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51152319 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ :  บทกวี/ศิลปกรรมผ้าเพื่อการตกแต่ง 
  สุนิษา  อัศวินรุ่งโรจน์ : บทกวีแห่งฤดูกาล : การสร้างสรรค์ศิลปกรรมผ้า เพ่ือตกแตง่
ภายในโรงแรมลักซ์ เอ็กแอล หลังสวน.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.พรพรม  ชาววัง และ 
รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า. 157 หน้า. 
 

 วิทยานิพนธ์นี้ เป็นโครงการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรมผ้า เพ่ือใช้ตกแต่งภายใน
พ้ืนที่โรงแรม  ลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวนซึ่งเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมขนาดกลาง  ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
กรุงเทพฯ  มีบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบ เป็นส่วนตัว การออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม เป็น
แบบสมัยใหม่ที่ผสมผสานรสนิยมแบบตะวันออก สื่อถึงความเรียบง่าย ใกล้ชิดธร รมชาติ ให้
ความส าคัญกับวัสดุในการตกแต่งคือไม้ หินอ่อน และเส้นอะลูมิเนียมประกอบกัน ท าให้โรงแรม ดู
เป็นแบบสมัยใหม่สไตล์เอเชีย 
 ผลงานศิลปกรรมผ้า ที่สร้างสรรค์เพ่ือตกแต่งภายในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวนนี้ 
สร้างข้ึนในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม แสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับพืชพรรณธรรมชาติ ผ่านรูปทรง
สีสัน ของดอกไม้ ใบไม้นาๆชนิด ในบรรยากาศที่ ให้อารมณ์ความรู้สึก ความฝัน จินตนาการ 
แตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลาของฤดูกาลต่างๆ  ผลงานจะแสดงทักษะการ ตัดต่อ เย็บ ปัก ปะ
ผ้า เป็นลวดลายสีสันสดใส โดยมีลายผ้าของชาวญี่ปุ่น เช่นกิโมโน เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ   
ท าให้เกิดงานประยุกต์ศิลป์ที่ผสมผสานรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรมแบบสมัยใหม่กับรูปแบบของศิลปะ
ตะวันออก ที่ประณีตสวยงาม   การออกแบบติดตั้งผลงานเข้ากับพ้ืนที่ครั้งนี้ได้เลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา 
3 จุดคือ บริเวณส่วนรับรองแขก ห้องอาหาร และห้องนอน เมื่อทดลองติดตั้งผลงานเข้าสถานที่แล้ว 
ได้ผลว่ามีความเหมาะสมกับรูปแบบการตกแต่งภายในของโรงแรมที่มีอยู่เดิมเป็นอย่างดีโดยมิต้อง
ปรับเปลี่ยนสิ่งใด สามารถสร้างเสริมสุนทรียภาพ ให้โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน เต็มไปด้วย
บรรยากาศ สุขสดชื่น จากธรรมชาติมวลหมู่ดอกไม้ที่สวยงาม น่าประทับใจแก่แขกผู้มาเยือน 
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51152319 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES 

KEY WORD :  POET / FABRIC ART / APPLIED ART 

 SUNISA  ASSAWINRUNGROJ : THE POET OF SEASONS : FABRIC ARTWORK 

FOR INTERIOR DECORATION OF LUXX XL LANG SUAN HOTEL. THESIS ADVISORS:  

PORNPROM CHAWWANG AND ASSOC. PROF. PREECHA PANKLAM. 157 pp. 

  

 This thesis is a project to design fabric artwork for the interior decoration of Luxx 

XL, a medium-sized hotel located in the center of Bangkok. The environment is quiet and 

private. The interior design is contemporary in concept, combining forms oriental in style, with 

simple elements, including marble and wood, and aluminum accents in places. 

 The fabric art pieces recall emotions, dreams and imagination associated with the 

annual seasons. The artwork includes appliqué, quilting and embroidered patches in colorful 

patterns. The inspiration comes from Japanese kimonos. The style combines modern with 

traditional oriental components, emphasizing exquisite beauty. The fabric installations were 

designed specifically for the three selected areas of the lobby, restaurant and two bedrooms, 

taking into account motifs appropriate to the existing interior without creating need for any 

modification. The artworks are intended to enhance the interior environment with hints of 

natural beauty, such as floral displays that create a feeling of joy.  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 ความส าเร็จในการสร้างสรรค์โครงการวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้ ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของ
บิดา มารดา และคุณแม่ที่อุปถัมภ์อบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ สนับสนุน ให้โอกาสได้รับการศึกษาจนจบ
หลักสูตรขั้นปริญญาโท และขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวส าหรับก าลังใจที่มอบให้หลาน และได้
มอบจักรเย็บผ้าที่เป็นเครื่องมือท าให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าความงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พรพรม ชาววัง ส าหรับการทุ่มเทแรงกายแรงใจ ผลักดัน
ให้ศิษย์คนนี้ได้เข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า จนส าเร็จวิทยานิพนธ์ รศ.ปรีชา 
ปั้นกล่ า และ Mr. Kim W. Atkinson รวมไปถึงคณาจารย์ภาคประยุกตศิลป์ศึกษาทุกท่านที่ได้ให้
ความรู้ ค าแนะน า ที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท าให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบคุณ โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์ แอล หลังสวน ส าหรับการอ านวยความสะดวกและข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณทุกก าลังใจจากเพ่ือนๆ ที่คอยห่วงใย 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และขอให้ความดีงามจงมีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ทาง
ศิลปะสืบไป 
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