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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการศึกษาธรรมชาติ (บอนสี) เกี่ยวกับเรื่องสี ด้วย
วิธีการเลียนแบบธรรมชาติ ตามตําแหน่งโครงสร้างของใบบอนสีได้แก่ ตําแหน่งสะดือใบ, ตําแหน่งกระดูกใบ, 
ตําแหน่งเส้นใบ, ตําแหน่งเม็ดใบ และตําแหน่งพื้นใบ เพื่อหาค่าสีสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
เลขนศิลป์ ในโหมดสี L a*b*, RGB และ CMYK ตามความเหมาะสม โดยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และแบ่งแยกตามลักษณะความแตกต่างของใบบอนสี 5 ประเภท คือ 
ประเภทใบไทย, ใบยาว, ใบกลม, ใบกาบ และใบไผ่ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จากฟาร์มที่มีการปลูกเลี้ยง
ในกระโจม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ดําเนินการวิจัยในเชิงทดลอง (Experimental 
Research) ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตารางวิเคราะห์ค่าสีและสัดส่วน, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับบันทึกผล อ่านค่า และแปลงผล เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ผลข้อมูล นํามาหาค่าเฉล่ีย นําเสนอใน
รูปแบบตารางและแผนภูมิ 
 ผลการวิจัยพบว่า สีที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ สีน้ําตาล, แดง, ชมพู, ขาว, เขียว และเหลือง แต่จะมี
ความเข้มและความอ่อนของสีเกิดเป็นความแตกต่างของสีมากมาย ใบบอนสีส่วนมากจะใช้สีแดงเป็นหลัก 
และใช้สีเขียวอมเหลืองเป็นสีรอง หรือในบางใบที่มีสีเขียวเป็นสีหลัก จะมีสีเหลืองเป็นสีรอง ซึ่งหากมองด้วย
สายตาแล้วอาจพบว่าธรรมชาติของบอนสีเลือกที่จะใช้สีคู่ตรงข้าม คือแดงและเขียว ซึ่งความจริงไม่เป็น
เช่นนั้น ผลจากการทดลองพบว่าค่าสีที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีเกือบจะตรงกันข้าม และจะมีสีอื่นๆ แทรกตัว
หรือผสมอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ  
 ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้ค้นพบกระบวนการหรือวิธีการเลียนแบบธรรมชาติในบริบทหนึ่ง และ
สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมในเชิงลึกหรือในเรื่องอื่นๆ อาทิเช่น ประเด็นเรื่อง
สัดส่วนของสี, ขนาด หรือความเข้มอ่อนของใบบอนสี, ประเด็นเรื่องการคัดกรองของรูปแบบ, จํานวนของใบ
บอนสี เพื่อหาค่าเฉลี่ยที่มีความละเอียดและมีความเฉพาะเจาะจงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อ
งานวิจัยต่อเนื่อง และหรือ การนําไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบต่อไป 
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The objective of this research is to find colours and their proportion, using 
nature imitation method. The chosen subject is Caladium plants (Araceae). The study 
focused on various parts of the leaf’s (ie; core, petide, veins, freckles blade) to determine 
colour values and its ratio in accordance with La*b*, RGB and CMYK. Samples for this 
research are randomly chosen using muti - stage sampling approach, which can be 
categorized into five types of leaf, Thai leaf, elongated leaf, rounded leaf, sheath leaf, and 
lanced leaf. These leaves are at least three mouths old, cultivating from marquees farm. 

The experimental research utilized colour, value and proportion analysis 
tables, along with electronic recording and converting data devices. The collected data is 
analyzed for mean value presented in tables. The result showed that most colours found 
are Brown, Red, Pink, White, Green and Yellow. The intensity of those colours created wide 
range of colours. The most coloured Caladium have red as a main colour with yellow-
green as secondary. In the case of with green is the main colour, the secondary is yellow. 
The colours may seen to contains opposite colours, in fact, as shown from the result of 
the experiment, the colours are almost opposite with other colours infiltrated or mixed at 
the appropriate amount. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก อ.ดร. ชลฤทธิ์ เหลือง
จินดา และ รศ. พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 
และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้วิจัย ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ ให้ส่งผลให้
งานวิจัยเล่มนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง ขอ
กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ อันได้แก่ พ.ท.วินัย พุกศรีสุข, คุณชวลิต  สําเภาพานิช, คุณ
วิเชียร มีจินดา, อาจารย์ปรีดา รุ่งโรจน์, นายบันลือศักดิ์ ฝักแคเล็ก, นายทองเปลว ถมพร้อม ที่กรุณาให้
ข้อมูลความรู้และอํานวยสถานที่สําหรับทําการทดลองอย่างยินดี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องสีและเทคนิคสําหรับ
การทดสอบ ได้แก่ นายสุปรีย์ ทองเพชร และนายนพคุณ เล้านาควงศ์พันธ์ ที่กรุณาแนะนําเครื่องมือในการ
ทดสอบที่เหมาะสมและให้คําแนะนําอย่างเต็มที่เป็นอย่างดี ตลอดจน ดร.ปิยดา ทองแจ่ม สําหรับคําแนะนํา
เรื่องกระบวนการวิจัยทําให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ คําแนะนํา
และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสารและวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ที่
ช่วยส่งเสริมให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ออกแบบนิเทศศิลป์ทุกท่านที่
ให้คําแนะนําและให้กําลังใจมาโดยตลอด 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนแนะนํา ตลอดจนญาติพี่น้องที่ให้การสนับสนุนและเป็นกําลังใจอย่างดียิ่งมาโดย
ตลอด 
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