเป็น

ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์สมัยใหม่ช้ินแรก ๆ อีกด้วย ภาพวาดพืชเหล่านี้ได้กระตุ้นความสนใจ

ใหม่ของผู้คนที่มีต่อภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในทสีุด ดูเรอร์จึงเป็นหนึ่งในศิลปนิที่ยิ่งใหญ่ของยุคฟื้นฟู

ศิลปวิทยา งานศิลปะของเขาไม่เพียงแต่รวบรวมทฤษฎีของเรเนสซองส์ที่เกี่ยวกับสัดส่วนและมุมมอง

เท่านั้น แตผ่ลงานของดูเรอร์ยังแสดงให้เห็นถึงความงามในธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ ภูมิทัศน์ต่าง ๆ ที่

สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริง เทคนิคภาพพิมพ์และการวาดภาพของเขาไดเ้ป็นที่รู้จักกันทั่ว

ยุโรป เขายังเป็นผู้บุกเบิกในฐานะการน ารูปทรงเรขาคณิตมาช่วยสร้างสรรค์ในงานศิลปะ และน า

ความรู้ ยุคฟื้ นฟู ศิลป วิทยาของอิตาลี เผยแพร่ ไปทั่ วยุ โรปตอนเหนือ  จนถึงศตวรรษที่  18 
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นักวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาพวาดวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแต่ภาพกายวิภาค

ศาสตร์ แต่ยังรวมถึงภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ของโลกธรรมชาติเช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 62 ภาพ Self Portrait ของ อัลเบรคท์ ดูเรอร์ (Albrecht Durer) 
ท่ีมา: CAROLYN MCDOWALL, “ALBRECHT DURER – OBSERVING NATURE,” accessed March 30, 2019,  
available from https://www.thecultureconcept.com/albrecht-durer-observing-nature 
 

ภาพท่ี 61  ภาพวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์และพืชในธรรมชาติ ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: BYRON'S MUSE, “Albrecht Dürer’s Watercolours,” accessed March 30, 2019, available from  
https://byronsmuse.wordpress.com/2015/06/17/albrecht-durers-watercolours/ 
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ภาพท่ี 63 หนังสือต าราเกี่ยวกับการวัดขนาด (Under Weyssung der Messung) ปี 1525 ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: PI Nixon, “Under Weyssung der Messung ,” accessed March 30, 2019, available from  
http://library.uthscsa.edu/2012/03/albrecht-durers-human-proportions/ 
 

ภาพท่ี 64 หนังสือเกี่ยวกับสัดสว่นของมนุษย์ (Four Book on Human Proportion) ปี 1528 ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: PI Nixon, “Albrecht Dürer’s Human Proportions,” accessed March 30, 2019, available from  
http://library.uthscsa.edu/2012/03/albrecht-durers-human-proportions/ 
 



  

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 65 งานภาพพิมพ์โลหะ Adam and Eve ปี 1504 แสดงให้เห็นถึงการน าทฤษฎีกายวิภาคของเรเนสซองส์มาถ่ายทอด
เรื่องราวทางศาสนา 
ท่ีมา: DR. BONNIE NOBLE, “Albrecht Dürer, Adam and Eve,” accessed March 30, 2019, available from  
https://smarthistory.org/durer-adam-and-eve/ 
 

ภาพท่ี 66 ภาพวาดสีน้ าดอก  Columbine ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: Cynthia Rice, “THE RENAISSANCE,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-4-renaissance 
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ภาพท่ี 67 ภาพวาดการศึกษาสัตว์วิทยา Young Hare ปี 1502 ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: BYRON'S MUSE, “Albrecht Dürer’s Watercolours,” accessed March 30, 2019, available from  
https://byronsmuse.wordpress.com/2015/06/17/albrecht-durers-watercolours/ 
 

ภาพท่ี 68 ภาพวาดการศึกษาสัตว์และแมลง Stag Beetle ปี 1505 ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: BYRON'S MUSE, “Albrecht Dürer’s Watercolours,” accessed March 30, 2019, available from  
https://byronsmuse.wordpress.com/2015/06/17/albrecht-durers-watercolours/ 
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ภาพท่ี 69 ภาพวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์ในธรรมชาติ ของ Albrecht Durer ปี 1526 
ท่ีมา: BYRON'S MUSE, “Albrecht Dürer’s Watercolours,” accessed March 30, 2019, available from  
https://byronsmuse.wordpress.com/2015/06/17/albrecht-durers-watercolours/ 
 

ภาพท่ี 70 ภาพวาดการศึกษาพฤกษศาสตร์ในธรรมชาติ Une fleur ของ Albrecht Durer  
ท่ีมา: BYRON'S MUSE, “Albrecht Dürer’s Watercolours,” accessed March 30, 2019, available from  
https://byronsmuse.wordpress.com/2015/06/17/albrecht-durers-watercolours/ 
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จนในระยะต่อมาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาระบบการพิมพ์ ท า

ให้ศิลปินสามารถผลิตผลงานได้มากข้ึนและเผยแพร่แจกจ่ายผลงานของพวกเขาได้ง่าย แท่นพิมพ์ถูก

พัฒนาข้ึนในประเทศเยอรมนีไม่นานหลังจากปี 1450 ท าให้ภาพประกอบพวกพืชสมุนไพรสามารถเขา

ถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวาง พฤกษศาสตร์เริ่มกลายมาเป็นศาสตร์พื้นฐานและได้แยกออกมาต่างหาก

ในช่วงปลายศตวรรษที่  15 จนกระทั่งในปี 1530 มีการตีพิมพ์ภาพพรรณพืชสมุนไพรในหนังสือ 

Herbarum Vivae Eicones ของ อ็อทโท บรูนเฟ็ลส์ (Otto Brunfels ค.ศ. 1488 –1534) นักเทว

วิทยาและนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน โดยภาพประกอบหนังสือเล่มนี้เป็นฝีมือของ Hans Wieditz 

ลูกศิษย์ของอัลเบรคท์ ดูเรอร์ ได้แกะสลักไม้ที่มีรายละเอียดอย่างประณีตตามแบบอย่างที่ปรากฏใน

ธรรมชาติ รวมไปถึงร่องรอยกลีบใบต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดอย่างพิถีพิถันในเทคนิคภาพพิมพ์ นอกจากนี้

ยังมีผลงานของ Leonhart Fuchs (ค.ศ. 150 -1566) อีกหนึ่งในต าราสมุนไพรที่ส าคัญจากหนังสือ 

De Historia Stirpum Commentari Insignes โด ย มี จิ ต ร ก ร ช่ื อ  Albert Meyer เป็ น ผู้ ว า ด

ภาพประกอบเผยแพร่เมื่อป ี1542 ซึ่งมกีารอธิบายพืชมากกว่า 500 ชนิดและสร้างข้ึนในขนาดเท่าจริง 

ท าให้การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เริ่มมีคุณค่าและมีความส าคัญในการจัดพิมพ์หนังสือด้าน

พฤกษศาสตร์มากยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 71 ภาพสมุนไพรในหนังสือ Herbarum Vivae Eicones เผยแพร่ในปี 1530 ของ อ็อทโท บรูนเฟ็ลส์ Otto Brunfels  
ท่ีมา: Cynthia Rice, “MODERN AGE OF BOTANY,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-6-modern-age-botany 
 



  

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72 ภาพประกอบหนังสือในหนังสือ Herbarum Vivae Eicones โดย Hans Wieditz ลูกศิษย์ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: Cynthia Rice, “MODERN AGE OF BOTANY,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-6-modern-age-botany 
 

ภาพท่ี 73 ภาพจิตกรพฤกษศาสตร์ใช้แม่พิมพ์ไม้ จากหนังสือ De Historia Stirpum ของ Leonhart Fuchs 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Leonhart Fuchs,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-leonhart-fuchs.html 
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ภาพท่ี 74 ภาพประกอบพฤกษศาสตร์ในหนังสือ De Historia Stirpum  วาดโดย Albert Meyer 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Leonhart Fuchs,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-leonhart-fuchs.html 
 

ภาพท่ี 75 ภาพประกอบพฤกษศาสตร์ในหนังสือ De Historia Stirpum  วาดโดย Albert Meyer  
ท่ีมา: Cynthia Rice, “MODERN AGE OF BOTANY,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-6-modern-age-botany 
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ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ของตระกลูเมดิซ ี

ช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการกลุ่มปัญญาชนทั้งหลาย มีความช่ืนชอบในพืชพรรณจนพัฒนาข้ึน

อย่างเป็นธรรมชาติกลายเป็นความสนใจทั้งในงานพฤกษศิลป์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความผูกพันอย่าง

กลมกลืนกับความรักในศิลปะของครอบครัวเมดิซี  และเป็นแรงพลักดันส าคัญในราชส านัก เหล่า

ปัญญาชน นักวิทยาศาสตร์ และศิลปิน กลุ่มคนเหล่าน้ีได้สร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่มีพลวัตและ

ชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน หนึ่งในนั้นคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ได้รับประโยชน์จากแรง

กระตุ้นในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 

ในศตวรรษที่ 15 การศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเพาะปลูกพืชพรรณได้รับการ

สนับสนุนอย่างเต็มที่จาก โคสิโม เด เมดีชี (Cosimo I Elder ค.ศ. 1389-1464) หรือที่รู้จักในนาม 

Pater Patriae (บิดาแห่งประเทศ) นโยบายนี้ถูกสานต่อไปถึง โลเรนโซ เด เมดีชี (Lorenzo the 

Magnificent ค.ศ. 1449-1492) และจนถึงยุคต่อมาโดยสมาชิกรุ่นที่สองของครอบครัวเมดิชีใน

คริสต์ศตวรรษที่16 ผู้คนเหล่านี้ได้เข้ามามีอ านาจในเมืองฟลอเรนซ์ และเป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรง

อิทธิพลที่สุดของยุโรป ก่อนที่สายสกุลนี้จะสิ้นสุดลงในอีกสองร้อยปีต่อมา ทุกคนที่กล่าวมาล้วน

แล้วแต่ให้ความสนใจในโลกวิทยาศาสตร์และพฤกษศาสตร์ และเป็นเบื้องหลังในการสนับสนุนการ

ท างานของเหล่านักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์ในยุคนั้น 

ความช่ืนชอบหลงไหลในวิทยาศาสตร์เหล่านี้เช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับความสนใจด้านศิลปะ

ของครอบครัวเมดิซี มีการสนับสนุนอุดมการณ์และการอภิปรายเชิงปรัชญาที่ด าเนินการในศตวรรษที่ 

15 ในฟลอเรนซ์ โดยผู้น าระดับสูงของสถานบันการศึกษา Accademia Platonica ก่อตั้งโดย โคสิโม 

เด เมดีชี ซึ่งมีจุดประสงค์ส าคัญที่จะค้นหาต าราต้นฉบับเพื่อการศึกษาปรับปรุงใหม่ นักมนุษยนิยมได้

ค้นพบส าเนาของหนังสือต าราที่มีค่าช่ือ Lucretius 'De rerum natura และ Pliny the Historia 

naturalis ในอารามของ Saint Gall สร้างความตื่นเต้นให้แก่เหล่าปัญญาชนที่ได้ทราบข่าวเป็นอย่าง

มาก ต าราฉบับโบราณหลายเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาอิตาลี จากการบันทึกของ Angelo 

Poliziano กวีและนักมนุษยนิยมกลุ่มแรก ๆ ที่ช่ืนชมและให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์ในฐานะ

ศาสตร์แขนงใหม่ขององค์ความรู้ ภูมิปัญญาความรู้ต่าง ๆ ได้ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วในเวนิส และ

กระจายตัวอย่างกว้างขวางในแวดวงพฤกษศาสตร์ในฟลอเรนซ์ อีกหนึ่งผลงานที่ส าคัญคือ De 

Materia Medica ต าราพฤกษศาสตร์การแพทย์ของ Dioscorides ที่ ถูกแปลเป็นภาษาละติน

เช่นเดียวกัน ส าเนาของงานเหล่าน้ีถูกเก็บในห้องสมุดที่ครอบครัวเมดิชิจัดต้ังข้ึนใน The Convent of 

San Marco ซึ่งสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษาในวงการพฤกษศาสตร์เป็นอย่างมาก 
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ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาผู้คนมีความใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติมากข้ึน 

หลังจากการตื่นตัวในการศึกษาจากการวางรากฐานของแนวคิดมนุษยนิยม การพัฒนาความรู้จาก

การศึกษาโดยตรงและการไตร่ตรองอย่างรอบคอบจากต าราโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือ 

Historia naturalis ของ Pliny the Elder ที่ ได้กล่ าวให้ความส าคัญ ในเรื่องศิลปะพอ ๆ กับ

ปรากฎการณ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไดน้ าไปสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมทัง้ในศิลปะและความ

สนใจในธรรมชาติ มีส่วนส าคัญในการสร้างศิลปินที่ดีที่สุดแห่งยุค เกิดทฤษฎีความงามข้ึนมามากมาย 

และองค์ความรู้เหล่าน้ีได้มีบทบาทต่อการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในยุคต่อมา  

 

ภาพท่ี 76 ส าเนาของหนังสือ 3 เล่ม ท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ท่ีได้รับการรื้อฟ้ืนในช่วงฟ้ืนฟูศิลปวิทยา
จากการสนับสนุนของตระกูล Medici ท่ีถูกค้นพบในอาราม Saint Gall 
ท่ีมา: (ภาพซ้าย) “Natural History (Pliny),” accessed March 30, 2019, available from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_History_(Pliny) 

       (ภาพกลาง) REG CURTIS, “On Lucretius,” accessed March 30, 2019, available from 

https://pittsburghquarterly.com/between-the-issues/item/2238-on-lucretius-part-ii-why-his-poem-was-so 

       (ภาพขวา) Diane Savona, “The Materia Medica Tablet,” accessed March 30, 2019, available from 

http://www.dianesavonaart.com/blog/2018/8/20/pharmacopeia 
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ลัทธิมนุษยนิยมและชุมชนวิทยาศาสตร์ที่เกิดข้ึนมาใหม่ น าไปสู่การฟื้นฟูอุดมคติแบบคลาสสกิ

เกี่ยวกับคุณธรรมและความดีในชีวิตที่เรียบง่าย และพยายามที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ 

โดยมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่ทันสมัย ซึ่งอยู่ในความสนใจที่ต้องการจะลงทุนพื้นที่

ส าหรับปลูกพืชพรรณทั้งเพื่อการศึกษาและภาคการเกษตร ด้วยบรรยากาศที่ได้รับการกระตุ้นนี้

รวมเข้ากับการทบทวน ประเมินความรู้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเข้ากับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

สมัยใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติและภูมิทัศน์ ท าให้หลักการส าหรับแนวคิดการจัดสวนแบบใหม่ถูก

พัฒนาข้ึนมาในฟลอเรนซ์  

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่  15 อัลแบร์ตี (Leon Battista Alberti ค.ศ.1404 -1472) 

สถาปนิกคนส าคัญ เป็นคนแรกที่มองเห็นสวนในฐานะการก่อสร้างแบบรวมศูนย์ โดยมีลักษณะเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นระเบียบแบบแผน สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของเมือง Vitruvian ในอุดม

คติ และไดใ้ห้ค าแนะน าในการสร้างสวน Humanistic Garden ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สวนแห่งนี้ถูก

สร้างข้ึนล้อมรอบบ้านพักที่ Quaracchi ในชนบทซึ่งอยู่ไม่ไกลจากฟลอเรนซ์ จากหลักฐานได้พบว่ามี

การน ากฎของทัศนียภาพแบบใหม่มาใช้ในการจัดวาง และมีความพยายามที่จะประสานสวนให้เข้ากับ

ภูมิทัศน์โดยรอบ โดยหลักการส าคัญของ อัลแบรต์ี ในการอ้างอิง ตระกูลเมดิชิมีการสรา้งและปรบัปรุง

กลุ่มอาคารวิลล่าที่ งดงามนอกเมือง ไว้หลายที่  ซึ่ งภายหลังได้กลายเป็นผลงานช้ินเอกของ

สถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการทีม่ีการตกแต่งด้วยสวนที่ปลูกขึ้นและดูแลอย่างประณีต สวนแห่ง

นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แปลงที่ดินที่อุทิศให้กับการปลูกพืช เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับห้องครัวหรือยา

สมุนไพรอีกต่อไป มันยังถูกใช้ส าหรับการเกษตรและศึกษาพัฒนาด้านพฤกษศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน ที่

แห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ที่เกิดทั้งศิลปะและธรรมชาติ เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ชมได้พักผ่อนจิตใจ เป็นที่ซึ่ง

พืชพรรณต่าง ๆ ได้รับการเพาะปลูกดูแลอย่างดีเพื่อให้ได้รูปร่าง สี และกลิ่นหอม สร้างความ

ประทับใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเช่น Villa di Castello จนไดก้ลายเป็นที่เลื่องลือในฐานะ luogo 

di delizie (สถานที่แห่งความสุข) หลังจากได้รับการปรับปรุงโดยสถาปนิก Michelozzo ที่ไดจ้ัดวาง

สวนขนาดใหญ่ซึ่งประดับด้วยน้ าพุ และพืชหายากหลายหลากชนิดล้อมรอบตัวอาคาร 

แนวคิดอุดมคติของชนช้ันสูงเกี่ยวกับธรรมชาติที่พัฒนาข้ึนในฟลอเรนซ์ในช่วงครึ่งหลังของ

ศตวรรษที่ 15 สะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในบทกวีเท่านั้น แต่ยังพบในผลงานของศิลปินผู้ที่

พยายามที่จะถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของพวกเขาเกี่ยวกับโลกอย่างได้อย่างกลมกลืน ซึ่งถูกหล่อหลอมจาก

อุดมคติสมัยโบราณ ในช่วงเวลานี้เองการสร้างผลงานด้านศิลปะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ความ

ประณีตละเอียดอ่อนและเนื้อหาเชิงอุดมการณ์ที่ซับซ้อน จึงเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาเพื่อ



  

 

83 

แสดงออกถึงแนวคิดใหม่และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง ตัวอย่างภาพอ้างอิงทางพฤกษศาสตร์จึงมี

ความส าคัญส าหรับโลกอย่างมากในฐานะที่ธรรมชาติไดม้อบองค์ความรู้อย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดไว้ให้ ซึ่ง

การจะศึกษาค้นคว้าต้องอาศัยการตีความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพเขียนเหล่าน้ันให้ได้ รายละเอียดของ

ธรรมชาติไดด้ึงดูดความสนใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันภาพพฤกษศาสตร์เหล่าน้ีก็ได้

ให้ ข้อมูลอย่างถูกต้อง และแม่นย าอันเป็นแหล่งความรู้ เกี่ยวกับพืชพรรณในธรรมชาติ การ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่ เกิดข้ึนในช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษนี้ ท าให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้

ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด และเพิ่มมากข้ึนเมื่อมีการน าพืชสายพันธ์ุใหม่ ที่เข้ามาจากการส ารวจ

ดินแดนอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 77 ภาพวาด Euphorbia dendroides ของ Jacopo Ligozzi จิตรกรท่ีท างานในสวนพฤกษศาสตร์ของตระกูล Medici 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 13. 
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ภาพท่ี 78 ภาพวาดสวนพฤกษศาสตร์ Villa l'Ambrogiana ของตระกูล Medici โดย Giusto Utens  
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 54. 

 

ภาพท่ี 79 สวนพฤกษศาสตร์ Villa l'Ambrogiana ท่ีถูกสร้างขึ้นส าหรับการเกษตรและศึกษาพัฒนาด้านพฤกษศาสตร์  
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 53. 
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ภาพท่ี 80 ภาพวาดสวน Villa di Castello แสดงให้เห็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งประดับด้วยน้ าพุ และพืชหายากท่ีได้รับ
การยกยองว่าเป็น luogo di delizie หรือ สถานท่ีแห่งความสุข วาดโดย Giusto Utens  
ท่ีมา: Hannah, “THE VILLA CRAWL,” accessed March 30, 2019, available from  
https://florenceforfree.wordpress.com/2013/06/27/the-villa-crawl/ 

 

ภาพท่ี 81 สวน Villa di Castello มีลักษณะการก่อสร้างแบบรวมศูนย์ สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของเมือง Vitruvian ในอุดมคติ 
ท่ีมา: Hannah, “THE VILLA CRAWL,” accessed March 30, 2019, available from  
https://florenceforfree.wordpress.com/2013/06/27/the-villa-crawl/ 
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จาโคโป ลิโกซี (Jacopo Ligozzi ค.ศ. 1547–1626) จิตรกรที่มีความสามารถรอบด้าน แต่

ผลงานที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดคือ ผลงานภาพวาดทางพฤกษศาสตร์และภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

ผลงานของเขาถูกสร้างอย่างปราณีตสวยงามและไม่มีใครโดดเด่นเกินจนถึงศตวรรษที่ 18 ตามความ

คิดเห็นของ Wilfrid Blunt นักเขียนและนักกวีชาวอังกฤษ ลิโกซีถือก าเนิดที่เมืองเวโรน่า (Verona) 

ในตระกูลของจิตรกรและช่างฝีมือ ท าให้เขามีความสามารถทางศิลปะที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย 

โดยใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเมืองฟลอเรนส์ ในฐานะลูกจ้างของโคสิโมที่ 1 เด เมดีชี (Medici Dukes) ในปี 

1574 เขาได้รับต าแหน่งหัวหน้าขอสถาบันการศึกษาศิลปะแห่งการวาด Accademia e Compagnia 

delle Arti del Disegno ที่ถูกก่อตั้งข้ึนโดย โคสิโม เด เมดีชี เริ่มแรกเขาได้วาดภาพฉากในพระคัมภีร์

ไบเบิลขนาดใหญ่ และออกแบบฉากในโรงละคร รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเย็บปักถักร้อย 

และ pietra dura เทคนิคการสร้างลวดลายด้วยการปะติดหินสี ที่กลายเป็นที่นิยมในเวลาต่อมา 

นอกจากนั้น จาโคโป ลิโกซี ยังมีช่ือเสียงจากการวาดภาพชุดเครื่องแต่งกายชาวตุรกีอีก

ประมาณ 25 ภาพ ซึ่งบางภาพปรากฎภาพพืชและสัตว์รวมอยู่ด้วย โดยเขาได้ดัดแปลงจากภาพสเกตช์

ของนักเดินทางที่ส ารวจไปยังประเทศต่าง ๆ ทางตะวันออก ภาพสัตว์และดอกไม้หลาย ๆ ชนิดของ

เขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่นแม้เขาจะไม่เคยเห็นสิ่งเหล่าน้ันมาก่อน ส่วนงานช้ินส าคัญที่

สร้างช่ือเสียงให้เขากลับเป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์และภาพวาดสัตว์ต่าง ๆ ภาพประกอบพืช

พรรณโดยเฉพาะภาพดอกไม้ในช่วงปี 1580 ซึ่งภาพวาดของเขาส่วนใหญ่จะมีขนาดเทียบเท่าของจริง 

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นทุกส่วนของดอกและต้นรวมไปถึงรากที่มีความละเอียดสูง ที่ได้ถ่ายทอดออกมา

อย่างถูกต้องแม่นย าและสวยงามเป็นอย่างมาก ดอกไม้ส่วนใหญ่ที่เขาวาดมีต้นก าเนิดมาจากดินแดน

แถบเมดิเตอร์เรเนียน และถูกส่งมาถึงมือเขาโดยนักพฤษศาสตร์ชาวอิตาลี (Ulisse Aldrovandi ค.ศ. 

