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@  ณิชา  จงสวัสดิ ์ : สถานที่แหงความทรงจำ  : การสรางสรรคภาพถายประยุกตเพื่อติดตั้ง

โรงแรมปงนคราบูติคโฮเตลแอนดสปา.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : อ.พรพรม  ชาววัง และ 

รศ.ปรีชา  ปนกล่ำ. 90  หนา.

@  

@ วิทยานิพนธน้ี เปนโครงการออกแบบสรางสรรคงานศิลปะภาพถายประยุกต เพ่ือใช

ตกแตงภายในพ้ืนท่ีโรงแรมปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา  เชียงใหม ในเนื้อหาเกี่ยวกับการรำลึก 

หวนคิดคำนึงถึงบรรยากาศแหงอดีตเกาๆ ยอนไปใน สมัยเมื่อรอยกวาปมาแลว ในยุคท่ีประเทศไทย

เร่ิมรับความเจริญมาจากตางชาติ เชนชวงสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา

     โรงแรมปงนครา คือ โรงแรมตึกสีขาว เดน สงา มีเสนหแหงความเปน สถาปตยกรรมแบบลานนา 

ผสมรูปแบบตะวันตกแบบ โคโลเนียล (Colonial Style)  อยางเดนชัด บรรยากาศดูอบอุน หรูหรา มีเอกลักษณ คือ

ลวดลายฉลุไมท่ีมีอยูอยูท่ัวทุกมุมของอาคารอยางสวยงาม 

    ผลงานศิลปะภาพถายประยุกตที่สรางสรรคขึ้นในวิทยานิพนธชุดนี้ ไดใชเทคนิคการอัดรูป

แบบคาลิไทพ (Kallitype)  บนกระดาษพิเศษขนาดใหญในรูปแบบคลายภาพวาด (Pictorial Style) โดยไดรับ

แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศ แสงเงาของสภาพแวดลอม สิ่งของเครื่องใชในอดีต และโดยเฉพาะ

โครงสรางสถาปตยกรรม ลวดลายตกแตงอาคารแบบวิคตอเรียน (Victorian Style)ในประเทศอังกฤษ เชน 

ลวดลายขนมปงขิง เปนตน การออกแบบตัวผลงานจะเนนความสอดคลองกลมกลืน ระหวางรูปแบบของ

งานกับบรรยากาศ สภาพแวดลอม และประโยชนใชสอยของสถานที่ โดยเลือกกรณีศึกษาการออกแบบ

ตกแตงในพื้นที่ 5 จุด คือ  บริเวณ หองโถงรับรอง  หองแปดเหลี่ยม   หองสมุด   เฉลียงยาวริมสระน้ำและ

หองนอน 

       จุดเดนของวิทยานิพนธนี้ คือ แนวคิดการประยุกตใชเทคนิคของภาพถายแบบโบราณมาเปน

วิธีการสรางงานทำใหเกิดรูปแบบศิลปะสมัยใหมท่ีเปนเอกลักษณ เม่ือทดลองติดต้ังผลงานเขาสถานท่ีแลว

พบวา ไดสรางอารมณความรูสึกใหเกิดจินตนาการยอนความความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ สถานที ่และ

วิถีชีวิตของผูคน อีกทั้งเห็นรองรอยแหงการซึมซับ แปรเปลี่ยนถายเทวัฒนธรรมจากซีกโลกตะวันตกสู

ประเทศไทยในชวงเวลาที่ผานมา เนื้อหาและรูปแบบของผลงาน จึงเปนการเสริมใหสถานท่ี โรงแรมปงนคร

า แหงน้ี มีความพิเศษ  โดดเดน เต็มไปดวยรสนิยมทางศิลปะในบรรยากาศของความฝน จินตนาการ แหงวันวาน
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51152308 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES

KEY WORD : MEMORIES / MONTAGE KALLITYPE 

NICHA  CHONGSAWAT : PLACE OF MEMORIES : PHOTOGRAPHIC - GRAPHIC 

MONTAGE FOR INTERIOR DECORATION OF THE PINGNAKARA BOUTIQUE HOTEL. THESIS 

ADVISORS : PORNPROM CHAWWANG  AND  ASSOC PROF.  PREECHA PANKLAM .  90 pp.

"

" This thesis uses retouched photographs that incorporate various abstract and natural motifs to decorate 

the interior of the Ping Nakara Boutique Hotel and Spa. The idea is to recall the time over 100 years ago 

when Siam opened itself to economic development influences from the West, during the reign of King Rama V.

" The visual highpoint of the hotel is the structure of the building. The pure white color brings to 

mind the character of Lanna architecture combined with that of the American colonial style. The atmosphere 

in the hotel exudes luxury with emotional warmth. A dominant motif is the “Gingerbread House” in combination 

with sepia coloring (Kallitype technique). The images are film-based and printed on a special type of paper in 

the “Pictorial” style, playing with light and shadow reflective of the hotel’s interior environment. The architecture 

and design styles of Victorian England are a running theme throughout. 

" The project focuses on five interior areas of design: the lobby, rotunda, library, verandah and 

four bedrooms. The photographic images can be further developed or refined with additional characteristics. 

They are memory-like: their abstract elements simulate a recalling of old times. They represent the daily life of 

people in the past. In conclusion, the concept and style of the project is intended to enhance the hotel’s 

theme of historical uniqueness, cloaked in an artistic imagery that simulates nostalgia.
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กิตติกรรมประกาศ 

  

 วิทยานิพนธ เรื่อง “สถานที่แหงความทรงจํา” เพ่ือประยุกตติดต้ังภายในโรงแรมโรงแรม

ปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา  จังหวัดเชียงใหม สามารถเสร็จลุลวงไดจาก การสนับสนุนของ

ครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือคุณแมและนองสาวที่ใหทั้งกําลังใจกําลังกาย ชวยเปนแรงผลักดันให

มีวันนี้  
 กราบขอบพระคุณอาจารยพรพรม ชาววัง เปนอยางสูงที่คอยใหความรู ใหคําปรึกษา

อยางดีที่สุดต้ังแตวันแรกที่ขาพเจาเขามาศึกษา  

 รศ.ปรีชา ปนกลํ่า ที่แนะแนวทางเพ่ือให วิทยานิพนธฉบับนี้ออกมาสมบูรณที่สุดรวมถึง

อาจารย Mr. Kim W. Atkinson ที่ใหคําปรึกษาในดานภาษาตางประเทศและ  คณาจารยภาควิชา

ประยุกตศิลปทุกทานที่ไดใหความรู คําแนะนํา ตลอดมา 

 ขอบคุณคุณพรพรรณ แกวประเสริฐ (พ่ีแจน) ที่ชวยจัดรูปเลมใหอยางสวยงาม 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆในภาคทุกคนที่รวมกันผาฟนชวยเหลือซ่ึงกันและกันต้ังแตตนจน

มาถึงวันที่ประสบความสําเร็จรวมกัน 
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