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รศ.ปรีชา  ปนกล่ำ. 90  หนา.
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@ วิทยานิพนธน้ี เปนโครงการออกแบบสรางสรรคงานศิลปะภาพถายประยุกต เพ่ือใช
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หวนคิดคำนึงถึงบรรยากาศแหงอดีตเกาๆ ยอนไปใน สมัยเมื่อรอยกวาปมาแลว ในยุคท่ีประเทศไทย
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"

" 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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บทที่1

บทนำ

ความเปนมา และความสำคัญของปญหา

9 โรงแรมปงนครา คือโรงแรมตึกสีขาว เดน สงา มีเสนหแหงความเปน สถาปตยกรรมแบบ

ลานนา ผสมรูปแบบตะวันตกแบบ โคโลเนียล(Colonial Style) อยางเดนชัด บรรยากาศดูอบอุน หรูหรา มี

เอกลักษณคือลวดลายฉลุไมที่มีอยูอยูทั่วทุกมุมของอาคารอยางสวยงาม รังสรรคจากความตั้งใจที่จะ

รวมเปนสวนหนึ่งในการรักษาไวซึ่งความงดงามของเชียงใหมในอดีตใหแกผูมาเยือน

Q สรางจินตนการใหรู สึกเหมือนไดกาวกลับไปสู หวงเวลาแหงอดีต ยอนเขาไปสู 

ประสบการณที่นาสนใจ ชวนใหนึกถึงความฝน ความทรงจำในแตละชวงเวลาของอดีตที่ผานมา  

Q ความเปนมาทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ไดนำมาสูการสรางสรรควิทยานิพนธโดยไดรับ

แรงบันดาลใจมาจาก บรรยากาศแสงเงาของสภาพแวดลอม สิ่งของเครื่องใชในอดีต และโดยเฉพาะ

โครงสรางสถาปตยกรรม ลวดลายตกแตงอาคารแบบวิคตอเรียน (Victorian Style)ในประเทศ

อังกฤษ เชน ลวดลายขนมปงขิง เปนตน การออกแบบตัวผลงานจะเนนความสอดคลองกลมกลืน

ระหวางรูปแบบของงานกับบรรยากาศ สภาพแวดลอมและประโยชนใชสอยของสถานที่

วัตถุประสงคของการศึกษา 

Q 1. เพ่ือศึกษากระบวนการตกแตงสถานท ี่เปนโครงการสมมติท่ีโรงแรมปงนคราบูติคโฮเตล 

แอนดสปา เชียงใหม โดยมุงเนนการสงเสริมสุนทรียภาพของพื้นที่ 

Q 2. เพ่ือศึกษาวิธีการสรางสรรคงานประยุกตศิลป โดยประยุกตเทคนิคทางภาพถาย Kallitype 

เทคนิคทางคอมพิวเตอรกราฟคและวัสดุประสม

สมมติฐานของการศึกษา

9 1. เสนอความงามของกาลเวลา และความรูสึกในบรรยากาศของชวงเวลาและสถานท่ีตางๆ 

ผานทางภาพถาย

Q 2. เมื่อติดตั้งผลงานภายในโรงแรมแลว จะชวยสรางสุนทรียะ และบรรยากาศที่อบอุน

นุมนวล ใหกับตัวอาคาร และหองพักของโรงแรม

ขอบเขตการศึกษา

9 1. เปนโครงการสมมติเพื่อนำผลงานศิลปะไปติดตั้งที่โรงแรมปงนครา  เชียงใหม

Q 2 .สรางสรรคผลงานศิลปะจากกระบวนการทางภาพถาย และผสมผสานกับวัสดุอื่น
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ขั้นตอนและวิธีการศึกษา

Q 1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ

Q 1.1 เก็บขอมูลสถานที่คือโรงแรมปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา เชียงใหม ซึมซับ

บรรยากาศและความรูสึกที่มีตอสถานที่มาถายทอดเปนผลงาน

Q 1.2 ศึกษาประวัติความเปนมา  วิถีชีวิตผูคน และสิ่งแวดลอมในอดีต สมัยรัชกาลที่ 5 

และ 6  ศึกษารูปแบบ สถาปตยกรรมแบบโคโลเนียล และ วิคติเรียน ตลอดจน สิ่งของ เรื่องใชในอดีต

Q 1.3 ศึกษารูปแบบศิลปะภาพถายและศิลปกรรมและ โดยเฉพาะศึกษาเทคนิค  คาลิไทพ 

(Kallitype)   ที่ใหภาพโทนสีน้ำตาล ทำใหดูเปนภาพที่เกา คลาสสิค  

2. การวิเคราะหขอมูล

Q 2.1 วิเคราะหขอมูลของตัวโรงแรมเปนอาคารทรงโคโลเนียล (  Colonial Style )ผสมกับ

รูปแบบลานนา มีรูปทรงอาคารที่แตกตางกันถึง 7 แบบ มาประกอบเปนกลุมตึกสูงต่ำ ทุกอาคารมี

เอกลักษณและลวดลายโดดเดนเฉพาะตัว ทั้งลายฉลุเหนือประตูหนาตาง ลูกบิด สวนรับรองภายใน

โรงแรมจะเชื่อมตอหองทุกหองไวดวยกัน เริ่มตนที่โถงรับรองที่มีลักษณะสูงโปรง เชื่อมตอไปยังหอง 

8 เหลี่ยม ตอดวยหองสมุดและทายสุดออกไปยังเฉลียงยาวริมสระน้ำ สวนหองพักมีทั้งหมด 19 หอง

ที่มีความตาง ทั้งดานโครงสรางและเครื่องใชภายในทำจากวัสดุธรรมชาต ิ มีรูปทรงสีสัน ใหอารมณ

ความรูสึกที่แตกตางไมซ้ำกัน 

Q 2.2 วิเคราะหอาคารและการตกแตง   อาคารที่สรางขึ้นในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 จะมี

การประยุกตระหวางอาคารปูนของตะวันตก รวมกับการตกแตงดวยลายไมของไทย เชน บานประตู

ขอบหนาตาง เพื่อเพิ่มความออนชอยใหกับอาคาร

Q 2.3 วิเคราะห ภาพถายแนว Pictorialism เปนสวนหนึ่งของแนวความคิดการถายภาพ

ศิลปะ ที่ตองการใหภาพถายเหมือนเปนภาพวาด และรูปสลัก สวนมากของรูปภาพเหลานี้เปนสีขาว-

ดำ หรือน้ำตาลเขม

3. กำหนดแนวความคิดและรูปแบบในการสรางสรรคผลงาน

Q     3.1 รูปแบบที่จะสรางสรรค ตองการออกแบบภาพเปนสีเอกรงคสีน้ำตาล ติดตั้งลงบน 

ผนังสีขาวลวน โดยดึงเอาลวดลายของขนมปงขิงมาเปนจุดเดนใหกับงาน ขนาดของผลงานจะดูตาม

ความเหมาะสมของแตละจุดที่จะติดตั้ง

Q 3.2 รูปแบบสรางสรรคผลงานภาพถาย โดยใชเทคนิคการถายภาพแนวคลายภาพวาด 

(Pictorial)    รวมกับเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟค และเทคนิคคาลิไทพ (Kallitype)  ลงบนกระดาษสา

ที่ผสมวัสดุเสนใยธรรมชาติ

Q 4. การสรางสรรคผลงาน

Q 4.1 เมื่อไดแรงบันดาลใจทั้งหมดแลว จะรางภาพผลงานดวยโดยใชคอมพิวเตอร เมื่อ

ได้ภาพท่ีพอใจจะนำภาพมายิงเปนแผนฟลมขาว ดำ แผนฟลมน้ีตองมีการกลับภาพเปนคาตรงขาม 

เพ่ือนำมาใชเปนตนแบบของภาพ
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4.2 จากนั้นก็จะเปนขั้นตอนการสรางภาพที่เรียกวาคาลิไทพ (Kallitype) ในการทำ

วิทยานิพนธนี้ไดเลือกกระดาษสาที่ผสมวัสดุเสนใยธรรมชาติมาเปนวัสดุ เพื่อเชื่อมโยงตัวผลงานให

เขากับสถานที่จังหวัดเชียงใหม ที่มีการใชกระดาษสาอยางแพรหลาย

5. การวิเคราะหผลงานสรางสรรค

Q 5.1วิเคราะหผลงานตามหลักองคประกอบศิลป เนนความงามเรื่องน้ำหนักแสงเงา  

และจังหวะการวางองคประกอบ ตลอดลักษณะผิวสัมผัสจากวัสดุใหมๆในการสรางสรรคผลงาน

Q 5.2 วิเคราะหการออกแบบและรูปแบบวิธีการนำผลงานไปติดต้ัง  ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

ตามหนาที่ประโยชนใชสอยในแตละบริเวณ

Q 6. การนำเสนอผลงานสรางสรรค

Q 6.1 นำเสนอผลงานภาพถายประยุกตท้ังหมด 15 ช้ิน

Q 6.2 นำเสนอผลงานภาพจำลองการติดตั้งผลงาน 2 มิต ิตัดตอภาพดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร

Q 6.3 นำเสนอการจำลองการติดต้ังผลงาน 3 มิติ (Model) ดวยการนำภาพขนาดเล็กตาม

สัดสวน ติดตรงตำแหนงท่ีจะติดต้ังผลงานเพ่ือดูความเช่ือมโยงและความเหมาะสมในแตละจุด

Q 6.4 นำเสนอเอกสารประกอบวิทยานิพนธ

ความจำกัดของการศึกษา

Q โครงการนี้เปนการศึกษาเพื่อการประยุกตผลงานใหสอดคลองกับสถานที่ และเนื่องจาก

อยูในขั้นตอนของการศึกษาทดลอง วิจัย หรือตั้งขอเสนอแนะ ซึ่งมีขอจำกัดอยูหลายประการ จึงเปน

โครงการสมมติเทานั้น ไมสามารถนำไปติดตั้งในสถานที่จริงไดทั้งหมดแตไดนำเสนอโดยใชแบบ

จำลองเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน
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บทที่ 2

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค

ขอมูลที ่ เก ี ่ยวของกับการศึกษาคนควาในโครงการสรางสรรคผลงานภาพถาย 

สรางสรรคขึ้นเพื่อใชในการตกแตงโรงแรมปงนครา บูติค โฮเตลแอนดสปา จังหวัดเชียงใหม ได

รวบรวมขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารตำราวิชาการขอมูลภาคสนามการเดินทางเขาไป

ศึกษาสถานที่จริง คือ ที่โรงแรมปงนครา การเก็บขอมูลภาพถายจากวัง และตำหนักตางๆ  ภายใน

ประเทศไทย เชน พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังพญาไท เครื่องใชและเฟอรนิเจอรโบราณ และจาก

ประสบการณสวนตัวที่ผานมา เปนสวนที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานโดยจะ

กลาวถึงขอมูลที่เกี่ยวของดังนี้ 

ประสบการณสวนตัว

W เน่ืองจากมารดาของขาพเจาช่ืนชอบในการถายภาพ   ไดถายภาพขาพเจาและนองสาวต้ังแต 

ยังเยาววัย ทุกคร้ังท่ีขาพเจาหยิบรูปเหลาน้ันกลับข้ึนมาดู จะรูสึกไดถึงความอบอุนและรูสึกไดวาในภา

พนั้นๆ มีเรื่องราวที่พรอมจะเลาใหฟงมากมาย เมื่อไดมีโอกาสสรางผลงานศิลปะขาพเจาจึงอยาก

สรางผลงานที่สามารถบอกเลาถึงอดีตอันงดงามและรุงเรือง ภาพความฝนแสนหวานผานบรรยากาศ

เกากอน

แรงบันดาลใจในการสรางสรรค

ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากตัวอาคาร เฟอรนิเจอรและการ

ตกแตงภายในของโรงแรมปงนครา  แนวคิดหลักของการออกแบบตัวอาคารโรงแรมนั้น ไดรับแรง

บันดาลใจจากบานตึกคหบดีเกาสไตลโคโลเนียล (Colonial Style) และลายขนมปงขิง (Gingerbread) 

ลายฉลุเหนือประตูหนาตาง ลูกบิด กลอนประตูและเฟอรนิเจอรตางๆ จะเปนเนื้อไม ที่มีสีน้ำตาลเขม

โดยไดดึงจุดหลักเหลานี้มาเปนแนวคิด และเปนแรงบันดาลใจในการสรางภาพ  

รูปแบบโคโลเนียล (Colonial  Style)

Colony แปลวา  อาณานิคม เมืองขึ้น หรือหัวเมืองประเทศราชสวน  Colonial เปนคำ 

คุณศัพท แปลวา  เกี่ยวกับอาณานิคม ดังนั้นคำวา Colonial Style จึงหมายถึงศิลปะแบบอาณานิคม  

ซึ่งในยุคลาอาณานิคมมหาอำนาจชาวตะวันตก เชน โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ ไดเขามา

ปลูกสรางอาคารตางๆ เอาไวในเมืองขึ้นของตน สรุปพอสังเขปก็คือ Colonial Style เปนรูปแบบ

แบบตะวันตกแนวหนึ่ง เกิดขึ้นในชวงลาอาณานิคม ซึ่งพบเห็นไดในแถบประเทศเพื่อนบานของเรา

แตสำหรับ “สยาม” เราไมเคยเปนอาณานิคมของใคร ถึงกระนั้นสถาปตยกรรมตะวันตกในยุคนั้นก็
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เขามายังสยามดวยเหมือนกัน รูปแบบของสถาปตยกรรมจึงมีลักษณะผสมผสาน Colonial style ของ

แตละพื้นที่ไมเหมือนกัน แตละพื้นที่จะไดรับอิทธิพลของชางพื้นถิ่นเขาไปผสมอยูดวย

ภาพที่ 1 ภาพตึกรูปแบบโคโลเนียล (Colonial  Style)

อิทธิพลจากสิ่งของเครื่องใช

ในสมัยรัชกาลที ่ 5 ไดเริ่มมีการติดตอกับชาวตางชาติ ทำใหมีการถายเททางวัฒนธรรม 

ความเจริญทางดานสาธารณูปโภค การคมนาคม ความตองการเปนที่ทัดเทียมกับชาวตางชาติ ทำให

ชนชั้นสูง ขาราชการ คหบดีทั้งหลาย มีการนำขาวของเครื่องใชและการสรางบานเรือนแบบชาว

ตะวันตกเขามา
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ภาพที่ 2 สิ่งของเครื่องใชแบบชาวตะวันตกในชวงสมัยรัชกาลที่ 5

อิทธิพลจากลายขนมปงขิง (Gingerbread)

ลายขนมปงขิง (Gingerbread) คือ การประดับตกแตงบานดวยไมฉลุลวดลายตางๆ ไม

วาจะเปนท่ีชายคา ชองลม หรือราวระเบียง มีตนแบบน้ันมาจากบานสไตลวิคตอเรียน (Victorian 

Style) ในประเทศอังกฤษ  ลวดลายแรกเริ่มในสมัยวิคตอเรียน (Victorian Style) เปนการนำเอา