1522 - 1605) ผู้ก่อตั้งสวนพฤษศาสตร์ใน Bologna และเป็นผู้ว่าจ้าง ลิโกซี ให้วาดภาพดอกไม้ให้เขา

จ านวนหลายช้ิน อีกทั้ งยังได้ยกย่อง ลิโกซี ว่าเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของวงการ

พฤกษศาสตร์ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการแบง่หมวดหมูท่ี่ชัดเจน ภาพวาดดอกไม้หลาย ๆ ภาพ เช่นภาพดอก 

Mirabilis จากป ระเทศแม็ กซิ โก  ต้นMandrake, Burning bush, Black Iris ดอก  Anamone 

coronaria, Muscari macrocarpum และ tree spurge จากประเทศตุรกี ซึ่งเป็นสิ่งที่ ค่อนข้าง

แปลกใหม่และน่าต่ืนตาตื่นใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลาน้ัน นอกจากนี้เขายังวาดภาพดอกไม้อีกหลาย

ชนิดที่มาจากเทือกเขาแอลป์ หรือทางตอนเหนือของทวีปยุโรป รวมทั้งภาพสัตว์ต่าง ๆ โดยภาพวาด

ดอกไม้ของเขาส่วนใหญ่ถูกวาดข้ึนโดยใช้เทคนิคสีน้ าแบบทึบแสง หรือสีกวอช (gouache) ผ่านทักษะ

วิธีการไล่แสงเงาที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างรูปทรงของใบและลักษณะส าคัญต่าง ๆ ของพืช รูปแบบการวาด
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ของเขามีความสวยงามคมชัดผ่านการสังเกตที่เยี่ยมยอด ถึงแม้ต้นแบบบางช้ินเขาไม่เคยเห็นของจริง

มาก่อน แสดงให้เห็นถึงจินตนาการข้ันสูงจนสามารถถ่ายทอดจากตัวอย่างต้นแบบออกมาได้อย่าง

สมจริง ซึ่งปัจจุบันสามารถพบภาพของเขาอยู่ใน Gabinetto Disegni e Stampe ใน Uffizi ในเมือง

ฟลอเรนซ์ และในมหาวิทยาลัย Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 82 ภาพวาดดอก Mourning Iris เทคนิคสี gouache บนกระดาษ ของ Jacopo Ligozzi 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 43. 

 

ภาพท่ี 83 ภาพวาดดอก Valeriana เทคนิคสี gouache บนกระดาษ ของ Jacopo Ligozzi 
ท่ีมา: arttrav, “THE VILLA CRAWL,” accessed March 30, 2019, available from  
http://www.arttrav.com/florence/ligozzi-pitti-exhibit-review/ 
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ภาพท่ี 84 ภาพวาดดอก Peony เทคนิคสี gouache บนกระดาษ ของ Jacopo Ligozzi 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 46. 

 

ภาพท่ี 85 รายละเอียดภาพวาดดอก Peony โดยส่วนใหญ่มาจากดินแดนแถบเมดิเตอร์เรเนยีน  
แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดท่ีชัดเจนของดอกใบ โดยภาพวาดส่วนใหญ่ของ Jacopo Ligozzi จะมีขนาดเทียบเท่าของจริง 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 47. 
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ภาพท่ี 87 ภาพวาดต้น Mandrake เทคนิคสี gouache บนกระดาษ ของ Jacopo Ligozzi 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 
THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 49. 
 

ภาพท่ี 86 ภาพวาดดอก Valeriana เทคนิคสี gouache บนกระดาษ ของ Jacopo Ligozzi 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 48. 

 



  

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 89 ภาพวาดดอก Globe Candytuft และนก Hazel Hen เทคนิคสี gouache บนกระดาษ ของ Jacopo Ligozzi 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 
THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 49. 
 

ภาพท่ี 88 ภาพวาดนก Bird of Paradise และผลของต้น fic Branch เทคนิคสี ฝุ่น tempera และสีน า บนกระดาษ 
แสดงให้เห็นความเข้าใจของ Jacopo Ligozzi ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวา่งสัตว์ และถิ่นท่ีอยู่ 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 51. 
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ภาพท่ี 91 ผลงาน Parato di santa reparata นอกจากภาพวาดพืชและสัตว์ Jacopo ยงัมีผลงานออกแบบลวดลายบนผ้าไหมใน
ชุดแต่งกายแบบตุรกีท่ีได้น าภาพพืชพรรรดอกไม้มาผสมผสานเป็นลวดลายในผลงานได้อย่างลงตัว 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 

THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 74. 

 

ภาพท่ี 90 ผลงาน pietra dura เทคนิคการสร้างลวดลายด้วยการปะติดหินสอีีกหนึ่งความสามารถท่ีโดดเด่น  
ของ Jacopo Ligozzi 
ท่ีมา: Lucia Tongiorgi Tomasi and Gretchen A. Hirschauer, The Flowering of Florence BOTANICAL ART FOR 
THE MEDICI, (Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2002), 64. 
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ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในช่วงศตวรรษท่ี 17 - 18 

หลังจากยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีการหลั่งไหลเข้ามาของพืชพรรณและดอกไม้ชนิดใหม่ ๆ เป็น

จ านวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นดอกไม้เป็นประเภทมีหัว เพราะง่ายต่อการขนส่งโดยเฉพาะดอกทิวลิป 

ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ดอกไม้เหล่านี้ภายหลังได้รับการขยายพันธ์ุ และซื้อขายกันทั่วไปในยุโรป 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ภาพวาดทางศาสนาจึงได้รับ

ความนิยมลดน้อยลง และศิลปินไดห้ันมาวาดรูปดอกไม้และผลไม้มากข้ึน แทนที่จะวาดภาพจิตรกรรม

ทางศาสนาอย่างที่ท ากันมา มีการเขียนภาพที่มีเนื้อหาต่างออกไปโดยเฉพาะภาพเขียนหุ่นนิ่งที่

กลายเป็นที่นิยมในเนเธอร์แลนด์และได้เป็นที่ยอมรับกันมากข้ึน จากองค์ประกอบที่สวยงามและ

ละเอียดอ่อนวัตถุถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ  

ในช่วงปลายของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์มีความก้าวหน้ากว่าเดิมมาก 

นอกจากการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์แล้ว ในยุคนี้ยังได้มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้งไว้ใน

พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบหอพรรณไม้ ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า Hortus Hyemalis หรือ The Winter Garden 

ที่ใช้เป็นห้องส าหรับเก็บตัวอย่างพืชในสวนแทนที่จะเป็นการวาดภาพเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม

การวาดภาพประกอบพฤกษศาสตร์ที่แสดงลักษณะต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิดยังเป็นที่นิยมอยู่ เพราะ

ภาพวาดสามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างจากหลาย ๆ ตัวอย่างให้มาประกอบไว้เป็นภาพเดียวกัน อีกทั้ง

ยังมีสีสันสวยงาม และสามารถขยายส่วนส าคัญของพืชพร้อมอธิบายข้อมูลได้อีกด้วย ต่อมาจน

ศตวรรษที่ 17 จึงมีนักวาดภาพประกอบพฤกษศาสตร์เกิดข้ึนในหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่ท างานใน

ราชส านักรวมถึงในสวนพฤกษศาสตร์ที่ส าคัญต่าง ๆ ทั่วยุโรป จึงให้ยุคนี้เกิดจิตรกรวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ ข้ึนมาหลายคนเช่น Maria Sibylla Merian, Georg Dionysius Ehret, Sydney 

Parkinson เป็นต้น 

แม้ว่าการศึกษาด้าน กีฏวิทยา18 (Entomology) ยังคงอยู่ในช่วงแรกเริ่มในศตวรรษที่  17 

โดยมีจุดเริ่มต้นส าคัญจาก มาเรีย ซิลเบลล่า มาเรียน (Maria Sibylla Merian ค.ศ. 1647 – 1717) 

ซึ่งเป็นนักธรรมชาติวิทยาและนักวาดภาพพฤกษศาสตร์ ภาพวาดของเธอส่วนใหญ่เป็นภาพพืชพรรณที่

บันทึกจากการเดินทางไปยังประเทศในเขตร้อนช้ืนอย่างประเทศซูรินาม (Suriname) ทางชายฝั่ง

ตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ กลายเป็นหนึ่งในศิลปินคนแรกที่ให้ความส าคัญกับภาพวาดแมลง

                                                             
18 กีฏวิทยา คือ สาขาวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ในกลุ่มของแมลง เพ่ือศึกษาแมลงท่ีมีประโยชน์ หรือโทษโดยตรงต่อมนุษย์ โดยการ
วิเคราะห์ศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตและสิ่งแวดล้อมรวมถงึพฤติกรรม นอกจากนั้นยังสนใจท่ีจะศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงและ
เพ่ิมผลผลิต โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ กีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม และกีฏวิทยาชุมชน  
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และพืชรวมถึงถิ่นที่อยู่ เธอมีผลงานตีพิมพ์รปูแมลงในทวีปยุโรปถึง 3 เล่ม หลังจากนั้นใช้เวลาร่วม 2 ปี 

ในการรวบรวมข้อมูลและวาดภาพแมลงกับดอกไม้ในซูรินาม เธอจึงถือเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านกีฏ

วิทยาในซูรินาม ซึ่งได้สร้างความรู้ด้านกีฏวิทยาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

Maria Sibylla Merian เป็นชาวสวิสมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็นนักธรรมชาติวิทยา

คนแรก ๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลง เธอได้ศึกษาและบันทึกภาพวงจรชีวิตแมลงไว้ถึง 186 สายพันธ์ุ และ

ค้นพบแมลงที่ไม่มีใครรู้จักในประเทศซูรินามอีกหลายชนิด จนกระทั่งบันทึกของเธอถูกใช้เป็น

แบบอย่างการศึกษาเกี่ยวกับแมลงในปัจจุบัน มาเรียเริ่มสนในแมลงตั้งแต่อายุ 13 ปี โดยวัยเด็กเธอได้

เลี้ยงหนอนไหมตอนอาศัยอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) จึงได้พบว่าตัวดักแด้นั้นเป็นผู้ให้ก าเนิด

เหล่าผีเสื้อที่สวยงาม และการเลี้ยงหนอนไหมท าให้เธอได้รู้ถึงวงจรชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพวก

แมลงและเริ่มลงมือวาดภาพเพื่อบันทึกสิ่งมีชีวิตที่เธอได้พบเห็น หลังจากการแต่งงาน มาเรีย ยังคง

สนใจการวาดภาพธรรมชาติรอบตัวพร้อมทั้ งสอนศิลปะด้วย จนกระทั่ งเธอได้ เขียนหนังสือ

ภาพประกอบจ านวน 3 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือภาพประกอบเกี่ยวกับแมลงและพืชที่เธอเฝ้าสังเกตุ ต่อมา

ในปี 1685 ได้แยกทางกับสามีท าให้เธอและลูกสาวสองคนย้ายไปอาศัยอยู่กับแม่ ซึ่งอยู่ในชุมชนที่

ค่อนข้างเคร่งศาสนา บ้านที่เธออาศัยอยู่เป็นบ้านของผู้ปกครองประเทศซูรินาม ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น

ผู้สนับสนุนให้มาเรยีเดินทางไปยังประเทศซูรินาม ซึ่งเป็นประเทศเมอืงข้ึนของฮอลแลนด์ จนกระทั่งใน

ป ี1699 มาเรียได้รับทุนสนับสนุนจากเมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ให้เดินทางไปยังประเทศซูริ

นามในฐานะนักธรรมชาติวิทยาเพื่อส ารวจพืชและสัตว์พื้นถ่ินในซูรินาม จนกระทั่งเธอติดเช้ือมาลาเรีย

และเดินทางกลับมาทีฮ่อลแลนด์อีกครั้ง จากนั้นมาเรียจึงได้เริ่มเขียนหนังสอืภาพประกอบเพื่อบอกเล่า

เกี่ยวกับประสบการณ์ในประเทศซูรินามที่เธอได้มีโอกาสไปส ารวจ และเผยแพร่ในปี 1705 ช่ือ 

Metamorphosis Insectorum Surinamensium หนังสือสวยงามเล่มนี้เต็มไปด้วยภาพเขียนของ

พืชและสัตว์ในซูรินาม โดยเฉพาะผีเสื้อรวมทั้งแมลงและสัตว์ต่าง ๆ หลายชนิดในเขตร้อน ซึ่งท าให้

หนังสือของเธอได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในยุโรป รวมทั้งหนังสือรวมภาพแมลงหลายชนิดอีกใน

เวลาต่อมา  

ในฐานะศิลปินงานของ Maria Sibylla Merian มีอิทธิพลอย่างมากต่อภาพประกอบทาง

วิทยาศาสตร์ นอกจากความถูกต้องและความสมจริงในภาพเขียนของเธอแล้ว ภาพแมลงของเธอยัง

เป็นภาพแรกที่แสดงถึงช่วงชีวิตที่แตกต่างกันของดักแด้ ในแต่ละสายพันธ์ุรวมทั้งพืชและอาหารของ

มัน การอุทิศตนอย่างยิ่งใหญ่จากการศึกษาและวาดภาพแมลงเหล่านี ้ท าให้มาเรียได้รับการยอมรับว่า

เป็นหนึ่งในนักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์แมลง และดอกไม้ที่ดีที่สุดในยุคนั้น 
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ภาพท่ี 92 Maria Sibylla Merian เป็นนักธรรมชาติวิทยาและนักวาดภาพพฤกษศาสตร์ ภาพพิมพ์โดย Jacobus Houbraken 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
 

ภาพท่ี 93 ผลงานภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ หนอนผีเสื้อและดักแด้โดย Maria Sibylla Merian เทคนิคสีน้ าบนเวลุ่ม 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
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ภาพท่ี 95 ผลงานภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Ananas mit Kakerlake (สับปะรดกับแมลงสาบ) ของ Maria Sibylla Merian 
ระหว่างปี 1701-1705 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
 

ภาพท่ี 94 ผลงานภาพทางพฤกษศาสตร์ Duroia eriopila จากหนังสือ Metamorphosis insectorum Surinamensium  
ของ Maria Sibylla Merian เผยแพร่ในปี 1705 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
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ภาพท่ี 96 ผลงานภาพทางพฤกษศาสตร์ Duroia eriopila จากหนังสือ Metamorphosis insectorum Surinamensium  
ของ Maria Sibylla Merian เผยแพร่ในปี 1705 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
 

ภาพท่ี 97 ผลงานภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ต้นโกโก้ และแมลงจากซูรินาม ปี 1705 ของ Maria Sibylla Merian 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
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ภาพท่ี 98 ภาพพฤกษศาสตร์ จากแม่พิมพ์โลหะ ในหนังสือ Metamorphosis insectorum Surinamensium  
ของ Maria Sibylla Merian เผยแพร่ในปี 1705 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
 

ภาพท่ี 99 ผลงานภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ วิวัฒนการเปลี่ยนแปลงของผีเสือ้ ในหนังสือ Metamorphosis insectorum 
Surinamensium ของ Maria Sibylla Merian เผยแพร่ในปี 1705 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Maria Sibylla Merian,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-maria-sibylla-merian.html 
 



  

 

98 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จากระบบการจ าแนกพืชของ คาร์ล ลินเนียส 

ในช่วงปีศตวรรษที่ 18 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และส่งผลส าคัญต่อวงการพฤกษศาสตร์

และชีววิทยาเป็นอย่างมาก นับเป็นจุดเริ่มต้นของงานอนุกรมวิธาน เมื่อราว 300 ปีก่อนนับตั้งแต่ที่ 

คาร์ล ลินเนียส (Carl Linnaeus ค.ศ. 1707-1778) นักพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ ชาวสวีเดน ได้

เสนอการจ าแนกพืชโดยใช้ระบบลักษณะของเพศ และการจัดระบบจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ 

โดยตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตด้วยภาษาลาตินในแบบทวินาม โดยได้ตีพิมพ์หนังสือ Systema 

Nature และ Species Plantarum ด้วยวิธีการการแบ่งลักษณะของเกษรเพศผู้ และได้ท าการ

รวบรวมช่ือพืชหลายชนิดอย่างเป็นระบบ  

จากการเดินทางส ารวจไปทั่วประเทศสวีเดนของ ลินเนียส เพื่อเก็บรวบรวมและจัดจ าแนก

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมไปถึงแร่ชนิดต่าง ๆ ได้ท างานร่วมกับนักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์คน

ส าคัญแห่งยุคนี้คือ Georg Dionysius Ehret (ค.ศ. 1707 - 1770) นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ซึ่ง

ได้รับการยกย่องว่าเป็นบรมครูแห่งวงการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ (The Greatest Of All 

Botanical Illustartors) ที่ได้วาดภาพลักษณะเกษรเพศผู้ตามลักษณะของเพศตามหลักการ ลินเนียส 

ในปี ค.ศ. 1736 ซึ่งภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ดังกล่าวได้แสดงถึงรายละเอียดของลักษณะของ

เพศตามระบบอนุกรมวิธานอย่างน่าสนใจ รวมทั้งได้น าระบบการใช้ตัวอย่างต้นแบบ (type) เพื่อมาใช้

ในการอ้างอิงซึ่งมีความส าคัญต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในยุคต่อมาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับ

เกียรติน าช่ือของเขามาต้ังเป็นช่ือพืชสกุล Ehretia อีกด้วย หนงัสือของ ลินเนียส ที่เพื่อเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการไดส้ร้างคุณูปการอย่างมากมายต่อวงการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน จนได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นบิดาแห่งอนุกรมวิธานสมัยใหม่  (The father of modern taxonomy) ร่วมกับนักชีววิทยา

ท่านอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

 Georg Dionysius Ehret (ค.ศ.1708-1770) เป็นหนึ่งในศิลปินทางพฤกษศาสตร์ที่มี

อิทธิพลมากที่สุดตลอดกาล เนื่องจากเขาได้พัฒนารูปแบบพฤกษศาสตร์จากระบบอนุกรมวิธาน 

นอกจากนี้เขายังเป็นศิลปินที่มีผลงานภาพประกอบคุณภาพสูงอีกเป็นจ านวนมาก ส าหรับการตีพิมพ์

ทางพฤกษศาสตร์และเป็นที่ต้องการของเหล่านักสะสมพืช เขาใช้เวลาช่วงแรกเริ่มเดินทางไปท างาน

ทั่วยุโรป ก่อนที่จะท างานร่วม คาร์ล ลินเนียส ในเวลาต่อมาเขาได้พัฒนาระบบการตั้งช่ือแบบทวินาม 

ผลงานของแสดงให้เห็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ จนได้ย้ายไปท างานที่อังกฤษ ในฐานะศิลปินเขากลายเป็น

ที่ต้องการอย่างมากของนักพฤกษศาสตร์และนักสะสมช้ันน า เพื่อใช้บันทึกพืชหายากของกลุ่มคน

เหล่าน้ี จนได้เป็นศิลปินพฤกษศาสตร์ช้ันน าในยุโรป  
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ภาพท่ี 100 คาร์ล ลินเนียส (Carl Linnaeus) นักพฤกษศาสตร์และสัตวศาสตร์ ชาวสวีเดน  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
 

ภาพท่ี 101 หนังสือ Systema Nature ของ คาร์ล ลินเนียส ท่ีน าเสนอการจัดระบบจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู ่
ตามลักษณะของเพศ ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1735 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
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ภาพท่ี 103 ภาพ Methodus Plantarum Sexualis การจ าแนกพืชโดยใช้ระบบลักษณะของเพศจากเกสรเพศผู้  
วาดโดย Georg Dionysius Ehret จากหนังสือ Systema Nature ของ คาร์ล ลินเนียส ปี 1736 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
 

ภาพท่ี 102 Linnaean taxonomy ภาพการจัดระบบจ าแนกสิ่งมีชีวิต โดยการต้ังชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมชีีวิตด้วยภาษาลาติน 
ในรูปแบบทวินาม โดยแบ่งเป็นชื่อสกุล และชื่อสายพันธ์ุ 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
 



  

 

101 

 จอร์จ เอห์เรต (Georg Dionysius Ehret) เป็นศิลปินชาวเยอรมันที่มีความช านาญทั้งด้าน

การจัดสวนและการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากพ่อของเขาทั้งการจัด

สวนและการวาดภาพ เมื่อโตข้ึนเขาและน้องชายได้ท างานดูแลสวนและวาดภาพบันทึกพรรณไม้ที่ 

The Elector Palatine ต่อมาได้รับการว่าจ้างจากผู้ปกครองเมือง Durlach ให้วาดภาพพืชพรรณใน

สวนของปราสาท Karlsburg ซึ่งสวนดังกล่าวนี้มีพืชพรรณมากมาย และมีลักษณะแปลกตาให้เขาได้

บันทึกภาพ จนได้รู้จักกับ August Wilhelm Sievert นักวาดภาพพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันขณะ

เดินทางมาที่ปราสาทแห่งนี้เพื่อวาดภาพพรรณพืช เขาเองก็หวังว่าจะได้เรียนรู้และศึกษา แต่กลับไม่

เป็นเช่นนั้นเขาได้ท าหน้าที่เพียงเป็นคนบดสีให้แก่ศิลปิน จากนั้นไม่นานจึงตัดสินใจลาออกจากงาน

และมุ่งความสนใจไปที่การเป็นศิลปินเพื่อวาดภาพพฤกษศาสตร์อย่างจริงจัง เขาและน้องชายจึง

เดินทางไปยังเวียนนาและท างานให้กับนักเภสัชกร ท าหน้าที่บันทึกภาพพรรณพืชเพื่อเก็บตัวอย่าง ใน

ขณะเดียวกันเขาก็พัฒนาความสนใจของตนในการศึกษาการบันทึกพืชพื้นถ่ินไปด้วย เภสัชกรหนุ่มยัง

ได้แนะน าให้เขารู้จักกับ Dr. Trew ซึ่งชายผู้นี้ต่อมาได้กลายเป็นผู้สนับสนุนเขาในเส้นทางนักวาดภาพ

พฤกษศาสตร์จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ต่อมาปี 1733 จอร์จ เอห์เรต ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสและ

ฮอลแลนด์ เขาได้เริ่มต้นเก็บรวบรวมพรรณพืช และได้เรียนรู้เทคนิคในการวาดภาพให้มีความสมจริง 

และการวาดภาพบนเวลุ่มจากนักพฤกษศาสตร์ช้ันยอดอย่าง  Bernard de Jussieu (ค.ศ. 1699–

1777) ซึ่งท างานเป็นนักพฤกษศาสตร์ให้กับราชส านัก ท าหน้าที่ เป็นผู้สอนพฤกษศาสตร์และคอย

ก ากับแนะน าการวาดภาพให้แก่ ศิลปินนอกจากนี้เขายังเปลี่ยน Jardin des Plantes จากสวน

สมุนไพรเป็นสวนพฤกษศาสตร์เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเป็นบุคคลที่ผลักดันให้เอห์เรต ได้

เดินทางไปอังกฤษเพื่อวาดภาพพืชอีกด้วย เอห์เรตใช้เวลาในอังกฤษ 12 เดือนแล้วจึงเดินทางต่อไปยัง

ฮอลแลนด์ 

 การท างานที่ฮอลแลนด์ จอร์จ เอห์เรต ได้พบกับนักพฤกษศาสตร์คนส าคัญ  คาร์ล ลิน

เนียส ผู้คิดค้นระบบอนุกรมวิธานในการจัดระบบพืชพรรณ โดยเข้าไปท างานที่สวนพฤกษศาสตร์ของ 

George Clifford นายธนาคารผู้ร่ ารวยและมีความหลงใหลในพืชเป็นอย่างมาก โดยได้ท างานร่วมกับ 

ลินเนียส ที่ Hartecamp ในฐานะนักวาดภาพประกอบส่วนลินเนียส ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

พรรณพืชต่าง ๆ ที่อยู่ในสวนและท าการแบ่งแยกสายพันธ์ุตามล าดับช้ันของวงศ์  หรือสกุลของพืช

พรรณหลายชนิด จนในที่สุดจึงได้จัดพิมพ์หนังสือออกมาช่ือว่า The hortus Cliffortiaus เผยแพร่ใน

ปี 1738 จึงเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของงานสัณฐานวิทยาพฤกษศาสตร์และการตั้งช่ือพืชพฤกษศาสตร์

โดยใช้ภาษาละติน จึงถือเป็นจุดตัดสู่ยุคทองของภาพประกอบพฤกษศาสตร์ตั้งแต่น้ันมา หลังจากจบ
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งานที่ฮอลแลนด์ จอร์จ เอห์เรต ได้เดินทางไปต่อที่อังกฤษ โดยท างานในสวนฟิสิกส์ทเมืองเชลซีใน

ฐานะนักวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ และมีผลงานตีพิมพ์หนังสือภาพประกอบ  Plantae et 

Papiliones Rariores ที่เผยแพร่ในปี 1748 และ และภาพประกอบในหนังสือ Plantae selectae 

ในปี 1750 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1773 โดยได้รับสนับสนุนจากการระดมทุนของสมาชิก จนกระทั้งปี 

