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  รัตนา  ทองงาม : โครงการสรางสรรคประติมากรรมประยุกตตดิตั้งภายในโรงแรมเชด ี
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โครงการสรางสรรคเร่ือง “ธรรมชาติปจจัยแหงความสมดุลของชีวิต” การสรางสรรค
ประติมากรรมประยุกตตดิตั้งภายในโรงแรมเชดี จังหวดัเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและ
สรางสรรคงานศิลปะ3 มิติรูปทรงนามธรรม ที่ใชวัสดดุินเผา สําหรบัตกแตงหองรับรองแขกหองพัก
ของโรงแรมเชดี เชียงใหม 

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน มาจากการไดใชชีวติอยูใกลชิดกับธรรมชาติมา
ตั้งแตวยัเยาวในตางจังหวัด ไดเหน็วิถีชีวิตการพึ่งพา การอยูรวมกันกบัธรรมชาติของคนชนบท การใช
ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันระหวางธรรมชาติกับมนุษย  การสรางความสมดุลของชีวิตโดยเห็นความสาํคัญ
ของธรรมชาติเปนปจจยัพื้นฐานในการใชชีวิต  เกดิเปนความรักและตระหนกัเหน็คุณคาของธรรมชาติ 
เปนที่มาของผลงานสรางสรรค ประติมากรรม โดยใชเทคนิค เครื่องปนดินเผา ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติ สงผานผลงานรูปแบบ แนวความคิดของขาพเจา ออกมาในรูปแบบ ลักษณะรูปทรงพืชพรรณ 
ธัญญาหาร ผลไมพื้นถ่ิน ใบไมชนิดตางๆ การเจริญเติบโต โดยติดตัง้บนเสาไมบานเกา เปนโครงสราง
ฐานของงาน เพื่อแสดงใหเห็นการพึ่งพาธรรมชาติอยางแทจริง  โดยเลือกโรงแรมเชดี เชียงใหม เปน
สถานที่ติดตั้งผลงาน ยึดหลักการดึงธรรมชาติเขาหาพืน้ที่ ทําใหผูที่เขามาพัก ไดสัมผัส สุนทรียะแหง
ความสมดุลของธรรมชาติผานผลงานประติมากรรม จึงดูผอนคลายและนาอยูอาศยัมากยิ่งขึ้น  

ผลจากการศึกษา เมื่อจําลองการติดตั้งผลงานเขากับพื้นที่บริเวณสวนหองรับรองแขกและ
หองพักของโรงแรม ผลงานประติมากรรมมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ เสริมสราง
ความสมดุลระหวางรูปแบบโรงแรมสมัยใหมกับวิถีชีวิตของการเปนอยูสมัยกอน สรางความประทบัใจ
แกแขกผูมาพกัผอน เปนเอกลักษณที่คนจะจดจําเมื่อไดเขามาสัมผัสโรงแรมแหงนี้  
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 RATTANA  THONG-NGAM : PROJECT OF APPLIED SCULPTURE FOR CHEDI HOTEL 

CHIANG MAI OF SUBJECT "NATURE, THE FACTOR OF BALANCES LIFE". THESIS ADVISORS :  

ASSOC.PROF. PREECHA PAN-KLUM, PORNPROM CHAOWANG AND WARAPAT SITTIRAT.  80 

pp. 

 
 

The objective of the project of ‘The Nature Factor is The Balance of Life -The 

Sculpture Project for Chedi Hotel, Chiang Mai’ is to study and create 3-dimensional abstract art 

works from ceramic material, which will be used for decorating the Lobby rooms of Chedi Hotel, 

Chiang Mai. 

The concept of the creation comes  from being close to the nature since childhood in 

the country which is impressed by the dependence and coexistence of human on nature, the 

balance of life by living with the nature as the a fundamental of living. These become the love and 

appreciation on nature which is the origin of the creation of sculpture by using techniques of 

ceramic making with natural materials, and create them up into the forms of plants, crops, local 

fruits, many types of growing leaf, installed on the old house pillar as the fundamental of the work 

to represent  the dependence of human on nature. The Chedi Hotel, Chiang Mai is the place that 

has been selected to be the installation site of the artworks, base on the idea of” draw  nature to 

the place”, that makes visitors experience the aesthetic of natural balance through the sculptures 

relaxingly. 

According to the result of studies, the simulation of the installation of the artworks 

around the reception area and the rooms indicates that the sculptures are the part of making an 

atmosphere to be natural, help support the combination of modern and old fashion style of living, 

and to be impressive and remarkable to the clients.    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผลงานวิทยานพินธ  โครงการสรางสรรคประติมากรรมประยุกต ตดิตัง้ภายในโรงแรมเชด ี
จังหวดัเชยีงใหม "เร่ือง ธรรมชาติปจจัยแหงความสมดลุของชีวิต" ในครั้งนี้ขาพเจาไดรับการสนบัสนุน
และคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชน ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา จนถึงขั้นของการนําเสนอโครงการ
วิทยานพินธ จนผลงานสําเร็จลงได ขาพเจาขอนอมขอบพระคุณทกุๆทาน ที่ใหความชวยเหลือตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ตอบิดา มารดา และครอบครัว ที่เล้ียงดู อบรมสั่งสอน 
ใหทุกสิ่งทุกอยางแกขาพเจา สนับสนุนทางดานการศึกษาเปนอยางด ี

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  รองศาสตราจารยปรีชา ปนกล่ํา อาจารยพรพรม ชาว
วัง  และ อาจารยวรภรรท สิทธิรัตน ที่เสียสละเวลาใหความรู  และคําชี้แนะ  ดวยความเอาใจใสดียิ่ง
ตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  คณาจารยภาควิชาประยุกตศลิปศึกษาทุกทานที่ให
คําแนะนําวจิารณผลงานแตละช้ิน  เปนการเพิ่มพูนความรูเปดโลกทัศน ตลอดจนใหประสบการณการ
ทํางานใหมๆ 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกทานของโรงแรมเชดี เชียงใหม ทีใ่หการตอนรับ และความรู ขอมูล
ตางๆ ที่เปนประโยชน อยางมาก 

ขอขอบคุณเพือ่นๆ พี่ๆ นองๆ ทุกคน ทีค่อยชวยเหลือ ใหกําลังใจในทกุสิ่งทุกอยางจนงาน
สําเร็จลุลวง 

และขอขอบพระคุณทุกๆคนที่มีสวนชวยเหลือ การสรางสรรคผลงานชิ้นนี้จนประสบ
ความสําเร็จ 
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