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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 
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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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บทน ำ 

   
 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ เรื่อง "บุบผามายาในมิติแห่งความฝัน" นั้นได้
ด าเนินการภายใต้ข้อตกลงตามหลักสูตรการศึกษาสาขาประยุกตศิลปศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสมมุติโดย
น าผลงานจิตรกรรมที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนครัง้นี้เพือ่การตกแต่งภายในโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา 
กรุงเทพมหานคร  
  
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ เรื่อง “บุปผามายาในมิติแห่งความฝัน” ข้าพเจ้า
ได้น าประสบการณ์ของตนเองทีเ่กี่ยวกับการรับรู้ รับสัมผัส ในความงดงาม ความตระการตาตระการใจ 
ความมีเสนห่์ ลีล้ับ อันเกิดจากรปูพรรณสัณฐานที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ทัง้ที่ได้ปรากฏในความฝันและ
หลงัตื่นจากหลบัฝันในวันหนึ่ง อาทิเช่น ภาพการเคลื่อนไหวของแสงแดดในยามเช้าตรู่ ที่ก าลังค่อยๆ
สอดแทรกออกจากหมอกอันหนาเตอะ แล้วแพรก่ระขยายไปทั่วบรเิวณสวนเหล่ามวลดอกไม้นานา
พันธ์ุที่ผ่านการหลับใหลในคืนหนาวเหน็บตลอดทัง้คืน นั้นให้ความรู้สกึความมีชีวิตชีวากลับมาอีกครั้ง 
หรือแสงละมุนที่ดูอบอุ่น ไดส้าดส่องไปทั่วบรเิวณสวนดอกไม้นานาพันธ์ุ คล้ายดัง่ค่อยๆปลุกช่อดอกไม้
นานา ให้เบ่งบาน กระปรีก้ระเปร่า รับความสดช่ืน ในวันใหม่ 

แต่แล้วข้าพเจ้ากร็ู้สกึหดหู่ เมื่อเห็นกลีบของช่อดอกหนึง่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงสภาพและร่วง
หลุดออกจากช่อดอกของมันอย่างช้าๆ แล้วหยดน้ าค้างที่เคยเกาะอยู่บนผิวกลีบดอกก็ค่อยๆ ละเหย
จางหายไปในอากาศ แต่กระนั้นข้าพเจ้ากร็ู้สกึสงสัย เมือ่เหน็การทบัซ้อนของกลบีช่อดอกที่ร่วงนั้นกลบั
กลายเป็นภาพรางๆ คล้ายผู้หญิงนางหนึง่ก าลงันั่งอยู่ใต้โคนต้นดอกไม้นั้น โดยที่มิได้สวมใสเ่สื้อผ้า
อาภรณ์ใดๆ...ช่ังน่าภาพอัศจรรย์ใจยิ่งนกั 

จากที่ได้ไว้ข้างต้น นั้นเป็นเหตุการณ์ในความฝันที่ข้าพเจ้าได้รับรูส้ึกสัมผัส แต่ครั้นต่ืนข้ึน
ข้าพเจ้าได้สมัผสัความตื่นตาตื่นใจ เมื่อเห็นเหล่าผเีสือ้หลากสีสันฝูงใหญ่ ก าลงับินวนเวียนรอบๆ สวน
ดอกไม้หลากพันธ์ุทีป่ลูกไว้หน้าบ้านของตนเอง อย่างรื่นเรงิสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศทีห่นาว
เย็นปลายช่วงฤดูหนาว อย่างเงียบสงบในยามเช้าตรู่ แม้ว่าจะมเีสียงแทรกซ้อนจากเหล่าฝูงนกที่ก าลัง
พากันบินออกหากิน ฝูงผีเสื้อหลากสสีันที่ก าลังบินคล้ายหยอกล้อเล่นกัน ก็ยังคงตอมไซ้และดูดดื่ม
น้ าหวานจากช่อดอกไม้นานาพันธ์ุบานสะพรั่ง ข้าพเจ้าน่ังมองความเป็นไปของชีวิตทางธรรมชาติ ก็เกิด
ขบขันเมื่อเห็นดอกไม้สสีดช่อหนึง่ที่พึง่เริ่มเบ่งบาน นั้นโบกสะบัดชูช่อเพียงเดียวดาย ดั่งรอคอยใหเ้หล่า
ฝูงผีเสื้อเข้ามาเชยชม… แหละนี้คือความงดงามที่ข้าพเจ้ารบัรู้สึก รับสัมผัส กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนตาม
ทางธรรมชาติ แตค่รั้นข้าพเจ้ากลบัมานึกทบทวนและตรึกตรองถึงความรู้สกึต่างๆ ทีเ่กิดข้ึน โดยอาศัย
การเรียนรูจ้ากประสบการณ์ทีส่ะสมมาพจิารณาถึงความรู้สกึต่างๆ ที่เกิดข้ึน ก็ได้เรียนรู้เพิม่เติมว่าสิ่ง
ที่ว่า “สวย” หรือ “งาม” อันเกิดจากรปูพรรณสัณฐานที่ปรากฏหรือสะดุดต่อสายตา นั้นเพราะเราพึง
พอใจกบัสิง่นั้นๆ แต่ทว่าความสวยความงามอันเกิดจากรูปพรรณสัณฐาน ไม่ว่าจะเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือมนุษยเ์ป็นผู้สร้างขึ้น หรอืแม้แต่ปรากฏให้เหน็ในโลกแหง่ความฝัน สิง่สวยงามเหล่าน้ันก็
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ไม่มีความจีรงัยังยืน หรือไม่มีความจรงิแท้แน่นอน ทุกสรรพสิ่งที่เกิดข้ึนย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงตามวัณ
จักรแห่งสังขาร หรือเปลี่ยนผัน แล้วก็เสื่อมสลายไปตามกลาเวลา 

แต่ความรู้สึกทีเ่คยรบัรู้และสมัผสัอย่างลึกซึ้งภายในจิตใจ หรือการเรียนรู้อย่างเข้าอกเข้าใจต่อ
สิ่งสวยสดงดงามต่างๆ เหล่าน้ัน มันเป็นความงดงามอย่างถ่องแท้และเป็นนิรันดร เพราะความรูส้ึกที ่
“ตรึงตาตรึงใจ” จะจดบันทึกไว้ในความทรงจ า และจะเป็นอยู่อย่างนั้น แม้ว่าสภาพรูปพรรณสัณฐาน
หรือรูปลักษณ์ของสิ่งต่างๆ ทีเ่คยรับรูส้ัมผสัได้เปลี่ยนสภาพ หรือไมม่ีใหเ้ห็นอกีแล้วก็ตามที แหละนี้คือ
ประสบการณ์แหง่ชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เรียนรูจ้ากภาพรวมแห่งความรู้สึกที่เกิดข้ึน ภายใต้สภาวะแห่งจิตใจ
อันพิศมัย (Pleasure) หรือความพึงพอใจในสิ่งทีเ่กิดข้ึนในช่วงระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนนิยมช่ืนชอบ
และเคารพในความเป็นไปทางธรรมชาติ หรือความเป็นเช่นน้ัน เป็นเนื้อสาระส าคัญ ฉะนั้นไม่ว่าครั้งใด
หรือเมื่อใดที่ข้าพเจ้าพบเห็นสิ่งทีเ่กิดข้ึนตามครรลองของมันหรือความเป็นไปตามธรรมชาติ ข้าพเจ้ารับ
รู้สึกเพลิดเพลินในอารมณ์ ความบันเทิงตอ่สายตากบัทุกสรรพสิง่ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริง หรือการ
ระลกึที่ได้จากความฝัน นั้นเป็นประสบการณ์ได้เรียนรูจ้ากการมองโลก ในเชิงบวกหรือที่ดี นั่นเอง  

ดังนั้นส่งผลให้ข้าพเจ้าต้องศึกษาค้นคว้ารูปแบบผลงานจิตรกรรมทีส่ื่อแสดงความรูส้ึกในความ
อัศจรรย์ของความงามทางธรรมชาติ โดยเฉพาะหยบิยกการรวมตัวของกลีบช่อดอกไม้ มิติของสสีัน
แห่งกาลเวลา นั้นสร้างความงดงามอย่างวิจิตตาวิจิตใจ และชวนให้สงสัย จากสิง่ที่ปรากฏใหเ้ห็นก็
สามารถเห็นเป็นอกีอย่างหนึ่ง คล้ายภาพสองนัย แตท่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ นั่นคือความเป็นไปทาง
ธรรมชาตินั้นๆ หรือความเป็นเช่นน้ัน ซึ่งตรงกบัค าว่า “มายา” ที่อาจารยเ์ขมานันทะ หรืออาจารย์
โกวิท อเนกชัยได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า "มายา หรือมยกัง นั้นมีรากศัพท์ตรงกับค าว่า Magical” ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการหลอกลวง หากเป็นดุจ Magic มันเป็นอยู่อย่างนั้น และอีก
ความหมายหนึง่แปลว่า งามอย่างพิศวงก็ได้ ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราอยูท่่ามกลางทะเลทรายหรือบน
ถนนร้อนจัดๆ กจ็ะปรากฏเห็นเป็นภาพเหมือนแอ่งน้ าบนถนนนั้น แตพ่อเราเดินเข้าไปใกล้ๆ เข้าไปที่
ศูนย์กลางจรงิๆ มันไม่มีอย่างนั้น แต่พอเราเดินกลับมาย่ืนจุดเดิม ก็จะปรากฏเป็นภาพแอ่งน้ า
เหมอืนเดิม ซึ่งเป็นสิ่งทีเ่กิดข้ึนเอง มันไม่ได้หลอกลวงเรา "แต่มันเป็นอย่างนั้นเอง" เรียกว่าอัศจรรย์
มากๆ นี่คือค าว่ามายา” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง  

และนี้ก็คือเนือ้หาสาระที่ข้าพเจ้าน ามาเป็นแนวคิดในการสรา้งสรรค์ผลงานจิตรกรรม ตลอด
ระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียนศิลปะจนถึงในปจัจบุัน ด้วยเทคนิคสีน้ ามันบนผืนผ้าใบ โดยหยิบยกรูปร่าง
รูปทรงของมวลดอกไม้หลากพันธ์ุ และสสีันจากปีกผีเสื้อมาผสมผสานรวมกัน รวมทั้งการตัดทอน 
ปรับเปลี่ยนรูปร่างรปูทรง และสร้างบรรยากาศให้เกิดรปูแบบตามความรูส้ึกที่ได้รบัรูส้ัมผสั 

โดยข้าพเจ้าได้น าวิธีการสร้างผลงานจิตรกรรมบางส่วนของศิลปินในยุคสมัยใหม่ (Model Art) 
โดยเฉพาะลกัษณะสื่อถึงความรู้สกึประทบัใจในความงดงามแห่งธรรมชาติ นั้นมาประยกุต์เข้ากับ
ผลงานของตนเอง เช่นการใช้แสงและสี ของคลอด ออสการ์ โมเนต์ (Claude Oscar Monet) และ
ของปิแอร์ ออกสุต์ เรอนัวร์ (Pierre Auguste Renoir) ซึ่งทั้งสองศิลปินน้ีจัดอยู่ระดบัช้ันแนวหน้าแห่ง
ศิลปะอมิเพรสชันนิส์หรือลัทธิประทบัใจ (Impressionist) และโดยเฉพาะหลักการจัดวางรูปแบบภาพ
ผลงานจิตรกรรมชุดดอกไม้ของศิลปินผูห้ญงิ ช่ือ จอรเ์จีย โอคีฟ (Georgia O’keeffe) ซึ่งเธอไดท้ีส่ื่อ
แสดงใหเ้ห็นความงาม และความมีชีวิตชีวา ไว้อย่างตระการตาภายใต้โลกแห่งการจินตนาการ 
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ทั้งนี้ทังนั้น การสร้างผลงานจิตรกรรม เรื่อง “บุปผามายาในมิติแห่งความฝัน” ได้ด าเนินการ
ภายใต้ข้อตกลงตามหลักสูตรการศึกษาสาขาประยกุตศิลปศึกษา โดยการสมมุติน าผลงานจิตรกรรมที่
ได้สร้างสรรค์เพือ่การตกแตง่ภายในโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็น
โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยูท่ี่เลขที่ 98 ซอยกิ่งแก้ว 43 ถนนกิ่งแก้ว แขวงบางพลี ได้ก่อสร้างข้ึนในป ี
2011  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณโดยรอบโรงแรมเป็นพื้นที่ทุง่โลง่เขียวขจี เงียบสงบ 
การเดินทางสะดวก และไม่ไกลจากห้างร้าน สรรพสินค้า หรือแหลง่สถานบันเทงิ ภาพโดยรวมทั่วไป
ลักษณะโครงสร้างอาคารของโรงแรมทัง้หมด นั้นเป็นลกัษณะรูปทรงเลขาคณิตสีเ่หลี่ยมผืนผ้า โดยแต่
ละอาคารได้แบง่ประเภทการด าเนินการบรหิารงานออกเป็นส่วนๆ เช่น อาคารที่ 1 เป็นอาคารส าหรับ
อ านวยการและบรกิาร สูง 2 ช้ัน โดยบริเวณด้านหน้าอาคารนั้นมีลานจอดรถไว้บริการลูกค้า และ 
อาคารที่ 2 และ 3 ไว้ส าหรับบริการห้องพักสูง 3 ช้ัน ทั้งหมดรวมจ านวน 67 ห้อง  ลักษณะรูปแบบ
การตกแต่งภายในตามลกัษณะการใช้งานของแต่ละอาคาร เช่นกัน ดังที่ได้กล่าวข้างต้น อาคารที่ 1 
เป็นอาคารอ านวยการโรงแรมสงู 2 ช้ัน  ซึ่งช้ันที่ 1 ประกอบด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการลกูค้า  
บริการสือ่เทคโนโลยสีาระสนเทศ และพื้นทีร่ับรองหรือพื้นทีน่ั่งเล่น รวมทั้งพื้นทีห่้องอาหาร ส่วนช้ันที่ 
2 ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องสมัมานา เป็นต้น ส่วนลักษณะการออกแบบภายในได้น าแนวการ
ตกแต่งแบบสวยงามอย่างมสีไตล์ทันสมัย ให้ความรูส้ึกโปรง่โลง สะดวกสบาย  ตามลักษณะการจัดวาง
เป็นแบบพื้นทีเ่ปิดโล่งแนวอินดัสเตรีย (Industrial) คือโชว์ผิวของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น พื้นและผนงั
ฉาบเรียบปูนเปลือยขัดมัน โชว์โครงคร่าวราวบันไดเหลก็ทาสีด า ดั่งงานประตมิากรรมนูนสูงตกแต่งไว้ 
และยังสื่อแสดงวิสัยทัศน์การรณรงค์การใช้พลังงาน หรืออาคารสีเขียว ด้วยเปิดรบัแสงธรรมชาติด้วย
บานหน้าต่างกระจกใสแบบกร่องแสงในกรอบโครงอลูมเินียมสีด า นั้นติดตั้งสงูจดเกือบถึงฝ้าเพดาน
ฉาบเรียบสีขาว ซึ่งสามารถเห็นทัศนียภาพภายนอกอาคาร และช่วยประหยัดพลังงาน อีกด้วย 

ส่วนอาคารที่ 2 และ 3 โดยมีจ านวนห้องพักไมเ่กิน 100 ห้อง และแต่ละห้องมีขนาดไม่ใหญ่ ใน
การออกแบบได้น าหลักการคิดตามสไตล์บูติคแบบร่วมสมัย (Boutique Hotel) หรืออีกนัยหนึง่
หมายถึงโรงแรมขนาดเล็ก ดังนั้นลักษณะการตกแต่งเป็นแบบ “The best out of small spaces”  
คือใช้พื้นที่ทุกตารางให้เกิดประโยชน์สงูสุด  

ตลอดจนเสริมบรรยากาศผ่อนคลายบริเวณต่อทางเดินร่วมภายนอกระหว่างด้านหลังอาคารที่ 
1 ไปอาคารบริการที่พกั นั้นยังมีศูนย์ออกก าลังกาย(ฟิตเนส)ไว้ให้บริการลูกค้า และการพกัผอ่นด้วย
สระว่ายน้ ายาวตามแนวภาพรวมลกัษณะโครงสร้างอาคาร และปลูกไมเ้ลื้อยประดับบนก าแพงปูนที่
ล้อมรอบอาณาบรเิวณพื้นที่ของโรงแรมทัง้หมดอีกด้วย 

จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล และเข้าส ารวจพื้นที่จริงของโรงแรม 
ตลอดจนการวิเคราะห์ทัง้ข้อมลูและรปูแบบภาพโดยรวมลกัษณะโครงสร้างอาคาร ก็ไดเ้ล็งเห็นจุดแข็ง
หรือส่วนส าคัญ และสิ่งที่ขาดหายไปด้านการออกแบบภายในอาคารส่วนที่ 1 เช่น ความโอ่โถงสูงโปร่ง
ของโครงสร้างหลักในรูปแบบเรียบง่ายทันสมัย นั้นเพื่อให้เกดิความรู้สึกโปรง่โล่งสบาย ขณะเดียวกันก็
สื่อใหเ้ห็นบรรยากาศเปล่าเปลี่ยว อ้างว่าง เช่นกัน หรือแม้แต่การจัดวางงานออกแบบด้วยโครงสร้าง
เหล็กทาสีด าที่ต้องการสื่อแสดงถึงความเข็มแกรง่ หรือความมีรสนิยมแบบมสีไตล์ นั้นก็ให้ความรูส้ึกที่
ดิบตัน ไร้อรรถรส หรือแข็งกระด้าง   เป็นต้น  บริเวณพื้นที่ห้องโถงของโรงแรม ซึง่จัดว่าเป็นหน้าตา
หรือจุดแรกเห็นของแขกผูม้าเยือน และผู้สันจรผ่านไปมา นัน้ยังขาดจุดสนใจแห่งสุนทรียะ หรือเป็นที่
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น่าสนใจแกผู่้พบเห็น และบรเิวณพื้นที่รบัประทานอาหาร ซึ่งอยู่ติดระหว่างพื้นที่หอ้งโถงกับพื้นที่
พักผ่อนภายนอก นั้นยังขาดลูกเล่นหรือไมม่ีชีวิตชีวาภายในอาคาร เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ เรื่อง "บบุผา
มายาในมิติแห่งความฝัน" เพื่อตกแต่งภายในโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดังจะกล่าว
ตามล าดับต่อไป ดังนี้ 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.1 เพื่อต้องการถ่ายทอดความประทับใจจากประสบการณ์ตรง 
1.2 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีส่ื่อแสดงใหเ้ห็นความมีเสนห่์ที่ดูลกึลบั หรือแอบซ่อน

เร้นภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ความเรียบง่าย สงบสุข แบบจินตนาการ 
1.3 เพื่อการออกแบบผลงานจิตรกรรมแบบจินตนาการส าหรับการตกแต่งใหเ้กิดสัมพันธ์ 

สอดคล้อง ตลอดจนสง่เสรมิความงามกบัโรงแรมวิสมายา สวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร  
 

3. สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่ง โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูม ิ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง “บุปผามายาในมิติแห่งความฝัน” นั้นเพื่อสือ่ความงามแห่งการจินตนาการ ที่
สามารถสอดคลอ้งและสมัพันธ์ด้านการออกแบบภายใน รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศทางสุนทรียะ
ภายในอาคาร ตลอดจนสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็นผลงานจิตรกรรมแบบจินตนาการ หรือ
รูปแบบกึ่งนามธรรม 

 
4. ของเขตของกำรสร้ำงสรรค์ 

4.1 สถานที่ติดตั้งผลงาน 
4.1.1 ศึกษาข้อมูลภาพโดยรวมโครงสร้างสถาปัตยกรรมโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูม ิ
4.1.2 ศึกษาข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องการออกแบบตกแตง่ภายนอกและในอาคารอ านวยการและ

บริการช้ันที่ 1 ณ. บริเวณพื้นที่หอ้งโถง เช่น พื้นที่รับรองและพื้นที่รบัประทานของโรงแรม 
4.1.3 ศึกษาต าแหน่งการติดตั้ง ขนาดและการจัดวางผลงาน 
4.1.4 ศึกษาบรรยากาศและการสญัจรทีเ่กี่ยวข้องการติดตั้งผลงาน 

4.2  ผลงานสร้างสรรค์ 
4.2.1 น าเสนอเรื่องราวบรรยากาศของช่วงเวลาขณะหนึ่งที่ให้ความรู้สกึทีเ่งียบสงบภายใต้

บรรยากาศที่อบอุ่น ความงามที่ได้ซ่อนเร้นในความเรียบง่าย ความมีชีวิตชีวาภายใต้รูปทรงอสิระ  ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความฝันและหลงัจากตื่น 

4.2.2 การสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบตามจินตนาการ ในลกัษณะการจัดวางรูปแบบผลงาน 
แบบระยะใกล้ (Close Up) จากการผสมผสานรูปร่างทรงของมวลดอกไม้นานาพันธ์ุกับสีสันสดใสจาก
ปีกผเีสือ้ โดยอ้างองิจากของจริง แล้วน ามาตัดทอน ปรับเปลี่ยนแต่งเติม ตามความรูส้ึกทีเ่รียนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง 

4.2.3 เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยสีน้ ามันบนผืนผ้าใบ 
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5. ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม นั้นได้จัดแบ่งข้ันตอนการด าเนินการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนที่

ส าคัญ ดังนี ้
5.1 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

4.1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบั
ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่ตอ้งการสื่ออารมณ์ความรูส้ึกออกมา 

4.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ต้องการศึกษา เพื่อสรุปและประมวลผลทั้งหมดมาเป็น
รูปแบบภาพร่างผลงาน ตามแนวความคิดที่ต้ังไว้ 

4.1.3 ขยายแบบร่างต้นแบบ เพื่อสู่กระกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจรงิ แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์พจิารณา และตรวจสอบความสมบรูณ์ของผลงานทั้งหมด 

4.1.4 น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชียวชาญทางด้านจิตรกรรม 
เพื่อพจิารณาวิจารณ์ถึงข้อบกพร่อง ตลอดจนแนะแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขผลงานต่อไป 

5.2 สถานที่ติดตั้งผลงานจิตรกรรม 
5.2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร หนังสือและสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ และท าการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของข้อมลูทั้งหมดให้มีความสอดคล้องในการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

5.2.2 ด าเนินการเข้าไปส ารวจพื้นทีจ่รงิทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งสอบถาม
ข้อมูลโรงแรมเพิ่มเตมิจากเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง จากนั้นท าการบันทกึรปูภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงแรม 

5.2.3 สรปุผลจากวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้รวบรวมมาทั้งหมด เพื่อประมวลผลถึงเหตุผล
ความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

5.3 สร้างแบบจ าลองแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ตามหลักการเขียนแบบสถาปัตยกรรม จากที่ได้เข้า
ไปส ารวจ เพื่อแสดงลักษณะภาพโดยรวมโครงสร้างของโรงแรม และลกัษณะบรรยากาศบริเวณพื้นที่
ติดตั้งผลงานภายในและภายนอกอาคาร จากนั้นน าผลงานจริงไปติดตั้งบรเิวณที่ได้ก าหนด โดยการย่อ
สัดส่วนตามมาตราส่วนในแบบจ าลอง เพื่อท าการวิเคราะห์ในความเหมาะสมและสัมพันธ์สอดคล้อง
ระหว่างผลงานจิตรกรรมกับสถานที่ติดตั้ง ซึ่งเปน็สิ่งทีจ่ะแสดงใหเ้ห็นถึงความสมบรูณ์ตาม
แนวความคิดและวัตถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ 
 
6. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

6.1. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งภายในโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ นั้น
สามารถส่งเสริมคุณค่าทางกายภาพ และสุนทรียภาพให้กบัสถานที่ และต่อผู้พบเห็น 

6.2. แสดงใหเ้ห็นถึงความผสมผสานกันในความงามด้านศิลปกรรมกับความงามด้าน
สถาปัตยกรรม นั้นมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิด
คุณค่าความงามทางสุนทรียะอย่างแท้จริง 
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ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อความเข้าใจถึงเจตนาการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษข้าพเจ้าขอแสดงค านิยามศัพทเ์ฉพาะทีม่ี
ความหมายในการน าเสนอผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 

แรงบันดาลใจ  Inspiration 
จินตนาการ  Imagination 
บุบผามายา  Magical Flowers 
ความฝัน  Dreams 
มิติ หรือรูปร่างรูปทรงที่เกิดข้ึนในภาพ  Dimensional 
การผสมผสาน  Mixed 
ความรู้สึก  Feeling 
อารมณ ์  Emotion 
มูลธาตุทัศนศิลป ์  Element 
องค์ประกอบศิลป ์  Composition 
บรรยากาศ  Atmosphere 
เส้น  Line 
ส ี  Color 
พื้นที่ว่าง  Space 
รูปร่าง-รูปทรง  Shape - From 
แสง-เงา  Shade- Shadow 
จิตรกรรม  Painting 
น้ าหนักทีเ่กิดจากความอ่อนแก่ของส ี  Tone 
การตัดทอน  Reduce in 
การประยุกต ์  Applied 
รูปแบบจิตรกรรมตามอารมณ์และความรู้สึก  The Style of Emotion 
รูปแบบจิตรกรรมตามจินตนาการ  The Style of Fantasy 
ที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลัน  Automat 
การเคลื่อนไหวฝีแปรง หรอืร่องรอยฝีแปรง  Brush Stroked 
การจัดวางภาพในระยะใกล ้  Close up 
หลักการออกแบบตกแต่งภายใน  Interior Decorative of Art 
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ควำมจ ำกัดของกำรศึกษำ 
ในสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมครัง้นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสมมุติเท่านั้น จึงไม่สามารถน า

ผลงานไปติดตั้งได้จริงบางช้ิน เนื่องจากกระบวนการสร้างสรรค์อาจจะมีการปรบัเปลี่ยน ฉะนั้นขนาด
ผลงานได้ถูกย่อสัดส่วนจากพื้นที่ติดตั้งจริง ซึง่มีขนาดกว้างมาก ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการ
สร้างสรรค์และเพือ่ความสมบรูณ์ในผลงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 

1. ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง "บปุผามายาในมติิแห่งความฝัน" ครัง้นี ้ เพื่อการ
ตกแต่งโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ กรุงเทพ นั้นได้สบืเนื่องแนวคิดและหลักการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมของข้าพเจ้าที่ได้พฒันา และปรบัความเหมาะสมสอดคล้อง รวมทัง้สามารถสง่เสรมิสถานที่
ติดตั้งผลงานให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น 

2. ลักษณะการน าเสนอผลงาน นั้นเป็นแบบจินตนาการ โดยใช้ทัศน์ธาตุในการแสดงออกขอ
อารมณ์ความรูส้ึก เช่นการใช้เส้นโค้ง แสดงความออ่นช้อย อิสระ เคลื่อนไหว หรอื สีโทนร้อน แสดง
ความอบอุ่น หรือแม้แต่การทับซ่อนของรปูร่างรูปทรงอิสระเพื่อแสดงถึงความซ่อนเร้น แอบแฝง หรือ
ความกลมกลืนของโทนสี นั้นสื่อแสดงความสัมพันธ์หรือเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นต้น 
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บทท่ี2 
ข้อมูลในกำรสรำ้งสรรค์ผลงำน 

 
ในบทที่ 2 นี้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นบทที่ได้

รวบรวมเอาประสบการณ์ตรงของตนเอง และเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์รูปแบบผลงาน
จิตรกรรมแบบลัทธิประทับใจหรืออิมเพรชนิสม์ (Impressionist) และแบบการจินตนาการ 
(Imagination) ที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึสมัผสัจากประสบการณ์ตรง ซึ่งเกี่ยวกับการ
แปรเปลี่ยนของรปูพรรณสัณฐาน ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากธรรมชาตินั้นได้ก่อรวมตัวกันข้ึนเกิดเป็น
รูปร่างใหม่ โดยมิได้ยึดรปูแบบหนึ่งรูปแบบใดหรือเหตกุารณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เพื่อใหผู้้รบัชมแค่ช่ืน
ชอบหรอืเกิดความรู้สึกคล้อยตามดงัตาเห็น หากได้สอดแทรกสภาวะความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ในความพึง
พอใจ ความเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจ ความเรียบง่าย และความสงบสุข อันเกิดจากการทบัซ้อนจาก
รูปร่างรปูทรงทางธรรมชาติ หรอืเสน่ห์ความงามที่อยู่ภายใต้การรปูแบบจินตนาการ ที่มลีักษณะแอบ
แฝงซ่อนเรน้หรือความไม่กระจ่างชัด ในระยะประชิดใกล้ (Close up) ซึ่งเป็นสาระส าคัญหลักในการ
น าเสนอผลงานจิตรกรรมชุดน้ี 
 
ทัศนคติในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

หลงัจากที่ข้าพเจ้าได้ทบทวนและตรึกตรองถึงความรูส้ึกต่างๆ ที่เกิดข้ึนในความฝันและหลัง
ตื่นจากฝันก็ได้เรียนรู้เพิม่เตมิว่าสิ่งที่ว่า “สวย” หรือ “งาม” อันเกิดจากรูปพรรณสัณฐานทีป่รากฏ
หรือสะดุดต่อสายตา นั้นเพราะเราพึงพอใจกบัสิง่นั้นๆ แต่ทว่าความสวยความงามที่เกิดข้ึนจาก
รูปพรรณสัณฐาน ไม่ว่าจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผูส้ร้างข้ึน หรือแม้แตป่รากฏให้เห็นใน
โลกแหง่ความฝัน สิ่งสวยงามเหล่าน้ันก็ไม่มีความจีรงัยังยืน หรือไมม่ีความจรงิแท้แน่นอน เพราะทุก
สรรพสิง่ทีเ่กิดข้ึนย่อมมีวันเปลี่ยนแปลงตามวัณจกัรแห่งสังขาร หรือเปลี่ยนผัน และเสื่อมสลายไปตาม
กลาเวลา 
แต่ความรู้สึกทีเ่คยรบัรูส้ัมผัสอย่างลึกซึง้ภายในจิตใจ หรือเรียนรู้อย่างเข้าอกเข้าใจต่อสิ่งสวยสดงดงาม
ต่างๆ เหล่าน้ัน มันเป็นความงดงามอย่างถ่องแท้และเป็นนิรันดร เพราะความรู้สึกที่ “ตรงึตาตรงึใจ” 
หรือ “ประทบัใจ” จะถูกจดบันทึกไว้ในความทรงจ า และจะเป็นอยู่อย่างนั้น แม้ว่าสภาพรูปพรรณ
สัณฐานหรือรปูลกัษณ์ของสิง่ต่างๆ ที่เคยสัมผัสไดเ้ปลี่ยนสภาพ หรือไม่มีใหเ้ห็นอกีแล้วก็ตามที นี้คือ
ประสบการณ์ชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากภาพรวมกับสิ่งที่เกดิข้ึนในช่วง ระยะเวลาอันสั้น ภายใต้
จิตส านึกที่นิยมช่ืนชอบและเคารพในความเป็นไปทางธรรมชาติ หรือความเป็นเช่นน้ันในความงาม 
เป็นเนือ้หาสาระส าคัญ 

ทั้งนี้ทังนั้น การสร้างผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งภายในโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ ให้
ส าริดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ข้าพเจ้าได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
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แนวคิดท่ีได้จำกประสบกำรณ์ตรง 
ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลัน (Automat) นั้นเป็นสภาวะอารมณ์ความรูส้ึกทีเ่กิดข้ึน

ภายใต้แห่งจิตใจ ซึง่บางครั้งกเ็กิดข้ึนอย่างไร้เหตุและผล ซึง่ยากจะหาค าตอบที่ช้ีได้อย่างแน่ชัดหรือไร้
ความแน่นอนก็ได ้

เมื่อข้าพเจ้าตกอยู่ในสภาวะการรับรู้สึกสัมผสัที่มิอาจหลนหนีได้กับเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนทั้งใน
ความฝันและพึง่ตื่นจากฝัน  ณ. ช่วงของวันหนึ่งในฤดหูนาว แม้จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาอันแสนสั้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าความตรึงตาตรงึใจจากภาพที่ปรากฏเห็นในการรวมตัวอัน
วิจิตตระการตาที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ นั้นเป็นสภาวะแหง่จติใจอันบริสทุธ์ิหรือการมองโลกในแง่ดี โดย
มิได้แค่เพียงการมองเห็นหรือเช่ือในสิ่งทีเ่ป็นอย่างทีเ่ห็น ซึ่งบางคนอาจมีแนวคิดหรอืรบัรูส้ึก
เช่นเดียวกันหรือต่างกบัข้าพเจ้า ดังเช่น ภาพของการทับซอ้นจากกลีบดอกไม้ทีล่่วงโรยกองอยู่รวมกัน 
บางท่านอาจเห็นเป็นแค่ขยะจากเศษซากใบไม้ แต่ข้าพเจ้ากลบัรูส้ึกสะดุดตาสะดุดใจในมิติของกลบี
ดอกไม้ที่อยูร่วมกัน มันมเีสนห่์ด้วยในตัวของมันเอง หรือเห็นหนอนผีเสื้อเกาะแทะกินใบไม้ ซึง่หลาย
คนอาจจะรู้สกึขยะแขยง แต่ส าหรับข้าพเจ้ากลับมองเห็นถึงความเรียบง่าย ความพอใจกบัสิง่ทีม่ี สิ่ง
เหล่าน้ีน าพาใหเ้กิดเกษมส าราญในอารมณ์ และยังไดเ้รียนรู้อีกว่าสิง่ที่ดสูับสนวุ่นวายที่เกิดจากการขด
ตัวของกลีบดอกไม้แหง้ แท้จรงิแล้วมันแสดงถึงความสงบสขุที่ได้ซุกซ่อนแอบอยู่ภายใน ซึ่งหลายคน
อาจหลงลืมหรือมิได้ตระหนักในข้อนี้จงึใช้แค่ใจความพอใจตามตาเห็นเป็นตัวช้ีน า อารมณ์แห่ง
สุนทรียะที่อยู่ภายในจิตใจจงึมิได้ปรากฏข้ึน  