ลวดลายแบบศิลปะกอทิก (Gothic) ที่ใชตกแตงตามมหาวิหารตางๆ มาดัดแปลงใหเปนลายกระจุก

กระจิก ออนหวาน สำหรับการประดับประดาอาคารที่ใหสตรีอาศัย และเมื่อเวลาผานไปลวดลาย
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ขนมปงขิงก็พัฒนาเปนลายพรรณพฤกษาแบบงายๆ และไดแพรหลายเขามาในประเทศไทย หลังจากท่ี

ชาวตางชาติ เริ่มเขามามีบทบาทในประเทศชวงราวรัชกาลที่ 4 เปนตนมา  และไดสรางบานเรือนตาม

แบบที่ตนคุนเคยไว ชาวไทยเองก็ชื่นชอบความงดงามของลวดลายไมแกะสลัก จนเกิดเปนกระแส

นิยมนำเอา  ลวดลายขนมปงขิงมาประดับบานเรือน โดยความนิยมนั้นก็เริ่มตนขึ้นจากพระราชวัง 

บานขุนนาง เศรษฐี คหบดี และตามวัดวาอารามตางๆ

สวนเหตุที่เรียกการตกแตงดวยไมแกะสลักเหลานี้วาขนมปงขิง ก็เพราะวาชาวตะวันตก

นิยมเอาคุกกี้ขนมปงขิงมาสรางเปนบานตุกตาเล็กๆ ประดับตกแตงดวยขนมอมยิ้มหลากหลายชนิด

ในวันคริสตมาส อีกทั้งลวดลายแกะสลักเหลานั้น ยังมีลักษณะหงิกงอเปนแงงคลายขิงอีกดวย

ตัวอยางลายขนมปงขิง

ภาพที่ 3 ภาพตัวอยางอาคารที่ประดับดวยลายขนมปงขิง
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ภาพที่ 4 ตัวอยางภาพลายเสนลายขนมปงขิง 1
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ภาพที่ 5 ตัวอยางภาพลายเสนลายขนมปงขิง 2
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พระที่นั่งวิมานเมฆH

H พระที่นั่งวิมานเมฆสรางดวยไมสักทองทั้งหลัง มีลักษณะทาง สถาปตยกรรมที่งดงาม

ประณีต และไดรับอิทธิพลการกอสรางแบบตะวันตก ลักษณะขององคพระที่นั่งแหงน ี้เปนพระที่นั่ง

องคแรกที่สรางขึ้นในพระราชวังดุสิต และยังเปนอาคารแบบวิคตอเรียน ไดรับอิทธิพลจาก

สถาปตยกรรมยุโรปผสมกับไทยประยุกต องคพระที่นั่งเปนรูปอักษรตัวแอล สรางดวยไมสักทองทั้ง

หลัง เปนอาคาร 3 ชั้น ยกเวนตรงสวนที่ประทับซึ่งมีรูปรางเปนแปดเหลี่ยม มี 4 ชั้น ชั้นลางสุดกออิฐ 

ถือปูน ชั้นถัดขึ้นไปสรางดวยไมสักทองทั้งหมดทาดวยสีครีมออนหลังคาสีแดง และหลังคาเปนทรง

ไทยประยุกต มีลวดลายตามหนาตางและชองลมซ่ึงฉลุเปนลายท่ีเรียกวาขนมปงขิง สำหรับพระท่ีน่ัง

วิมานเมฆนี้ จะแบงเปนหองชุดตางๆ 5 สีดวยกัน คือ สีฟา สีเขียว สีชมพ ู สีงาชาง และสีลูกพีช 

(ชมพูอมสม) แตละหองจะจัดแสดงขาวของเครื่องใชสวนพระองคของรัชกาลที ่5 รวมถึงเจานายชั้น

สูง เชน หองสีเขียว เปนหองเครื่องเงินจากประเทศจีน สวนชั้นสองเปนหองทรงงานของรัชกาลที ่ 5 

และหองบนชั้นสามจะเปนหองบรรทม แตหองที่งดงามที่สุดในพระที่นั่งวิมานเมฆเห็นจะเปนหอง

ทองพระโรง ที่มีบรรยากาศขรึม ขลัง อลังการมากที่สุด

ภาพที่ 6 พระที่นั่งวิมานเมฆ 1
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99


ภาพที่ 7 พระที่นั่งวิมานเมฆ 2
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พระที่นั่งอภิเษกดุสิต

พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระที่นั่งชั้นเดียวที่รัชกาลที ่ 5 โปรดเกลาฯใหสรางขึ้นเพื่อใชเปน

ทองพระโรงและสถานที่พระราชทานเลี้ยงในพระราชวังดุสิต และใชเปนสถานที่สำหรับพระบรม

วงศานุวงศและขาราชการในงานประจำปสวนดุสิต พระที่นั่งองคนี้เปนอาคารไมที่ไดรับอิทธิพลการ

กอสรางแบบตะวันตกเชน เดียวกับพระที่นั่งวิมานเมฆ อีกทั้งยังมีลวดลายฉลุไมแบบขนมปงขิง

ประดับอยูตามชายคาอยางงดงาม ลวดลายฉลุไมเรียกวาลายบุหงา มีการประดับกระจกสี ที่มีความ

งดงามมาก อีกทั้งยังมีตราแผนดินที่ มุขหนา และมุขหลังของพระที่นั่งอีกดวย

ภาพที่ 8 พระที่นั่งอภิเษกดุสิต
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อิทธิพลจากศิลปะภาพถาย

การถายภาพ คือ การบันทึกเหตุการณ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการเก็บสภาพแสง ณ  

เวลานั้นไวบนวัตถุไวแสง ผานอุปกรณรับแสงที่เรียกวากลองถายรูป หลังจากนั้น จะสามารถเปลี่ยน

สภาพแสงเหลานั้นกลับมาเปนภาพไดอีกครั้งหนึ่ง ผานกระบวน การลางอัดภาพกลองถายภาพนั้น

เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที ่ 19 ในภาษาอังกฤษคือ Photography มีรากฐานมาจากศัพทภาษากรีกวา 

Phos ที่แปลวาแสงสวาง และ Graphein ที่แปลวาเขียนเมื่อนำมารวมก็จะหมายความวาการวาดภาพ

ดวยแสง

ภาพถายในยุคแรกนั้นเชื่อมโยงกับศิลปะลัทธ ิ Impressionism ทั้งสองประเภทตางเปน

งานที่อยูรวมยุคสมัยเดียวกัน มีเนื้อหาและมุมมองที่ใกลเคียงกันภาพนั้นก็มีอารมณใกลเคียงกันอีก

ดวย ที่เปนการวาดรูปในขณะเกิดความประทับใจและมีการสรางสรรคผลงานที่คลายงานจิตรกรรม 

มีลักษณะเดนคือภาพจะไมคมชัด เนื่องจากเทคโนโลยียังไมดีในขณะนั้น โทนสีที่ไดจะเปนสีขาว ดำ 

หรือสีน้ำตาลซีเปย (Sepia ) เพราะฟลมยังไมดีพอสามารถบันทึกไดเพียงแตสีขาวดำเทานั้น โดยจะใช

หลักการ Contact prints คือฉาบน้ำยาไวแสงลงบนกระดาษ แลวนำฟลมเนคกาทีฟที่ไดจากการถาย

ภาพผานกลองวางลงไป แลวทำการฉายแสง หรือนำกระดาษนั้นไปวางในแสงแดดตามระยะเวลาที่

เหมาะสม และแสงที่สองผานฟลมเนคกาทีฟ จะปรากฏเปนภาพบน กระดาษ ซึ่งไมตางจากการทำ 

Contact prints ในปจจุบัน เคมีเหลานี้มีสีที่ตางกันไปตามประเภท ภาพที่ไดจึงมีสีสวยงาม ตางกันไป 

ภาพในสมัยยุคแรกมีรูปแบบเรียกวา Pictorial  เปนความเคลื่อนไหวในวงการถายภาพ

ชวงราวๆ ป ค.ศ. 1885 มีกระบวนคิดและวิธีนำเสนออยางชัดเจน และเปนที่รูจักทั่วไป มีอิทธิพลตอ

ความคิดของผูคนในยุคสมัย นอกจากนั้น ยังมีบทบาทตอพัฒนาการของศิลปะภาพถายในยุคตอม

อิทธิพลจากภาพถายแบบ Pictorial  

ชวงชีวิตของงานภาพถาย Pictorialism ในยุโรปอยูระหวางป พ.ศ. 2429 ถึง 2463 ( ค.ศ. 

1886-1920 )สวนในสหรัฐอเมริกานั้นจบลงประมาณป พ.ศ. 2473 หรือประมาณสิบปหลังจากยุโรป

โดยทั่วไปแลว Pictorialism เปนสวนหนึ่งของแนวความคิดการถายภาพศิลปะที่ตองการใหภาพถาย

เหมือนเปน ภาพวาด และรูปสลัก สวนมากของรูปภาพเหลานี้เปนสีขาว-ดำ  หรือ ซีเปย (Sepia: สี

น้ำตาล) ในวิธีการถายภาพ เปนการใชโฟกัสต่ำ ซอฟตโฟกัส ฟลเตอรพิเศษ และเคลือบผิวเลนส ขั้น

ตอนหลายๆ ขั้นตอนในหองมืดที่ใชลางฟลม และกระบวนการการพิมพที่มาจากตางประเทศ 

กระดาษอัดรูปที่มีพื้นผิวขรุขระ ไดถูกเพิ่มเขามาใชเปนองคประกอบของรูป เพื่อใหรูปชัดเจนนอยลง

เพื่อการบรรลุผลงานของศิลปนทั้งหลาย ศิลปน Pictorialists ใชเทคนิคแตกตางกันไป อยางเชนการ

รวมตัวของตนแบบท่ีอัดภาพ คือจากฟลมเนกาทีฟหลายแผนลงบนแผนกระดาษอัดแผนเดียว ผสมผสาน 

วิธีการหลายอยางเขาดวยกันของฟลมเนกาทีฟ อาจจะมีการขูดหรือการทาสีบนแผนฟลม ภาพจะ 

เนนในเรื่องของความสวยงาม ลักษณะงานจะสื่อถึงการมองโลกในแงดี มองโลกดวยความสวยงาม 

สีท่ีใชในภาพ ก็เปนสีท่ีดูงดงามเหนือจริง เหมือนฝน ไมวาจะเปนการสะทอนสังคม วิถีชีวิต สามัญชน 
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ต้ังแตภาพครอบครัว ภาพเด็ก ผูหญิงสาว คนชรา สภาพบานเมือง รูปแบบนำเสนอของ Pictorialism    

สมัยนั้นชางภาพ หรือศิลปน จะทำผสมน้ำยาเคมีขึ้นมาเองน้ำยานั้นที่ไดจากสารเคมีซึ่งแตละ

กระบวนการจะมีการใชสารเคมีที่ตางกัน และผลลัพธที่ใหสีจะตางกันดวยเชนกัน ลงบนกระดาษที่

พวกเขาเลือกใช เนื้อกระดาษที่นิยมใชกันมาก จะเปนกระดาษผิวหยาบ ซึ่งชวยใหภาพถายเกิดพื้นผิว

ที่นาสนใจขึ้น ความที่กระดาษที่มีผิวหยาบจะทำใหน้ำยาซึมซับลงไปไมสม่ำเสมอกัน ใหพื้นผิวที่

คลายงานจิตรกรรม และผลจากพื้นผิวของกระดาษจะไดภาพที่ขาดความคมชัด ดูพรามัว เหมือน

ภาพเขียน เหมือนความฝน เปนที่นิยมของคนสมัยนั้นอยางสูง หากสีสันยังไมเปนที่พอใจจะมีการ

แตงเติมสีลงไปบนภาพถายดวย อาจจะเปนสีน้ำ สีน้ำมัน หรือเพิ่มเติมวัสดุตางลงไปดวย

กระบวนการทางเคมีที่ศิลปนนิยมใช เชน Van Dyke prints, Kallitypes, Platinum, Cyanotype, 

Bromoil, Palladium prints และGum Bichromate Process

 

ภาพที่ 9 ตัวอยางภาพแบบ Pictorialism

การถายภาพในประเทศไทย

วิชาถายรูปเริ่มเขามาเผยแพรตั้งแต ในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณพ.ศ. 2388โดยบาท

หลวงลารโนดี กับสังฆราชปาเลอชาวฝรั่งเศส มีนายโหมดหรือพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด 

อมาตยกุล)  คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถายรูปเมื่อ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ 

พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระมหากษัตริยพระองคที ่ 4 เปนเจานายพระองคแรกที่ทรงยอมถายภาพ 

ทำใหการถายภาพเริ่มไดรับความนิยมในหมูชนชั้นสูง 

เม่ือภาพถายไดรับความนิยมแพรหลาย ชางภาพไดมีความนิยมเดินทางออกเพ่ือไปถายภาพ 

มีการเขามายังประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศเอกราชเพียงประเทศเดียวในเวลานั้น ประเทศไทยเปดรับ

ความเปนตะวันตกอยางระมัดวังแตไมเขมงวดจนเกินไปนัก ไมวาเปนเรื่องศาสนา  วิทยาศาสตร 

ตางๆ มีบุคคลทั้งเจานาย ขุนนางและสามัญชนเขาไปเรียนรูจากชาวตะวันตก ซึ่งโดยมากเปนหมอ

สอนศาสนาคริตส การถายภาพก็เชนกัน   เมื่อชาวไทยไดเรียนรูการถายภาพมากขึ้นทำใหเกิดความ
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ตื่นตัวเปนอันมาก ประกอบกับชางภาพชาวตางชาติเดินทางเขามาเปดสตูดิโอในกรุงเทพฯ  การถาย

ภาพจึงกลายเปนที่แพรหลายโดยเฉพาะในสมัย รัชกาลที่ 5

ภาพที่ 10 ภาพพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จ

W พระเทพศิรินทราบรมราชินี

ผลงานสรางสรรคระยะกอนวิทยานิพนธ

เมื่อขาพเจาไดเขามาศึกษาปริญญาโทที่ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดริเริ่มสรางสรรคผลงาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการสะทอนประสบการณที่

ไดพบเห็นรวมเขากับสิ่งของที่ประทับใจ ดวยวิธีการซอนทับกันของภาพ ปรับแตงภาพดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนชวงที่ชอบสรางสรรคภาพใหออกมาเหนือจริงและมักจะเปนภาพที่มีริ้ว

รอยจากกาลเวลาเชน ความเกา รอยแตกของผนัง และมีนกเปนสวนประกอบ

เมื่อถึงเวลาสรางสรรควิทยานิพนธ ขาพเจาไดนำรูปแบบชวงกอนทำวิทยานิพนธมา

พัฒนาตอยอดโดยใชแนวความคิดเดิมแตมีการพัฒนาองคประกอบใหดีข้ึน คิดวิเคราะหใหมากข้ึนนำ

ประสบการณตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แรงบันดาลใจ ความประทับใจ รวมทั้งศึกษาขอมูลจาก 

