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  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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 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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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสรรค์ 

ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจ  นับได้ว่าเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะ เพ่ือให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะได้ถ่ายทอดอารมณ์ สะท้อนความรู้สึกจากส่วนลึกของจิตใจที่
ปรารถนาความสุข  และความสงบให้กับชีวิต  ในโลกแห่งธรรมชาตินั้นมีความงดงามที่ถูกแต่งแต้ม
รังสรรค์เหนือจินตนาการ มีองค์ประกอบของความงาม ที่หลากหลายเป็นบ่อเกิดของสุนทรียะทาง
ใจ เช่น สีสันของแต่ละฤดูกาลที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ฤดูใบไม้ผลิ คือ 
ความสวยงามอย่างหมดจดของสีเขียวสดยามใบไม้แรกผลิ ให้ความรู้สึกสดชื่นบริสุทธิ์ และ
ทรงคุณค่ายิ่งต่อจิตใจของมนุษย์ที่ต้องการชื่นชมความงดงามของธรรมชาติไม่น้อยไปกว่าการมี
อาหารและการมีอากาศไว้หายใจ 

เกี่ยวกับคุณค่าความงาม (Aesthetic) หมายถึง กระบวนการของประสาทสัมผัสที่รับรู้
คุณค่าอย่างหนึ่งชองสิ่งเร้าที่มากระทบอวัยวะสัมผัสชองมนุษย์ อาจเป็นรูป รส กลิ่น เสียง และกาย
สัมผัสธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของความสวยงามที่เลื่อนลอย นักปรัชญาหลายกลุ่มที่เชื่อว่า ความ
สวยงามนั้นมี ค่าที่เที่ยงแท้ (The beauty of the true value) ความสวยงาม คือ สถานภาพของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเพลิดเพลิน ชื่นชม พึงพอใจที่เป็นความสุข  น าไปสู่ห้วง
อารมณ์แห่งสุนทรียะ 

 จากความประทับใจในความงดงามของฤดูกาลในธรรมชาติ น ามาสู่การสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะท่ีแสดงเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจินตภาพความสุขในห้วงอารมณ์ของความรักต่อธรรมชาติ 
เป็นห้วงอารมณ์ที่อ่อนไหวคล้ายดั่งฤดูกาลที่ผันแปรไปตามวิถีแห่งธรรมชาติ หมุนเวียนไปไม่มีที่
สิ้นสุด โดยใช้สัญลักษณ์จากรูปทรงธรรมชาติ เช่น เส้นสายของใบไม้ และสีสันของพรรณไม้ ใน
บรรยากาศของฤดูกาลที่มีความงดงามแตกต่างกันออกไป เป็นความงามเบิกบานของสีสันใบไม้ 
ดอกไม้ละลานตา ท่ามกลางไออุ่นของแสงแดด มีสายลมโชยเอ่ือยอย่างแผ่วเบา ไหลลื่นไปตามผิว
ของใบไม้ดอกไม้อย่างนุ่มนวลเหมือนสายลมได้พัดผ่านหลงเข้าไปในห้วงแห่งจินตนภาพของ
ความสุข 

     โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นโรงแรม
ขนาดกลาง มี 7 ชั้น 51 ห้อง ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบเรียบง่าย (Minimal style) เน้นการ
ตกแต่งเฉพาะส่วนหลักๆและส่วนส าคัญ ซึ่งสไตล์การตกแต่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่น 
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ส่วนส าคัญคือการจัดสรรพ้ืนที่ การเน้นความโล่งโปร่งสบายจุดเด่นของการตกแต่งโรงแรมคือ การ
ใช้ประตูและหน้าต่างกระจกที่มีขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในโรงแรมให้ดูกว้าง โปร่งโล่ง 
เห็นถึงสวนต้นไม้ภายนอกโรงแรม การเลือกใช้วัสดุในการตกแต่ง เช่น ไม้ อลูมิเนียม แก้ว และหิน
ทรายมาใช้ร่วมกัน ล้วนสะท้อนถึงแนวความคิดในการตกแต่งที่ต้องการสื่อบริบทความเป็นเมืองที่มี
กลิ่นอายของธรรมชาติแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรม 

จากข้อมูลเบื้องต้นจึงเห็นว่า โครงการออกแบบจิตรกรรมงานผ้าเพ่ือตกแต่งภายใน
โรงแรมแห่งนี้  ควรมีรูปแบบและเนื้อหาที่สอดคล้องกันกับแนวความคิดในทางสถาปัตยกรรมของ
โรงแรม ในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ  ให้เข้ากับเนื้อหาสาระในผลงานของข้าพเจ้าที่มีเรื่องราว
เกี่ยวกับความงดงามในฤดูกาลต่างๆของธรรมชาติ ทั้งยังต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการติดตั้ง
ในแต่ละจุดของสถานที่ภายในโรงแรม เพ่ือสร้างทัศนียภาพและสุนทรียะให้กับแขกท่ีมาพักได้ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า ที่แสดงออกถึงความประทับใจในบรรยากาศ
ของธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆ ค้นหาวิธีการรูปแบบเฉพาะตัวที่มีคุณค่าความงามทางศิลปะ 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการออกแบบงานศิลปกรรมผ้าให้เข้าไปมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับ
พ้ืนที่ติดตั้งที่ก าหนด เพ่ือส่งเสริมสุนทรียภาพในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน 

 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

1. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง "บทกวีแห่งฤดูกาล" ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือติดตั้ง
ภายในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล ได้น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงดงามของฤดูกาล ในบรรยากาศที่
ให้ความรู้สึกถึงความรัก ความสุข ความจรรโลงใจ อันเกิดจากการผสมผสานกันของทัศนธาตุต่างๆ
ทางศิลปะ 

2. ผลงานที่สร้างสรรค์สามารถแสดงออกทางเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคทาง
ศิลปกรรมผ้าได้อย่างผสานกลมกลืน ด้วยลักษณะเทคนิคเฉพาะตัวจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ทั้ง
การศึกษาและการทดลองต่างๆ 
 3. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ส่งเสริม
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ของโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
1. ด้านเนื้อหา น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความงดงามของฤดูกาล ในบรรยากาศท่ีให้

ความรู้สึกถึงความรัก ความสุข ความจรรโลงใจจากความรู้สึกและจินตนาการส่วนตัว 
2. ด้านรูปทรงสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi abstract) ด้วยเทคนิค

การย้อมผ้า เย็บตัดต่อผ้า และการปักผ้า เน้นการใช้เส้นสาย รูปทรง สีสันจากธรรมชาติมาเติมแต่ง
ลดทอนจัดเป็นองค์ประกอบศิลป์ขึ้นมาใหม่ 

3. ศึกษาความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับสถานที่ที่
ติดตั้งผลงาน 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
                1.1 เก็บข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัว โดยการสังเกตธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการ
เก็บข้อมูลเป็นภาพถ่าย 
                2.2 เก็บข้อมูลจาก จากเอกสาร อินเตอร์เน็ต เก็บข้อมูลเป็นเอกสาร รูปภาพ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ทางด้านการก าหนดแนวทางของการสร้างสรรค์ เช่น ศึกษาภาพบรรยากาศ และ
รูปทรงธรรมชาติ พืชพรรณ ศึกษาผลงานของศิลปิน รูปแบบศิลปะต่างๆ  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                2.1 วิเคราะห์พ้ืนที่ที่จะติดตั้งผลงาน ทั้งในส่วนโครงสร้างตัวอาคาร เช่น ขนาด 
ต าแหน่งที่ติดตั้ง จ านวน ประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่ และอ่ืนๆ 
                2.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหางานศิลปะ น าข้อมูลที่ศึกษาและรวบรวมมา
ทั้งหมด มาวิเคราะห์ คัดสรร กลั่นกลอง และจัดท าเป็นภาพร่าง โดยก าหนดโครงสร้างของของ
องค์ประกอบหลายๆแบบ เพื่อหาความหลากหลายของมุมมองในองค์ประกอบตามจินตนาการและ
ความรู้สึกส่วนตัว 
     3. ก าหนดแนวความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
                3.1 ก าหนดแนวความคิดเกี่ยวกับความประทับใจในบรรยากาศของธรรมชาติแต่ละ
ฤดู โดยในแต่ละจุดที่ติดตั้งต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมการตกแต่ง  เพ่ือให้ผลงานมีขนาด 
องค์ประกอบ และเรื่องราวที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
                3.2 ก าหนดให้มีรูปแบบศิลปกรรมผ้าร่วมสมัยแนวกึ่งนามธรรม  
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 4. การสร้างสรรค์ผลงาน 
    4.1 การสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เทคนิคการปะผ้า (Applique') การเย็บบุผ้า 
(Quilting) และการปักผ้า (Embroidery)  
                 4.2 การทดลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรมกับสถานที่   โดยการใช้เทคนิคตัดต่อภาพ
ด้วย คอมพิวเตอร์ 
 5. การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
    5.1. วิเคราะห์ตัวผลงานศิลปกรรมผ้า โดยใช้หลักองค์ประกอบของศิลปะเพ่ือพัฒนา
ผลงานเป็นระยะ 
    5.2 วิเคราะห์ผลหลังจากที่น าผลงานไปทดลองติดตั้ง ว่ามีข้อจ ากัดหรือมีปัญหาทาง
ทัศนียภาพอย่างไรบ้าง เพ่ือแก้ปัญหาและหาข้อสรุปที่ดีที่สุด  
 6. การน าเสนอผลงาน 
    6.1 น าเสนอผลงานศิลปกรรมผ้าทั้งหมดจ านวน 11 ชิ้น 
    6.2 สร้างภาพจ าลองการติดตั้งผลงาน 2 มิติ ตัดต่อด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 
    6.3. สร้างแบบจ าลองการติดตั้งผลงาน 3 มิติ (Model) ด้วยการน าภาพขนาดเล็ก
ตามสัดส่วนที่ก าหนดมา ติดตั้งตามต าแหน่งจริง ทั้งโครงการ เพ่ือดูความเชื่อมโยงของผลงานและ
สถานที่ในแต่ละจุด 
    6.4 เอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

1. กล้องถ่ายรูป ส าหรับเก็บข้อมูล 
2. สมุดร่างภาพ และสีน้ า 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ผ้าวูล ซิลล์ (ผ้าตัดชุดเจ้าสาว) 

เศษผ้าชนิดต่างๆ สีเขียนผ้าไหม จักรเย็บผ้า ด้ายสีต่างๆ กรรไกร คัตเตอร์ สายวัด ตีนผีชนิด
เดินลายอิสระ เป็นต้น 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีลักษณะของรูปแบบงานศิลปกรรมผ้า และ

แนวความคิดที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากความประทับใจในความงดงามของฤดูกาลใน
ธรรมชาติ 

2. ได้เทคนิคและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาต่อให้เป็นรูปแบบเฉพาะ
ของตนเอง 

3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า ที่มีแนวความคิดท่ีสัมพันธ์และสอดคล้องกับโรงแรม
ลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน อันจะเป็นประเด็นศึกษาให้แกผู้สนใจทั่วไป 

 
ค ำส ำคัญ : บทกวี / ศิลปกรรมผ้าเพื่อตกแต่ง 
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บทที่ 2 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 
จินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด อารมณ์ และความรู้สึก มนุษย์มีความผูกพันกับ

ธรรมชาติ ข้าพเจ้าประทับใจในบรรยากาศสีสันของใบไม้ ดอกไม้ที่งดงามในแต่ละฤดูกาล ท าให้เกิด
จินตนาการคล้อยตามไปกับบรรยากาศจังหวะการพัดผ่านของสายลม 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นจะต้องมีการสรรหาคิดค้น ลักษณะเฉพาะตัวของศิลปิน
ที่เป็นต้นแบบ และมีเอกภาพ ส่วนการแสดงออกก็เป็นสิ่งส าคัญ ในงานศิลปะทุกชิ้นสามารถสะท้อน
บางสิ่งบางอย่างออกมาโดยมีจินตนาการเป็นจุดเริ่มต้นของความคิด หรือแสดงออกทางอารมณ์ในด้าน
สุนทรียภาพ จะต้องมีสื่อที่ตอบโต้กับตัวศิลปิน และสื่อที่ศิลปินสามารถจะโน้มน้าวไปได้ตามเจตนาที่
สร้างข้ึน เพ่ือใช้ส าหรับถ่ายทอดแรงบันดาลใจและจินตนาการไปสู่ผู้ชมผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนี้ มีจุดประสงค์ปลายทางเพ่ือการตกแต่งภายในโรงแรม
ลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน โดยได้สรุปเรื่องราวของแรงบันดาลใจไว้ในหัวข้อ "บทกวีแห่งฤดูกาล"  หาก
ปราศจากข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงมีการ
ค้นคว้าข้อมูลดังนี้ 

 
1. เนื้อหาเรื่องราว 

ถ่ายทอดมุมมองถึงความงดงามของแต่ละฤดูกาลในธรรมชาติ ในห้วงอารมณ์ของความ
รักเมื่อได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติ  ซึ่งเกิดจากความประทับใจในบรรยากาศและเส้นสาย
ลายในใบไม้แต่ละชนิดที่ถูกแต่งเติมด้วยทัศนธาตุจากธรรมชาติ  สีสันความงามมวลหมู่ดอกไม้นานา
พรรณที่คลี่กลีบดอกงามออกเผยรับแสงอรุณ ต่างอวดเบ่งสีสันกันอย่างตื่นตาตื่นใจ ในช่วงเวลาที่
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล นับได้ว่าธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์สิ่งสวยงามที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
ต่อศิลปิน ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพตามอารมณ์ จินตนาการ และความรู้สึกส่วนตน 

ข้อมูลเกี่ยวกับฤดูกาลต่างๆในธรรมชาติ มี 3 ฤดู คือ 
                 1.1 ฤดูร้อน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คิมหันต์ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะที่มีอากาศร้อนโดยทั่วไป และจะร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน 
พรรณไม้ที่เจริญเติบโตในฤดูนี้ ได้แก่ ดอก Gladiolus ดอกดาวกระจาย ต้นตะแบก ต้นชันพฤกษ์ ต้น
ชัยพฤกษ์ ต้นชมพูพันทิพย์ ต้นประดู่แดง ต้นประดู่เหลือง ต้นแคฝรั่ง ต้นหางนกยูง ต้นปีบ ต้น
ทองหลาง เป็นต้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พรรณไม้ฤดูร้อน 
 

 

       
 

 

ภาพที่ 1 ดอก Gladiolus   
ที่มา :  oknat ion,  ดอกไม้บานหน้าร้อน , เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556 ,   
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917 
 

 

    
 

 

ภาพที่  2  ดอกดาวกระจาย   
ที่มา  :  bloggang, ดาวกระจายหลากสี, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556, 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden  
 

 

      
 

   

ภาพที่  3 ต้นทองหลาง 
ที่มา : oknation, แวะเที่ยวริมทาง, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556 ,   
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=838853 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden%20วันที่
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=838853
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ภาพที่ 4   ต้นหางนกยูง 
ที่มา : pantip, ต้นไม้หน้าบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556 , 
http://www.2g.pantip.com/café/gallory/topic/G6806043  
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
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ภาพที่ 5 ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ 
ที่มา :  สมภพ ตะลอนถ่าย , ซากุระเมืองไทย ,  เข้าถึง เมื่อ 17 มกราคม 2556,  
http://www.picpost.mthai.com/view/21332  
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden%20วันที่
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  1.2 ฤดูฝน มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วัสสานะ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึง
กลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้จะเห็นชัดเจนในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคกลางภาค
ตะวันออก  และภาคใต้ฝั่งตะวันตก พืชพรรณที่เจริญเติบโตในฤดูนี้ ได้แก่ ดอก Peonies ดอก
กระเจียว ดอกเปราะภู ดอกหงอนนาค เป็นต้น 
 
พรรณไม้ฤดูฝน 
 

 

    
 

 
 

 
ภาพที่ 6 ดอกหงอนนาค   
ที่มา : ไทยทริป, ภูเขียวหน้าฝน, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556,  http://www.board.trekkingthai.com  
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
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ภาพที่ 7  ดอกเปราะภู   
ที่มา : ดอกไมใ้บหญ้า, ป่าฝนเมืองใต้, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556,  http://www.board.trekkingthai.com  
 

 

      
 

 

 

ภาพที่ 8  ดอกกระเจียว   
ที่ มา : น้ าฟ้ า , หยิ บหมอกหยอกดอกกระเจี ยว , เข้ าถึ งเมื่ อ 17 มกราคม 2556. 
http://www.talk2trip.com/2009/06/.html  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
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 1.3 ฤดูหนาว มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เหมันต์ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน   ไป
จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระยะที่อากาศในประเทศไทยจะหนาวเย็นเกือบทั่วไป เว้นแต่ทาง
ภาคใต้อากาศไม่ค่อยหนาวเย็น และฝั่งตะวันออกของภาคใต้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัด       
สุราษฎร์ธานีลงไป นับว่าเป็นฤดูฝนของภาคใต้ พรรณไม้ที่เจริญเติบโตในฤดูนี้ได้แก่ ต้นสุพรรณิการ์ 
ต้นศรีตรัง ต้นพยับหมอก ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นท้อ ต้นแสดทองกวาว ต้นพราวพิมาน กล้วยไม้ดินเอ้ือง
ส าเภางาม รองเท้านารี กุหลาบขาวพันปี ต้นเมเปิ้ล เฟิร์น เป็นต้น 
 

พรรณไม้ฤดูหนาว 
 

 
 

ภาพที่ 9   ต้นพราวพิมาน 
ที่มา :  แพรวา ฟ้าใส ,  เมื่อออกถนนหน้าบ้าน ,  เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556 ,  
http://www. oknation.net/blog/print.php?id=838853  
 

 

    
 

ภาพที่ 10  ต้นกัลปพฤกษ์ (Cassia bakeriana) 
ที่มา : Blogspot, ความแตกต่างระหว่างกัลปพฤกษ์กับราชพฤกษ์, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556.  
http://www. Blogspot.com/2012/06/blog-post.html  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden%20วันที่
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden%20วันที่


13 

 

 
 

ภาพที่ 11  กล้วยไม้ดินเอ้ืองส าเภางาม 
ที่มา :  พายุใส ฟ้าทะเล , พรรณไม้ริมทาง , เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556 ,   
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=654157  
 

 

   
 

 
 

 

ภาพที่ 12  ต้นพยับหมอก 
ที่มา : เทียนส่องแสง, ชวนเที่ยวป่า, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556, http://www.tiensongsang.com  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=654157%20
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
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ภาพที่ 13  ต้นท้อ 
ที่มา :  หลิน หลิน ,  ดอกไม้ เมืองหนาว ,  เข้าถึง เมื่อ  17 มกราคม 2556 ,  http://www.  
Chalaom.com/forum/id=116  
 

 
 

ภาพที่ 14  ต้นเมเปิ้ล 
ที่มา :  Oknat ion,  เมเ ป้ิล เปลี่ยนสีที่ ภูกระดึง ,  เข้าถึง เมื่อ  17 มกราคม 2556 , 
http://www. oknation.net/blog/print.php?id=654157  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden%20วันที่
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden%20วันที่
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mygarden%20วันที่
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ภาพที่ 15  ต้นกุหลาบพันปี 
ที่มา : การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, Unseen Thailand, เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556 ,  
http://www.Unseentourthailand.com  

  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของงานศิลปกรรม  
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้เสนอรูปแบบในแนวกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) 

เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริง ด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบ
เรียบง่าย แต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไร 

โดยการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปกรรมผ้าในวิทยานิพนธ์นี้ ได้รับแรงบันดาลมาจาก
รูปแบบศิลปะ ดังนี้ 

งานจิตรกรรมของกุสตาฟ คลิ้มท์ 
กุสตาฟ คลิ้มท์ (Gustav Klimt ค.ศ. 1826 - 1981) จิตรกรชาวออสเตรียน เป็นบุคคล

ส าคัญคนหนึ่งที่สนับสนุนให้ศิลปะ อาร์ตนูโว เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในแวด
วงของศิลปินในประเทศออสเตรีย เขามีส่วนร่วมก่อตั้งกลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานตามแบบฉบับ
ของ อาร์ต นูโว ในปี ค. ศ. 1897 โดยใช้ชื่อกลุ่มของตนว่า “VIENNA SEZESSION" และคลิ้มท์ได้รับ
การเลือกตั้งให้เป็นประธานคนแรกของกลุ่ม  

คลิ้มท ์เกิดท่ี Baumgarten ใกล้กรุงเวียนนา เป็นบุตรชายคนโตของช่างทอง ซึ่งได้มีส่วน
ช่วยปลูกฝังศิลปะนิสัยให้กับคลิ้มท์มาตั้งแต่เยาว์วัย ความสามารถทางด้านศิลปะของเขาเริ่มปรากฎให้
เห็นได้ในงานวาดเส้นและระบายสี เมื่อคลิ้มท์เริ่มใช้ชีวิตเป็นศิลปินอย่างจริงจังนั้น ผลงานในระยะ
แรกเริ่มประสบความส าเร็จอย่างสูง ผลงานที่กล่าวถึงนี้คือ งานเขียนภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง (Mural 
painting)  

ภาพเขียนที่คลิ้มท์เขียนขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในวงการ
ศิลปะสมัยใหม่ในเวียนนา บรรดาอาจารย์ทั้งหลายของมหาวิทยาลัยได้พากันเซ็นชื่อประท้วง และไม่
ยอมรับผลงานชุดนี้ สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นนั้น มีผลมาจากรูปแบบที่คลิ้มท์เสนอในงาน 
คือแทนที่เขาจะเขียนภาพให้มีรูปแบบที่เป็นตัวแทนศิลปะของออสเตรียอย่างแท้จริง เขากลับเขียน
ภาพที่มีลักษณะเฉพาะตนจนเกินไป อีกทั้งเรื่องราวเนื้อหาในภาพไม่สู้จะสัมพันธ์กับศาสตร์ต่างๆที่ได้
ก าหนดให้ การจัดวางองค์ประกอบของภาพมีลักษณะแปลกไปจากงานของศิลปินคนอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันในขณะนั้น คลิ้มท์เขียนภาพคนเปลือยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ลักษณะท่าทางการแสดงออก
เน้นในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมาก ผู้คนส่วนใหญ่ในเวลานั้น ไม่สามารถจะท าความเข้าใจกับผลงาน
ของคลิ้มท์ได้ ดังนั้นผลงานชุดนี้จึงไม่สู้จะเป็นที่ชื่นชอบเท่าใดนัก 

ภาพเขียนในช่วงแรกๆ ของคลิ้มท์ มักจะเป็นภาพเขียนในแนวเหมือนจริง คลิ้มท์สามารถ
เขียนภาพคนจากภาพถ่ายได้เหมือนจริงและดูเป็นธรรมชาติราวกับเขียนจากคนที่มาเป็นแบบโดยตรง 
นอกจากนี้ยังมีการใช้สีทอง อันเป็นสีที่ค่อนข้างจะมีความส าคัญอยู่ไม่น้อย สีทองของคลิ้มท์เป็นสีที่
ได้รับอิทธิพลและความบันดาลใจมาจากศิลปะยุค Byzantine ส่วนผลงานในช่วงระยะหลังๆ รูปทรง
จะมีลักษณะแบนและเรียบง่ายขึ้น มีการใช้สีที่สดใสกว่าเดิม  
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แรงบันดาลใจที่ได้จากงานของกุสตาฟ คลิ้มท ์
แรงบันดาลใจที่ได้จากการศึกษารูปแบบผลงานของคลิ้มท์ คือ การจัดวางองค์ประกอบที่

ดูเรียบง่ายมีการจัดแบ่งองค์ประกอบที่มีการลดหลั่นกันจากกลุ่มก้อนที่เป็นจุดเด่น  ค่อยกระจาย
ออกเป็นจุดเล็กแล้วเป็นพ้ืนหลัง(Background) ที่บรรจงเติมแต่งรายละเอียดเล็กๆลงไปบนพ้ืนหลัง ที่
ดูเหมือนจะแน่นอึดอัดไปด้วยรายละเอียดเล็กยิบย่อย แต่ศิลปินได้ใช้เรื่องของรูปทรงที่ใหญ่ผสมผสาน
กับรูปทรงเล็กที่มีรายละเอียด และการใช้น้ าหนักของสีที่ดูละมุนละไมเหมือนความฝัน ท าให้ผลงาน
ของคลิ้มท์มีองค์ประกอบที่น่าหลงใหลและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 

 
 

ภาพที่ 16  ชื่อผลงาน flowers 
ที่มา : art-trade, สวนดอกไม้ของคลิ้มท์ , เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556, http://www.art-
trade.de/kuensler/klimt/gustav-klimt-bauerngarten.jpg.php  
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
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ภาพที่ 17  ชื่อผลงาน Farm garden with sunflowers 
ที่มา : Livin, ดอกทานตะวัน, เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556, www.livincoo.com  
 

 
 
ภาพที่ 18  ชื่อผลงาน Beech Forest,1902 
ที่มา : Img0, ผลงานของกุสตาฟ คลิ้มท์ , เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556 , 
http://www.Img0.etsystatic.com/015/0/7259154.jpg 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
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กิโมโน 
ดูเหมือนว่าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จะทึ่งสตรีญี่ปุ่นที่ใส่ชุด กิโมโน กันมาก

หรือแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้แตกต่างกันนัก ทั้งนี้เป็นเพราะชาวญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่
จะแต่งกายแบบสากล ผู้ที่สวมกิโมโนในชีวิตประจ าวันก็จะมีเพียงผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
ญี่ปุ่นแต่โบราณเท่านั้น หรือไม่ก็อาจจะสวมเฉพาะในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานฉลองการ
บรรลุนิติภาวะ งานปีใหม่ ฯลฯ เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ผู้ที่สามารถสวมชุดกิโมโนได้เองจึงมีน้อย ถึงขนาด
จัดเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของ “การเตรียมตัวเพื่อเป็นเจ้าสาว” ของสตรี 