การรบัรูส้ึกถึงพึงพอใจจากสิง่ที่เห็นหรือช่ืนชมในความงดงามที่เกิดจากรูปพรรณสัณฐานเพียง
อย่างเดียว นั้นมิอาจเข้าถึงและสัมผัสในความงดงามอย่างแท้จริง เพราะเมื่อกาลเวลาหมุนเวียน
เปลี่ยนไปรปูพรรณสัณฐานที่เคยเห็นสวยงามก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปรสภาพไป ความรู้สกึก็ย่อม
เปลี่ยนตามไปเช่นกัน 

ดังนั้นการรับรู้สกึที่เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจในความวิจิตตระการตาตระการใจหรอืช่ืน
ชมในรูปพรรณสัณฐานแห่งการรวมตัวที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติที่ข้าพเจ้าได้สมัผสั นั้นเป็นเพราะสภาวะ
จิตใจทีม่ิได้ยึดติดกับรปูร่างรปูทรงทีป่รากฏเห็น หากเกดิจากที่ได้เรียนรู้ในประสบการณ์ทีผ่่านการ
สะสมมายาวนาน และความทรงจ าเลือกทีจ่ะจดและจดจากที่ได้สังเกตเห็นในสิง่ต่างๆ ในมุมมองแห่ง
ความเบิกบานตาเพลินเพลินใจ แม้ว่ารปูพรรณสัณฐานได้แปรเปลี่ยนสภาพไปหรือสูญสลาย ความรู้สึก
ที่เคยประทบัใจกก็ลบัมาสร้างรอยยิม้ให้กบัตนเองอย่างไมรู่้ตวั แหละนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ใน
ความงดงามทีเ่กิดข้ึน 

ฉะนั้นในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม นั้นมิได้แค่เพียงน าเสนอหรือถ่ายทอดสภาวะ
ความรู้สึกอันดีงาม หากรวมถงึการปลกูจิตส านึกหรือเปน็การตอกย้ าให้ตนเองและผู้รบัชม นั้น
ตระหนักและเห็นคุณค่าในความงดงามที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือจากภายในจิตใจ นั่นเอง   
 
3. แนวคิดท่ีได้จำกกำรข้อมูลเอกสำร 

เนื่องจากในทุกวันน้ีการสือ่แสดงผลงานจิตรกรรม นั้นมีเสรีภาพในด้านความคิดและการแสดง
ออกเป็นอย่างมาก จึงส่งผลให้เกิดรูปแบบด้านจิตรกรรมเกิดข้ึนมากมาย ทั้งเนือ้หาสาระ เทคนิค
กรรมวิธี ตลอดจนการคิดค้นหาสือ่รปูแบบใหม่ๆ  เช่นจากสแีละจากวัสดุอื่นๆ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้
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เกิดความสบัสนในการศึกษาค้นคว้ารูปแบบ ผลงานจิตรกรรมตามประประสงค์ที่ตนเองได้ต้ังไว้ ดิฉัน
ขอหยบิยกข้อมูลลักษณะรปูแบบผลงานจิตรกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด
ของตนเอง ดังจะกล่าวรายละเอียดในล าดับต่อไป 

รูปแบบจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานจิตรกรรม มีดังนี้  
1. รูปแบบทีบ่ันทึกตามตาเห็น (The Style of Objective Accuracy) 
2. รูปแบบทีบ่ันทึกตามกฏเกณฑ ์(The Style of Formal Order) 
3. รูปแบบทีบ่ันทึกตามอารมณ์และความรูส้ึก (The Style of Emotion) 
4. รูปแบบทีบ่ันทึกตามจินตนาการและความเพ้อฝัน (The Style of Fantasy) 

 
1. รูปแบบทีบ่ันทึกตามตาเห็น (The Style of Objective Accuracy) นั้นนับว่าเป็นหลัก

เบื้องต้นในการถ่ายทอดที่ยึดความเหมือนจริงตามตาเหน็ ซึ่งบางครัง้ก็ถูกจ ากัดด้านสตปิัญญาหรือ
ความคิด ความรู้ เทคนิคกรรมวิธี ตลอดจนสื่อทีจ่ะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม แม้ว่า
ต่อมาได้เกิดการคิดค้นหลักการจิตรกรรมว่าด้วยการสร้างภาพลวงตา เช่น หลักทัศนียวิทยา หลักที่ว่า
ด้วยเรื่องของน้ าหนักแสงและเงา ตลอดจนทฤษฎีสีและการพัฒนาสื่อและเทคนิคในการสร้างผลงาน
จิตรกรรม ส่งผลให้ศิลปินสามารถสร้างผลงานใกล้เคียงกับภาพที่เห็น โดยรปูแบบที่บันทึกตามตาเห็น 
นั้นยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี ้

1.1 กรรมวิธีการสร้างผลงานจิตรกรรมตามตาเห็น (Device of Objective Accuracy) 
เนื่องจากเป็นความต้องสื่อแสดงภาพให้เหมือนจริง จึงเกิดการคิดค้นเครือ่งมือช่วยในการสร้างภาพ 
เช่น การใช้ภาพถ่าย การลอกภาพ (Tracing) การใช้เครือ่งฉายภาพ (Photographic Projection) 
การใช้เครื่องมือคาลิปเปอร์ (Caliper) ตลอดจนการตีตรารางหรอืใช้วิธีอื่นๆ ซึ่งกรรมวิธีเหล่าน้ีมักจะใช้
ในวงการพาณิชย์ศิลปห์รือการเขียนภาพประกอบ แต่ในงานจิตรกรรม ศิลปินไม่นิยมใช้เพราะถือกันว่า
จะจ ากัดการแสดงออกของศิลปิน ซึ่งไมเ่หมือนกบัการบันทึกด้วยมือเพราะตรงกบัความรูส้ึกมากกว่า 
ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการ่างภาพหลายๆ ภาพข้ึน เพื่อการทดลองศึกษาภาพจรงิก่อนสร้างเป็นผลงาน
จริง 

1.2 การเลียนแบบภาพที่ปรากฏ (The Imitation of Appearances) แม้ว่าจะมีการ
พยายามสร้างผลงานจิตรกรรมให้ดูคล้ายของจรงิมากที่สุด แต่จิตรกรรมเป็นรูปแบบผลงานด้านศิลปะ
แบบ 2 มิติ ผลงานที่ปรากฏก็ยังห่างจากความเป็นจริง นานหลายนบัศตวรรษที่ศลิปินพยายามสร้าง
ความลึกใหเ้กิดบนพื้นระนาบแบน โดยใช้หลักและกฎเกณฑ์ต่างๆ จาการศึกษาการมองเห็นจาก
ธรรมชาติ เช่น หลักของวัตถุขนาดเดียวกันแต่วางในต าแหน่งต่างกัน จึงท าให้เห็นภาพของวัตถุที่อยู่
ใกล้จะมีขนาดใหญ่ และภาพทีม่ีขนาดเลก็อยู่ไกล ซึ่งท าให้เกิดการคิดค้นเป็นหลักทัศนยวิทยา และ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลกัการดงักล่าวนี้ เช่น หลักการเขียนภาพหดสั้น (Forshorten) หลกัการใช้
น้ าหนักอ่อนแกห่รอืกิอารอสกูโร อย่างไรก็ตาม การแสดงความลึกหรือการเลียนแบบภาพใหเ้หมือน
จริง นั้นมิใช่ปจัจัยอันส าคัญเพียงอย่างเดียว สิ่งส าคัญคือ “ความคิด ความรู้สึก ที่ศิลปินต้องการ
น าเสนอให้ได้รับรู้ และเข้าใจ” 

1.3 ศิลปินคือนักส ารวจ (The Artist ad Detached Observer) การบันทึกภาพตามตา
เห็น นั้นมิใช่เพียงแค่บันทึกภาพทีเ่ห็นเพียงอย่างเดียว หากต้องอาศัยการสังเกตเพื่อส ารวจภาพ
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เหตุการณ์ต่างๆ และพจิารณาว่าควรหยิบส่วนไหนมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นไดเ้ห็น การบันทึกภาพเป็นงาน
จิตรกรรม ที่ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ทัง้หมด ดังนัน้ศิลปินจะต้องเลือกสิง่ทีเ่ห็นว่าส าคัญและ
กินใจ หรอืภาพที่จะสื่อให้รูส้ึกอย่างที่คิดว่าเหมาะสมทีสุ่ด จึงต้องอาศัยสายตาอันแหลมคม ความ
ละเอียดอ่อน ช่างส ารวจช่างสังเกต และถ่ายทอดมุมมองตา่งๆ ที่บุคคลธรรมดาทั่วไปมักจะมองข้าม 
ดังเช่นที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมของศิลปะอิมเพรสชันนิสห์รือลทัธิประทับใจ (Impressionist) อย่าง
ผลงานจิตรกรรมของโคลด โมเนต์ ภาพผลงานชุด “กองฟาง” (Haystacks Serie) โดยโมเนต์
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสสีันในบรรยากาศจากภาพกองฟางกลางทุ่งนา ซึ่งท าให้เขาได้ค้นพบ
ว่าแสงอาทิตย์จะท าใหส้สีันเปลี่ยนไปในทุกโมงยาม ดังนัน้แสงและเงาบนตัววัตถุจะเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย และเขายังค้นพบทฤษฎีสรี้อนและสเีย็น ตลอดจนสคู่ีปฎิปักษ์ นั้นจะปรากฏอยู่ในบรรยากาศ
ทั่วไป ดังแสดงไว้ในตัวอย่างรูปภาพที่ 1 และ 2 
 

  
รูปภาพที่1  
“The Haystacks in Morning Effect” 

     รูปภาพที่2  
   “The Haystacks Serie” 

  
 

และผลงานจิตรกรรมของปิแอร์ ออกสุต์ เรอนัวร์ โดยเขามักจะชอบใช้โทนสสีดใสและแสงแดดที่
ส่องสว่างเสมอในภาพเขียน เนื่องจากการได้รับอิทธิพลทางด้านความรูส้ึกที่ดีแทบตลอดเวลาจาก
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวของเขาเอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากต่อผลงานของเขา ที่ท าใหเ้ขามองโลกได้
ค่อนข้างมีความสุข ด้วยเหตุน้ีผลงานของเขาจึงค่อนข้างจะแตกต่างจากศิลปินกลุ่มอิมเพรสชันนิส ์
เนื่องโดยส่วนใหญ่ศิลปินจะมกัชอบวาดรูปทิวทัศน์หรือทัศนภีาพของสถานที่ต่างๆ แต่เขากลับชอบวาด
ภาพที่เกี่ยวกับผู้คนหรือชีวิตกลุ่มคนในสังคม ตลอดจนชีวิตทั่วๆ ไปของผู้คนในด้านสนุกสนานและมี
ความสุข แต่ผลงานภาพวาดที่สร้างช่ือเสียงให้เขาเป็นอย่างมาก นั้นเป็นภาพผลงานเปลือย (Nude) 
ชุดผู้หญงิอาบน้ า (Bathe) ที่เขาสื่อทัศนะคติด้านความชอบช่ืนชอบโดยส่วนตัวอย่างตรงไปตรงมา โดย
การระบายสีและเทคนิคการระบายให้ดูเปลง่ปลั่งแบบเกินจริง เพื่อสือ่ความอุดมสมบรูณ์แห่งความงาม
ของหนั่นเนือ้นั้น ดังแสดงไว้ในตัวอย่างรปูภาพที ่3 และ 4 

 
 

ที่มารูปภาพ1 และ2 : หน่ึงธิดา. โมเนต์ (Monet). กรุงเทพฯ: พิราบ ส านักพิมพ์, 2537 
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              รูปภาพที่3 “Nude in Sunlight”              รูปภาพที่4 “Blond, bat her” 
  

1.4 ศิลปินกับสายตาที่รูจ้ักเลือกสรร (The Artist as Selective Eyes) อย่างที่ได้กล่าวไว้
ในหัวข้อที่ 1.3 เกี่ยวกับการบันทึกภาพจิตรกรรมตามที่เหน็น้ันมิได้ภาพที่เห็นทั้งหมด แต่ต้องเลือก
มุมมองในประเด็นที่น่าสนใจและกินใจหรือประทับใจ การบันทกึภาพจะมีความละเอียดหรือหยาบ
ข้ึนอยู่กับความคิดความรู้สึกจากภาพทีส่ามารถสื่อให้เห็น ดังนั้นภาพที่ได้สื่อแสดงนั้นมิใช่อยู่ที่ภาพ
ภายนอกเพียงอย่างเดียว หากเป็นภาพที่สือ่ถึงความรูส้ึกภายในด้วย ดังที่ปรากฏในภาพผลงาน
จิตรกรรมของศิลปินหญิงในยุคศิลปะสมัยใหม่ เช่นภาพผลงานช่ือ Blue Flower ที่จอร์เจีย โอคีฟ ได้
วาดในปี ค.ศ.1918 ดังแสดงไว้ในตัวอย่างรูปภาพที ่5 และภาพผลงานช่ือ  Red, Yellow and Black 
Streak ที่เธอได้วาดในปี 1924 ดังแสดงไว้ในตัวอย่างรูปภาพที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัดอกไม้ ที่
ใครหลาย ๆ คนเคยกล่าวว่าผู้หญิงทุกคนน้ันชอบดอกไม้ แต่มีน้อยคนนักทีจ่ะเพง่มองลงไปในเกสรของ
ดอกไม้อย่างจรงิจังอย่างเธอ และกม็ีใครอีกหลายๆ คนที่มองว่าคนท างานศิลปะด้วยวิธีคิดและวิธีการ
น าเสนอรูปแบบผลงานช่างเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ แต่มิอาจหยุดความมุ่งหมั่นในการน าเสนอผลงานของเธอ  

 
  

รูปภาพที่5 “Blue Flower” รูปภาพที่6 “Red, Yellow and Black Streak” 
  
 
 
ที่มารูปภาพที่ 3 และ4    : หน่ึงธิดา. ออกุสต์ เรอนัวส์ (Renoir). กรุงเทพฯ: พิราบ ส านักพิมพ์, 2537 
ที่มารูปภาพที่ 5 และ6    : จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์. กรุงเทพฯ: พิมพ์ที่บริษัท แปลน 

พริ้นติ้ง จ ากัด, 2547 
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ทั้งนี้ทั้งนั้น รูปแบบการบันทึกตามตาเห็นเพื่อสร้างผลงานจติรกรรม มิใช่เพียงน าเสนอภาพผลงาน
ที่ปรากฏหรอืแสดงทักษะฝีมือเป็นเลิศ หากรวมถึงเทคนิคและกรรมวิธีซึง่เป็นเครือ่งมอืที่สง่เสริมใหผ้ล
งานจิตรกรรมสามารถสื่อสารได้ผลมากยิ่งข้ึน ดังนั้นภาพที่ได้บันทึกจึงมรีูปแบบที่หลากหลายออกไป 
เช่น ภาพจิตรกรรมชุด (Series Painting) ของ โคลด โมเนต์ ดังเช่นภาพผลงานชุด “กองฟาง” 
(Haystacks Serie )และภาพผลงานชุดมหาวิหารโรน (Roun Cathedrall) ดังแสดงไว้ในตัวอย่าง
รูปภาพที ่ 7 ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินมิได้น าเสนอให้เห็นตัววัตถุ แต่ต้องการแสดงให้เห็นประกาย
แสงแดดทีส่่องกระทบวัตถุ โดยไม่แสดงรายละเอียดของภาพ เพราะประกายแสงแดดกล้าน้ันจะท าให้
สายตาที่เราเห็นวัตถุพร่ามัว และเพื่อสือ่ให้เห็นถึงสาระดงักล่าวเขาใช้การระบายสีแบบป้ายสีข้างเคียง
ให้เกิดการผสมผสานในตาผู้ชม นั้นได้รับรู้สกึถึงประกายแดดที่ระยิบระยบั เป็นต้น  
 

 

รูปภาพที่7 “Roun Cathedrall” 