เอกสาร ผลงานของศิลปน รวมไปถึงทบทวนผลงานสรางสรรคที่ผานมา เพื่อนำความรูเหลานั้น 

ถายทอดประสบการณ ความรูสึก ความคิด ใหมีลักษณะเฉพาะตนเพื่อนำมาเปนแนวทางเสนอ

หัวขอวิทยานิพนธตอไป
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ภาพที่ 11 ภาพผลงานกอนทำวิทยานิพนธ
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บทที่ 3

การดำเนินการสรางสรรควิทยานิพนธ

ในการสรางสรรควิทยานิพนธครั้งนี้ ขาพเจาไดเลือกโรงแรม  ปงนครา บูติคโฮเตล

แอนดสปาเชียงใหมเปนประเด็นศึกษา  เน่ืองจากเห็นวาเหมาะสมท้ังในดานรูปแบบการออกแบบตกแตง 

และแนวความคิด คือ โรงแรมมีแนวคิดเก่ียวกับการยอนวันวาน ซ่ึงตรงกับจินตนาการของขาพเจา และ

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ เปนกระบวนการสรางสรรคผลงานภาพถายเพื่อประดับ

ตกแตงตามสถานที่ในโรงแรม เพิ่มเสริมสรางภาพลักษณและสรางบรรยากาศแหงความงดงามใน

อดีตใหกับโรงแรมดวยเชนกัน

ขอมูลเกี่ยวกับโรงแรมปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา

B โรงแรมปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปาตั้งอยู เลขที ่135/9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลชาง

คลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 ความเปนมาของโรงแรมเปนโรงแรมขนาดเล็กตั้งอยูยาน

คนทำไมในอดีตของชาวเชียงใหม ในสถานที่แหงนี้อดีตเปนที่ตั้งของสำนักงานปาไมแหงแรกใน

ประเทศไทย สถานกงสุลฝรั่งเศส  สถานกงสุลอังกฤษ และวัดชัยมงคลศาสนสถาน รวมทั้งยังเปน

ศูนยกลางการคาไม มีคหบดีผูม่ังค่ังท้ังชาวพมาและชาวตะวันตกมาทำธุรกิจคาไม และสรางบานเรือน 

ในการเขามาของชาวตางชาติทำใหบานเรือนมีการเปลี่ยนแปลงเปนรูปทรงโคโลเนียลและเรือน

ขนมปงขิงแบบวิคตอเรีย  โดยดัดแปลงงานฝมือจากชางทองถิ่นใหกลายเปนอาคารที่สอดแทรก

ความออนชอยแบบไทย กลายเปนสถาปตยกรรมใหมของลานนาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว

] โรงแรมปงนครามีแนวคิดหลักคือ “โรงแรมรูปทรงลานนาโคโลเนียล อบอุนหรูหรา ใน

บรรยากาศเม่ือวันวาน” ไดรับแรงบันดาลใจจากบานตึกคหบดีเกาสไตลโคโลเนียลและเรือนขนมปงขิง 

ของเมืองเชียงใหมในอดีต  อาคารโบราณสวนใหญบนถนนเจริญประเทศ เปนบานตึกกึ่งไมมีการ

ผสมผสานระหวางรูปทรงโคโลเนียลกับรูปแบบลานนา ซึ่งมีโครงสรางที่งดงามนาอนุรักษไดใช

อาคารเหลาน้ีเปนตนแบบของโรงแรมปงนครา เพ่ือรักษาอัตลักษณเกาแกน้ีไว รูปทรงอาคารท่ีแตกตาง

กัน ถึง 7 แบบ มาประกอบเปนกลุมตึกสูงต่ำ ลดหลั่นกันหลายระดับ เพื่อลดทอนความรูสึกสูงชลูด

ของตัวอาคาร 3 ชั้น นำมารวมความหลากหลายของบานเรือน อันเปนตนกำเนิดสถาปตยกรรมรวม

สมัยของลานนาเมื่อรอยกวาปที่แลว

] การออกแบบหองพักหมดใหมีความตางทั้งดานโครงสราง สีสัน ภาพวาดฝาผนัง และ

ลวดลายฉลุเหนือประตูหนาตาง แมกระทั่งลูกบิด กลอนประต ู ตั่ง เตียงเครื่องเซรามิก ตางก็ได

ออกแบบขึ้นมาใหม

] ภายในมีอาคารมีหองพักทั้งหมด 19 หองและสปาอีก 5 หอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที ่ 

ตอบสนองวิถีชีวิตทันสมัยอยางครบครัน ทุกอาคารมีเอกลักษณและลวดลายโดดเดนเฉพาะตัว ทั้ง
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ลายฉลุเหนือประตูหนาตาง ลูกบิด กลอนประตู เตียงนอน ตู โตะ รวมถึงหองพักทุกหองจะแตกตาง

กันไปจากการประดับตกแตง เครื่องใชภายในทำจากวัสดุธรรมชาติมีรูปทรงสีสัน ใหอารมณความ

รูสึกที่แตกตางไมซ้ำกัน ทั้งหมดอยูบนพื้นฐานการศึกษาคุณคาความงามของอดีต และยังคำนึงถึง

ความสอดคลองกับเรื่องราวทองถิ่นอันเปนแหลงทำไมสักทองของพื้นที่ในยานนี้

ภาพที่  12 ภายนอกอาคารปงนครา

อาคารปงนคราเปนอาคารที่ปลูกสรางขึ้นในสไตลลานนาโคโลเนียล ซึ่งมีตนแบบจาก

บานเรือนคหบดีของชาวเชียงใหมในอดีตตัวอาคารสีขาวลวนของใหความรูสึกที่ยอนกลับไปสัมผัส

ความอบอุนสงางามของรากเหงาแหงอดีต
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ภาพที่ 13 หองโถงรับรอง

โถงตอนรับที่หรูหราโออาดวยเพดาน Double Volume แขวนประดับดวยโคมระยาแบบ

ดั้งเดิมจากอินเดีย พื้นหองโถงปูดวยแผนซีเมนตลวดลายโบราณใหอารมณคลาสสิคยอนยุค

ภาพที่ 14  การประดับตกแตงภายใน

การประดับตกแตงของโรงแรมลวดลายฉลุอันวิจิตรงดงามหลากรูปแบบ ที่บงบอกถึง

ฝมือเชิงชางชั้นสูงของสลาลานนาในยุคโบราณ ที่ยังคงมนตขลังทาทายกาลเวลา ตกทอดมาจน

ปจจุบัน ใหลูกหลานไดเรียนรูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณคาใหคงอยูตลอดไป
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ภาพที่ 15 ลวดลายปูนปนภายในอาคาร

งานปูนปนของตึกโคโลเนียลในอดีต แรงบันดาลใจในการสรางงานตกแตงลวดลายปูน

ปนทั่วทั้งโรงแรม

ภาพที่ 16 หนาจั่วของโรงแรมปงนครา

] หนาจั่วประดับดวยลวดลายไมแกะสลัก ประณีต งดงาม ลายสีขาวตัดกับสีฟาเขมของ

ทองฟาเมื่อตองแสงอาทิตยยามบาย กอใหเกิดเงาตกทอดของลวดลายบนผนังตึกงดงามยิ่งนัก
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ภาพที่ 17 ประตูทางเขาโรงแรมปงนครา

] ประตูทางเขาดานหนาโรงแรม เหนือประตูเปนซุมปูนปน ประดับดวยลายนูนต่ำรูป

หมอ ‘ปูรณฆฏะ’ซึ่งเปนตราสัญญลักษณของ ‘ปงนครา’ อยูในพื้นวงรี ดานลางมีตัวอักษรคำวา 

อาคารปงนคราและวลีมงคล ภาษาบาลีวา “โสตถี โหตุ นิรันตรัง”เพื่ออำนวยพรใหแขกผูมาเยือน

ไดพบกับความสุขความเจริญตลอดไป

ภาพที่ 18 สระวายน้ำภายในโรงแรมปงนครา

]

] สระวายน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบ Infinity โอบลอมดวยหมูตึกรูปเกือกมา ใหความรูสึก

เปนสวนตัว สะดวกสบายดานขวาเปนหองอาหารหลักของโรงแรม ตามแนวขนานของสระน้ำเปน

เฉลียงยาว (Veranda) ตามแบบโคโลเนียล ซุมทางเดินประดับดวยปูนปนนูนต่ำ
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ภาพที่ 19 หองโถงแปดเหลี่ยม

]

] The Rotunda หองโถงทรง 8 เหลี่ยม เปนสถานที่สำหรับนั่งพักรอ หรือพักผอน

มีหนังสือหลากหลายจากหองสมุดไวคลายเหงา

ภาพที่ 20 เฉลียงยาวริมสระน้ำ

]

] เฉลียงพักผอนซึ่งทอดตัวขนานกับสระวายน้ำเปนมุมผอนคลายอิริยาบถ สะดุดตาดวย

กระเบื้องพื้นลวดลายโบราณ  ตกแตงดวยตูไมของสะสมหายากโบราณ เรียงรายดวยโคมทองเหลือง 

ที่ใหความรูสึกเขมขลัง บอกเลาอดีตอันรุงเรืองกอนที่ความเจริญแหงโลกาภิวัตนจะกลืนกลบเสนห

นี้ใหเลือนหายไป
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ภาพที่ 21 หองสมุด

]

] มุมสบายภายในหองสมุด เปดรับแสงจากดานขางทั้ง 2 ดาน ภายในประดับตกแตงดวย

เฟอรนิเจอร ์ไมสีเขมเบาะรองนั่งหุมดวยผาสีพื้นและผาลายคลาสสิค หนังสือสะสมสวนใหญเปน

เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียอาคเนย

                          

ภาพที่ 22 หองนอน

]

] หองพักทุกหองตกแตงแบบโคโลเนียล เฟอรนิเจอรทำจากไมสักสีเขม โดยรอบหองมีไม

ฉลุลวดลายแบบเรือนขนมปงขิงประดับเหนือประตู และหนาตาง
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การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับจุดติดตั้งผลงาน

กอนที่จะทำการประยุกตผลงานใหเขากับสถานที่ ขาพเจาไดคนควาหาขอมูลที่

เกี่ยวของกับโรงแรมปงนครา เชียงใหม จากหนังสือและเว็บไซดตางๆ รวมไปถึงไดมีการเดินทางไป 

ดูสถานท่ีจริงเพ่ือสอบถามขอมูลจากทางโรงแรม จุดเดนของโรงแรมแหงน้ีอยูท่ีตัวอาคารท่ีเปนสีขาวลวน 

ขอบประตูท่ีเปนไมฉลุลวดลายขนมปงขิงท่ีประดับอยูท่ัวไป 

ลายขนมปงขิงน้ัน สวนใหญเกิดจาการฉลุแผนไม มักจะเปนลายแนวนอน มีความโปรง

ออนชอย มีเสนโคงคลายกานขดพันธุพฤกษา จะแตกเปนก่ิงกาน มีชอ ดอก ใบ ในลักษณะตางๆ 

ขาพเจาเห็นแลวเกิดแรงบันดาลใจจึงนำมาเปนแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน โดยได

เลือกการติดตั้งผลงานศิลปะทั้งหมด 5 หอง คือ 1)  หองโถงรับรอง 2) หองแปดเหล่ียม 3)  หองสมุด  

4) เฉลียงยาว 5)หองนอน

ภาพท่ี 23 ภาพแสดงจุดติดต้ังผลงาน
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จุดติดต้ังท่ี 1 หองโถงรับรอง

 

ภาพที่ 24 ภาพจุดติดต้ังท่ี  1 โถงรับรอง

โดยจุดที ่ 1 เลือกติดตั้งที่บริเวณทางเขาเปนสวนรับรองแขกผูมาพัก หองโถงนี้มี

โครงสรางเปนหองโถงเพดานสูง สีขาวลวนเมื่อกาวเขาหองดวยทางประตูหนาจะมองเห็นจุดรับรอง

แขกเปนโตะขนาดใหญสีน้ำตาลเขม ดานหลังของโตะนั้นจะมีซุมประตูโคง ทั้งดานซายและขวา

สามารถใชเดินทะลุออกไปยังสระวายน้ำดานหลังได]เพดานหองมีแชนเดอเลียขนาดใหญหอยระยา 

กลางหองมีโตะกลมไวสำหรับวางแจกันดอกตั้งอยู]

ทางดานซายของหองมีซุมเสาโคงเปนทางเชื่อมไปยังหองโถงเล็กทรงแปดเหลี่ยม พื้น

หองโถงปูดวยแผนซีเมนตลวดลายโบราณใหอารมณคลาสสิคยอนยุค  เปนลายดอกไมสีแดงแซม

ดวยใบไมสีเขียว

]  สวนทางดานขวาของหองจะมีเสาสูงขนาดใหญตั้งอยู ซึ่งเปนจุดที่ขาพเจาจะใชเปนที่ติด

ตั้งผลงาน ตัวเสาเปนสีขาว พื้นเรียบเปนแนวยาวสูงเทากับหองสองชั้น หากไมมีผลงานใดติดตั้งอยูก็

จะทำใหหองโถงดูเรียบ การติดตั้งผลงานภาพถายลงไปนั้น จะชวยเนนพื้นที่บริเวณสวนตอนรับที่

เปนดังประตูบานแรกท่ีแขกผูมาเยือนจะไดพบใหดูโดดเดนเปนเอกลักษณ สรางความต่ืนตาประทับใจ 

เพิ่มบรรยากาศและอารมณสุนทรียะ สรางจินตนาการไปสูหวงเวลาแหงวันวานไดเปนอยางดี 

ดังจุดประสงคของโรงแรม
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จุดติดตั้งที่ 2 หองแปดเหลี่ยม

ภาพท่ี 25 ภาพจุดติดต้ังท่ี 2 หองแปดเหล่ียม

]

จุดติดตั้งที่ 2 นี้เปนหองโถงขนาดเล็กมีลักษณะเปนรูปทรงแปดเหลี่ยม มีหนาตางบาน

ใหญติดอยูในแตละดานทั้งหมด 5 ดานสามารถมองวิวภายนอกได สวนดานที่เหลือหนึ่งดานจะเปน

ทางเชื่อมหองสมุดอีกหนึ่งดาน เชื่อมโถงรับรอง และดานสุดทายจะเปนกำแพง และเปนจุดที่ขาพเจา

จะใชเปนบริเวณติดตั้งผลงาน

] ในหองโถงเล็กนี้จะมีเกาอี้นวมทรงกลมตั้งอยูตรงกลางหอง สามารถนำหนังสือจากหอง

สมุดที่อยูติดกันมานั่งอานหรือเปนที่นั่งพักผอนได

] โทนสีของหองคือโทนอุน ไดจากเบาะนวมสีครีมที่วางอยูบนเกาอี้นวมสีเดียวกัน  

เฟอรนิเจอรที่ตั้งอยูในหองทำจากไมทั้งหมด มีสีน้ำตาลเขม

] มุมที่ขาพเจาเลือกติดผลงานเปนมุมกำแพงที่อยูเหนือโตะลิ้นชัก ที่มีขาวของ เชน

โทรศัพทและแจกันใบเล็กตั้งอยู โดยมุมนี้สามารถมองเยื้องไปเห็นโถงรับรอง ไดอีกดวย
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จุดติดต้ังท่ี 3 หองสมุด 