กิโมโนประกอบด้วยเสื้อนางางิ ซึ่งมีลักษณะเป็นคลุมขนาดยาวที่มีแขนเสื้อที่มีความกว้างมาก 
และสายโอบิ ซึ่งใช้รัดเสื้อคลุมนี้ให้อยู่คงที่ ชุดกิโมโนทั้งของหญิงและชายเมื่อใส่แล้วจะพรางรูปของผู้
สวมใส่ไม่ให้เห็นสัดส่วนที่แท้จริง ชุดกิโมโนของผู้หญิงโสดเป็นกิโมโนแขนยาว ลวดลายที่นิยมคือลาย
ดอกซากรุะ กิโมโนของผู้หญิงแต่งงานแล้วจะเป็นกิโมโนแขนสั้นสีไม่ฉูดฉาดมาก 

ประวัติชุดกิโมโน 
กิโมโน หรือชุดแต่งกายของชาวอาทิตย์อุทัย มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยเฮอันหรือตรงกับ 

ค.ศ.794-1192 หรือ พ.ศ.1337-1735 ก่อนหน้านั้น ซึ่งเป็นสมัยนารา (ค.ศ.710-794) ชาวญี่ปุ่นนิยม
แตง่ชุดท่อนบนกับท่อนล่างเหมือนกันหรือไม่ก็เป็นผ้าชิ้นเดียวกันไปเลย 

พอมาถึงสมัยเฮอันซึ่งถือเป็นช่วงเริ่มต้นการใส่กิโมโนชาวญี่ปุ่นพัฒนาเทคนิคการตัดชุด
เสื้อผ้าด้วยการตัดผ้าเป็นเส้นตรง เพ่ือให้ง่ายต่อมาสวมใส่ หยิบมาคลุมตัวได้ทันที ทั้งยังเป็นชุดที่
เหมาะกับทุกสภาพอากาศ ถ้าหนาวๆใช้ผ้าหนา ถ้าเป็นฤดูร้อนก็เปลี่ยนไปใช้ผ้าบางๆ   ความ
สะดวกสบายนี้ท าให้ชุดกิโมโนแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วโดยในวงการแฟชั่นสมัยนั้นผู้ตัดเย็บก็จะคิด
หาวิธีที่ท าให้ชุดกิโมโนมีสีสัน ผสมผสานกันด้วยสีต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพอากาศและชนชั้นทางสังคม 
ถือว่าเป็นช่วงที่ชุดพัฒนาในเรื่อง “สี” มากที่สุด 

ในยุคคามาคุระ (ค.ศ.1192-1338) และยุคโรมาจิ (ค.ศ.1338-1573) ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
จะนิยมใส่ชุดกิโมโนที่สีสันแสบทรวง ยิ่งเป็นนักรบจะต้องยิ่งใส่ชุดที่สีฉูดฉาดมากๆเพ่ือแสดงถึงความ
เป็นผู้น าบางครั้งเรียกว่าไปแข่งแฟชั่นกันในสนามรบกันเลยทีเดียว 

ต่อมาในยุคเอโดะ (ค.ศ.1600-1868) ช่วงที่โชกุนโตกูกาวาปกครองญี่ปุ่น โดยให้ขุนนางไป
ปกครองตามแคว้นต่างๆ นั้นในช่วงนี้นักรบซามูไรแต่ละส านักจะแต่งตัวแบ่งแยกตามกลุ่มของตัวเอง 
เรียกว่าเป็น “ชุดเครื่องแบบ” เลยด้วยซ้ า 

ชุดที่ใส่นี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ชุดกิโมโน ชุดคามิชิโม ตัดเย็บด้วยผ้าลินินใส่คลุมชุด
กิโมโนเพื่อให้ไหล่ดูตั้งและกางเกงขายาวที่ดูเหมือนกระโปรงแยกชิ้น ชุดกิโมโนของซามูไรจ าเป็นต้องมี
ความละเอียดมาก ดังนั้นจึงเป็นช่วงที่พัฒนากิโมโนไปอีกขั้น จนเป็นผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง 
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สมัยต่อมาในยุคเมจิ (ค.ศ.1868-1912) ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากต่างชาติรุนแรงมาก ชาว
แดนปลาดิบจึงเริ่มเปลี่ยนไปใส่เสื้อสากลมากข้ึน และจะใส่ชุดกิโมโนเมื่อถึงงานที่เป็นพิธีการ 

แรงบันดาลใจที่ได้จากชุดกิโมโน 
แรงบันดาลใจที่ได้จากศิลปะบนชุดกิโมโน คือ เนื้อหาเรื่องราวความงดงามของธรรมชาติ 

บรรยากาศขุนเขา สายน้ า ท้องฟ้า และบรรดาดอกไม้นานาพรรณ ที่ถูกเติมแต่งด้วยจินตนาการลงบน
ผืนผ้าอันวิจิตรงดงาม ผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน ปราณีต ปรุงแต่งด้วยสีสันที่สดใสงดงาม ด้วยเหตุที่
พรรณนามาทั้งหมดนี้ จึงท าให้ชุดกิโมโนกลายเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า 

 
 

 

 

ภาพที่ 19  ตัวอย่างชุด Kimono 
ที่มา : morethanapic,  ศิลปะแห่งชุดกิโมโน , เข้าถึงเมื่อ 15  มกราคม 2556 , 
http://www.morethanapic.blogspot.com/2012/08/kimono.html  
 
 

 

      
 
 

ภาพที่ 20   ตัวอย่างชุด Kimono 
ที่มา  :  mushis,  กิโมโน,  เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2556, http://www.mus-his.city.osaka.jp/ 
english_iso-8859-1/special/2005/ArtistryAndBeauty.com  

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.okls.net/col_japan13.html%20วันที่ค้นข้อมูล%2015%20/03/2013
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.mus-his.city.osaka.jp/%20english_iso-8859-1/special/2005/ArtistryAndBeauty.com
http://www.mus-his.city.osaka.jp/%20english_iso-8859-1/special/2005/ArtistryAndBeauty.com
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ศิลปะการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ (Ikebana) 
ศิลปะการจัดดอกไม้ ไม่เพียงจัดดอกไม้ให้งาม ยังจัดใจให้นิ่ง การจัดวางองค์ประกอบ 

เลือกบางอย่างให้เหมาะสมและสมดุล ยิ่งเข้าสู่สภาวะธรรมชาติมากเท่าไหร่  ก็ยิ่งเข้าใจแง่มุมชีวิต 
ศิลปะการจัดดอกไม้ "อิเคบานะ" เป็นการจ าลองการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เช่น 

จากการจัดสวนหิน กรวด มีการท าริ้วรอยบนพ้ืนกรวดที่ปูเป็นลานกว้างให้สะท้อนอารมณ์มองเห็น
เหมือนคลื่นในน้ าที่เคลื่อนไหวพลิ้วไปตามสายลมที่พัดผ่าน เป็นต้น  

หลักของการจัดดอกไม้แบบ"อิเคบานะ" จะค านึงถึงเรื่องศิลปะเป็นหลัก ต้องมี
องค์ประกอบเข้ามาผสมผสาน ทั้งเรื่องสัดส่วน ช่องว่าง น้ าหนัก สี ความรู้สึก เส้นตั้ง เส้นนอน และ
ผิวสัมผัส เน้นเรื่องของช่องไฟระหว่างดอกไม้แต่ละดอกและสัมพันธ์กับกิ่งไม้และใบที่ใช้ประกอบ สีสัน
รวม มักเน้นความกลมกลืนมากกว่าการตัดสีกัน ซึ่งในชีวิตจริงอารมณ์ของคนส่วนใหญ่ก็มักจะอ่อนไหว
กลมกลืนกับธรรมชาติ 

 เอกลักษณ์ของ "อิเคบานะ" คือการใช้ดอก ก้านและใบเพียงเล็กน้อย มาจัดวางให้เกิดมุม
ที่จะอวดความงามตามธรรมชาติของดอกไม้เหล่านั้น ซึ่งอาศัยความสอดคล้องลงตัวระหว่างดอกไม้
และภาชนะที่ใช้จัด และการเลือกชนิดของดอกไม้ใบประดับจะเลือกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เราจะน าแจกันนอนไปวางตกแต่ง 

ดังนั้น ศิลปะนี้จึงท าให้เห็นภาพและจินตนาการที่กว้างไกล ท าให้อารมณ์สดชื่น 
เพลิดเพลินกับธรรมชาติ เกิดบรรยากาศรื่นรมย์ 

 

 

     
 

 

ภาพที่ 21  การจัดดอกไม้แบบ “อิเคบานะ” 
ที่มา : okls, การจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ , เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2556, 
http://www.okls.net/col_japan13.html 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.okls.net/col_japan13.html%20วันที่ค้นข้อมูล%2015%20/01/2013
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ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปกรรมผ้า 
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมนี้ ใช้วัสดุที่เป็นผ้าและเส้นด้ายในการน าเสนอ เพ่ือค้นหา
เทคนิควิธีการสร้างสรรค์แบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง  ด้วยเทคนิคการปะผ้า (Applique') 
การเย็บบุผ้า (Quilting) และการปักผ้า (Embroidery) 
 งาน Quilting เกิดจากการช่างคิดช่างท าของคนสมัยก่อนที่น าเศษผ้าหลากหลายสีมาเย็บ
ต่อกัน จนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม และเกิดเป็นชิ้นงานขึ้นมา งาน Quilting มีประวัติมาช้านานทั้ง
ในแถบเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย งาน Quilting ถือก าเนิดมาจากนักรบชาวอียิปต์โบราณ คือเมื่อยาม
ออกรบจะใช้เสื้อเกาะเป็นเหล็กและแข็ง ดังนั้นจึงมีการสวมเสื้ออีกชั้นหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความนุ่มและ
ปกป้องผิวที่ต้องเสียดสีกับเสื้อเกาะ และที่ส าคัญคือให้ความอบอุ่น ให้ความมั่นใจในการสู้รบกับศัตรู 
เนื่องจากเสื้อหนานุ่มตัวนั้น จะแสดงถึงความรัก ความอบอุ่นที่ภรรยาได้ถักทอเย็บต่อจนกลายเป็น
ของขวัญสื่อแทนใจให้กับสามีในยามออกรบ1 

เทคนิคในงานศิลปกรรมผ้า 
1.การต่อผ้า (Patchwork) คือการน าผ้าที่เป็นรูปเรขาคณิตมาเย็บต่อกันจนเป็นผืนใหญ่ 

หรือการเกิดลวดลายจะมีชื่อเรียกในแต่ละลายแตกต่างกันออกไป เช่น Log cabin, Eight point star, 
Pin wheel เป็นต้น 

 

 

        
 

 
 

ภาพที่ 22  ภาพประกอบเทคนิคการต่อผ้า (patchwork) 
ที่มา :  นารดา งานอดิเรก,  เทคนิคงานผ้า, เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556,  
http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5   

                                                      
1 นารดา งานอดิเรก, เทคนิคงานผ้า, เข้าถึงเมื่อ  13  มกราคม  2556, http://naradacrafts.com 

 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5%20%20วันที่ค้นข้อมูล
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://naradacrafts.com/
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2.การปะผ้า (Applique') คือการน าผ้าที่มีรูปลักษณะต่างๆ เช่น ต้นไม้ ดาว คน เป็นต้น 
มาเย็บสอยปะลงบนผ้าอีกชิ้นตามจินตนาการ 

 

 

       
 

 

ภาพที่ 23  ภาพประกอบงานปะผ้า (Applique') 
ที่มา :  นารดา  งานอดิเรก ,  เทคนิคงานผ้า , เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556 ,   

http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5   
 

3.การเย็บบุ (Quilting) คือการน าผ้ามาวางซ้อนกัน 3 ชั้น ดังนี้ 
 3.1 ผ้าชั้นบน (Quilting top) เป็นชิ้นผ้าที่ตกแต่งให้เกิดความสวยงามอย่างมีศิลปะ 

เช่น งาน Patchwork หรืองานApplique' 
 3.2 ส่วนชั้นใน (Batting) เป็นชิ้นที่ให้ความนุ่ม ท าด้วยใยโพลีเอสเตอร์ 
 3.3 ผ้ารองด้านหลัง (Backing)  
 น าผ้าทั้ง 3 ชิ้น มาเย็บบุด้วยลวดลายต่างๆให้ติดกัน โดยเย็บดันให้เกิดเป็นลายนูน

ขึ้นมา (คล้ายกับการเนาถี่ๆ ให้ระยะห่างเท่าๆกัน) 
 

 

      
 

ภาพที่ 24  ภาพประกอบการเย็บบุผ้า 
ที่มา :  นารดา  งานอดิเรก ,  เทคนิคงานผ้า, เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556 ,   

http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5   

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5%20%20วันที่ค้นข้อมูล
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5%20%20วันที่ค้นข้อมูล
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4.การปักผ้า (Embroidery) คือการเดินเส้นด้ายให้เป็นลวดลายต่างๆตามที่ก าหนด 
เหมือนเป็นการเก็บรายละเอียด เพ่ือให้ผลงานมีความสมบูรณ์ 

 
 

     
   

     
 

 
ภาพที่ 25  ภาพประกอบงานปัก 
ที่มา :  นารดา  งานอดิเรก ,  เทคนิคงานผ้า, เข้าถึงเมื่อ 13 มกราคม 2556 ,   

http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5   
 
 
 
 
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=406917%20เข้าถึงเมื่อ
http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&ld=401220&Ntype=5%20%20วันที่ค้นข้อมูล
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ภาพประกอบจากศิลปินที่ท าศิลปกรรมผ้า 
 

 
 

ภาพที่ 26  ผลงานของ Mrs.Noriko Nozawa 
ที่มา : ภาพถ่ายจากนิทรรศการแสดงศิลปะงานผ้า ของบริษัทจาโทเม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 

 

 
 

ภาพที่ 27  ผลงานของ Ms. Shima Michiko 
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ  
ค าว่า "ศิลปะ" เป็นค าที่มีความหมายกว้างขวางมาก เป็นศาสตร์ที่รวมผลงานที่มีคุณค่า

อย่างมหาศาลของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทัศนศิลป์ที่ประกอบไปด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณศิลป์หรือกระทั่ง ประยุกต์ศิลป์ซึ่งเป็นผลงานที่
เห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ล้วนให้คุณค่าให้ประโยชน์แก่มนุษย์ งานศิลปะแม้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ทางการใช้งานแต่คุณสมบัติที่ส าคัญยิ่งของศิลปะนั้นคือความงาม ความงามที่ท าให้เกิดความรู้สึก
ซาบซึ้ง ความพึงพอใจที่เรียกว่าคุณค่าทางสุนทรียะ ซึ่งคุณค่าทางสุนทรียะ นี้เองเป็นปัจจัยที่ท าให้
มนุษยเ์ลือกบริโภคผลงานศิลปะที่มีคุณค่า เพ่ือจรรโลงจิตใจให้สูงขึ้น 
  
องค์ประกอบของศิลปะ(Art Composition) 

1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา 
   เนื้อหาคือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม หรือโครงสร้างทางจิต เป็นผลที่ได้รับจากงาน

ศิลปะ ส่วนที่เป็นนามธรรมนี้ นอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง และแนวเรื่องรวมอยู่ด้วย ทั้งสามส่วนนี้มี
ความเชื่อมโยงกัน เรื่องกับเนื้อหาในงานบางประเภทแทบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภท
แทบไม่เกี่ยวข้องกันเลย เรื่อง กับแนวเรื่องบางแห่งนั้น มีความหมายแตกต่างกันไม่มากนัก โดยทั่วไป
อาจใช้แทนกันได้ แยกตามหัวข้อดังต่อไปนี ้

   1.1 เรื่อง (Subject) คือ สิ่งที่ ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะ
เป็นรูปธรรม เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น 

   1.2 แนวเรื่อง (Theme) คือ แนวทางของเรื่อง และเป็นต้นทางที่จะน าไปสู่เนื้อหาซึ่ง
เป็นผลขั ้นสุดท้าย เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เน้นความคิด 
(Concept) ของศิลปินที่มีต่อเรื่องหรือรูปทรง 

   1.3 เนื้อหา (Content) คือคุณค่าสาระหรือความหมายของงานศิลปะ ที่แสดงออกผ่าน
รูปทรงทางศิลปะ  

2. องค์ประกอบด้านรูปทรง 
   ทัศนธาตุ (Visual Elements)  ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง  ส่วนประกอบของศิลปะที่

มองเห็นได ้ประกอบไปด้วย 
    2.1 จุด (Dot) หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่พ้ืนผิว ซึ่งเกิดจากการจิ้ม 

กด กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด จุดเป็นต้น
ก าเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว ฯลฯ น าจุดมาวางเรียงต่อกัน จะเกิดเป็น เส้นและเมื่อ
น าจุดมาวางให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้ 



28 

 

   2.2 เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ เพราะท าให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และ
จิตใจของมนุษย์ เส้นเป็นพ้ืนฐานส าคัญของศิลปะ ใช้ร่างภาพ เพ่ือถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิด ให้
ปรากฏเป็นรูปภาพ  

   2.3 รูปร่างและรูปทรง 
                      2.3.1 รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของ
เครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิต ิมีความกว้าง  และความยาว   

         2.3.2 รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตา
ในลักษณะ 3 มิติ มีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนา หรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่
ภายใน มีปริมาตร และมีน้ าหนัก  

   2.4 น้ าหนักอ่อน - แก ่(Value) หมายถึง จ านวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่างๆ และ แสง
เงา   ตามที่ประสาทตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้ าหนักของสีขาว - ด า ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิด
มิต ิเกิดระยะใกล้ไกล และสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง 

   2.5 สี (Color)  หมายถึง  สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบๆ ตัวเรา  เป็นธาตุที่ส าคัญ  มีพลัง สี
ท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย  เช่น  ท าให้รู้สึกสดใส ร่าเริง  ตื่นเต้น  หม่นหมองหรือเศร้าซึม 
ได้  เป็นต้น  

   2.6 บริเวณว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่าง ไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือ
เนื้อหาในการจัดองค์ประกอบใดก็ตาม ถ้าปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะ
ให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว 

   2.7 พ้ืนผิว (Texture) หมายถึง พ้ืนผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์
สร้างสรรค์ข้ึน พ้ืนผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน ย่อมให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันด้วย  

  
หลักการออกแบบ ( Principles of Design ) 

ในการออกแบบสิ่งใดก็ตาม นักออกแบบควรจะต้องค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงาม  
งานออกแบบนั้นจึงจะมีคุณค่าสมบูรณ์ เช่น เก้าอ้ีใช้ประโยชน์ในการนั่ง    แต่ทางด้านความงามของ
รูปแบบเก้าอ้ีมีไว้ส าหรับชื่นชมสิ่งที่จะน ามาประกอบกันให้เกิดความงาม ก็คือ ส่วนประกอบในการ
ออกแบบ แต่การจัดส่วนประกอบเข้าด้วยกันต้องมีหลัก หลักดังกล่าวนั้น ได้แก่   หลักการออกแบบ 
ซึ่งมีอยู่ 7 ประการ ดังต่อไปนี้   

1. เอกภาพ (Unity) เอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ ทั้ง
ทางด้านรูปลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิด
ความเป็นอันหนึ่งเดียว เพ่ือผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงานศิลปะ คือ 
การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพให้แก่สิ่งที่
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ขัดแย้งกัน เพื่อให้รวมตัวกันได้โดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กัน เอกภาพของงานศิลปะมีอยู่ 2 
ประการ คือ 

 1.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกที่มีจุดหมายเดียว แน่นอน 
และมีความเรียบง่าย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณ์ไม่ได้ เนื่องจากจะท าให้
สับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคนก็สามารถท าให้เกิด
เอกภาพแก่ผลงานได้ 

 1.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบของ
องค์ประกอบทางศิลปะ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงหนึ่ง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของ
ศิลปินออกมาได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรงนั้นเป็นสิ่งส าคัญทีสุดต่อความงามของผลงานศิลปะ 
เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ์ ดังนั้นกฎเกณฑ์ใน
การสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ 

2. ความกลมกลืน (Harmony) ในการออกแบบให้เกิดความงดงาม จะต้องประสาน
ส่วนประกอบในการออกแบบให้กลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ โดยการจัดส่วนประกอบในการออกแบบ ให้
กลมกลืนกัน หลักของความกลมกลืนกันพิจารณาอย่างกว้างๆ ได้แก่ ความคล้ายกัน ความใกล้เคียงกัน 
ความเหมือนกัน ความคิดในแนวเดียวกัน ความกลมกลืนมากที่สุด คือ ความเหมือนกัน ความ
กลมกลืนน้อยที่สุด คือ ความเกือบต่างกัน 

ความกลมกลืนในการออกแบบ เป็นความกลมกลืนของส่วนประกอบในการออกแบบซึ่งมี
ทั้งความกลมกลืนของเส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน สี น้ าหนัก ลักษณะผิว รวมทั้งความ
กลมกลืนของความคิดและจุดมุ่งหมาย 

3. ความขัดแย้ง (Contrast) ความขัดแย้ง คือ การจัดส่วนประกอบของการออกแบบที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกันมาไว้ด้วยกัน ใช้แก้ความเบื่อหน่ายอันเกิดจากความกลมกลืนที่มากเกินไป ซ่ึงจะ
ท าให้งานออกแบบนั้นน่าสนใจ  และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  ความขัดแย้งที่เป็นเอกภาพจะต้องเป็นความ
ขัดแย้งที่กลมกลืน คือ ขัดแย้งเป็นส่วนน้อยกลมกลืนเป็นส่วนใหญ่ 

 4. สัดส่วน (Proportion) สัดส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาด
ขององค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งในขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึง
ความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย 
ขององค์ประกอบทั้งหลายที่น ามาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

   4.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐานจากรูปลักษณะตามธรรมชาติของ คน สัตว์ พืช ซึ่ง
โดยทั่วไปถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติจะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปลักษณะที่เป็นการ
สร้างสรรค์ของมนุษย์ 
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   4.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพ่ือความงามของรูปทรงเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพ่ือแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วย สัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ 
ความรู้สึกให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ลักษณะเช่นนี้ท าให้งานศิลปะของชน
ชาติต่างๆมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และความรู้สึกที่ต้องการแสดงออก
ต่างๆกันไป 

5. จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ ากันขององค์ประกอบ 
เป็นการซ้ าทีเ่ป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น
จนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจากการซ้ าของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับ
ช่องไฟ หรือเกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือน้ าหนัก รูปแบบๆหนึ่งอาจ
เรียกว่าแม่ลาย การน าแม่ลายมาจัดวางซ้ าๆกันท าให้เกิดจังหวะ และถ้าจัดจังหวะให้แตกต่า งกัน
ออกไป ด้วยการเว้นช่วงหรือสลับช่วง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างมากมาย แต่
จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่ายๆ ให้ความรู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่าย เนื่องจากขาดความหมาย 
เป็นการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกัน แต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะที่น่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ 
การเคลื่อนไหวของคน สัตว์ การเจริญเติบโตของพืช การเต้นร าเป็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้างที่ให้
แรงบันดาลใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย ช่วงจังหวะลีลาในการออกแบบสามารถแบ่งออกได้ 3 
ลักษณะ 
  5.1 จังหวะซ้ า ๆ กัน (Repetition) 
  5.2 จังหวะที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง (Gradation or progression) 
  5.3 จังหวะที่เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง (Continuous related movement)  
 6. การเน้น (Emphasis) การออกแบบทุกๆ อย่างต้องการให้มีความเด่นสะดุดตา เพ่ือให้ผู้
ดูเกิดความสนใจสาระของงานออกแบบนั้นๆ การสร้างความสนใจได้ดีก็คือการเน้น ดังนั้น    งาน
ออกแบบที่มีคุณภาพจึงควรมีจุดศูนย์กลางของความสนใจ    หรือมีพ้ืนที่ที่เด่นประกอบอยู่ด้วยเสมอ 
การเน้นให้เกิดจุดเด่นสามารถท าให้โดยใช้ เส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ขนาด ลักษณะผิว สี น้ าหนัก
ตลอดจนบริเวณว่าง ให้มีความแตกต่างกับส่วนใหญ่ 
 
ประยุกต์ศิลป ์

การน าศิลปะไปประยุกต์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะ
นอกจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุในงานศิลปะแล้ว  ยังต้องสามารถปรับเปลี่ยนและ
สร้างความสัมพันธ์ให้ทัศนธาตุของ 2 สิ่งสามารถอยู่รวมกันได้  อี กทั้งโยงไปถึงรสนิยมและ
ประสบการณ์ของผู้ประยุกต์งานศิลปะ จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งบอกออกมาชัดเจนได้ว่า ถูกหรือผิด 
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แต่จะสามารถบอกได้ว่างามหรือไม่งาม พอเหมาะพอดีหรือไม่ แล้วการแบ่งปันระหว่างศิลปะกับ
ประโยชน์ใช้สอย ควรจีมีสัดส่วนเท่าใดก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกด้วย2 

การประยุกต์งานจิตรกรรมที่ใช้วัสดุ แบ่งได้ 3 วิธีดังนี้ 
1. การน าศิลปะเข้าไปประยุกต์ให้เกิดการใช้สอย และความงามที่สัมพันธ์กัน เช่น การ

ออกแบบพ้ืนที่อาคารกับผลงานศิลปะให้มีความสัมพันธ์กันในทั้งรูปแบบภายนอกและแนวความคิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานจิตรกรรมที่ใช้วัสดุนั้น ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุในงานจิตรกรรม กับวัสดุที่ใช้ในอาคารอย่างเช่น วัสดุที่ใช้ในงานจิตรกรรมมีลักษณะเป็นงาน
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน คงจะเข้ากันได้ยากกับวัสดุของอาคารที่เน้นในเรื่องความทันสมัย หรือการใช้วัสดุ
ในงานจิตรกรรมที่หลากหลาย และมีความซับซ้อนมากๆ อาจเข้าได้ยากกับพ้ืนที่อาคารที่เรียบง่าย 
เน้นความโปร่ง เป็นต้น 