2. รูปแบบทีบ่ันทึกตามกฏเกณฑ์ (The Style of Formal Order)  สบืเนื่องจากความพยายาม
ของศิลปินที่จะหากฏเกณฑ์ของความงาม นั้นมีรปูแบบที่ถ่ายทอดแตกต่างจากรปูแบบตามตาเห็น 
เพราะการใช้กฏเกณฑจ์ะต้องผ่านกระบวนการคิดหาหลักเกณฑ์และเหตุผล ในขณะที่การถ่ายทอด
ดังที่เห็นน้ันศิลปินจะถือภาพทีร่ับรูเ้ห็นเป็นหลักและยึดถือธรรมชาติเป็นครู ดังเช่นศิลปินกลุ่มอมิเพรส
ชันนิส์ที่ไม่ย่อมรับทฤษฎีและกฏเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับศิลปะ ดังที่ปิแอร์ ออกสุต์ เรอนัวร์ เคยกล่าวว่า 
“ถ้าท่านจะศักษาธรรมชาติในขณะสมองเตม็ไปด้วยทฤษฎีนั้น ท่านต้องผิดหวังอย่างแน่นอน”1 ดังนั้น
รูปแบบจิตรกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดหากฏเกณฑ์ต่างๆ ย่อมแตกต่างจากภาพทีเห็นอย่างแน่นอน 
อย่างไรก็ตาม กฏเกณฑ์ต่างๆ ทางศิลปะก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ตายตัว ฉะนั้นการน าเสนอหรอืการ
แสดงออกจึงข้ึนอยูก่ับศิลปินว่าจะยึดกฏเกณฑ์อะไรบ้าง และการยึดถือกฎเกณฑ์ที่แตกต่างย่อมมีผล
ต่อลักษณะรปูแบบผลงานจิตรกรรมของศิลปินแตล่ะบุคคล ดังเช่น กฏเกณฑ์อันเกิดจากสุนทรียภาพ 
(Aesthetic Order) สุนทรียภาพน้ันเป็นสัญชาตญาณความรูส้ึกของมนูษย์ ซึ่งเป็นการรับรู้ทีเ่กิดข้ึนตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ ที่อยูเ่หนอืกฎเกณฑท์ั้งเหตุและผล การรับรู้หรือจดจ าในสิ่งทีเ่ห็นที่พบเห็น
นอกจากสมองแล้ว ยังรวมถึงการใช้ความรู้สกึอีกส่วนหนึง่ และเป็นประสบการณ์ทีม่ีความหมาย
เข้มข้นยิ่งกว่าสิง่ทีร่ับรู้ด้วยการจดจ า เพราะเป็นการรบัรูอ้นัเกิดจากความพอใจ ความเกลียด และ
ความรัก ดังเช่นเดียวกบัการที่เราชอบรสชาติอาหารมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการ เช่นเดียวกับการ
น าเสนอผลงานทางศิลปะซึ่งต้องอาศัยความรู้มากกว่าการจดจ า หรือการคิดถึงเหตุและผล  
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ฉะนั้นกฎเกณฑ์อันเกิดจากสุนทรียภาพก็คือกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องกับความรูส้ึกอันเกิดปฏิกิริยาและ
การตอบสนองจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกบัวัตถุธรรมชาติ หรืองานศิลปะโดยไม่จ าเป็นจะต้อง
พิจารณาถึงเรื่องราวเป็นหลักส าคัญ เช่น ภาพจิตรกรรมช่ือ Monet’s Water Lilies ของโมเนต์ ดัง
แสดงไว้ในตัวอย่างรูปภาพที ่ 8 และภาพจิตรกรรมช่ือ The okeeffe-1 ของโอคีฟ ดังแสดงไว้ใน
ตัวอย่างรูปภาพที ่9 

 

 

รูปภาพที่ 8 “Monet’s Water Lilies”  
 

 

 
รูปภาพที่ 9 “Black iris III” 
 

3. รูปแบบที่บันทึกตามอารมณ์และความรู้สกึ (The Style of Emotion) ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ผลงานที่ศิลปินหลายคนเช่ือว่า จิตรกรรมไม่ควรท าหนา้ที่บันทึกภาพเฉกเช่นเดียวกบักล้องถ่ายรูป 
เพราะจิตรกรรมนั้นเกิดจากอารมณ์ความรู้สึก และกลวิธีจากฝีมือของศิลปิน แตก่ล้องนั้นเป็นเครื่องมือ
บันทึกภาพ ซึ่งเป็นเวลาหลายศตวรรษที่ศลิปินท าหน้าทีบ่ันทึกภาพ ด้วยการวาดภาพให้เหมือนจรงิ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นศิลปินก็ยังสอดแทรกอารมณ์ความรูส้ึกส่วนตัวเข้าไปภายในภาพวาด ซึ่งบางครัง้ศิลปนิก็วาด
ได้งามกว่ารูปต้นแบบ และบางครัง้ก็ยงัแอบแฝงความนัยซ่อนเร้นภายในภาพวาดเช่นกัน ดังเช่นผลงาน
จิตรกรรมของโอคีฟ ที่วาดในปี ค.ศ. 1921  ช่ือผลงาน Blue and Green ซึ่งเป็นลักษณะภาพผลงาน
ที่แสดงอารมณ์และจินตภาพ ด้วยการตัดทอดรูปแบบ ดังแสดงไว้ในตัวอย่างรูปภาพที ่10 
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รูปภาพที่ 10 “Blue and Green” 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. รูปแบบทีบ่ันทึกตามจินตนาการและความเพ้อฝัน (The Style of Fantasy) ในการสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมของศิลปิน นั้นมีปัจจัยทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งคือความฝันและการจินตนาการ ซึ่งเกิด
จากจิตส่วนลึกที่เกิดความเบื่อหน่ายในสภาพแหง่ความเป็นจริงที่ไมส่ามารถควบคุมให้เป็นไปดงัที่คิดได้ 
ท าให้เกิดการปรบัตัวแบบหลบหนสีู่โลกแหง่จินตนาการ โดยการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาตามที่ตนเอง
ต้องการ ซึง่เป็นภาพภายใน (Inner Vision) ที่มนุษย์รู้จักสรา้งสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการมาตั้งแต่
เยาว์วัย แต่การสร้างสรรค์ในวัยน้ียังขาดทักษะฝีมอืจึงส่งผลให้ภาพผลงานออกมานั้นยงัไม่วิจิตรและดู
จริงจังเท่าที่ควร เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้พฒันาทักษะฝีมือทางศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานจงึเกิดความ
สมบรูณ์ตรงตามความคิดฝันได้ดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนีท้ั้งนั้น การที่ศิลปินประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคและรูปแบบ
จิตรกรรมทีบ่ันทึกตามจินตนาการ นั้นเป็นทั้งแบบทีเ่ต็มไปด้วยภาพแห่งความฝันที่เลื่อนลอยหรืออาจ
เป็นแบบที่อยูบ่นพื้นฐานของเหตุและผล อาจเป็นภาพทีม่ีรายละเอียดมากมาย หรอือาจจะเป็นภาพที่
ถูกตัดทอนความหลากหลายออกไป แต่หลกัส าคัญของภาพคือเป็นภาพทีเ่กิดข้ึนจากความเพ้อ ทีส่ร้าง
จากโลกภายในให้ปรากฏ นั่นเอง 

จากแนวคิดที่ได้การศึกษาค้นคว้ารูปแบบต่างๆ ของจิตรกรรมที่ได้กล่าวมาทั้งหมด นั้นเป็น
แนวทางในการพฒันาการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานจิตรกรรมชุดของข้าพเจ้าในล าดับต่อไป ซึง่บางครั้ง
อาจจะดูและเข้าใจง่าย อย่างเช่นภาพที่สื่อตามตาเห็น แต่บางครั้งก็ต้องอาศัยอารมณ์ความรูส้ึกและ
จินตนาการ ถึงแม้ว่าการน าเสนอรปูแบบผลงานทีม่ีหลากหลาย นั้นก็ได้สะท้อนใหเ้ห็นการเปิดกว้าง
แห่งโลกทัศน์ ในขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงแรงกดดันต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ แต่ก็ช่วยเสริมความ
เข้าใจในงานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมใหบ้ังเกิดตามอารมณ์ความรู้สึกและความนึกคิด ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญทีจ่ะใหเ้กิดสุนทรียภาพ และความงาม ความเข้าใจในธรรมชาติ  นั่นเอง 

 
 
 
 

ที่มารูปภาพที่ 7 และ8     : หน่ึงธิดา. โมเนต์ (Monet). กรุงเทพฯ: พิราบ ส านักพิมพ์, 2537 
ที่มารูปภาพที่ 9             : http://tooktaa.blogspot.com/2008/11/g-e-o-r-g-i-o-k-e-e-f-f-e.html 13-03-

2011 
ที่มารูปภาพที่ 10            : จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์. กรุงเทพฯ: พิมพ์ที่บริษัท แปลน 

พริ้นติ้ง จ ากัด, 2547 

http://tooktaa.blogspot.com/2008/11/g-e-o-r-g-i-o-k-e-e-f-f-e.html%2013-03-2011
http://tooktaa.blogspot.com/2008/11/g-e-o-r-g-i-o-k-e-e-f-f-e.html%2013-03-2011


16 

 

แนวคิดท่ีได้จำกสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จากที่ได้รวบรวมข้อมลู และศึกษาค้นคว้ารูปแบบผลงานจิตรกรรมที่สื่อแสดงความรูส้ึกในความ

อัศจรรย์ของความงามทางธรรมชาติ โดยเฉพาะหยบิยกการรวมตัวของกลีบช่อดอกไม้ มิติของสสีัน
แห่งกาลเวลา นั้นสร้างความงดงามอย่างวิจิตตาวิจิตใจ และชวนให้สงสัย จากสิง่ที่ปรากฏใหเ้ห็นก็
สามารถเห็นเป็นอกีอย่างหนึ่ง คล้ายภาพสองนัย แตส่ิ่งทีข้่าพเจ้าได้เรียนรู้ นั่นคือความเป็นไปทาง
ธรรมชาตินั้นๆ หรือความเป็นเช่นน้ัน ซึ่งตรงกบัค าว่า “มายา” ที่อาจารยเ์ขมานันทะ หรืออาจารย์
โกวิท อเนกชัยได้กล่าวไว้ว่า ค าว่า "มายา หรือมยกัง นั้นมีรากศัพท์ตรงกับค าว่า Magical” ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการหลอกลวง หากเป็นดุจ Magic มันเป็นอยู่อย่างนั้น และอีก
ความหมายหนึง่แปลว่า งามอย่างพิศวงก็ได้ หรอือย่างเช่น สมมุติว่าเราอยู่ท่ามกลางทะเลทรายหรือ
บนถนนร้อนจัดๆ ก็จะปรากฏเห็นเป็นภาพเหมือนแอ่งน้ าบนถนนนั้น แต่พอเราเดินเข้าไปใกล้ๆ  เข้าไป
ที่ศูนย์กลางจรงิๆ มันไม่มีอย่างนั้น แต่พอเราเดินกลบัมาย่ืนจุดเดิม กจ็ะปรากฏเป็นภาพแอ่งน้ า
เหมอืนเดิม ซึ่งเป็นสิ่งทีเ่กิดข้ึนเอง มันไม่ได้หลอกลวงเรา "แต่มันเป็นอย่างนั้นเอง" เรียกว่าอัศจรรย์
มากๆ นี่คือค าว่ามายา” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นเอง  
 
แนวคิดท่ีได้จำกกำรรูปแบบผลงำน  คลอด ออสกำร์ โมเนต์ (Claude Oscar Monet)  

โมเนต์เป็นศิลปินบุคคลส าคัญหนึ่งในผู้บุกเบกิศิลปะอิมเพรสช่ันนิสต์ ที่ต่อสูฝ้่าฟันกระแสต่อต้าน
ความคิดใหม่ทางด้านศิลปะร่วมกับเพื่อนๆที่มีอุดมการณ์เดียวกันอย่างเหนียวแน่น ในถนนสายศิลปะ
แห่งศตวรรษที่ 19 ในปารสี ประเทศฝรัง่เศส 

เขาเลือกออกไปวาดภาพกลางแจ้งอย่างศิลปินรุ่นพี่ ช่ือเออแชน บูแดง (Eugene Boudin) ซึ่งถือ
ได้ว่าบูแดงนั้นเป็นครูศิลปะคนแรกของโมเนต์ก็ได้  เขาสอนให้โมเนต์ศึกษาธรรมชาติอย่าง
ตรงไปตรงมา มากกว่าการจดจ าภาพจากธรรมชาติแล้วนั่งท างานในสตูดิโอดังที่ศลิปินในยุคกอ่นๆ 
ปฏิบัติกันมา ซึง่รวมถงึการท างานศิลปะแบบอย่างแท้จรงิ ท าให้โมเนต์ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้าง
ผลงานศิลปะที่ต่างจากภาพวาดตามขนบเดมิแทบสิ้นเชิง ในการน าเสนอรปูแบบผลงานเป็นลักษณะ
มุ่งเน้นกลวิธีเชิงศิลป์มากว่าการแสดงรายละเอียดของเนือ้หาสาระหรือคล้ายกบัวาดภาพไม่เสร็จ รอย
เส้นที่ไมป่ะติดปะต่อกันในรูปร่างรปูทรง ฝีแปรงแบบฉับพลัน แสดงสสีันสดใสและแสงที่แม่นย าจาก
การศึกษาค้นคว้าและจากการสังเกตภาพธรรมชาติตามตาเห็นของเขาเอง และแรงบันดาลใจที่ได้รบั
จากความงดงามธรรมชาติ นั้นส่งผลให้เขาน าเสนอรูปแบบผลงานที่สือ่แสดงถึงความประทับใจของ
บรรยากาศที่อยูบ่รเิวณรอบๆ ธรรมชาติในแต่ละช่วงเวลาของวัน ดังแสดงไว้ในตัวอย่างรูปภาพที่ 1 ซึ่ง
เป็นภาพวาดผลงานชุดช่ือ “กองฟาง” (The Haystacks in Morning Effect,1890) ที่เขาสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของสสีันต่างๆ นั้นเพราะแสงแดดที่เปลี่ยนไปในทุกโมงยาม ซึ่งสง่ผลให้ค่าของแสงและเงา
บนตัววัตถุนั้นๆ เปลี่ยนไป และสรี้อนและสเีย็น รวมถึงคูส่ีตรงข้ามนั้นจะปรากฏอยู่ในบรรยากาศทั่วไป
อีกด้วย 
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แนวคิดท่ีได้จำกกำรรูปแบบผลงำน ปิแอร์ ออกุสต์ เรอนัวร์ (Pierre Auguste Renoir)  
เรอนัวรเ์ป็นหนึ่งในผู้บกุเบกิศิลปะอิมเพรสช่ันนิสต์ ที่อยูเ่คียงข้างโมเนต์จนถึงการสลายตัวในกลุ่ม

ศิลปินแหง่ศิลปะอิมเพรสช่ันนิสต์ในช่วงปลายปี ศ.ค. 1880  
เรอนัวร์ นั้นมาจากครอบครัวของชนช้ันกลางชาวฝรั่งเศส ที่ท าให้เขาต้องท างานหาเลี้ยงชีวิตที่ขัด

สน แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใฝ่สงูให้ชีวิตหรหูราดังผู้คนในสังคมช้ันสงู มุมมองภาพของเขาเริม่จาก
ประสบการณ์ทีห่ลอ่หลอมมายาวนาน เขามองภาพชีวิตของบุคคลชนช้ันกลางเป็นชนช้ันที่มีความสุข
และมรีสชาติทีสุ่ด ดังนั้นภาพวาดต่างๆ ที่เขาถ่ายทอดจะแสดงความสนกุสนาน ความมีมิตรไมตรจีิต
ระหว่างเพื่อนพอ้ง หรือแม้แต่ความสดใสของเดก็ ความสดช่ืนและความเบิกบานชุ่มฉ่ าเป็นไปตาม
บรรยากาศในแต่ละวันต่างๆ ที่ได้ผ่านพ้นไป ซึ่งส่งผลให้ภาพวาดชีวิตของคนชนช้ันกลางของเขาหาจบั
ตัวได้ยากในขณะเวลาน้ัน และอาจจะกล่าวได้ว่าตลอดชีวิตการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของเรอ
นัวร์  นั้นไม่เคยมองโลกด้วยความเศร้าสลดหดหู่ใจ แม้ว่าเขาจะยากจนข้นแค้นสักเพียงใด แต่ก็ไม่เคย
วาดภาพด้านมืดของชีวิต หรือความปวดร้าวทุกข์ระทมเมือ่ยามที่ต้องเผชิญหน้ากบัมัน ตรงกันข้าม  
เขาเลือกทีจ่ะสร้างผลงานด้วยความประทับใจกับความสวยความงามของโลกใบนี้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี
มักถูกนิยามไว้ให้กบัการท างานในแบบของอมิเพรสช่ันนิสต์ นั่นเอง 