1757 ได้เป็นสมาชิกของราชสมาคมแห่งลอนดอน (Royal Society) และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองลอนดอน

จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต  

 ผลงานของ จอร์จ เอห์เรต ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานศิลปะทางพฤกษศาสตร์ที่ดี

ที่สุดแห่งยุค เขามีส่วนพัฒนาด้านอนุกรมวิธานและการตั้งช่ือแบบทวินามในรูปแบบภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ที่ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ผลงานของเขายังแสดงให้เห็นถึงพืชสายพันธ์ุใหม่ซึ่งเพิ่งมาถึงใน

ยุโรปและเป็นที่ตื่นเต้นอย่างมากต่อผู้คนอังกฤษ ภาพวาดของเขาปรากฎในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับพืช

พรรณหายากและแปลกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพวาดดอกไม้ ภาพวาดจากสมุดสเก็ตช์เผยให้เห็น

การบันทึกที่แม่นย าก่อนที่จะน าไปผลิตผลงานจริง แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางศิลปะระดับสูง

และความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของเขาได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 104 Georg Dionysius Ehret นักวาดภาพพฤกษศาสตร์ จากแม่พิมพ์โลหะ โดย Johann-Jakob Haid  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
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 ภาพท่ี 106 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Magnolia altissima เทคนิคสีน้ าบนเวลุ่ม ของ Georg Dionysius Ehret 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
 

ภาพท่ี 105 การศึกษาพฤกษศาสตร์ท่ี Jardin Royal des Plantes ในฝรั่งเศส ขณะเรียนรู้การวาดภาพสีน้ าบนเวลุ่ม (หนังสัดขัด
มัน) ของ Georg Dionysius Ehret ช่วงปี 1734-1735  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
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ภาพท่ี 107 ภาพร่างดินสอและสีน้ า Aloe Americana โดย Georg Dionysius Ehret ปี 1748 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
 

ภาพท่ี 108 ภาพร่างดินสอและสีน้ า Sophora Tomentosa โดย Georg Dionysius Ehret ปี 1747 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
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ภาพท่ี 110 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Selenicereus grandifloras ภาพประกอบในหนังสือ Plantae selectee  
โดย Georg Dionysius Ehret ปี 1750 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
 

ภาพท่ี 109 สวนพฤกษศาสตร์เมืองเชลซี ขณะท่ี Ehret ท าหน้าท่ีเป็นนักวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ท่ีประเทศอังกฤษ 
ภาพพิมพ์โดย John Haynes ปี 1751 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
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ภาพท่ี 111 ภาพฤกษศาสตร์ในหนังสือ Plantae selectae  วาดโดย Georg Dionysius Ehret ขณะท าหน้าท่ีเป็นนักวาดภาพใน
สวนพฤกษศาสตร์ในอังกฤษ Ehret ช่วงปี 1750 - 1773 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
 

ภาพท่ี 112 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ในหนังสือ Plantae selectae quarum โดย Georg Dionysius Ehret 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 
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ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ยุคล่าอาณานิคม 

แม้ว่าการส ารวจค้นหาพืชพรรณชนิดใหม่ ๆ จะเริ่มมาต้ังแต่ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมา แต่การ

วาดภาพพฤกษศาสตร์นั้นเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในช่วงยุคศตวรรษที่  18 จากการค้นพบ

ทวีปใหม่อย่างอเมริกา และพื้นที่ต่าง ๆ ในส่วนอื่นของโลก ได้มีการส่งเรือออกไปส ารวจดินแดนใหม่ 

ของโลกที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากมาย นักธรรมชาติวิทยา (Naturalists) และศิลปินมักจะถูกพาไปกับเรือ

ส ารวจด้วย เพื่อบันทึกตัวอย่างธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ ภาพวาดพฤกษศาสตร์จึงเปรียบเสมือนเป็น

เครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลและเผยแพร่การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ จากดินแดนอันไกลโพ้น 

นักธรรมชาติวิทยาชาวยุโรปต้องว่าจ้างนักวาดภาพ หรือจิตรกรฝีมือดีเพื่อมาวาดภาพเพื่อใช้บันทึก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการเดินทาง 

ในช่วงยุคแห่งการล่าอาณานิคมได้มีการค้นพบพืชพรรณสายพันธ์ุใหม่มากกมายจากต่างแดน 

โดยส่วนใหญ่มีการน ากลับไปยังประเทศผู้ล่าอาณานิคมในรูปแบบตัวอย่างที่เป็นพรรณไม้อัดแห้งและ

พรรณไม้สด นอกเหนือจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลพืชชนิดต่าง ๆ ด้วยการบันทึกเป็นภาพวาดโดยท างาน

ร่วมกันระหว่างนักพฤกษศาสตร์และจิตรกร การวาดภาพพรรณไม้เหล่าน้ีได้สร้างแนวทางที่แสดงให้

ชาวยุโรปรับรู้ถึงลักษณะของพืชแต่ละชนิด และด้วยปัจจัยที่จะน าตัวอย่างพืชพรรณเหล่าน้ีกลับไปยัง

ประเทศผู้ล่าอาณานิยมเป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงท าให้ตัวอย่างพืชจ านวนมากมักได้รับความ

เสียหายและถูกท าหลายด้วยสาเหตุจากความช้ืนและแมลง หรือบางครั้งก็สูญหายในระหว่างการ

เดินทางขนส่ง จึงมีภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก โดยความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องใช้ภาพวาดส าหรับเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยมีบุคคลหลายคนที่มีส่วนส าคัญต่อการศึกษา

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในยุคแห่งการส ารวจ โดยเฉพาะ เซอร์ โจเซฟ แบงก์ส (Sir Joseph Banks 

ค.ศ. 1743 – 1820) นักพฤกษศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ที่ได้ร่วมเดินทางไปทั่วโลก

พร้อม ๆ กับ กัปตันเจมส์ คุก (James Cook ค.ศ.1728 – 1779) นักส ารวจและนักเดินเรือชาว

อังกฤษ พร้อมด้วยจิตรกรที่ช่วยในการบันทึกภาพพืชพรรณต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางส ารวจ อีก

ทั้งยังได้น าตัวอย่างพืชสดมาปลูกเพื่อเพาะพันธ์ุที่สวนพฤกษศาสตร์ คิว (Royal Botanic Gardens 

Kew) ที่กรุงลอนประเทศอังกฤษไว้เป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี้โลกยังมีความสนใจในเนื้อหาใหม่  ๆ เพิ่มมากข้ึน น าไปสู่ความสนใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาติของโลก สิ่งเหล่าน้ีได้สร้างแรงกระตุ้นจนน าไปสูก่ารส ารวจสิง่ทีซ่่อนเร้นและไม่คุ้นเคยบนโลก

ภายนอก นักวิทยาศาสตร์ถูกส่งออกไปส ารวจโลกใหม่เพื่อศึกษาและรวบรวมสิ่งแปลกใหม่ ดังนั้นจึงมี

การเผยแพร่ภาพประกอบต่าง ๆ เพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมและสัตว์หลายชนิด ที่ถูกค้นพบ
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ในโลกใหม่ในศตวรรษที่  17 น าไปสู่ยุคแห่งการขยายอาณานิคม นักส ารวจชาวยุโรปได้รวบรวม

ตัวอย่างสัตว์และพืชพรรณต่างถ่ิน เครื่องไม้เครื่องเรือน จากดินแดนต่าง ๆ ของโลก วัตถุที่ถูกรวบรวม

เหล่าน้ันมักถูกจัดเป็นระบบที่รู้จักกันในช่ือ cabinets of curiosities ห้องสารภัณฑ์หรือตู้รวบรวม

ของแปลกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษที่  16 และ 17 ภายในห้องมักประกอบไปด้วย

ตัวอย่างทั้งพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธ์ุ รวมทั้งภาพวาดทางพฤกษศาสตร์และภาพประกอบ

ประเภทอื่น ๆ แตกต่างกันไป แสดงให้เห็นถึงความสนใจในสิ่งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดจาก

ธรรมชาติที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน รวมไปถึงสิ่งของต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างข้ึนด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไป

แล้วของสะสมส่วนใหญ่มักอยู่กับชนช้ันสูง เนื่องจากพวกเขามีก าลังและความสามารถที่จะรวบรวมสิ่ง

ต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ ความสนใจของจากโลกใหม่เหล่านี้ได้กระตุ้นความสนใจต่อการวาดภาพประกอบทุก 

ๆ ประเภท ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เองก็ได้รับการฟื้นฟูในช่วงเวลาน้ีเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะพืชต่าง

ถ่ิน หรือพรรณไม้พื้นเมืองของแต่ละทวีป นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างให้จิตรกรหลายคนวาดภาพประกอบ

พืชพรรณเหล่านั้นในระหว่างการส ารวจ โดยมีจิตรกรที่ร่วมเดินทางไปกับการส ารวจได้แก่   ซิดนีย์ 

พาร์กินสัน (Sydney Parkinson ค.ศ. 1745 – 1771) นักวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์และ

ศิลปินประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ชาวสก๊อตแลนด์ เขายังเป็นศิลปินชาวยุโรปคนแรกที่ได้มาเยือนเกาะ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และตาฮิติ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 113 การส ารวจทางทะเลของกัปตัน James Cook โดยเรือหลวง HMS Endeavour  
ท่ีมา: “HMS Endeavour,” accessed March 30, 2019, available from  
https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Endeavour 
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ภาพท่ี 114 Captain James Cook, Sir Joseph Banks, Dr. Daniel Solander และทีมงานขณะท างานรวบรวมข้อมูลพืช 
และสัตวใ์นเกาะตาฮิติ 
ท่ีมา: “Transit of Venus,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.nla.gov.au/digital-classroom/senior/Cook/Science/Voyages-of-Discovery/Transit-of-Venus 

ภาพท่ี 115 ห้องรวบรวมประวัติศาสตร์ธรรมชาติ Dell'Historia Naturale (Naples) ปี 1599 โดย Ferrante Imperato 
ท่ีมา: “Cabinet of curiosities,” accessed March 30, 2019, available from  
http://www.wikiwand.com/en/Cabinet_of_curiosities?fbclid=IwAR29Vn3gDeVU66cWeyKT00XPSh_-
Ss0tFceXi0u4DKC53FQfj_dmtTKzfmg 
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ภาพท่ี 116  ภาพวาดมุมหนึ่งในห้องสารภัณฑ์ cabinets of curiosities โดย Frans II Francken ในปี 1636 
ท่ีมา: “Cabinet of curiosities,” accessed March 30, 2019, available from  
http://www.wikiwand.com/en/Cabinet_of_curiosities?fbclid=IwAR29Vn3gDeVU66cWeyKT00XPSh_- 

ภาพท่ี 117 The Winter Garden หรือ สวนฤดูหนาวท่ี Royal Botanic Gardens Kew ปี 1861 
ท่ีมา: KIRI ROSS-JONES, “Celebrating the Temperate House,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.kew.org/read-and-watch/celebrating-the-temperate-house 
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ซิดนีย์ พาร์กินสัน (Sydney Parkinson) เป็นนักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ที่ได้ร่วมเดินทาง

พร้อมกับโจเซฟ แบงก์ส (Joseph Banks) ในคณะส ารวจบนเรือของ กัปตัน เจมส์ คุก (James 

Cook) ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทางการเดินเรือ เขาถือเป็นศิลปินชาวยุโรปคนแรกที่ไดว้าดภาพพืช

ที่เก็บรวบรวมจากสถานที่ต่าง ๆ จากการส ารวจ ทั้งบนดินแดนออสเตรเลียและเกาะอื่น ๆ เพื่อบันทึก

พืชพรรณต่างถ่ิน สัตว์ ภูมิทัศน์ รวมถึงวิถีชีวิตท้องถ่ินของคนพื้นเมือง ถ่ายทอดเป็นผลงานภาพวาด

พฤกษศาสตร์จากประสบการณ์ตรงระหว่างการเดินทางส ารวจ นอกจากนี้ยังพบผลงานของเขาได้จาก 

Florilegium หนังสือภาพประกอบของโจเซฟ แบงก์ส ที่ได้รวบรวมภาพวาดพืชหลายชนิดที่วาดโดย 

พาร์กินสัน ที่บอกเล่าประสบการณ์ผ่านการตีพิมพ์ภาพพฤกษศาสตร์กว่า 700 ช้ิน ในฐานะศิลปินทาง

พฤกษศาสตร์ พาร์กินสัน จึงเป็นคนแรก ๆ ที่ได้เดินทางส ารวจโลกใหม่ด้วยความมุ่งมั่น พร้อมกับการ

บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนบนหน้าประวัติศาสตร์ระหว่างการเดินทาง 

พาร์กินสัน เป็นชาวสก๊อตแลนด์ มีชีวิตในช่วงศตวรรษที่ 18 เรียนรู้การวาดภาพจนมีความ

ถนัดในการวาดภาพธรรมชาติและพืชพรรณต่าง ๆ เขามุ่งสู่ลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษเพื่อหวังจะ

พัฒนาฝีมือและประสบการณ์ จนได้ได้พบกับ โจเซฟ แบงก์ส นักพฤกษศาสตร์ผู้มีบทบาทส าคัญใน

การค้นพบพืชพรรณในต่างแดน โดยว่าจ้างให้ พาร์กินสัน วาดภาพพืชพรรณในสวนพฤกษศาสตร์คิว 

(Kew) ต่อมาในปี 1768 เขาได้รับการติดต่อให้ร่วมเดินทางไปกับคณะส ารวจของกัปตันคุก ในฐานะ

จิตรกรเพื่อท าหน้าที่วาดภาพพืชพรรณที่ถูกค้นพบในดินแดนใหม่  ร่วมกับ โจเซฟ แบงก์ส ซึ่งคณะ

ส ารวจได้เดินทางไปหลายประเทศทั้ง อเมริกาใต้ ตาฮิต ิออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เขาท างานอยู่ใน

ห้องเล็ก ๆ ภายในเรือหลวง Endeavour บรรยากาศภายในห้องล้วนเต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด

และแมลงที่ถูกเก็บไว้เป็นตัวอย่างเพื่อจะน ากลับไปยังประเทศอังกฤษ ซึ่งในระหว่างการเดินทางครั้งนี้

เขาไดบ้ันทึกภาพเหล่าพันธ์ุไม้แปลกตา ภาพทิวทัศน์ของเกาะน้อยใหญ่ และชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บน

เกาะที่คณะส ารวจได้ไปเยือน เขาท างานจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อถึงตาฮิติ เขาติดเช้ือกาฬโรค

จากแมลงที่มาพร้อมกับพืช พาร์กินสันเสียชีวิตบนเรือระหว่างการเดินทางบริเวณเกาะ Princes 

ระหว่างทางไปเมือง Cape Town ในปี 1771 ร่างของเขาถูกฌาปนกิจบนท้องทะเล และค่าแรงการ

ท างานทั้งหมดของเขาถูกส่งให้กับน้องชาย ตลอดระยะเวลาการท างานของเขาได้สร้างประโยชน์อย่าง

มากต่อการศึกษาพืชพรรณต่างถ่ิน ซึ่งเราจะเห็นได้จากผลงานภาพวาดพฤกษศาสตร์ของเขา จาก

ผลงานที่ผ่านมาท าให้ ซิดนีย์ พาร์กินสัน ได้รับการยอมรับในที่สดุส าหรับผลงานภาพวาดพฤกษศาสตร์

ที่ทรงคุณค่า รวมถึงประวัติศาสตร์การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของเขา  
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ตลอดเวลาการท างานด้านพฤกษศาสตร์ของซิดนีย์ พาร์กินสัน เขาได้ถ่ายทอดผลงาน

ภาพวาดพฤกษศาสตร์ไว้ถึง 280 ภาพที่ลงสีเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งผลงานที่ยังไม่เสร็จและภาพสเก็ตช์

มากกว่า 900 ภาพ ตลอดเส้นทางการเดินเรือส ารวจเขาได้เนรมิตภาพวาดพืชพรรณไว้อย่างสวยงาม 

หลังจากเขาจากไป โจเซฟ แบงก์ส เป็นผู้ซื้อลิขสิทธ์ิภาพของเขาและจิตรกรคนอื่น ๆ ที่ร่วมเดินทาง

ส ารวจไว้ทั้งหมด หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการส ารวจเพื่อระลึกถึงผู้เสียสละ แบงก์สไดจ้้างช่างเพื่อท า

ภาพพิมพ์ถึง 18 คน ในการแกะแม่พิมพ์กว่า 743 ช้ิน จากผลงานภาพวาดพฤกษศาสตร์สีน้ าต้นแบบ

ของพาร์กินสัน จนในที่สุดปี 1988 หนังสือภาพ Florilegium Banks ที่ยิ่งใหญ่ของเขาได้รับการ

ตีพิมพ์ โดย Alecto Historical Editions หลังจากการโจเซฟ แบงก์ส เสียชีวิตไปแล้ว ผลงานการวาด

ภาพประวัติศาสตร์ธรรมชาติของ ซิดนีย์ พาร์กินสัน ในช่วงเวลาของการเดินทางส ารวจ ได้สร้างระบบ

ความรู้ใหม่ทั้งทางด้านสาขาสัตววิทยาและด้านพฤกษศาสตร์ ผู้คนต่างยกย่องในอัจฉริยะภาพของเขา

ว่าเป็นนักวาดพฤกษศาสตร์ที่แท้จริงของศตวรรษที่ 18 และยังได้รับเกียรติน าช่ือของเขาไปตั้งเป็นช่ือ

สกุลพืช Ficus rkinsonnil ที่ใช้กันในวงการพฤกษศาสตร์จนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 118 Sydney Parkinson นักวาดภาพพฤกษศาสตร์ จากนิตยสาร Journal of a voyage to the South Seas 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Sydney Parkinson,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/sydney-parkinson.html 
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ภาพท่ี 119 รูปบ้านพักและสวนของหัวหน้าเกาะ Otaheite จากต้นแบบภาพวาดของ Sydney Parkinson  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Sydney Parkinson,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/sydney-parkinson.html 

ภาพท่ี 120 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Knightia Excelsa ปี 1769 ของ Sydney Parkinson 
ท่ีมา: Alison Smith, “Joseph Banks's voyage of discovery,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.tate.org.uk/context-comment/blogs/watercolour-joseph-bankss-voyage-discovery-forgotten-
watercolourist?fbclid=IwAR0NnZlcH7IItFCz1C2mcwDAjus4VHXz2eleFZyfDfNZvfTfgsXuWn84lv8 
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ภาพท่ี 121 ภาพวาดสีน้ า Banksia dentata ของ Sydney Parkinson จากหนังสือ Bank's Florilegium  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Sydney Parkinson,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/sydney-parkinson.html 
 

ภาพท่ี 122 ภาพวาดสีน้ า Banksia ericifolia ของ Sydney Parkinson จากหนังสือ Bank's Florilegium 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Sydney Parkinson,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/sydney-parkinson.html 
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ภาพท่ี 123 ภาพชนพ้ืนเมืองอะบอริจิน (ซ้าย) และภาพชาวเผ่ามเมารี (ขวา) ของ Sydney Parkinson การเดินทางส ารวจ
มหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงปี 1768 - 1771 
ท่ีมา: Caroline Daley, “Australian Aboriginal and Maori warriors,” accessed March 30, 2019, available from  
https://teara.govt.nz/en/artwork/41386/australian-aboriginal-and-maori-warriors 

ภาพท่ี 124 ภาพพิมพ์ engraved จิงโจ้ จากภาพวาดต้นแบบของ Sydney Parkinson ขณะเดินทางส ารวจ 
ริมแม่น้ า Endeavour ในปี 1770 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Sydney Parkinson,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/sydney-parkinson.html 



  

 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 126 ตัวอย่างต้นฉบับ Callistemon viminalis รวบรวมโดย Banks และ Solander ท่ี Endeavour River ในปี 1770  
ท่ีมา: Backyard Botanics, “250 years of Endeavour,” accessed March 30, 2019, available from  
https://backyardbotanics.co.uk/2018/08/endeavour 

ภาพท่ี 125 ภาพวาดสีน้ า Callistemon viminalis โดย Frederick Polydore Nodder จากภาพวาดต้นแบบโดย Sydney 
Parkinson ขณะส ารวจบนเรือ Endeavour ในปี 1770  
ท่ีมา: Backyard Botanics, “250 years of Endeavour,” accessed March 30, 2019, available from  
https://backyardbotanics.co.uk/2018/08/endeavour 
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ยุคทองภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (ปี 1750 - 1850) 

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 19 ถือเป็นยุคทองของภาพวาดพฤกษศาสตร์

อย่างแท้จริง ความนิยมของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เริ่มขยายเป็นวงกว้าง ไม่เพียงเฉพาะวงการ

แพทย์หรือกลุ่มราชวงศ์ชนช้ันสูง แต่ได้แผ่ขยายไปถึงชาวบ้านสามัญชน สังคมยุโรปต่างช่ืนชมความ

งามของพืชพรรณ มีการสะสมพืชพรรณไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุนว่าจ้างศิลปินให้มาวาดรูปดอกไม้

ในสวนของตนเอง ภาพในยุคนี้จึงมีลักษณะรายละเอียดเหมือนจริงมาก เมื่อคนเริ่มปลูกพืชพรรณเพื่อ

ความสวยงามมากกว่าที่จะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ ความช่ืนชมความสวยงามของ

ดอกไม้จึงกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมไปทั่วยุโรป รวมถึงการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ที่เต็มไป

ด้วยพันธ์ุไม้หายาก โดยเฉพาะดอกไม้และพืชพรรณต่างถ่ินจากโลกใหม่ทีไ่ด้หลังไหลเข้ามาในยุโรปจาก

การเดินเรือส ารวจทวีปต่าง ๆ การค้นพบดินแดนใหม่เท่ากับได้พบพืชชนิดใหม่ไปพร้อม ๆ กัน จึงท า

ให้ยุคนีเ้กิดสวนพฤกษชาติและนักวาดภาพพฤกษศาสตร์คุณภาพเพิ่มข้ึนมาในหลาย ๆ ประเทศ โดยมี

สมาคมพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ และราชส านักเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

นักวาดภาพพฤกษศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบันทึกพืชพรรณชนิดใหม่ๆ ที่ค้นพบ

และเก็บรวบรวมมาไว้อย่างถูกต้อง เนื่องจากพืชพรรณต่างถ่ินที่น าเข้ามาสว่นน้อยมากที่จะสามารถทน

ต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ศิลปินด้านพฤกษศาสตร์จึงมักติดตามนักส ารวจพืชไปบันทึกข้อมูลด้วย 

และยังน าพันธ์ุไม้ต่างถ่ินกลับมาปลูกยังประเทศแม่ ศิลปินที่มีช่ือเสียงในยุคนี้ได้แก่ พี่น้องตระกูล 

Bauer และ Pierre-Joseph Redouté จิตรกรเหล่านี้วาดเก็บรายละเอียดพืชพรรณที่น ากลับมาจาก

ค้นพบในการส ารวจได้อย่างสมจริง และเป็นที่สนใจอย่างมากในอังกฤษจนความนิยมมชมชอบใน

ดอกไม้พันธ์ุแปลกใหม่ จึงเริ่มเข้ามากินพื้นที่ความนิยมในดอกไม้ท้องถ่ินอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 127 สวนพฤกษศาสตร์ คิว (Royal Botanic Gardens Kew) ท่ีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ 
ท่ีมา: KIRI ROSS-JONES, “Celebrating the Temperate House,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.kew.org/read-and-watch/celebrating-the-temperate-house 
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ภาพท่ี 128 โจเซฟ แบงก์ส (Joseph Banks) นักธรรมชาติวิทยา และนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ 
ท่ีมา: “Sir Joseph Banks,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1406-sir-joseph-banks 

ภาพท่ี 129  การเก็บตัวอย่างเฟิร์นสีเงินท่ีประเทศนิวซีแลนด์ของ Joseph Banks และ Daniel Solander 
ท่ีมา: “Sir Joseph Banks,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1406-sir-joseph-banks 
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 ฟรานซ์ บาวเออร์ (Franz Andreas Bauer ค.ศ. 1758 - 1840) ท างานที่สวนพฤกษศาสตร์

หลวงคิว (Kew Gardens) ท าหน้าที่เป็นนักวาดภาพพฤกษศาสตร์ เขาได้รับการยกย่องจาก Wilfrid 