อีกแนวทางหนึ่ง การน าวัสดุและวิธีการสร้างงานจิตรกรรมไปใช้ ท าให้วัตถุที่ เน้น
ประโยชน์ใช้สอยนั้นๆ เกิดความสนใจ เช่น เราสามารถใช้งานจิตรกรรมและวัสดุสร้างลงบนเก้าอ้ี หรือ 
โต๊ะสักตัวหนึ่ง โดยใช้สี และอาจใช้วัสดุ เช่น โลหะ หรือเศษกระเบื้อง สร้างขึ้นได้ตามแนวความคิดใน
งานศิลปะ อีกตัวอย่างคือ สามารถน าวัสดุที่ท าให้เกิดความเลื่อมพราย โดยผสมผสานงานจิตรกรรม
บนผ้า เช่น การวาดภาพบนผ้าไหม หรือผ้าบาติกในผลงานระดับโลก คงจะเห็นได้จากเก้าอ้ีของมองเด
รียนที่น ารูปแบบผลงานจิตรกรรมมาท าเป็นเก้าอ้ี 

 

 
 

 

ภาพที่ 30  ผลงานจิตรกรรมของมองเดรียนที่น ามาท าเป็นเก้าอ้ี 
ที่มา : mathidesign, เก้าอ้ีของมองเดรียน , เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2556 , 
http://www.mathidesign.com  
                                                      

2คณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศกึษา,  ประยุกตศิลป์ : แนวความคิดกับรูปทรง , กรุงเทพฯ: Siam 

Tong Kit., 2548, 23. 
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ภาพที่ 31  ผลงานศิลปกรรมผ้าที่น าท าเป็นเก้าอ้ี 
ที่มา : Latimes, Applied art design, เข้าถึงวันที่ 17 มกราคม 2556, 
http://www.Latimesblogs.latimes.com  

 

2. การประยุกต์จินตนาการทางศิลปะเข้ากับหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย อย่างเช่น การน า
เก้าอ้ี โต๊ะ เตียง หรือเครื่องใช้ไม้สอย มาสร้างเป็นงานศิลปะ 

 

 

      
 

         
 

 

ภาพที่ 32  ผลงานศิลปะท่ีน ามาประยุกต์ใช้สอย 
ที่มา : helsinkidesign, Applied art design , เข้าถึงวันที่ 17 มกราคม 2556 ,  
http ://www.helsinkidesignweek.com   
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 3. การสร้างผลงานศิลปะไปติดตั้งเฉพาะที่ ผลงานมีรูปแบบและเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของศิลปิน ผสมผสานกับแนวความคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของสถานที่
นั้นๆ อย่างลงตัว 
 

 

      
 

 

 

ภาพที่ 33  ภาพผลงานประยุกต์ศิลป์เพ่ือการติดตั้งเฉพาะที่ 
 

ที่มา : ชานไม้ชายเขา, ศิลปะกับโรงแรม, เข้าถึงวันที่ 17 มกราคม 2556.   
http : //rainynight.bloggang.com  
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ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรกเมื่อเข้ามา
ศึกษาในระดับปริญญาโท โดยศึกษา ค้นคว้า และทดลอง เพ่ือหาเทคนิคและแนวทางที่เหมาะสมกับ
อารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกมา จนกระทั่งผลงานที่สร้างสรรค์ได้มีการพัฒนาในด้านรูปแบบ
และการแสดงออกท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงแรก ยังคงมีความต่อเนื่องในแนวความคิดและรูปแบบจาก
ช่วงระยะการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศของความสุข ในหัวข้อ 
“สวนสนุกกับความสุขในวัยเยาว์” ที่ต้องการแสดงออกถึงการหวนคิดถึงความทรงจ าอันแสนสุขในวัย
เด็ก ที่ได้ไปเที่ยวสวนสนุกแล้วเกิดความคิดจินตนาการถึงดินแดนแห่งความฝันที่มีแต่ความสุข รูปแบบ
จะเน้นองค์ประกอบของเส้นสายเลื่อนไหลอย่างอิสระ สนุกสนาน มีรูปทรงที่ถูกดัดแปลง ลดทอน เติม
แต่งด้วยจินตนาการจากของเล่นและเครื่องเล่นต่างๆ ผสมผสานกับผืนผ้า เศษผ้าที่มีสีสันหลากหลาย 
และวัสดุ เช่น กระดุม ลูกปัดที่สีสดใสมาแต่งแต้ม จัดวางองค์ประกอบให้มีบรรยากาศความเพ้อฝัน
อย่างอิสระ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆตามจินตนาการและความทรงจ าอันแสนสุข โดยการสร้างสรรค์
ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์นั้น ได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงของการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่1 (ปีการศึกษา 2551) 
ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่2 (ปีการศึกษา 2552) 
ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่3 (ปีการศึกษา 2553) 
ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่4 (ปีการศึกษา 2554) 
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ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี1 (ปีการศึกษา 2551) 
 

 
 

ภาพที่ 34  ภาพผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 1  
 

   
 

 
    การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในช่วงนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจินตนาการถึงดินแดนแห่ง
ความสนุกสนาน  รูปแบบจะเน้นความเพ้อฝันตามจินตนาการของตนเอง โดยจัดวางองค์ประกอบที่มี
เส้นสายวิ่งล้อไปตามพ้ืนที่ต่างๆอย่างสนุกสนาน ผ่านบรรยากาศสีสันที่หลากหลายด้วยรูปทรงที่ถูกเติม
แต่งมาจากจินตนาการด้วยสีสันที่สนุกสนาน   

ผลงานชิ้นนี้ มีการจัดวางองค์ประกอบค่อนข้างที่จะกระจายเท่ากันทั่วทั้งภาพ ท าให้เกิด
จุดเด่นที่ไม่ชัดเจน ท าให้ขาดเอกภาพ ส่งผลให้ส่วนต่างๆภายในภาพขาดความน่าสนใจ แม้จะสร้าง
รูปทรงที่แปลกสะดุดตาแล้วก็ตาม รวมถึงวัสดุที่น ามาใช้ยังคงให้ความรู้สึกที่แข็งกระด้างอยู่ ยังไม่ได้
ลดทอนความเป็นวัสดุลง จึงส่งผลให้เส้นสายที่ใช้ไม่มีความเคลื่อนคล้อยไหลลื่นอย่างอิสระเท่าท่ีควร 
 

ชื่อภาพ : สวนสนุกแห่งดินแดนจินตนาการ   
เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
ขนาด : 140 x 160 ซ.ม. 



36 

 

 

ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี2 (ปีการศึกษา 2552) 
 

 
 

ภาพที่ 35  ภาพผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 2  
 

    
 

 
  
ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้ มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับจินตนาการจากนิทาน ที่เกี่ยวกับดินแดน

แห่งความฝันที่แสนสุข สนุกสนาน จึงใช้องค์ประกอบของเส้นที่ให้ความรู้สึกเลื่อนไหลไปในส่วนต่างๆ
ของภาพ มีการจัดวางบรรยากาศเป็นช่องสี่เหลี่ยม ที่แต่ละช่องจะมีเรื่องราวและรูปทรงต่างๆที่ถูก
สร้างสรรค์ขึ้น ในบรรยากาศของเมืองต่างๆที่อยู่ในนิทานจากจินตนาการชุดนี้ เช่น เมืองอวกาศ ที่มี
แสงดาวระยิบระยับ เมืองขนมหวานที่ถูกรังสรรค์เป็นสวนสนุก เมืองใต้ทะเลที่มีพระจันทร์เสี้ยวอยู่ใต้
ผืนน้ า เมืองที่มีลูกโป่งใสสีสันอ่อนหวานปกคลุมภูเขาที่เต็มไปด้วยตัวการ์ตูนรูปร่างประหลาด เต็มไป
ด้วยความเพ้อฝัน แต่โดยรวมงานมีเอกภาพดีข้ึน 

 

ชื่อภาพ : จินตนาการจากนิทาน 1  
เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
ขนาด : 120 x 150 ซ.ม. 



37 

 

 

 
 

ภาพที่  36 ภาพผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 2  
 

    
 
 
ผลงานชิ้นนี้ยังคงมีเรื่องราวของจินตนาการจากนิทาน โดยพัฒนาองค์ประกอบและสีสัน

ให้มีความสอดคล้องกันในบรรยากาศของความฝันยามค่ าคืนถึงดินแดนมหัศจรรย์ ที่มีสัตว์ และพืช
พรรณต้นไม้รูปร่างแสนประหลาด เบาล่องลอยผ่านไปในเมืองต่างๆท่ีแบ่งเป็นช่องเหมือนหน้ากระดาษ
นิทานแต่ละหน้า ที่มีองค์ประกอบของเส้นสายโค้งเลื่อนไหลไปยังหน้ากระดาษต่างๆในยามราตรี  

องค์ประกอบและสีสันในผลงานชิ้นนี้ค่อนข้างมีความน่าสนใจ ด้วยรูปทรงที่มีความพัฒนา
ให้มีบางส่วนที่นูนขึ้นมา ผสมผสานรูปทรงที่กลืนกับบรรยากาศบ้าง เพ่ือสร้างระยะใกล้ไกล สีสันที่ใช้
ค่อนข้างสบายตา  

ชื่อภาพ : จินตนาการจากนิทาน 2  
เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
ขนาด : 120 x 150 ซ.ม. 
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ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี3 (ปีการศึกษา 2553) 
 

 
 

ภาพที่  37 ภาพผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 3  
 

    
 

 
 

ผลงานในช่วงนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนในจินตนาการ ที่มีเนื้อหาเป็นป่าที่มีสีสันน่า
หลงใหล โดยรูปทรงยังคงอ้างอิงจากธรรมชาติจริงอยู่มาก องค์ประกอบในผลงานชุดนี้ใช้เรื่องเส้นของ
ต้นไม้ที่ทับซ้อนไปมาและความตื้นลึกของสีบรรยากาศกับรูปทรงในงาน  เพ่ือต้องการให้รู้สึกถึงความ
หลงใหลที่ดูลึกลับ มีรูปทรงของพืชพรรณที่ถูกสร้างสรรค์เติมแต่งให้ดูพิศวง ชวนให้เข้าไปในป่าแห่ง
จินตนาการนี้  

องค์ประกอบและสีสันที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้มีความน่าสนใจและสอดคล้องทางด้านเนื้อหา
อารมณ์แห่งความหลงใหล ลึกลับในป่า รูปทรงที่ใช้มีความน่าสนใจด้วยรูปลักษณ์และเทคนิคที่ใช้เส้น
สายลายสีของเส้นด้ายมาสร้างบรรยากาศ และเริ่มใช้สีมาย้อมผ้าเองเป็นบรรยากาศพ้ืนหลัง ท าให้ผล
งานชิ้นนี้มีความละมุนละไมมากกว่าการใช้ผ้าส าเร็จรูป แต่ข้อเสียของผลงานชิ้นนี้ คือ การจัดวาง
องค์ประกอบที่ใช้ยังคงให้มิติของความลึกไม่พอกับแนวความคิด จึงท าให้อารมณ์และความรู้สึกยังดูไม่
ลึกลับเท่าที่ควร  

ชื่อภาพ : ป่าในจินตนาการ  
เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
ขนาด : 120 x 160 ซ.ม. 
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ผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี4 (ปีการศึกษา 2554) 
การสร้างผลงานในระยะนี ้ ได้มีการทดลองติดตั ้งผลงานเพื่อน าไปสู ่การสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นโครงการประยุกต์งานจิตรกรรมให้เข้าไปมีบทบาทกับสถานที่ จึงได้มีการทดลอง
ติดตั้งผลงาน โดยการตัดต่อภาพ ผลงานกับสถานที่โดยค านึงถึงความสอดคล้องกันกับเนื้อหาของ
ผลงานกับสถานที่นั้นๆเป็นหลัก นอกจากนี้ยังค านึงถึงรูปทรงของผลงานกับรูปแบบของการตกแต่ง
สถานที่ 

ผลงานชุดนี ้จึงมีการปรับเนื ้อหาให้เหมาะสมกับสถานที่ที ่ติดตั ้งผลงาน มีเรื ่องราวที่
เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการตกแต่งของสถานที่ที ่มีแนวคิดของการอยู่ร่วมกันกับ
ธรรมชาติ รูปแบบงานในชิ้นแรกเป็นรูปแบบงานเหมือนจริง อ้างอิงรูปทรงจากธรรมชาติ จัดวาง
องค์ประกอบให้มีความเรียบง่าย ต้องการให้รู้สึกถึงความสงบของบรรยากาศในภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 38  ภาพผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 4  
 

    
 

 
               การสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ มีแนวคิดมาจากความประทับใจในบรรยากาศของธรรมชาติ 
โดยใช้รูปแบบเหมือนจริงในการแสดงออก ผ่านกระบวนการทางเทคนิคงานผ้าที่มีความพิถีพิถันใน
การรังสรรค์ขึ้น เริ่มใช้เทคนิคการเดินเส้นด้ายมาสร้างพ้ืนผิวลวดลายภายในงานแทนการใช้วัสดุ
ส าเร็จรูป ท าให้ผลงานดูละมุนขึ้น  

ชื่อภาพ : ความงามของธรรมชาติ 1  
เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
ขนาด : 120 x 120 ซ.ม. 
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ภาพที่ 39  ภาพบรรยากาศของโรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ และการทดลองติดตั้งผลงาน 

ศิลปกรรมผ้า “ความงามของธรรมชาติ 1” 
 

 การติดตั้งผลงานศิลปกรรมผ้าชิ้นนี้ ได้เลือกสถานที่คือ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขา
ใหญ่ ที่มีทัศนียภาพเป็นภูเขาอยู่เบื้องหลัง แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ให้บรรยากาศที่ถูกล้อมรอบด้วย
ธรรมชาติอันเขียวขจี ภายในอาคารเน้นการตกแต่งบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกสงบควบคู่กับทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติ ได้ทดลองติดตั้งผลงานในพ้ืนที่ส่วนของห้องอาหาร บนผนังลายหินสีด า แม้
แนวความคิดของสถานที่กับผลงานจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันคือ ความประทับใจใน
ความงามทางทัศนียภาพของธรรมชาติ ด้วยเนื้อหาของงานไม่มีความขัดแย้งกับสถานที่ แต่รูปแบบ
ของตัวผลงานยังขาดซึ่งความพิเศษทางการออกแบบ 
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ภาพที่ 40  ภาพผลงานจิตรกรรมระยะก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 4  
 

    
 
 

    ผลงานชิ้นนี้ได้มีการพัฒนาปรับองค์ประกอบให้มีความเบาทางสายตามากขึ้น ด้วยรูปทรง
ที่ถูกจัดวางอย่างมีระเบียบ มีการลดหลั่นเป็นจังหวะ ไม่ทับซ้อนมาก เพ่ิมสีสันลวดลายของด้ายให้
แสดงพ้ืนผิวของลายใบไม้ด้วยคู่ตรงข้าม ท าให้งานดูน่าสนใจ ไม่เกิดความรู้สึกแข็งกระด้าง สีที่แสดง
ออกมาก็สามารถสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกถึงยามเช้าอันอบอุ่นได้ค่อนข้างดี 

 
 
 

ชื่อภาพ : ความงามของธรรมชาติ 2  
เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
ขนาด : 110 x 120 ซ.ม. 
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ภาพที่ 41  ภาพบรรยากาศของโรงแรมทิพา รีสอร์ท กระบี่ และการทดลองติดตั้งผลงานศิลปกรรมผ้า 

“ความงามของธรรมชาติ 2” 
 

 ส าหรับพ้ืนที่ติดตั้งผลงานชิ้นนี้ คือ ภายในห้องพักของโรงแรมทิพา รีสอร์ท กระบี่ 
บรรยากาศโดยรอบของโรงแรมจะถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา แนวความคิดจึงอิงแอบกับภูเขาต้นไม้
มากกว่าทะเล ทางโรงแรมจึงใช้สีฟ้าน้ าทะเลมาตกแต่งตัดกับสีขาว ท าให้ดูสดใสและสบายตา ถึงแม้ว่า
จะได้มีการปรับองค์ประกอบให้ดูเป็นระเบียบและเบาขึ้น ทั้งด้วยเรื่องแนวความคิดที่เกี่ยวกับความ
ประทับใจในธรรมชาติที่มีความสอดคล้องกับโรงแรม แต่รูปแบบของผลงานที่ยังคงไม่เหมาะสม
สัมพันธ์กับสถานที่ ท าให้ไม่ก่อให้เกิดความงามด้านสุนทรียะกับพ้ืนที่ติดตั้ง 
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สรุปการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาแนวทางหรือ
แนวความคิดหลัก ที่จะน าการก าหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ต่อไป การสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมช่วงแรกนั้นยังคงไม่มีแนวทางงานที่ชัดเจน  ยังคงค้นหา ทดลอง ปรับเปลี่ยนเพื่อ
ค้นหารูปแบบที่น่าสนใจ  จนพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานมาในช่วงที่ 4 ที่มีอ้างอิงกับสถานที่  โดย
เน้นไปที่รูปแบบความเหมือนจริง แต่เนื่องจากขาดประสบการณ์ทางด้านเทคนิคท าให้ผลงานไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นแนวเหมือนจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ และไม่สามารถสื่อถึงรูปแบบได้อย่างชัดเจน จึง
ได้ทดลองแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนแนวทางรูปแบบ  ผลงานในช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์จึงมี
การพัฒนารูปแบบให้เป็นแนวกึ่งนามธรรม  และปรับแนวความคิดให้สอดคล้องกับสถานที่ที่ติดตั้งผลงาน 
เพ่ือพัฒนาเป็นผลงานสร้างสรรค์ท่ีสมบูรณ์ 

จากประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แรงบันดาลใจ ความประทับใจ รวมไปถึง
การศึกษาข้อมูลจาก เอกสาร ลัทธิศิลปะ ผลงานของศิลปิน รวมไปถึงทบทวนผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่าน
มา ข้าพเจ้าได้น าความรู้เหล่านั้น ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิด ให้มีลักษณะเฉพาะตน
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 
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บทที่ 3 

การด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
 

 วิทยานิพนธ์นี้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า เพ่ือใช้ในการตกแต่ง
สถานที่ ในบทนี้จึงได้รวบรวมข้ันตอนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ทั้งในส่วนที่เป็นผลงานศิลปกรรมผ้า 
การเลือกและวิเคราะห์สถานที่ รวมถึงขั้นตอนการประยุกต์ผลงานเพ่ือติดตั้งภายในสถานที่ที่ผ่านการ
คัดสรรจนมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการมากที่สุด ทั้งในด้านเนื้อหาและความสอดคล้อง
กับการออกแบบตกแต่ง จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลของสถานที่เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึง
ตั้งสมมติฐานเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปกรรมผ้าตามจุดประสงค์ของสถานที่  
 ในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้เลือกโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวนเป็น
กรณีศึกษา  เนื่องจากเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา และการออกแบบตกแต่ง ทั้งโรงแรมมี
แนวทางการตกแต่งใกล้เคียงกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของข้าพเจ้าดังนี้ 
 1. ความประทับใจในบรรยากาศของธรรมชาติ มีการจัดสวนภายในโรงแรมให้มีความ
เขียวชอุ่มด้วยต้นไม้ใหญ่ และใช้พุ่มไม้ ต้นไม้ ในการตกแต่งโดยรอบของโรงแรม สีเขียวของต้นไม้ตัด
กับสีขาวของตัวอาคาร ท าให้ดูร่มรื่น สบายตา 
 2. ความต้องการให้บรรยากาศธรรมชาติเข้าไปมีส่วนร่วมภายในโรงแรม โดยทางโรงแรม
จะเน้นใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติในการตกแต่งเป็นหลักคือ หินอ่อนกับไม้ แม้แต่ของตกแต่งเล็กน้อยเพ่ือ
เพ่ิมบรรยากาศก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติเหมือนกัน เช่น พ้ืนที่โรยด้วยก้อนหินสีขาวภายในห้องน้ า 
เก้าอ้ีโซฟาที่ท าจากหวาย เป็นต้น 
 3. การออกแบบตกแต่งที่ต้องการสื่อถึงความสงบในบรรยากาศธรรมชาติ จะเห็นจากสีสัน
ที่ตกแต่งภายในและของประดับ ที่ใช้สีโทนของวัสดุธรรมชาติที่แสดงความงามของพ้ืนผิวด้วยตัวเอง 
โทนสีจึงค่อนข้างคลุมโทนไปในทางสีขาว เทาจากหินอ่อนและก้อนหิน สีน้ าตาลจากสีของเนื้อไม้ จึง
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกสงบในบรรยากาศอิงแอบกับธรรมชาติ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน 
 ลักซ์ เอ็กซ์แอล เป็นโรงแรมบูติก โดยเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นโรงแรมประเภทอพาตเม้นท์  แต่
มาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นโรงแรมขนาดกลาง โดยทางเจ้าของโรงแรมเป็นผู้ออกแบบเองใหม่
ทั้งหมด 
 จากเคยทดลองติดตั้งผลงานมาแล้ว ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์พบว่าคือโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์
แอล มีความเหมาะสมที่สุด โดยโรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมขนาดกลางมี  7 ชั้น 51 ห้องนอน การ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีลักษณะทางโครงสร้างที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เน้นการตกแต่งเฉพาะส่วน
หลักๆ และส่วนส าคัญ ซึ่งสไตล์การตกแต่งของสถานที่แห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นคือ เน้น
ความเรียบง่าย ดูสะอาดตา จะใช้ โทนสีขาวเป็นหลักสลับกับสีน้ าตาลของเนื้อไม้ ส่วนส าคัญคือการ
จัดสรรพื้นที่ การเน้นความโปร่งโล่งสบาย จุดเด่นของการตกแต่งโรงแรมคือ การใช้ประตูและหน้าต่าง
กระจกที่มีขนาดใหญ่  เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในโรงแรมให้ดูกว้างขึ้น โปร่งโล่งเห็นถึงสวนต้นไม้
ภายนอกโรงแรม การตกแต่งที่นี่เน้นการตกแต่งแบบทันสมัย โดยใช้ ไม้ เหล็ก แก้ว และหินอ่อนมาใช้
ร่วมกัน  เพ่ือสะท้อนถึงแนวคิดในการตกแต่งที่ต้องการสื่อบริบทความเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายธรรมชาติ 
ทางโรงแรมมีสระว่ายน้ าขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณรอบๆ เน้นบรรยากาศที่เย็น
สบายของต้นไม้ท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเสมือนอยู่ท่ามกลางสวนในบ้าน  
                

 สถานที่ตั้ง 
 โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล 82/8 ซ.หลังสวน เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42  แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงแรม 

 
 

 
 



46 

 

 
 

ภาพที่ 43  บริเวณหน้าโรงแรม 
 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพบรรยากาศโดยรอบโรงแรม 

 

 โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน เป็นโรงแรมขนาดกลางมี  7 ชั้น 51 ห้องนอน การ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมมีลักษณะทางโครงสร้างที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน โดยรอบของโรงแรมนั้น     
ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ มีสระว่ายน้ าขนาดเล็ก มีที่นั่งพักผ่อนหลายจุด เพ่ือให้แขกที่มาพักได้สัมผัส
ธรรมชาติโดยรอบของโรงแรม และพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ 
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ภาพที่ 45  มุมทิวทัศน์บริเวณสระว่ายน้ าที่มีสวนร่มรื่น 
 

 สระว่ายน้ าอยู่ทางด้านหลังของโรงแรม ออกแบบให้มีความเรียบง่ายท่ามกลางสวนต้นไม้
ใหญ่ ความโดดเด่นจะอยู่ที่ลวดลายของพ้ืนผิววัสดุที่ใช้ ท าให้เกิดเป็นโทนสีและลวดลายที่น่าสนใจ 
ผสมผสานกับลวดลายไม้ของพ้ืน เตียงอาบแดด และชุดโต๊ะเก้าอ้ีไว้นั่งพักผ่อน จึงช่วยส่งเสริมให้ พ้ืนที่
มีมีบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ 
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ภาพที่ 46  ภาพบรรยากาศด้านหลังของโรงแรม 

 

 บริเวณด้านหลังของโรงแรมเป็นสระว่ายน้ าและสวนขนาดเล็ก มีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น
เขียวขจี ประตูกระจกใสขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 2 ชั้น ไว้เลื่อนเปิดปิดตัวอาคาร และท าให้ภายใน
ด้านในเห็นถึงทัศนียภาพด้านนอก  ผนังสูงยาวของตัวอาคารด้านทางขึ้นลงของสระว่ายน้ า ทาง
โรงแรมได้ออกแบบให้มีความน่าสนใจด้วยการใช้หญ้ามอสเขียวปูเต็มก าแพง ท าให้รู้สึกถึงการให้
ธรรมชาติเข้าไปมีส่วนร่วมภายในตัวอาคาร และก่อให้เกิดสุนทรีย์ทางด้านความงาม 
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ภาพที่ 47  ภาพบรรยากาศด้านทางข้ึนห้องอาหารชั้น 2 

 

 บริเวณนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างอาคารกับสวนภายนอก มีบันไดพ้ืนไม้สูงยาวทอดตัวขึ้น
ไปยังชั้น 2 ที่เป็นห้องอาหาร จุดเด่นในส่วนนี้จะเป็นเรื่องการผสมผสานการตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ
กับวัสดุสมัยใหม่ คือ ไม้กับกระจกใส ท าให้ดูมีความเป็นสมัยใหม่ที่เข้ากันกับความเป็นธรรมชาติได้
อย่างลงตัว 
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ภาพที่ 48  ภาพบรรยากาศบริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1 
 