แม้โดยส่วนตัวของเรอนัวร์ นั้นเริ่มสนใจภาพเขียนของศิลปนิชาวฝรั่งเศสในยุคโรโคโค (Rococo) 
เขาประทับใจความปราณีตและความสวยสดงดงามด้วยรายละเอียดที่แต่งแต้มภายในภาพวาดผลงาน
ยุคนั้น และศิลปะแบบนโีอ คลาสสิก (Neo Classic) ที่มุง่เน้นภาพวาดแบบสมจรงิและแฝงเรื่องราวที่
เป็นเหตุการณ์และมเีหตมุีผลสมจริงสมจัง ซึ่งเขาก็ใช้พื้นฐานจากการแสดงออกถึงองค์ประกอบต่างๆ 
ในศิลปะคลาสสิกเหล่าน้ันมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนเองข้ึนมาใหม่ แตส่ิ่งที่
เหมอืนกันในศิลปะแบบโรโคโคและแบบนีโอ คลาสสิก นั่นก็คือการให้ความส าคัญต่อความถูกต้องของ
สรรีะและองค์ประกอบเป็นหลักส าคัญ  ดังที่ได้ปรากฏใหเ้ห็นในผลงานวาดชุดภาพเปลือย (Nude) 
โดยเฉพาะผลงานช่ือสาวเปลือยกลางแสงแดด (Nude in Sunlight,1875) ซึ่งเป็นภาพวาดที่สร้าง
ช่ือเสียงในยุคหลงัของเขาเป็นอย่างมาก ดังแสดงไว้ในตัวอย่างรูปภาพที่ 3 ที่เรอนัวร์พยายามเน้น
ความรู้สึกด้วยการใช้สีเขียว น้ าเงิน แดง ลงบนผิวเนื้อสีขาวของนางแบบ เพื่อแสดงทัศนะวิสัยการมอง
ที่ต่างจาก “ปกต”ิ ซึ่งเป็นการปฏิวัติการมองเห็นในสมัยนัน้ และต้องการสือ่ทัศนะนสิัยโดยส่วนตัวที่
ต้องการเล่นสีและการสะท้อนของสีต่างๆ เพื่อสือ่แสดงให้เห็นถึงสิง่แวดล้อม ทีเ่กิดจากเงาแสงแดด
สาดส่องผ่านแนวใบไมม้าทาบบนผิวเนือ้นางแบบ ดังทีเ่ขาได้กล่าวว่า “ผมมองร่างเปลือย และเห็นแสง
สีเล็กๆ มากมาย ผมต้องหาเฉดสทีี่ใหเ้นื้อหนงัมีชีวิตชีวาและเจิดจ้าบนผืนผ้าใบ”2  แต่เขากลบัถูก
วิจารณ์ว่าการสร้างจุดสีต่างๆ บนผิวหนังราวกลบัว่าผิวของนางแบบช าหรือเป็นเนือ้เน่า แต่แท้จริงแล้ว
การสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกลงในภาพวาด นั้นมีมาต้ังแต่ครั้นยุคคลาสสิกของกรีกและโรมัน จนถึง
ยุคนีโอ คลาสสิก การแสดงออกอารมณเ์ช่นน้ีได้ดึงดูดสายตาเขาแต่แรกเริ่ม ซึง่ท าใหผู้้คนเอ่ยถึงเขาว่า
ไม่มีใครอีกแล้วในกลุ่มอิมเพรสช่ันนิสต์ทีจ่ะถ่ายทอดภาพเปลือยของหญงิสาวได้มีชีวิตชีวา และมาก
ด้วยอารมณ์ความรู้สกึ สิ่งเหล่าน้ีเกิดจากประสบการณ์ตรงและไดถ่้ายทอดไว้ในผลงานของเขาเอง 
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แนวคิดท่ีได้จำกกำรรูปแบบผลงำนยุคศิลปะสมัยใหม่ จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O’keeffe)  
โอคีฟน้ันเกิดในปี ศ.ค. 1887 ที่รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin, USA) ที่มีบทบาทส าคัญผูห้นึ่งแห่ง

ศตวรรษที่ 20 ในแนวทางโมเดิร์นนิสม์ โดยส่วนใหญผ่ลงานภาพวาดของเธอได้รับแรงดลใจจากรูปร่าง
รูปทรงที่หลากหลาย พื้นผิว กลีบดอก รวมถึงความแข็งแรงสดใสที่ได้รับจากดอกไม้นานาพันธ์ุ การจัด
วางองค์ประกอบของภาพเป็นแบบขยายสัดส่วนในระยะใกล ้(Close up) ของดอกไม้ดอกเดียว สีสัน
สดใสนั้นได้สอดแทรกไปตามความรูส้ึกส่วนตัวที่มีทั้งความออ่นหวานแบบโรแมนติก และความเข้มแข็ง
ทรงพลังลงไปในรปูทรงทีม่ีขยายใหญเ่ต็มผืนผ้าใบ แสงและพื้นผิวได้กลายเป็นสาระส าคัญในการ
แสดงออก การดึงรูปทรงต่างๆ ของดอกไม้เข้ามาในระยะประชิด แล้วก็ปล่อยเว้นพื้นที่ด้านหลังภาพ
แสดงถึงบรรยายกาศที่ลอ้มรอบ ดังที่ปรากฏในผลงานภาพวาดช่ือ “Black iris III, 1926  ดังแสดงไว้
ในตัวอย่างรูปภาพที ่9  ถึงกระนั้น ภาพวาดดอกไม้ของเธอกม็ิอาจหลีกหนีค าวิจารณ์เชิงเหน็บแนม
เสียดสี ที่ใครหลายคนมองว่าคนท างานศิลปะที่มีวิธีคิดแบบเธอช่างเป็นเรื่องเพ้อเจอ้ไร้สาระ หรือทีม่อง
ภาพวาดดอกไม้คล้ายภาพประหนึ่งอวัยวะเพศหญงิ หรอืแมแ้ต่การจัดองค์ประกอบภาพที่ได้รับ
อิทธิพลจากบรรดาสามีทีเ่ป็นศิลปินนักถ่ายภาพแบบ Abstract Design  แต่กระนั้นก็มิอาจรั้งความ
มุ่งมั่นในสร้างภาพวาดดอกไม้ของเธอได้ และเธอได้แสดงโลกทรรศน์และเริม่พูดในสิง่ที่เป็นตัวตนเอง
ด้วยการใช้จินตนาการเป็นสิ่งช้ีน าตั้งแต่บัดน้ัน ดังทีเ่ธอกล่าวไว้ว่า “จินตนาการท าให้คุณมองเห็นทุก
สรรพสิง่” (Imagination Make You See All Sorts Of Thing)3 และเน้นย้ าอุดมการณ์  "ชีวิตจะ
ต้องการอะไรมากไปกว่าน่ีอีกเล่า นอกจากอ้อมแขนคนที่เรารักและท างานดีๆประดับไว้แก่โลก"4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 แคริน เอช. กริมม์ : เขียน ; หัทยา จันทรมังกร : แปล. อิมเพรสชั่นนิสม์.  กรุงเทพฯ: พิมพ์ที่ บริษัท เดอะเกรทไพน์
อาร์ท จ ากัด, 2552 
3 จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. 109 มองพิศมองผ่านงานศิลป์. กรุงเทพฯ: พิมพ์ที่บริษัท แปลน พริ้นติ้ง จ ากัด, 2547 
4 http://artofmylifeasafrog.blogspot.com/2010/11/blog-post_590.html 
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แนวคิดภำพรวมท่ีได้จำกกำรสรำ้งสรรค์รูปแบบผลงำนท้ังสำมศิลปิน 
จากการวิเคราะห์ลกัษณะรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทั้งสามศิลปินที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้น ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นลักษณะความคล้ายคลึงกันในการสร้างรูปแบบผลงานจิตรกรรมทั้งสาม
ศิลปิน ซึ่งพอจะโดยรวมดังนี ้

1. ศิลปินได้รบัแรงบันดาลใจทีเ่กิดข้ึนจากธรรมชาติ  ซึ่งเป็นสภาวะแห่งความรูส้ึก 
“ประทับใจ” เป็นแนวทางในการน าเสนอรปูแบบผลงาน มากกว่าการจ าจดหรือการวิเคราะหห์าเหตุ
และผลเพื่อน าเสนอผลงานของตนเอง 

2. ประสบการณ์ของแตล่ะคนได้หลอ่หลอมให้เกิดการจินตนาการหรือเปิดโลกทรรศน์ใน
มุมมองที่ต่างจากสายตา “ปกติ” เพื่อน าเสนอรูปแบบผลงานของตนเอง 

3. ใช้ทักษะกลวิธีเชิงศิลป์และการสังเกตในการถ่ายทอดรปูแบบผลงานแหง่ความรูส้ึก 
“ประทับใจ” ที่ได้รับรู้ตามประสบการณ์ตรงมากกว่าเน้นแสดงรายละเอียดถึงเนื้อหาสาระภายในภาพ
ผลงาน 

4. แสดงรอยฝีแปรงที่บง่บอกความแม่นย าที่มากด้วยประสบการณ์แห่งทกัษะฝมีือเชิงช่าง 
รูปร่างรปูทรงที่เกิดข้ึนจากมิติของสสีดใสและแสงอย่างมีชีวิตชีวา ตลอดจนการใช้สีสือ่อารมณ์
ความรู้สึกของตนเอง และแม้แต่พื้นผิว และบรรยากาศทีป่ลอ่ยว่างด้านหลงัภาพ นั้นแสดงการแสวงหา
อิสรภาพแห่งดลุยภาพในการสร้างผลงาน หรือไม่ยึดติดกบัหลักทฤษฎีแห่งกฎเกณฑส์ านักใดๆ  

5. สีที่ใช้สีภายในภาพรวมแสดงความกลมกลืนเมือ่มองในระยะไกล แต่ถ้าหากมองในระยะใกล้
จะเห็นการใช้คู่ตัดสีสอดแทรกอยู่ภายในผลงานได้อย่างสนุกสนาน 

6. จังหวะลลีาในการจัดองค์ประกอบเป็นลักษณะเคลื่อนไหวตอ่เนื่องได้อย่างสมสัดส่วนภายใน
ภาพผลงาน 

7. สื่อวัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีน้ ามันบนผืนผ้าใบ 
 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ลักษณะรปูแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทั้งสามศิลปิน นั้นได้
ถ่ายทอดมุมมองอันเกิดจากความประทับใจที่เกิดข้ึนแต่ละศิลปิน แหวกหนีกลวิธีการสร้างสรรค์แบบ
ประเพณีนิยม นิยมใช้สสีันสดใสและแสงเป็นวิธีหลักในการน าเสนอรูปแบบผลงาน ภายในภาพผลงาน
แสดงการเคลือ่นไหวแห่งฝีแปรง (Brush Stroke) หรือแสดงร่องรอยฝีแปรงให้เห็นความฉับพลัน ไม่
เน้นการแสดงเส้นรูปร่างรูปทรงของวัตถุ หรือรายละเอียดเนื้อหาสาระอย่างชัดเจน หากต้องการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ึกที่ได้รับจากธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นในกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอมิเพรสช่ันนิสม์ หรือความประทับใจ 
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แนวคิดท่ีได้จำกลักษณะภำพโดยรวมกำรออกแบบโครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรม 
เนื่องจากโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ได้ก่อตั้งข้ึนเพื่อธุรกิจทางการบริการ ซึ่งได้

น าแนวคาดคิดถึงสภาพแวดล้อมหรือถ่ินฐานที่อาศัย นั้นเพื่อเป็นจุดส่วนรวมของผูม้าเยือนประเทศไทย 
พร้อมให้ความสะดวกสบายและความพึงพอใจแกผู่้ใช้บรกิารแบบเป็นกันเอง เป็นสาระส าคัญ 

รูปแบบการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เป็นในลักษณะอาคารสีเขียว หรืออาคาร
ประหยัดพลังงาน ที่ก าลงัเป็นที่นิยมในงานก่อสร้างปจัจบุนั นั้นก็คือให้ความส าคัญและสัมพันธ์กบั
ธรรมชาติ ที่มีทุ่งกว้างสเีขียวล้อมรอบอาณาบริเวณสถานที่ประกอบการ อีกทัง้แสดงความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ดังเช่นรูปทรงของตัวอาคารเป็นลักษณะรปูทรงเลขาคณิตสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยการจัดวางไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้ง 3 อาคาร 

ลักษณะโครงสร้างอาคารสเีขียว หรืออาคารประหยัดพลัง ดังที่ปรากฏเด่นชัดในการออกแบบ
อาคารอ านวยการและบริการ ซึ่งตัง้อยูส่่วนหน้า และอาคารส าหรับบรกิารทีพ่ัก ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหลังทั้ง 2 อาคารของโรงแรมแหง่นี้ ด้วยการเปิดรับแสงธรรมชาติจากผนังกระจกใสเคลอืบแสง 
โครงกรอบอลมูิเนียมสีด า สงูจดเกือบถึงฝ้าเพดานฉาบเรียบสีขาว นั้นช่วยประหยัดการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า ในการออกแบบเปิดโล่งเพื่อให้อากาศได้ถ่ายเท นั้นยังส่งผลให้ตัวอาคารไมร่้อน และสามารถ
เห็นทัศนียภาพภายนอกอกีด้วย เป็นต้น  
 
แนวคิดท่ีได้จำกลักษณะกำรออกแบบภำยในอำคำรอ ำนวยกำรและบริกำรของโรงแรง 

ลักษณะการออกแบบภายในอาคารแหง่นี้ นั้นสบืเนื่องตามการออกแบบโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมหลัก (อาคาร) นั้นเป็นลักษณะแบบลอฟ (Loft) หรือโครงสร้างอาคารโรงงาน ที่พื้นที่ช้ัน
ล่างเปิดโล่ง (Open Space) ส่วนช้ันบนมีพื้นคล้ายห้องเก็บ และยงัแสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะของ
โครงสร้าง และเน้นให้เห็นถึงคุณลักษณะวัสดุก่อสร้างเป็นส าคัญ เช่น ผิวพื้นปูนฉาบขัดมัน หรือแม้แต่
ผิวผนังอาคาร ณ. บริเวณพื้นทีร่ับประทานอาหาร อีกทั้งการใช้กล่องเหลก็สเีหลี่ยมผืนผ้าทาสีด า ที่
น ามาตกแต่งเป็นฉากหลังบนผนงั บริเวณด้านหลังเคาเตอร และโครงเหลก็ตัวไอทาสีด าของราวบันได
ข้ึนช้ัน 2  นั้นตั้งสูงตระง่า บริเวณทางเข้าภายในอาคาร อย่างโดดเด่น การตกแต่งภายในได้ยึดโครง
รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก โทนสีที่ใช้เป็นในลักษณะสีกลาง (Neutral Color)  ได้แก่ สีขาว เทา ด า 
น้ าตาล เบจ ครีม เป็นต้น ซึง่สีกลุ่มนี้ไม่ถือว่าอยู่วรรณะใดของสี แต่ถึงกระนั้นกลุ่มสีดังกล่าว นั้น
สามารถอยู่คู่กบัสีทุกๆ โทนได้ง่าย และถ้าหากไม่มีการผสมผสานกบัสีวรรณะอื่นๆ จะท าใหบ้รรยากาศ
ภายในดูน่าเบื่อ หรือรูส้ึกหดหู่ได้ง่าย เป็นต้น 
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บทท่ี 3 
กำรด ำเนินงำนและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจิตรกรรม 

 
ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง บุบผามายาในมิตแิห่งความฝัน" นั้นมีความประสงค์

ต้องสื่อแสดงความประทบัใจ การรับรู้สึกสัมผสัใสความลกึลบัซ่อนเร้นภายใต้บรรยากาศทีอ่บอุ่น ความ
เรียบง่าย สงบสุข ด้วยรูปแบบการจินตนาการ จากการศึกษาค้นคว้าทดลอง และ วิเคราะหก์าร
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อไดเ้กิดการพัฒนา และปรับแตง่ทัศน์ธาตุเพื่อให้เกิดสัมพันธ์สอดคลอ้งในตกแต่ง
ภายในอาคาร และส่งเสริมคุณค่าความงามทางสุนทรียภาพกับสถานที่ติดตั้งผลงาน อันได้แกบ่รเิวณ
ภายในอาคารอ านวยการและบริการของโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ   

 
ระยะเริ่มต้นกำรด ำเนินงำน 
 ในการปฏิบัตงิานระยะเริม่ต้น นั้นได้น าความประทับใจจากเรื่องราวเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนใน
ความฝันและตื่นจากฝัน ณ. ช่วงเวลาหนึ่งในฤดูหนาวมาเป็นแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
จิตรกรรมแบบบันทกึตามอารมณ์ความรูส้ึก ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า ทดลองและ
วิเคราะหเ์พื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบผลงานทีส่ัมพันธ์กบัแนวความคิด และการน าเสนอ ด้วยกลวิธีที่
สามารถถ่ายทอดความประทับใจ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกบัอารมณ์ความรูส้ึกพึงพอใจในการแปรเปลี่ยน
สภาพของรปูร่างรปูทรงทีเ่คยเห็น หรือความมีเสนห่์ของความงามที่แอบซ่อนภายใต้ความไม่แน่นอน 
นั้นสามารถรับรู้ได้ด้วยทางกายภาพ ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าต้องค านึงถึงความสมัพันธ์สอดคล้องทั้ง
ด้านนแนวความคิดและลักษณะรูปแบบการออกแบบเดิมทัง้ภายนอกและภายในของสถานที่ติดต้ัง
ผลงาน   ดังนั้นข้าพเจ้าได้จัดล าดับการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงาน และหลักการ
ติดตั้งผลงานจิตกรรมภายในอาคารอ านวยการและบริการของโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ ซึ่งมีล าดับ
ข้ันตอน ดังนี้ 
 