Blunt นักเขียนชาวอังกฤษ ในฐานะศิลปินพฤกษศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล เขาสามารถการ

เรียนรู้หลักการของภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ตามระบบการจ าแนกพืชของ Linnaean ภาพวาด

ประกอบพฤกษศาสตร์ของเขาได้แสดงให้เห็นลักษณะของพืชพรรณและดอกไม้ อีกทั้งยังวาด

ส่วนประกอบของดอกแบบแยกช้ิน รวมทั้งยังแสดงรายละเอียดของดอกแต่ละชนิดเพื่อแสดง

โครงสร้างภายในอีกด้วย   

Franz Bauer เกิดเมื่อปี 1758 ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย บิดาของเขาเป็นจิตรกรใน

ราชส านัก แต่เสียชีวิตลงเมื่อเขาอายุเพียง 3 ขวบ มีน้องชายช่ือ Ferdinand Bauer ซึ่งต่อมาก็ได้เป็น

นักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เช่นเดียวกัน สองพี่น้องบาวเออร์เริ่มศึกษาภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

จากต้นแบบภาพประกอบของผู้อ านวยการสวนพฤกษ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งเวียนนา ขณะที่ 

ฟรานซ์และเฟอร์ดินานด์มีรูปแบบศิลปะที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา

ก็ไม่แตกต่างกัน หลังจากการไปเยือนประเทศอังกฤษในปี 1788 และได้พบกับ Joseph Banks ผู้ว่า

จ้างให้เขาวาดภาพพืชพรรณที่ Royal Botanic Garden (Kew) จนเป็นที่รู้จักกันในนามของ นักวาด

ภาพพฤกษศาสตร์ของพระราชา (Botanick Painter to His Majesty) ช่วงเวลาที่ท างานในสวน

พฤกษศาสตร์คิว เขาได้พัฒนาทักษะทางศิลปะจากความหลากหลายของพืชพรรณที่ส่งมาให้วาด 

ร่วมกับนักพฤกษศาสตร์คนอื่น ๆ ท าให้เขาสร้างสรรค์ผลงานออกมามากมายและได้ตัดสินใจที่จะใช้

ชีวิตท างานอยู่ที่สวนแห่งนี้ ขณะเดียวกันเฟอร์ดินานด์น้องชายของเขาก็ได้รับคัดเลือกจาก Joseph 

Banks ในฐานะศิลปินประวัติศาสตร์ธรรมชาติในการเดินทางส ารวจออสเตรเลีย ด้วยความร่วมมือกับ

นักพฤกษศาสตร์ Robert Brown เขาได้น าภาพร่างดินสอที่มีรายละเอียดของพืชนับร้อยชนิดกลับมา

ที่ลอนดอน ซึ่งเขาใช้เป็นต้นแบบส าหรับวาดภาพสีน้ าพืชพรรณเหล่าน้ัน ผลงานของ บาวเออร์ แสดง

ให้เห็นถึงคุณค่าในทางวิทยาศาสตร์  ในขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับในฐานะผลงานที่แสดง

พัฒนาการการศึกษาในด้านพฤกษศาสตร์เช่นกัน เขามีช่ือเสียงและได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกใน

สมาคม Linnaean Society ยิ่งไปกว่าน้ันผลงานของเขายังเป็นที่ยอมรับและช่ืนชมในกลุ่มชนช้ันสูง

ด้วย และหลังจากนั้นเขาได้ใช้ชีวิตทุ่มเทให้กับการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์อยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์คิว

ตลอดชีวิตที่เหลือของเขา 

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านพฤกษศิลป์ ผลงานภาพวาดของ 

บาวเออร์ ถือเป็นแบบอย่างของการรวบรวมพันธ์ุไม้ต่าง ๆ จากทุกมุมโลกมาเผยแพร่สู่สายตาชาว
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อังกฤษ ผ่านกระบวนการถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีน้ าบนผลงานมากมาย ที่ได้ร่วมท ากับน้องชายซึ่งเวลา

นั้นการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ได้มีการพัฒนาข้ึนยกระดับการศึกษาไปถึงระบบพันธุศาสตร์ การแบ่ง

ล าดับวงศ์วานของพืช จนในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 กายวิภาคของพืชได้เป็นที่ยอมรับและถือเป็น

ศาสตร์ส าคัญที่จะน าไปสู่ความรูค้วามเข้าใจในการจ าแนกสายพันธ์ุต่าง ๆ  ของพืชได้ ฟรานซ์ บาวเออร์

ได้กลายเป็นนักวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ที่สามารถวาดรายละเอียดต่าง ๆ ของพืชได้อย่างดี 

แม้แต่รายละเอียดที่เล็กกว่าสายตามนุษย์จะมองเห็นได้ รู้จักการใช้เทคโนโลยีและความสามารถจาก

กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งภายหลังเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้มีพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น และมีบทบาทอย่างมากต่อ

การศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 131 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ของ Franz  Bauer ในหนังสือ The Bauers - Masters of Botanical Illustration 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Franz Bauer,” accessed March 30, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-franz-bauer.html 

ภาพท่ี 130 ฟรานซ์ บาวเออร์ (Franz Andreas Bauer) นักวาดภาพพฤกษศาสตร์ 
ทีม่า: Katherine Tyrrell, “Franz Bauer,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-franz-bauer.html 
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ภาพท่ี 132 ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้ ของ Francis Bauer พร้อมค าแนะน าเบ้ืองต้นจากนักพฤกษศาสตร์ John Lindley 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Franz Bauer,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-franz-bauer.html 

ภาพท่ี 133 ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์พืช Ferns ของ Francis Bauer  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Franz Bauer,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-franz-bauer.html 
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ภาพท่ี 134 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Erica massoni L.f.ของ Franz Bauer จาก Delineations of Exotick Plants 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Franz Bauer,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-franz-bauer.html 

 

ภาพท่ี 135 ภาพวาด Grevillea banksii ของ Ferdinand Bauer  จากภาพประกอบในหนังสือ Florae Novae Hollandiae 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Franz Bauer,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-ferdinand-bauer.html 
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บทบาทใหม่ของพืชโดยเฉพาะดอกไม้ได้เป็นกระแสนิยมอย่างมากในทุกชนช้ัน เราจึงจะเห็น

ภาพวาดพืชพรรณปรากฏอยู่ทุกหนแห่ง พระเจ้าจอร์จที่  3 (George III of the United Kingdom)

และสมเด็จพระราชินีชาร์ลอตต์ (Princess Charlotte Augusta of Wales) ก็ทรงสนพระทัยในพืช

พรรณดอกไม้มากเช่นกัน จะสังเกตได้จากพระราชวัง หรือคฤหาสน์หลายแห่งทั่วราชอาณาจักร มกีาร

จัดท าหนังสือภาพวาดพืชพรรณดอกไม้ชนิดต่าง ๆ อย่างประณีตสวยงามตามห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์

ส าคัญ ๆ ที่กระจายไปทั่วยุโรป รวมทั้งปราสาทมัลเมซง (Malmaison) ใกล้เมืองแวร์ซายย์ จักรพรรดิ

นี โฌเซฟีน (Joséphine de Beauharnais) แห่งฝรั่งเศสทรงโปรดให้สร้างสวนหรูหราอลังการเต็มไป

ด้วยพันธ์ุไม้หายากที่น าเข้าจากหลายประเทศทั่วโลก และทรงเป็นผู้อุปถัมภ์  Pierre-Joseph 

Redouté ผู้ซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นอัจฉริยะแห่งวงการพฤกษศิลป์ 

ปิแอร์ โจเซฟ เคอดูเต (Pierre-Joseph Redouté ค.ศ.1759–1840) เกิดที่ประเทศเบลเยี่ยม

เป็นบุตรคนที่สองในครอบครัวตระกูลจิตรกรที่ได้รับการสืบต่อกันมาหลายรุ่น เขาได้รับการอบรมสั่ง

สอนจากบิดาโดยเริ่มเขียนรูปตั้งแต่ตอนอายุได้วัยเด็ก เมื่ออายุได้ 13 ปี เขาได้ออกเดินทางและหา

เลี้ยงชีพด้วยการวาดภาพด้วยต้นเองเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ท าให้ทักษะทางศิลปะของเขาก้าวข้าม

กว่าศิลปินทั่วไป จนได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 23 ป ีเขา

เริ่มท างานออกแบบฉากที่โรงละครกับพี่ชาย และเขาเวลาอุทิศส่วนใหญ่ไปกับการฝึกวาดภาพดอกไม้ 

พืชพรรณต่าง ๆ ใน Le Jardin des Plantes สวนพฤกษศาสตร์ที่ส าคัญของปารีส เขายังได้รับการ

สอนในเทคนิคการพิมพ์สี และเข้าร่วมการบรรยายโดย Gerard van Spaendonck จิตรกรชาวดัตช์

และเป็นอาจารย์สอนจิตรกรรมในราชส านักของฝรั่งเศส ต่อมาเขามีโอกาสได้พบกับ Charles 

L'Heritier de Brutelle นักพฤกษศาสตร์ผู้เชียวชาญ ซึ่งให้ค าแนะน าแก่ เคอดูเต เกี่ยวกับกายวิภาค

และการศึกษาโครงสร้างภายในชองพืช รวมทั้งแนะน าการวาดภาพประกอบวิทยาศาสตร์ตามหลักการ

จ าแนกพืชของ Linnaean และสิ่งต่าง ๆ ที่นักพฤกษศาสตร์ต้องการให้จิตรกรวาดเพื่อบันทึกข้อมูล 

เขายังให้เคอดูเต ช่วยวาดภาพประกอบในหนังสือรวบรวมพันธ์ุพืช Stirpes Novae (New Plants) 

ในปี 1786 ปิแอร์ โจเซฟ เคอดูเต ได้เดินทางไปประเทศอังกฤษพร้อมกับนักพฤกษศาสตร์ 

พวกเขาไปที่สวนพฤกษศาสตร์ Kew ที่นั้นท าให้  เคอดูเต ได้พบกับนักวาดภาพประกอบทาง

พฤกษศาสตร์มากมาย ได้เรียนรู้ทักษะการวาดภาพและเทคนิคการท าภาพพิมพ์ และได้วาดภาพใน

หนั งสื อ ช่ือ  Sertum Anglicum (An English Garland) ที่ รวม รวม ศึกษาพื ชห ายาก ในสวน

พฤกษศาสตร์ จนในป ี1788 เขาเดินทางกลับมายังปารีสและได้รับเกียรติสูงสุดให้เข้าไปท างานในราช

ส านัก และมีโอกาสรับใช้ทั้งพระนางมารีอ็องตัวแน็ต (Marie-Antoinette) ราชินีแห่งฝรั่งเศสในช่วง
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ท้ าย  และโฌ เซฟี น  (Josephine Bonaparte) จั กรพรรดิ นี ของนโป เลี ยนที่  1 (Napoleon 

Bonaparte) ถือได้ว่าเป็นยุคที่ชีวิตของเคอดูเตได้ข้ึนไปสู่จุดสูงสุดในฐานะจิตรกรผู้วาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ มีผลงานตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และยังได้แสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre) ใน

ฐานะผลงานที่มีคุณค่าทางทัศนศิลป์ แต่บั้นปลายชีวิตกลับตรงกันข้ามกัน เขารับงานเป็นอาจารย์สอน

ศิลปะและถังแตกจากการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ถึงแม้ผลงานชุด Les Roses ของเขาจะขายได้ราคาถึง 

30,000 ฟรังซ์ แต่ก็มีชีวิตที่ไม่ค่อยรุ่งเรืองเหมือนครั้งที่ท างานในราชส านัก และเสียชีวิต ในวัย 80 ป ี

ที่กรุงปารีส ช่วงชีวิตการท างานของเขาถือได้ว่าเป็นศิลปินที่เช่ียวชาญการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้ง

เทคนิคสีน้ า และภาพพิมพ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของฝรั่งเศส 

ปิแอร์ โจเซฟ เคอดูเต มีชีวิตที่ในปารีสในตอนท้ายสุดของช่วง Le Siècle des Lumières 

(ยุคเรืองปัญญา) ที่เมืองเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เขาประสบความส าเร็จอย่าง

มากในฐานะนักวาดภาพพฤกษศาสตร์ขณะที่ท างานในราชส านักฝรั่งเศสและมีพรสวรรค์การวาดภาพ 

ส าหรับจิตรกรเขาถือว่าเป็นศิลปินช้ันแนวหน้าในสังคมฝรั่งเศส แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

หลายอย่างเกิดข้ึนก็ตาม หลังการปฏิวัติเขาไดไ้ปท างานที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ที่ซึ่งเขา

เตรียมภาพวาดประกอบส าหรับสิ่งพิมพ์ในหนังสือ Jardin de la Malmaison เขาเป็นหนึ่งในศิลปิน

ทางพฤกษศาสตร์ที่ได้รับความช่ืนชมมากที่สุดของ โจเซฟิน โดยว่าจ้างเขาให้เป็นศิลปินในสวน

พฤกษศาสตร์ และยังได้วาดภาพประกอบในหนังสือ Les Liliacées และ Les Roses ล้วนเป็นผลงาน

ที่เกิดจากการอุปถัมภ์ของ โฌเซฟีน ทั้งสิ้น เคอดูเต เป็นศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมทดลอง

เทคนิคต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในผลงานของเขา ซึ่งบางครั้งก็ขัดกับรูปแบบประเพณีเดิมของการวาดภาพ

เพื่อลองค้นหาวิธีการใหม่  ๆ เขาใช้สีน้ าบนเวลุ่ม ซึ่งบางครั้งเขาก็แต่งเติมด้วยสี  gouache ด้วย

ความสามารถที่โดดเด่นและพรสวรรค์ท าให้ ปิแอร์ โจเซฟ เคอดูเต จึงเป็นหนึ่งในศิลปินทาง

พฤกษศาสตร์ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล นอกจากนี้เขายังมีทีมงานผลิตภาพพิมพ์ที่มีมากความสามารถ 
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ภาพท่ี 136 Pierre-Joseph Redouté จากภาพประกอบในหนังสือ Les Roses ปี 1817 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html 

ภาพท่ี 137 ภาพมุมสูงสวนพฤกษศาสตร์ Le Jardin des Plantes ในปี 1730 ในแผนท่ีของปารีส โดย Roussel 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html 
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ภาพท่ี 138 พระราชินี Marie Antoinette ผู้อุปถัมภ์ Pierre-Joseph Redouté ในฐานะจิตรกรของสมเด็จพระราชิน ี
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  

ภาพท่ี 139 จักรพรรดินี โฌเซฟีน (Josephine Bonaparte) จักรพรรดินีในนโปเลียนท่ี 1  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  
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ภาพท่ี 140 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Crown Imperial ของ Pierre Joseph Redouté ปี 1833 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  
 

ภาพท่ี 141 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Les liliacees แผ่นท่ี 27 โดย Pierre Joseph Redouté จากภาพประกอบใน Les Liliacees 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  
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ภาพท่ี 142 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Musa paradisiaca โดย Pierre Joseph Redouté จากภาพประกอบใน Les Liliacees 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  
 

ภาพท่ี 143 ภาพปรกอบจากใหนหนังสือ Les Roses ชุดผลงานท่ีสร้างชื่อเสยีงให้ Pierre Joseph Redouté 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  
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ภาพท่ี 144 ภาพวาด Gordonia lasianthus แผ่นท่ี 58 จากภาพประกอบพฤกษศาสตร์ต้นไม้ป่าในอเมริกาเหนือ 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  
 

ภาพท่ี 145 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ กระบองเพชร Heliocereus Speciosus สีน้ าบนเวลุ่ม ของ Pierre Joseph Redouté  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html  
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ดังนั้นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ยุคหลังจึงมีความถูกต้องและเป็นวิทยาศาสตร์มากข้ึน 

แล้วจึงน ามาคิดค้นพัฒนาต่อยอดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แห่งการทดลองและการใช้เหตุผลตาม

ปรัชญาแนวคิดของ เบคอน และ เดส์การ์ต จนท าให้โลกตะวันตกก้าวสู่ยุคแห่งความสว่าง (Age of 

Enlightenment) และเป็นผู้น าของโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งการ

พัฒนาเหล่านั้น ย่อมเกิดมาจากคุณค่าในอดีตตั้งแต่การศึกษาวาดภาพทางพฤกษศาสตร์จากต ารา

สมุนไพรที่มีมาต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ พร้อมกับการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์โดยตรงจากธรรมชาติใน

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือ Renaissance จากแนวคิดมนุษยนิยม จึงน ามาสู่ยุคทองแห่งศิลปะและ

วิทยาการต่าง ๆ การศึกษาถูกพัฒนาข้ึนอย่างเป็นระบบ เป็นยุคสมัยที่ให้ก าเนิดศิลปินช้ันครูหลาย ๆ 

คน ท าให้การศึกษาในด้านพฤกษศาสตร์มีการพัฒนาแบบแผนข้ึน มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ

และได้เสนอการจ าแนกพืชโดยใช้ระบบลักษณะของเพศรวมถึงระบบการใช้ตัวอย่างต้นแบบ (type) 

การศึกษาพฤกษศาสตร์ยุคใหม่ไม่ ได้ใช่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อีกต่อไป ภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ได้เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาการศึกษาธรรมชาติ รูปแบบและเทคนิคการวาดภาพได้

ต่างออกไปจากอดีต ผลมาจากการความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้ระบบ

พิมพ์มีการพัฒนา ภาพพรรณไม้หลายชนิดได้การเผยแพร่ไปทั่วยุโรป ด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ที่มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถผลิตหนังสือและภาพประกอบได้อย่างรวดเร็ว มีการผลิตหนังสือเพื่อ

รวบรวมพืชพรรณในรูปแบบไม้ดอกไม้ประดับ พัฒนาจากการวาดภาพไปสู่ภาพพิมพ์และภาพถ่าย

ตามล าดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ความรู้ในพฤกษศาสตร์ได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง จากการออก

แสวงหาดินแดนใหม่ของนักส ารวจได้มีการน านักพฤกษศาสตร์และจิตรกรออกเดินทางรว่มไปกับคณะ.

พืชพรรณที่พบในดินแดนใหม่จึงจะถูกเก็บเป็นตัวอย่างเพื่อส่งกลับไปยังประเทศ อีกทั้งยังท าการเก็บ

ตัวอย่างพรรณไม้ด้วยวิธีการอัดแห้งท าให้มีการสรา้งพิพธิภัณฑ์หรือหอพันธ์ุไม้เกดิข้ึน การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในประเทศแถบยุโรป และยังมีการน าพรรณไม้เหล่าน้ันมา

จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพาะและขยายพันธ์ุรวมถึงพัฒนาพืชพรรณต่างถ่ิน 

การบันทึกภาพประกอบพืชจากฝีมือจิตรกรได้สร้างความงามกลายเป็นผลงานทัศนศิลป์และเป็นแรง

บันดาลใจให้เกิดประดิษฐ์กรรมที่สร้างความรื่นรมย์ใจต่อผู้พบเห็น ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเป็น

ตัวอย่างของตัวแทนของพืชที่ได้ศึกษาในธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญ

ทั้งวงการวิทยาศาสตร์และวงการศิลปะไปพร้อม ๆ กัน 



 
 

 

 

บทท่ี 4 

อิทธิพลการเกิดยุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 
 

ในศตวรรษที่ 18 ถือเป็นยุคทองของภาพวาดพฤกษศาสตร์อย่างแท้จริง จึงท าให้ช่วงเวลา
นี้เกิดนักพฤกษศาสตร์ข้ึนมากในหลายประเทศเช่น ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ 
อังกฤษ และอิตาลี การกระจายความนิยมของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เริ่มขยับขยายจากวงการ
แพทย์ กลุ่มราชวงศ์ชนช้ันสูง เศรษฐีพ่อค้าผู้ร่ ารวย จนค่อย  ๆ แผ่ขยายถึงชาวบ้านสามัญชน 
ประชาชนชาวยุโรปต่างอภิรมย์ในการสะสมพืชพรรณ โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับสายพันธ์ุใหม่ที่
หลั่งไหลเข้ามาจากการส ารวจ มีการส่งเสริมว่าจ้างจิตรกรให้มาวาดภาพดอกไม้ในสวนของตนเองภาพ
ในยุคนี้จึงมีลักษณะเหมือนจริงมาก อีกทั้งยังมีการวาดส่วนประกอบของดอกแบบแยกช้ินเพื่อแสดง
รายละเอียดแต่ละชนิดให้ชัดเจนอีกด้วย  

 

ลักษณะยุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร ์

ยุคทองแห่ งศิลปะพฤกษศาสตร์ได้รับการนิยามโดย  มาร์ติน ริกซ์  (Martyn Rix) 
บรรณ าธิการนิตยสารพฤกษศาสตร์  เคอร์ติส  (Curtis’s Botanical Magazine) เป็ นทั้ งนั ก
พฤกษศาสตร์พืชสวนที่มีช่ือเสียงและเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพืชอีกหลายเล่ม โดยกล่าวว่ายุคทอง
ของศิลปะพฤกษศาสตร์นั้นเกิดในช่วงระหว่างปี 1750 - 1850  โดยระยะเวลานานกว่าร้อยปีนี้ถือว่า
เป็นจุดสูงสุดของการภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวศิลปะพฤกษศาสตร์มี
ความโดดเด่น และได้รับการยอมรับในสังคมเป็นวงกว้าง โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากการค้นพบพืชสาย
พันธ์ุใหม่จากการส ารวจ รวมถึงการค้นพบทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ความก้าวหน้าทาง
เทคนิคที่ใช้ในการพิมพ์ยังเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาหนังสือพฤกษศาสตร์ที่สวยงาม ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ที่ร่ ารวย และภาครัฐ ท าให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ได้เผยแพร่กระจายไปสู่
สังคมยุโรปได้อย่างรวดเร็ว  

เมื่อคนเริ่มปลูกดอกไม้เพื่อความสวยงามมากกว่าที่จะปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านยารักษา
หรือประกอบอาหาร ความช่ืนชมความสวยงามของดอกไม้จึงกลายเป็นกระแสที่ได้นิยมไม่เพียงแค่
บุคคลกลุ่มส าคัญที่คลุกคลีในแวดวงศิลปะ และพฤกษศาสตร์เท่าน้ัน ผู้คนทั่วไปต่างใช้เวลาว่างไปกับ
การศึกษาหาความรู้เรื่องดอกไม้จากข้อมูลต่าง ๆ และได้เปลี่ยนบทบาทภาษาใหม่ของพฤกษศิลป์ เรา
จะเห็นดอกไม้ปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งบนวอลเปเปอร์ ลวดลายการเย็บปักถักร้อยบนเสื้อผ้า ข้าว
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ของเครื่องใช้แทบทุกอย่างในชีวิตประจ าวัน ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงได้รับความนิยมมากข้ึน ซึ่ง
เราจะเห็นได้จากปราสาทพระราชวัง หรือคฤหาสน์ใหญ่ ๆ หลายแห่งทั่วราชอาณาจักร มีการจัดโชว์
หนังสือภาพวาดดอกไม้พันธ์ุแปลกที่ประณีตสวยงามไว้ตามห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
อย่างโดดเด่น รวมถึงการสร้างสวนอันหรูหราอลังการเต็มไปด้วยพันธ์ุไม้หายาก ดอกไม้และพืชพรรณ
จากทั่วทุกมุมโลกได้หลั่งไหลเข้ามาในยุโรป จากการเดินเรือการค้นพบดินแดนใหม่จึงท าให้นัก
พฤกษศาสตร์พบพืชพรรณชนิดใหม่ ก าเนิดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ส าคัญข้ึนมาในหลายประเทศใน
ยุโรป นอกจากนี้ยังมีการการค้นพบทางชีววิทยาอันเนื่องมาจากความก้าวหน้าในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สามารถประดิษฐ์กลอ้งจุลทรรศน์ ท าให้นักพฤกษศาสตร์สามารถศึกษาสิ่งมีชีวิตหยั่งลึกลง
ในรายละเอียดได้ย่ิงข้ึน รวมทั้งการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ในการพิมพ์ที่ทันสมัยมีการเก็บรวบรวมดอกไม้ที่
สวยงามแล้วตีพิมพ์เป็นหนังสือภาพพฤกษศาสตร์ นิตยสารพฤกษศาสตร์ได้เริ่มก่อตัวข้ึนโดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ทั้งในราชส านักและเศรษฐีที่ร่ ารวย ท าให้ในช่วงเวลาแห่งศตวรรษที่ 18 การ
วาดภาพทางพฤกษศาสตร์ได้กลายเป็นงานอดิเรกที่ทันสมัยส าหรับสุภาพสตรีชนช้ันสูง ตลอดจน
ประชาชนผู้หลงใหลในความงามของพืชพรรณ มีการจัดตั้งสมาคมพฤกษศาสตร์หลายแห่งในยุโรป 
และศิลปินพฤกษศาสตร์ก็ได้มีบทบาทท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ทางพฤกษศิลป์สอนทักษะการวาด
ให้แก่กลุ่มคนเหล่าน้ัน ท าให้ศาสตร์แขนงนี้แพร่กระจายไปทุกพื้นที่ในสังคม 

จากการศึกษายุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์อย่างละเอียด ท าให้สามารถ
กล่าวได้ว่า การศึกษาภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนั้น เกิดจากภูมิปัญญา
ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตที่ ถูกถ่ายทอดผ่านการบันทึกในรูปแบบของภาพวาด ที่ใช้อธิบายข้อมูลและ
ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนและได้ส่งทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ สู่ชนรุ่นหลัง เมื่อ
เปรียบเทียบภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงจะสังเกตุได้ว่าภาพวาดในแต่ละยุค
สมัยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ ตลอดจน
เทคนิควิธีการต่าง ๆ โดยสิ่งเหล่าน้ีเกิดจากอิทธิพลจากหลากหลายปัจจัย ที่ส่งผลอย่างมากต่อการ
พัฒนาไปสู่ยุคทองของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ จากการศึกษาดังกล่าวจึงท าให้เราสามารถเห็น
พัฒนาการด้านแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของศิลปะภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถวิเคราะห์อิทธิพลที่ท าให้เกิดยุคทองของศิลปะภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้ 
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ภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ 

แนวคิด ลักษณะภาพวาดพฤกษศาสตร์ 

 

ยุคโบราณ 

(ศตวรรษที่ 1-14) 

ต้องการบันทึกพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ 
ในการรักษา โดย ได้ แบ่ งแยกพื ชตาม
สรรพคุณ มองพืชในฐานะอาหารและยา
รักษาโรค ส่วนใหญ่ใช้ในทางการแพทย์
สมุนไพรโบราณ 

ลักษณะภาพวาดพฤกษศาสตร์ในยุคโบราณ
จะเน้นให้ข้อมูลเก่ียวกับพืชสมุนไพร โดยการ
วาดส่วนประกอบของพืช พร้อมข้อความเพื่อ
ใช้ในการอธิบาย โดยส่วนใหญ่เป็นภาพสีน้ า
วาดลงเวลุ่ม หรือหนังสัตว์ขัดมัน  

 
ยุคฟื้นฟูศิลปะวิยา 

(ศตวรรษที่ 15-16) 

เพื่อศึกษาธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตโดยใช้
หลักการสังเกตและศึกษาจากต าราในยุค
กรีกโรมัน โดยได้รับ อิทธิพลจากแนวคิด
มนุษยนิยม ที่เสนอวิธีการศึกษาใหม่ ด้วย
วิธีสังเกตุการณ์  ได้ละทิ้งการวาดภาพพืช
แบบเก่าที่มีแนวคิดแบบอุดมคติ หันมาใช้
วิธีการสังเกตจากธรรมชาติโดยตรง 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในยุคน้ี ได้พัฒนา
จากการน าองค์ความรู้ในอดีตผสมผสานกับ
วิธีการศึกษาใหม่ โดยถ่ายทอดผ่านวิธีการ
สังเกตุอย่างรอบคอบ ส่วนใหญ่ เป็นการ
บันทึกจากการศึกษาธรรมชาติ ภาพวาดมี
ลักษณะเหมือนจริงตามที่ปรากฎในธรรมชาติ 
แต่รูปแบบยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

 
ยุคศตวรรษที่ 17-18 

 

ต้องการศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลพืช เพื่ออธิบายความรู้หรือ
ข้อเท็จจริงในธรรมชาติ มีการจ าแนกพืช
ออกเป็นหมวดหมู่ตามระบบอนุกรมวิธาน 
ใน ยุ ค น้ี ให้ ค วามส าคั ญ กับ การศึ กษ า
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ พืชได้เปลี่ยน
บทบาทใหม่ในฐานะสิ่งมีชีวิต 

ภาพวาดพฤกษศาสตร์เป็นไปในลักษณะการ
ท างานร่วมกันระหว่างนักพฤกษ์ศาสตร์ และ
จิตรกร ส่งผลให้ภาพวาดในยุคน้ีจึงมีความ
ละเอียดสูงและถูกต้องแม่นย า โดยจิตรกรจะ
ได้รับค าน าจากนักพฤกษศาสตร์ โดยวาดลง
สมุดสเก็ตช์ก่อนน าไปผลิตชิ้นงานจริง มีการ
วาดส่วนประกอบของพืชแบบแยกชิ้น  

 
ยุคแห่งการส ารวจ 

(ศตวรรษที่ 18) 

เพื่อบันทึกตัวอย่างธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ 
และเผยแพร่การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่   
มีการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่นัก
พฤกษศาสตร์ พืชต่างถิ่นได้กลายเป็นสินค้า
เศรษฐกิจ  

ภาพวาดส่วนใหญ่จะเป็นภาพพืชพรรณต่าง
ถิ่น โดยเฉพาะดอกไม้สายพันธ์ุใหม่ บางครั้ง
อาจเป็นภาพร่างด้วยดินสอ แล้วเขียนตัวเลข
ก ากับเพื่อระบุสีในแต่ละส่วนของพืช โดย
จิตรกรจะเป็นผู้บันทึกในระหว่างการส ารวจ 

 
ยุคทอง 
(ค.ศ.1750-1850) 
 
 

ผู้คนมีแนวคิดที่จะปลูกพืชเพื่อความงาม
มากกว่าประโยชน์ใช้สอย พืชพรรณโดย 
เฉพาะดอกไม้ได้รับความนิยม มีการค้นพบ
ด้านชีววิทยาจากความก้าวหน้าทางวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคน้ีความรู้ ด้าน
พฤกษศาสตร์ ได้ รับการสนับสนุนจาก       
ผู้ อุป ถั มภ์ ทั้ ง ใน ราชส านั กและ เศ รษ ฐี         
ผู้ร่ ารวย  

ในยุคทองภาพวาดสามารถแสดงโครงสร้าง
สิ่งมีชีวิตที่หยั่งหลึกลงรายละเอียดได้มากขึ้น 
จากการส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์  นอกจากน้ี
ยังมีการวาดภาพดอกไม้ที่สวยงามแล้วเก็บ
เป็นคอลเลคชั่น  เพื่ อตีพิ มพ์ เป็นห นังสือ
รวบรวมไม้ดอกไม้ประดับ ท าให้รูปแบบของ
ภาพวาดในยุค น้ีส่ วนใหญ่ เป็นภาพวาด
เก่ียวกับดอกไม้ ซ่ึงเป็นที่นิยมอย่างมาก 



  

 

134 

อิทธิพลจากแนวคิดมนุษยนิยม 

แต่เดิมการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์มีจุดเริ่มต้นมาจากภูมิปัญญาของนักปราชญ์และ
แพทย์สมุนไพรตั้งแต่ยุคกรีกโบราญที่ได้ศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืช โดยเรกเริ่มเป็นการบันทึกพืชที่
เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางการรักษา เพื่อใช้เป็นยาในการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยวิธีการจดบันทึก
ข้อมูลและวาดภาพประกอบพืชเพื่อใช้ประกอบค าอธิบายต่าง ๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ยุคแรกเป็นภาพสีน้ าวาดบนหนังสัตว์ขัดมัน โดยรวมภาพวาดในยุคนี้มีลักษณะค่อนข้าง
เหมือนจริงพอที่จะระบุได้ว่าเป็นพืชพรรณชนิดไหน แต่ยังขาดรายละเอียดที่ส าคัญและยังไม่สามารถ
บอกลักษณะเฉพาะของพืชได้ชัดเจน อีกทั้งภาพวาดประกอบต าราสมุนไพรดังกล่าวยังมีการคัดลอก
ต่อ ๆ กันมาหลายครั้งรวมถึงมีการเขียนปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ ท าให้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในยุคนี้
จึงมีลักษณะผิดเพี้ยนไปจากเดิมมาก โดยส่วนใหญ่ภาพประกอบพืชสมุนไพรเหล่าน้ีจะมุ่งเน้นถ่ายทอด
ความรู้เชิงข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์เป็นหลัก  ส่วนความสวยงามทางองค์ประกอบศิลปะเป็น
ส่วนประกอบรองลงมา  

วิวัฒนาการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ในยุโรปตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 18 
พฤกษศาสตร์เป็นหนึ่งในสาขาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ยุคกลางมนุษย์ได้แบ่งพืชไปตามคุณสมบัติหรือ
สรรพคุณทางการรักษา ในสมัยก่อนการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพรรณยังไม่มีการพัฒนา การศึกษาพืชไม่ได้
ออกไปเก็บข้อมูลแล้วน ามามาพินิจพิเคราะห์หรือเขียนข้ึนมาใหม่แต่อย่างใด การศึกษาส่วนใหญ่เกิด
จากการไปค้นค าอธิบายเกี่ยวกับพืชพรรณชนิดนั้น ๆ อาศัยความรู้จากต าราหรือจารึกโบราณเพื่อ
น ามาไขปัญหาเพื่อให้ทราบถึงค าตอบ ความรู้ใหม่ทางพฤกษศาสตร์จึงไม่เกิดข้ึน ผู้คนไม่ได้สนใจพืชใน
ฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิต แต่มองพืชเป็นเพียงอาหารและประโยชน์ในการรักษาโรคเท่านั้น ชาวยุโรปจึงมัก
ปลูกพืชตามส านักอารามนักบวชทั้งที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารและยาสมุนไพร รวมถึงดอกไม้บางชนิดที่ใช้
เป็นสื่อสัญลักษณ์นัยทางศาสนา ที่ก่อตัวข้ึนพร้อมกับศรัทธาของชาวยุโรปที่ยึดมั่นอยู่กับศาสนาคริสต์ 
ภาพวาดพืชพรรณเริ่มปรากฏตัวในหนังสือสวดมนต์ หรือหนังสือก าหนดเทศกาล (Book of hours) 
ตั้งแต่ยุคกลาง แต่ยังคงไม่มีการพัฒนาเป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ จนถึงศตวรรษที่ 16 Joris 
Hoefnagel ได้สร้างผลงานภาพประกอบส าหรับต้นฉบับหนังสือก าหนดเทศกาลเช่น  Mira 
calligraphiae monumenta รวมถึงคอลเล็กช่ันต่าง ๆ ของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ซึ่งภายในหนังสือ
ประกอบไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติ ดอกไม้ สัตว์และแมลงที่เขาวาดไว้อย่างปราณีตสวยงาม แต่
ภาพประกอบเหล่านี้ยังถูกมองว่าเป็นพระคัมภีร์ส าหรับสวดอธิษฐาน มากกว่าภาพวาดทาง
พฤกษศาสตร์ บนความเช่ือที่ว่าพระเจ้าได้อยู่กับมนุษย์ทุกช่วงเวลา 
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ภาพท่ี 146 หนังสือสวดมนต์ของ Rothschild สร้างขึ้นในช่วงปี 1505 - 1510 
ท่ีมา: Mark Calderwood “BOOK OF HOURS,” accessed March 30, 2019, available from  
https://markcalderwood.wordpress.com/tag/book-of-hours/ 
 

ภาพท่ี 147 ส่วนประกอบหลักของหนงัสือสวดมนต์ หรือหนังสือก าหนดเทศกาล 
ท่ีมา: ปรับจาก Mark Calderwood “BOOK OF HOURS,” accessed March 30, 2019, available from  
https://markcalderwood.wordpress.com/tag/book-of-hours/ 
 

บทสวดมนต์, เพลงสรรเสริญ 
และเพลงสดุดี (Antiphons) 
 

 

ภาพดอกไม้ในหนังสือสวดมนต์ 
ท่ีมีรูปแบบอุดมคติ และดอกไม้
บางชนิดท่ีใช้สื่อนัยทางศาสนา 
 

ภาพประกอบส่วนใหญ่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า 
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ภาพท่ี 148  หนังสือก าหนดเทศกาล Mira calligraphiae monumenta โดย Georg Bocskay  
ท่ีมา: Mark Calderwood “BOOK OF HOURS,” accessed March 30, 2019, available from  
https://markcalderwood.wordpress.com/tag/book-of-hours/ 

ภาพพืช และแมลงในหนังสือก าหนด
เทศกาล (Book of hours) ท่ีใช้เป็น
รูปสัญลักษณ์ เพ่ือสื่อความหมาย
ทางศาสนา 
 

 

ภาพท่ี 149 ภาพจากหนังสือก าหนดเทศกาลของ Anne of Brittany วาดโดย Jean Bourdichon  
ท่ีมา: ปรับจาก Cynthia Rice “EMERGENCE OF NATURALISM,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-3-emergence-naturalism 



  

 

137 

ในสมัยยุคกลางมนุษย์มีความเช่ือและด าเนินชีวิตแบบยึดติดในหลักของศาสนามาก จน
บางครั้งได้กลายเป็นความเช่ือที่งมงายหลงเช่ือโดยไม่มีเหตุผล จนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
เหตุผลของผู้อื่น แต่หลังจากนั้นความเช่ือเหล่านั้นก็เปลี่ยนไป เมื่อเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 
(Renaissance)  มนุษยเ์ริ่มเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับโลกสู่มุมมองใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมี
ความเช่ือที่ว่ามนุษย์มีความสามารถและคุณค่าในตัวเอง จึงยกย่องเชิดชูในความสามารถของตัวเอง 
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่มาของกลุ่มความคิดใหม่ที่เรียกว่า มนุษยนิยม (Humanism) โดยมีวิวัฒนาการมา
จากทฤษฎีปรัชญาธรรมชาติในช่วงก่อนหน้าน้ี แตไ่ด้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นกระบวนการ
มากยิ่งข้ึน ซึ่งนักคิดกลุ่มมนุษยนิยมเหล่านี้ ได้น าเสนอมุมมองต่อคุณค่าในมนุษย์ ที่มีความดีงามและ
ความสามารถจากแรงจูงใจภายใน ที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อพยายามพัฒนาตนเองไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

จนกระทั่งในศตวรรษที่ 16 โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยา อิทธิพลจาก
แนวคิดมนุษยนิยมที่เริ่มขยายตัวอย่างกว้างขวาง ไดมุ้่งเน้นให้ความส าคัญกับมนุษย์โดยมีมนุษย์เป็นจุด
ศูนย์กลางของทุกสรรพสิง่ แนวคิดมนุษยนิยมยังสนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้ใหม่ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความคิด รู้จักการใช้เหตุผลเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งต่างจากแต่ก่อนเมื่อเกิดปัญหาหรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถหาค าตอบเองได้ ปริศนามักถูกอธิบายด้วยความเช่ือทาง
ศาสนา เมื่อความคิดเริ่มเปลี่ยนไปรู้จกัใช้เหตุผลในการหาค าตอบ จึงท าให้ความจริงของหลายหลายสิง่
เริ่มปรากฎข้ึน เริ่มมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเพื่อช่วยในการสังเกต เกิดความก้าวหน้าทางด้าน
การศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ ส่งผลให้มีการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติมากข้ึนศิลปินหรือจิตกรสามารถ
ประมวลสิ่งที่เราเห็นรอบตัวแล้วถ่ายทอดออกในผลงานศิลปะ องค์ประกอบทางศิลปะถูกน ามาใช้ใน
กระบวนการสร้างสรรค์อย่างเข้าใจ ทั้งวิธีการการใช้สี การก าหนดแสงเงา ถูกน ามาใช้บนผลงานท าได้
อย่างอย่างกลมกลืน มองเห็นความลึกตื้นตามความเป็นจริง จนท าให้มนุษย์ได้ค้นพบค าตอบใน
ธรรมชาติและสามารถเข้าใจในปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ด้วยการสังเกตทดลองอย่างมีเหตุผลโดย
มองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางแห่งการรับรู้ระหว่างธรรมชาติกับ
มนุษย์ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่โดดเด่นและได้น าเสนอมิติใหม่ที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ
อย่างมีหลักการ จนท าให้มนุษย์สามารถเข้าใจและรับรู้ถึง มิติ ปริมาตร พื้นที่ว่าง จึงส่งผลให้ศิลปิน
สร้างสรรค์งานด้วยการสังเกตสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นในธรรมชาติรอบตัว 
น าเสนอผ่านผลงานทางศิลปะ 

การพยายามเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในอดีตของ นักมนุษย์วิทยาเรอเนสซองซ์
(Renaissance humanist) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาพฤกษศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 
นักปรัชญาเหล่าน้ีได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และได้รื้อฟื้นภูมิปัญญาจากหนังสือต าราของ
ปราชญ์โบราณหลายท่านทั้ง Theophrastus, Pliny, Galen และ Dioscorides ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
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พฤกษศาสตร์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติมีการแปลต าราเล่มส าคัญอย่าง materia medica เพื่อ
น ามาศึกษาพัฒนาความรู้และได้น ามาใช้เป็นต าราในสถานศึกษา นักพฤกษศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
ยังให้ความเคารพในกฎเกณฑ์ต่อผลงานต้นแบบ โดยได้น าฐานความรู้ในอดีตผสมผสานกับความรู้ใหม่
ได้อย่างลงตัว ส าหรับการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติได้ส่งเสริมให้มีการบันทึกพืชโดยการวาด
ภาพประกอบแต่ลักษณะของภาพยังคงองิรูปแบบเดิม เนื่องจากต้องการให้เกียรติยกย่องคุณค่าในอดตี 
จึงท าให้รูปแบบของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในช่วงเวลาน้ีไม่ค่อยมีการพัฒนาทางกายภาพมากนัก 
แต่สิ่งที่นักมนุษย์วิทยาได้ให้นอกเหนือคุณค่าในอดีตแล้ว ยังสนับสนุนวิธีการศึกษาแบบใหม่ด้วยวิธี
สังเกตการณ์ โดยละทิ้งสูตรส าเร็จในการวาดภาพพืชแบบเก่าที่มีแนวคิดแบบอุดมคติ และหันมาใช้
วิธีการสังเกตรายละเอียดจากธรรมชาติโดยตรง ท าให้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์มีความสมจริงมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพืช และศึกษาพืชสมุนไพรพืชสวนเป็นหลัก 

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นอย่างมาก  
เป็นการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่เริ่มต้นในอิตาลี และได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรป ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
การไดเ้ปลี่ยนแปลงเกือบทุกแง่มุมของวัฒนธรรมและสังคมยุโรป มันเห็นการฟื้นตัวของต าราคลาสสิก
และการพัฒนาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบวรรณกรรม รวมทั้งนวัตกรรมทางศิลปะ เลโอนาร์
โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) อาจเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงที่สุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ชีวิตและ
การท างานของเขาสะท้อนให้เห็นถึงอุดมคติเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมที่คอยก าหนดรูปแบบในยุค
ฟื้นฟูศิลปวิทยาในหลาย ๆ แง่มุม ดาวินชี ยังสะท้อนองค์ประกอบพื้นฐานของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา 
เนื่องจากความสนใจของเขาครอบคลุมไปในหลายสาขาทั้งศิลปะ สถาปัตยกรรม ดนตรี วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ธรณีวิทยา และพฤกษศาสตร์ ผลงานภาพวาดการศึกษาธรรมชาติของ 
ลีโอนาร์โด ดาวินซี จึงเป็นภาพประกอบพฤกษศาสตรใ์นยุคแรก ๆ  ที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดอย่างมากในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา จากการศึกษาธรมชาติด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
ความรู้สึกทางศิลปะ ที่การศึกษาเกี่ยวกับดอกไม้และพืชพรรณที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียด ทั้ง
โครงสร้างของพืชและลักษณะเฉพาะ รวมทั้งมีการบันทึกการเจริญเติบโตของพืช (Time-lapse) ใน
แต่ละช่วงเวลาอีกด้วย ผลงานของเขายังถือเป็นภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ช้ินแรก ๆ ของการ
ฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ใช้วิธีการสังเกตการณ์ ซึ่งถือเป็นวิธีการศึกษาใหม่จากอิทธิพลของแนวคิดมนุษยนิยม 
นอกจากแนวคิดดังกล่าวจะให้ความส าคัญยกย่องกับมนุษย์โดยมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่ง
แล้ว แนวคิดมนุษย์นิยมยังส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ท าให้ศิลปินหลายคนออกไป
ศึกษาและบันทึกเกี่ยวกับธรรมชาติมากข้ึน ด้วยเหตุผลส าคัญที่ท าให้มนุษย์กระหายใคร่รู้เรื่องราว
ความลับที่ซ่อนเร้นในธรรมชาติเป็นผลมาจาก แนวคิดมนุษยนิยมที่คิดว่าหากมนุษย์สามารถล่วงรู้
ความลับของธรรมชาติได้ มนุษย์ย่อมสามารถรับรู้สถาวะการด ารงอยู่ของพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน 
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ด้วยเหตุนี้นักปรัชญาในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการจึงมีเป้าหมายที่จะเรียนรู้เพื่อให้ได้ทราบถึงโครงสร้าง
ทั้งหมดและระบบกลไกการท างานของธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 150 การใช้รูปทรงเรขาคณิตและภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ของ Leonardo da Vinci ปี 1490 
ท่ีมา: “Introduzione Botanica,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.leonardodavinci-italy.it/botanica1/botanica 

ภาพท่ี 151 ภาพวาดการศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับต้น sedge ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: “Introduzione Botanica,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.leonardodavinci-italy.it/botanica1/botanica 
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ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ผ่านมาวิทยาการความรู้ได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรป ได้ส่งผล

กระทบต่อหลักสูตรการศึกษาในหลายด้านเช่น วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ ปรัชญาศาสนา การเมือง 
และศิลปะ ศิลปินและนักคิดได้วางรากฐานความส าเร็จของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ดังเช่นตัวอย่าง
การศึกษาธรรมชาติของ Leonardo da Vinci ผู้ที่ได้รวมศาสตร์ทางพุทธิปัญญา จนได้กลายเป็น
แบบอย่างของมนุษย์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่ประสบความส าเร็จ จากการเรียนรู้และความสนใจที่
หลากหลายครอบคลมุทัง้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ พร้อมกับบุคคลส าคัญในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาท่าน
อื่น ๆ เช่น Michelangelo, Galileo Galilei และ Copernicus ล้วนได้รับการยกย่องและยังถือเป็น
บุคคลต้นแบบของลักษณะมนุษย์ช่วงยุคทองของการฟื้นฟูศิลปวิทยา นอกจากนี้แนวคิดมนุษยนิยมยัง
ได้กลายเป็นขบวนการทางปัญญาที่ส าคัญที่มีส่วนส่งเสริมช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม 
ขณะเดียวกันถึงแม้อิทธิพลทางความคิดและรูปแบบศิลปะของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาจะได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลายในอิตาลีตลอดระยะเวลาศตวรรษที่ 15 และได้กระจายตัวไปทั่วยุโรป แต่ทางฝั่ง
เยอรมันการฟื้นฟูศิลปวิทยากลับเกิดข้ึนช้ากว่าที่อื่น และได้รับความนิยมเพียงเล็กน้อยในช่วงเวลาน้ัน 
อันเนื่องมาจากศิลปะกอธิคที่ยังคงหยั่งรากลึกจนเสมือนเป็นศิลปะประจ าชาติของชาวเยอรมัน  

จนมาถึงศตวรรษที่ 16 แนวคิดฟื้นฟูศิลปะวิทยาในเยอรมันจึงเริ่มได้รับการยอมรับมาก
ข้ึน เหตุผลส าคัญที่ท าให้การเกิดข้ึนของแนวคิดฟื้นฟูศิลปะวิทยาในเยอรมันเป็นไปอย่างเช่ืองช้านั้น 
ส่วนหนึ่งมาจากความเช่ือทางศาสนารวมทั้งทัศนคติของชาวเยอรมันที่มีต่อศาสนาเป็นไปในทิศทางที่