 บริเวณส่วนต้อนรับของโรงแรมนั้น มีขนาดพ้ืนที่ไม่ใหญ่มาก ด้านหน้ามีกระจกใสยาว ท า
ให้เห็นถึงบรรยากาศโดยรอบ จึงไม่รู้สึกอึดอัด และท าให้พ้ืนที่ส่วนนี้ดูกว้างขึ้น การออกแบบตกแต่งได้
มีการใช้วัสดุที่ผสมผสานกันกับวัสดุที่มาจากธรรมชาติกับวัสดุสมัยใหม่ เช่น พวกอะลูมิเนียม สแตน
เลส และกระจกใส มาตกแต่งสร้างความลงตัวเข้ากัน กับบริบทความเป็นเมืองที่ต้องการบรรยากาศ
ของธรรมชาติ  
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ภาพที่ 49  ภาพบรรยากาศภายในห้องอาหาร 
 

 ห้องอาหารนี้อยู่บริเวณชั้น 2 ของโรงแรม มีกระจกใสบานใหญ่ที่มองเห็นถึงทัศนียภาพ
ของสวนและสระว่ายน้ า ท าให้บรรยากาศดูโปร่ง โล่งสบายและท าให้พ้ืนที่ดูกว้างขึ้น การตกแต่งจะใช้
ชุดโต๊ะที่โชว์พ้ืนผิวอันเป็นระเบียบลายเส้นตรงของไม้ โดยใช้เส้นสแตนเลสมาผสมผสานในการตกแต่ง 
ท าให้ดูมีความเป็นสมัยใหม่ 
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ภาพที่ 50  ภาพบรรยากาศทางเข้าห้องพัก 
 

 การตกแต่งพ้ืนที่ส่วนนี้เน้นความเรียบง่ายที่ท าให้เกิดบรรยากาศของความสงบ ด้วยโทนสี
เทาอ่อน สีครีม และสีน้ าตาลของไม้จากของตกแต่ง มุมทางด้านหน้าลิฟต์โดยสาร มีกระจกใสขนาด
ใหญ่ที่มองเห็นถึงทัศนียภาพความเป็นเมือง มีตึกสูงใหญ่ตั้งเรียงรายตัดกับท้องฟ้าใส ท าให้มีมุมมองใน
เชิงความรู้สึกที่ไม่ซ้ า เหมือนเปลี่ยนบรรยากาศจากด้านล่างที่ร่มรื่นด้วยธรรมชาติ มาสู่บริบท
ทัศนียภาพของเมืองหลวง 
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ภาพที่ 51   ภาพบรรยากาศภายในห้องพัก 
 
 โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน มีห้องพักทั้งหมด 51 ห้อง ภายในห้องพักมีการตกแต่งที่
ไปในทิศทางเดียวกันคือ เน้นความสงบ เรียบง่าย ที่ใช้สีของวัสดุธรรมชาติที่แสดงพ้ืนผิวและลวดลาย
มาตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นลายหินอ่อนที่ไล่น้ าหนักเข้ม อ่อน สีขาวของก้อนหินที่โรยพ้ืนห้องน้ าก็ไล่เฉดสี
ของพ้ืนผิวลายหิน ลายของไม้ก็ใช้เส้นสายในการตกแต่งที่มีทั้งลายเส้นเล็ก ลายเส้นใหญ่ จึงท าให้ดูไม่
จ าเจ มีความน่าสนใจ ด้วยวัสดุส่วนใหญ่ที่มาจากธรรมชาติ จึงช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้มีความสงบที่
อิงแอบกับธรรมชาติ 
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สมมติฐานของการเลือกสถานที่เพื่อติดตั้งผลงานศิลปกรรมผ้า 
 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าได้มีการเลือกสถานที่ติดตั้งเป็นโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล 
หลังสวน เป็นสถานที่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนเมืองที่ต้องการบรรยากาศของความ
เป็นธรรมชาติ และความสงบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
เนื่องจากมีแนวเรื่องที่เกี่ยวกับความงดงามของธรรมชาติ จึงได้ตั้งสมมุติฐานจากสถานที่โดยค านึงถึง
จุดประสงค์หลักของโรงแรม โดยมีการทดลองติดตั้งผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ทั้งทางเนื้อหา เป้าหมาย 
และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม มีการปรับผลงานบางส่วนให้มีความสอดคล้องกับสถานที่ เป็น
การตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นเพ่ือประกอบการตัดสินในการเลือกโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล ในการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือให้มีความสอดคล้องต่อไป 
 
การวิเคราะห์สถานที่ติดตั้งผลงาน 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ได้ก าหนดให้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า 
เพ่ือติดตั้งในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล เนื่องจากเป็นการประยุกต์ติดตั้งผลงานเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศ ความ
โดดเด่น ทั้งในด้านแนวความคิดของการออกแบบของสถานที่ และจุดมุ่งหมายความต้องการของ
สถานที่ต่อแขกที่มาพัก อีกทั้งแนวความคิดของสถานที่มีความเชื่อมโยงกันกับแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากพ้ืนที่สถานที่จริง ข้อมูลจากภาพถ่าย จากการสอบถามข้อมูล
จากพนักงานว่าเจ้าของโรงแรมเป็นผู้ออกแบบตกแต่งโรงแรม ด้วยแนวคิดของการหลบหนีจากความ
วุ่นวายจากเมือง มาเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีความเป็นส่วนตัวในบรรยากาศความเงียบสงบจากธรรมชาติ การ
ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม เป็นแบบสมัยใหม่ที่ผสมผสานรสนิยมแบบตะวันออก สื่อถึงความ
เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับวัสดุในการตกแต่งคือไม้ หินอ่อน และเส้นอะลูมิเนียม
ประกอบกัน ท าให้โรงแรม ดูเป็นแบบสมัยใหม่สไตล์เอเชีย 

ประเด็นปัญหาที่พบเกี่ยวกับสถานที่คือ การตกแต่งที่ใช้องค์ประกอบทางเส้นตรงมากและ
ถี่เกินไป ท าให้เกิดความแข็งกระด้างในบางพ้ืนที่ เช่น ส่วนโถงต้อนรับด้านหน้า ที่มีเส้นสแตนเลส 
ตกแต่งเรียงถี่กั้นเป็นผนังอยู่ด้านบน และมีเคาท์เตอร์รับรองเป็นเส้นไม้เล็กวางถี่กันในแนวตั้ง ท าให้
เกิดความรู้สึกอึดอัดแม้จะมีผนังสีขาวสูงยาวถึงชั้น 2 ก็ตาม  และบางพ้ืนที่ที่ไม่ได้ติดกระจกใส โดย
การตกแต่งของโรงแรมจะเน้นการตกแต่งด้วยกระจกใสบานใหญ่ เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศให้ดูกว้างขึ้น 
อย่างเช่น บริเวณห้องอาหาร จะมีมุมที่เป็นมุมผนังสีขาว ไม่ได้อยู่ริมกระจกใส ท าให้เกิดความรู้สึกอึด
อัดทึบตันจากผนัง ขาดสุนทรียะทางบรรยากาศ 
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เมื่อวิเคราะห์เห็นถึงความเป็นมา แนวความคิดในการออกแบบ และปัญหาของสถานที่
แล้ว จึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ดังนี้ 

1. โดยใช้แนวความคิดของโรงแรมท่ีเกี่ยวกับบรรยากาศความสงบในธรรมชาติ มาเป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับความประทับใจในธรรมชาติ  ในบรรยากาศแบบ
ตะวันออก 

2. การออกแบบตัวผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปตกแต่ง รูแบบของผลงานจะต้องมีความ
สอดคล้องกับบรรยากาศและรูปแบบอาคาร 
 

ต าแหน่งการติดตั้งผลงานแบ่งเป็น 4 จุด คือ 
1. บริเวณส่วนต้อนรับ (Lobby) ผนังหมายเลข 1 
2. ห้องอาหาร ผนังหมายเลข 2, 3, 4 และ 5 
3. ห้องนอน One-bedroom suite ผนังหมายเลข 6 
4. ห้องนอน Studio-L ผนังหมายเลข 7 
 

 

 

 
ภาพที่ 52 ต าแหน่งแสดงการติดตั้งผลงาน 
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จุดติดตั้งที่ 1 บริเวณส่วนต้อนรับ (Lobby) 
 

 

   
 

        
 

 
ภาพที่ 53  ภาพแสดงบริเวณติดตั้งผลงาน จุดติดตั้งที่ 1 
 

ส่วนของบริเวณต้อนรับ จะอยู่ตรงบริเวณทางเข้าของโรงแรม มีขนาดพ้ืนที่กว้าง 6  เมตร 
ยาว 10 เมตร รอบห้องนั้นได้ติดกระจกใสท าให้เห็นบรรยากาศโดยรอบของโรงแรม มีความเป็น
สมัยใหม่ผสมผสานกับกลิ่นอายของตะวันออก ด้วยการตกแต่งท่ีใช้เหล็กสีเงิน ตกแต่งผสมกับไม้ โดยมี
ผนังสีขาวสะอาดตามาช่วยขับให้เหล็กกับไม้ดูเด่นชัด  บรรยากาศของสีภายในบริเวณนี้แม้จะมีสีตัด
กันอย่างรุนแรงระหว่างอ่อนกับเข้ม แต่สีของไม้ท าให้บรรยากาศดูละมุนละไมขึ้น หน้าต่างบานใหญ่ที่
ดึงเอาองค์ประกอบธรรมชาติเข้ามาบางส่วน  ท าให้ช่วยลดความแข็งกระด้างจากวัตถุที่ใช้ตกแต่งได้
เป็นอย่างดี  จุดเด่นของบริเวณนี้คือโถงผนังก าแพงสีขาวข้างตัวเคาท์เตอร์ห้องรับรองที่สูงขนานคู่กับ
ประตูบานใหญ่ ด้วยประตูบานใหญ่นี้เองจึงกลายเป็นเอกลักษณ์ประจ าตัวของโรงแรมแห่งนี้ 

พ้ืนที่ส่วนต้อนรับ หน้าที่ก็คือต้องสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาพัก จึงจ าเป็นต้อง
สร้างบรรยากาศความอ่อนละมุน และสีสันที่สะดุดตา แต่ยังคงต้องกลมกลืนกับบรรยากาศของการ
ตกแต่งภายในสถานที่ 
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จุดติดตั้งที่ 2 บริเวณห้องอาหาร 
บริเวณห้องอาหาร อยู่ในส่วนของชั้น 2 ด้านหลังโรงแรม  มีพ้ืนที่ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 

10 เมตร มีกระจกใสขนาดใหญ่ที่มองออกไปเห็นทิวทัศน์ของสวนและสระว่ายน้ า ท าให้องค์ประกอบ
ของพ้ืนที่นี้มีการถ่ายเททัศนียภาพเข้ามาในพ้ืนที่ได้ดี 

พ้ืนที่ส่วนนี้มีผนังสีขาวยาวอยู่ทางด้านข้างและด้านหลังของห้องอาหาร แม้จะมี
บรรยากาศสีเขียวจากต้นไม้ภายนอกมาช่วยให้รื่นรมย์แล้ว หากมีผลงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเข้าไป
ตกแต่ง ก็จะช่วยเติมเต็มในส่วนบรรยากาศของบางพ้ืนที่ที่ไม่ติดกับกระจกใสได้ และช่วยให้ผนังสีขาว
ดูไม่ทึบตันอึดอัด ท าให้ช่วยเพิ่มอรรถรสในการใช้บริการของแขกผู้มาพักได้ แม้จะไม่ได้นั่งอยู่ในมุมติด
กระจกก็ตาม 
 

 
 

ภาพที่  54  ภาพแสดงบริเวณติดตั้งผลงาน จุดติดตั้งที่ 2 ชิ้นที่ 1 
 

 บริเวณนี้เป็นส่วนทางเข้าห้องอาหาร เป็นผนังโล่งสีขาว ติดกับกระจกใสบานใหญ่ที่เห็น
ทัศนียภาพด้านนอก  
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ภาพที่ 55  ภาพแสดงบริเวณติดตั้งผลงาน จุดติดตั้งที่ 2 ชิ้นที่ 2 
 

 บริเวณนี้อยู่ถัดมาจากทางเข้า เป็นผนังช่วงกลางของห้องอาหาร แม้จะอยู่ไม่ห่างกับ
กระจกใสมาก แต่เมื่อมองดูในมุมด้านตรงแล้วก่อให้เกิดวามรู้สึกทึบตัน 
 

 
 

ภาพที่ 56  ภาพแสดงบริเวณติดตั้งผลงาน จุดติดตั้งที่ 2 ชิ้นที่ 3 
  

 บริเวณนี้อยู่มุมห้องอาหารทางด้านซ้ายที่ถูกแบ่งด้วยเส้นสแตนเลส พ้ืนที่ในมุมนี้จะดูทึบ
ตัน แลดูแล้วรู้สึกอึดอัด เนื่องจากเป็นมุมผนังสีขาวทึบทั้งสองด้าน 
 

 
 

ภาพที่ 57 ภาพแสดงบริเวณติดตั้งผลงาน จุดติดตั้งที่ 2 ชิ้นที่ 4 
 

 บริเวณติดตั้งผลงานอยู่ทางช่องด้านขวาที่ถูกแบ่งด้วยสแตนเลส มุมด้านขวานี้จะทึบตัน
น้อยกว่ามุมด้านซ้าย เพราะมีผนังทึบตันแค่ด้านเดียว ท าให้ดูอึดอัดน้อยกว่า 
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จุดติดตั้งที่ 3 ห้อง One-bedroom suite 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 58  ภาพบรรยากาศภายในห้องพัก 
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ภาพที่ 59  ภาพแสดงบริเวณติดตั้งผลงาน จุดติดตั้งที่ 3 
 
 ห้องพัก มีขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 7 เมตร ผนังภายในห้องเป็นสีเทา เฟอร์นิเจอร์
ภายในห้องตกแต่งด้วยไม้สีน้ าตาลส้มเป็นหลัก มีเพียงเหล็กอลูมิเนียมเป็นส่วนน้อยในการตกแต่ง เพ่ือ
ต้องการให้มีกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติที่ผสมผสานกับทิวทัศน์เมือง ที่ผ่านกระจกใสบานใหญ่รอบ
ห้องเข้ามา ท าให้ห้องพักนี้ดูกว้างขึ้น แลดูโปร่งโล่งสบาย ทั้งในยามกลางวันและแสงสีสันของเมืองใน
ยามค่ าคืน 

ห้องนี้ให้ความรู้สึกถึงความสงบเหมาะแก่การพักผ่อนคลาย ด้วยสีที่น ามาตกแต่ง ใช้โทนสี
น้ าตาลและสีเทาเป็นหลัก ท าให้บรรยากาศดูสุขุม สงบ  จากการวิเคราะห์สถานที่แล้วควรเพ่ิมเติมใน
ส่วนของบรรยากาศสุนทรียะทางธรรมชาติ เพราะด้วยโทนสีที่ตกแต่งห้องเป็นโทนสีเทาและน้ าตาล
เป็นหลัก ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดทึบตันไม่มีชีวิตชีวา ในบางพ้ืนที่จึงควรมีสีสันบรรยากาศเพ่ิมเติม  
ภายในห้องของส่วนบริเวณข้างเตียงนอนที่เป็นผนังสีเทา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาความทึบตันของพ้ืนที่ และ
สามารถเติมแต่งบรรยากาศความสดใสมีชีวิตชีวาภายในห้องพักเพ่ิม 
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จุดติดตั้งที่ 4 ห้อง Studio-L 
 
 

 
 

   
 

 
ภาพที่ 60  ภาพบรรยากาศภายในห้องพัก 
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ภาพที่ 61  ภาพแสดงบริเวณติดตั้งผลงาน จุดติดตั้งที่ 4 
 

ห้องพัก มีขนาดกว้าง10 เมตร ยาว 8 เมตร เฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้เน้นหน้าที่ใช้สอยเป็น
หลัก สีที่ใช้ในการตกแต่งเป็นโทนสีเทาและน้ าตาล ต้องการสื่อถึงความสงบผ่อนคลายเข้าถึงธรรมชาติ
ด้วยวัสดุที่ตกแต่งเป็นไม้และหินอ่อน มีกระจกใสที่ถ่ายเททิวทัศน์ของเมืองผสมผสานกับบรรยากาศ
ความเป็นธรรมชาติภายในห้องพัก 

ด้วยการตกแต่งที่ใช้ไม้กับหินเป็นหลักนอกเหนือจากให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติความสงบ
แล้ว แต่เนื่องด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเส้นตั้งมากเกินไป จากการวิเคราะห์แล้วท าให้
รู้สึกแข็งกระด้างของบรรยากาศบางพ้ืนที่ จึงควรมีรูปทรงที่มีความพลิ้วไหวในการตกแต่ง เพ่ือลด
บรรยากาศความแข็งกระด้างของวัสดุลง  และช่วยเพ่ิมบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของธรรมชาติมาก
ขึ้น 
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การประยุกต์ผลงานศิลปกรรมผ้ากับสถานที่นั้น ได้มีการศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล จากการเข้าไปสัมผัสและสอบถามเกี่ยวกับสถานที่นี้ เห็นว่ามี
ความชัดเจนและมีการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ตอบสนองกลุ่มลูกค้าใน
วัยท างาน ที่ต้องการบรรยากาศของความเงียบสงบ ผ่อนคลาย อิงแอบกลิ่นอายของธรรมชาติ  
 

สมมติฐานของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
การสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง บทกวีแห่งฤดูกาล ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจ

ในความงดงามของธรรมชาติ ผ่านการค้นคว้าจนเกิดความลงตัวมากที่สุด ทั้งในด้านของเนื้อหาที่
ต้องการแสดงถึงธรรมชาติที่มีความงดงามและให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ท าให้รู้สึกถึง
ความสุข ความประทับใจ ความหลงใหลในความสวยงามของดอกไม้ใบหญ้า 
 

สมมติฐานของการออกแบบติดตั้งผลงานศิลปกรรมผ้าภายในสถานที่ 
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าเพ่ือการติดตั้ง

ภายในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน เพ่ือก าหนดทิศทางและรูปแบบของผลงานให้มีความ
เหมาะสมที่จะสามารถประยุกต์ผลงานจิตรกรรมเพ่ือติดตั้งในโรงแรมได้จริง โดยค านึงถึงแนวความคิด
ของสถานที่กับผลงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ต้องการสะท้อนถึงความประทับใจในบรรยากาศ
ความงดงามของธรรมชาติ 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้มีการเข้าไปส ารวจสถานที่จริง รวมทั้งได้เก็บข้อมูลด้วยการ
ถ่ายมุมมองต่างๆของโรงแรม เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาจุดติดตั้งที่คิดว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด การ
ตกแต่งของสถานที่ทั้งในส่วนสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน มีความเรียบง่ายผสมผสาน
ระหว่างความเป็นสมัยใหม่และกลิ่นอายของเอเชีย  โดยเน้นความสงบเรียบง่าย ปรุงแต่งด้วย
บรรยากาศของธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า 
ที่มีแนวเรื่องมาจากความประทับใจในบรรยากาศของธรรมชาติ น าเสนอถึงความงดงามของฤดูกาล 
ผลงานจึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมภายนอก และ
การออกแบบตกแต่งภายใน การสร้างสรรค์ผลงานมีการสร้างภาพร่างที่มีความสอดคล้องกับสถานที่
เป็นหลัก ทั้งในด้านขนาด สัดส่วน และการมองจากภายในสู่ภายนอก การออกแบบติดตั้งมีการจ าลอง
วางภาพในสถานที่โดยการตัดต่อด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ จะสร้างความ
เชื่อมโยงให้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า 
ในการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1. การหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนตัว 
 จากความสัมผัสกับทัศนียภาพเวลาไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่เป็นธรรมชาติ 

สีสันของพืชพรรณที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ล้วนให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป รูปทรงของ
ดอกไม้ใบหญ้าลักษณะต่างๆนั้น ชวนให้เกิดจินตนาการความงดงามพลิ้วไหวด้วยลวดลายและสีสัน 
จากความรู้สึกประทับใจเหล่านี้ได้หลอมรวมเป็นความหลงใหลในความงดงามของธรรมชาติ 

ข้อมูลทางด้านการก าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ 
  จากการค้นหาองค์ประกอบ  มุมมองของรูปแบบต่างๆที่สามารถสื่อตรงกับ

อารมณ์ความรู้สึกมากที่สุด คือองค์ประกอบที่เป็นแบบกึ่งนามธรรม  ที่ให้ความรู้สึกถึงความล่องลอย 
พลิ้วไหวของบรรยากาศธรรมชาติ  และอิทธิพลจากลวดลายของชุดกิโมโนที่มีความงดงามทางด้าน
มุมมองที่น่าสนใจ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างภาพร่าง (Sketch) 
ในขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงาน  เมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากการ

รวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าจนเกิดรูปความคิดที่ชัดเจนแล้ว  จึงก าหนดแนวเรื่องและเนื้อหาในแต่
ละจุดติดตั้ง เมื่อได้เนื้อหาเรื่องราวแล้วจึงออกแบบองค์ประกอบตามจินตนาการ  ในลักษณะเป็นแบบ
กึ่งนามธรรม  มีการจัดวางแบบทับซ้อน ลดรายละเอียดบางส่วน  และเน้นความชัดเจนในด้านรูปทรง
หรือพ้ืนผิวที่ต้องการถ่ายทอด  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิดภายใต้ความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอด
ให้ตรงกับจุดมุ่งหมายมากที่สุด  แล้วเลือกสรรชิ้นที่มีเรื่องราว เนื้อหาสาระ องค์ประกอบที่ลงตัว
สวยงามที่สุดตามแนวความคิดท่ีต้องการถ่ายทอดในผลงานสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์และเลือกแบบที่คิดว่ามีความเหมาะสมและตรงกับแนวความคิด มาปรับ
ก าหนดขนาด เพ่ือที่จะน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง 

 

 
 



65 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 62  ภาพข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดของภาพร่าง 
 
 ภาพตัวอย่างข้อมูลที่น าเป็นตัวอย่าง โดยน ารูปทรงมาจินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นเป็น
รูปทรงใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของดอกไม้ ใบไม้แต่ละฤดูกาล 
 

 



66 

 

ขั้นตอนการสร้างภาพร่างต้นแบบ 
1. สร้างภาพร่างงานศิลปกรรมผ้า 
2. น าภาพร่างที่ได้ไปทดลองการติดตั้งกับภาพส่วนบริเวณต้อนรับ (Lobby)  เพ่ือดูความ

เหมาะสมของขนาด สัดส่วน และต าแหน่งที่ติดตั้ง 
3. เลือกภาพร่างต้นแบบที่เหมาะสม เพ่ือน าไปขยายสร้างเป็นผลงานจริง   

 

จุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (บริเวณส่วนต้อนรับ Lobby)  
  

 
 

ภาพที่ 63  ภาพจุดติดตั้งที่ 1 บริเวณส่วนต้อนรับ (Lobby) 
 

บริเวณโถงรับรอง (Lobby)  เป็นส่วนที่ต้องสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการตั้งแต่
เริ่มก้าวเข้าสู่โรงแรม การออกแบบตกแต่งพ้ืนที่ส่วนนี้เป็นแบบผสมผสานวัสดุสมัยใหม่กับวัสดุแบบ
ศิลปะตะวันออก  ที่ให้ความรู้สึกถึงความเรียบง่ายในกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น   

 จากนั้นก็น าข้อมูลในส่วนนี้มาวิเคราะห์หาความลงตัว  ความเหมาะสมของพ้ืนที่  เพ่ือ
ก าหนดแนวความคิดเนื้อหาเรื่องราวที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ  อารมณ์  และความรู้สึก  จึงได้คัดเลือก
เนื้อหาที่เก่ียวข้องกับฤดูใบไม้ผลิผลิ  ซึ่งเป็นช่วงที่ธรรมชาติเริ่มผลิดอกออกใบใหม่มายิ้มแย้มรับความ
สดใสของแสงอาทิตย์  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้ามาเห็นแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นสดใส มีชีวิตชีวา  เมื่อได้
เนื้อหาเรื่องราวแล้วจึงน าข้อมูลภาพที่เก่ียวกับฤดูใบไม้ผลิมาออกแบบจัดวางองค์ประกอบให้มีความลง
ตัวเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 64  ภาพร่างชิ้นที่ 1 

 

น าข้อมูลภาพที่ได้มาจัดวางองค์ประกอบ  ลดทอนความเหมือนจริงด้วยการออกแบบให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวตามท่ีได้จินตนาการไว้  องค์ประกอบมีการจัดวางแบบถ่วงดุลจากบนไล่ลงมาเป็น
ช่อใหญ่ข้างล่าง  เพื่อต้องการให้รู้สึกถึงความเบาล่องลอย  ในสีสันที่อบอุ่นชวนฝัน ของบรรยากาศช่วง
ปลายฤดูหนาว ด้วยแนวคิดที่เป็นช่วงปลายฤดูหนาวที่ก าลังเปลี่ยนเข้าฤดูร้อน จึงใช้สีโทนร้อนที่ดู
อบอุ่น เป็นสีของใบไม้ที่คงเปลี่ยนสีสันทิ้งไว้ในฤดูหนาว มีสีเขียวแทรกอยู่เป็นเหมือนใบไม้เขียวสดที่
ก าลังผลิใบออกสู่ฤดูกาลใหม่ การออกแบบนี้ถูกวิเคราะห์ให้อยู่ในแนวตั้งสู งขนานกับผนัง เพ่ือให้มี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ติดตั้ง 
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ภาพที่ 65  ภาพทดลองติดตั้งผลงานภาพร่างชิ้นที่ 1 จุดติดตั้งห้องรับรอง 
 