กำรบันทึกข้อมูล 
 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และมีคุณค่าทางสุนทรียะ การ
จดบันทกึข้อมลูนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผลงานมีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น เพราะสิ่งที่ได้บันทึกไว้สามารถ
ยืนยันในความต้องการทีจ่ะแสดงออกถึงแนวความคิด การน าเสนอรูปแบบผลงาน รวมถึงสามารถเป็น
เอกสารอ้างอิงประกอบ ซึ่งการบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งมีหลักเกณฑ์การบันทกึ และลักษณะรูปแบบ
ของโครงสร้างเนือ้หาสาระต่างๆ ดังนี ้

1. การบันทึกข้อมลูจากสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบค าบรรยาย หรือ
บทความ นั้นต้องพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใด และสิ่งเกี่ยวข้อง
กับแนวความคิดรูปแบบผลงานหรือไม่ ซึ่งเป็นมลูฐานสาระส าคัญกอ่นถึงช่วงระยะการสร้างสรรค์
ผลงานจริง 

2. การบันทึกข้อมลูที่ได้รบัจริง ซึง่ในที่นี้เป็นข้อมลูเกี่ยวกับภายในอาคารอ านวยการและ
บริการของโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ ณ. บริเวณพื้นที่ภายในห้องโถง ซึง่ประกอบไปด้วยพื้นที่
ต้อนรับลูกค้าหรือเคาน์เตอร์ พื้นทีร่ับรองแขกหรอืที่นั่งเล่นลกูค้า พื้นที่บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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(Internet) และพื้นที่รบัประทานอาหาร ตลอดจนพื้นที่นัง่พักผ่อนภายนอกอาคาร โดยบันทึกข้อมูล
แบบการถ่ายภาพ การส ารวจขนาดพื้นทีจ่รงิ และก าหนดมุมมอง โดยวิเคราะห์ถึงเหตุและผลตาม
หลักการออกแบบตกแต่งภายในประกอบการพิจารณาในองค์ประกอบ และความเป็นเอกภาพภายใน
อาคาร ตลอดจนการรับรูส้ัมผสับรรยากาศภายในอาคารทีม่ีความแตกต่างกันในแต่ช่วงของเวลา เช่น 
เวลาช่วงเช้าตรู่บริเวณที่พื้นที่บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และเคาเตอรกบัพื้นทีร่ับประทานอาหาร 
นั้นรับรู้สึกถงึความแตกต่างในความมีชีวิตชีวา เนื่องบริเวณพื้นที่รับประทานอาหารได้รับแสงสว่าง
ธรรมชาติเข้ามามากกว่า แม้ว่าอาคารแห่งนีจ้ะมลีักษณะเปดิโล่งของโครงสร้างอาคาร และติดตั้งด้วย
ผนังกระจกใสเคลือบแสงกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอลูมเินียมสีด าทรงสูงจดเกือบถึงฝ้าเพดานฉาบเรียบสี
ขาวก็ตาม แต่เพราะการใช้โครงสีหลักของอาคารแหง่นี้เป็นลักษณะสกีลาง (Neutral Color) หรือสีที่
ใช้กับพื้นที่ส่วนใหญ่คือผนังของอาคารเป็นสเีทาเข้ม ซึ่งเป็นสีที่ไม่อยู่ในวรรณะสีใด เมื่อได้รบัแสงสว่าง
ไม่มากพอจึงท าให้บรรยากาศดูอมึครึม สลัวๆ แต่ในทางกลับกัน เมื่อแสงสว่างธรรมชาติในยามเย็น
สาดส่องเข้ามากลบัท าใหบ้รเิวณพื้นที่เคาน์เตอร์และพื้นทีบ่รกิารสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ นั้นมีสสีัน 
รับรู้สึกอบอุ่น เป็นต้น 

3. การบันทึกข้อมลูทัง้ในลักษณะสังเกตส ารวจพื้นที่ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ด้วยการ
บันทึกลักษณะบรรยายการรับรู้สึกสัมผสั บันทกึด้วยภาพถ่าย นั้นสามารถก าหนดมมุมองในการติดตั้ง
ผลงาน และลกัษณะจัดวางภาพผลงาน ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน 

4. การบันทึกข้อมลูด้วยเครื่องอัดเสียงจากการสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่และผู้เกี่ยวข้องโรงแรม 
นัน้สามารถส่งเสริมให้เนื้อหาสาระครบถ้วนสมบรูณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 

 

แหล่งข้อมูลกำรสรำ้งสรรค์ผลงำนจิตรกรรม 
 ข้อมูลพื้นฐานที่ข้าพเจ้าน ามาสร้างสรรค์ผลงาน นั้นมาจากแหลง่ทีจ่ริง โดยการบันทึก
ภาพถ่ายของดอกไม้และผีเสื้อจากสวนหน้าบ้านของตนเอง และจากแหลง่ธรรมชาติทั่วไป  ตลอดจน
การสร้างรูปแบบจ าลองของข้อมลูหลกั เช่น ลักษณะรูปทรงของดอกไม้ทีเ่หี่ยวเฉา และการทบัซ้อนกัน
ของดอกไม้ทีล่่วงโรย เป็นต้น 
 

 
รูปภาพที่ 11: ภาพชุดข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
 
 
 

    

    

    

    

    

    



24 

 

กำรสรำ้งภำพร่ำง 
 การร่างแบบภาพเป็นการก าหนดรปูแบบผลงาน  โดยค านึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ และ
หลักการออกแบบการตกแต่งภายในน้ันสามารถก าหนดต าแหน่งติดตั้งผลงาน ดังนั้นการร่างแบบภาพ
จะมีความชัดเจนน้ันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้ท าการบันทกึไว้ และความสามารถในการถ่ายทอด ในการ
ร่างแบบภาพมีล าดับข้ันตอน ดังนี ้

1. น าข้อมูลที่ได้บันทึกมาวิเคราะหร์ูปแบบให้มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2. การก าหนดรูปแบบผลงาน หรือขนาดภาพร่าง นั้นช่วยให้การย่อขยายสัดส่วนในการ

สร้างผลงานจรงิ และการใช้เทคนิคการตกแต่งรูปภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer graphic) นั้น
สามารถช่วยให้เห็นภาพโดยรวมลักษณะการจัดวางและติดตัง้รูปแบบภาพผลงาน อีกทั้งสามารถเห็น
บรรยากาศภายในและทัศนียภาพภายนอกอาคารตกแตง่ผลงาน ที่ใกลเ้คียงของจรงิอีกด้วย   

 
 

 
รูปภาพที่ 12: แบบร่างภาพ ลักษณะการจัดวางภาพผลงานกับพื้นที่ติดตั้งผลงาน 
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รูปภาพที่ 13: แบบร่างภาพ ลักษณะการจัดวางภาพผลงานกับพื้นที่ติดตั้งผลงาน 

 
 

 
รูปภาพที่ 14: แบบร่างภาพ ลักษณะรูปแบบภาพผลงานกับพื้นที่ติดตั้งผลงาน 
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รูปภาพที่ 15: แบบร่างภาพ ลักษณะรูปแบบภาพผลงานกับพื้นที่ติดตั้งผลงาน 

 
 

 
รูปภาพที่ 16: แบบร่างภาพ ลักษณะรูปแบบภาพผลงานกับพื้นที่ติดตั้งผลงาน 
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ขั้นตอนกำรศึกษำข้อมูล 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแต่งภายในโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ 
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง “บุปผามายาในมิติแหง่ความฝัน”  นั้นได้จัดแบ่งข้ันตอนการด าเนินการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วนที่ส าคัญ ดังนี ้

1. กำรสรำ้งสรรค์ผลงำนจิตรกรรม 
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกบั

ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่ตอ้งการสื่อแสดงความรูส้ึกออกมา 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ต้องการศึกษา เพื่อสรปุและประมวลผลทัง้หมดมาเป็น

รูปแบบภาพร่างผลงาน ตามแนวความความคิดที่ต้ังไว้ 
1.3 ขยายแบบร่างต้นแบบ เพือ่สูก่ระกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจรงิ แล้ว

ด าเนินการวิเคราะห์พจิารณา และตรวจสอบความสมบรูณ์ของผลงานทัง้หมด 
1.4 น าเสนอผลงานต่ออาจารย์ทีป่รกึษา และผูเ้ชียวชาญทางด้านจิตรกรรม เพื่อ

พิจารณาวิจารณ์ถึงข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนแนะแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขผลงานต่อไป 
2. สถำนท่ีติดตั้งผลงำนจิตรกรรม 

2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร หนงัสอืและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และท าการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของข้อมลูทั้งหมดให้มีความสอดคล้องในการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

2.2 ด าเนินการเข้าไปส ารวจพื้นทีจ่รงิทัง้ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้ง สอบถาม
ข้อมูลโรงแรมเพิ่มเตมิจากเจ้าหน้าทีผู่้รบัผิดชอบและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง จากนั้นท าการบันทกึรปูภาพทั้ง
ภายในและภายนอกสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงแรม 

2.3 สรปุผลจากวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้รวบรวมมาทั้งหมด เพื่อประมวลผลถึงเหตผุล
ความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3.   สร้ำงแบบจ ำลองแบบ 2 มิติและ 3 มิติ  
     การสร้างแบบจ าลองสถานที่ติดตัง้ผลงาน นั้นได้ด าเนินการเขียนแบบสถาปัตยกรรม จาก

ที่เข้าไปส ารวจพื้นที่จริง เพือ่แสดงลักษณะภาพโดยรวมโครงสร้างของโรงแรม และบรเิวณพื้นที่
เกี่ยวข้องในการติดตัง้ผลงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร จากนั้นน าผลงานจรงิไปติดตั้งบรเิวณที่ได้
ก าหนด โดยการย่อสัดส่วนตามมาตราส่วนในแบบจ าลอง เพือ่ท าการวิเคราะห์ในความเหมาะสมและ
สัมพันธ์สอดคล้องระหว่างผลงานจิตรกรรมกบัสถานที่ติดตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
สมบรูณ์ตามแนวความคิดและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
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กลวิธีในกำรสร้ำงสรรค์ 
 รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เปน็ผลสืบเนื่องตอ่มาจากการพฒันา
ทางด้านรปูแบบ และการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ที่ได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง
ผลงานเพื่อให้เกิดสิง่ใหม่ และสามารถตอบสนองตามแนวความคิดในสร้างสรรค์ผลงานทีจ่ะพฒันาก้าว
ไปในอนาคต 
 
อุปกรณ์ในกำรสร้ำงสรรค์ 

1. โครงสร้างไม้ของผลงาน 
2. ผ้าใบ 
3. ตัวแม๊กซ์และลูกแมก๊ซส์ าหรับขึงผ้าใบ 
4. พู่กันแบน และกลมเบอร์ต่างๆ  
5. สีน้ ามัน 
6. น้ ามันลินสีดส าหรบัผสมสีน้ ามัน 
7. กระปอ๋งและน้ ายาล้างจานส าหรับล้างพูก่ันวาดภาพ 
8. ไม้บรรทัด และดินสอ 
9. อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Computer, Printer  และกลอ้งถ่ายภาพ เป็นต้น 

 
ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการท าแบบที่มีข้ันตอน แบบแผน มีการ
ค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนมีการพฒันาค้นหารปูแบบและเทคนิควิธีการ เพือ่เป็นแนวทางใน
การพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมต่อไปในอนาคต ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งตามแนวความคิดและความรูส้ึก รวมถึงขั้นตอนการ
ท างานในแต่ละช่วงนั้นต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างสงู เพราะจะท าให้การสร้างสรรค์ผลงานเกิดความ
สมบรูณ์และยงัสามารถช่วยลดการเกิดปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานอีก ซึง่จะสง่ผลต่อการพัฒนา
ผลงานที่ต้องสร้างสรรค์ผลงานข้ึนในอนาคต โดยมีขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
ดังนี ้

1. ข้ันตอนแรกเป็นการก าหนดขนาดขอบเขตของผลงานตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ในภาพร่าง 
หลงัจากการเตรียมเฟรมผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นถึงข้ันตอนการขยายมาตราส่วนตามแบบ
ภาพร่างลงบนพื้นเฟรมด้วยการตีตารางมาตราส่วน เพื่อก าหนดขอบเขตของรูปทรงกับพื้นที่ว่างให้
ชัดเจน 

2. ร่างภาพด้วยสีน้ ามัน โดยการวางโครงน้ าหนักของสี ด้วยวรรณะสีกลางเป็นล าดับแรก 
หรือวางโครงสีหลักที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ตามแบบที่ไว้ เมื่อสีช้ันแรก แห้งแล้วจึงลงสีตามล าดับจนครบ
ตามแบบภาพร่างไว้  ซึ่งในการระบายสีแต่ละช้ันต้องรอให้สเีดิมแห้งสนิทจึงจะสามารถลงสีใหม่ตาม 
เมื่อสีข้ันสุดท้ายแห้งสนิท เริ่มเก็บราบระเอียดรูปแบบผลงาน ตลอดจนลงน้ าหนกัของแสง-เงา ด้วย
การผสมผสานคู่สีตรงกันข้ามกบัสบีรเิวณนั้น หรือใช้สกีลางผสมผสานเพื่อใหเ้กิดมิติและรูปร่างรปูทรง
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ที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นจึงมาเกบ็รายละเอียดต่างๆ ภายในภาพผลงาน เช่นเน้นย้ าหรือแสดงใหเ้ห็น
ส าคัญของคุณลกัษณะทัศนะธาตุที่ต้องการน าเสนอ แต่ทั้งนีท้ั้งต้องค านึงความเป็นเอกภาพภายในภาพ
ผลงาน และบริเวณพื้นที่ติดตัง้ผลงานเป็นส าคัญ 

3. ตรวจสอบภาพผลงานที่ท าเสร็จให้สมบรูณ์เรียบร้อย จากนั้นปล่อยให้สีแห้งสนิทด้วยตัว
ของมันเอง ซึ่งข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนสุดท้ายในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในวิทยานิพนธ์ 
 
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์องค์ประกอบศิลป์ 
 ในข้ันตอนน้ีข้าพเจ้าต้องการสร้างสรรค์ผลงาน นั้นสามารถสื่อให้ความงามตามแนวความคิดที่
ต้องการน าเสนอ โดยการน าหลักองค์ประกอบศิลป์ และหลักการออกแบบตกแต่งภายในอาคารมาใช้
เพื่อใหเ้กิดคุณค่าทางด้านศิลปะ  และตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 
ทัศนะธำตุของกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

1. เส้น (Line)  ลักษณะเส้นที่น ามาใช้จะเป็นลกัษณะเส้นโค้ง (Curve Line) หรือเส้นอสิระ 
(Free Line) อันสืบเนื่องเมือ่ริมขอบของแถบสีแต่ละสเีกิดการผสมผสานกันเป็นเส้นแสดงรูปร่าง
รูปทรงภายในรปูแบบผลงาน ซึง่ให้ความรูส้ึกออ่นช้อย ลื่นไหล  ไม่แข็งกระด้าง ดังจะเห็นตาม
ธรรมชาติ เช่น รูปร่าง รูปทรงของใบไม้ ดอกไม้ แมลง และสัตว์ ที่มีโครงสร้างทีป่ระกอบไปด้วยเส้น
โค้งเป็นส่วนใหญ่1 

2. ส ี(Color) ลักษณะการสร้างสรรค์รปูแบบผลงานจิตรกรรม ได้ใช้สีเป็นองค์ประกอบ
หลัก โดยยึดหลกัการใช้วรรณะสีแบบ 80% - 20%  เช่น การใช้สีร้อนร้อยละ 80 ที่เหลือร้อยละ 20 
เป็นวรรณะสเีย็น ในท านองเดียวกัน ถ้าใช้วรรณะสีเย็นร้อยละ 80 ที่เหลือก็ใช้วรรณะสรี้อน แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมครั้งนี้ เพือ่ตกแต่งภายในอาคารอ านวยการและบริการของ
โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ  จึงต้องค านึงถึงการจัดโครงสีให้ถูกต าแหน่ง เหมาะสม นั้นจะเกิดความ
งามที่มีต่อบรรยากาศบริเวณติดตั้งผลงาน ตลอดจนสร้างอารมณ์แก่ผูพ้บเห็น 

3. น้ ำหนัก (Tone) การแสดงน้ าหนกัของแสงและเงาในผลงานครั้งนี ้สามารถแสดงให้เห็น
ถึงความความลึก-ตื้น หรือส่วนหน้า-ส่วนหลังที่แตกต่างของผลงาน อีกทั้งน้ าหนักทีป่รากฏในผลงานยัง
สามารถแสดงถึงระยะ และจังหวะของการจัดองค์ประกอบให้ทีจุดเด่น จุดรอง จุดพกัสายตา ซึ่งท า
ให้ผลงานมีความน่าสนใจทัง้ของโครงสร้างองค์ประกอบ และส่วนเนื้อหาสาระที่น าเสนอ 

