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52152306 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ : บุปผามายาในมิติแหง่ความฝัน:  

 มณีรัตน์  คัมภ์พิภพ : บุปผามายาในมิติแห่งความฝัน : การสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมเพือ่การตกแต่งโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ, บางนา, กรุงเทพมหานคร.  อาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานิพนธ์  : ผศ.พิทักษ์  สง่า , ผศ.ไพรวัลย์  ดาเกลี้ยง และ ผศ.ธีรวัฒน์  งามเช้ือชิต.   65 หน้า. 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจา้ไดน้ าประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรูร้ับสัมผัสในความงดงามจากรปูพรรณสัณฐานที่เกดิข้ึนตามธรรมชาติทั้งที่ปรากฏในความฝัน
และหลังตื่นฝันในวันหนึ่ง แต่ครั้นข้าพเจ้านึกทบทวนและตรกึตรองถึงความรู้สกึต่างๆที่เกิดข้ึนโดยก็ได้
เรียนรู้เพิม่เติมว่าสิ่งที่ว่า “สวย” หรอื “งาม” ที่สะดุดสายตาน้ันเพราะความพงึพอใจกับสิ่งนั้นๆแต่
ทว่าความสวยความงามเหล่าน้ันไม่มีความจีรงัยังยืนหรือไมม่แีน่นอน เพราะรูปลักษณ์ทีเ่กิดย่อมมีเกิด
และก็เสื่อมสลายไปตามกลาเวลา แตอ่ารมณท์ี่เคยสมัผสัอย่างลึกซึง้ต่อสิ่งสวยงดงามเหล่าน้ันเป็น
ความงดงามถ่องแท้และเป็นนิรันดร เพราะความรู้สึกที่ยังตรึงตาตรงึใจหรือประทับใจ จะถูกจดบันทึก
ไว้ในความทรงจ า และเป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะไมม่ีใหเ้ห็นรูปลักษณ์นั้นอีกแล้วก็ตามท ี  ซึ่งส่งผลให้
ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้ารูปแบบผลงานจิตรกรรมทีส่ื่อแสดงรู้สกึถึงความงามตามธรรมชาติ ทีม่ีเสน่ห์
ลึกลบั วิจิตตาวิจิตใจ อย่างอัศจรรย์ที่ไดแ้อบซอ่นเร้นภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นความเรียบง่าย สงบสุข 
หรือแบบชวนสงสัย จากทีเ่ห็นสิง่หนึ่งก็สามารถเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่ง คล้ายดัง่ภาพสองนัย นั่นคือ
ความเป็นไปทางธรรมชาตินั้นๆ หรอืความเป็นเช่นน้ัน ซึ่งตรงกบัค าว่า“มายา”หรือ มยกงั ซึ่งมีราก
ศัพท์ตรงกบัค าว่า "Magical” ในภาษาอังกฤษที่ไม่ได้หมายถึงการหลอกลวงหากเป็นดุจ มันเป็นอยู่
อย่างนั้น หรือหมายถึงความงามอย่างพิศวง  นั้นมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบ
ผลงานจิตรกรรมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนจนถึงปจัจบุัน ด้วยเทคนิคสีน้ ามันบนผืนผ้าใบ โดย
หยิบยกรูปร่างรูปทรงของมวลดอกไมห้ลากพันธ์ุและสสีันจากปีกผีเสื้อมาผสมผสานรวมกัน และมีการ
ตัดทอนปรบัเปลี่ยนรูปร่างรูปทรง รวมทัง้สร้างบรรยากาศใหเ้กิดรปูแบบตามความรูส้ึกที่ได้รบัรูส้ัมผสั 

ทั้งนี้ในการสร้างผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ได้ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงตามหลักสูตร
การศึกษาสาขาประยุกตศิลปศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสมมตุิโดยน าผลงานจิตรกรรมไปติดตัง้เพือ่การ
ตกแต่งภายในโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังไว้ว่าการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์นั้นสามารถสื่อความงามแห่งการจินตนาการ และสอดคลอ้งสัมพันธ์ด้าน
การออกแบบตกแตง่ภายใน รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศทางสุนทรียะภายในอาคาร และสามารถสร้าง
ความประทบัใจแกผู่้พบเห็นผลงานจิตรกรรมแบบจินตนาการ หรือรูปแบบกึ่งนามธรรม 

 
 