ภาพท่ี 26 ภาพจุดติดต้ังท่ี 3 หองสมุด]

]

จุดท่ีจะติดต้ังน้ี คือ หองสมุด ] ท่ีไดเช่ือมตอมาจากหองแปดเหลี่ยม หากเดินตรงออกมา

จากหองแปดเหลี่ยม เขามายังหองสมุดก็จะเห็นตูหนังสือขนาดใหญตั้งสงาอยู มีเกาอี้นวมสีชมพูตั้ง

อยูทั้งดานซายและขวาของหอง มีพรมขนาดใหญวางอยูบนพื้นหองทำใหหองดูอบอุนขึ้น

โครงสรางของหองสมุดนี้จะมีประตูบานเฟยมกรอบสีขาวอยูทั้งดานซายและขวาหาก

เปดออกไปทางดานซายจะเปนระเบียงเล็กที่ติดกับถนนใหญ  สวนบานเฟยมทางดานขวาจะเปดออก 

ไปเจอเฉลียงยาวที่เลียบอยูกับสระวายน้ำของโรงแรม

] จุดท่ีขาพเจาจะติดต้ังผลงาน คือ บริเวณเสาขางบานเฟยมท้ังสองดานโดยจะติดขางลางของ

โคมไฟเปนการเพ่ิมบรรยากาศใหแกหองสมุด
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จุดติดต้ังท่ี 4 เฉลียงยาว 

]

ภาพท่ี 27 ภาพจุดติดต้ังท่ี 4 เฉลียงยาว

เฉลียงยาวมีลักษณะยาวที่เคียงคูไปกับสระวายน้ำ กลางโรงแรมเปนมุมพักผอนโถงยาว

เรียงรายไปดวยเกาอี้หวายดูผอนคลายเขากับสระวายน้ำ  มีตูไมและโคมไฟทองเหลืองประดับอยูเปน

ชวงๆ] พ้ืนปูดวยกระเบ้ืองลวดลายโบราณเปนลายเสนโคงเขากับลวดลายของโซฟา  ผนังของเฉลียงน้ี

จะไมเรียบเหมือนบริเวณอ่ืนแตจะมีความนูนต่ำเปนทรงโคงข้ึนมาท้ังหมด 4 ชองดวยกันเปนบริเวณท่ี

ขาพเจาจะติดต้ังผลงานเขาไปเพ่ือลดความโลงของผนังสีขาว
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จุดติดต้ังท่ี 5 หองนอน

ภาพท่ี 28 ภาพจุดติดต้ังท่ี 5 หองนอน]

หองนอนของโรงแรมมีท้ังหมด 19 หองโดยแตละหองจะมีรายละเอียดการตกแตงท่ีไมเหมือน

กัน อาทิเชน โตะ เกาอ้ี เตียง ผาปูหรือผามาน แตจะมีจุดเดนท่ีเหมือนกันคือรอบหองจะมีไมฉลุลวดลาย

แบบเรือนขนมปงขิงประดับเหนือประตู และหนาตาง เพ่ิมความนุมนวล สบายตาใหกับหองไดเปน

อยางดีโดยขาพเจาจะเลือกมาจำลองติดตั้งผลงานหนึ่งหองสวนจุดที่ขาพเจาจะติดตั้งผลงานคือบริเวณ

กำแพงเหนือหัวเตียงท่ีวางอยูเพ่ือความสวยงามโรแมนติค
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สมมติฐานการสรางสรรคงานประยุกตศิลปB

จากการวิเคราะหขอมูล โรงแรมมีจุดมุงหมายใหผูมาเยือนไดซึมซับทั้งรูป รส กลิ่น  เสียง 
และสัมผัสของสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมลานนาที่มีความสวยงามออนหวานและหลากสีสันมี
ความงดงามออนชอยเนนรูปทรงของโคโลเนียลและลายฉล ุทำใหเกิดภาพในความคิดที่จะสราง
ผลงานที่ออนหวานความประณีตและออนชอยไปดวยลายละเอียดทั้งภายในและภายนอก     โดย
การจัดองคประกอบใหมีบรรยากาศที่เต็มไปดวยความฝน  โดยนำมารวมเขากับขาวของเครื่องใช 
ดอกไม ภาพวาด  หรือส่ิงของ ท่ีสรางข้ึนในสมัยน้ัน  โดยเนนไปท่ีขาวของเคร่ืองใชในสมัยกอนมาเปนตัว
เลาเร่ืองใหกับผลงาน  เครื่องใชที่ทำขึ้นดวยความประณีต งดงาม ออนชอย สะทอนถึงวิถีชีวิตของ
สังคมชั้นสูง ส่ิงเหลาน้ีจะถูกนำมาสะทอนลงไปยังแผนฟลม และผสมผสาน เทคนิคอื่นๆ ถายทอด
เปนผลงานศิลปะที่สะทอนเนื้อหาเกี่ยวกับความสุข สวยงามของอดีต   ภาพดอกไม ลายฉล ุ  ภาพ
ที่สวยงามในกาลเกาจะถูกนำไปติดตั้งเสริมผนังสีขาวของโรงแรมในบริเวณตางๆ   องคประกอบ
ภาพที่ถูกออกแบบขึ้นนี้จะเชื่อมโยงกับขาวของเครื่องใชที่ทางโรงแรมคัดสรรมาเปนอยางดี
 
ขั้นตอนวิธีการสรางสรรค

การวิเคราะหและสรางสรรคผลงานขอแบงเปนสองสวนสำคัญ คือ 1. กระบวนการ

สรางสรรคในคอมพิวเตอร 2. กระบวนการสรางภาพในหองมืด

1. กระบวนการสรางสรรคในคอมพิวเตอร

]  1.1 เริ่มตนดวยการรวบรวมขอมูลที่ตองการนำมาใชเปนเนื้อหาของภาพเชน  สถาน

ที่ตางๆเชนพระราชวัง ภาพดอกไม ลวดลายขนมปงขิง เมื่อไดภาพที่พอใจจะนำไปทดลองรางภาพ

ดวยโปรแกรมโฟโตชอบ (Adobe Photoshop)

 

ภาพที่  29 ภาพตนฉบับกอนปรับแตง รูปที่คัดเลือกมาใชมี ภาพนก ภาพลายฉลุและปูนปนจากตัว

อาคารโรงแรมปงนครา

] 1.2 สรางสรรคภาพในโปรแกรมคอมพิวเตอร โฟโตชอบ (Adobe Photoshop) 

 จัดวางองคประกอบคราวๆจนพอใจจึงเก็บรายละเอียดโดยใชเคร่ืองมือตางๆ  
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]

ภาพที่  30 การปรับแตงในโฟโตชอป

1.3 ปรับแตงภาพจนพอใจ

ภาพท่ี  31 ภาพท่ีปรับแตงเสร็จสมบรูณ

] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
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1.4 เมื ่อไดภาพที่สมบรูณแลว ตองตั ้งคาเปนสีขาวดำเนื ่องจากสีสันที ่เกิดขึ ้นใน

กระบวนการทางคอมพิวเตอรนี ้ไมมีผลตอการสรางภาพในกระบวนการทางหองมืดจะตอง

กลับคาเปนเนคกาทีฟ โดยใชเครื่องมือที่ชื ่อ Curve แลวจึงนำไปยิงเปนแผนฟลม

 

ภาพที่ 32 วิธีการกลับใชเครื่องมือที่ชื ่อCurve

ภาพที่ 33 ตัวอยางภาพการกลับฟลมเปนเนคกาทีฟ 

] สวนที่เปนสีขาวจะกลายเปนสีดำและสีดำเปนสีขาว กอนที่จะคัดเลือกและนำไปสู

กระบวนการตอไป คือ ยิงเปนแผนฟลมและเขาสูขั ้นตอนสรางภาพตอดวยเทคนิค คาลิไทพ 

(Kallitype)        
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การสรางภาพราง

] ในการสรางสรรคผลงานจะสรางภาพรางโดยคำนึงถึงการติดตั ้งเปนจุดๆไป โดย

คำนึงถึงโครงสรางของสถานที่ รูปทรง บรรยากาศ ที่จะนำผลงานไปติดแตละจุด    จะรางภาพ 

จำนวนหลายๆ ภาพและเลือกภาพที่เหมาสมที่สุดเพื่อสรางสรรคออกมาเปนผลงานจริง   

                                         

ภาพที่ 34 ภาพรางชุดที่ 1

]

] เปนภาพรางชุดแรกที่ไมไดนำมาใชเนื่องจากองคประกอบยังไมคอยลงตัวแตผลงาน 

ระยะหลังดึงลักษณะเดนบางจุดมา เชน การซอนทับกันของลายดอกไมกับผนังของหองมาตอยอด 

ในการรางภาพชุดตอไป

33



ภาพที่ 35 ภาพรางชุดที่ 2

]

] ภาพรางในชุดที ่ 2 นี้มีการซอนทับกันของพื้นผิวที่มากขึ้นใชพื้นผิวจากภาพหลายๆ สิ่ง 

มาซอนทับกันใหไดพื้นผิวใหม เชน ลายดอกไมซอนทับกันลายขนมปงขิง และมีการลดทอน

รูปทรงมากยิ่งขึ้น เพื่อใหภาพดูแปลกตาเพิ่มความนาสนใจใหกับภาพ ไดดึงจุดเดนของภาพราง

ทั้งสองชุดมาพัฒนาตอเปนผลงานชุดตอไปเปนชุดสุดทาย กอนที่จะนำไปสรางสรรคตอใน

กระบวนการทางหองมืด 
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ภาพที่ 36 ภาพรางชุดที่ 3

] เมื่อไดภาพรางที่พอใจแลวจะนำไปทดลองติดเพื่อดูสัดสวน การจัดวาง และความ

เหมาะสมกอนนำไปสรางเปนผลงานจริง ในการทดลองติดตั้งจะทดลองวางทั้งหมด 5 จุด คือ 

หองโถง หองแปดเหลี่ยม หองสมุด เฉลียงยาว และหองนอน 
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ภาพที่ 37 ภาพรางจุดที่ 1 หองโถงรับรอง

] จุดน้ีมีการออกแบบเพียงแบบเดียว เน่ืองจากจุดท่ีจะติดต้ังในหองโถงรับรองน้ีมีผนังท่ีสูง 

จึงออกแบบใหภาพเปนลักษณะยาวสูงเคียงไปกับแนวผนัง นาจะเหมาะสมกับโครงสรางของหอง

มากที่สุด   
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B  แบบที่ 1 แบบที่2

ภาพที่ 38 ภาพรางจุดที่ 2หองแปดเหลี่ยม

B ภาพรางจุดนี้มีการออกแบบการติดตั้ง 2 แบบ คือมีการทดลองปรับขนาดที่เหมาะสม

ของผลงานและผนัง ขนาดของผลงานจากการทดลองแบบที่ 1 มีขนาดผลงานที่ใหญเกินไปไมสมดุล

กับขนาดของหองดูเทอะทะและทำใหหองดูอึดอัด จึงมีการปรับขนาดใหเล็กลงในแบบที่ 2 

                

ภาพที่ 39 ภาพรางจุดที่ 3 หองสมุด 

] จุดนี้มีการออกแบบเพียงแบบเดียวเนื่องจากบริเวณจุดติดตั้งมีจำกัดมีบริเวณติดตั้ง

เพียงจุดเดียวคือตรงเสา และยังเปนบริเวณที่มีขนาดเล็กอีกดวย
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                                       แบบที่ 1

      แบบที่ 2

ภาพที่ 40 ภาพรางจุดที่ 4 เฉลียงยาว

B ไดทดลองติดตั้ง 3 แบบ แบบที ่ 1 ที่นั้นวางภาพซอนกัน 4 ภาพเมื่อทดลองติดตั้งแลวให

พบวาการวางภาพลงไปหลายๆ ภาพจะทำใหผนังดูแนน แตจุดนี้ตองการความโปรง จึงไดเลือกแบบ

ที่ 2 เนื่องจากมุมที่จะติดตั้งเปนชองผนังที่มีความตอเนื่องจึงจัดวางภาพใหมีความตอเนื่องกัน
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ภาพที่ 41 ภาพรางจุดที่ 5 หองนอน 

B จุดนี้ไดมีการทดลองติดตั้ง ทั้งแบบรูปเดี่ยวและรูปคู ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน เมื่อ

ทดลองติดตั้งแลวพบวาการติดตั้งภาพแนวนอนจะเหมาะสมกับโครงสรางของหองมากกวาจะชวย

ใหหองดูกวางและสบายตาสวนภาพแนวตั้งหากจะติดตั้งก็ควรจะติดเปนภาพคู

B 2. กระบวนการสรางภาพในหองมืด

]    วิธีการที่ขาพเจาเลือกมาใชในการสรางภาพคือคาลิไทพ (Kallitype) กระบวนการ

ท้ังหมดตองทำในหองมืด เน่ืองจากวิธีการน้ีมีปฏิกิริยาตอแสงอาทิตยมีข้ันตอนทำดังน้ี

2.1 เร่ิมดวยการผสมน้ำยาสรางภาพตามสูตร คือ 

] 2.1.1] Ammonium citrate ]    6 g. / water 22 ml.

] 2.1.2] Tartarlic]] ]    1 g. / water 22 ml.

