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50152306 : สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา 
คาํสาํคญั : เส้นทางสู่ความฝัน 
 ปริศนา  เสียมไหม : เสน้ทางสู่ความฝัน : การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพ่ือการตกแต่ง
โรงแรมอนัดามนั ซีววิ ภูเกต็. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ไพรวลัย ์ ดาเกล้ียง และ รศ.ปรีชา      
ป้ันกลํ่า.   123 หนา้. 

 
การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม เร่ือง “เส้นทางสู่ความฝัน” เป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน

จิตรกรรมเพ่ือการประยกุตต์กแต่งภายในโรงแรม อนัดามนั ซีวิว . จงัหวดั ภูเก็ต  โรงแรม อนัดามนั 
ซีวิว เป็นท่ีพกัแนวชิโนโปตุกีส (Sino  Portuques)  โรงแรมน้ีถูกสร้างข้ึนมาภายใตรู้ปแบบสไตล ์    
ชิโนโปตุกีส  ภายในพื้นท่ีเล็ก ๆ แต่เต็มไปดว้ยความสงบสุข และอบอุ่น มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบ
และมีความเป็นส่วนตวั โครงสร้างของอาคารจะมีลกัษณะท่ีโดดเด่นท่ีเนน้ความปลอดโปร่ง สบาย      
โรงแรม อันดามัน ซีวิว  นิยมตกแต่งด้วยสีฟ้าและสีขาว สะทอ้นถึงความสุข สบาย และสงบ  
น่าพกัผอ่นหยอ่นใจ  

ผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม อนัดามนั ซีวิว ไดน้าํเสนอ
ความงามในความรู้สึกท่ีส่ือใหเ้ห็นถึงความสงบสุข ชวนฝัน ในรูปแบบและบรรยากาศ โดยถ่ายทอด
ออกมาเป็นงานแนวเซอร์เรียลลิสต ์ซ่ึงเกิดจากการจินตนาการ ผสมกบัรูปแบบท่ีมีอยู่จริง ท่ีสัมผสั
ไดจ้ากลกัษณะของโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีแสดงได ้ดัง่การเดินทางท่ีลึกเขา้ไป เปรียบคลา้ยดงัความฝันท่ี
มกัไม่มีท่ีส้ินสุด 

การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพ่ือการติดตั้งภายในโรงแรม อนัดามนั ซีวิว เกิดจาก
ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแนวความคิด รูปแบบ ของโรงแรมกบัแนวความคิดของผลงานจิตรกรรมท่ี
สร้างสรรค ์คือ ตอ้งการตอบสนองความรู้สึกสงบ สบาย ผอ่นคลายในวนัพกัผอ่น รูปแบบและเน้ือหา
ของผลงานจิตรกรรมท่ีสร้างสรรคท่ี์นาํเสนอในเร่ืองราวของความสงบ เงียบ ดูฝันให้ความรู้สึกท่ี
ล่องลอย อิสระ สร้างความโดดเด่น และความลงตวัให้กบัโรงแรม เป็นการนาํเอาผลงานศิลปะเขา้มา
ประสานประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าและบทบาทของผลงานศิลปะ ก่อเกิด
ประโยชน์และผลทางความรู้สึกต่อจิตใจของสาธารณชนต่อไป 
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50152306 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES 

KEY WORD : THE WAY TO DREAM  

 PRITSANA SIAMMAI : THE WAY TO DREAM : THE PAINTING PROJECT FOR 

ANDAMAN SEA VIEW HOTEL PHUKET.  THESIS ADVISORS: ASST. PROF. PRAIWAN 

DAKLIANG AND ASSOC. PROF. PREECHA PANKLAM.  123 pp. 

 

 The Project of “The Way To Dream” is the project to create painting works to be 

installed in Andaman Seaview Hotel, Karon,  District, Phuket Province. Andaman Seaview 

Hotel is a hotel in the Sino Portuques style.This hotel has been built with the Sino Portuques 

style within a small area, filled with coziness, warmth , tranquility and privacy. The hotel are 

constructed to be relaxing under the white and blue color scheme which reflects bliss , 

coziness , and recreation. 

 The out-coming painting works for decorating Andaman Seaview Hotel reflects the 

beauty that presents a peaceful and dreamy atmosphere ,which is manifested through 

surrealistic style, as a result of the combination of fantasy and reality , indicated by the forms 

of structures that journeys in to the deep like a never ending dream.     

 This project “The way to dream” is initiated from the accordance of the 

characteristics of the hotel and the creativity of painting , which aims to provide the relaxation  

and cozy ambience on holidays; and to create art works, representing the stories that creates 

the  serenity ,fantasy and coziness , makes the hotel unique and agree to the characteristics 

of the hotel. In addition, this project aims to add values to art works and use them to create 

spiritual impacts on the public. 
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กติติกรรมประกาศ 
  
 ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และครอบครัว ตลอดจนผลงานศิลปกรรมท่ี
ทรงคุณค่ายิง่ต่อวงการศิลปะ รวมทั้งธรรมชาติและทุกสรรพส่ิงท่ีใหป้ระสบการณ์ จนก่อเกิด
จินตนาการในการศึกษาการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาในการทาํวิทยานิพนธ์ ตลอดจนคณาจารยใ์นภาควิชา
ประยกุตศิลปศึกษาทุกท่านท่ีใหค้าํแนะนาํและคอยช้ีแนะจนก่อเกิดวิทยานิพนธ์น้ี ขอขอบคุณ 
โรงแรม อนัดามนั ซีวิว ภูเกต็  สาํหรับขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 ขอขอบคุณทุกๆกาํลงัใจ ท่ีช่วยทาํใหเ้กิดแรงใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน และขอให้
ความดีงามจงมีแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้ทางศิลปะสืบไป 
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