 
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                             ปีการศึกษา 2555 
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52152306 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES 
KEY WORD :  THE MAGICAL FLOWERS OF DIMENSIONAL DREAMS 
 MANEERAT  KAMPIPOP : THE MAGICAL FLOWERS OF THE DIMENSIONAL 
DREAMS : THE PAINTING PROJECT FOR VISMAYA SUVARNABHUMI HOTEL, BANGNA, 
BANGKOK. THESIS ADVISORS :  MANEERAT KAMPIPOP : PAINITNG PROJECT FOR VISMAYA 
SUVARNBHMI, BANGNA, BANGKOK : THE MAGICAL FLOWES OF THE DIMENSIONAL DREAMS. 
THESIS ADVIOR : ASS.PROF. PITAK SANGA, ASS.PROF. PRAIWAN DAKLIANG, ASS.PROF 
TEERAWAT NGARMCHUACHIT.  65 pp. 

Creation of Art Thesis "The Magical flowers of the dimensional dreams " 
that I have brought my own experiences from learning of the natural beauty that have 
appeared in my dream and after waking from sleep as well as my learning from the 
experience accumulated over time. I have realized what exactly "pretty" or "beautiful" 
of the attracted appearances that may be able to satisfy us at some point. However, I 
have come to learn that this attracted appearance is not real. Nothing lasts forever 
and things change over time but this perception that we have learned with deep 
understanding of satisfaction that will lead us to truly understand the real art and, the 
knowledge is embraced in the memory eternity. This inspiration of mine has 
motivated me to create the paintings that convey a sense of the wonder and 
fascination of the nature. This may be appeared in various terminologies which 
corresponds to the word "Maya" that rooted from the word “Magical " in English, which 
means absolutely amazing.  

This concept together with my experience from studying have been 
applied to my creation of painting using the technique of oil on canvas and the 
combination of shapes and colors of various flowers and butterfly’s wings that creates 
a touching feeling of the art. 

The painting is performed under the program of Applied Art. This pilot 
works will be displayed for the interior decoration at Vismaya Suvarnabhumi Hotel, 
Bangna Bangkok. I truly hope that the mentioned art work is able to convey the 
imagined beauty such that it enhances and creates an aesthetic interior environment 
of the building and gives a lasting impact to the people viewing the art work.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร 
เรื่อง บุปผามายาในมิติแหง่ความฝัน เป็นโครงการวิทยานิพนธ์ นั้นสามารถส าเรจ็ลลุ่วงได้ด้วยดี 
เนื่องจากคณาจารยผ์ู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และส่งเสรมิด้าน
การศึกษามาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาทีเ่พิ่มเติมความรูอ้ันเป็น
ประโยชน์ทัง้ทางด้านการศึกษาค้นคว้า และการด าเนินงานโครงการข้ึนในครั้งนี้  

และกราบขอขอบพระคุณอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ พทิักษ์ สง่า, 
รองศาสตราจารย์ ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง และรองศาสตราจารย ์ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต เป็นอย่างสูง ที่ได้แนะ
แนวทางทั้งทางด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติอันน าไปสู่แนวทางในการพฒันาการสร้างสรรค์รูปแบบ
ผลงานตามความเหมาะสม และส่งเสริมการด าเนินการโครงการวิทยานิพนธ์สมบรูณ์ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณวัฒนา ผู้จัดการ และพนักงานโรงแรมวิสมายา 
สุวรรณภูมิ ที่เอื้อเฟือ้และอ านวยความสะดวกในการเข้าไปถ่ายภาพสถานที่ ตลอดจนอนุเคราะห์ข้อมลู
ต่างๆ เกี่ยวกับโรงแรม ซึง่เป็นสาระส าคัญต่อการศึกษาด าเนนิงานในโครงการวิทยานิพนธ์  

และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ชัยนันท์ อาวะโต  และอาจารย์อมร พิณพิมาย ที่ได้
ถ่ายทอดวิชาและแนะแนวทางในการสร้างผลงานจิตรกรรมเชิงสร้างสรรค์ แต่เดิมมา 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณยิ่งแด่บุพการี ซึ่งเปน็ทั้งผู้ให้ชีวิต และผูเ้สียสละ 
ตลอดจนส่งเสริมในการศึกษาเล่าเรียนด้านศิลปกรรมที่ข้าพเจ้าต้ังหมายไว้ ณ. ที่นี้ 
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