ภาพท่ี 152 ภาพวาดการศึกษาธรรมชาติเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของดอกไม้ จากสมุดบันทึก ของ Leonardo da Vinci 
ท่ีมา: Cynthia Rice “THE RENAISSANCE,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-4-renaissance 
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เช่ือเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ และนิยมความลี้ลับ อีกทั้งยังช่ืนชอบศิลปกรรมที่แสดงจิตนาการตาม
ความเช่ือของศาสนา จนกระทั้งความขัดแย้งทางศาสนาเริ่มก่อตัวข้ึนที่เยอรมันความบาดหมางต่อศา
สนจักรวาติกันได้สร้างความล าบากใจให้แก่เหล่าศิลปินไม่น้อย โดยเฉพาะการจ ากัดลิดรอนสิ ทธิ
เสรีภาพในการวาดภาพทางศาสนาของ  มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) ที่ไม่สนับสนุนการสร้าง
ภาพส าหรับการเคารพบูชา อย่างไรก็ตามแม้ว่าความขัดแยงทางศาสนาได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและศิลปะในเยอรมัน อิทธิพลแนวคิดการฟื้นฟูศิลปะวิทยาของอิตาลีได้เข้าไปสู่ดินแดนแห่งนี้
แล้ว แนวคิดดังกล่าวได้เริ่มมีบทบาทส าคัญต่อศิลปกรรมเยอรมันในหลายหลายภาคส่วน โดยมีศิลปิน
เยอรมันคนส าคัญผู้น าศิลปะเรอเนสซองส์ของอิตาลีเข้าไปเผยแพร่ในสังคมเยอรมนี โดยเฉพาะ 
อัลเบรทช์ ดูเรอร์ ศิลปินผู้มีความสามารถทั้งด้านจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ที่เริ่มสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ โดยได้วาดภาพประกอบทั้งพืชและสัตว์หลากหลายชนิดแบบละเอียด ในช่วง
ระหว่างการศึกษาธรรมชาติในที่ต่าง ๆ ภาพประกอบเหล่านี้แสดงให้เห็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เขาได้พบเจอ งานศิลปะของเขาไม่เพียงแต่รวบรวมทฤษฎีของเรเนสซองส์ที่เกี่ยวกับสัดส่วนและ
มุมมองเท่านั้น แตผ่ลงานของยังแสดงถึงความงามในธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์รวมถึงภูมิทัศนต์่าง ๆ ที่
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริง นอกจากนี้ อัลเบรทช์ ดูเรอร์ ยังถือเป็นศิลปินคนแรก ๆ ที่น าเทคนิคสี
น้ ามาวาดเป็นผลงานภาพพฤกษศาสตร์อีกด้วย 

ผลงานภาพวาด Large Piece of Turf  (ค.ศ.1503) ของ อัลเบรทช์ ดูเรอร์ (Albrecht 
Durer ค.ศ. 1471-1528) เป็นภาพวาดช้ินหนึ่งของดูเรอร์ในจ านวนผลงานจ านวนมากในผลงาน
การศึกษาธรรมชาติ และชีววิทยาของดูเรอร์ ในภาพแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกอพืชและผัก
สมุนไพรหลากหลายชนิด ที่ขึ้นปะปนกันบนพื้นดินที่เปียกช้ืน ตามสภาพแวดล้อมทั่วไปตามทางเดิน
ธรรมชาติ ดูเรอร์ยังถ่ายทอดออกมาให้เห็นส่วนต่าง ๆ ของล าต้นและดอกใบตามความจริงอย่าง
ตรงไปตรงมา ซึ่งท าให้ผู้ชมรู้สึกว่าเป็นมุมหนึ่งที่แสนธรรมดาเรียบง่ายที่สามัญชนสามารถพบเห็นได้
ทั่วไป ขณะเดียวกันนั้นดูเรอร์ไม่ได้สอดแทรกสัญลักษณ์หรือนัยทางศาสนาใด ๆ ลงในภาพดังกล่าว 
ตามที่ตนเองถนัด แม้แต่สัญลักษณ์ดอกไม้ที่มีความหมายในเชิงศาสนาคริสต์อย่างที่ท ากันมาอย่าง
ยาวนานบนรูปแบบของจิตรกรรมประวัติศาสตร์ ( Historical Painting) ที่เป็นงานทางด้านจิตรกรรม
ศาสนาและจิตรกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ หรือต านานต่าง ๆ ภาพน้ีจึงถือว่าเป็นภาพวาด
พฤกษศาสตร์ช้ินแรก ๆ ของศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการที่ตั้งอยู่บนสถานะนอกเหนือระบบ
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่รับใช้ทางศาสนา และได้กลายเป็นแบบอย่างของการวาดภาพประกอบทาง
พฤกษศาสตร์ช้ินส าคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ยุโรป 
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ภาพท่ี 153 ภาพวาดสีน้ า Large Piece of Turf ปี 1503 ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: Cynthia Rice “THE RENAISSANCE,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-4-renaissance 

 

ภาพท่ี 154  ภาพวาด Tuft of Grass สีน้ าแบบทึบแสง (Gouache) ปี 1514 ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: Katy Kelleher “Albrecht Dürer,” accessed March 30, 2019, available from  
https://katykelleher.com/2015/01/22/history-of-pretty-albrecht-durer-the-reason-i-studied-art-history-in-the-

first-place/ 
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จึงกล่าวสรุปได้ว่า แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ที่ให้ความส าคัญของการเป็นมนุษย์ โดย

มคีวามต้องการความเป็นอิสรเสรี เช่ือมั่นในเหตุผลและสติปัญญาบวกกับความสามารถที่มีอยู่ในตัว
มนุษย์จึงสามารถพัฒนาความรู้ข้ึนได้ สังคมแบบมนุษย์นิยมจึงมีลักษณะเป็นสังคมที่มนุษย์ด ารงชีวิต
โดยเช่ือมั่นในศักยภาพของมนุษย์ในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมให้ดีข้ึน ในยุค
ฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนี้จึงเป็นยุคสมัยของความรุ่งเรือง เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์ ส่งผลให้ใน
ยุคสมัยดังกล่าวสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพข้ึนมาได้มากกมาย โดยมีการศึกษาหาความรู้และ
พัฒนาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ หลายแขนง นอกจากนี้แนวคิดมนุษยนิยมยังได้มอบวิธีการศึกษาแบบใหม่
ด้วยวิธีสังเกตการณ์ ได้ละทิ้งแนวคิดแบบอุดมคติ และหันมาใช้วิธีการสังเกตอย่างรอบคอบจาก
ธรรมชาติโดยตรง ท าให้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์มีการพัฒนาข้ึนอย่างเป็นล าดับ เมื่อท าการศึกษา
แล้วพบว่า แนวคิดมนุษยนิยม มีส่วนส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าในภาพวาดพฤกษศาสตร์ อัน
เนื่องมาจากการศึกษาหาความรู้ใหม่จากธรรมชาติ ส่งผลต่อการศึกษาความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา ท าให้การวาดภาพพฤกษศาสตร์เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในช่วงศตวรรษที่  16 
โดยมีจุดเริ่มต้นส าคัญจากผลงานของ ลีโอนาร์โด ดาวินซี และ อัลเบรทช์ ดูเรอร์ ที่ท าการศึกษา
ธรรมชาติ โดยใช้หลักการสังเกตุและเหตุผลในการค้นคว้าพิสูจน์หาความจริง ดังนั้นผลงานของศิลปิน
ดังกล่าวในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา จึงเป็นปฐมบทที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคทองพฤกษศาสตร์ จน
ได้กลายเป็นพื้นฐานของการศึกษาภาพวาดพฤกษศาสตร์ในยุคต่อมา 

ภาพท่ี 155 ภาพวาดสีน้ าดอก Columbine ปี 1526 ของ Albrecht Durer 
ท่ีมา: Cynthia Rice “THE RENAISSANCE,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.asba-art.org/article/chapter-4-renaissance 
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อิทธิพลจากความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความก้าวหน้าทางวิทยาการอันเนื่องมาจากพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการศึกษา

ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยการใช้หลักเหตุผลมีการศึกษาค้นคว้า สังเกตุ ทดลอง ตั้ง

สมมุติฐานแล้วสรุปเป็นทฤษฎี ท าให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีเจริญก้าวหน้ามากขึ้นจากอดีต รวมถึง

การพัฒนาด้านภูมิปัญญา โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ 

กัน ซึ่งแต่เดิมการเรียนรู้ปรัชญาเป็นการท าความเข้าใจตามคติความเช่ือตามนักปราชญ์โบราณและ

ความเช่ือตามหลักของศาสนา ส่งผลมนุษย์เกิดความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง ถอยห่างจาก

ทัศนคติเทวนิยมอันเป็นอิทธิพลครอบง าจากของศรสิต์จกัร มนุษยก์ล้าใช้เหตุผลเพื่อแสดงความคิดเหน็

ทางสังคมมากขึ้น เพราะเช่ือมั่นว่าความมีเหตุผลจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมให้ดีข้ึนได้ จนน าไปสู่

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในที่สุด ท าให้มีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ข้ึนมามากมาย เพื่อช่วยใน

การสังเกตุในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และใช้ในชีวิตประจ าวัน สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เกิดจาก

นักวิทยาศาสตร์รุ่น ใหม่  โดยอาศัย ศึกษาค้นคว้าต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่ ม เติมจากทฤษฎีที่

นักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนหน้านั้นท าการศึกษาไว้ จนน าไปสู่ช่วงเวลาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นยุคแห่ง

ความสว่างไสวทางปัญญา (Age of Enlightenment) หรือยุคแห่งเหตุผล (Age of Reason) โดยมี

ผู้น าด้านความคิดในการใช้หลักเหตุผลจากเหล่านักปราชญ์หลายคน โดยนักคิดในยุคสมัยนี้ได้น าหลัก

เหตุผลและวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการศึกษาในด้านศาสตร์แขนงอื่น ท าให้ความรู้ในด้าน

วิทยาศาสตร์ได้กระจายออกไปในหลายสาขา เช่น คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ การแพทย์ ฟิสิกส์ เคมี 

ชีววิทยา รวมถึงความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ก็ได้รับผลประโยน์ส่วนนี้เช่นกัน  ทั้งนักวิทยาศาสตร์และ

ศิลปินต่างใช้หลักการและเหตุผลบนพื้นฐานความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เพื่อน ามาสร้างผลงานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

มีการพัฒนา สามารถผลิตผลงานออกมาไดม้ากขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารพิมพ์ ผลจาก

การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ยังท าให้นักพฤกษศาสตร์สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างแรง

บันดาลใจส าคัญให้กับวงการศิลปะอีกด้วย จากการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์ที่ช่วยในการ

สังเกตทางวิทยาศาสตร์ ท าให้การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์สามารถลงรายละเอียดในการศึกษา

ค้นคว้าได้มากยิ่งข้ึน และยังได้พัฒนากล้องให้สามารถส่องสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเซลล์ต่าง ๆ ในพืชและ

สัตว์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จนท าให้เกิดการค้นพบใหม่ทางด้านชีววิทยา ภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการค้นหาสิ่งใหม่ โดยเฉพาะการศึกษาด้าน
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ธรรมชาติวิทยาซึ่งถือเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความละเอียดซับซ้อน ภาพวาดประเภทนี้จึงมี

หน้าที่อธิบายความรู้หรือข้อเท็จจริงในธรรมชาติ ในการสร้างความหมายใหม่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

ในหมู่นักพฤกษศาสตร์ ท าให้สามารถจัดกลุ่มพืชพรรณตามความเหมือนต่างทางรูปลักษณ์แทนที่จะ

จัดแบ่งตามสรรพคุณอย่างที่ท ากันมา 

ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์มีความโดดเด่นมากขึ้นด้วยการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ตั้งแต่ปี 

1590 โลกของกล้องจุลทรรศน์เปิดโลกใหม่ให้กับนักวิทยาศาสตร์ ยิ่งไปกว่านั้นร่างกายทั้งหมดยังคงมี

ความซับซ้อนมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยรับรู้มาก่อน การประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ท าให้การศึกษา

กายวิภาคของพืชละเอียดลึกลงไปถึงข้ันเซลล์ แล้วน าเสนอสิ่งเหล่าน้ันที่ค้นพบถ่ายทอดออกมาเป็น

ภาพวาดเพื่อบันทึกเป็นเอกสารทางพฤกษศาสตร์ ถึงแม้จะมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้พยายาม

มาแล้วในก่อนหน้านั้น แต่นักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ Robert hooke เป็นคนแรกที่ได้ค้นพบ

ลักษณะของเซลล์ในพืช และยังได้ริเริ่มเปรียบเทียบพืชในซากหินกับพืชชนิดเดียวกันที่ยังมีชีวิต 

การศึกษาด้วยวิธีดังกล่าวได้น าไปสู่ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากสายพันธ์ุหนึ่งไปยังอีกสาย

พันธ์ุ ซึ่งวิธีเดียวที่จะแสดงสิ่งที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างอย่างชัดเจนนั้นคือ การวาด

ภาพประกอบของวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์ออกมา กล้องจุลทรรศน์จึงเริ่มมีบทบาทต่อการศึกษา

พฤกษศาสตร์ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา จนถึงศตวรรษที่ 17 การค้นพบโลกใหม่อย่างทวีปอเมริกา และโลก

ใหม่ที่ค้นพบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ไดส้่งอิทธิพลอย่างมากต่อความสนใจทางวิทยาศาสตร์ โลกทั้งสอง

ใบนี้ได้ขยายมุมมองของนักวิทยาศาสตร์และนักพฤกษศาสตร์ให้กว้างข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนาดเล็ก ที่ไม่เพียงแค่ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่อง

พฤกษศาตร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเช่นกัน 

ในช่วงยุคเรืองปัญญา (Age of Enlightenment) การเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของเหล่า

ปัญญาชนในยุโรปมีความต้องการทีจ่ะเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าถึงได้ส าหรับทุกคน การตีพิมพ์หนังสือ

พฤกษศาสตร์มีวิวัฒนาการมากข้ึนกว่าเดิมนับตั้งแต่มีการสร้างแท่นพิมพ์ท าให้ผู้คนได้รับข่าวสารได้

อย่างทั่วถึง โดยภาพประกอบในยุคนีส้ามารถวาดออกมาได้ละเอียดและแม่นย ามากขึ้น ภาพประกอบ

พฤกษศาสตร์ในหนังสือยังช่วยให้เข้าถึงความรู้ที่ไม่เคยทราบมาก่อนแก่ผู้คนทั่วไปเพื่อเข้าใจมากข้ึน 

ภาพวาดยังเป็นวิธีการเช่ือมต่อกับความรู้แก่สาธารณะได้อย่างง่ายดาย จากการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มีการคิดค้นใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการสังเกตุ โดยเริ่มตั้งแต่ Robert hooke ได้ศึกษา

วัตถุโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องผ่านวัตถุทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เขายังเป็นคนแรกที่ใช้ค าว่า “เซลล์” 

โดยสังเกตโครงสร้างเซลล์จากไม้ก๊อกและได้เผยแพร่ในหนังสือโดยใช้ภาพภาพประกอบในการอธิบาย
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เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจง่ายข้ึน ซึ่งภาพประกอบทุกประเภทนั้นเป็นกระบวนการมองเห็นที่เป็นลักษณะ

ตัวแทนส าหรับท าความเข้าใจในสิ่งทีต่้องการระบุ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ยกระดับภาพประกอบ

ทางพฤกษศาสตร์ข้ึนด้วยวิธีการเรียนรู้ และท าความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองใหม่ ภาพประกอบ

ทางพฤกษศาสตร์จึงท าให้ผูช้มสามารถเข้าถึงความสวยงามของโครงสร้างสิ่งมีชีวิตได้อย่างชัดเจน และ

เข้าใจศิลปะจากภาพวาดในอุดมคติของผู้เขียนได้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

เทคนิคการพิมพ์ที่ทันสมัยท าให้การใช้ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ในหนังสือได้รับความ

นิยมเพิ่มข้ึน นักพฤกษศาสตร์สามารถผลิตหนังสือออกมาอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ท าให้ผู้ชมได้รับ

ความรู้พฤกษศาสตร์ผ่านภาพวาดและข้อความในหนังสือที่ได้เผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง ใน

ประวัติศาสตร์ภาพประกอบพฤกษศาสตร์จะเห็นได้ว่าภาพวาดไดก้ลายเป็นที่ช่ืนชอบแก่ผู้คนในสังคม 

ชาวยุโรปต่างช่ืนชมกับความสุนทรียะที่ปรากฎในภาพประกอบ และผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ก็ได้

ตระหนักถึงแง่มุมทางศิลปะที่อยู่รายรอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน ทักษะทางศิลปะ

สามารถช่วยให้เห็นภาพวัตถุหรือพืชพรรณได้อย่างแม่นย าท าให้การสร้างภาพประกอบเข้าใจได้ง่าย

มากข้ึน อย่างไรก็ตามภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์เหล่านี้ยังคงสอดคล้องกับเนื้อหาด้าน

วิทยาศาสตร์มากกว่าแวดวงศิลปะ ภาพวาดพฤกษศาสตร์ในยุคนี้จึงมีความถูกต้องแม่นย าเป็นส าคัญ 

อันเป็นผลมาจากความสนใจในการสังเกตโลกธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน ต่อมาในศตวรรษที่ 18 เทคนิค

การพิมพ์ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายยิ่งข้ึนโดยเฉพาะกับความสามารถใหม่ในการพิมพ์สีได้อย่างสวยงาม 

จากผลของการพัฒนาเทคนิคภาพพิมพ์หิน การสังเกตอย่างลึกซึ้งผ่านกล้องจุลทรรศน์ผสมกับเทคนิค

การพิมพ์สมัยใหม่ ท าให้พฤกษศาสตร์ได้รับความสนใจเพิ่มข้ึนพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สีสันสวยงาม     

สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนล้วนมาจากการค้นพบใหม่ในวิทยาการวิทยาศาสตร์  ท าให้ภาพวาดมีบทบาทส าคัญ

ต่อการเรียนรู้ในฐานะเครื่องมือที่ใช้สื่อสารในปลายศตวรรษที่ 18 ศิลปินและนักชีววิทยาจ าเป็นต้อง

ได้รับการศึกษาด้านกายวิภาคของพืชเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาให้ชัดเจนที่สุด ดังนั้นจึงต้องมี

ทักษะพื้นฐานในการวาดภาพและการสังเกตควบคู่กัน ศิลปะและวิทยาศาสตร์ท างานร่วมกันใน

ภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความหมายใหม่และความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่ล้อมรอบเรา 

โดยมีพยานที่ยืนยันความส าเร็จบนศาสตร์ทั้งสองด้านคือ Ernst Haeckel นักธรรมชาติวิทยาและนัก

วาดภาพประกอบวิทยาศาสตร์ ได้ถือเป็นคนแรก ๆ ในฐานะที่ท าให้งานศิลปะเป็นสิ่งส าคัญต่อการ

น าเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลงานของเขาได้รวบรวมทั้งความสวยงามในองค์ประกอบศิลปะผสาน

กับความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน 
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แต่เดิมการแบ่งพืชพรรณและพืชสมุนไพรไดร้ิเริ่มขึ้นมาตั่งแต่ Leonhart Fuchs (ค.ศ.1501 - 

1566) นายแพทย์และนักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เสนอการตั้งมาตรฐานใหม่ของพืชสมุนไพร ซึ่ง

เขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้เขียนหนังสือเล่มใหญ่เกี่ยวกับพืชและการใช้ยา ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับ

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ส าหรับสมุนไพร โดยการเน้นให้ความสนใจกับคุณภาพของภาพประกอบที่

ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะภาพประกอบสมุนไพรที่ใช้ส าหรับทางการแพทย์ เพื่อให้แพทย์

สามารถระบุสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ยังมีการแบ่งสายพันธ์ุพืชสมุนไพรมากกว่า 100 สปีชีส์ และได้

เขียนหนังสือให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพรกว่า 50 เล่ม ระบบการแบ่งพืชเปน็สกุล ๆ  ในยุคเริ่มต้นของเขา 

จึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษาพฤกษศาสตร์ยุคต่อมา จนกระทั้งถึงจุดเริ่มต้นของงานอนุกรมวิธาน

สมัยใหม่ที่ได้ต่อยอดความส าเร็จในอดีตเมื่อนักพฤกษศาสตร์ในศตวรรษที่ 18 ได้เสนอการจ าแนก

ลักษณะและแบ่งช้ันของพืชแต่ละชนิดออกเป็นตระกูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยวิธีการดังกล่าวถูก

สร้างเป็นเครือข่ายความรู้เกี่ยวกับสายพันธ์ุของพืช ท าให้สามารถแยกแยะเอกลักษณ์ของพืชเป็นไป

ตามล าดับและรวบรวมช่ือพืชจ านวนมากไว้เป็นหมวดหมู่ โดยให้ลูกศิษย์ออกไปส ารวจและเก็บบันทึก

ตัวอย่างพืชไว้มากมาย  

ภาพท่ี 156 ผลงนชุด Die Radiolarian และ Art Form of Nature ของ เอิร์น แฮคเกล 
ท่ีมา: Peter von Sengbusch, “Ernst Haeckel Die Radiolarien,” accessed March 30, 2019, available from  
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/radiolarien/ 



  

 

148 

ในศตวรรษที่ 18 โลกพฤกษศาสตร์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจาก Carl Linnaeus นัก

พฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันได้แนะน าระบบใหม่ของการจ าแนกทางวิทยาศาสตร์ตามลักษณะเพศของ

พืช ไดเ้ปลี่ยนรูปแบบมุมมองของการวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ ที่ต่างไปจากเดิมที่มักจะวาด

พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางการรักษา กลายเป็นการวาดพืชพรรณเพื่อศึกษาโดยเฉพาะภาพดอกไม้ 

โดยในช่วงกลางของศตวรรษนั้น George Dionysius Ehret กลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลส าคัญในวงการ

การวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ เพราะด้วยความสามารถทางศิลปะและความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อ

อุทิศตนในงานพฤกษศาสตร์ เขาสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่สวยงามมากมายเพื่อการตีพิมพ์หนังสือ 

ซึ่งได้แปลระบบการจ าแนกพืชของ Linnaeus ให้เป็นไดอะแกรม หรือแบบที่ใช้อธิบายโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยมีนายแพทย์ Dr. Christoph 

Jakob Trew (ค.ศ.1695–1769) เป็นผู้อุปถัมภ์ จนต่อมาได้รับเกียรติให้สอนการวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร์ให้กับสมาชิกชนช้ันสูง ซึ่งได้ผลิตผลงานออกมามากมายเขาไดว้าดภาพพืชพรรณนานา

ชนิดบนหนังสัตว์ขัดมันระบายด้วยสี gouache (สีน้ าแบบทึบแสง) และสีน้ าแบบโปร่งใสไว้เป็นจ านวน

มาก นอกจากนี้เขายังได้พัฒนารูปแบบพฤกษศาสตร์โดยใช้ระบบการจ าแนกพืชในปี 1736 รวมถึง

ระบบการใช้ตัวอย่างต้นแบบ (type) ที่ใช้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยใช้เป็นตัวแทน

หรือตัวอย่างภาพวาดของสิ่งมีชีวิต ที่เป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์และได้รับการยอมรับในการศึกษา

ด้านอนุกรมวิธานพืช เนื่องจากปัญหาในการเก็บตัวอย่างพืชพรรณต่างถ่ิน และการน ากลับไปยัง

ประเทศของนักพฤกษศาสตร์ในอดีตเป็นไปด้วยความยากล าบาก ท าให้รูปพืชพรรณเหล่านี้ปรากฏ

เฉพาะที่เป็นภาพวาดต้นแบบ นอกจากนี้ภาพวาดต้นแบบยังถูกใช้กับพืชที่มีชนาดเล็กที่ต้องอาศัยส่อง

ผ่านกล้องจุลทรรศน์ในการศึกษา ท าให้ศิลปินพฤกษศาสตร์ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากวิทยาการทาง

วิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานอนุกรมวิธานสมัยใหม่ เกิดข้ึนนับตั้งแต่

ที่ คาโรลัส ลินเนียส (Carl Linnaeus) นักพฤกษศาสตร์ แพทย์ นักธรรมชาตินิยม ชาวสวีเดนได้เขียน

บันทึกลักษณะของพืชพรรณไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระบบ และได้เสนอการจ าแนกพืชโดยใช้ระบบ

ลักษณะของเพศ ได้ตีพิมพ์หนังสือ Systema Naturee และ Species Plantarum โดยหนังสือมีการ

วาดภาพประกอบที่ได้อธิบายลักษณะของเกษรเพศผู้ได้อย่างชัดเจน เขาได้จ าแนกสัตว์ได้ถึง 4,400 

สปีชีส์ และพืชอีก 7,700 สปีชีส์ จนเกิดช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนัก

พฤกษศาสตร์ทั่วโลกมีความเข้าใจตรงกัน  การตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตด้วยภาษาลาตินในแบบ

ทวินาม เป็นระบบการเรียกช่ือสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์ และช่ือแต่ละช่ือในระบบนี้เรียกว่า ช่ือทวินาม 



  

 

149 

(Binomial name) หรือ ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ที่ใช้เรียกแทนสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์ต่าง ๆ 

อย่างเป็นทางการ โดยจะตั้งช่ือเป็นภาษาละตินที่ประกอบด้วยค าศัพท์ 2 ค า คือ ช่ือสกุลและสปีชีส์ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับสิ่งมีชีวิตที่ต้องการระบุ โดยมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งหลักการดังกลา่ว

ยังถูกใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน จากผลงานอันย่ิงใหญ่ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปท าให้ ลินเนียสได้กลาย

เป็นนักพฤกษศาสตร์ที่มี ช่ือเสียงที่สุดในด้านอนุกรมวิธาน จนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง

อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ นับเป็นก้าวย่างส าคัญของการเปลี่ยนแปลงวงการพฤกษศาสตร์ ซึ่งนัก

พฤกษศาสตร์ยุคก่อนจะจ าแนกพืชโดยการแบ่งไปตามสรรพคุณการรักษา โดยส่วนใหญ่เป็นพืชกลุ่ม

สมุนไพรเพื่อน าไปใช้เป็นยารักษาโรค ส่วนงานด้านอนุกรมวิธานทางพฤกษศาสตร์สมัยใหม่ได้น าเสนอ

พืชในรูปแบบของสิ่งมีชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 157  กล้องจุลทรรศน์ท่ี Carl Linnaeus ใช้ส าหรับส่องรายละเอียดโครงสร้างของพืช 
ท่ีมา: Brian J. Ford, “The Microscope of Linnaeus and His Blind Spot,” accessed March 30, 2019,  
available from http://www.brianjford.com/a-09-linnaeus-microscope.pdf 
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ภาพท่ี 158 ภาพการจ าแนกพืชโดยใช้ระบบลักษณะทางเพศ จากหนังสือ Systema Nature วาดโดย Georg Dionysius Ehret 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 

 

ภาพท่ี 159 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Magnolia วาดโดย Georg Dionysius Ehret จากหนังสือ Plantae Selectae  
ท่ีมา: ปรับจาก “Drawn from nature: Botanical illustrations,” accessed May 19, 2019, available from  
https://museum.wales/articles/2007-08-20/Drawn-from-nature-Botanical-illustrations/ 

การจ าแนกพืชตามลักษณะทางเพศ 
จากจ านวนของเกสรเพศผู้ โดยแบ่ง
พืชออกเป็น 24 กลุ่ม   

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ที่แสดงให้เห็น
ลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายใน
ของพืช 
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ภาพท่ี 160 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Cereus ของ Georg Dionysius Ehret  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 

 

ภาพท่ี 161 รายละเอียดโครงสร้างดอกและผลของพืช Cereus (Queen of the Night)  
ท่ีมา: ปรับจาก Katherine Tyrrell, “Georg Dionysius Ehret - Botanical Artist,” accessed May 19, 2019, available 
from https://www.botanicalartandartists.com/about-georg-ehret.html 

 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ที่แสดงรายละเอียด
จากการผ่าให้เห็นโครงสร้างภายในของพืช  
พร้อมตัวเลขก ากับเพื่อระบุข้อมูลของพืช 
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หลังจากช่วงกลางศตวรรษที่ 18 การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์โดยภาพรวมได้รับความ
นิยมลดลงบ้างแต่ก็ยังเป็นที่นิยมในบางสถานที่โดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกา โดยมีเหตุผลจากหลากหลาย
ปัจจัยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการค้นพบที่ลดลงเกี่ยวกับพืชในธรรมชาติ เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลายเป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้มากข้ึน การพัฒนาของการถ่ายภาพได้รับการสนับสนุนและเป็นสิ่ง
แปลกใหม่ สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะพฤกษศาสตร์เช่นกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
ภาพถ่ายแทบจะไม่เพียงพอส าหรับการศึกษาทางพฤกษศาสตร์ เนื่องจากไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับพืชพรรณในรูปถ่ายได้ครบถ้วน เพราะภาพถ่ายไม่อาจใช้เป็นตัวแทนภาพตัวอย่างของ
พืชชนิดใดชนิดหนึ่งได้ ภาพถ่ายมักมีบริเวณบางส่วนที่ไม่ชัดเจน และมีเงามืดท าให้ไม่สามารถบอก
รายละเอียดบางส่วนของพืชนั้นได ้ในขณะที่ในภาพวาดทางพฤกษศาสตร์สามารถน าทุกอย่างมารวมสู่
จุดสนใจไดส้มบูรณ์แบบมากกว่า อีกทั้งยังสามารถให้รายละเอียด หรือช่วยซ่อมแซมประกอบช้ินส่วน
ที่สึกหรอหลุดออกจากกันอย่างที่กล้องถ่ายภาพท าไม่ได้ ภาพวาดยังแสดงให้เห็นวัฏจักรชีวิตทั้งหมด
ของพืชได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพประกอบทางวิทยาศาสตร์ของพืช นอกจากนี้องค์ประกอบของ
ต่าง ๆ ของพืชสามารถถูกจัดการให้สมบูรณ์มากข้ึนในภาพวาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่อาจไม่แสดงพร้อม
กันไดแ้ม้แต่ในธรรมชาติจริง  

เมื่อท าการศึกษาแล้วจึงพบว่า ระบบการจ าแนกพืชแบบอนุกรมวิธานเกิดข้ึนจากองค์ความรู้

ที่สะสมกันมาอย่างยาวนานของชาวยุโรปมีการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นล าดับ อันเนื่องมาจากพื้น

ฐานความรู้ในอดีตจากการบันทึกและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น จากนักปราชญ์สู่นักปราชญ์ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทั้งด้านรูปแบบและแนวคิดของผู้คนที่มีต่อพืชพรรณนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา 

ส่งผลให้การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เริ่มเห็นถึงความแตกต่างระหว่างรอยต่อในแต่ละยุคสมัย โดย

จุดเริ่มต้นส าคัญจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้นักพฤกษศาสตร์สามารถ

จัดระบบการแบ่งแยกพืชตามรูปแบบเพศ และการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์แบบทวินาม โดยอาศัยความรู้

จากหลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ รวมทั้งการท างานร่วมกับศิลปินวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ที่ได้

เดินทางส ารวจ บันทึก และเก็บตัวอย่างของพืชพรรณชนิดต่าง ๆ โดยอาศัยค าแนะน าจากนัก

พฤกษศาสตร์ จนเกิดบทบาทภาษาใหม่ของพืช การวาดภาพในยุคนี้จึงเป็นไปในรูปแบบของ

ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ที่มีการถ่ายทอดข้อมูลที่แม่นย า เผยให้เห็นรายละเอียดส่วนต่าง ๆ 

ของพืชได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องตามคุณลักษณะ นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิง

ตัวอย่างต้นแบบที่เป็นภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกด้วย ซึ่งการกล่าวอ้างภาพตัวอย่างต้นแบบนี้สามารถ

ใช้เป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตและสามารถให้รายละเอียดที่ครบถ้วนตามกฎสากล  
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ดังนั้นผลงานภาพทางวาดพฤกษศาสตร์ในยุคนี้จึงเป็นไปในลักษณะของกระบวนการ
ท างานร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ สู่แนวคิดใหม่ของสังคมที่ไม่ได้มองพืชเป็นเพียงแค่
อาหารหรือยาสมุนไพรอีกต่อไป เกิดบทบาทใหม่ของพืชในฐานะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง  ด้วยเหตุนี้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จึงเป็น จุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ขณะเดียวกันการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยังมาพร้อมกับแนวคิด
ใหม่ทั้งระบบความคิด ปรัชญา เศรษฐกิจ เกิดความก้าวหน้าทางด้านภูมิปัญญาท าให้สังคมยุโรป
ยอมรับในวิทยาการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จากการประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์เพื่อมาช่วยในการสังเกตุ
ยังส่งผลต่อการศึกษาด้านชีววิทยาและความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของพืชอย่างลึกซึง้ แม้ในช่วงปลายยุค
ทองของภาพวาดพฤกษศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปมาก มนุษย์สามารถประดิษฐ์
กล้องถ่ายภาพ กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่การวาดภาพ
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดีกว่า รวมถึงการดึงลักษณะของพืชพรรณชนิดน้ีมารวมไว้เป็นภาพเดียว 
นักวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ว่าจะเน้นลักษณะเด่นข้อไหนออกมา เพราะฉะนั้นการวาดภาพทาง
วิทยาศาสตร์มิใช่การลอกเลียนภาพจากภาพถ่าย ภาพวาดจะต้องรวมลักษณะส าคัญและจุดเด่นมา
รวมอยู่ด้วย จึงจะเป็นภาพวาดวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่าการวาดพฤกษศาสตร์นั้นได้น า
ศิลปะมาช่วยวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีที่สามารถอธิบายรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์สื่อสารกันได้ โดยปราศจากอุปสรรคทางภาษา และเป็นสื่อสากลง่ายต่อความเข้าใจ
นอกจากนี้ผลจากการพัฒนาระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยได้เป็นแรงผลักดันที่ท าให้ความรู้พฤกษศาสตร์
ของชาวยุโรปก้าวหน้าอย่างไม่หยุดหยั้ง ท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อส าคัญต่อการพัฒนา
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ดังนั้นคุณูปการส าคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ไม่เพียงสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษกิจและสังคม แต่สิ่งส าคัญที่วิทยาศาสตร์มอบให้
คือ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านองค์ความรู้ที่ส าคัญอย่างแท้จริง 

 

อิทธิพลจากการส ารวจพืชพรรณตา่งถิ่น 

ในช่วงศตวรรษที่ 18-19 ถือเป็นยุคทองของภาพวาดพฤกษศาสตร์อย่างแท้จริง ท าให้ช่วงนี้มี

นักพฤกษศาสตร์เกิดข้ึนมากมายในหลายประเทศ จากการค้นพบทวีปอเมรกิา และส่วนอื่น ๆ ของโลก 

ประเทศมหาอ านาจหลายชาติได้มีการส่งเรือออกไปส ารวจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยังไม่เป็นที่รู้ จัก

มากมาย นักธรรมชาติวิทยา (naturalists) นักพฤกษศาสตร์ (botanists) และศิลปิน มักจะถูกพาไป

กับเรือส ารวจ เพื่อบันทึกตัวอย่างธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ ภาพวาดพฤกษศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่

อันจะขาดไม่ได้ส าหรับการบันทึกและเผยแพร่การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆ จากดินแดนอันไกลโพ้น 
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นักธรรมชาติวิทยาชาวยุโรปต้องว่าจ้างนักวาดภาพหรือจิตรกรมีฝีมือเพื่อมาวาดภาพให้เพื่อบันทึก

เหตุการณ์ รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างเพื่อน า พืชต่างถ่ินกลับมาศึกษาและเพาะพันธ์ุ ได้มีการใช้

แม่พิมพ์ไม้ (wood cut) ภาพพิมพ์โลหะ (metal engraving) และภาพพิมพ์มัชฌิรงค์ (mezzotint) 

รวมถึงการตีพิมพ์หนังสือที่มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้ศาสตร์แขนงนี้ได้เผยแพร่ออกไปมากข้ึน ผู้คน

ไม่ได้มองพืชในฐานะที่ใช้เป็นอาหารและยาเหมือนแต่ก่อน ภาพวาดพฤกษศาสตร์สามารถอธิบายพืช

จากการแบ่งกลุ่มตามรูปลักษณะของพืชแต่ละชนิด พืชจึงถูกมองในรูปแบบของไม้ประดับตกแต่งซึ่ง

เป็นเรื่องของรสนิยมในหมู่คนรักพืชพรรณตลอดจนประชาชนทั่วไป และการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ในหมู่นักพฤกษศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม้ว่าการส ารวจทางทะเลจะเริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 แต่จุดมุ่งหมายของการส ารวจนั้น

เป็นไปในรูปแบบของการล่าอาณานิคม เพื่อผลประโยชน์ด้านการเมือง ศาสนา และการค้าขาย 

นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลพืชด้วยการบันทึก และในรูปแบบพรรณไม้อัดแห้ง แต่ด้วยปัจจัยทางด้าน

ภูมิศาสตร์ท าให้การเก็บตัวอย่างพืชพรรณเป็นไปด้วยความยากล าบาก ทั้ งได้รับความเสียหายจาก

สภาพอากาศและผลกระทบจากแมลง ท าให้ตัวอย่างมากมายถูกท าลายขณะส่งกลบัไปยังประเทศผู้ล่า

อาณานิคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเกิดมีการภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ข้ึนในระหว่างการเดินทาง

ส ารวจ แต่ความสนใจในพันธ์ุไม้ต่างแดนเพิ่งจะเกิดเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 โดยช่วงศตวรรษนี้ ถือเป็น

ช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดส าหรับคนรักพรรณไม้ พืชพรรณหลากหลายทั้งจากอเมริกาเหนือ 

ภาพท่ี 162 ภาพวาดเรือ Endeavour ขณะจอดซ่อมแซมระหว่างการส ารวจประเทศออสเตรเลีย โดย Sydney Parkinson  
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Sydney Parkinson,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/sydney-parkinson.html 
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อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย หมู่เกาะทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะในเขตน่านน้ าแคริบเบียน 

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี สเปน อินเดีย และประเทศอื่น ๆ ถูกน าเข้ามา

เพาะเลี้ยงในทวีปยุโรป การเดินทางส ารวจและค้นพบแผ่นดินใหม่จึงเสมือนเป็นการค้นพบพืชพรรณ

ชนิดใหม่ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส ารวจของ Sir Joseph Bank (ค.ศ. 1743-1820) นัก

พฤกษศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ที่ร่วมเดินทางไปกับ Captain James Cook (ค.ศ. 

1728-1779)  นักส ารวจและนักเดินเรือชาวอังกฤษ ที่ได้รับมอบหมายให้พาคณะนักวิทยาศาสตร์ไป

ศึกษาและจดบันทึกพืชพรรณและสัตว์ต่างถิ่น พร้อมกับนักพฤกษศาสตร์ นักธรรมชาติวิทยา นักดารา

ศาสตร์ และจิตรกรวาดภาพอย่าง Sydney Parkinson (ค.ศ. 1745-1771) และคนอื่น ๆ ที่เป็นผู้วาด

ภาพทางพฤกษศาสตร์ในระหว่างการเดินทางส ารวจ อีกทั้งนักส ารวจเหล่านี้ยังได้เก็บตัวอย่างพืช

หลากหลายชนิดเพื่อน ามาเพาะพันธ์ุที่สวนพฤกษศาสตร์ส าคัญ ๆ หลายแห่งในทวีปยุโรป 

การเดินทางสู่แผ่นใหม่ในแต่ละครั้งแม้จะใช้เวลานาน และต้องอาศัยความกล้าหาญ

ความสามารถของนักเดินเรือเป็นอย่างมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้จากการเดินทางเหล่านี้ท าให้สินค้า

วัตถุดิบมากมายเช่น เครื่องเทศ เครื่องเงิน สินค้าผ้าแพรไหม รวมทั้งพืชพรรณและสัตว์ต่างถ่ินมาสร้าง

ก าไรได้อย่างมหาศาล ผลประโยชน์เหล่านี้ได้กระตุ้นการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ต่าง  ๆ พัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินเรือ พืชถูกพัฒนาจุดมุ่งหมาย

จากการส ารวจเพื่อการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนบทบาทใหม่สู่ฐานะสินค้าเศรษฐกิจ 

เครื่องประดับตกแต่งสวน ในศตวรรษที่ 18 ชาวยุโรปต่างหลงใหลไปกับการปลูกพืชท าสวนพรรณไม้ 

ผู้คนเหล่าน้ีได้กลายเป็นนักพฤกษศาสตร์สมัครเล่นที่เริ่มสะสมพืชพรรณชนิดใหม่มาปลูกไว้ในสวนของ

ตนเอง มีการเดินทางออกไปเก็บพืชพรรณชนิดใหม่ ๆ หรือว่าจ้างผู้เช่ียวชาญออกไปเก็บรวบรวมพืช

เพื่อต้องการมีไว้ครอบครอง การแบ่งแยกพืชออกเป็นหมวดหมู่จึงเกิดข้ึนตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 

เป็นต้นมา ท าคนมีความรู้เกี่ยวกับพืชมากข้ึนรู้จักแยกแยะพืชธรรมดาทั่วไปและพืชที่เป็นไม้ดอกไม้

ประดับ โดยส่วนใหญ่มักจะนิยมปลูกพืชพรรณต่างถ่ิน โดยเฉพาะดอกไม้สายพันธ์ุใหม่ ๆ ที่หลั่ งไหล

เข้ามาในแถบประเทศยุโรปพร้อมกับนักส ารวจพืช (Plant Explorer) และพรานล่าพรรณไม้ (Plant 

Hunter) ท าให้พืชพรรณต่างถ่ินเป็นที่ต้องการเปน็อย่างมากในสังคม เกิดเป็นกระแสนิยมไปทั่วยุโรปที่

ไม่ได้จ ากัดแค่ในหมู่นักพฤกษศาสตร์เท่านั้น ผู้คนทั่วไปต่างช่ืนชมไปกับความงามของดอกไม้เช่นกัน 

จากการเดินทางส ารวจพืชของเหล่านักพฤกษศาสตร์และที่ได้ค้นพบพรรณไม้แปลกใหม่ได้

สร้างความหลงไหลเป็นชีวิตจิตใจของชาวยุโรป พืชพรรณจากต่างแดนได้รับความนิยมสูงเพิ่มข้ึนมา

อย่างต่อเนื่อง การเก็บรวบรวมพืชเริ่มเป็นระบบมากขึ้นมีการพัฒนาไปตามล าดับ กลุ่มนักสะสมพืช
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สมาคมต่าง ๆ และสวนพฤกษศาสตร์ของประเทศต่างให้การสนับสนุนมีการจัดส่งเรือเพื่อออกเดินทาง

ไปดินแดนต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก ด้วยเหตุนี้นักพฤกษศาสตร์และศิลปินจึงถูกพาไปกับเรือด้วย เพื่อการ

เก็บข้อมูลและบันทึกพืชพรรณเหล่านั้นกลับมายังประเทศตน โดยวาดหวังว่าจะได้พบพืชพันธ์ุแปลก

ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน กลุ่มคนเหล่านี้ได้ท าการจดบันทึกและวาดภาพประกอบ แล้วจะกลับมาอีก

ครั้งเมื่อพืชให้ผลผลิตเพื่อเก็บเมล็ดแล้วส่งตัวอย่างกลับมายังทวีปยุโรป การเดินทางของพืชพรรณต่าง

ถ่ินจากโลกใหม่มาสู่อีกซีกโลกหนึ่ง เพราะต้องการพืชเหล่าน้ันมาปลูกในสวนพฤกษศาสตร์ในประเทศ

ของตน โดยเฉพาะสวนพฤกษศาสตร์คิว (Kew) ที่ได้น าพรรณไม้พื้นเมืองต่าง ๆ กลับมายังประเทศ

อังกฤษเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างศิลปินอีกหลายคนวาดภาพประกอบพืชเหล่านั้นที่ไม่ได้

ถูกวาดในระหว่างการส ารวจมาวาดข้ึนใหม่ภายหลัง จากตัวอย่างบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นได้สร้างแรง

กระตุ้นอย่างใหญ่หลวงที่ท าให้ชาวยุโรปต่างคลั่งไคล้รักในธรรมชาติ และภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 

ผลผลิตแห่งความส าเร็จทั้งหลายล้วนเกิดข้ึนจากกลุ่มคนเหล่านี้ พืชพรรณได้เปลี่ยนโฉมหน้า

ประวัติศาสตร์ของสวนของชาวตะวันตกไปอย่างสิ้นเชิง สร้างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับดอกไม้

อย่างแนบแน่น นอกจากนี้สวนพฤกษชาติทั้งหลายในยุโรปโดยเฉพาะราชสมาคมพืชสวนของอังกฤษ

ยังได้เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ รวมทั้งเป็นสถาบันตัวอย่างใน

การศึกษาพืชส าหรับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และในท้ายที่สุดสิ่งเหล่าน้ีได้ปลูกฝั่งชาวยุโรปให้มีความรัก

ในพืชพรรณธรรมชาติจนถึงปัจจุบัน ภาพวาดพฤกษศาสตร์จึงเป็นเบื้องหลังความส าเร็จในหลายๆ 

ด้าน และพยานแห่งสติปัญญาของคนสมัยนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 163 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมพืชโดย Banks และ Solander จากการเดินทางส ารวจครั้งแรก  
ท่ีมา: DAVID MABBERLEY, “When Joseph Banks first arrived in Australia,” accessed March 30, 2019, 
available from https://www.australiangeographic.com.au/topics/science-environment/2018/08/when-joseph-
banks-first-arrived-in-australia/ 
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ภาพท่ี 165 ภาพวาดสีน้ า และการเก็บตัวอย่างสายพันธ์ุ Stylidium graminifolium ในปี 1770 จากการส ารวจ Botany Bay 
ท่ีมา: Backyard Botanics, “250 years of Endeavour,” accessed March 30, 2019, available from  
https://backyardbotanics.co.uk/2018/08/endeavour/ 

 

ภาพท่ี 164 ภาพวาดสีน้ า Banksia serrata จากการรวบรวมสายพันธ์ุท่ีอ่าวโบตานี่ ออสเตรเลีย จากภาพร่างต้นแบบของ Parkinson 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “Sydney Parkinson,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/sydney-parkinson.html 
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 ยุคทองของศิลปะพฤกษศาสตร์ทอดยาวในช่วงประมาณปี 1740–1840 เมื่อได้รับการ

สนับสนุนจากช่วงเวลาแห่งการส ารวจและค้นพบที่ยิ่งใหญ่ ยุคนี้เห็นพัฒนาการทางพฤกษศาสตร์และ

สนใจในการค้นหาสายพันธ์ุใหม่ นักพฤกษศาสตร์และนักธรรมชาติวิทยามักท างานอย่างใกลชิ้ดกับจติร

กร ที่สามารถถ่ายทอดภาพวาดพืชอย่างแม่นย าและมีรายละเอียดที่ครบถ้วน และน าตัวอย่างกลับมา

จากดินแดนที่ห่างไกล ในช่วงเวลาเดียวกันนี้พืชพรรณก็ได้รับความนิยมในหมู่ชนช้ันสูงเช่นเดียวกัน 

เศรษฐีพ่อค้าผู้ร่ ารวยในยุโรปต่างนิยมการปลกูพืชแปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ดอกไม้ประดับอย่าง

ที่มักนิยมน ามาปลูกในสวนหรือเรือนกระจกของพวกเขา และนักสะสมพืชที่ร่ ารวยเหล่าน้ีก็ใช้ศิลปินใน

การบันทึกตัวอย่างที่มีค่าของพวกเขาอย่างอย่างสวยงาม ตัวอย่างเช่น พระนางโฌเซฟีน (Joséphine 

de Beauharnais) จักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศสทรงโปรดให้สร้างสวนอันหรูหราอลังการที่เต็มไปด้วยพันธ์ุ

ไม้หายากจากการน าเข้าหลายประเทศทั่วโลก และทรงเป็นผู้อปุถัมภ์ Pierre-Joseph Redouté (ค.ศ. 

