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 วิทยานิพนธ์น้ี เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส าหรับตกแต่งโรงแรมดุสิต
ปริ๊นเซส โคราช โดยน าเสนอถึงขั้นตอนการสร้างผลงานให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการออกแบบ
ตกแต่งของโรงแรม 
               โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช เป็นโรงแรมในเครือ ดุสิตอินเทอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ท่ีจังหวัด
นครราชสีมา  มีการออกแบบตกแต่งด้วยรูปแบบท่ีเรียบง่ายแบบไทยร่วมสมัย   โทนสีที่ใช้ในการตกแต่ง
ภายในอาคารเป็นโทนสีธรรมชาติ(Earth tone) ชุดเฟอร์นิเจอร์โดยรวมมีการใช้ผ้าไหมและผ้าฝ้ายในการ
ตกแต่ง เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นไทยภาคอีสาน   
 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของผลงานจิตรกรรมกับสถานที่ติดตั้งน้ัน จะค านึง 
ถึงความส าคัญของบริบทเชิงวัฒนธรรม ประโยชน์การใช้งาน ตลอดจนขนาดและสัดส่วนของพื้นที่ในการ
ติดตั้งผลงาน โดยก าหนดจุดติดตั้งทั้งหมด  7 จุด คือ  

   1. บริเวณจุดต้อนรับลูกค้าและบริเวณที่น่ังพักของโรงแรม   
   2. บริเวณด้านตรงข้ามลิฟท์ทางขึ้นห้องพัก   
   3. บริเวณหน้าห้องประชุมเล็ก  
   4. บริเวณทางลงเชื่อมต่อห้องอาหาร  
   5. บริเวณห้องอาหาร  
   6. บริเวณทางเดินเชื่อมต่อห้องประชุมสุรนารี    
   7. บริเวณผนังบันไดบริเวณทางเข้าห้องประชุมสุรนารี 

   ผลงานจิตรกรรมชุดน้ี ใช้เทคนิคสีน้ ามันบนผ้าใบ  แสดงเน้ือหาเก่ียวกับทัศนคติที่ดีต่อวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยการน ารูปทรงและลวดลายของผ้าไหมพื้นเมืองมาจัดวางองค์ประกอบขึ้น
ใหม่ แบบเรียบง่าย ใช้ชุดสีที่สื่อถึงความสงบอบอุ่น เพื่อถ่ายทอดภาพของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนใน
ภาคอีสาน เม่ือจ าลองภาพการติดตั้งงานจิตรกรรมเข้ากับสถานที่แล้ว พบว่าสามารถสร้างความสวยงาม
และสง่เสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส  โคราช  ได้ตามวัตถุประสงค์  
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 The thesis is a painting project for decoration of Dusit Princess, Korat, presenting the 
procedure of work to be appropriate for the hotel design. 
 Dusit Princess, Korat is the hotel in Dusit international group, located in 
Nakhonrachasima province. The hotel is designed with simple contemporary I-san Thai (North 
eastern) style. The interior is earth tone colour, furniture designed with I-san silk and cotton to make 
its I-san Thai atmosphere. 
 The analysis of the correlation between the painting and the site is taking into 
consideration of functional and cultural context as well as space and proportion of the site for 
installation work properly. The artist selected seven points of the hotel in order to make the 
installation of the painting. The seven areas are:  
 1. The wall of customer reception area and Lobby  
 2. The wall opposite of elevator  
 3. The wall of the area in front of the small auditorium  
 4. The wall of hall way to the dining room  
 5. The wall of dining room  
 6. The wall of hall way connecting the Suranari Auditorium 
 7. The wall of staircase, the area in front of the Suranari Auditorium. 
 The painting, oil on canvas shows the theme of a positive view towards I-san culture 
and way of life. I-san fabric selected as the motif to design the new simple art form, using colour 
scheme reflecting the warmth and peaceful atmosphere to depicting   the image of culture and I-san 
Thai way of life. When model of the painting installation to be done, the painting beautify and make 
the distinguish image of the Dusit Princess, korat as the purpose established.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

   ผลงานวิทยานิพนธ์  ความอบอุ่นแห่งอีสาน: โครงการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมส าหรับ
โรงแรมดุสิตปร๊ินเซส โคราช ในคร้ังนี้ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนและค าแนะน าต่างๆที่เป็น
ประโยชน์  ตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษาจนถึงขั้นของการน าเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ที่เสร็จสมบูรณ์  
ข้าพเจ้าขอน้อมขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมา 
    เร่ิมแรกข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ  คุณแม่นิภา  ศิลปสุวรรณ  ผู้ให้ก าเนิด  เลี้ยงดูสั่งสอน 
และเป็นแบบอย่างให้ข้าพเจ้ามาเป็นอย่างดี  และคุณพ่อหนูแดง  สวัสศรี  ผู้ให้การสนับสนุน
ทางด้านศึกษาแก่ข้าพเจ้าในทุกระดับชั้นตามความต้องการของข้าพเจ้าในด้านการศึกษาเล่าเรียน   
    ขอขอบคุณ  อาจารย์พรพรม ชาววัง  ผู้ที่ให้ความรู้และค าแนะน าต่างๆในการค้นหา
รูปแบบ  เทคนิค  ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า   และให้ค าปรึกษาในด้านการ
พัฒนารูปแบบ  ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า 
    ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปั้นกล่ า  ผู้ที่สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักและสัมผัสกับ
หลักการออกแบบผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย  รวมไปถึงแนะน าสั่งสอนถึงวิธีคิดในการ
เชื่อมโยงงานศิลปะกับการตกแต่งของสถานที่ให้แก่ข้าพเจ้า 
    ขอขอบคุณ  อาจารย์อิทธิพล  วิมลศิลป์  ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อปริญญาโท
ของข้าพเจ้า  และแนะน าข้าพเจ้าในด้านการสร้างสรรค์ศิลปะตลอดมา 
    ขอขอบคุณคณาจารย์ในภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ทุกท่าน  ที่ได้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ  แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  และให้
ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางในการศึกษาทางด้านศิลปะของข้าพเจ้าจนส าเร็จไปได้ด้วยดี 
    ขอขอบพระคุณท่านผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตปร๊ินเซส  โคราช  จังหวัดนครราชสีมา  
พี่ๆแผนกกราฟฟิก  พี่หัวหน้าฝ่ายซ่อมบ ารุง  ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อ
การศึกษา  และด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
    และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆ  พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจให้แก่ข้าพเจ้าใน
การท าวิทยานิพนธ์คร้ังนี้  ข้าพเจ้าขอน้อมขอบพระคุณทุกๆท่านจากใจจริง   
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