4. พ้ืนท่ีว่ำง (Space) เกิดจากประสานกันของรูปทรงที่ถูกน ามาดัดแปลง ตัดทอนในส่วนที่
ไม่จ าเป็นออกเหลือแต่โครงร่างส่วนใหญ่ที่ นั้นช่วยให้ภายในภาพมีชีวิตชีวา พื้นที่ว่างบริเวณรอบนอก 
นั้นยังสามารถเป็นตัวชักน าให้สายตาเคลื่อนไปสู่จุดสนใจ อีกทั้งใหรู้้สกึทั้งผ่อนคลาย และยังสามารถ
บอกทิศทางการเคลือ่นไหวของรปูทรงอกีด้วย 

5. พ้ืนผิว (Texture) ลักษณะของพื้นผิวผลงานทั้งหมดเป็นในลักษณะเนียนเรียบ  ซึ่งให้
ความรู้สึกสบาย และกลมกลืนสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับบรเิวณพื้นที่ติดตั้งผลงาน 

6. รูปทรง (Form)   ลักษณะของรูปทรงผลงานเป็นในลกัษณะรูปทรงที่มีขนาดใหญ่
ครอบคลมุอยู่ ด้วยการวางภาพในระยะใกล้ชิด (Cloes up) ซึ่งบางครั้งได้แบง่แยกระหว่างพื้นที่ว่างกบั
รูปทรงอย่างชัดเจน กเ็พื่อเป็นการก าหนดขอบเขตของรปูแบบในการจัดวางองค์ประกอบของภาพ
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ผลงานว่าจุดส าคัญของภาพควรอยู่ต าแหนง่ หรือในทิศทางใด รูปทรงส่วนใหญ่ของผลงานมลีักษณะ
เคลื่อนไหว อิสระ ไม่มีก าหนดกฎเกณฑ์ตายตัว มีเพียงแต่อารมณ์ความรูส้ึกแหง่ความงดงามที่ต้องการ
สื่อแสดงออกสูส่าธารณชน 

7. ทิศทำงและกำรเคลื่อนไหว (Dynamic Force) ลักษณะรปูแบบผลงานเป็นในลกัษณะ
เลื่อนไหลไปในทิศทางเดียวกัน หรือบางครัง้แผก่ระจายออก ตลอดจนวกวน ซึ่งแสดงนัยยะในความไม่
หยุดนิ่ง แปรเปลี่ยน นั้นสามารถสง่เสรมิแนวความคิดถึงการแปรเปลี่ยนหรือความไม่จรีังยั่งยืนใน
รูปพรรณสัณฐาน 

8. เทคนิค (Technique) ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า ได้ใช้เทคนิคเป็น
สิ่งส าคัญในการเอื้ออ านวยความสะดวกทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ในผลงานชุดน้ี
ได้ใช้กล้องถ่ายรูปบันทกึภาพที่มเีนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง และ ใช้การตัดต่อภาพด้วยเทคนิคทาง
คอมพิวเตอรส์ร้างภาพร่างผลงาน และใช้สีน้ ามันบนผืนผ้าใบเป็นสื่อน าเสนอผลงาน 

9. เน้ือหำสำระ (Subject Matter) ลักษณะในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
วิทยานิพนธ์ข้ึนเป็นงานศิลปะภาพเขียน 2 มิติ ภายใต้รูปแบบบันทกึตามจินตนาการที่ต้องการ
แสดงออกคุณค่าความงามสุนทรียะทางศิลปะ และจากภายใต้จิตใจที่พงึพอใจในความที่เป็นไปเช่นน้ัน
ของความงามตามธรรมชาติที่เกิดข้ัน นั่นเอง 
 
ระยะช่วงท่ีสองของกำรด ำเนินกำร 
 ข้าพเจ้าได้น าผลงานจิตรกรรมที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนในการด าเนนิงานช่วงที่แรก มาท าการ
วิเคราะหห์าความจุดบกพรอ่งในผลงาน และที่ได้รบัค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
จากนั้นได้ท าการทดลอง และปรบัปรุงรูปแบบผลงาน โดยค านึงถึงคุณค่าความงามทางศิลปะและ
ความงามทางสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องสมัพันธ์ และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ด้วยน าหลักการ
จัดวางองค์ประกอบของทัศนะธาตุกับหลกัการออกแบบตกแต่งภายในมาทดลองสร้างรปูแบบใหเ้กิด
การพัฒนาและมีความเหมาะสม สอดคลอ้งสัมพันธ์ทัง้ภายในและภายนอกสถานที่ติดตัง้ผลงาน  
 ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้าพเจ้าได้เขียนแบบจ าลอง 3 มิติ โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ ตามหลักการ
ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม จากข้อมลูทีบ่ันทึกด้วยถ่ายภาพ และที่ได้เข้าไปส ารวจขนาดพื้นทีจ่รงิ
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร ตลอดจนจากการจดบันทึกข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้องโรงแรม ซึง่ในการเขียนแบบจ าลองข้ึนน้ันสามารถให้เห็นภาพรวมถึงลกัษณะรูปแบบการจัด
วางผลงาน บรรยากาศภายในและภายนอกบริเวณพื้นที่ติดตัง้ผลงาน ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้
อาคารที่ติดตั้งผลงานเป็นที่สนใจยิ่งขึ้น และในการพฒันาสรา้งสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ตาม
แนวคิดที่นั้นด าเนินการลลุ่วงตามวัตถุประสงค์ตั้งไว้ ตลอดจนก้าวไปในอนาคต 
 
 
 
 
1 เสรี เรื่องเนตร.์ เส้นกับการออกแบบ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ ส านักพมิพ์,2548 
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รูปภาพที่ 17 : แบบร่างภาพผลงาน ชุดที่ 1 รูปภาพที่ 18 : แบบร่างภาพผลงาน ชุดที่ 2 
                  ส าหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่รับรองแขก                 ส าหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่รับรองแขก 
 
 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 19 : แบบร่างภาพผลงาน ชุดที่ 3 

 
รูปภาพที่ 20 : แบบร่างภาพผลงาน ชุดที่ 4 

                  ส าหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่รับรองแขก                 ส าหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่รับรองแขก 
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รูปภาพที่ 21 : แบบภาพร่างชุดที่  5 ส าหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร 

 
 

 
รูปภาพที่ 22 : แบบภาพร่างชุดที่  6 ส าหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร 
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บทท่ี 4 
กำรติดตั้งผลงำนจิตรกรรมภำยในสถำนท่ี 

 
 ในการศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวิทยานิพนธ์ได้อยู่ภายใตเ้งื่อนไขการตกแต่ง
ภายในบริเวณพื้นทีห่้องโถงโรงแรมวิสมายาสุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพฯ นั้นสามารถช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความงามด้านสุนทรียะที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากประสบการณ์ได้ถ่ายทอดออก
สายตาสาธารณชน และสามารถส่งเสริมความงามด้านสถาปตัยกรรมยิ่งข้ึน 
  
 

รูปภาพที่ 23 : แบบเขียน แสดงสถานที่ตั้งโรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 24 : แบบรูปภาพ แสดงบริเวณด้านหน้า โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร 
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รูปภาพที่ 25 : แบบรูปภาพ แสดงบริเวณด้านหน้า โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 26 : แบบรูปภาพ แสดงบรรยากาศภายใน โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร 
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รูปภาพที่ 27 : แบบรูปภาพ แสดงบรรยากาศภายใน โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 28 : แบบรูปภาพ แสดงบรรยากาศภายใน โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติควำมเป็นมำ โรงแรมวิสมำยำ สุวรรณภูมิ บำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิฯ จัดเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ที่เลขที่ 98 ซอยกิ่งแก้ว 43 

ถนนกิ่งแก้ว แขวงบางพลี ซึง่ก่อสร้างข้ึนในปี 2011  โดยอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ
โดยรอบโรงแรมเป็นพื้นที่ทุ่งโลง่เขียวขจี เงียบสงบ การเดินทางสะดวก และไม่ไกลจากห้างร้าน 
สรรพสินค้า หรอืแหล่งสถานบันเทิง ภาพโดยรวมทั่วไปลกัษณะโครงสร้างอาคารของโรงแรมทั้งหมด 
นั้นเป็นลักษณะรปูทรงเลขาคณิตสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยแต่ละอาคารได้แบ่งประเภทการด าเนินการ
บรหิารงานออกเป็นส่วนๆ เช่น อาคารที่ 1 เป็นอาคารส าหรบัอ านวยการและบริการ สูง 2 ช้ัน โดย
บริเวณด้านหน้าอาคารนั้นมลีานจอดรถไว้บริการลกูค้า และ อาคารที่ 2 และ 3 ไว้ส าหรบับริการ
ห้องพกัสงู 3 ช้ัน ทั้งหมดรวมจ านวน 67 ห้อง  ลกัษณะรปูแบบการตกแต่งภายในตามลกัษณะการใช้
งานของแต่ละอาคาร เช่นกัน ดังที่ได้กล่าวข้างต้น อาคารที่ 1 เป็นอาคารอ านวยการโรงแรมสูง 2 ช้ัน  
ซึ่งช้ันที่ 1 ประกอบด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการลูกคา้  บริการสื่อเทคโนโลยสีาระสนเทศ และ
พื้นที่รบัรองหรือพื้นที่นั่งเล่น รวมทั้งพื้นทีห่้องอาหาร ส่วนช้ันที่ 2 ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้อง
สัมมานา เป็นต้น ส่วนลักษณะการออกแบบภายในได้น าแนวการตกแต่งแบบสวยงามอย่างมสีไตล์
ทันสมัย ให้ความรูส้ึกโปรง่โลง สะดวกสบาย  ตามลักษณะการจัดวางเป็นแบบพื้นที่เปิดโลง่แนวอินดัส
เตรีย (Industrial) คือโชว์ผิวของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง เช่น พื้นและผนงัฉาบเรียบปูนเปลือยขัดมัน โชว์
โครงคร่าวราวบันไดเหล็กทาสีด า ดั่งงานประติมากรรมนูนสูงตกแต่งไว้ และยังสื่อแสดงวิสัยทัศน์การ
รณรงค์การใช้พลงังาน หรอือาคารสีเขียว ด้วยเปิดรบัแสงธรรมชาติด้วยบานหน้าต่างกระจกใสแบบก
ร่องแสงในกรอบโครงอลูมเินียมสีด า นั้นติดตั้งสงูจดเกือบถึงฝ้าเพดานฉาบเรียบสีขาว ซึ่งสามารถเห็น
ทัศนียภาพภายนอกอาคาร และช่วยประหยัดพลังงาน อีกดว้ย 

ส่วนอาคารที่ 2 และ 3 โดยมีจ านวนห้องพักไมเ่กิน 100 ห้อง และแต่ละห้องมีขนาดไม่ใหญ่ ใน
การออกแบบได้น าหลักการคิดตามสไตล์บูติคแบบร่วมสมัย (Boutique Hotel) หรืออีกนัยหนึง่
หมายถึงโรงแรมขนาดเล็ก ดังนั้นลักษณะการตกแต่งเป็นแบบ “The best out of small spaces”  
คือใช้พื้นที่ทุกตารางให้เกิดประโยชน์สงูสุด ตลอดจนเสรมิบรรยากาศผ่อนคลายบรเิวณต่อทางเดินร่วม
ภายนอกระหว่างด้านหลงัอาคารที่ 1 ไปอาคารบริการทีพ่ัก นั้นยังมีศูนย์ออกก าลังกาย(ฟิตเนส)ไว้
ให้บรกิารลูกค้า และการพักผอ่นด้วยสระว่ายน้ ายาวตามแนวภาพรวมลักษณะโครงสร้างอาคาร และ
ปลูกไมเ้ลือ้ยประดับบนก าแพงปูนทีล่้อมรอบอาณาบริเวณพืน้ที่ของโรงแรมทั้งหมดอกีด้วย 
 
2. ลักษณะภาพโดยรวมบริเวณสถานที่และพื้นที่ภายในอาคารส าหรบัติดตั้งผลงาน  

จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล และเข้าส ารวจพื้นที่จริงของโรงแรม 
ตลอดจนการวิเคราะห์ทัง้ข้อมลูและรปูแบบภาพโดยรวมลกัษณะโครงสร้างอาคาร ก็ได้เล็งเห็นจุดแข็ง
หรือส่วนส าคัญ และสิ่งที่ขาดหายไปด้านการออกแบบภายในอาคารส่วนที่ 1 เช่น ความโอ่โถงสูงโปร่ง
ของโครงสร้างหลักในรูปแบบเรียบง่ายทันสมัย นั้นเพื่อให้เกดิความรู้สึกโปรง่โล่งสบาย ขณะเดียวกันก็
สื่อใหเ้ห็นบรรยากาศเปล่าเปลี่ยว อ้างว่าง เช่นกัน หรือแม้แต่การจัดวางงานออกแบบด้วยโครงสร้าง
เหล็กทาสีด าที่ต้องการสื่อแสดงถึงความเข็มแกรง่ หรือความมีรสนิยมแบบมสีไตล์ นั้นก็ให้ความรูส้ึกที่
ดิบตัน ไร้อรรถรส หรือแข็งกระด้าง   เป็นต้น  บริเวณพื้นที่ห้องโถงของโรงแรม ซึง่จัดว่าเป็นหน้าตา
หรือจุดแรกเห็นของแขกผูม้าเยือน และผู้สันจรผ่านไปมา นัน้ยังขาดจุดสนใจแห่งสุนทรียะ หรือเป็นที่
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น่าสนใจแกผู่้พบเห็น และบรเิวณพื้นที่รบัประทานอาหาร ซึ่งอยู่ติดระหว่างพื้นที่หอ้งโถงกับพื้นที่
พักผ่อนภายนอก นั้นยังขาดลูกเล่น หรือเป็นสสีันให้ภายในอาคารมีชีวิตชีวา เป็นต้น 
 ส่วนลักษณะการออกแบบภายในโรงแรมวิสมายาสุวรรณภูม ิซึ่งเป็นอาคารอ านวยการสูง 2 
ช้ัน โดยบรเิวณพื้นที่ติดตั้งผลงาน อยู่ในช้ันที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นทีห่้องโถงของโรงแรม นั้นประกอบด้วยที่
รับรองแขก และที่รบัประทานอาหาร ได้สบืเนื่องตามการออกแบบภายในตามลกัษณะโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมหลัก (อาคาร) นั้นเป็นลักษณะแบบลอฟ (Loft) หรือโครงสร้างอาคารโรงงาน ที่พื้นที่ช้ัน
ล่างเปิดโล่ง (Open Space) ส่วนช้ันบนมีพื้นคล้ายห้องเก็บ และยังแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลักษณะของ
โครงสร้าง และเน้นให้เห็นถึงคุณลักษณะวัสดกุ่อสร้างเป็นส าคัญ เช่น ผิวพื้นปูนฉาบขัดมัน หรือแม้แต่
ผิวผนังอาคาร ณ. บริเวณพื้นทีร่ับประทานอาหาร อีกทัง้การใช้กล่องเหล็กสีเหลี่ยมผืนผ้าทาสีด า ที่
น ามาตกแต่งเป็นฉากหลังบนผนงั บรเิวณด้านหลงัเคาเตอร และโครงเหลก็ตัวไอทาสีด าของราวบันได
ข้ึนช้ัน 2  นั้นตั้งสูงตระง่า บรเิวณทางเข้าภายในอาคาร อย่างโดดเด่น การตกแตง่ภายในได้ยึดโครง
รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก โทนสีที่ใช้เป็นในลักษณะสีกลาง (Neutral Color)  ได้แก่ สีขาว เทา ด า 
น้ าตาล เบจ ครีม เป็นต้น ซึง่สกีลุม่นี้ไม่ถือว่าอยู่วรรณะใดของสี แต่ถึงกระนั้นกลุ่มสีดังกล่าว นั้น
สามารถอยู่คู่กบัสีทุกๆ โทนได้ง่าย และถ้าหากไม่มีการผสมผสานกบัสีวรรณะอื่นๆ จะท าให้บรรยากาศ
ภายในดูน่าเบื่อ หรือรูส้ึกหดหู่ได้ง่าย เช่นกัน 

 

 
รูปภาพที่ 29 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงบริเวณภายนอก โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร 
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รูปภาพที่ 30 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงบริเวณภายในอาคารอ านวยการและบริการ 

 โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร 
 

 
รูปภาพที่ 31 : แบบแปลน แสดงบริเวณพื้นที่ส าหรับติดตั้งผลงานจิตรกรรม ภายในอาคารอ านวยการและบริการ 

โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร 
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รูปภาพที่ 32 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงการทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่รับรองแขก ชุดที่ 1 และ 2 

 

 
รูปภาพที่ 33 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงการทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่รับรองแขก ชุดที่ 1 และ 2 
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รูปภาพที่ 34 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงการทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร ชุดที่ 1 