 เมื่อได้ทดลองติดตั้งภาพร่างชิ้นที่ 1 สีสันที่ใช้สามารถกลมกลืนไปกับสีของสิ่งแวดล้อม แต่
ค่อนข้างมีความขัดกับบรรยากาศการตกแต่งรอบๆที่ดูเศร้า ขรึม คือสีที่ใช้เป็นโทนสีที่ค่อนข้างหวาน
ละมุน โทนสีที่ปล่อยเป็นน้ าหนักอ่อนในพ้ืนหลังก็เกือบกลืนหายไปกับสีขาวของผนัง ส่วนเรื่องของ
องค์ประกอบค่อนข้างเป็นช่อจงใจแบ่งกลุ่มรูปทรงมากเกินไป จึงท าให้จังหวะดูแข็ง แต่ก็ได้รูปทรงที่
พลิ้วไหวมาช่วยลดความแข็งขององค์ประกอบที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยม เมื่อวิเคราะห์ดูถึงความ
เหมาะสมแล้วผลงานชิ้นนี้รูปแบบยังดูไมน่่าสนใจเท่าท่ีควร 
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ภาพที่ 66  ภาพร่างชิ้นที่ 2 
 

 ภาพร่างชิ้นที่ 2 นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันดอกไม้แห่งฤดูร้อน ที่มีสีสดใสแข่งกับ
แสงแดดจ้าของดวงอาทิตย์ แนวคิดที่มีต่อสถานที่คือ ต้องการสร้างจุดสนใจที่เด่นชัดให้กับพ้ืนที่ห้อง
รับรอง เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ให้กับโรงแรม องค์ประกอบของภาพมีการตัดแบ่งพ้ืนที่ด้วยเส้นสายที่อ่อน
ช้อยพลิ้วไหวให้เหมือนสายลมก าลังพัดแต่ไม่ถึงกับแรงมาก มีจุดเด่นอยู่ข้างบนเป็นใบเมเปิ้ลที่มีจังหวะ
ทิศทางเลื่อนไหลลงสู่องค์ประกอบข้างล่าง เพ่ือให้ผลงานดูมีความเคลื่อนไหว ด้านบนและล่างของ
ภาพเป็นเหมือนโขดหินที่มีมุมมองลอดออกข้างนอก เป็นเส้นสายของกิ่งใบไม้หลากสีที่คลุมโทนอยู่ใน
เงามืด มีความลงตัวในเรื่องของโทนสีที่ผสมผสานระหว่างสีร้อนกับสีเย็นในปริมาณที่พอเหมาะพอดี 
จึงท าให้ภาพร่างนี้มีความเลื่อนไหล ดูสนุกสดใสของเหล่าพรรณไม้ฤดูร้อน 
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ภาพที่ 67  ภาพทดลองติดตั้งผลงานภาพร่างชิ้นที่ 2 จุดติดตั้งห้องรับรอง 
 

 เมื่อทดลองติดตั้งผลงานแล้วพบว่า แนวความคิดของภาพมีความเป็นไปได้กับพ้ืนที่ติดตั้ง  
รูปแบบที่เรียบง่าย  ดูแล้วมีความน่าสนใจ ดูเป็นผู้ใหญ่ โครงสร้างมีความเคลื่อนไหวในพ้ืนที่ ช่วยลด
บรรยากาศความแข็งกระด้างลงได้ แต่เมื่อวิเคราะห์ดูถึงองค์ประกอบแล้ว ในภาพที่ทดลองตัดต่อ
พบว่าจังหวะการใช้เส้นโค้งก าหนดโครงสร้างภาพดูสวยงาม แต่การใช้น้ าหนักค่อนข้างตัดกันอย่าง
รุนแรงเกินไป ในส่วนของพ้ืนที่มืดกับสว่าง อาจท าให้อารมณ์ของพ้ืนที่ดูแข็งไปเล็กน้อย เมื่อจ าลอง
การติดตั้งแล้ว สีสันที่ค่อนข้างจัดตัดกับสีของผนัง แต่โดยรวมผลงานชิ้นนี้มีความเป็นไปได้ในการติดตั้ง 
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ภาพที่ 68  ภาพร่างชิ้นที่ 3 

 

ภาพร่างชิ้นนี้พัฒนาปรับเปลี่ยนหาองค์ประกอบที่สนับสนุนบรรยากาศของความสงบ 
โปร่งสบาย ภาพร่างชิ้นที่ 3 จึงถูกปรับเปลี่ยนโทนสีให้มีความสุขุมมากขึ้นด้วยโทนสีทอง น้ าตาล  และ
ปรับองค์ประกอบให้จุดเด่นใหญ่อยู่กลางภาพด้านบน แล้วค่อยถ่ายเทรูปทรงเล็กลดหลั่นกันลงมา
ด้านล่างของรูป  จึงเกิดจุดน าสายตาที่ไม่จงใจจนเกินความงามทางด้านองค์ประกอบ  โดยมีเนื้อหา
เรื่องราวที่เกี่ยวกับยามเช้าในฤดูใบไม้ผลิ ที่มีหมอกบางๆเจือจางสีสันให้ดูนุ่มนวล อ่อนโยน สบายตา 
รู้สึกถึงความสงบของยามเช้า 
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ภาพผลการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 (บริเวณส่วนต้อนรับ Lobby) 
 

 
 
ภาพที่ 69  ภาพทดลองติดตั้งผลงานภาพร่างชิ้นที่ 3 จุดติดตั้งห้องรับรอง 

 
เมื่อทดลองการติดตั้งแล้วพบว่า  ภาพร่างชิ้นนี้มีเนื้อหาของงานสอดคล้องกับแนวความคิด

ของสถานที่  ที่มีรูปแบบคล้ายลวดลายที่มีกลิ่นอายศิลปะตะวันออก  ทั้งในเรื่องของสีที่ผ่านการ
วิเคราะห์มาว่าควรจะเป็นโทนสีทองที่เป็นสีมงคล แสดงถึงพลัง ความมั่นคง ที่ถูกผสมผสานกับโทนสี
เย็นเพียงเล็กน้อยเพื่อให้รู้สึกถึงความละมุนละไม อบอุ่น ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบที่มีความพลิ้วไหว
อย่างแผ่วเบานุ่มนวล เพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศของโรงแรมที่ค่อนข้างมีความส่วนตัวกับ
ความเงียบสงบ  โดยตัวผลงานได้เสริมสร้างบรรยากาศทางทัศนียภาพให้ดูมีชีวิตชีวาแก่พ้ืนที่นี้ 
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จุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ที่ 2 (ห้องอาหาร) 
 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 70  ภาพจุดติดตั้งผลงานบริเวณด้านประตูทางเข้าห้องอาหาร  
  

พ้ืนที่ติดตั้งจุดแรกในบริเวณห้องอาหาร อยู่ตรงประตูทางขึ้นลงของห้องอาหาร  ซึ่งอยู่ชั้น 
2 ของโรงแรม  มีกระจกใสบานใหญ่ที่สามารถมองออกไปเห็นทิวทัศน์สวนหย่อมและสระว่ายน้ าของ
โรงแรม  จึงได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศภายนอกที่ทะลุผ่านกระจกใสออกมา  โดยสร้าง    
ภาพร่างให้มีอารมณ์เนื้อหาเกี่ยวกับความสดชื่นเบิกบาน  เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศความสดชื่นแจ่มใส
ให้กับพ้ืนที่ส่วนนี้ เนื่องจากเป็นทางเข้าของพ้ืนที่ห้องอาหาร จึงจ าเป็นต้องมีจุดดึงดูดสายตาให้น่ามี
ความน่าสนใจ 
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ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 (บริเวณด้านประตูทางเข้าห้องอาหาร) 
 

 
 
ภาพที่ 71  ภาพร่างชิ้นที่ 1 
 

 ภาพร่างนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมให้พ้ืนที่ส่วนนี้มีเอกลักษณ์โดด
เด่น และได้วิเคราะห์ถึงความโดดเด่นสะดุดตาควรเป็นสีสันยามฤดูร้อน จึงสร้ างสรรค์ภาพร่างที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับพรรณไม้ในฤดูร้อน ที่มีสีสันสดใส ท าให้รู้สึกมีชีวิตชีวา เบิกบาน สนุกสนาน ออกแบบ
องค์ประกอบเป็นพุ่มไม้อยู่ด้านล่างของภาพตัดกับบรรยากาศด้านหลังที่บางเบา มีดอกไม้ 2 ดอกเป็น
จุดเด่นอยู่ทางด้านล่าง และจุดรองอยู่ด้านบนเยื้องกันคนละฝั่ง เพ่ือให้เกิดความสมดุลกัน โทนสีใช้เป็น
สีน้ าตาลแดง และสีเหลืองทอง แทรกด้วยสีฟ้าเพียงเล็กน้อยเ พ่ือให้สีโทนร้อนแสดงค่าของสีเด่นชัด
ขึ้นมาอีก และสีฟ้าช่วยท าให้ภาพมีความสบายตากว่าการใช้สีโทนร้อนเพียงอย่างเดียว 
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ภาพที่ 72   ภาพทดลองติดตั้งผลงานภาพร่างชิ้นที่ 1 จุดติดตั้งทางเข้าห้องอาหาร 
 
 เมื่อน าภาพร่างไปทดลองติดตั้งแล้วพบว่ามีความเข้ากันกับโทนสีเฟอร์นิเจอร์ แต่มา
วิเคราะห์เรื่ององค์ประกอบแล้วพบว่ายังมีปัญหาด้านการจัดวางองค์ประกอบจุดเด่น จุดรองที่ดู     
ตกกรอบไป ท าให้องค์ประกอบดูไม่สมบูรณ์ ด้านล่างของภาพก็ดูเหมือนเป็นกองใบไม้ที่ไม่มีที่มาที่ ไป 
ท าให้ดูแล้วรู้สึกขัดกับข้อเท็จจริงที่จ าเป็นต้องอ้างอิงอยู่ เรื่องโทนสีแม้จะมีความสอดคล้องเข้ากันกับ
กับเฟอร์นิเจอร์ แต่ก็ไม่ได้สร้างความรู้สึกที่โดดเด่นเท่าที่ควรกับแนวความคิดที่ต้องการความสดใส มี
ชีวิตชีวาในบรรยากาศสีสันดอกไม้ในฤดูร้อน จึงท าให้ภาพร่างนี้ ยังไม่เหมาะสมทางด้านแนวคิดและ
องค์ประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 73  ภาพร่างชิ้นที่ 2 
 

ภาพร่างชิ้นที่ 2 นี้  มีแนวความคิดเรื่องความประทับใจในสีสันดอกไม้ในฤดูร้อน ปรับ
องค์ประกอบจุดเด่น จุดรองให้เข้ามาในภาพ และเชื่อมต่อเส้นสายลายวงน้ า และใบไม้ปลิวไหวเพ่ือ
เชื่อมจุดเด่นกับจุดรองเข้าด้วนกัน และกระจายไล่ขนาดลงในส่วนใกล้เคียง ท าให้องค์ประกอบไม่ดู
แข็งและดูจงใจจัดวางเกินไป ลดขนาดพุ่มไม้ด้านล่างให้เปิดพ้ืนที่เหมือนเป็นเส้นของสายน้ าที่ไหลผ่าน
ได้ โทนสีปรับเปลี่ยนให้มีสีสันที่สดใสด้วยสีม่วงและสีแดงน า แทรกซึมด้วยสีเขียวประปราย ท าให้ภาพ
ดูละมุนข้ึน สีบรรยากาศหลังใช้เป็นสีเหลืองอ่อน เพ่ือต้องการขับให้สีม่วงและสีแดงแสดงความเด่นชัด 
น่าสนใจมากขึ้น  
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 ภาพทดลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  2 (บริเวณด้านประตูทางเข้า
ห้องอาหาร) 

 

 
 

ภาพที่ 74 ภาพทดลองการติดตั้งภาพร่างชิ้นที่ 2 
 

จากการวิเคราะห์ถึงพ้ืนที่แล้ว พ้ืนที่ส่วนนี้มีความสูง 2.5 เมตร กว้าง 2.3 เมตร เป็น
มุมมองด้านแนวตั้งเมื่อเดินขึ้นบันไดขึ้นมา ซึ่งดูขนาดความสัมพันธ์แล้วเห็นควรว่าผลงานควรเป็นรูป
แนวตั้ง และมีขนาดที่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ เมื่อได้ทดลองท าการติดตั้งแล้วจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของ
ภาพร่างนี้มีความลงตัวในเรื่องของสีสันที่เพ่ิมเติมบรรยากาศความสดชื่น สดใสให้กับบริเวณนี้ พ้ืนหลัง
ที่เป็นบรรยากาศสีเหลืองอ่อนในผลงานสามารถท างานถ่ายเทร่วมกับผนังได้อย่างกลมกลืน  จึงช่วย
เพ่ิมเติมบรรยากาศความสดใสในยามฤดูร้อนได้อย่างเหมาะสม 
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จุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (ห้องอาหาร) 
 

 
 

ภาพที่ 75  ภาพจุดติดตั้งผลงานบริเวณผนังของห้องอาหาร 
 

บริเวณนี้เป็นส่วนผนังยาวส่วนที่ต่อจากพ้ืนที่ประตูทางเข้า เป็นผนังสีขาวยาว 8 เมตร สูง
2.8 เมตร บรรยากาศของพ้ืนที่ค่อนข้างโปร่ง โล่ง สบายตา จึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยส่งเสริม
บรรยากาศความสดใสให้กับพ้ืนที่ส่วนนี้ 
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ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3  
 

 
 

ภาพที่ 76  ภาพร่างชิ้นที่ 1 
 
 ภาพร่างชิ้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศเย็นบางเบาในฤดูหนาว ที่มีหมอกหนา
ปกคลุมทับสีสันของใบไม้ให้ดูจากลง ท าให้รู้สึกถึงความงามอีกแบบที่รู้สึกเย็นสบาย องค์ประกอบของ
งานแยกเป็น 3 ชิ้น เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ตรงกลาง ด้างข้างรูปซ้ายและขวาเป็นรูปแนวตั้งขนานคู่กัน 
เพ่ือแบ่งพ้ืนที่ในผลงานให้ดูมีความน่าสนใจ มีจุดเด่นเป็นใบเมเปิ้ลอยู่ภาพชิ้นกลางที่เป็นชิ้นใหญ่ มีจุด
รองอยู่ภาพด้านซ้ายและขวา เพ่ือถ่วงดุลน้ าหนักให้เกิดเป็นจังหวะที่สวยงาม โดยชิ้นซ้ายมีพุ่มที่เป็นจุด
ดึงสายตาให้ไหลลงมาเป็นช่อเล็กด้านล่าง ส่วนรูปด้านขวามีพุ่มเล็กๆเพียงพุ่มเดียวของภาพด้านล่าง ที่
เหลือทิ้งให้เป็นบรรยากาศ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่เบาสบาย โทนสีเลือกใช้สีฟ้าเป็นหลัก เนื่องจากเป็น
สีโทนเย็นที่ให้ความรู้สึกถึงฤดูหนาว ใช้เส้นสายลวดลายใบไม้เป็นสีแดง เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจและ
สะดุดตา ท าให้บรรยากาศดูนุ่มนวลขึ้น องค์ประกอบงานชุดนี้เมื่อประกอบกันแล้ว เกิดความลงตัว
ทางด้านความงามขององค์ประกอบการจัดวาง ที่ถ่ายเทบรรยากาศพ้ืนหลังได้อย่างลงตัว 
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ภาพที่ 77 ภาพติดตั้งผลงานภาพร่างชิ้นที่ 1 บริเวณผนังยาวของห้องอาหาร 
 

 จากการวิเคราะห์พ้ืนที่แล้วพบว่า ควรจะเป็นผลงานที่แนวนอนขนานไปกับผนังก าแพงที่
เป็นด้านแนวนอนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดผลงานควรมีความกว้างที่ใกล้เคียงกับชุดโซฟา เพราะถ้าขนาด
ใหญ่กว่านี้จะท าให้พ้ืนที่ดูอึดอัด ก าหนดแนวความคิดจากบรรยากาศของพ้ืนที่ โดยได้รับแรงบันดาล
ใจจากสีฟ้าของชุดโซฟา จึงคิดแนวเรื่องให้เป็นโทนสีฟ้าของฤดูหนาว โดยแบ่งผลงานเป็น 3 ชิ้น 
เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจในการแบ่งพ้ืนที่ว่าง  

 วิธีการออกแบบติดตั้งน่าสนใจดูสบายตา แต่ชุดสีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีฟ้าของชุด
โซฟา ที่คิดให้เป็นแนวเรื่องให้เป็นโทนสีฟ้าของฤดูหนาว เมื่อน าภาพร่างมาติดตั้งกับพ้ืนที่แล้ว พบว่ามี
ความกลมกลืนกับบรรยากาศพ้ืนที่มากเกินไปในเรื่องของสีฟ้าที่อ่อน ท าให้ไม่มีสีสันความน่าสนใจ
เท่าท่ีควร  
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ภาพที่ 78  ภาพร่างชิ้นที่ 2 
 

จาการวิเคราะห์พ้ืนที่แล้วพบว่าขาดมุมมองทางสุนทรียะภาพ เมื่ออยู่ในมุมมองที่หันหน้า
เข้าหาผนัง จะเห็นถึงความโล่งของผนังแต่กลับให้ความรู้สึกที่ทึบตันอึดอัดมากกว่าโล่งเบาสบาย จึง
ต้องการสร้างบรรยากาศความน่าสนใจให้กับพ้ืนที่ ท าให้ผนังดูมีมุมมองความลึก ซึ่งได้ออกแบบ
องค์ประกอบของผลงานให้คล้ายกับภาพทิวทัศน์ โดยก าหนดเรื่องราวให้เป็นทุ่งกว้างยามฤดูร้อน ที่มี
สีสันสดใสของพ้ืนทุ่งหญ้าสีแดง มีเส้นของสายน้ าขึ้นไปสุดบนภาพ เพ่ือให้องค์ประกอบดูมีความลึก 
โทนสีมีการผสมผสานโทนสีร้อนและสีเย็นที่ค่อนข้างลงตัว ไม่ตัดกันรุนแรงจนท าลายบรรยากาศความ
สงบของโรงแรม องค์ประกอบของชิ้นนี้ค่อนข้างมีพ้ืนที่ที่ปล่อยกว้าง ไม่มีจุดเด่นของภาพ เป็นเพียงทุ่ง
ดอกบัวสวรรค์สีขาวเล็กๆขึ้นทั่วทั้งภาพเป็นจังหวะที่สวยงาม จึงท าให้ภาพร่างนี้ดูกว้าง และมีความ
เบาสบายตา 

 
 
 
 
 
 

 



82 

 

ภาพทดลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 (บริเวณผนังของห้องอาหาร) 
 

 
 

ภาพที่ 79  ภาพทดลองการติดตั้งภาพร่างชิ้นที่ 2 บริเวณผนังของห้องอาหาร 
 
เมื่อได้ท าการทดลองติดตั้งแล้วพบว่า องค์ประกอบภาพสามารถดึงดูดสายตาด้วย

องค์ประกอบที่มีลักษณะความลึกทางทัศนียภาพของภาพทิวทัศน์ ทั้งสีสันสดใสตัดกันของสีแดง และสี
ฟ้าอ่อนใส ท าให้เกิดความน่าสนใจ ขนาดผลงานมีความกว้างเท่ากับชุดโซฟา เพราะถ้าผลงานมีขนาด
เล็กไป จะส่งผลให้พื้นที่ผนังดูโล่งใหญ่ไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ติดตั้ง หรือถ้าใหญ่กว่านี้จะท าให้พ้ืนที่ดูอึดอัด
จนเกินไป จากการวิเคราะห์จึงเห็นว่าผลงานควรจะมีขนาดเท่าชุดโซฟา เพ่ือได้มีความลงตัวสัมพันธ์
กับพ้ืนที่ติดตัง้ และช่วยส่งเสริมบรรยากาศความมีชีวิตชีวาให้กับพ้ืนที่ส่วนนี้ 
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จุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ห้องอาหาร) 
 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 80  ภาพจุดติดตั้งบริเวณผนังด้านในช่องซ้าย 
 

การออกแบบตกแต่งของพ้ืนที่ในส่วนนี้ เป็นการแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วนด้วยผนังเส้นสแตน
เลส  เพ่ือสร้างมุมมองความต่างให้กับพ้ืนที่ห้องอาหาร พ้ืนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 4 เมตร  มี
โต๊ะอาหาร 2 ชุด  จากการวิเคราะห์พ้ืนที่แล้วพบว่า มุมช่องซ้ายนี้ค่อนข้างให้ความรู้สึกอึดอัด ทึบตัน
ด้วยความที่เป็นผนังทึบ 2 ด้าน มีเพียงแนวเส้นสแตนเลสกั้นโปร่งถ่ายเทบรรยากาศ จึงได้แรงบันดาล
ใจออกแบบงานที่มีเนื้อหาอารมณ์ถึงความสดชื่น ผ่อนคลาย เพ่ือลดความอึดอัดของผนังที่ทึบตันได ้
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ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ห้องอาหารช่องด้านซ้าย) 
 

 
 

ภาพที่ 81  ภาพร่างชิ้นที่ 1 
 
 ภาพร่างชุดนี้แบ่งเป็น 3 ชุดขนาดเท่ากันเป็นภาพแนวตั้ง ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของ
ฤดูใบไม้ร่วง ที่เป็นโทนสีส้มอมน้ าตาล องค์ประกอบใช้เส้นสายเป็นจังหวะการทับซ้อนก่อให้เกิดเป็น
พ้ืนที่ที่ตัดกันเป็นจังหวะการจัดวางใบไม้ต่างๆ เล็กใหญ่ตามช่องพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดองค์ประกอบที่เป็น
มุมมองใหม่ที่น่าสนใจ โทนสีในภาพนี้เป็นการไล่โทนสีส้มอ่อนไปจนถึงน้ าตาลเข้ม องค์ประกอบที่เป็น
เส้นสายทับซ้อนจนเกิดเป็นพ้ืนที่ตัดกับพ้ืนบรรยากาศ เป็นเหมือนมุมมองทีม่องทะลุผ่านเส้นสายของ
เถาวัลย์หรือหนวดฤาษี แต่ละช่องมีมุมมองที่ตัดเปลี่ยนเป็นภาพมุมมองต่างกัน ก่อให้เกิดจิตนาการ
ของการบันทึกเรื่องราวของสีสันฤดูใบไม้ร่วงที่ให้ความรู้สึกถึงความงามในบรรยากาศความสงบ 
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ภาพที่ 82  ภาพการทดลองติดตั้งภาพร่างชิ้นที่ 1  
 
 จากการวิเคราะห์พ้ืนที่พบว่า เมื่อถูกแบ่งเป็นช่องแล้ว เกิดความรู้สึกอึดอัดด้วยผนังสีขาว 
ขาดบรรยากาศความมีชีวิตชีวา จึงสร้างภาพร่างเป็น 3 ชิ้น ความกว้างเท่ากับขนาดของโต๊ะ ขนาด
ความสูงจะอยู่เหนือโต๊ะเกือบจรดความสูงของผนังเป็นแนวตั้ง จังหวะการจัดวางจะอยู่ตรงกับชุดโต๊ะ 
เพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ แต่เมื่อติดตั้งแล้วพบว่าไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ทั้งยังขัด กับ
สุนทรียภาพทางสายตา เกิดความไม่ลงตัวในการจัดสรรความงามกับพ้ืนที่ ขนาดผลงานที่สูงเกือบสุด
ผนังในแนวตั้ง ท าให้ขนาดของพ้ืนที่ดูเล็กแคบลง สร้างความอึดอัดเพ่ิมมากขึ้น ส่วนตัวชิ้นงานแม้จะมี
องค์ประกอบที่ค่อนข้างน่าสนใจ แต่เมื่อติดตั้งแล้วพบว่าเส้นสายในองค์ประกอบดูเท่ากัน การจัดวาง
เส้นสายที่ทับซ้อนกลับดูวุ่นวายรบกวนทัศนียภาพของพ้ืนที่ โทนสีที่ใช้ท าให้รู้สึกถึงบรรยากาศความ
แห้งแล้งต่อสถานที่มากกว่าความสดใส ภาพร่างชิ้นนี้จึงมีความไม่ลงตัวสมบูรณ์ในการติดตั้ง 
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ภาพที่ 83  ภาพร่างชิ้นที่ 2 
 
 จากปัญหาภาพร่างชิ้นแรกแล้วพบว่า ไม่ควรเป็นองค์ประกอบแนวตั้งที่สูงขนานกับผนัง 
จึงปรับองค์ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 ชิ้นต่อกัน ติดตั้งเหนือโต๊ะ 2 ชุด และปรับเปลี่ยนเรื่องราวให้
มีความสดใส มีชีวิตชีวาด้วยเรื่อง สายลมและแสงแดดยามฤดูร้อน โดยออกแบบให้เป็นช่องหน้าต่างๆ
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหน้าต่างของสถาปัตยกรรมจีนเก่าๆ ที่มีมุมมองทิวทัศน์ต่างกัน  

 รูปทางด้านซ้ายจะเป็นองค์ประกอบที่จุดเด่นเป็นดอกไม้สีเหลืองใหญ่ดอกเดียว มีเส้นสาย
กิ่งไม้บางๆพาดลงมาจากด้านบนเพ่ือเป็นจุดรองรับสายตา ไม่ให้ตัวดอกไม้ดูเด่นจนรู้สึกโดดจนเกินไป 
พ้ืนบรรยากาศเป็นสีเหลืองทองอ่อนของแสงแดดอันสดใสในฤดูร้อน  
 ส่วนรูปทางด้านขวาเป็นองค์ประกอบเส้นตั้งและเส้นนอนของกิ่งไม้ มีช่อดอกพู่ระหงจัด
วางอยู่บนกิ่งไปในทางแนวนอน มีเรื่องราวเกี่ยวกับสายลมอันอบอุ่นที่พัดผ่านในฤดูร้อน โทนสีที่ใช้เป็น
โทนน้ าตาลแดงๆ เพ่ือให้ดูอบอุ่น ด้วยภาพเล็กจึงสร้างองค์ประกอบที่เป็นแบบจุดเด่นจุดเดียว แต่มี
การจัดการกับพ้ืนที่รอบข้างด้วยการสร้างลวดลายที่ละเอียดแฝงไว้ในพ้ืนส่วนกรอบของภาพ ท าให้
องค์ประกอบมีความลงตัวสมบูรณ์ 
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ภาพทดลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 (ห้องอาหาร) 
 