1759-1840) นักพฤกษศาสตร์และจิตรกรชาวเบลเยี่ยม ผู้ซึ่ง ถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะแห่งการวาด

พฤกษศาสตร์ ในเมื่อคนเริ่มปลูกดอกไม้เพื่อความสวยงามมากกว่าที่จะปลูกเพื่อประโยชน์ในด้าน

หยูกยา ความช่ืนชมความสวยงามของพืชพรรณโดยเฉพาะดอกไม้จึงกลายเป็นกระแสนิยมอย่าง

กว้างขวางในแถบทวีปยุโรป ผู้คนต่างทุ่มเทให้กับการท าสวนและช่ืนชมกับศิลปะดอกไม้อย่าง

ภาพท่ี 166 ภาพร่างดินสอและชุดรหัสสีท่ีเป็นตัวเลข เพ่ือข้อมูลในการอธิบายจากแผนภูมิสี ของพ่ีน้อง Bauer 
ท่ีมา: ปรับจาก Richard Mulholland, “Colouring by numbers,” accessed May 19, 2019, available from  
https://blogs.bodleian.ox.ac.uk/theconveyor/2015/05/27/colouring-by-numbers-botanical-art-techniques-

investigated/ 
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กระตือรือร้น โดยใช้เวลาว่างไปกับการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ พยายามแสวงหาความรู้เกี่ยวกับพืช

พรรณไม้ดอก ก้าวสู่บทบาทใหม่ของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในฐานะพฤกษศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 168 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Rosa Damascena Variegata จากผลงานชุด Les Roses ปี 1817 ของ Joseph Redouté 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html 
 

ภาพท่ี 167 ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Clerodendrum จาก Jardin de la Malmaison ปี 1801 ของ Joseph Redouté 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html 
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เมื่อท าการศึกษาแล้วจึงพบว่าลักษณะของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ในช่วงศตวรรษที่ 17-18 

เกิดข้ึนจากการส ารวจค้นพบพืชพรรณชนิดใหม่จากต่างแดน เป็นยุคที่ภาพวาดได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายอันเนื่องมาจากการน าเข้าของพชืพรรณต่างถ่ินหลายชนิด ท าให้เกิดเป็นกระแสนิยมต่อผู้คน

อย่างกว้างขวาง มีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ และเรือนกระจกไว้ส าหรักปลูกพืชพรรณชนิดใหม่ไว้

มากมาย ส่งผลให้การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์เริ่มมีบทบาทใหม่ในการน าเสนอแง่มุมความงามที่

แตกต่างจากอดีต ที่มักจะใช้เป็นภาพวาดประกอบพืชสมุนไพรและการศึกษาทางการแพทย์เป็นสวน

ใหญ่ โดยมีจุดเริ่มต้นส าคัญจากการน านักพฤกษศาสตร์และจิตรกรเพื่อไปบันทึกภาพพรรณไม้ที่ค้นพบ

จากการส ารวจ ความนิยมในพืชพรรณจึงเป็นที่ต้องการของชนช้ันสูงและกระจายสู่ผู้คนทั่วยุโรป จาก

การพัฒนาระบบการพิมพ์ท าให้ภาพวาดพฤกษศาสตร์ได้ถูกตีพิมพ์ข้ึนมาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ

ภาพวาดดอกไม้สีน้ าที่ได้รับความนิยมพิมพ์เพื่อใช้เปน็ภาพประกอบในหนังสือ อีกทั้งทักษะของจิตรกร

ที่ได้สั่งสมประสบการณ์จากการร่วมงานกับนักพฤกษศาสตร์มาอย่างยาวนาน จึงส่งผลภาพวาด

พฤกษศาสตร์ในยุคนี้ได้เป็นที่ช่ืนชมต่อผู้พบเห็น ภาพดอกไม้นานาชนิดปรากฎอยู่ทุกหนทุกแห่ง

โดยเฉพาะหนังสือรวบรวมไม้ดอกไม้ประดับ รูปภาพพืชพรรณสีสันสวยงามประกอบค าอธิบายอย่าง

ชัดเจนได้เป็นที่สนใจอย่างมากในหมู่คนรักธรรมชาติ ก าเนิดวารสารภาพวาดทางพฤกษศาสตร์หลาย

ภาพท่ี 169  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ Rosa Gallica Versicolor จากผลงานชุด Les Roses ปี 1817 ของ Joseph Redouté 
ท่ีมา: Katherine Tyrrell, “About Pierre-Joseph Redoutét,” accessed March 30, 2019, available from  
https://www.botanicalartandartists.com/about-pierre-joseph-redoute.html 
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เล่ม เช่น Curtis’s Botanical Magazine ที่เริ่มเผยแพร่ครั้งในปี 1787 และได้ลงพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน บางครั้งก็ตีพิมพ์เฉพาะภาพวาดของพืชชนิดใหม่ของโลกที่ ถูกรวบรวมเป็นเล่ม 

โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 ผลงานภาพทางวาดพฤกษศาสตร์ในยุคนี้จึงได้พัฒนาข้ึนเป็น

ศิลปะแขนงหนึ่งที่มีทั้งความสวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 170  ภาพวาดประกอบพฤกษศาสตร์เริ่มได้รับความนิยมแพร่หลายจากการตีพิมพ์ ใน Curtis’s Botanical Magazine  
ท่ีมา: Alyssa B. Young “Curtis's Botanical Magazine,” accessed March 30, 2019, available from 
https://www.brit.org/hidden-treasures/curtiss-botanical-magazine 

 

ภาพท่ี 171 Curtis’s Botanical Magazine นิตยสารพฤกษศาสตร์ท่ีเก่าแก่เริ่มตีพิมพ์ต้ังแต่ปี 1787  
ท่ีมา: “Curtis's Botanical Magazine,” accessed March 30, 2019, available from 
https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis%27s_Botanical_Magazine 
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ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนักพฤกษศาสตร์และศิลปนิจะไม่ไดเ้ดินทางส ารวจหรือค้นพบในระดับ
ที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นนักส ารวจในอดีต แตก่ารค้นหาพืชสายพันธ์ุใหม่ยังคงด าเนินอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง การ
แสวงหานี้เกิดข้ึนพร้อมกับความซาบซึ้งในการฟื้นฟูโลกธรรมชาติ ในความรู้สึกของคนทั่วไปเกี่ยวกับ
ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ยังคงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง มีความต้องการที่จะเรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้พฤกษศาสตร์ต่อไป จนกว่ามนุษย์จะสามารถอธิบายพืชและสัตว์สายพันธ์ุสุดท้ายบน
โลกใบนี ้ความส าคัญของศิลปินพฤกษศาสตร์ไม่ได้ถูกลดทอนน้อยลงแต่อย่างใด ภาพวาดเหล่าน้ียังคง
น าเสนอความรู้ของพืชพรรณผ่านภาษาศิลปะที่ได้รับการถ่ายทอดจากธรรมชาติโดยตรง ในฐานะที่
เป็นผลงานศิลปะและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน กระบวนการสร้างสรรค์หรือเทคนิคที่
แตกต่างกันออกไปในระหว่างช่วงเวลาได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังและอิทธิพลที่ส่งผลกระทบต่อ
ศิลปินพฤกษศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย ทั้งวิธีการและแนวคิดที่แตกต่างกันรวมถึงเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ศิลปินได้น าเสนอผ่านผลงานศิลปะพฤกษศาสตร์ ปัจจัยเหล่านี้เป็นกุญแจส าคัญต่อ
การศึกษาความรู้ในวิทยาศาสตร์ และเบื้องหลังประวัติศาสตร์ที่ช่วงเวลาหนึ่งศิลปะแขนงนี้ได้
แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นสิ่งเหล่าน้ีจึงจะท าให้เราทราบถึงอิทธิพลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคทองของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 

ภาพท่ี 172 ภาพประกอบในนิตยสาร Curtis’s Botanical Magazine  
ท่ีมา: Alyssa B. Young “Curtis's Botanical Magazine,” accessed March 30, 2019, available from 
https://www.brit.org/hidden-treasures/curtiss-botanical-magazine 
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จึงกล่าวได้ว่าในยุคศตวรรษที่ 18-19 เป็นช่วงเวลาที่การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ได้เป็นที่

นิยมอย่างกว้างขวางจากการค้นพบพืชพรรณชนิดใหม่จ านวนมากในประเทศอาณานิคม และดินแดน

ต่าง ๆ ซึ่งนักส ารวจพืชเหล่าน้ีได้บันทึกข้อมูลและน ากลับไปสู่ประเทศในยุโรป มีการจัดสร้างสวนรวม

พรรณไม้ในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ข้ึนในหลาย ๆ ประเทศ พืชพรรณต่างถ่ินชนิดใหม่ถูกน ามาปลูก

เป็นไม้ดอกไม้ประดับ ดอกไม้สีสันสวยงามได้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งต่อชาวยุโรป ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นภาพประกอบในหนังสือพืชสมุนไพร ดังนั้นการเดินทางเพื่อ

ส ารวจโลกใหม่ และวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงพืชพรรณต่างถ่ิน สัตว์ชนิดต่าง ๆ 

ทิวทัศน์ รวมทั้งผู้คนท้องถ่ินและสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ จากทั่วทุกมุมโลกที่ได้ค้นพบจากส ารวจของชาว

ยุโรปในตลอดช่วงศตวรรษที่ 17 ไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 18 ภาพวาดเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนโดยศิลปิน

หรือนักวาดภาพประกอบในช่วงยุคแห่งการอาณานิคม และดินแดนใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก เหตุการณ์ที่

เกิดข้ึนเหล่านี้ได้กลายเป็นกุญแจส าคัญในการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ และประเมินสถานะ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของชาวยุโรปในเวลาน้ัน นอกจากนี้ยังสามารถศึกษามุมมองด้านศิลปะ สภาพ

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชาติมหาอ านาจจากงานศิลปะเหล่านี้ได้อีกด้วย จากการเดินทาง

ส ารวจพืชพรรณหลายครั้งที่ เกิดข้ึนตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผลงานภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์หลายช้ินที่ได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และสวนพฤกษศาสตร์ที่

ส าคัญหลายแห่ง ได้แสดงถึงความเหมือนและความแตกต่างทางรูปแบบของศิลปะที่ถ่ายทอดออกมา

โดยศิลปินและนักพฤกษศาสตร์ในระหว่างการเดินทางค้นพบในดินแดนแต่ละที่  งานศิลปะดังกล่าว

สามารถสร้างผลผลิตไดเ้ป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นวงกว้าง ท าให้เราสามารถรับรู้ถึงความส าคัญของ

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

 



 
 

 

 

บทท่ี 5  

บทสรุป 
 

ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ หรือภาพประกอบของพืชคือ งานจิตรกรรม หรือภาพเขียน       

ที่น าเสนอรูปทรงรายละเอียดของพืชแต่ละชนิด โดยส่วนใหญ่นิยมพิมพ์เผยแพร่ร่วมกับการบรรยาย

ลักษณะรูปพรรณไม้ในหนังสือ วารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านสัณฐาน และกาย

วิภาคของพืช เพื่อให้ผู้ชมสามารถระบุได้ว่าเป็นพืชชนิดใดแตกต่างจากพืชชนิดอื่นอย่างไร ภาพวาด

ส่วนใหญ่มักมีขนาดเท่าของจริง หรือเป็นภาพย่อหรือขยายที่มีสัดส่วนก ากับไว้ ภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้บันทึกข้อมูลในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้แพทย์

และนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจข้อมูลได้ง่ายข้ึน การน าศิลปะและวิทยาศาสตร์มารวมไว้ด้วยกันได้

สืบสานความทันสมัยในภาพวาดพฤกษศาสตร์ โดยอาศัยความรู้เรื่องโครงสร้างของสิ่งที่วาดประกอบ

กับข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างพืชชนิดนั้น ๆ  ผู้ถ่ายทอดภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ต้องมีความสนใจทาง

ศิลปะเพื่อที่จะน าเทคนิคที่เหมาะสมต่อการน าเสนอ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการประยุกต์

ข้อเท็จจริงเข้ากับความคิดที่สร้างสรรค์อย่างลงตัว ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นการผสมผสาน

ระหว่างความโรแมนติกและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีความสวยงามในเชิงศิลป์ 

ดังนั้นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์โดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบ 4 อย่างได้แก่ ภาพพรรณไม้ ช่ือพรรณไม้ 

มาตราส่วน และช่ือผู้วาด นอกจากนี้ผลงานพฤกษศาสตร์ยังโน้มน้าวให้ผู้ชมได้เล็งเห็นถึงความความ

สวยงามทางสุนทรียะและความรู้ทางวิทยาศาตสร์ไปพร้อม ๆ กัน 

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดถือเป็นการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสังคมโลกตะวันตก 

โดยใช้ความคิดวิเคราะห์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนเองและธรรมชาติ โดยมีจุด เริ่มต้นมา

จากการที่มนุษย์เริ่มที่จะพยามยามแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพิสูจน์ค้นหาความจริงกับสิ่งต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึนรอบตัวด้วยวิธีการสังเกตุ และทดลองอย่างมี เหตุผล โดยมีแนวคิดแบบมนุษย์นิยม 

(Humanism) เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันในแง่ของการสร้างสรรค์ทางศิลปะกรรมส่งเสริมให้ศิลปิน

สามารถคิดค้นสร้างผลงานจากการสังเกตุเพื่อถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติอย่างมีหลักการและ

เหตุผลบนพื้นฐานของความเป็นจริง และยังมบีทบาทต่อการเปลี่ยนแนวคิดของประชาชนทั่วไปให้รูจ้ัก

คิดเช่ือมั่นในศักยภาพของตัวเองมากข้ึน นอกจากนี้แนวคิดมนุษยนิยมวิทยายังได้มอบวิธีการศึกษา

แบบใหม่ด้วยวิธีสังเกตการณ์ ได้ละทิ้งแนวคิดแบบอุดมคติ และหันมาใช้วิธีการสังเกตอย่างรอบคอบ
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จากธรรมชาติโดยตรง ท าให้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์มีการพัฒนาข้ึนอย่างเป็นล าดับ ผลของการ

ปฏิวัติวิทยาศาสตร์ท าให้ความเช่ือความศรัทธาต่อระบบเทวนิยมที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคม

ยุโรป ถูกเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคของการใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุมีผล ขณะเดียวกันการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ยัง

น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการ จนน าไปสู่การปฏิวัติด้านภูมิปัญญาอันเป็นรากฐานของ

ความรู้และความเช่ือมั่น ท าให้มีการพัฒนาทางด้านความคิดและสติปัญญาของมนุษย์  เกิด

ความก้าวหน้าในสังคม ดังนั้นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ยุคหลังจึงมีความถูกต้องและเป็นวิทยาศาสตร์

มากขึ้น แล้วจึงน ามาคิดค้นพัฒนาต่อยอดด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แห่งการทดลองอย่างมีเหตุผล 

จนท าให้โลกตะวันตกก้าวสู่ยุคแห่งความสว่างไสวทางปัญญา (Age of Enlightenment) โดยได้น า

หลักเหตุผล และวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการศึกษาในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

การศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์เริ่มต้นจากความรู้ที่สืบต่อกันมา มนุษย์ได้รู้จักเรียนรู้การใช้

ประโยชน์จากพืชโดยการจ าแนกพืชที่กินได้ พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ และได้ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่

รุ่น โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและวาดภาพประกอบเพื่อการอธิบายพืช แต่

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ก าเนิดข้ึนพร้อม ๆ กับการศึกษาธรรมชาติในทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้คนได้มีการนิยมชมชอบความงามของธรรมชาติอย่างแท้จริง จนต่อมาได้มีการ

เดินทางส ารวจเพื่อศึกษาธรรมชาติท าให้ศาสตร์แขนงนี้ได้แพร่หลายมากขึ้น มีการเรียนการสอนและ

แลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่นักพฤกษศาสตร์ก่อนจะกระจายตัวสู่ชนช้ันสูง ราชส านัก เศรษฐีพ่อค้าผู้

ร่ ารวย ตลอดจนประชาชนชนทั่วไปในยุโรป ทั้งในรูปแบบหนังสือและภาพประกอบพฤกษศาสตร์ 

ส่งเสริมความรู้ความสนใจในธรรมชาติและการส ารวจค้นหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ ท าให้วิทยาการทาง

วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้าข้ึนมาก โดยมุ่งเน้นท าความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและยังได้

จัดแบ่งหมวดหมู่ความรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบ 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังได้มีส่วนผลักดันส่งเสริมความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ มีการ

ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ข้ึนมาเพื่อช่วยในการสังเกตุ และการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ จากการ

ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ได้ส่งผลต่อการค้นพบด้านชีววิทยา และความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคของพืช

อย่างลึกซึ้ง ท าให้ศิลปินพฤกษศาสตร์ในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผล

อย่างมากต่อรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ คุณูปการส าคัญจาก

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ (scientific thoughts) ที่มีการ

ใช้ตรรกะเหตุผลที่ซับซ้อนในการคิดค านวณอย่างถูกต้องแม่นย าเป็นข้อก าหนด 
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ผลจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้การศึกษาด้าน

พฤกษศาสตร์มีการพัฒนาแบบแผนข้ึน จนเป็นจุดเริ่มต้นของงานอนุกรมวิธานโดยมี คาร์ล ลินเนียส 

(Carl Linnaeus) นักพฤกษศาสตร์ได้เสนอการจ าแนกพืชโดยใช้ระบบลักษณะของเพศ และการ

จัดระบบจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ โดยตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตด้วยภาษาลาตินใน

รูปแบบทวินาม รวมถึงระบบการใช้ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เป็นตัวอย่างต้นแบบ  การศึกษา

พฤกษศาสตร์ยุคใหม่ไม่ได้ใช่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อีกต่อไป ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ได้เป็น

สัญลักษณ์ของการพัฒนาการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีรูปแบบและเทคนิคการวาดภาพได้ต่างออกไปจาก

อดีต โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพาะ และขยายพันธ์ุรวมทั้งพัฒนาพืชพรรณต่างถ่ิน การบันทึกภาพ

ประกอบพืชจากฝีมอืจิตรกรได้สรา้งความงามกลายเป็นผลงานทัศนศิลป์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด

ประดิษฐกรรมที่สร้างความรื่นรมย์ใจต่อผู้พบเห็น ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเป็นตัวอย่างของ

ตัวแทนพืชพรรณที่ได้ศึกษาในธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

การค้นพบพืชพรรณต่างถ่ินจากการเดินทางส ารวจทางทะเลของนักพฤกษศาสตร์ ท าให้

ประเทศมหาอ านาจหลายชาติได้มีการส่งเรือออกไปส ารวจพืชจากโลกใหม่ นักพฤกษศาสตร์ และ

ศิลปินจึงจะถูกพาไปกับเรือด้วยเพื่อบันทึกตัวอย่างในธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ ภาพวาดพฤกษศาสตร์

จึงเป็นเครื่องมือที่อันจะขาดไม่ได้ส าหรับการบันทึกข้อมูล และเผยแพร่การค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ๆ 

ความนิยมของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเริ่มขยายเป็นวงกว้าง ไม่เพียงเฉพาะวงการแพทย์ หรือ

กลุ่มราชวงศ์ชนช้ันสูงแต่ได้แผ่ขยายรวมไปถึงสังคมทั่วไป ผู้คนต่างช่ืนชมความงามของพืชพรรณมีการ

สะสมรวบรวมพืชสายพันธ์ุแปลกใหม่ สนับสนุนว่าจ้างศิลปินให้มาวาดภาพดอกไม้ในสวนของตนเอง 

ภาพในยุคนี้จึงมีลักษณะเป็นภาพประกอบประเภทไม้ดอกไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่ เมื่อคนเริ่มปลูกพืช

พรรณเพื่อความสวยงามมากกว่าที่จะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์  ความช่ืนชมความ

สวยงามของดอกไม้จึงกลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมไปทั่วยุโรป นอกจากนี้ผลมาจากการความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้ระบบพิมพ์มีการพัฒนา ภาพพรรณไม้หลายชนิด

ได้การเผยแพร่ไปทั่วยุโรปจากกระบวนการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าภาพวาดทางพฤกษศาสตร์เป็นภาพประกอบที่แสดงลักษณะโครงสร้าง

ส่วนต่าง ๆ ของพืช สามารถแสดงรายละเอียดลกัษณะของพืชพรรณได้อย่างชัดเจน โดยในยุคเริ่มต้นมี

วัตถุประสงค์เพื่อการอธิบายความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ในการเยียวยารักษา ถ่ายทอด

ภูมิปัญญาจากครูถึงศิษย์ แต่ในปัจจุบันภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ได้พัฒนาข้ึนมาเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง 

ที่บอกเล่าข้อมูลเกี่ยวกับพืช โดยอาศัยศิลปินทางวิจิตรศิลป์เป็นผู้ถ่ายทอดด้วยการวาดภาพ เพื่อแสดง
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รายละเอียดสีสันของใบ ดอก ผล หรือลักษณะเฉพาะของพืช ขณะเดียวกันภาพวาดทางพฤกษศาสตร์

ต้องมีความงดงามทางศิลปะ สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นจนน าไปสู่ความสนใจ

รายละเอียดปลีกย่อยในส่วนถัดไปเกิดเป็นความสุนทรียะ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเป็นภาพวาด

ประกอบการศึกษาพืชพรรณอย่างมีระบบช่วยให้ผู้ชมสามารถระบุชนิดของพืชนั้น  ๆ ได้ในเบื้องต้น 

เผยให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งทางด้านกายวิภาค สัณฐาน และอนุกรมวิธาน ซึ่งส่วนใหญ่นัก

พฤกษศาสตร์เป็นผู้ให้ค าแนะน า แล้วศิลปินเป็นผู้ถ่ายทอดความสวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ผู้

วาดจะต้องมีทักษะที่เช่ียวชาญประกอบกับการศึกษาข้อมูลของพืชอย่างละเอียด ผู้ถ่ายทอดจึงจะต้อง

จับเอกลักษณะของพืชแต่ละชนิดไว้ให้ได้ ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเปรียบเสมือนเอกสารข้อมูลใน

รูปแบบรูปภาพที่ไม่เพียงแต่เป็นภาพประกอบเพื่อความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ยังท าหน้าที่เหมือนท านองที่สอดประสานระหว่างศิลปะกับเนื้อร้องวิทยาศาสตร์เข้า

ด้วยกันอย่างลงตัว ซึ่งในแต่ละยุคสมัยภาพวาดดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่แตกต่าง

กันออกไปทั้งแนวคิด กระบวนการสร้างสรรค์ตลอดจนเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจาก

หลากหลายปัจจัย ที่ส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาไปสู่ยุคทองของภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ดังนั้น

การศึกษายุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์นอกจากจะท าให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์

ธรรมชาติแล้ว ภาพวาดเหล่าน้ียังกลายเป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตร์ที่ท าให้เราได้ทราบถึงแง่มุ่มของ

ศิลปะ สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยีอันเป็นกุญแจส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้า

ในวิทยาการต่าง ๆ ของทวีปยุโรป อีกทั้งยังเป็นพยานแห่งความรักความสนใจที่ปลูกฝั่งจิตส านึกของ

ชาวยุโรปที่มีต่อธรรมชาติ  ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์จึงเป็นศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงทั้งคุณค่าความ

งามทางสุนทรียศาสตร์ และคุณประโยชน์ต่อการศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน ซึ่ง

สามารถศึกษาได้จาก ยุคทองของศิลปะภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยฉบับนี้ได้มุ่งเน้นเฉพาะท าการศึกษาและวิเคราะห์ยุคทองของศิลปะภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นเพียงกรณีศึกษาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของภาพวาดทาง

พฤกษศาสตร์ เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอีกหลายแง่มุ่มที่สะท้อนให้เห็นศิลปะแขนงนี้ ที่ครั้งหนึ่ง

เคยได้รับความนิยมสูงสุดจนแพร่กระจายออกไปทั่วทุกมุมโลก ซึ่งยังรอการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดังที่ได้

น าบางส่วนมากล่าวอ้างถึงเพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้    
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รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง (2553) 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 226 หมู่7 ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ล าปาง 52100   
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