 
3. วิเคราะห์ผลการติดตั้งผลงาน 
 เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ในการติดตั้งผลงาน เพื่อต้องแสดงถึงความสอดคลอ้งสัมพันธ์ด้านการ
ตกแต่งภายในอาคารระหว่างผลงานจิตรกรรมกบัด้านการตกแต่งภายในที่มีอยู่เดมิ โดยผู้วิจัยไดห้ยิบ
ยกแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์รปูแบบผลงาน และมีการ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อให้เกิดคุณค่าสุนทรียะความงามต่อการตกแตง่ภายในเดิม ดังจะเห็นได้
จากการออกแบบการจัดวางภาพผลงาน โดยผู้วิจัยได้ใช้พื้นที่ว่างภายในอาคารอ านวยการและบริการ 
โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ ซึ่งเดิมนั้นดโูปร่งสบาย แต่บางช่วงเวลา เช่น ในยามเช้าตรู่ นั้นน่าจะเป็น
ช่วงเวลาที่บง่บอกถึงความสดช่ืน ชีวิตใหม่ แต่บรรยากาศภายในก่อนการติดตั้งผลงานกลับรู้สกึอ้างว้าง
เงียบเหงา อันเนื่องจากโครงสีหลักภายในอาคารเป็นสีเทา หรือแม้แต่ในยามบ่าย กลบัใหรู้้สึกอึมครมึ 
แม้ว่าตัวอาคารจะเปิดรับแสงด้วยผนังหน้าต่างกระจกทรงสงูจดเกือบถึงเพดานทั้งบรเิวณด้านหน้าและ
ด้านหลังก็ตาม ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยได้น าบรรยากาศภายในและภายนอกอาคารมาเป็นตัวเสริมบรรยากาศ
บริเวณรอบนอกผลงานที่เข้าไปติดตั้ง ในลักษณะแบบการตอ่ภาพ หรือแบบจิกซอเพื่อใหร้ับรู้สกึถึงการ
ลื่นไหล เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง ของบรรยากาศภายในตัวอาคาร ตลอดจนสามารถเป็นตัวชักน าสายตา
ให้ภายในอาคารเกิดมลีูกเล่น เพิม่สสีันใหรู้ส้ึกสดใส แต่ยังคงความสมดลุยขององค์ประกอบการตกแต่ง
ของเดิม หรือค านึงดุลยภาพใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้โทนสีอุ่นส่งเสริมบรรยากาศภายในให้มี
ชีวิตชีวา  หรือการใช้โทนเย็น เพื่อเสริมบรรยากาศทีเ่คยเงยีบเหงา แตม่ีความสงบสุข ที่แฝงนัยยะให้
เกิดความคิด เกิดการจินตนาการต่อผูร้ับชมผลงาน อีกทั้งเพื่อลดความตรงึของบรรยากาศและตัดทอด
ความแข็งกระด้างของรปูทรงเลขาคณิตที่ไดต้กแต่งภายในเดมิ โดยน ารูปร่างรปูทรงอสิระตาม
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ธรรมชาติ ที่มีการการตัดทอน ปรับเปลี่ยนทัศนะธาตุการสรา้งสรรค์ผลงานภายใต้รปูแบบกึ่งนามธรรม
แห่งจินตนาการ นั้นสามารถมองเห็นเป็นอีกรปูแบบหนึง่ หรือแบบภาพสองนัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้
สถานที่ติดตั้งผลงานมีความโดดเด่น หรือเป็นที่น่าสนใจยิง่ข้ึน นั้นเอง 
 
4. ผลสรุปการติดตั้งผลงาน 
 จากการศึกษาทดลองติดตั้งผลงานชุด "บุปผามายาในมิติแห่งความฝัน" ทีส่ร้างสรรค์ข้ึนใน
เพื่อตกแต่งบรเิวณพื้นที่รบัรองรบัแขกและรบัประทานอาหารภายในอาคารอ านวยการและบริการ 
โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ บางนา กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นโครงการสมมุติ มิได้น าผลงานไปติดตั้ง
จริง เนื่องจากกจิการของสถานที่จะต้องด าเนินการต่อไป  
 ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาทดลองการติดตั้ง ผลงานช่วงก่อนท าวิทยานิพนธ์  จึงมี
ระยะเวลาพอสมควรในการปรับปรงุแก้ไข รวมทั้งไดร้ับค าช้ีแนะจากอาจารยผ์ู้สอน อาจารยท์ี่ปรึกษา 
ข้าพเจ้าจงึคิดว่าผลงานจิตรกรรมชุด "บปุผามายาในมิติแหง่ความฝัน" กับความกลมกลืนภายในอาคาร
อ านวยการและบรกิาร โรงแรมวิสมายา สุวรรณภูมิ นั้นมีความเหมาะสมพอควนในระดบัหนึ่ง ซึ่งท าให้
ข้าพเจ้าพอใจและเช่ือว่าผลงานที่ได้สร้างสรรค์ข้ึนจะมีประโยชน์ทางด้านความรู้สึกแก่ผูร้ับชมผลงาน 
และพรอ้มรับค าติชมเพือ่สร้างสรรค์ผลงานให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนต่อไป 
 
การติดตั้งผลงานจิตรกรรมบรเิวณพื้นที่รบัรองแขก ชุดที่ 1   
 

  

รูปภาพที่ 35 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงบรรยากาศโดยรวมการตกแต่งผลงานบริเวณพื้นที่รับรองแขก 
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 พื้นที่ติดตั้งผลงานบรเิวณผนังด้านหลงัที่นั่งรับรองแขก มีขนาด 3.80x6.60 เซนติเมตร ซึง่อยู่
บริเวณด้านซ้าย ใกลเ้คาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์ นั้นสามารถติดตั้งผลงานจิตรกรรมที่มีขนาดประมาณ 
3.00x4.50 เมตร โดยได้ค านึงถึงการน าเสนอผลงานจิตรกรรมที่ชวนให้เกิดการจินตนาการ ภายใต้
รูปแบบกึ่งนามธรรม ด้วยรูปร่างรปูทรงอสิระอันเกิดจากการตัดทอดจากรปูทรงตามธรรมชาติ ทั้งนีย้ัง
ค านึงถึงความสอดคล้องสมัพันธ์กับหลักการองค์ประกอบการตกแต่งภายในอาคาร โดยมีการจัดวาง
ภาพผลงานในลักษณะการต่อภาพ แบบเว้นช่องว่างไว้แต่ละภาพ นั้นให้บรรยากาศรอบนอกผลงาน
จิตรกรรมได้เสริมสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้รูส้ึกถึงความเคลื่อนไหว อีกทั้งลดความแข็งกระด้าง
ของผนังและโครงเหล็กเส้นตรงทีเ่ฉียงไปมาบรเิวณด้านหลงัผนังเคาน์เตอร์ ตลอดจนสามารถท าให้
บริเวณพื้นที่ติดตั้งผลงานดูน่าสนใจข้ึน 
 
การติดตั้งผลงานจิตรกรรมบรเิวณพื้นที่รบัรองแขก ชุดที่ 2   
 

 
รูปภาพที่ 36 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงบรรยากาศโดยรวมการตกแต่งผลงานบริเวณพื้นที่รับรองแขก 

 
 พื้นที่ติดตั้งผลงานบรเิวณผนังด้านหลงัที่นั่งรับรองแขก มีขนาด 3.80x6.60 เมตร ซึ่งอยู่
บริเวณด้านซ้าย ใกลเ้คาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์ นั้นสามารถติดตั้งผลงานจิตรกรรมที่มีขนาดประมาณ 
3.00x4.50 เมตร โดยยงัค านึงถึงการน าเสนอผลงานจิตรกรรมที่ชวนให้เกิดการจินตนาการ ภายใต้
รูปแบบกึ่งนามธรรม ด้วยรูปร่างรปูทรงอสิระอันเกิดจากการตัดทอดจากรปูทรงตามธรรมชาติ ทั้งนี้ยัง
ค านึงถึงความสอดคล้องสมัพันธ์กับหลักการองค์ประกอบการตกแต่งภายในอาคารเดมิ ซึ่งในผลงานชุด
นี้ได้มีการปรับโครงสี ใหบ้รรยากาศภายในมีชีวิตชีวา และมีความกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกบัโครงสี
หลักและสีรองภายในอาคาร คือใช้โทนสอีุ่นเพื่อลดความอึมครึม ของวรรณะสกีลางภายในอาคาร และ
เสริมสร้างบรรยากาศภายในอาคารมีชีวิตชีวา ตลอดจนมีการจัดวางองค์ประกอบรปูแบบให้ดูน่าพสิมัย 
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หรือสามารถเห็นได้แบบภาพสองนัย ที่แฝงนัยยะ ให้ชวนคิด เกิดการจินตนาการตามความรูส้ึกของผู้
รับชม ทัง้นี้ทัง้นั้นลักษณะการจัดวางภาพผลงานยังคงเป็นแบบลักษณะการตอ่ภาพ แบบเว้นช่องว่างไว้
แต่ละภาพ ซึ่งได้เสรมิสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้รูส้ึกถึงความลื่นไหล ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง
ลดความแข็งกระด้างของผนังและโครงเหลก็เส้นตรงที่เฉียงไปมาบริเวณด้านหลังผนังเคาน์เตอร์ และ
สามารถท าให้บริเวณพื้นที่ติดตัง้ผลงานดูน่าสนใจข้ึน อีกด้วย 
 
การติดตั้งผลงานจิตรกรรมบรเิวณพื้นที่รบัรองแขก ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 
 

 

รูปภาพที่ 37 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงบรรยากาศโดยรวมการตกแต่งผลงานบริเวณพื้นที่รับรองแขก 
 

รูปภาพที่ 37 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงบรรยากาศโดยรวมการตกแต่งผลงานบริเวณพื้นที่รับรองแขก  
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การติดตั้งผลงานจิตรกรรมบรเิวณพื้นที่รบัประทานอาหาร 
 

 
รูปภาพที่ 38 : แบบเขียนทัศนียภาพ แสดงบรรยากาศโดยรวมการตกแต่งผลงานบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร 
 
 พื้นที่ติดตั้งผลงานบรเิวณผนังลอยบรเิวณพื้นที่รบัประทานอาหาร มีขนาด 11.40x3.10 เมตร 
ซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้ายทางด้านร่วมภายในอาคารอ านวยการและบริการ นั้นสามารถติดตั้งผลงาน
จิตรกรรมที่มีขนาดประมาณ 7.80x2.50 เซนติเมตร นั้นคงน าเสนอผลงานจิตรกรรมที่ชวนให้เกิดการ
จินตนาการ ภายใต้รูปแบบกึง่นามธรรม ด้วยการตัดทอดรูปร่างรปูทรงอสิระอันเกิดตามธรรมชาติ แต ่
ยังค านึงถึงความสอดคล้องสัมพันธ์กบัหลักการองค์ประกอบการตกแต่งภายในอาคารเดิมเช่นเดมิ ซึ่ง
ในผลงานชุดน้ีได้มีการเพิม่สสีัน เพื่อให้บรรยากาศภายในมชีีวิตชีวา เนื่องจากเป็นบริเวณรบัรองและ
ใกล้บริเวณผอ่นคลายภายนอกอาคาร การออกแบบยังคงค านึงถึงความกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกับ
โครงสีหลักและสรีองภายในอาคาร และมีการจัดวางองค์ประกอบรูปแบบให้ชวนน่าติดตามชม ซึ่ง
สามารถเห็นได้แบบภาพสองนัย ใหเ้กิดการจินตนาการตามความรู้สึกของผูร้ับชม ส่วนลักษณะการจัด
วางภาพผลงานยงัคงเป็นแบบลกัษณะการต่อภาพ แบบปลอ่ยให้เกิดช่องว่างไว้แต่ละภาพอย่างมีแบบ
แผน เพื่อต้องการเสริมสร้างบรรยากาศภายในอาคารใหรู้ส้กึถึงความลื่นไหล เคลื่อนไหว อีกทั้งลด
ความแข็งกระด้างของผิววัสดุโครงสร้างภายในอาคาร อีกทั้งสามารถท าให้บริเวณพื้นที่ติดตั้งผลงานดู
น่าสนใจข้ึน เช่นกัน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลกำรสร้ำงสรรค์ 

 
 ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ ข้ำพเจ้ำได้หยิบยกประสบกำรณ์ตรงในช่วงเวลำ
หน่ึง ท่ีข้ำพเจ้ำมีควำมประทับใจในควำมมีเสน่ห์ ควำมน่ำพิศวง จำกภำพท่ีได้ปรำกฏท้ังในควำม
ฝันและหลังตื่นจำกฝัน มำเป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน เพ่ือต้องกำรสื่อแสดงให้เห็น
สิ่งท่ีข้ำพเจำ้ได้รับรู้สัมผัสในควำมงดงำมและมิติแห่งกำลเวลำของธรรมชำติ ภำยใต้รูปแบบผลงำน
สร้ำงสรรค์กึ่งนำมธรรม ด้วยเทคนิคสีน้ ำมันบนพ้ืนผ้ำใบ ท่ีมีกำรจัดวำงภำพและกำรสรำ้งสรรค์
รูปแบบผลงำนอย่ำงมีแบบแผน ท้ังน้ีเพ่ือสื่อแสดงเรื่องรำวเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีปรำกฏในควำมฝัน
ต่ำงๆ ท้ังแบบคลุมเครือ ซ่อนเร้น น้ันได้ประติดประต่อเกิดเป็นเรื่องรำว ผสมกับกำรรับรู้สึกหลังตื่น
จำกฝัน ซึ่งเป็นอำรมณ์รับรู้สึกถึงควำมมีชีวิตชีวำ ควำมสงบสุข หรือแม้แต่ควำมพึงพอใจกับสิ่งท่ี
เคยมี หรือท่ีเป็นอยู่ อย่ำงเข้ำใจ ตลอดจนควำมเคำรพในควำมเป็นไปตำมธรรมชำติ น้ันส่งผลให้
ข้ำพเจำ้รับรู้สัมผัสถึงควำมอัศจรรย์ในควำมงดงำมวิจิตตระกำรตำของธรรมชำติ เกิดจินตนำกำร 
หรือเกิดเป็นภำพตำมควำมคิดท่ีต่ำงออกไปจำกรูปลักษณ์ท่ีปรำกฏให้เห็น ซึ่งเป็นสิ่งท่ียังตรึงตำ
ต้องใจข้ำพเจ้ำตลอดมำ 
 ด้วยเหตุน้ี ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำถึงกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีสำมำรถถำ่ยทอดอำรมณ์
ควำมรับรู้สัมผัส ชื่อเรื่อง "บุปผำมำยำในมิติแห่งควำมฝัน" เพ่ือติดตั้งบริเวณพ้ืนท่ีรับรองลูกค้ำ 
และบริเวณพ้ืนท่ีรับประทำนอำหำร ภำยในอำคำรอ ำนวยกำรและบริกำรโรงแรมวิสมำยำ สุวรรณ
ภูมิ บำงนำ กรุงเทพมหำนคร ให้มีบรรยำกำศด ำเนินไปตำมแนวควำมคิด ในกำรตกแต่งสถำนท่ี 
ซึ่งมีกำรค ำนึงถึงควำมกลมกลืนสัมพันธ์กับกำรตกแต่งภำยในท่ีมีอยู่เดิมของสถำนท่ี น้ันส่งผลให้
ข้ำพเจำ้มีกำรปรับเปลี่ยน และปรับปรุงกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ให้เกิดควำมสมดุลยสอดคล้องกับ
บริเวณพ้ืนท่ีตกแต่งผลงำน และสถำนท่ีติดตั้งผลงำนท้ังทำงด้ำนกำยภำพ ท่ีมีลักษณะกำรจัดวำง
องค์ประกอบผลงำนในกำรตกแต่งภำยในอำคำร น้ันมีควำมเป็นเอกภำพท่ีอยู่กับท่ี คือมีควำม
หลำยคลึงและต่อเน่ืองกันไป ดังท่ีปรำกฏลักษณะกำรจัดวำงภำพผลงำน น้ันเป็นไปในทิศทำง
เดียวกันกับองค์ประกอบกำรตกแต่งภำยในเดิมของสถำนท่ี และบริเวณพ้ืนท่ีติดตั้งผลงำน และอีก
ส่วนหน่ึง คือควำมเป็นเอกภำพในควำมคิด คือ ลักษณะกำรสรำ้งสรรค์รูปแบบผลงำน น้ันสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงควำมรู้สึก และส่งผลให้บรรยำกำศภำยในบริเวณพ้ืนท่ีตกแต่งผลงำนมีกำรเคลื่อนไหว 
มีลีลำ มีสสีัน ท ำให้เกิดจินตนำกำร ซึ่งเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึงทำงควำมคิดต่อผู้รับชมผลงำน 
ตลอดจนสำมำรถส่งเสริมให้สถำนท่ีติดตั้งผลงำน น้ันเป็นท่ีน่ำสนใจ และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนต่อไปได้อีก 
 แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจิตรกรรมชุด "บุปผำมำยำในมิติแห่งควำมฝัน" น้ัน
สำมำรถสื่อแสดงให้เห็นถึงควำมผสมผสำนกันในควำมงำมทำงด้ำนศิลปกรรมกับควำมงำมดำ้น
สถำปัตยกรรม น้ันมีควำมสัมพันธ์ไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถส่งเสรมิซึ่งกันและกันให้เกิด
คุณค่ำควำมงำมทำงสุนทรียะอยำ่งแท้จริง 
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