 
 

ภาพที่ 84  ภาพทดลองการติดตั้ง 
 

ผลงานถูกติดตั้งเหนือชุดโต๊ะอาหาร 2 ชุด เป็นแนวเดียวกัน โดยใช้พ้ืนที่ที่อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างความสูงของโต๊ะอาหารกับความสูงของผนัง เมื่อได้ท าการทดลองติดตั้งแล้วพบว่ามีความลงตัว
ในพ้ืนที่ผนังกับองค์ประกอบของงานที่ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป มีจังหวะการจัดวางสัมพันธ์กับโต๊ะ
อาหาร ภาพมีความสมดุลกับพ้ืนที่ผนังไม่รบกวนบรรยากาศของสถานที่ และช่วยส่งเสริมพ้ืนที่นี้ให้ดูมี
บรรยากาศตะวันออกมากข้ึน   
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จุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 (ห้องอาหาร) 
 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 85  ภาพจุดติดตั้งบริเวณผนังด้านขวา 

 

พ้ืนที่นี้เป็นส่วนทางด้านขวาที่ถูกแบ่งด้วยผนังเส้นสแตนเลส มีความอึดอัดน้อยกว่าพ้ืนที่
ทางด้านซ้าย เพราะมีแผงเส้นสแตนเลสกันโปร่งทั้ง 2 ด้าน แต่ด้วยบรรยากาศที่ดูเรียบง่ายจนเกินไป
ท าให้รู้สึกขาดความมีชีวิตชีวา จึงได้ออกแบบงานที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของพ้ืนที่ให้ดูมีชีวิตชีวา   
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ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 (ห้องอาหาร) 
 

 
 

ภาพที่ 86  ภาพร่างชิ้นที่ 1 
  
 จากพ้ืนที่ที่ค่อนข้างจ ากัดจากการถูกกั้นเป็นช่อง จึงวิเคราะห์ว่าผลงานติดตั้งควรเป็น
ผลงานชิ้นเล็กต่อกันเป็นชุดๆ เพ่ือไม่ให้สร้างความอึดอัดต่อพ้ืนที่  
 ภาพร่างนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของดอกไม้ใบไม้ยามฤดูร้อน โดยแบ่งองค์ประกอบ
เป็น 4 ชิ้น มีหลายขนาดและรูปร่าง จัดวางเรียงขนาดเล็กใหญ่ให้เกิดความน่าสนใจขึ้น มีจุดเด่นใหญ่
อยู่ที่ชิ้นที่ 2 ที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นภาพแนวนอน ส่วนชิ้นอ่ืนก็มีขนาดองค์ประกอบที่ลดหลั่นกันตาม
ขนาด โทนสีที่ใช้เป็นสีร้อนส้มแดงเป็นหลัก มีสีเขียวแทรกตามรายละเอียดให้โทนสีร้อนดูแล้วนุ่มนวล
ขึ้น ก่อให้เกิดบรรยากาศความสดใสของฤดูร้อน 
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ภาพที่ 87  ภาพทดลองติดต้ังภาพร่างที่ 1 บริเวณผนังด้านขวา  
 
 องค์ประกอบของชิ้นงานที่จัดวางมีหลายขนาด เมื่อจัดวางแล้วพบว่า ขนาดที่ลดหลั่นกัน
ของผลงาน ก่อให้เกิดความไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ ดูไม่เป็นระเบียบ จัดวางให้เข้ากับพ้ืนที่ค่อนข้างยาก 
แลดูแออัดจนเกินไป แม้สีสันจะช่วยท าให้พ้ืนที่ดูมีความสดใสขึ้น แต่เมื่ออยู่ท่ามกลางสีน้ าตาลของชุด
โต๊ะ ท าให้โทนสีงานชุดนี้มีความรู้สึกร้อนของชุดสี ไม่สบายทางสายตา และด้วยความไม่ลงตัวในการ
จัดวาง ท าให้ภาพร่างชุดนี้ไม่มีความเหมาะสมที่จะน ามาติดตั้ง 
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ภาพที่ 88  ภาพร่างชิ้นที่ 2 
 

จากองค์ประกอบที่มีขนาดไม่เท่ากันของภาพร่างชิ้นที่แล้ว ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัด
วางที่ไม่ลงตัวกับพ้ืนที่ จึงปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากัน เรียงต่อกัน 4 ชิ้น โดยน าสีฟ้าของชุด
โซฟาในห้องอาหารมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็นเรื่องความสดชื่นเย็นสบายของช่วงปลาย
ฝนต้นหนาว จัดวางองค์ประกอบโดยใช้เส้นสายตัดแบ่งพ้ืนที่เป็นจังหวะของน้ าหนักเข้มกลางอ่อนตัด
กับสีฟ้าอ่อนของบรรยากาศพ้ืนหลัง ภาพร่างนี้จึงมีความน่าสนใจในเรื่องการจัดวางองค์ประกอบกับ
น้ าหนักท่ีน่าสนใจ 
 

ภาพทดลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 (ห้องอาหาร) 
 

 
 

ภาพที่ 89  ภาพทดลองการติดตั้งภาพร่างที่ 2 บริเวณผนังด้านขวา 
 

เมื่อทดลองติดตั้งแล้วพบว่า  มีความเหมาะสมลงตัวสัมพันธ์กันกับขนาดชิ้นงานและพ้ืนที่
ผนัง  ทั้งสีสันที่สอดคล้องกับการตกแต่งพ้ืนที่ ท าให้ผลงานสามารถแสดงอารมณ์ถึงความรู้สึกที่สดชื่น 
สดใสมีชีวิตชีวาต่อพ้ืนที่ส่วนนี้ได้อย่างสมบูรณ์ 
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จุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6  (ห้อง One-bedroom suite) 
 

 
 

ภาพที่ 90  ภาพจุดติดตั้งบริเวณผนังข้างเตียงนอน 
 

 พ้ืนที่ของห้องพักนี้มีขนาดจากประตูทางเข้าถึงระเบียง 8 เมตร และความกว้าง 10 เมตร
แบ่งสัดส่วนเป็นพ้ืนที่ใช้สอยส่วนต่างๆ ส่วนของห้องนอนจะอยู่ติดกับระเบียง ห้อง One-bedroom 
suite นี้ ถูกออกแบบให้เตียงหันออกไปทางระเบียง ผนังตรงหัวเตียงเป็นกระจกฝ้า ด้านข้างเตียงเป็น
ผนังสีเทา ส่วนพ้ืนที่อีกฝั่งเป็นที่พักผ่อนดูโทรทัศน์ บรรยากาศโดยรวมของห้องนอนเป็นโทนสีเทา สี
น้ าตาลเข้ม ที่ให้ความรู้สึกถึงความสงบ ที่ค่อนข้างไปทางอารมณ์ดูเป็นทางการ เงียบขรึม และ
ค่อนข้างรู้สึกถึงความเหงา จึงได้แรงบันดาลใจในการลดบรรยากาศความเงียบเหงาลง  แต่ไม่ท าลาย
บรรยากาศของความสงบที่เป็นแนวคิดของโรงแรม โดยเพ่ิมบรรยากาศความสดชื่น สดใส และความ
งดงามของธรรมชาติ จากการวิเคราะห์แล้วจึงก าหนดแนวเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับห้องนี้ โดยก าหนด
เป็นเรื่องยามเช้าของฤดูหนาวเพราะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างเย็นไปในโทนอบอุ่นของแสงยามเช้า เพ่ือช่วย
เพ่ิมความละมุนละไมของพ้ืนที่นี้  
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 ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 (ห้อง One-bedroom suite) 
 

 
 

ภาพที่ 91  ภาพร่างชิ้นที่ 1 
 

 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยามเช้าของฤดูหนาว ที่มีโทนสีเทาฟ้า เจือชมพูจางๆเป็น
บรรยากาศพ้ืนหลังเหมือนสีของพระอาทิตย์ก าลังจะขึ้นยามเช้า องค์ประกอบจัดวางจุดเด่นอยู่
ทางด้านขวา แล้วใช้เส้นกิ่งไม้เชื่อมต่อมาเป็นผีเสื้อที่ก าลังบินเข้าหากิ่งไม้ทางด้านซ้ายมือ มาถ่ายเท
น้ าหนักความสมดุลของภาพ เพ่ือไม่ให้รู้สึกหนักไปทางด้านขวาเพียงด้านเดียว องค์ประกอบจึง
ค่อนข้างลงตัว เว้นแต่ขนาดของกิ่งไม้ที่ดูใหญ่กว่าขนาดตามความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนใน
ภาพ ส่วนโทนสีที่ใช้เป็นโทนสีหม่นเป็นบรรยากาศของพุ่มไม้ แล้วผลักดอกไม้กับผีเสื้อให้เป็นจุดเด่น
ด้วยสีสดใสแบบไม่จัดมากเกินไป เพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศเช้ามืดที่เริ่มมีแสงแรกจากดวงอาทิตย์ส่อง
มา บรรยากาศของโทนสีจึงก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความเงียบสงบ เย็นสบาย 
 

 
 

ภาพที่ 92  ภาพทดลองการติดตั้งภาพร่างที่ 1 บริเวณผนังข้างเตียงนอน 
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ภาพที่ 93  ภาพร่างชิ้นที่ 2 
  

 องค์ประกอบในภาพถูกจัดวางให้จุดเด่นอย่างซ้าย มีกิ่งไม้ทั้งทางด้านซ้ายและขวาหัน
เชื่อมเข้าหากัน มีดอกไม้ที่ถูกลดทอนรายละเอียด จัดวางทั้ง 2 ด้านด้วยสีฟ้าอ่อน กับพ้ืนบรรยากาศที่
บางเบา มีนก 2 ตัว จัดวางเยื้องกันกับดอกไม้ 2 ดอกทางด้านขวาเพ่ือถ่วงความสมดุลของ
องค์ประกอบ โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีเย็นของสีเขียวและสีฟ้า มีสีเหลืองอ่อนเป็นพ้ืนหลังเพ่ือสร้างความ
สดใสของแสงแดดอันแผ่วเบา ด้วยเรื่องขององค์ประกอบค่อนข้างดูขัดกับความเป็นจริงในเรื่องทิศทาง
เส้นสายของดอกไม้ ที่ก่อให้เกิดความสับสน แต่ด้วยเรื่องของบรรยากาศที่มีโทนสีเบาบาง ดูอ่อนละมุน
สบายตา ท าให้เกิดความรู้สึกสงบ เบาสบาย 

 

 
 

ภาพที่ 94  ภาพทดลองการติดตั้งภาพร่างที่ 2 บริเวณผนังข้างเตียงนอน 
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ภาพที่ 95 ภาพร่างชิ้นที่ 3 
 
 ภาพร่างชิ้นนี้ยังคงใช้เนื้อหาเรื่องราวเดิมคือ ความประทับใจในยามเช้าของฤดูหนาว โทน
สีใช้สีฟ้าใสเป็นบรรยากาศพ้ืนหลัง เพ่ือสร้างความสดใส มีชีวิตชีวา ส่วนพุ่มไม้ใช้โทนสีเขียว เทา มี
ดอกไม้สีขาวเป็นจุดเด่น ดอกไม้สีชมพูเป็นตัวเชื่อมระยะของพุ่มไม้กับดอกสีขาว ท าให้ไม่ดูตัดกัน
จนเกินไป แทรกสีร้อนต่างๆเข้าไปเป็นใบไม้และลวดลายต่างๆ เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศความมีชีวิตชีวา
และไม่ให้โทนสีฟ้าของงานดูแล้วให้เกิดความรู้สึกเหงา 
 จากการวิเคราะห์ภาพร่างทั้ง 3 นั้น มีความเป็นไปได้ที่จะติดตั้งกับห้องนอนทั้ง 3 ชิ้น ทั้ง
ในด้านเนื้อหาเรื่องราว บรรยากาศ และสีสัน ซึ่งแต่ละสีของภาพก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนั้นจึงน ามาสู่การเลือกที่ต้องการภาพร่างที่สัมพันธ์กับแนวความคิดที่ต้องการสร้างบรรยากาศความ
มีชีวิตชีวา แต่ไม่ท าลายบรรยากาศของความสงบ จึงได้คัดเลือกภาพร่างที่ 3 มาสร้างเป็นผลงานจริง 
เพราะมีสีสันและบรรยากาศของความสดใส ช่วยเพิ่มอารมณ์แห่งความรื่นรมย์ให้กับห้องพัก 
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ภาพทดลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 (ห้อง One-bedroom suite) 
 

 
 

ภาพที่ 96  ภาพทดลองการติดตั้งผลงาน 
 

 จากการวิเคราะห์ถึงพ้ืนที่ติดตั้งแล้วคิดว่า ควรใช้องค์ประกอบเป็นแนวนอนยาวขนานตาม
เตียงนอน โดยติดตั้งให้ความสูงอยู่ในแนวเส้นเดียวกับหัวเตียงที่เป็นไม้ เพราะจะอยู่ในระดับสายตา
พอดีไม่ต่ าหรือสูงเกินไป ทั้งในมุมมองของการยืน การนั่ง และการนอนอยู่บนเตียง ต าแหน่งการติดตั้ง
นี้จึงเหมาะสมที่สุด 

เมื่อทดลองติดตั้งผลงานแล้วพบว่ามีความเหมาะสมลงตัวทั้งในเรื่องเนื้อหา องค์ประกอบ
มุมมองภายในภาพมีขนาดพอเหมาะสัมพันธ์กัน โทนสีที่ใช้มีสีสันต่างๆที่แทรกอยู่ก่อให้เกิดความรู้สึก
ถึงความสดใส มีชีวิตชีวา แต่ไม่ท าลายบรรยากาศความสงบของห้องนอน ช่วยส่งเสริมแต่งเติมความ
น่าสนใจให้กับพ้ืนที่นี้ จนเกิดสุนทรียะทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และความงดงามจากธรรมชาติ 
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จุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 (ห้อง Studio-L) 
 

 
 

ภาพที่ 97 ภาพจุดติดตั้งบริเวณเหนือหัวเตียงนอน 
 

ห้อง Studio-L เป็นห้องโทนสีครีมให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่น จึงน าแรงบันดาลใจที่ได้รับ
มาสร้างภาพร่างให้มีอารมณ์เนื้อหา สอดคล้องกับความรู้สึกและสีสันในห้อง และเพ่ิมเติมบรรยากาศ
ความสดใสมีชีวิตชีวา  ด้วยบรรยากาศความชุ่มฉ่ าของฤดูฝน  โดยเลือกจุดติดตั้งเป็นบริเวณเหนือ   
หัวเตียงที่เป็นผนังแนวยาวสีขาวครีม 
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ภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 (ห้อง Studio-L) 

 

 
 

ภาพที่ 98 ภาพร่างชิ้นที่ 1 
 
 ได้รับแรงบันดาลใจจากหยดน้ าฝนที่พร่างพรมลงบนดอกไม้ใบไม้ ท าให้รู้สึกสดชื่นเบิกบาน
ใจ จึงน าดอกไม้มาจัดวางเป็นจุดเด่นขนาดใหญ่อยู่ทางขวามือ มีช่อใบไม้ปลิวลดหลั่นมาทางซ้ายของ
ภาพ เพ่ือถ่วงดุลยน้ าหนัก และให้เกิดความงดงามขององค์ประกอบรูปทรงของดอกไม้ใบไม้ที่ค่อนข้าง
พลิ้วไหวท่ามกลางสายฝน โทนสีเป็นสีเขียวไล่น้ าหนักเข้มอ่อน ใช้สีส้มแทรกเข้าไปในจุดเด่น ท าให้ดูมี
สีสัน มีความลงตัวทางด้านองค์ประกอบความงาม 
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ภาพที่ 99 ภาพทดลองการติดตั้งภาพร่างที่ 1 บริเวณหัวเตียงนอน 
 
 เมื่อติดตั้งภาพร่างแล้วพบว่า มีขนาดใหญ่เกินไปกับพ้ืนที่จนสร้างความอึดอัด และรูปทรง
ใบไม้ที่พลิ้วไหวล่องลอยดูมากเกินไป จนรบกวนบรรยากาศความเงียบสงบของห้องนอน แม้โทนสีจะ
ให้ความรู้สึกที่สดชื่นมีชีวิตชีวา แต่ขนาดองค์ประกอบของงานไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่  หากจะต้องติดตั้ง
ผลงาน ต้องลดขนาดให้เล็กลงจึงจะเหมาะสม 
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ภาพที่ 100 ภาพร่างชิ้นที่ 2 
 

ปรับองค์ประกอบที่เป็นเส้นที่โค้งทับซ้อนกันไปมาเป็นจังหวะตัดกับพ้ืนที่ว่าง มีจุดเด่น
ทางซ้ายด้านบน ลดหลั่นเคลื่อนคล้อยไปตามเส้นสายองค์ประกอบ โทนสียังคงใช้โทนสีเขียวในการไล่
น้ าหนัก จึงท าให้ภาพร่างนี้มีความน่าสนใจในเรื่องการจัดวางจังหวะกับพ้ืนที่ 
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ภาพทดลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 (Studio-L) 
 

 
 

ภาพที่ 101 ภาพทดลองการติดตั้งภาพร่างชิ้นที่ 2 บริเวณเหนือหัวเตียง 
 

ภาพร่างชิ้นนี้ถูกลดขนาดการติดตั้งให้มีความยาวเท่ากับความกว้างของเตียง เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ เมื่อทดลองติดตั้งผลงานแล้วพบว่าขนาดของผลงานมีความเหมาะสมลงตัวกับ
พ้ืนที่มากขึ้น ทั้งองค์ประกอบที่เป็นเส้นสายก็ไม่รบกวนบรรยากาศความสงบภายในห้องพัก เพราะ
เส้นที่ใช้เป็นเส้นโค้ง จึงก่อให้เกิดความนุ่มนวลสบายตา และสีเขียวเป็นโทนสีเย็นที่ให้ความสดชื่น
เหมาะแก่การนอนหลับพักผ่อน ผลงานภาพร่างนี้จึงช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้มีความอ่อนช้อย สดใส 
มีชีวิตชีวากับพ้ืนที่นี้ 
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ต ำแหน่งกำรติดตั้งผลงำนศิลปกรรมผ้ำภำยในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน 

 
 

ภาพที่ 102 ภาพต าแหน่งการติดตั้งงานศิลปกรรมผ้า 
 

ต าแหน่งการติดตั้งผลงานศิลปกรรมผ้าภายในโรงแรมมีทั้งหมด 7 จุด ได้แก่ ภายในส่วน
พ้ืนที่รับรองหรือ Lobby 1 จุด  ห้องอาหาร 4 จุด และห้องนอน 2 จุด 

หมายเลข 1 ได้ติดตั้งภายในบริเวณห้องรับรอง 
หมายเลข 2, 3, 4 และ 5 ได้ติดตั้งภายในห้องอาหาร 
หมายเลข 6 และ 7 ได้ติดตั้งภายในห้องพัก 
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ขั้นตอนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปกรรมผ้ำ 
 

 
 
ภาพที่ 103 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าขั้นที่ 1 
 

ร่างภาพด้วยดินสอสีบนผืนผ้าด้วยเส้นที่บางเบา  ขยายสัดส่วนตามแบบภาพร่างต้นฉบับ 
 

 
 

ภาพที่ 104 ภาพขั้นตอนภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าขั้นที่ 2 
 

ระบายสีพื้นหลังลงบนผืนผ้าด้วยสีเขียนผ้าไหม  
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ภาพที่ 105 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าขั้นที่ 3 
 

น าใยสังเคราะห์อัดแผ่น พร้อมผ้าพื้นหลังมาเนาเย็บติดกับตัวผ้าพ้ืนชิ้นงาน 
 

 
 

ภาพที่ 106 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าขั้นที่ 4 
 

ภาพขั้นตอนการสร้างบรรยากาศพ้ืนหลังด้วยการเดินเส้นด้ายด้วยจักรเย็บผ้า โดยใช้ตีนผี
เดินลายเส้นอิสระ (Darning foot)  
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ภาพที่ 107 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าขั้นที่ 5 
 

ลอกลายรูปด้วยกระดาษผ้าวีเรเน่ แล้วน าด้านกาวมารีดด้วยเตารีดติดกับผ้าสีที่ต้องการ  
แล้วตัดเป็นรูปร่างตามที่ได้ลอกลายไว้  แล้วกลัดเข็มหมุดลงบนกับผ้าพ้ืนที่เตรียมไว้   แล้วเย็บติดด้วย
จักรเย็บผ้าอย่างปราณีต 

 

 
 

ภาพที่ 108 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าขั้นที่ 6 
 

เก็บรายละเอียดของผลงานด้วยการเดินลวดลายตามรูปทรงเป็นพื้นผิวของลวดลายใบไม้ 
ดอกไม้ตามจินตนาการ  
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ภาพที่ 109 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าขั้นที่ 7 
 

น าชิ้นงานมาขึงบนเฟรมให้ตึง  หรือน าชิ้นงานมาใส่กรอบผ้าด้วยการตัดผ้ามาท าเป็น
กรอบชิ้นงาน สามารถท าได้ทั้ง 2 วิธี แล้วแต่ความเหมาะสมของชิ้นงาน 
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กำรสร้ำงแบบจ ำลอง 3 มิติ 
 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นี้  มีการสร้างแบบจ าลองการติดตั้งผลงานศิลปกรรมผ้า 3 มิติ  
เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการติดตั้งในส่วนต่างๆของสถานที่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
 

 

      
 

    

 

ภาพที่ 110 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงการติดตั้งผลงานศิลปกรรมผ้า  
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การด าเนินการการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในบทนี้  ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และศึกษา วิเคราะห์
ตามล าดับขั้นตอน  ตั้งแต่การเลือกสถานที่ เลือกพ้ืนที่จุดติดตั้งผลงาน การสร้างภาพร่าง การตัด การ
ต่อภาพ การสร้างสรรค์ผลงานจริงด้วยกระบวนการของการต่อ เย็บ เดินลายด้วยจักรเย็บผ้า  และการ
จ าลองสถานที่แบบ 3 มิติ 

โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ได้พบในส่วนของปัญหาทั้งทางด้านสถานที่  ที่มีข้อจ ากัดหลาย
อย่าง  ทั้งในเรื่องการทดลองออกแบบสร้างภาพร่างด้วยการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ความ
สอดคล้องเข้ากันกับพื้นท่ี  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว องค์ประกอบ สีสัน ที่ถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เข้ากันกับ
สถานที่  ทั้งบริบทการใช้สอย บรรยากาศสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ที่ต้องติดตั้งผลงาน  ท าให้มี
เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบงานที่แปรเปลี่ยนไม่ซ้ ากัน  จึงมีส่วนให้การสร้างสรรค์ผลงานมีแนวคิดที่ช่วย
ส่งเสริมทางด้านสุนทรียะของพ้ืนที่นั้น  
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   บทที่ 4 

วิเคราะห์วิทยานิพนธ์ 
 

การน าศิลปะไปประยุกต์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะ
นอกจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุในงานศิลปะแล้ว   ยังต้องสามารถปรับเปลี่ยนและ
สร้างความสัมพันธ์ให้ทัศนธาตุของ 2 สิ่งสามารถอยู่รวมกันได้  อีกทั้งโยงไปถึงรสนิยมและ
ประสบการณ์ของผู้ประยุกต์งานศิลปะ จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่งบอกออกมาชัดเจนได้ว่า ถูกหรือผิด 
แต่จะสามารถบอกได้ว่างามหรือไม่งาม พอเหมาะพอดีหรือไม่ แล้วการแบ่งปันระหว่างศิลปะกับ
ประโยชน์ใช้สอย ควรจะมีสัดส่วนเท่าใดก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกด้วย 

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้า เพ่ือติดตั้งในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล เนื่องจากเป็น
การประยุกต์ติดตั้งผลงานเพื่อเพ่ิมบรรยากาศ ความโดดเด่น ทั้งในด้านแนวความคิดของการออกแบบ
ของสถานที่ และจุดมุ่งหมายความต้องการของสถานที่ต่อแขกที่มาพัก อีกทั้งแนวความคิดของสถานที่
มีความเชื่อมโยงกันกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  ทางด้านเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ
อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ  โดยทางการออกแบบของโรงแรมที่สร้างบรรยากาศความเป็นธรรมชาติรอบ
พ้ืนที่เพ่ือให้ดูมีความชุ่มชื้นเขียวขจีท่ามกลางตึกสูงใหญ่มากมายในใจกลางกรุงเทพฯ  จากการ
วิเคราะห์จากสถานที่และแนวความคิดในการออกแบบของโรงแรม  ข้าพเจ้าจึงสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ
เติมเต็มในส่วนของบรรยากาศธรรมชาติให้มีความรื่นรมย์เชิงสุนทรียะ   ออกมาในแนวคิดที่เกี่ยวกับ
ความงามของฤดูกาลต่างๆ  ที่ให้บรรยากาศความงดงามที่แตกต่างกันออกไป 

 

 

     
 

 

ภาพที่ 111 ภาพแสดงบรรยากาศของโรมแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน 
 

การประยุกต์ผลงานจิตรกรรมกับสถานที่นั้น ได้มีการศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล จากการเข้าไปสัมผัสและสอบถามเกี่ยวกับสถานที่นี้ เห็นว่ามี
ความชัดเจนและมีการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ตอบสนองกลุ่มลูกค้าใน
วัยท างาน ที่ต้องการบรรยากาศของความเงียบสงบ ผ่อนคลาย อิงแอบกลิ่นอายของธรรมชาติ  
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เมื่อวิเคราะห์ถึงสถาปัตยกรรมและแนวความคิดของสถานที่แล้ว  จึงน ามาเข้าสู่
กระบวนการติดตั้งผลงานในแต่ละจุด  โดยวิเคราะห์ถึงพ้ืนที่ที่น าผลงานไปติดตั้งว่ามีข้อจ ากัดหรือมี
ปัญหาทางทัศนียภาพของพ้ืนที่อย่างไรบ้าง  การตกแต่งภายใน  รวมถึงหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของ
พ้ืนที่นั้น  แล้วด าเนินงานทางการออกแบบว่าพ้ืนที่ส่วนนี้ควรก าหนดแนวความคิดเป็นฤดูกาลใด  
สัดส่วนผลงาน  องค์ประกอบและสีสัน 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 
1. ช่วงระยะแรก 

เป็นช่วงต้นๆในการค้นหารูปแบบในการแสดงออกของงาน โดยได้รับแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบองค์ประกอบจากการใช้เส้นสายตัดแบ่งพ้ืนที่เป็นจังหวะการทับซ้อน แล้วจัดวาง
รูปทรงใบไม้ 2 มิติประกอบกัน รูปทรงที่ใช้ยังคงอ้างอิงมาจากธรรมชาติ ที่ยังไม่ค่อยลดทอนความ
เหมือนจริงมากนัก การจัดองค์ประกอบศิลป์ รูปทรงจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม(Mass)ในพ้ืนที่ ยังไม่มีการ
กระจายของรูปทรงเล็กในส่วนของพ้ืนหลังบรรยากาศ สีที่ใช้ในผลงานช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบสี
เอกรงค์ (Monochrome) คือการใช้สีสีเดียวที่มีน้ าหนักอ่อนแก่หลายล าดับ เป็นการใช้สีแบบ
กลมกลืนแบบสีเดียว มีการแทรกสีคู่ตรงข้ามหรือสีอ่ืนๆค่อนข้างน้อย พ้ืนผิวที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการปัก
ผ้ายังไม่ค่อยมีความชัดเจน และยังไม่ค่อยมีความหลากหลายในลวดลายการปัก ความน่าสนใจใน
พ้ืนผิวงานลวดลายที่ใช้คือ การใช้สีคู่ตรงข้ามมาสร้างเป็นพ้ืนผิวลายของใบไม้ ท าให้สีดูนุ่มนวล สดใส
ขึ้น ในบรรยากาศเส้นสายที่คล้อยตัดกันอย่างพลิ้วไหว 

 

 

      
 

 

 

ภาพที่ 112 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงระยะแรก 
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2. ช่วงระยะกลาง 
                   ผลงานช่วงนี้เริ่มได้รับอิทธิพลการออกแบบจากชุดกิโมโนของญี่ปุ่น  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการตกแต่งของโรงแรมที่ผสมผสานความเป็นสมัยใหม่กับความเรียบง่ายแบบตะวันออก ที่มี
เรื่องราวเกี่ยวกับความงามธรรมชาติ การจัดวางที่ทิ้งพ้ืนที่สลับกับลวดลายอย่างบรรจง และสีสันอัน
สดใส ท าให้องค์ประกอบของผลงานช่วงนี้มีอิทธิพลของลักษณะความเป็นลวดลายอยู่มาก รูปทรงใน
จุดเด่นจะใช้เป็นดอกไม้ที่ถูกลดทอนความเหมือนจริงลอยเด่นอยู่บนพ้ืนหลังบรรยากาศ เริ่มมีการ
ออกแบบรูปทรงธรรมชาติจากจินตนาการมากขึ้น พ้ืนผิวลวดลายมีความประณีตบรรจงสร้างด้วยการ
คัดสรรผสมทับซ้อนสีด้วยวิธีเย็บปัก และสร้าง Quilting) ลวดลายที่มีรายละเอียดมากขึ้น พ้ืนผิวที่
สร้างด้วยเทคนิคการปักและดุนลาย มีความเด่นชัดจนเกิดเป็นร่องรอยแสงและเงาในพ้ืนผิวโดยไม่
ตั้งใจ โครงสีโดยรวมของผลงานช่วงนี้จะเป็นแบบการใช้คู่สีเกือบตรงข้ามตัดกันในปริมาณที่เหมาะสม 
และการจัดการในการวางค่าน้ าหนักของสี ท าให้คู่สีที่ใช้มีความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้าง เข้ากับ
บรรยากาศแห่งความงามที่รื่นรมย์ 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 113 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงระยะกลาง 
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3. ช่วงระยะหลัง  
                   การออกแบบผลงานในช่วงนี้ จะได้รับแรงบันดาลใจการจัดดอกไม้แบบอิเคบานะ 
(Ikebana) ที่มีกลุ่มช่อดอกไม้ใบไม้แล้วมีความงดงามของเส้นสายของกิ่งไม้ที่คล้อยตกลงมาด้วยความ
อ่อนโยน พลิ้วไหวของธรรมชาติ เน้นการจัดองค์ประกอบแบบอสมมาตร(Asymmetry) องค์ประกอบ
จึงใช้การจัดวางที่เน้นพุ่มไม้กับกิ่งไม้เป็นจุดเด่นตัดกับการทิ้งพ้ืนที่ว่างด้านหลังเป็นบรรยากาศของ
ท้องฟ้าด้วยน้ าหนักของสีที่ละมุนละไป โทนสีที่ใช้จะเป็นการใช้สีข้างเคียง เป็นการใช้สีแบบกลมกลืน
กัน มีสีคู่ตรงข้ามหรือสีอ่ืนแทรกอยู่เล็กน้อย  พ้ืนผิวของช่วงนี้จะใช้การปักลวดลายของด้ายมาสร้าง
เป็นบรรยากาศพ้ืนหลังด้วยความผสมผสานของสีด้ายท าให้เกิดพ้ืนผิวที่ให้ความรู้สึกละมุนละไม 
เพ่ือให้เข้ากับอารมณ์แห่งความสุขในความงามของฤดูกาล 

 

 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 114 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงระยะหลัง 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลงานที่สร้างสรรค์ 
องค์ประกอบในส่วนของเนื้อหา (Content) 
1. เรื่อง (Subject) ได้น าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความประทับใจในความงามของฤดูกาล

ในธรรมชาติ ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกัน ในหัวข้อ “บทกวีแห่งฤดูกาล” 
2. แนวเรื่อง (Theme) ความรื่นรมย์ในความงดงามของฤดูกาล ผ่านบรรยากาศอันแสน

สุขใจ ที่ให้ความรู้สึกถึงความรักในธรรมชาติ 
3. เนื้อหา (content) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   3.1 เนื้อหาภายใน หรือเนื้อหาทางด้านรูปทรง ที่เกิดจากการประสานกันอย่างมี

เอกภาพของทัศนธาตุในรูปทรง  ด้วยเส้นที่โค้งพลิ้วไหว สีสันละมุนละไม น้ าหนักการจัดวางที่บรรจง
อย่างพอเหมาะพอดี ให้อารมณท์างสุนทรียภาพแห่งความรื่นรมย์ 

   3.2 เนื้อหาภายนอก ที่แปลความหมายของเรื่องและแนวเรื่องออกมาเป็นรูปทรง  ผ่าน
การแสดงออกถึงแก่นสาระความงามของฤดูกาล ด้วยเรื่องราวของพืชพรรณต่างๆ 

องค์ประกอบในส่วนของรูปทรง (Form) 
1. เส้น (Line) ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ส่วนใหญ่ใช้เส้นที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ที่สร้าง

ความเคลื่อนไหวให้กับสายตาผู้ดู เส้นในองค์ประกอบของโครงสร้างใหญ่ ใบไม้ และดอกไม้ ที่มีการทับ
ซ้อนกัน ในลักษณะความพลิ้วไหว ก่อให้เกิดผลทางความรู้สึกถึงความอ่อนช้อย ล่องลอย และบางเบา 

2. สี (Color) การสร้างสรรค์ผลงานได้มีการก าหนดสีตามบรรยากาศของแนวความคิด 
ด้วยการใช้สีให้เกิดเอกภาพของการผสมผสานระหว่างสีโทนร้อนและสีโทนเย็น ที่ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากสีสันของธรรมชาติ 

3. น้ าหนัก (Tone) ได้มีการจัดวางค่าน้ าหนักขาว เทา ด าที่เน้นความกลมกลืน 
(Harmony) ไมต่ัดกันอย่างชัดเจน ค่าน้ าหนักในผลงานจะไล่จากน้ าหนักเข้มลงมาน้ าหนักกลาง จนถึง
น้ าหนักอ่อนเป็นส่วนพ้ืนหลังบรรยากาศที่บางเบา ท าให้สามารถครอบคลุมบรรยากาศได้ตาม
จุดประสงค์  

4. รูปทรง (Form) ที่ปรากฏในผลงานเกิดจากรูปทรงในธรรมชาติ ที่ถูกตัดลดทอน
คลี่คลายให้กลายเป็นรูปทรงที่มีลักษณะกึ่งนามธรรม 

5. พ้ืนที่ว่าง (Space) คือพ้ืนที่ว่างระหว่างรูปทรง ในผลงานจะเป็นบรรยากาศพ้ืนหลังที่
ช่วยส่งเสริมการจัดวางรูปทรง ให้มีความเบา ล่องลอย และแต่งเติมรายละเอียดเล็กๆในพ้ืนที่ว่าง
เพ่ือให้รู้สึกถึงความลึก ความตื้นของบรรยากาศในผลงาน 

6. พ้ืนผิว (Texture) ด้วยเทคนิคการเย็บ ตัดต่อ และปักผ้า ที่ปรากฏในผลงานท าให้เกิด
พ้ืนผิวเป็น 2 ประเภท คือ  
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    6.1 พ้ืนผิวจริง เป็นพ้ืนผิวของผ้า ที่มีความมัน ความขรุขระ ความด้าน และลวดลาย
ของผ้า เป็นต้น ลักษณะที่สัมผัสได้ของพ้ืนผิวจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น ผิวที่มีความลื่น มัน
วาว จะแสดงถึงพ้ืนผิวที่เรียบและสะท้อนแสง เป็นต้น 

    6.2 พ้ืนผิวที่สร้างขึ้น  เกิดจากเทคนิคการปักผ้าที่น าองค์ประกอบของทัศนธาตุมา
สร้างเป็นลวดลายขึ้น เพื่อให้เกิดเทคนิคและรูปแบบที่น่าสนใจ 

วัสดุและเทคนิควิธีการ (Objects and techniques) 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้ใช้เทคนิคเย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้าทั้งหมด 

( ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคในบทที่ 3 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 
 

ผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงระยะแรก 
 

 
 
ภาพที่ 115 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงระยะแรกชิ้นที่ 1  
 

    
 

 

ผลงานชิ้นนี้ได้พัฒนาองค์ประกอบให้เป็นแบบกึ่งนามธรรม ใช้เส้นโค้งสร้างพ้ืนที่ตัดกับพ้ืน
หลัง แล้วน าใบไม้มาจัดวางองค์ประกอบภายในพ้ืนที่ ภาพนี้จุดเด่นจะอยู่ทางด้านล่างมีพ้ืนที่ใหญ่กว่า
ส่วนอ่ืนๆ มีการถ่ายเทลดค่าน้ าหนักของสีในส่วนที่ต้องการให้จางเป็นพ้ืนหลัง โทนสีใช้เป็นเฉดโทนสี
เดียวแล้วใช้วิธีแทรกสีคู่ตรงข้ามเข้าไปเล็กน้อย เพื่อให้ผลงานมีบรรยากาศของความนุ่มนวลละมุนของ
สี ด้วยรูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสายลม 

ชื่อภาพ : กาลฤดูเบิกบานสราญรมย์ 
เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
ขนาด : 120 x 150 ซ.ม. 
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ภาพที่ 116  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ช่วงระยะแรกชิ้นที่ 2  
 

      
 

 
 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสีสันของความงามในฤดูใบไม้ร่วง เป็นรูปแบบกึ่ง
นามธรรมลดทอนรายละเอียดความเหมือนจริงด้วยสีสันและลวดลายของใบไม้ องค์ประกอบของภาพมี
จุดเด่นอยู่ด้านล่างมีเส้นสายใบไม้เลื้อยขึ้นไปยังพุ่มไม้เล็กด้านบน เพ่ือให้องค์ประกอบมีความสมดุลกัน 
สีที่ใช้เป็นสีโทนแดง ชมพู ใช้สีคู่ตรงข้ามมาช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูละมุนขึ้น แต่ข้อเสียของผลงานชิ้น
นี้อยู่ที่ความไม่ลงตัวทางด้านองค์ประกอบที่ดูจงใจใช้โครงสร้างเป็นทางเชื่อมเดียวระหว่างจุดเด่นกับจุด
รอง ท าให้องค์ประกอบดูธรรมดาขาดความน่าสนใจ ไม่มีการกระจายใบเล็กไปยังพ้ืนหลังส่วนอื่นๆของ
ภาพท าให้โครงสร้างทางรูปทรงของภาพมีจังหวะเดียว งานจึงดูแข็งกระด้างไม่อ่อนช้อยเท่าที่ควร 

 

 ชื่อภาพ : ใบไม้ร่วงพลิ้วไหว 
 เทคนิค : เย็บ ปะ ปักผ้า 
 ขนาด : 80 x 100 ซ.ม. 
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วิเคราะห์งานศิลปกรรมผ้าเพื่อติดตั้ง โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน จุดที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 117 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
    

 
      

 

 ผลงาน “ดอกไม้และไหมหมอก” นี้ ได้น าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับความประทับใจใน
บรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ที่สดใส อบอุ่น เมื่อถึงช่วงเริ่มต้นของการผลิดอกออกใบใหม่มายิ้มแย้มรับ
ความสดใสของแสงอาทิตย์ ที่แสดงออกถึงความรู้สึกสดใส มีชีวิตชีวา 

 องค์ประกอบในส่วนของรูปทรงนี้ ออกแบบโครงสร้างใหญ่ของภาพเป็นสามเหลี่ยม แล้ว
ใช้เส้นโค้งในการออกแบบ ทั้งในพ้ืนหลังบรรยากาศ และเส้นในรูปทรงต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้สึกของ
ความอ่อนช้อย นุ่มนวล รูปทรงที่ใช้เป็นแบบลดทอน เพ่ิมเติมรายละเอียด ลดความเหมือนจริงของ
ธรรมชาติเป็นแนวกึ่งนามธรรม ใช้เส้นโค้งในการออกแบบตัดทับซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปดอกไม้อยู่กลาง

 ชื่อภาพ : ดอกไม้และไหมหมอก 
 เทคนิค : เย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้า 
 ขนาด : 120 x 180 ซ.ม. 
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ภาพ ใช้เส้นสายเรียงร้อยจากจุดเด่นกระจายขึ้นไปด้านบนซ้ายและขวาเป็นจุดรองสายตา ถ่ายเท
น้ าหนักให้เกิดความสมดุลกันในโครงสร้างสามเหลี่ยม แล้วใช้เส้นกับรูปทรงเล็กอ่ืนๆมากระจาย เพ่ือ
ไม่ให้องค์ประกอบดูแข็ง สีที่ใช้เป็นสีส่วนรวม (Tonality) คือใช้โทนสีร้อนของสีเหลืองทองเป็นหลัก 
จุดเด่นใช้สีเหลืองทอง สีส้ม ไล่โทนสีไปจนถึงสีน้ าตาลเข้ม ผสมสอดแทรกกับสีฟ้าและสีน้ าเงินที่เป็นสี
คู่ตรงข้ามเข้ามาประสานทัง้ในส่วนของรูปทรงหลัก และพ้ืนหลังสีครีมอ่อน เพ่ือลดความแข็งของสีให้ดู
นุ่มนวลสบายตาขึ้น น้ าหนักที่ใช้ในผลงานชิ้นนี้จะให้ค่าน้ าหนักเข้มอยู่ตรงในส่วนของรูปทรงอยู่
ประมาณ 30% ของภาพ ที่เหลือเป็นพ้ืนบรรยากาศน้ าหนักอ่อนประมาณ 70% โดยไล่เฉดน้ าหนัก
เข้มในรูปทรงจุดเด่น แล้วไล่เรียงน้ าหนักจนบางเบากลืนไปกับบรรยากาศพ้ืนหลัง  ที่เหลือเพียงเส้น
ลวดลายพ้ืนผิวที่สร้างเป็นวงน้ า พ้ืนผิวที่เกิดขึ้นในผลงานเกิดจากการใช้เส้นด้ายสร้างเป็นลวดลาย
ต่างๆ ท าให้เกิดพ้ืนผิวร่องรอยที่นูนขึ้นมาเล็กน้อย ลวดลายที่ใช้จะมาจากลวดลายของใบไม้ ที่ได้ รับ
แรงบันดาลใจจากเส้นสายลายของใบไม้ โดยการสร้างพ้ืนผิวก็ยังคงใช้ทฤษฎีสีคู่ตรงข้ามมาใช้ เพราะ
การใช้สีคู่ตรงข้ามมาตัดกันก่อให้เกิดความน่าสนใจ รูปทรงก็จะดูเด่น และให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลขึ้น
มากกว่าการใช้โทนสีเดียวกัน 
 การสร้างองค์ประกอบของชิ้นนี้ค่อนข้างมีความลงตัวในการจัดวางจังหวะเป็นเอกภาพ มี
สมดุลซ้ายขวาเท่ากันแบบอสมมาตร การถ่ายเทน้ าหนักรูปทรงไปยังจุดรองมีความประสานกลมกลืน
ด้วยเส้นสายและโทนสี มีรูปทรงจุดเด่นลอยอยู่กลางภาพเยื้องไปด้านบน แล้วไหลถ่ายเทลงมาด้านล่าง 
เพ่ือให้รู้สึกถึงความเบาพลิ้วไหว  สบายตา  ลดความแข็งกระด้างทางทัศนียภาพของพ้ืนที่  ท าให้
บรรยากาศมีความนุ่มนวลละมุนละไมด้วยเส้นอ่อนช้อยขององค์ประกอบเส้นสายในผลงาน  และ
ความพลิ้วไหวของรูปทรงดอกไม้ใบไม้ที่ถูกสายลมอันอ่อนละมุนพัดอย่างอ่อนโยนก่อให้เกิดบรรยากาศ
ของความเบา ล่องลอยตามแนวความคิด แต่ยังคงมีรูปทรงบางส่วนที่รู้สึกแข็งด้วยเส้นที่คมเกินไป จึง
แก้ไขด้วยการใช้สีคู่ตรงข้ามเจือจางสีและขอบของผืนผ้า และใช้รูปทรงเล็กที่มีน้ าหนักอ่อนวางทับ
ซ้อนทับไป ท าให้ช่วยลดความแข็งกระด้างของรูปทรงได้ 
       ในด้านสีสันที่ใช้ในชิ้นนี้จะเป็นสีเหลืองทอง สีทองเป็นสีในกลุ่มอิทธิพลของของพระ
อาทิตย์  จึงมักเกี่ยวเนื่องกับพลัง  ความรู้สึกมั่นคง  และความอุดมสมบูรณ์  สีเหลืองและสีส้ม ให้
ความรู้สึกถึงความสว่างสดใส  ผสมผสานสีโทนน้ าเงินมาประกอบประปรายตามบรรยากาศ  เพ่ือลด
ความรู้สึกจากสีอันร้อนแรง  และสีน้ าเงินยังให้ความรู้สึกถึงความสงบ ผ่อนคลาย และสง่างาม ดัง
แนวคิดของโรงแรมท่ีสื่อถึงความสงบ และความเป็นส่วนตัว 
 
 
 
 



119 
 

 

     
 

 
 

 

 
ภาพที่ 118 ภาพพ้ืนผิวที่เกิดจากการปักด้วยเส้นด้าย 
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 การติดตั้งผลงานชิ้นที่ 1 “ดอกไม้และไหมหมอก” 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 119 ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 

 

 
 

ภาพที่ 120 ภาพแสดงก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 1 
 

  ห้องโถงรับรองแขกหรือ Lobby  เป็นส่วนต้อนรับ  และต้องเป็นที่ประทับใจอันดับแรก
เมื่อได้ก้าวเข้ามาสู่โรงแรม  เพ่ือให้ลูกค้าประทับใจ พึงพอใจในการใช้บริการ  จึงสร้างเนื้อเรื่องในส่วน
นี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ  เป็นช่วงที่เริ่มผลิดอกออกใบใหม่มายิ้มแย้มรับความสดใสของแสงอาทิตย์  
เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้ามาเห็นแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นสดใส มีชีวิตชีวา  เมื่อได้แนวความคิดเนื้อเรื่องแล้ว
ก็น ามาสู่กระบวนการออกแบบ  ได้ใช้พ้ืนที่ผนังสูงสีขาวขนาดกว้าง 4 เมตร และสูง 6 เมตรในการ
ติดตั้งผลงาน เมื่อเปิดประตูเข้ามาผนังนี้จะอยู่ทางซ้ายมือ และเป็นมุมที่เป็นจุดเด่นของบริเวณนี้ 
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ภาพที่ 121 ภาพแสดงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 1  
 

 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานชิ้นนี้ อยู่ในบริเวณผนังส่วนรับรองแขกด้านหน้า ซึ่งเป็นผนัง
ขนาดสูงใหญ่ โดยผลงานชิ้นนี้ท าหน้าที่เหมือนทัศนียภาพขนาดใหญ่ มุ่งหวังให้แขกที่มาพักได้พบกับ
ความประทับใจในเนื้อหาและเรื่องราว ที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้บริเวณดังกล่าวให้อบอวลไปด้วย
ความรู้สึกที่ผ่อนคลายไปกับความงามแห่งฤดูกาล อีกทั้งได้ได้หยิบยกสีจากของตกแต่งภายในบริเวณ
ดังกล่าวมาผสมผสานกัน เพ่ือให้ผลงานที่สร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับสถานที่ติดตั้ง ท าให้บริเวณนี้มี
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่น่าจดจ ามากยิ่งข้ึน 

จากการวิเคราะห์ในพ้ืนที่ส่วนของโถงรับรองแขก (Lobby)  เมื่อผลักประตูอันสูงใหญ่เข้า
มาก็จะเข้ามาพอจุดนี้ก่อนเป็นจุดแรก  มีเคาท์เตอร์ที่ออกแบบเป็นเหลี่ยมเรียบง่ายแต่โชว์วัสดุความ
พิถีพิถันในการวางเรียงไม้ให้เป็นระเบียบ  สีน้ าตาลส้มของพ้ืนผิวไม้ท าให้เคาท์เตอร์ของโถงรับรอง
แขกของโรงแรม ลอยเด่นออกมาจากองค์ประกอบสีเทา สีขาว ของการตกแต่ง  ทางด้านขวามีผนังสูง
สีขาวสะอาด  เป็นมุมรับรองแขก  จากการวิเคราะห์พ้ืนที่ส่วนนี้แล้ว  การออกแบบตกแต่งพ้ืนที่นี้มี
ความสวยงาม พิถีพิถันกับการใช้วัสดุมาตกแต่ง  ท าให้ผู้เข้ามาใช้บริการได้ประทับใจในบรรยากาศได้
ในระดับหนึ่ง  แต่เนื่องจากการจัดวางวัสดุที่มีองค์ประกอบเป็นเส้นตั้งส่วนใหญ่  ท าให้เกิดความรู้สึก
แข็งกระด้างของตัววัสดุ  เมื่ออ้างอิงกับแนวคิดของโรงแรมที่ต้องการอิงแอบบรรยากาศของธรรมชาติ  
ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบผลงานเพ่ือเติมเต็มในส่วนของบรรยากาศธรรมชาติ  และเพ่ิมทัศนียภาพให้กับ
พ้ืนที่ส่วนนี้ 
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 ผลงานถูกออกแบบมาเป็นแนวตั้งขนาด  140 x 170 ซม. เพ่ือสัมพันธ์กับพ้ืนที่ผนังแนว
สูง  สีสันที่ใช้ในการออกแบบนอกจากแนวคิดที่สื่อถึงฤดูใบไม้ผลิแล้ว  จ าเป็นต้องอ้างอิงสีของการ
ตกแต่ง  ไม่ว่าจะเป็นสีของไม้ สีเงินเทาของอะลูมิเนียม สีบรรยากาศของตกแต่งรอบข้าง เป็นต้น  จึง
ออกแบบชุดสีไปในโครงสีครีมอมส้ม ใช้สีบรรยากาศพ้ืนหลังเป็นสีครีมขาว  เพ่ือให้ดูแล้วรู้สึกถึงความ
เบาสบาย และถ่ายเทบรรยากาศผลงานกับตัวพื้นผนังไม่ให้ดูขัดทางสายตา   

 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 122 แบบจ าลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1 
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วิเคราะห์งานศิลปกรรมผ้าเพื่อติดตั้ง โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน จุดที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 123 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
     
    

 
      

 ผลงานชิ้นนี้ได้น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสีสันของดอกไม้ยามฤดูร้อน ในบรรยากาศความ
ประทับใจสีสันอันสดใสของฤดูร้อน ที่แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีชีวิตชีวา  

 องค์ประกอบในส่วนของรูปทรงแสดงอิทธิพลของลักษณะของลวดลายอย่างเห็นได้ชัด มี
จุดเด่นเป็นดอกไม้สีแดงที่ได้รับการออกแบบตัดทอนขึ้นมาใหม่ มาจัดองค์ประกอบท่ามกลางใบไม้
ปลิวไหว การใช้สีจะเป็นโทนสีม่วงแดงที่เจือด้วยสีเหลืองเพียงบางเบา พ้ืนหลังเป็นบรรยากาศของผืน
น้ าที่มีวงน้ ากระเพ่ือมเป็นจังหวะเล็กใหญ่อย่างบางเบาด้วยการผสมผสานสีของด้ายเป็นลวดลาย  
เพ่ือให้เกิดความเคลื่อนไหวภายในชิ้นงาน ที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับสีสันของดอกไม้ที่เบิกบานรับ
แสงแดดจ้ายามฤดูร้อน ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกถึงความเบิกบานสดใส มีชีวิตชีวา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวความคิดท่ีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของสถานที่ภายในห้องอาหาร 

 ชื่อภาพ : สีสันพรรณรายยามฤดูร้อน 
 เทคนิค : เย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้า 
 ขนาด : 125 x 185 ซ.ม. 
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 การออกแบบสร้างสรรค์องค์ประกอบชุดนี้มีการจัดสรรโครงสร้างน้ าหนักให้มีน้ าหนักอ่อน
ของพ้ืนหลังมากเกินไป ท าให้โครงสร้างดูไม่สมบูรณ์ ในเรื่องความสวยงามในการวางจัดจังหวะ จึงเพ่ิม
รายละเอียดของรูปทรงเล็กเข้าไปในส่วนของพ้ืนหลังด้วยน้ าหนักกลาง เพ่ือคัดความเป็นระยะไม่ให้ดู
โดดจนเกินไป และสร้างพ้ืนผิวเป็นลวดลายต่างๆด้วยการเดินเส้นด้าย ท าให้บรรยากาศดูนุ่มนวลขึ้น 
 

 

    
 

 
 

 
ภาพที่ 124 ภาพพ้ืนผิวที่เกิดจากการปักด้วยเส้นด้าย 
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ภาพที่ 125 ภาพแสดงก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 2 
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ภาพที่ 126 ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
 
 บริเวณนี้อยู่ตรงทางเข้าของห้องอาหารชั้น 2  และต้องเป็นที่พึงพอใจในการสะดุดสายตา 
เมื่อก้าวย่างขึ้นบันไดมายังชั้น 2  จึงสร้างเนื้อเรื่องในส่วนนี้เป็นสีสันของดอกไม้ยามฤดูร้อน  เป็นช่วงที่
ดอกไม้ต่างอวดแข่งกันออกดอกสีสดท่ามกลางแดดจ้า  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้ามาเห็นแล้วรู้สึกถึง
บรรยากาศความสดใส มีชีวิตชีวา  เมื่อได้แนวความคิดเนื้อเรื่องแล้วก็น ามาสู่กระบวนการออกแบบ  
โดยผนังช่วงทางเข้านี้มีพ้ืนที่กว้าง 2.5 เมตร และสูง 3 เมตรในการติดตั้งผลงาน เมือ่วิเคราะห์ถึงขนาด
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่แล้วเห็นควรว่าควรเป็นงานขนาดแนวตั้ง เพราะจะได้สัมพันธ์กับประตูทางเข้า 
เหมือนเป็นกรอบที่มองผ่านเข้ามายังภาพ 
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ภาพที่ 127 ภาพแสดงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 2 
 

ต าแหน่งการติดตั้งผลงานชิ้นนี้อยู่ผนังส่วนทางเข้าห้องอาหารชั้น 2 มีกระจกใสบานใหญ่
อยู่ด้านข้างผนังจุดติดตั้งผลงาน ที่สามารถมองเห็นถึงทัศนียภาพสวนและสระว่ายน้ าของโรงแรม จาก
การวิเคราะห์พ้ืนที่ส่วนนี้แล้วเห็นว่าควรเพ่ิมเติมทัศนียภาพภายในพ้ืนที่ให้มีสีสันที่น่าสนใจ เพ่ือเพ่ิม
อรรถรสในการรับประทานอาหาร ด้วยจิตวิทยาทางด้านสีที่ถูกวิเคราะห์แล้วว่าสีวรรณะร้อนเป็นโทนสี
ที่ช่วยเพิ่มอรรถรส ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากอาหาร จึงออกแบบผลงานให้มีความสัมพันธ์โดย
สะท้อนเรื่องราวของสีสันที่มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวาของฤดูร้อนที่มีความสดใสของแสงแดด เมื่อ
ติดต้ังแล้วด้วยขนาด เนื้อหาเรื่องราว และรูปทรงของผลงานที่เป็นแนวตั้งเหมาะสมกับพ้ืนที่ติดตั้ง ไม่
ท าให้พื้นที่ดูอึดอัดขัดสายตา เกิดความรู้สึกทางด้านสุนทรียภาพ 
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ภาพที่ 128 แบบจ าลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2 
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วิเคราะห์งานศิลปกรรมผ้าเพื่อติดตั้ง โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน จุดที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 129 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
 
     
    

 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันของฤดูร้อน ที่มีสีสันสดใส ร้อนแรง ให้
ความรู้สึกถึงบรรยากาศความสนุกสนาน ความเบิกบานของมวลหมู่ดอกไม้อันรื่นรมย์ การออกแบบ
ผลงานชิ้นนี้ได้จัดองค์ประกอบเป็นแบบภาพทิวทัศน์ ที่มีเส้นทอดสายตาสร้างระยะด้วยการวางเส้นคด
เคี้ยวเป็นสายน้ าไหลผ่านพื้นทุ่งหญ้าที่เป็นโทนสีแดงของใบไม้ที่ร่วงหล่น ท่ามกลางทุ่งดอกบัวสวรรค์สี
ขาวที่ก าลังเบิกบาน  

การใช้สีในภาพนี้เป็นแบบสีเกือบตรงข้ามตัดกัน จากโครงสร้างของสีในภาพจะเห็นได้ว่ามี
ค่าของสีที่เป็น 50 : 50 เท่ากันของสีโทนร้อนและสีโทนเย็น แต่การให้ค่าระดับน้ าหนักคือขาว เทา ด า
ต่างกัน  ในผลงานใช้โทนสีร้อนในค่าน้ าหนักที่ค่อนข้างเข้มและน้ าหนักกลาง ส่วนโทนเย็นของสีฟ้าใช้
ค่าน้ าหนักอ่อน ถึงแม้ค่าของสีร้อนและเย็นจะมีปริมาณเท่ากัน แต่ค่าน้ าหนักที่ใช้มีการให้ค่าต่ างกัน 
จึงท าให้ผลงานชิ้นนี้มีความน่าสนใจและสีสันไม่ตัดกันจนเกิดความรุนแรง แต่กลับให้ความรู้สึกนุ่มนวล
ขึ้น 

 

 ชื่อภาพ : ทุ่งกว้างในฤดูร้อน 
 เทคนิค : เย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้า 
 ขนาด : 80 x 130 ซ.ม. 
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ภาพที่ 130 ภาพพ้ืนผิวที่เกิดจากการปักด้วยเส้นด้าย 
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ภาพที่ 131 ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 132 ภาพแสดงก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 3 
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ภาพที่ 133 ภาพแสดงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ จุดที่ 3 

 

 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานชิ้นนี้อยู่ตรงผนังช่วงกลางของห้องอาหาร เป็นผนังทึบสีขาว ท า
ให้ส่วนพ้ืนที่นี้ดูไม่มีสิ่งน่าสนใจและท าให้รู้สึกอึดอัดทึบตัน จึงได้ออกแบบงานให้มีความรู้สึกที่ส่งผล
ทางสายตาให้พ้ืนที่ดูมีความลึกมีมิติ องค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้จึงเป็นแบบกึ่งทิวทัศน์ที่ถูกลดทอน
ให้เป็นแบบกึ่งนามธรรม เพ่ือให้สัมพันธ์กับพ้ืนที่ที่ต้องการแก้ไขและเพ่ิมบรรยากาศให้กับพ้ืนที่ส่วนนี้  
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ภาพที่ 134 แบบจ าลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3 
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วิเคราะห์งานศิลปกรรมผ้าเพื่อติดตั้ง โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน จุดที่ 4 
 

 
 

ภาพที่  135 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 
 
     
    

 

 ผลงานศิลปกรรมผ้าชิ้นนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศสีสันแห่งฤดูร้อน มาสร้าง
เป็นภาพที่มีองค์ประกอบเหมือนหน้าต่างของทางสถาปัตยกรรมจีน โดยออกแบบสร้างลายปักพ้ืนผิว
ให้คล้ายกับลายผ้าโบราณ โดยให้สีมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบภายในวงหน้าต่าง ที่มีเนื้อหา
เรื่องราวเกี่ยวกับสายลมยามฤดูร้อนที่พัดพาความไออุ่นและสีสันมาแต่งแต้มบรรดาดอกไม้ ต้นไม้ ให้มี
สีสันงดงาม ท่ามกลางแสงแดดอันสดใส มีกลิ่นไอแดดเจือจางอยู่กับกลิ่นของดอกไม้ใบไม้ ส่งผลให้มี
ความรู้สึกสดชื่น สดใส เบิกบานดั่งดอกไม้ที่แย้มมารับแสงแดดสีทองยามรุ่งอรุณ  
 ณ ขณะคิมหันตฤดูหมายเลข 1 มีการจัดองค์ประกอบที่มีเรื่องราวของต้นพู่ระหง ที่ถูก
สายลมพัดปลิวโบกไสวอยู่บนกิ่งก้านเป็นช่อ บรรยากาศโดยรวมเป็นสีครีมส้มแดงที่ให้ความรู้สึกถึง
ยามเช้าอันอบอุ่น  
 ณ ขณะคิมหันตฤดูหมายเลข 2 มีการจัดวางองค์ประกอบที่มีเรื่องราวของดอกไม้ที่เบ่ง
บานรับแสงอาทิตย์อันเรืองรอง มีสายลมแผ่วเบาริ้วไล้ตามกิ่งใบอย่างนุ่มนวล  ท่ามกลางบรรยากาศ
ความสดใสของฤดูร้อนยามสาย  
 
 

  ชื่อภาพ : ณ ขณะคิมหันตฤดูหมายเลข 1 และหมายเลข 2 
  เทคนิค : เย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้า 
  ขนาด : 60 x 60 ซ.ม. 
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ภาพที่ 136 ภาพรายละเอียดและพ้ืนผิวที่เกิดจากการปักด้วยเส้นด้าย 
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ภาพที่ 137 ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 

 

 
 

ภาพที่  138 ภาพแสดงก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 4 
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ภาพที่  139 ภาพแสดงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 4 

 
ต าแหน่งติดตั้งผลงานชิ้นนี้อยู่ตรงผนังมุมห้องอาหารด้านซ้าย โดยพ้ืนที่ส่วนนี้ถูกออกแบบ

ให้แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยก าแพงเส้นอะลูมิเนียม เป็นผนังทึบสีขาวเป็นส่วนพ้ืนที่ที่ไม่ติดกระจกใสที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ จึงท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัด โดยออกแบบผลงานให้เป็นชุดเล็ก 2 ชิ้น 
ติดบนเหนือชุดโต๊ะอาหาร เพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพและสร้างเสริมบรรยากาศให้พ้ืนที่นี้ แม้จะไม่ได้มีกระจก
ใสที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ เมื่อติดตั้งผลงานแล้วพบว่าช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่น่าสนใจ ช่วย
ดึงดูดสายตาให้พื้นที่ที่ดูอึดอัดทึบสายตาให้ดูมีมิติมากขึ้น 
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ภาพที่ 140 แบบจ าลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4 



139 
 

วิเคราะห์งานศิลปกรรมผ้าเพื่อติดตั้ง โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน จุดที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 141 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 

    
 
 
     

 ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศสายลมเย็นอ่อนๆยามกลิ่นของสายฝน
ปะทะความหอมเย็นของสายลมหนาว ที่ให้ความรู้สึกถึงความเย็นสบายด้วยบรรยากาศสีโทนฟ้าเขียว
ที่เย็นตา จึงสร้างสรรค์ผลงานให้มีอารมณ์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักอันหอมละมุนท่ามกลางสายลม
หนาวอันแผ่วเบา โดยจัดวางองค์ประกอบที่เน้นพื้นที่เส้นสายด้วยจังหวะจะโคนของใบไม้ที่พลิ้วไหวใน
บรรยากาศอันหอมเย็น ส่งผลให้อารมณ์ของภาพมีความรื่นรมย์ด้วยสีสันและบรรยากาศของต้นฤดู
หนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ชื่อภาพ : ปลายฝน...ต้นหนาว 
  เทคนิค : เย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้า 
  ขนาด : 40 x 120 ซ.ม. 
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ภาพที่ 142 ภาพรายละเอียดและพ้ืนผิวที่เกิดจากการปักด้วยเส้นด้าย 
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ภาพที่ 143 ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
 

 
 
ภาพที่ 144 ภาพแสดงก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 5 
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ภาพที่ 145 ภาพแสดงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 5 

 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานชิ้นนี้อยู่ตรงผนังด้านขวาของห้องอาหาร เหนือชุดโต๊ะอาหาร 

ผลงานชุดนี้ได้ออกแบบเป็นชุดเล็ก 4 ชิ้น วางตามแนวนอนยาวของผนังสีขาวที่ถูกแบ่งเป็นช่อง เพ่ือให้

ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับพื้นท่ีและไม่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดขัดสายตาทางทัศนียภาพ เมื่อติดตั้ง

ผลงานแล้ว ผลงานมีความสมดุลกับองค์ประกอบของพ้ืนที่ รูปทรงมีเส้นสายที่เป็นแนวนอนขนานกับ

พ้ืนผนังตามแนวนอน มีส่วนส่งให้เกิดความส่งเสริมทางด้านบรรยากาศ ให้มีความสดชื่น สงบ เกิด

สุนทรียะทางอารมณ์ด้านความประทับใจในความงามแห่งสายลมต้นหนาว 
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ภาพที่ 146 แบบจ าลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 5 
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วิเคราะห์งานศิลปกรรมผ้าเพื่อติดตั้ง โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน จุดที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 147  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 
    
    
 
 
 

 ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเช้าวันหนึ่งในฤดูหนาวที่มีเสียงคู่นกร้องเรียกเล่นกัน
แสนหวานบนกิ่งช่อไม้ของต้นกัลปพฤกษ์ที่ออกดอกเป็นช่อท้าลมหนาว เสียงก้องกังวานเล็กๆของคู่นก 
ได้ก่อให้เกิดอารมณ์ถึงความเยือกเย็นสงบยามเช้าที่มีไออุ่นของแสงแดดบางเบากลายเป็นไอหมอกที่
คุ้นเคยโอบล้อมในบรรยากาศสงบ สดใส ของเช้าตรู่ในฤดูหนาว 
 การจัดองค์ประกอบเป็นแบบแนวยาวขนาน เพ่ือต้องการให้องค์ประกอบสบายตา การ
ออกแบบโครงสร้างของภาพจะเป็นแบบเปิดพ้ืนที่ว่างอยู่ภายในผลงาน เพ่ือให้เกิดมิติที่มีจุดพักสายตา 
โดยออกแบบโทนสีของผลงานให้เป็นโทนสีฟ้าและสีโทนเย็น ท าให้ผลงานดูสบายตา การจัด
องค์ประกอบเป็นแบบจุดใหญ่เชื่อมต่อเป็นเส้นสายของกิ่งเล็กริ้วไปถึงจุดรองของภาพ มีบรรยากาศที่
ถักทอด้วยการปักด้ายเป็นสีของบรรยากาศ มีดอกไม้บานตามกิ่งก้านของต้นไม้ มีนก 2 ตัวที่อิงแอบ
ซ่อนอยู่ภายในพุ่มไม้ เพื่อต้องการให้เกิดความมีชีวิตชีวา ท่ามกลางความสงบ เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับการตกแต่งของห้องที่ต้องการความสงบเรียบง่าย 
 
 
 
 

   ชื่อภาพ : เช้าหนึ่ง...ในฤดูหนาว 
   เทคนิค : เย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้า 
   ขนาด : 47 x 142 ซ.ม. 
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ภาพที่ 148 ภาพรายละเอียดและพ้ืนผิวที่เกิดจากการปักด้วยเส้นด้าย 
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ภาพที่ 149 ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 150  ภาพแสดงก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 6 
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ภาพที่ 151  ภาพแสดงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 6 

 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานชิ้นนี้อยู่ตรงผนังด้านข้างของเตียงนอน ได้ออกแบบตามโทนสี

ของห้องนอนที่เป็นโทนสีเทา ที่ออกแบบตกแต่งอย่างเรียบง่ายดูสงบ เมื่อติดตั้งผลงานแล้วพบว่า 

ผลงานมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ห้องนี้มีเอกลักษณ์ ผลงานถูกออกแบบให้มีขนาดยาวตามแนวนอนขนาน

กับเตียงนอน เพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกแออัดกับพ้ืนที่ และช่วยส่งเสริมด้านทัศนียภาพให้กับห้องนี้ด้วย

ความสอดคล้องทางด้านการตกแต่ง โดยผลงานช่วยเพ่ิมบรรยากาศความมีชีวิตชีวาให้กับห้องนี้โดยไม่

ท าลายบรรยากาศความสงบ 
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ภาพที่ 152 แบบจ าลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
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วิเคราะห์งานศิลปกรรมผ้าเพื่อติดตั้ง โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน จุดที่ 7 
 

 

 
 
ภาพที่ 153 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 

     
    
    

 

 

ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสายฝนอันชุ่มฉ่ าที่โปรยปรายสู่พ้ืนดิน พ้ืนน้ า เป็นเสียง
จังหวะดนตรีบทเพลงจากธรรมชาติ หยาดเม็ดฝนที่ตกผ่านไหลไปตามกิ่งก้านใบ จนท าให้ใบไม้นั้นสั่น
ไหวดั่งมันเต้นเป็นจังหวะเริงระบ าต้อนรับสายฝนกันอย่างสนุกสนานด้วยความชุ่มชื่นเบิกบานใจ 

การออกแบบจัดวางองค์ประกอบของผลงานชิ้นนี้ ใช้เป็นเส้นสายเกี่ยวโค้งโยงใยตัดเป็น
จังหวะช่องพ้ืนที่ แล้วบรรจงจัดวางใบไม้ลงไปอย่างงดงามตามจังหวะขององค์ประกอบ พ้ืนหลังถูก
ออกแบบให้เป็นหยาดเม็ดฝนที่ก าลังตกลงมา มีใบไม้ที่ปลิวไหวคลอเคล้ากับสายฝนอันเย็นชุ่มฉ่ า ด้วย
โทนสีเขียวสบายตา แทรกสีส้มแดงด้วยใบต่างๆเหมือนแต่งแต้มเป็นเสียงดนตรีที่ดังขึ้นมาเป็นจังหวะ
แห่งความรื่นเริง เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศให้กับสถานที่ 

 
 

    ชื่อภาพ : บทเพลงระบ าของใบไม ้
    เทคนิค : เย็บ ตัดต่อ และปักผ้าด้วยจักรเย็บผ้า 
    ขนาด : 110 x 140 ซ.ม. 



150 
 

 
 

    
 

 
 

    

     
ภาพที่ 154 ภาพรายละเอียดและพ้ืนผิวที่เกิดจากการปักด้วยเส้นด้าย 
 



151 
 

 
 

ภาพที่ 155 ภาพแสดงต าแหน่งการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 6 
 
 

 
 
ภาพที่ 156 ภาพแสดงก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 7 
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ภาพที่ 157 ภาพแสดงติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์จุดที่ 7 

 ต าแหน่งการติดตั้งผลงานชิ้นนี้อยู่ตรงผนังเหนือหัวเตียง ได้ออกแบบตามโทนสีบรรยากาศ

ของห้องที่ต้องการความสงบ เมื่อติดตั้งผลงานพบว่าผลงานช่วยเพ่ิมเสริมเติมแต่งบรรยากาศของ

ห้องนอนให้มีความรู้สึกมีชีวิตชีวา สบายตา ด้วยเส้นสายในผลงานท าให้พ้ืนที่ดูมีความน่าสนใจ ไม่เป็น

ผนังทึบตันอึดอัด และไม่ท าลายบรรยากาศการตกแต่งของห้องนอน 
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 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ในบทนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์ถึงผลงานศิลปกรรมผ้าที่ได้
สร้างสรรค์ข้ึน โดยใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาตัดต่อภาพให้เกิดความเสมือนจริง ได้เรียนรู้และ
ศึกษาตามล าดับขั้นตอนการด าเนินงานเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมผ้าเพ่ือติดตั้งภาย ใน
โรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล หลังสวน เพ่ือก าหนดทิศทางและรูปแบบของผลงาน ให้มีความเหมาะสมที่จะ
สามารถประยุกต์ผลงานศิลปกรรมผ้าได้จริง และวิเคราะห์การจ าลองน าผลงานไปติดตั้งกับสถานที่ 
โดยค านึงถึงแนวคิดของผลงานกับสถานที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือช่วยส่งเสริมบรรยากาศของ
สถานที่ ตามแนวคิดท่ีเกี่ยวกับความงามของฤดูกาลของธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกถึงความสุข ความเบิก
บานใจและผ่อนคลาย รวมทั้งได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาตามล าดับจนคลี่คลาย
และพัฒนามาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศส่งเสริมให้สถานที่นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมงานผ้าเพ่ือตกแต่งภายในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์แอล เกิดจาก
ความสอดคล้องกันระหว่างแนวความคิดของโรงแรมกับแนวความคิดของผลงานศิลปกรรมที่
สร้างสรรค์ คือต้องการสื่อถึงบริบทของธรรมชาติ แสดงความรู้สึกสงบผ่อนคลาย รูปแบบและเนื้อหา
ของผลงานศิลปกรรมที่สร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันออกในเรื่องของรูปทรงและสีสัน มี
แรงบันดาลใจที่มาจากฤดูกาล ดอกไม้ ใบไม้ โดยน าเสนอในเรื่องราวของความประทับใจ ในความงาม
ของธรรมชาติที่มีความสุข สงบ จรรโลงใจทางสุนทรียะ เพ่ือสร้างความโดดเด่น และเพ่ิมเติม
บรรยากาศความนุ่มนวลอ่อนละมุน เพ่ือลดความแข็งกระด้างของตัววัสดุที่น ามาตกแต่งสถานที่  ท า
ให้โรงแรมมีบรรยากาศความมีชีวิตชีวาสดใส อีกท้ังยังกลมกลืนกับการใช้สอย บรรยากาศ ขนาดพ้ืนที่ 
และปรับปรุงทัศนียภาพบางส่วนได้อย่างลงตัว การออกแบบ ผลงานติดตั้งภายในโรงแรมลักซ์ เอ็กซ์
แอล ในแต่ละจุดเป็นการประยุกต์ผลงานเข้ากับพ้ืนที่เฉพาะ ตามจุดมุ่งหมายความต้องการและ
ประโยชน์ใช้งานของพ้ืนที่ เช่น  

บริเวณต้อนรับ องค์ประกอบโดยรวมของพ้ืนที่ เป็นการตกแต่งด้วยโทนสีน้ าตาลเทา
เรียบๆ จึงออกแบบให้ตกแต่งด้วยผลงาน “ดอกไม้และไหมหมอก”  ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฤดู
ใบไม้ผลิ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้ามาเห็นแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นสดใส มีชีวิตชีวา   

ห้องอาหาร องค์ประกอบโดยรวมเป็นผนังสีขาวที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้ม  มี
กระจกใสที่มองเห็นทิวทัศน์ของสวนและสระว่ายน้ า  จึงออกแบบตกแต่งด้วยผลงาน  “ปลายฝนต้น
หนาว” เป็นโทนสีฟ้าเพ่ือให้สัมพันธ์กับเรื่องราวและสีฟ้าของโซฟา เพ่ือสร้างบรรยากาศความเบาและ
เย็นสบายในฤดูหนาว  

ห้องนอน องค์ประกอบของห้องนี้ตกแต่งด้วยไม้โทนสีส้มเป็นหลัก  จึงตกแต่งด้วยผลงาน 
“เช้าหนึ่ง...ในฤดูหนาว” ออกแบบให้งานเป็นสีโทนเย็น  สร้างบรรยากาศความเบาสบาย  และช่วยลด
ความจัดของสีเฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับความประทับใจทางด้านทัศนียภาพ
ทางด้านสุนทรียะความงามทางศิลปะในบริบทที่แตกต่างกันไปเป็นต้น 

เมื่อจ าลองการติดตั้งผลงานแล้ว ผลงานสามารถแก้ไขปัญหาของสถาปัตยกรรมภายใน 
สร้างอารมณ์ความรู้สึกเกิดเป็นจุดสนใจให้กับผู้ชมที่ผ่านไปมาได้ด้วยรูปทรง รายละเอียด และค่าของสี
ในตัวผลงานแต่ละชิ้น สร้างความโดดเด่นให้กับพ้ืนที่ติดตั้ง เสริมสร้างบรรยากาศผสมผสานกับอารมณ์
ความรู้สึก เพ่ิมความรื่นรมย์ นุ่มนวลอ่อนละมุน ผ่อนคลาย เงียบสงบ ด้วยกลิ่นอายของธรรมชาติ เป็น
การเพ่ิมสุนทรียภาพภายใน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ทั้งหมดนี้เป็นการน าเอาผลงานศิลปะเข้ามาประสานประโยชน์กับการใช้สอย  สร้าง

ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ต่างๆ เป็นการเพ่ิมคุณค่าและบทบาทกับงานศิลปะ ก่อให้เกิดประโยชน์และผล
ต่อความรู้สึก ต่อจิตใจของผู้มาใช้บริการโรงแรม ได้ตามวัตถุประสงค์ เกิดเป็นรูปแบบศิลปะประยุกต์ที่
ผสมผสาน ส่งเสริมและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสถานที่ 

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ได้มีการน าเสนอรูปแบบของผลงานที่น่าสนใจ มี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ต่างๆ ครอบคลุมทั้งโรงแรม มีรูปแบบแนวความคิดเฉพาะพ้ืนที่ การสร้างสรรค์
ผลงานให้ออกมาดีที่สุดด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความซับซ้อนทางด้านเทคนิคมากขึ้น 
ความประณีต ความเอาใจใส่ในทุกกระเบียดตารางนิ้วของผืนผ้าในผลงาน ความมีมานะ และสมาธิที่
ควบคุมลายเส้นอิสระให้เป็นไปในลวดลายที่เราต้องการ ที่ผ่านกระบวนการทางความคิด เพ่ือให้
ผลงานส าเร็จสมบูรณ์และมีความเหมาะสมลงตัวกับพื้นท่ีติดตั้งผลงานที่สุด    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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