] 2.1.3] Silver nitrate] ] 2.5 g. / water 22 ml.
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ภาพท่ี  42 ภาพสารเคมีท่ีเปนสวนผสมของน้ำยา

]

2.2 จะไดน้ำยาเปนน้ำที่มีสีเขียวอมเหลือง นำน้ำยาที่ไดทาลงบนกระดาษ แลวนำไปผึ่ง

ใหแหง ในการทำวิทยานิพนธคร้ังน้ีขาพเจาเลือกใชกระดาษสา เน่ืองจากเปนกระดาษทองถ่ินของทาง

ภาคเหนือท่ีเปนจุดท่ีต้ังโรงแรมปงนครา เปนการเช่ือมโยงกันของช้ินงานและสถานท่ีติดต้ัง
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ภาพท่ี  43  ภาพน้ำยาและการทาน้ำยาลงบนกระดาษสา 

]]

2.3 นำแผนฟลมวางทับลงกระดาษท่ีแหงแลว และนำแผนกระจกใสทับลงบนสุด เพ่ือให

แผนฟลมและกระดาษเรียบติดกัน
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ภาพท่ี 44 ภาพการวางแผนฟลมทับลงบนกระดาษ

]]

2.4 นำไปตากแสงอาทิตยหรือใชแผงหลอดไฟแบล็กไลท (Black light) ฉาย ขาพเจาใช

หลอดไฟแบล็กไลทฉายจะใชระยะเวลาท้ังหมดประมาณ 20 นาที หรือสังเกตวาสวนสีดำท่ีสุดของภาพ 

ไดสีเขมเปนท่ีพอใจ

ภาพท่ี 45 การฉายแสงดวยแผงหลอดไฟแบล็กไลท (Black light )
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ภาพท่ี 46 ภาพท่ีฉายแสงเสร็จแลว

] ]

] 2.5 เม่ือไดภาพแลวนำไปลางน้ำเปลาใหน้ำยาสวนเกินหลุดออกไป ในข้ันตอนน้ีจะไดภาพ

สีซีเปย หากตองการไดภาพสีน้ำตาลเขมตองทำข้ันตอนตอไป

ภาพท่ี 47 ข้ันตอนการลางดวยน้ำเปลา
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] ]

] 2.6 หากอยากไดสีน้ำตาลเขม ใหใช Hypo 12 g. / water 5 l. แชประมาณ 5 นาที

] 2.7 ลางน้ำเปลาใหสะอาดแชตอไวประมาณ 20-40 นาที

] 2.8 ตากกระดาษใหแหง

ภาพท่ี 48] อุปกรณในการสรางสรรค

] ] 1) แปรงทาน้ำยาเลือกแบบท่ีมีหนากวางจะทาน้ำยาไดเรียบกวา

] ] 2) ถวยไวผสมน้ำยาเขาดวยกัน

] ] 3) ขวดสีชาไวเก็บน้ำยาสวนท่ีเหลือหลีกเล่ียงแสงแดด แตควรจะผสมแลวใชใหหมด

ในแตละคร้ังจะไดผลท่ีดีกวา

] ] 4) เคร่ืองช่ังแบบดิจิตอล จะใหผลในการตวงท่ีแมนยำเพ่ือใหน้ำยาออกมาดวย

สัดสวนท่ีคงท่ี

] ] 5) ถุงมือ เพราะน้ำยามีสวนผสมของ Silver nitrate สามารถทำใหผิวหนังไหมได
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แบบจำลอง 3มิติ ( Model ) การติดต้ังผลงานภายในอาคาร

ในการทำวิทยานิพนธมีการทำแบบจำลอง 3 มิติ ข้ึนมาเพ่ือใหเห็นกระบวนการออกแบบ

ติดต้ังผลงานในภาพรวม เพ่ือใหสามารถกำหนดขนาด สัดสวน และจะชวยใหเห็นภาพรวมชัดเจนมาก

ย่ิงข้ึน

ภาพท่ี 49 ภาพโมเดลโรงแรมปงนคราโดยรวม 
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ภาพท่ี 50 ภาพโมเดลหองนอน]

] แบบจำลองโรงแรมปงนคราน้ี ทำใหเห็นภาพรวมจากมุมดานหนา (Front View) และมุมมอง 

จากดานบนของโรงแรม (Top View)

] จากการท่ีไดไปสัมผัสสถานท่ีจริงคือโรงแรมปงนครา ไดทำใหเกิดแรงบันดาลท่ีจะผลงาน

ภาพถายเพ่ือประดับตกแตง โดยจะออกแบบใหสัมพันธกับสถานท่ีและแนวความคิดหลักของโรงแรม

คือ การยอนวันวาน จะสรางผลงานใหมีอารมณสอดคลองไปกับบรรยากาศของตัวอาคารโรงแรมปงนครา 

การทำงานเริ่มจากสรางเปนแบบรางในกระบวนการทางคอมพิวเตอร และคัดเลือกผลงานที่คิดวา

เหมาะสมมาสรางสรรคเปนผลงานจริง ดวยกระบวนการทางหองมืดตามลำดับ และจะนำเสนอผลการทดลอง

ติดต้ังผลงาน ตลอดจนรายละเอียดการวิเคราะหผลงานสรางสรรคท่ีเสร็จสมบรูณในบทตอไป

46



บทที่ 4

วิเคราะหวิทยานิพนธ

ในบทนี้ไดนำผลงานวิทยานิพนธมามาทำการวิเคราะห โดยไดนำเสนอภาพผลงานจริงที่

สรางสรรคโดยเทคนิค คาลิไทพ (Kallitype) ภาพจำลองบรรยากาศการติดตั้งกับสถานที ่โดยการตัด

ตอภาพทางคอมพิวเตอร ทั้งกอนและหลังติดตั้งผลงาน ตลอดจนแบบจำลอง 3 มิติ (Model) เพื่อให

เห็นภาพไดอยางชัดเจน

การวิเคราะหองคประกอบศิลปของผลงานวิทยานิพนธ

; 1. องคประกอบสวนเนื้อหา

                  วิทยานิพนธนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรำลึกหวนคิดคำนึงถึงบรรยากาศแหงอดีตเกาๆ ยอน

ไปในเม่ือรอยกวาปมาแลว ในยุคท่ีประเทศไทยเร่ิมรับความเจริญมาจากตางชาติ เชน ชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 

เปนตนมา  ในบบรรยากาศของความฝน จินตนาการแห่งวันวาน   เสนอเร่ืองราวแหงอดีตกาลของสถานท่ี 

ที่เชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอดีตที่ผานมาในชวงเวลาดังกลาว 

V V 2. องคประกอบของรูปทรง

                         แบงการวิเคราะหผลงานโดยภาพรวมไดดังนี้

                         2.1 ทัศนธาตุ

2.1.1 เสน  ผลงานงานชุดนี้จะใชเสนโคงเปนหลัก สวนใหญเสนที่ปรากฏจะมี

ที่มาจากโครงสรางสถาปตยกรรม และ ลวดลายพันธุไมเพื่อใหเขากับการตกแตงไมฉลุลายขนมปง

ขิง หรือซุมโคงตางๆที่เปนโครงสรางหลักของโรงแรมปงนครา และเพิ่มความเคลื่อนไหวใหกับภาพ

2.1.2 ลักษณะผิว

 2.1.2.1 ผิวลวงตา เปนลักษณะผิวที่ถูกถายทอดมาจากภาพตนแบบจริงโดย

กระบวนการถายภาพและสวนผิวที่สรางขึ้นในภาพเกิดจากจินตนาการ ออกแบบขึ้นโดยการซอน

ทับกันในขั้นตอนทางคอมพิวเตอร เชน ลายเงาขนมปงขิงบนกำแพง หรือรอยขูดขีดเพื่อเพิ่มริ้วรอย

ใหกับงาน

 2.1.2.2 ผิวจริง เน่ืองดวยผลงานชุดน้ี อัดภาพลงบนกระดาษสา จึงมีลักษณะ 

ผิวสัมผัสจริงที่หยาบเล็กนอยจากเนื้อของกระดาษสาที่ผสมเศษวัสดุเล็กๆ เชน เศษเปลือกไม เขาไป

ในเนื้อกระดาษ 

2.1.3 น้ำหนักออนแก โดยรวมแลวเพ่ือผลของความนุมนวลสบายตา ผลงานชุดน้ี 

จะใชหลักการใชน้ำหนักออนแกที่เนนความกลมกลืนสูงเปนสวนใหญ  โดยมีสัดสวนของการตัดกัน

ของน้ำหนักเปนสวนนอย โดยการตัดกันนี้จะใชสำหรับการเนนจุดเดนของภาพ
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2.1.4 รูปทรง  ผลงานงานชุดน้ีจะใชส่ือรูปทรงท่ีมีท่ีมาจากสภาพแวดลอม ส่ิงของ 

เครื่องใชในอดีต โดยเฉพาะโครงสรางสถาปตยกรรม โดยจะเนนการใชรูปทรงที่มีลักษณะยาว โปรง 

เปนกิ่งกานสาขา (Skeleton form) เชน เสนของลวดลายตกแตงอาคาร  มาออกแบบจัดวางองค

ประกอบศิลปโดยวิธีตัดตอ เชื่อมประสานกัน ดวยทัศนธาตุที่หลากหลายจนเกิดเปนรูปทรงทาง

ศิลปะที่สื่อความหมายและความรูสึก

2.1.5. ที่วาง โดยรวมจะเนนการใชที่วางเปดมากกวาที่วางปด ทำโดยการปลอยให

โครงสรางของเสนและรูปทรงซอนทับกันแบบโปรง และปลายเปดเปนสวนใหญ ตลอดจนมีการ

ไลน้ำหนักใหเลื่อนไหลถายเทผานเขาออก แทรกซึมในรูปทรงทั่วทั้งภาพ

2.1.6 สี ใชสีเอกรงคทั้งหมด โดยสีที่ไดจะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการอัดภาพจะ

เปนสีน้ำตาล หรือน้ำตาลเขมจนเกือบดำ 

2.2  การจัดองคประกอบภาพ

                   การจัดองคประกอบภาพจะใชหลักองคประกอบศิลปโดยรวม ดังนี้

2.2.1 ความประสานกลมกลืนจะใชหลักการเชื่อมประสานกันของสวนตางๆ ใน

ภาพดวยคากลาง เชน จะใชน้ำหนักเทาเปนตัวกลางระหวางน้ำหนักแกสุดกับน้ำหนักออนเชื่อมโยง

ใหบรรยากาศในภาพลื่นไหลจากซายไปขวา หรือจากลางขึ้นบนเชนใชสีน้ำตาลเขมแลวคอยๆ ไล

คอยๆ ออนลงจนน้ำหนักออนสุดปรากฏขึ้นบริเวณดานบนของภาพ 

2.2.2 ดุลยภาพ โดยรวมจะใชดุลภาพแบบอสมมาตร เพื่อสรางความเคลื่อนไหว

ในภาพ เชน จะจัดใหน้ำหนักหนักมากกวาอีกดานหนึ่งของภาพ เชน วางรูปทรงที่เปนจุดเดนไวทาง

ดานซาย สวนพื้นที่ทางดานขวาปลอยเปนเพียงภาพพื้นผิวของฉากหลัง

2.2.3 สัดสวน โดยรวมในภาพจะเนนความกลมกลืนสูงประมาณ 80% และแทรก

ความขัดแยงกันของทัศนธาตุประมาณ 20% 

2.2.4 จังหวะ เนนรูปทรงกับพื้นที่วางเกิดจากจังหวะซ้ำๆ ใชจังหวะที่เลื่อนไหล

ตอเนื่องชาๆ แสดงความสงบ เชน การซ้ำของน้ำหนักเทาที่คอนขางมากกวา การสลับกันกับน้ำหนัก

ออนแก การใสชองวางที่ใกลเคียงกัน แตจะสลับจังหวะสอดแทรกบางจุด เพื่อใหไมนาเบื่อจนเกินไป

ในบริเวณที่ตองการเนนหรือสวนที่เปนจุดเดนที่สุดของภาพ

2.2.5 การเนนความเปนเดน เกิดจากการตัดกันของน้ำหนักหรือเปลี่ยนประเภท

รูปทรง เชน ใชน้ำหนักแกเปนหลักของภาพ แลวใชน้ำหนักออนเพียงเล็กนอยเปนจุดเดน หรือบางภาพ

ใชเสนโคงเกือบทั้งภาพ แลววางเสนตรงลงไปเพียงจุดเดียว ก็จะทำใหเสนตรงนี้มีความเดนขึ้นมา
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วิเคราะหงานภาพถายติดตั้ง ปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา       จุดที่ 1 หองโถงรับรอง

ภาพที่ 51 สถานที่ติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 1

หองโถงรับรองนี้มีโครงสรางที่เดนชัด คือ ความโปรง มีเจาะชองเพดานสูง เพิ่มพื้นที่ใน

แนวดิ่ง ทำใหดูสบายตาลดทอนความอึดอัดของพื้นที่ที่คอนขางเล็กของตัวหองการตกตงคุมโทนสี

ทั้งหองดวยสีขาว ทั้งกำแพงสูง กรอบไมฉลุลายขนมปงขิง และพื้นหองชวยใหหองดูกวาง สบายตา

มากยิ่งขึ้น เพิ่มสีและน้ำหนักของหองดวยเสนขอบไมสีน้ำตาลเขม  ลายกระเบื้องโบราณ ลายดอกไม

เดินเสนดวยสีเขียวและแดง เฟอรนิเจอรในหองเนนสีโทนอบอุน สีน้ำตาล สีครีม มีโตะรับรองไมสีเขม 

เดนอยูกลางหองไวคอยบริการ อีกทั้งเพิ่มความหรูหราดวยโคมไฟแชนเดอเลียขนาดใหญกลาง

เพดานหอง ใหแสงสีสมใหหองดูนวลตา

V จุดท่ีตัดสินใจจะสรางผลงานมาติดต้ัง คือ เสาสูงดานขวาของหอง เน่ืองจากเปนเสาตนใหญ่ 

เมื่อไมมีผลงานหรือสิ่งของประดับจะดูโลง การใสงานศิลปะลงไปนาจะชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับ

หองได  ภาพที่กำหนดใหออกมาในแนวตั้งจะถูกนำไปติดตั้งแนวเดียวกับเสา  เพื่อใหสัมพันธกันกับ

ขนาด รูปทรงโครงสรางของหอง และใชโทนสี ขาว น้ำตาลเชนเดียวกัน เพื่อใหทั้งหมดกลมกลืนกัน

เมื่อวิเคราะหบริเวณที่จะติดตั้งผลงานแลวก็เกิดแนวความคิดหลัก คือ จะสรางผลงาน

ในแนวตั้ง เพื่อใหขนานไปกับเสา ใชโทนสีขาวและน้ำตาลเปนหลักในการสรางสรรคเพื่อใหภาพดู

กลมกลืนไปกับหอง จากการเห็นลายฉลุไมที่ประดับในหองโถงรับรอง เกิดความรูสึกวาเปนรูปทรง

ที่นาสนใจ มีเสนโคงที่เลียนแบบมาจากพันธุไม มีความออนชอย ใหรูสึกลายลูกไมดูออนหวานชวน

ทำใหเกิดแรงบันดาลใจนำมาเปนสวนประกอบของภาพ โดยไดมีการออกแบบผลงานเพื่อทดลองติด

ตั้งบริเวณหองโถงรับรอง 3 ภาพ เพื่อนำมาตัดสินใจเลือกภาพที่ดีที่สุด
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; ผลงานทดลองติดตั้งบริเวณหองโถงรับรอง  ภาพที่ 1

ภาพที่ 52 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 1

  ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำ

  ขนาด  80 x 240 ซ.ม.

  เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

              V ลักษณะออกแบบออกมาในแนวตั้ง มีขนาดที่ยาว สูง เพื่อรองรับกับการนำไปติดตั้ง

ที่บริเวณเสาของหองโถงรับรอง  รูปทรงของภาพเกิดจากการนำจั่วของโรงแรมปงนครามาเปน

จุดเดนของภาพ สรางระยะดวยการวางภาพซอนทับกันของภาพดวยลายขนมปงขิง มีกิ่งไมและ

นกมาจัดวางเปนฉากหนา  เพิ่มองคประกอบใหกับภาพดวยลายดอกไมเปนฉากหลัง เพื่อเพิ่มความ

นุมนวล ดานบนของภาพเปนรูปนกบินเหนือลายขนมปงขิง โดยลายขนมปงขิงที่นำมาใชเปน

ลวดลายในงานนั้น มีความโปรง ออนชอย เสนโคงมีความลื่นไหล เนนการใชที่วางแบบเปด

ทำใหภาพดูแลวมีบรรยากาศโปรง นุมนวล
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V เสนที่เกิดขึ้นในภาพนี้มีเสนตั้งจากแกนกลางจั่วเปนจุดหลัก สรางความมั่นคงใหกับภาพ 

สื่อความหมายของถึงความรุงเรืองตัวโรงแรมประกอบดวยจังหวะซ้ำๆของเสนโคงที่ประกอบ

เปนลายประดับของจั่ว เสนโคงตางๆ เหลานี้จะชวยใหภาพไมแข็งกระดางเกินไป มีความมั่นคง

อยูตรงกลางและความออนหวานโดยรอบ ประกอบเปนภาพขึ้นมา

V โทนสีของภาพเปนสีโมโนโทน คือ เปนน้ำตาลและสีขาว มีแสงสีเหลืองนวลแตม

เปนบางจุดเพิ่มความอบอุนใหกับภาพ น้ำหนักของภาพมีไลจากเขมไปออนประสานกันแบบโปรง   

ไมขัดแยงกันเพื่อใหภาพดูสบายตา พื้นผิวของกระดาษสาที่เลือกนำมาใชกับผลงานชิ้นนี้ได

ตัดสินใจเลือกเปนพื้นกระดาษแบบเรียบ เพื่อใหไมกวนตากับลวดลายดอกไมที่เปนพื้นผิวอยูแลว  

ภาพนี้สรางใหมีพื้นที่วางดานหลังเปนภาพของทองฟาเปดใหภาพมีอากาศ  ใสกรอบงานสี

น้ำตาลเขมใหเขากับขอบไมที่เปนโครงสรางของหอง กรอบสีน้ำตาลเขมชวยใหภาพมีน้ำหนัก

มากยิ่งขึ้น

        

                                                                             

ภาพที่ 53 รายละเอียดของผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 1
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การทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 1 

ภาพที่ 54 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 1

V เนื่องจากจุดนี้เปนบริเวณโถงตอนรับเปนพื้นที่กวางโลง เพดานสูงโปรง มีมุมมองภาพได

ไกลและกวาง ขาพเจาจึงเห็นวามีความเปนไปไดท่ีจะติดต้ังภาพขนาดใหญ เพ่ือเนนใหภาพเปนจุดเดน 

ของบริเวณนี้อยางเต็มที ่  ดวยการออกแบบภาพนี้วางรายละเอียดและน้ำหนักของภาพใหอยุดานลาง

ของกรอบ  โดยปลอยใหน้ำหนักกลางและออนไลขึ้นไปดานบนภาพตามลำดับ บรรยากาศของภาพ

จึงสอดคลองกับความสูงโปรงของเพดาน อากาศที่คอยๆ ไหลถายเทจากดานลาง  จะใหความรูสึก

เบาลอย ดังนั้นแมภาพจะมีขนาดใหญก็จะไมรูสึกอึดอัด  นอกจากนี้รูปทรงลายขนมปงขิงในผลงาน

ที่ลอไปกับลายกระเบื้องบนพื้นและกรอบฉลุไมเหนือโตะรับรองไดเปนอยางดี อีกทั้งรูปทรงอิสระ

เชน กิ่งไมแหงดานลางของภาพก็ดูเชื่อมโยงกับกิ่งไมของจริงที่ใชประดับตกแตงพื้นที ่ทั้งหมดนี้เปน

ขอดีของผลงานชิ้นนี้ที่ชวยใหผลงานและสภาพแวดลอมของพื้นที่มีเอกภาพเชื่อมโยงเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 55 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่1 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ
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V ผลงานทดลองติดตั้งบริเวณหองโถงรับรอง  ภาพที่ 2;

ภาพที่ 56  ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 2

V ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำ

V ขนาด  80 x 160 ซ.ม.

V เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาสา
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V ภาพชิ้นนี้มีแนวคิดหลักเหมือนภาพแรกV มีการออกแบบภาพไดนำแรงบันดาลใจจากแสง

ที่ตกกระทบลงบนผนังของลายขนมปงขิง สวนผนังไดนำบริเวณหัวเสามาเปนพื้นรองรับในภาพให

น้ำหนักของลายเงาขนมปงขิงเดนชัด เนนลายโคง มน เปนจุดนำสายตา เสนสายจากลายขนมปงขิงที่

เลื่อนไหลจากดานลางไปสูดานบน ทำใหมีอากาศเคลื่อนไหวภายในภาพ กลายเปนพื้นที่วางบริเวณ

ดานบนของภาพ

V การแบงน้ำหนักในภาพมีการแบงสัดสวนเทากันเกินไปเล็กนอย ในบริเวณเสนแนวนอน

ของหัวเสาแตยังมีการแกไขดวยการลดความชัดเจนของเสน ชวยใหภาพไมแข็งกระดางจนเกินไป 

V โทนน้ำหนักแกของสีน้ำตาลมีสัดสวนมากกวาสีขาว น้ำหนักโดยรวมเปนน้ำหนักกลาง  

บริเวณที่เปนมุมของตัวเสาจะใชน้ำหนักขาวจัดขึ้นมาเพื่อชวยไมใหรูปทรงจมหายไปกับพื้นหลัง แต

ดูโดยรวมแลวภาพน้ีขาดการเนนน้ำหนักท่ีคมชัด จึงขาดจุดเดนของภาพไป 

V V V V

V

ภาพที่ 57  แสดงทดลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 2

V จากการทดลองติดตั้งไดออกแบบใหเปนแนวตั้งและตัวภาพไดใชหัวเสาที่มีลักษณะใน

แนวตั้งเหมือนกันเพื่อลอกันกับเสาของซุมโคงในหองใหภาพไมขัดตา ความโคงมนของลายลูกไมใน

ภาพก็รับไปกับกรอบฉลุไม และโคงดานบนของเสาฝงตรงขามกรอบและโทนสีของภาพก็ยังคงคุม

โทนสีขาว น้ำตาล ใหกลมกลืนกันไปทั้งหอง แตเน่ืองจากงานช้ินน้ีขาดความสมบูรณเร่ืองการเนน

ความคมชัดในบางจุด จึงทำใหขาดผลทางสุนทรียภาพ
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ภาพที่ 58 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 2 ดวยดวยแบบจำลอง 3 มิติ

V
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V ผลงานทดลองติดตั้งบริเวณหองโถงรับรอง ภาพที่ 3

V V V

ภาพที่ 59  ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 3

V ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำ

V ขนาด  80 x 160 ซ.ม.

V เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาสา
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V  ภาพนี้วางรูปทรงอิสระไวดานลาง และวางลวดลายของซุมโคงอยูดานบนภาพ  เลือกใช

น้ำหนักออนปนหลักเพื่อใหดูสบาย  เมื่อเลือกภาพใชสีออนเปนหลักจะสามารถมองเห็นพื้นผิวจาก

ตัวกระดาษชัดเจนยิ่งขึ้น  รูปทรงอิสระของลายขนมปงขิงกลืนไปกับลายของกระดาษสา มีภาพนก

โผบินทับอยูใหเกิดมิติเพิ่มขึ้นV ดานบนของภาพเปนคานไมโคงที่ฉลุลายดอกไมและเถาวัลยรูป

ทรงของคานไมนี้เปนรูปทรงแบบปดอาจทำใหดูทึบตันไดแตมีการปลอยใหเสนคอยๆกลืนไปกับพื้น

ขาวลดความกระดาง เพิ่มอากาศโดยรอบหอหุมรูปทรงไว   

V ดวยรูปรางของงานเปนทรงแคบสูง มีการใชเสนโคงทั้งภาพยกเวนจุดเดียวที่เปนเสนตรง

คือ สวนกลางของจั่วที่อยูดานบนเพิ่มความรูสึกมั่นคงใหกับภาพ ดุลยภาพของรูปถูกแบงเปนสอง

สวนเทาๆ กันในดานบนหนึ่งจุดและดานลางหนึ่งจุดของรูปหมูนกทางดานลางและลายขนมปงขิง

จากดานบน ทำใหโครงสรางภาพภาพนี้ดูนิ่งไมเคลื่อนไหว

V  

      

ภาพที่ 60 รายละเอียดผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 2

V
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ภาพที่ 61 แสดงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 1รูปที่ 3

                จากการทดลองไปติดตั้งภาพนี้ไดใชโทนสีขาวทั้งภาพและกรอบรูป เพื่อเพิ่มความสวางให

กับหอง เพื่อความสบายตา และใหภาพกลมกลืนไปกับเสา  และลายไมฉลุที่ตกแตงตามขอบเพดาน

และเสาของหองเสนโคงจากคานไมโคงบริเวณดานบนของภาพ รับจังหวะเขากับซุมโคงชองประตู

ทางดานซายของหองโถง และลวดลายของลายขนมปงขิงก็รับกับกรอบหนาตางที่ประดับดวยไมฉลุ

ของจริง ดูเปนจังหวะทางการมองเห็นที่นาสนใจ ลอไปกับสภาพแวดลอมอยางกลมกลืน
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ภาพที่ 62 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 3 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ

V จากการทดลองติดตั้งในบริเวณพื้นที่ตอนรับทั้ง3ภาพ มีความเห็นวาภาพสุดทายมีความ

เหมาะสมที่จะนำไปติดตั้งจริงV เนื ่องจากตัวภาพมีโทนสีออนแมแตกรอบของภาพก็ใชสีขาว

ทำใหกลมกลืนไปกับผนังหองเมื่อมองแลวดูลื่นไหลไมสะดุดตาV องคประกอบของภาพมีความ

เชื่อโยงกับรูปทรงของหองจากเสนสายและพื้นที่วางเปนอยางดี
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วิเคราะหงานภาพถายติดตั้ง ปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา   จุดที่ 2 หองแปดเหลี่ยม

ภาพที่ 63 สถานที่ติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 2

V โครงสรางของหองแปดเหลี่ยม คือ หองที่ถูกตีกรอบดวยกำแพงและหนาตางทั้งหมด

รวมแปดดานเปนหองขนาดเล็ก เช่ือมระหวางหองโถงรับรองตอไปยังบารน้ำและหองสมุด สามารถ 

มองทะลุเห็นกันได ผนังทุกดานเปนสีขาวลวนและมีกรอบหนาตางเปนไมบานใหญสีขาวลวน เชนกัน 

มีโซฟาทรงกลมบุเบาะนวมสีครีมต้ังอยูกลางหอง ไวสำหรับน่ังพักผอนหรือหยิบหนังสือจากหองสมุด 

มานั่งอานยังบริเวณนี้ได และมีโตะ เกาอี้เทาแขนสีไม ตั้งอยูโดยรอบพิ้นหองปูดวยไมปารเก

V จุดที่ตัดสินใจติดตั้งผลงาน คือ บริเวณผนังฝงที่เชื่อมกับหองโถงยาว เหนือโตะวาง

โทรศัพทและแจกัน เนื่องจากเปนผนังสีขาวลวน ทำใหบริเวณนี้ดูทึบตันเกินไป ขาดน้ำหนัก      

V แนวคิดการสรางสรรค เนื่องจากบริเวณที่จะติดตั้งมีความทึบของผนังมากทำใหจุดนี้ดู

แบนเรียบจึงอยากสรางสรรคผลงานท่ีมีความล่ืนไหล เพ่ือเพ่ิมนุมนวลใหกับหองออกแบบเปนแนวนอน 

เพื่อจะชวยใหหองดูกวางขึ้น   
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ภาพที่ 64 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 4

V ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำ

V ขนาด  65x 95 ซ.ม.

V เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

 ออกแบบองคประกอบโดยเนนความโปรงของตัวงาน พื้นหลังเปนสีออนมีลวดลายของ 

ขนมปงขิงเปนพื้น นำลายที่มีความโคง มน มาชวยเพิ่มลายละเอียดใหผนัง และเพิ่มน้ำหนักเขมใน

สวนทางดานขวาของรูปเปนประตูตึกของโรงแรม   ลายเงาบนกำแพงที่เกิดจากลายขนมปงขิงของ

ภาพนี้ คลี่คลายจากลายที่ชัดเจนคอยๆ เลือนหายไปกับผนังชวยเพิ่มรูสึกนุมนวล ดูลื่นไหล กลมกลืน

กันไปทั้งภาพ

น้ำหนักเขมของซุมโคงทางดานขวา ถวงดุลกับนกบนพื้นลายขนมปงขิงใหภาพดานซาย

และขวามีน้ำหนักเทากันโดยรวมแลวผลงานชิ้นนี้มีจังหวะของการวางองคประกอบดานดุลยภาพ

แบบอสมมาตรที่ลงตัว สายตาเคลื่อนไหวตามทิศทางของรูปทรงอยางตอเนื่องจากจุดเดนที่ฉากหนา

เปนรูปนกที่กำลังโผบินV จังหวะของภาพถูกสรางดวยนกมุมซาย ถัดมาเปนลายขนมปงขิงบนผนัง 

ใหความรูสึกถึงเสนโครงสรางลากจากดานซายไปขวา และจังหวะสุดทาย คือ ซุมโคงทางขวาโยง
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แบงระยะเทาๆ กัน กระจายรายละเอียดไปทั้งภาพกอใหเกิดความสัมพันธกับสิ่งของภายนอกกรอบ

ภาพ V เชน นกจะลอไปกับกิ่งไมในแจกันที่วางไวดานหนา ลายขนมปงขิงที่ประกอบดวยเสนโคง

รับกับเสนโคงจากโตะที่อยูดานลาง และซุมโคงดานขวารับกับประตูโคงทางเชื่อมไปหองโถงรับรอง

เปนตน

ภาพที่ 65 รายละเอียดของวิทยานิพนธชิ้นที่ 4
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ภาพที่ 66 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 2

  

จังหวะการวางจุดเดนจุดรองของภาพออกมาไดกำลังด ีมีการเชื่อมสายตาจากจุดหนึ่งไป

ยังอีกจุด มีการเชื่อมโยงระหวางรูปภาพและองคประกอบอื่นๆ ที่ตกแตงอยูในหองไดเปนอยางดี เชน

ตัวนกที่ลอไปกับตนไมในแจกันที่ประดับอยูดานหนา ซุมโคงดานขวาเขากับโคงของชองประตูที่

เชื่อมตอไปยังหองโถงรับรอง  ตัวผลงานเปนภาพที่มีโทนสีขาวมีลายลูกไมเปนพื้น ทำใหหองดูหวาน

ละมุน และมีนกโผบินใหความรูสึกถึงความเคลื่อนไหว  เมื่อติดตั้งผลงานแลว  เสนโครงสรางภายใน

ภาพชวยไดชวยใหหองมีจังหวะ ดึงดูดสายตา รูสึกถึงความมีชีวิตเพ่ิมบรรยากาศท่ีผอนคลายมีจินตนาการ 

มากขึ้นไมเชนนั้นจะเห็นแตกำแพงทึบที่ดูแลวชวนอึดอัด เมื่อวิเคราะหดูแลวการติดตั้งภาพนี้ในมุมนี้

ไดผลลัพธที่ออกมาวามีความเหมาะสมลงตัว นาพอใจ
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ภาพที่ 67 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 4 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ
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วิเคราะหงานภาพถายติดตั้ง ปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา จุดที่ 3 หองสมุด

ภาพที่ 68 สถานที่ติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 3

หองสมุดเปนสวนที่เชื่อมตอมาจากหองแปดเหลี่ยม มีลักษณะเปนหองอานหนังสือ

ขนาดเล็กV มีชั้นหนังสือขนาดใหญตั้งติดผนังหอง มีลักษณะเปนชองโปรงชวยลดความทึบใหกับ

ตัวตูไดและมีโซฟาขนาดใหญตั้งอยูดานหนาชั้นหนังสือ มีประตูทางเชื่อมสามดาน คือ ดานซายเมื่อ

เปดออกจะเจอระเบียงที่ติดถนน ดานหนาเปนทางเชื่อมมาจากหองแปดเหลี่ยม และดานขวาทะลุ

ออกไปยังเฉลียงยาวริมสระวายน้ำได  โทนสีหลักของหอง คือ น้ำตาลเขมของตูหนังสือและพื้นไม

ปารเก มีการลดทอนดวยโซฟาสีชมพูหวานชวยใหหองดูผอนคลายมากขึ้น  พรมขนาดใหญที่พื้นก็

เปนสีครีมชวยใหหองสวางขึ้น

V

V V
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ภาพที่ 69 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 5V V ภาพที่ 70 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 6

ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำ

ขนาด  65x 95 ซ.ม.

เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

เนื่องจากหองมีลักษณะที่เล็กจึงออกแบบผลงานใหดูสมสวนกับขนาดของหอง โดย

ออกแบบใหเปนชุด มีสองรูปวางตรงขามกันตรงบริเวณเสาของหอง

ผลงานชิ้นนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากขาวของที่ใชในหองสมุดจึงสรางสรรคภาพใหมี

อารมณ เนื้อหา สอดคลองของเครื่องใช เชน โตะ หนังสือ หรือโคมไฟแบบโบราณ บวกกับ

บรรยากาศและความทรงจำและอดีตที่ผานมา มีความเกา  ริ้วรอยของกาลเวลาเขามาในผลงาน เพื่อ

สงอารมณใหรูสึกหวนถึงวันเกาๆ

การจัดองคประกอบเปนแบบเรียบงายใหเหมือนภาพถายสมัยกอนที่วางของตรงๆ ไม

ซับซอน เนนจุดหลักคือดอกไมชอใหญในแจกัน (ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที ่5) และโคมไฟขนาดใหญ 

(ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 6) ในภาพมีพื้นที่วางนอย 

การใหน้ำหนักออนแกของภาพ คือ โทนเขมกลมกลืนกันเพื่อเจตนาใหภาพดูสงบนิ่ง  

เขากับบรรยากาศของหองสมุด ขาดเปอรเซ็นของน้ำหนักออน ที่ใชในการเนนจุดสวาง(High light) 

ไปบางเล็กนอยทำใหภาพคอนขางจมไปกับน้ำหนักกลางและแกเปนสวนใหญ
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ภาพที่ 71 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 3

                  ดวยขนาดภาพที่เล็กทำใหผลงานชุดนี้เปนการเพิ่มลายละเอียดใหกับหองชวยเติมชองวาง

ของเสาที่เรียบเทานั้น จังหวะการติดตั้งภาพจึงเรียบๆไมมีอะไรพิเศษ ไมเนนแรงประทะของสายตา

เมื่อมองเขาไปในหองกรอบของงานใชสีขาว เพื่อใหกลืนไปกับผนังหากใชกรอบสีเขมและพื้นที่ติด

ตั้งมีนอยจะทำใหแนนดูอึดอัดจนเกินไป เมื่อทดลองติดตั้งดูแลวพบวาชวยเสริมบรรยากาศใหกับ

หองไดพอสมควร โทนสีสามารถกลมกลืนไปกับเฟอรนิเจอรตางๆภายในหองไดดี

V

ภาพที่ 72 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 5 และ 6 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ
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วิเคราะหงานภาพถายติดตั้ง ปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา      จุดที่ 4  เฉลียงยาวริมสระน้ำ   

ภาพที่ 73 ภาพโดยรวมของเฉลียงยาว

V เฉลียงยาวมีลักษณะ คือ เปนระเบียงยาวภายนอกอาคารเปดโลง ริมสระน้ำดานซายติด

กับผนังตึกของหองสมุดและหองสปา  ผนังแบงเปนชองๆ มีลักษณะเปนสองระดับ มีซุมโคงนูนขึ้น

มาอีกชั้นเพิ่มลูกเลนใหกับพื้นผนัง แตละชองจะคั่นดวยชุดโตะและเกาอี้หวายไวสำหรับนั่งชม

บรรยากาศของโรงแรม พื้นปูดวยกระเบื้องลายโบราณยาว เขากับลายดอกไมของโซฟาVจึงมีแนวคิด

ท่ีจะใหภาพชุดน้ีมีความตอเน่ืองกัน เพ่ือเวลามองในมุมกวางเขาไป จะไดเห็นภาพท่ีสอดคลองกัน รูปทรง 

ของภาพจะนำกรอบหนาตาง ประตูที่สามมารถมองทะลุไปยังดานหลังได มาใชเพื่อเพิ่มระยะลึกให

กับผนังเฉลียง
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ภาพที่ 74 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 7V V ภาพที่ 75 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 8

ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำV V

ขนาด  65x 95 ซ.ม.

เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 7 และ 8 สองภาพนี้ไดออกแบบเพื่อติดตั้งเปนภาพคู

ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 7 ใชรูปทรงของโครงสรางสถาปตยกรรม มาเปนจุดเดนประสานกับ

โครงสรางจากเสนตอเสนที่เชื่อมขึ้นเปนลวดลายขนมปงขิง ทำใหเกิดการใชเสนโคงผนวกกับเสน

ตรงที่นาสนใจ ทำใหภาพดูออนหวานแตมั่นคง สรางพื้นผิวลวงตาใหภาพดวยลายฉลุไมตรงบริเวณ

กรอบหนาตางทางดานซายของภาพ น้ำหนักในภาพชุดนี้ออนแกตัดกันระหวางเปนน้ำหนักภายใน

หองเปนน้ำหนักเขมตัดกับน้ำหนักออนที่เกิดจากแสงสวางจากแสงแดดที่อยูภายนอกหอง เปนการ

วางน้ำหนักที่ตัดกันรุนแรงวาภาพชิ้นอื่นในวิทยานิพนธนี้V

V ภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 8 มีพ้ืนผิวลวงตาท่ีนาสนใจจากเงาขนมปงขิงพาดโคงบริเวณ 

ดานลางของภาพ มีกระจกที่สามารถมองลอดออกไปเห็นตึกปงนคราสีขาวดานนอกได  เจตนาให 

น้ำหนักภาพของผลงานวิทยานิพนธชิ้นที ่ 7 วางจังหวะของน้ำหนักเขมในสัดสวนที่นอยกวาผลงาน

วิทยานิพนธชิ้นที่ 8 เมื่อนำมาวางคูกันจะไดความสมดุลที่พอดี
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           V V

ภาพที่ 76 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 9

V ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำV V

V ขนาด  65x 95 ซ.ม.

V เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

ผลงานชิ้นนี้จัดองคประกอบ เนนรูปทรงที่นิ่ง เรียบงาย  มีจุดเดนที่การวางจัดน้ำหนัก

ภาพใชน้ำหนักออนแสงสวางจากหนาตาง แบงน้ำหนักใหฝงซายมีรายละเอียดดวยรูปทรง แตดาน

ขวาปลอยพื้นที่วางใหอากาศจากภาพไหลออกเชื่อมไปยังผนังของจุดติดตั้ง 
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 V V

ภาพที่ 77 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 10

ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำV V

ขนาด  65x 95 ซ.ม.

เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

โดยการจัดองคประกอบของภาพนี ้ เนนการจัดวางองคประกอบที่นิ่ง เรียบงาย  สราง

ความนาสนใจดวยรูปทรงของเสนตรงซอนทับอยูบนเสนโคงทับไปทับมา จุดเดนของภาพ คือ ลาย

ขนมปงขิงที่มองลอดผานบานหนาตางออก สะทอนเรื่องราวของความทรงจำที่ผานมา ผานบาน

หนาตาง การออกแบบน้ำหนักออนแกคลายการมองภาพยอนแสงทั้งภาพที่ 76 และ 77 นี้ ใหอารมณ

เงียบสงบ
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ภาพที่ 78 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 4

                   จากการทดลองติดตั้งการผลงานการสรางภาพใหมีความตอเนื่องกันของจังหวะน้ำ

หนัด มืดตัดกับสวางในภาพแตละภาพ ชวยใหมีการเชื่อมตอสายตาจากจุดหนึ่งตอไปอีกจุดสราง

ความเคลื่อนไหว ตอเนื่องสอดคลองคลองกับจุดที่ติดตั้งเปนแนวยาวไดอยางนาสนใจ

ภาพที่ 79 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจุดที่ 4 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ
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วิเคราะหงานภาพถายติดตั้ง ปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา      จุดที่ 5 หองนอน

ภาพที่ 80 ภาพรวมภายในหองนอน 1                              

V V V V V V V V V V V
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ภาพที่ 81V ภาพรวมภายในหองนอน  2

V

หองนอนหองพักทุกหองตกแตงแบบโคโลเนียล มีทั้งหมด 19 หองไดเลือกหองมาเพียง

หนึ่งหองเพื่อใชเปนตัวอยางในการติดตั้งผลงานV รูปแบบของหองคือเมื่อเปดประตูเขาไปจะพบ

หองอาบน้ำทางดานซายและมีอางอาบน้ำขนาดใหญอยูในหองทางขวา หองที่มีอางอาบน้ำหองนี้มี

การออแบบที่นาสนใจคือ มีหนาตางที่สามารถเปดไปยังหองนอนได เปนหนาตางไมสีขาวประดับ

ดวยลายฉลุไมสีขาวเขากับตัวอางอาบน้ำV

โดยรอบสวนของหองนอนมีไมฉลุลวดลายแบบเรือนขนมปงขิง ประดับเหนือกรอบ

ประตูและหนาตาง และคุมโทนสีของหองดวยสีน้ำตาลครีมจากผาบุโซฟา ผามานและตัวเฟอรนิเจอร์ 
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ทั้งหมดทำจากไมสักสีเขมไมวาจะเปนเตียง โซฟา และพื้นไมการตกแตงในสวนของหองนอน คือ

เปนเตียงเดี่ยว  ทำจากไมสีน้ำตาลเขมขนาดใหญชิดอยูกับผนังดานหนึ่ง มีโตะหัวเตียงเล็กๆวางอยูฝง

ซายและขวามีโคมไฟประดับ   ปลายเตียงมีโซฟาสีน้ำตาลลายทางวางอยูและมีโตะหนังสืออยูฝงตรง

ขามใชเนื้อไมสีเดียวกันV จัดไฟใหหองดูสวาง ใชแสงอมสมเพียงโคมไฟหัวเตียงเทานั้น ตัวโคมไฟใช

แดงชวยตัดกับสีน้ำตาลของหอง

V จุดที่จะนำผลงานไปติดตั้งคือบริเวณหัวเตียงที่เปนผนังโลงไดมีการออกแบบผลงานเพื่อ

ทดลองติดตั้งบริเวณหองนอน 5 ภาพ เพื่อนำมาตัดสินใจเลือกภาพที่ดีที่สุด

ภาพที่ 82  ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 11

V ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำ

V ขนาด  65x 95 ซ.ม.

V เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

ภาพชิ้นนี้มีผิวลวงตาของผีเสื้อจริงผสมกับผีเสื้อที่เปนลายเสนกราฟฟค รวมเปนรูป

ทรงหลัก พื้นผิวของฉากหลังใชน้ำหนักน้ำหนักของภาพนี้จะคอยๆ ไลโทนเพื่อใหไดอารมณเงียบ 

สงบใหเหมาะกับจุดที่จะติดตั้ง คือ หองนอน โดยใชน้ำหนักแกอยูดานลางไลโทนกลางขึ้นไปเรื่อยๆ 

จนถึงน้ำหนัก เทาออนบริเวณดานบนV เนนเสนสายที่แสดงอยูในภาพเปนเสนโคงของปกจาก
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เหลาผีเสื้อ  เสนโคงจากยอดกิ่งไม เพื่อใหเกิดความนุมนวล ใหสบายตาเมื่อติดตั้งในหองนอน สวน

ลางขวาของภาพ ไดเติมเสนตรงของโครงสรางเสาเพื่อเพิ่มลดความนาเบื่อของภาพใชเสนจากกิ่งไม 

ชูยอดโนมหากันจากดานซายและขวาของรูป เปนจุดที่เชื่อมโยงองคประกอบของภาพเขาดวยกัน

V ภาพนีมีความกลมกลืนกันของน้ำหนักกลางมากหากมีจุดเนนความคมชัดดวยน้ำหนัก

เขมจัด สวางจัดอีกสัก 10% จะดูสมบูรณขึ้น (ปญหาโดยรวมของน้ำหนักออนแก ที่ไมคอยสมบูรณ

สวนหนึ่งมาจากขอจำกัดดนความยากของการควบคุมเทคนิคการอัดภาพ) เมื่อไดสรางสรรคผลงาน

ชิ้นนี้เสร็จแลวพบวามีสัดสวนน้ำหนักเทาเขมมากเกินไปเล็กนอย อาจดูหนักไปที่จะติดตั้งในหอง

นอน แตหากตองการอัดภาพใหมสามารถแกไขไดโดยการลดเวลาฉายแสงใหสั้นลงเพื่อใหน้ำหนัก

โดยรวมไมเขมเกินไป

ภาพที่ 83 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 11

                        

เมื่อไดทดลองติดตั้งแลวพบวา โครงสรางโดยรวมของผลงานเขากับตัวหองนอนได 

เนื่องจากมีโทนสีของมีทิศทางไปในทางเดียวกันกับของตกแตงภายในหอง คือ สีน้ำตาล มีการใชเสน

โคงเปนหลักชวยใหสบายตา เหมาะกับการติดตั้งในหองนอน สวนกรอบของงานที่เปนสีขาวชวยให

ผลงานกลมกลืนไปกับผนังหองไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 84 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 11 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ
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ภาพที่ 85  ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 12

V ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำV V

V ขนาด  65x 95 ซ.ม.

V เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

V ออกแบบองคประกอบของผลงานชิ้นนี้เนนลวดลายบนระนาบแบนๆ เปนหลัก เพื่อ

ความเรียบงาย  ไดแรงบันดาลใจจากแสงที่ตกกระทบลงบนผนังเปนจุดสวางสุดของภาพ  ใชน้ำหนัก

ตัดกันมากที่สุดในอยูทางขวามือ เพื่อใหความรูสึกเหมือนหนาตางที่มีแสงสวางลอดเขามา Vสัดสวน

น้ำหนักโดยรวมของภาพจะมีสีน้ำตาลเขมจะชวยใหบริเวณที่สวางกลายเปนจุดเดน ดานหนาเปน

ภาพโคมไฟอันใหญที่มีหมูนกเกาะอยู  ฉากหลังของภาพเปนลายดอกเล็กๆเรียงเปนรูปแบบเดียวกัน

ทั่วทั้งผืน

V ในสวนที่เปนสีขาว จะทำใหเห็นลายพื้นผิวจริงของตัวกระดาษสาไดชัดเจน เมื่อสราง 

ผลงานเสร็จสิ้นไดพบวามีปญหาเดียวกับรูปกอนหนา คือ มีน้ำหนักบางสวนที่เขมมากเกินไปสวนที่

เปนโคมไฟและนกจมหายไปกับสวนที่เปนฉาก แกไข คือ ลดเวลาในการฉายแสงเชนเดียวกัน
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ภาพที่ 86 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 12

           V เมื่อไดทดลองติดตั้งแลวพบวาโทนมืดและสวางของภาพที่ตัดกันทำใหมีจังหวะในการ

มองภาพที่ดี ไมนิ่งจนเกินไป  ลวดลายดอกไมเล็กๆในบริเวณพื้นฉากหลังดูเขากับการตกแตง 

ภาพที่ 87 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 12 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ
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V

   V

ภาพที่ 88 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 13V V ภาพที่ 89 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 14

ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำV

ขนาด  65x 95 ซ.ม.

เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

V ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 13 และ14 จะติดต้ังคูกัน ผลงานช้ินน้ีไดออกแบบในแนวต้ัง มีการ 

ซอนทับกันของซุมโคงหลายชั้น เพื่อใหภาพเกิดระยะมากขึ้น ชั้นแรกเปนโคมไฟ ชั้นตอมาเปนซุม

โคงและเงา สวนชั้นสุดทายเปนพื้นผนังที่มีลวดลายดอกไมเล็กๆกระจายอยูทั่ว

V ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 13 ใหน้ำหนักสวางอยูที่สวนของพื้นหลังเนนใหภาพดูโปรง

ดวยลายดอกไมที่มีทั้งสวนที่เลือนลางและสวนที่ชัดเจน เสนสายในภาพที่เกิดจากเสนโคงทั้งหมดไม

วาจะเปนเสนโคงที่ประกอบขึ้นเปนโคมไฟระยาดานหนา เสนโคงที่ซอนไปซอนมาลายพฤกษาของ

ไมฉลุ และลายดอกไมของฉากหลังการใชเสนโคงเปนหลักจะทำใหภาพดูนิ่งนุมนวล 

V ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 14 ไดออกแบบในแนวตั้งเหมือนชิ้นกอนหนาเพื่อที่วางคูกันจะ

ไดเกิดความสมดุล องคประกอบของภาพมีฉากหนาเปนโคมไฟที่มีนกเกาะ มีผามานและเสาเตียง 

และฉากหลัง คือ ลายลูกไมไดมาจากลายลูกไมของผามาน 

โทนสีของภาพนี้โดยรวมมีน้ำหนักเทากันทั้งภาพ มีจุดสวางจุดเดียวคือบริเวณโคมไฟที่เปน

จุดเดนใหกับภาพ โครงสรางนำหนักโดยรวมของภาพเปนน้ำหนักเขม และมีปญหาการควบคุม     

น้ำหนักเขม ออนที่ทำไดยากมากเหมือนชิ้นอื่นๆ
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ภาพที่ 90 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 13

จากการติดตั้งพบวา ภาพหากวางในแนวตั้งเพียงภาพเดียวทำใหหองแข็งกระดาง จึงแก

ปญหาดวยการวางภาพตั้งคูกันจะชวยใหสัดสวนของภาพกับสัดสวนของผนังสมดุลกันและโทนสี

ของภาพดูนุมนวลเขากับโทนสีของหองชวยใหหองดูผอนคลายมากขึ้น

ภาพที่ 91 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 13 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ
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ภาพที่ 92 ผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 15

ชื่อผลงาน สถานที่แหงความทรงจำV

ขนาด  70x 80 ซ.ม.

เทคนิค  คาลิไทพ (Kallitype) บนกระดาษสา

ผลงานช้ินน้ีเนนโทนสีท่ีสวาง  เพ่ือใหดูสบายตาเและใหเหมาะกับหองนอน   มีองคประกอบที่

เรียบงาย คือ ลวดลายจากขนมปงขิงเพียงอยางเดียว ผิวลวงตาไมมีการซอนทับใดๆ แตยังคงมีมิติที่

เกิดจากชองวางของลายไมที่ฉลุเปนชองวาง มองมะลุไปดานหลังไดจะเปนพื้นผิวจริงของเศษไมใน

กระดาษสาชวยใหบริเวณนี้มีอากาศไหลเขามาในงาน เสนโคงที่เลื้อยขึ้นไปดานบนทำใหภาพมีความ

เคลื่อนไหว ออนไหวสีของภาพนี้ที่เปนสีน้ำตาลออนออกเหลืองชวยใหภาพดูเบา นุมนวล
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ภาพที่ 93 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 15

                 

ภาพมีโทนสีออนเมื่อติดตั้งแลวดูสบายตา ผอนคลายกวาชิ้นกอนๆ ลวดลายโคงมนชวย

ลดทอนโครงสรางท่ีมีแตเสนของหองไดลายขนมปงขิงในภาพลอไปกับกรอบประตูระเบียงของหองไดดี

          

ภาพที่ 94 แสดงการทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 15 ดวยแบบจำลอง 3 มิติ

V การติดตั้งภาพในหองนอนบริเวณหัวเตียงนี้พบไดวา การติดตั้งดวยรูปแนวนอนบริเวณ

หัวเตียงจะเหมาะสมกับโครงสรางของหองมากกวาVแตหากตองการติดตั้งภาพแนวตั้งบางเพื่อลด

ความซ้ำ ก็เปนไปไดที่จะดิดตั้งเปนภาพคู และภาพที่โทนสวางจะชวยใหโดยรวมของหองนอนดูเบา 

สบายตามากยิ่งขึ้น 

84



สรุป;

สรุปจากการสรางสรรคผลงานชุดนี้ปญหาโดยรวม คือ การควบคุมของน้ำหนักออนแก 

ที่ไมคอยสมบูรณสวนหนึ่งมาจากขอจำกัดดนความยากของการควบคุมเทคนิคการอัดภาพที่จะตอง

พัฒนาใหมีความชำนาญตอไป

V สวนการทดลองการติดตั้งทั ้งหมด ไมไดนำเสนอความซับซอนของการออกแบบ  

เน่ืองจากบรรยากาศของพ่ืนท่ี ตองการความเรียบงายเปนระเบียบ แตขาพเจาพยายามออกแบบจัดวาง 

จังหวะของภาพใหลอกันไปมากับสภาพแวดลอม เพื่อความนาสนในของผูชมเมื่อมองดูภาพ อันเปน

หัวใจสำคัญของการออกแบบติดตั้งผลงานในครั้งนี้
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บทที่ 5

บทสรุป

! โครงการสรางสรรคผลงานประยุกตศิลปเพื่อติดตั้งโรงแรมปงนครา  บูติคโฮเตลแอนด

สปาเชียงใหม เรื่อง สถานที่แหงความทรงจำ เปนโครงการออกแบบสรางสรรคงานศิลปะภาพถาย

ประยุกตเพ่ือใชตกแตงภายในพ้ืนท่ีโรงแรมปงนครา  บูติคโฮเตลแอนดสปา เชียงใหม ในเน้ือหาเก่ียวกับ 

การรำลึก หวนคิดคำนึงถึงบรรยากาศแหงอดีตเกาๆ

! การออกแบบผลงานภาพถายชุดนี ้ทำขึ้นเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม ปงนครา  บูติคโฮเตล

แอนดสปา เชียงใหม ที่เปนโรงแรมขนาดเล็กมี 19 หองนอน ตัวอาคารท้ังหมดเปนสีขาวลวนไดรับ

แรงบันดาลใจจากบานตึกคหบดีเกาสไตลโคโลเนียลและเรือนขนมปงขิง การตกแตงโครงสรางเนน

ที่ลวดลายของขนมปงขิง คือจะมีลวดลายฉลุตามแบบของลายขนมปงขิงอยูเหนือประตูหนาตาง จั่ว

อาคาร ทั่วไปทั้งโรงแรม

! เหตุผลท่ีเลือกโรงแรม ปงนครา บูติคโฮเตลแอนดสปา เชียงใหม ในการสรางสรรควิทยานิพนธ์ 

ชุดน้ี เน่ืองจากไดมีโอกาสไปพบสถานท่ีจริง สัมผัสบรรยากาศรอบๆ โรงแรมตัวตึกมีสีขาว เดน สงา    

มีเสนหแหงความเปนสถาปตยกรรมแบบลานนาผสมรูปแบบตะวันตกแบบโคโลเนียล (Colonial Style) 

อยางเดนชัด บรรยากาศดูอบอุน หรูหรา มีเอกลักษณ คือ ลวดลายฉลุไมที่มีอยูอยูทั่วทุกมุมของอาคาร

อยางสวยงาม ลวดลายตางๆ ท่ีประดับอยูท่ัวอาคารน้ันไดสรางจินตนาการในการสรางสรรคผลงานได

เปนอยางดี

! การสรางสรรควิทยานิพนธในคร้ังน้ี ไดเร่ิมต้ังแตการเตรียมขอมูลกอนการสรางสรรค เพ่ือ

เปนแนวทางในการสรางสรรค ไดไปสัมผัสยังสถานท่ีจริงคือโรงแรม ปงนครา  บูติคโฮเตล แอนดสปา 

เชียงใหม เพ่ือเขาไปซึมซับ บรรยากาศ โครงสรางอาคารและการตกแตงโดยรวมของทางโรงแรม เพ่ือนำ

มาวิเคราะหในการสรางสรรคผลงาน

! เมื่อวิเคราะหสถานที่แลวก็ไดเลือกวิธีการที่จะสรางสรรค โดยไดเลือกเทคนิคหนึ่งของ

ภาพถายท่ีมีความนาสนใจและคิดวาเทคนิคสามารถเขากับสถานท่ีไดน่ัน คือ การอัดรูปแบบคาลิไทพ 

(Kallitype) ที่มีลักษณะคลายคลายภาพวาด (Pictorial Style) และเลือกสรางสรรคงานลงบนวัสดุท่ีจะ

ทำใหงานท่ีดูนาสนใจน่ันคือกระดาษสา  ซ่ึงนอกจากจะเปนกระดาษท่ีมีพ้ืนผิวเปนเอกลักษณแลวน้ัน ยัง

ทำใหภาพท่ีไดสอดคลองกับท่ีต้ังของโรงแรม เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม ท่ีโรงแรมไดต้ังอยูเปนจังหวัดท่ี

มีการผลิตกระดาษสาอยางแพรหลาย!

! วิทยานิพนธชุดนี ้ไดมีการสรางสรรคเปนผลงานภาพถายจำนวน 5 ชุด 15ชิ้น กำหนดให

ติดตั้งใน 5 จุดคือ คือ  บริเวณ หองโถงรับรอง  หองแปดเหลี่ยม  หองสมุด  เฉลียงยาวริมสระน้ำ   

และหองนอนในการสรางสรรคผลงานนอกจากตัวผลงานแลวยังมีมีองคประกอบที่สำคัญอีกสวน

หน่ึง คือ สถานท่ีติดต้ังเปนโจทยหลักท่ีนำมาใชเพ่ือศึกษาการสรางสรรคผลงาน เพ่ือไปติดต้ังกับสถานท่ี 
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และสถานท่ีท่ีนำมาใชเปนประเด็นศึกษา คือ โรงแรมปงนครา ในการสรางสรรคมีแนวความคิดวา เมื่อ

ติดตั้งผลงานภายในโรงแรมแลวจะชวยสรางสุนทรียะและบรรยากาศที่อบอุน นุมนวลใหกับตัว

อาคารและหองพักของโรงแรม เสริมใหสถานท่ีโรงแรมปงนคราแหงน้ี มีความพิเศษ  โดดเดน เต็มไป

ดวยรสนิยมทางศิลปะในบรรยากาศของความฝน จินตนาการ แหงวันวาน ดังนั้นการรวบรวมขอมูล

จากโรงแรมเปนสิ่งที่ขาดไมไดเพื่อใชเปนแรงบันดาลใจในการรางภาพ  ในการสรางสรรคจะนำ 

โครงสรางทางสถาปตยกรรมของโรงแรม มารวมกับขาวของเครื่องใชในอดีตมาซอนทับกัน ใหได

รูปทรงใหมผานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกอนนำไปรังสรรคเปนผลงานจริงในขั้นตอนตอไป 

ในขั้นตอนรางภาพตองคิดวิเคราะหถึงมุมที่จะติดตั้งผลงานตองมีความเหมาะสมดู

แลวกลมกลืนไปกับสถานที่จุดที่ติดตั้งผลงานบริเวณที่ติดตั้งทั้งหมดคือกำแพงสีขาวจึงใสกรอบงาน

ดวยกรอบสีขาวลวนเพื่อความกลมกลืน! ในการติดตั้งไดพบกับปญหาวารูปแบบการติดตั้งอาจมี

ไมหลากหลายเนื่องจากเปนกระบวนภาพถายภาพที่ได จะเปนภาพสี่เหลียมจึงไดแกปญหาดวยการ

ออกแบบภาพเปนแนวนอนและภาพแนวตั้งแตวางคูกัน เปนตน

ปญหาสำคัญอีกประการหน่ึงในการสรางสรรคผลงานชุดน้ี คือ เร่ืองของเทคนิคภาพ

แบบคาลิไทพ (Kallitypeki) ท่ียากตอการควบคุมสี และน้ำหนักออนแกไดตามตองการ 

                    เทคนิคคาลิไทพ คือ การนำสารเคมีมาผสมแลวนำไปทาลงบนพ้ืนผิวเชนกระดาษ นำไป

ตากใหแหง เม่ือแหงดีก็นำแผนฟลมเนกาทีฟมาวางทับลงบนกระดาษแลวตากแดดใหเกิดภาพ และน้ำ

ไปลางน้ำ จะทำใหเกิดภาพข้ึนมา เทคนิคในการสรางภาพน้ีมีหลากหลายสูตร แตละสูตรมีลักษณะ

เฉพาะตัวเชน ใหโทนสีท่ีแตกตางกัน และขาพเจาไดเลือกท่ีจะสรางภาพลงบนกระดาษสา  เปนวัสดุท่ี

แปลกใหมไมเคยเห็นการใชในการสรางงานภาพถายมากอน ทำใหจำเปนตองมีการทดลองหลายคร้ัง

จนกวาจะไดผลท่ีนาพอใจ ในการทดลองทำใหพบวากระดาษสาแตละแบบความโปรง ความหนาบาง 

หรือวัสดุท่ีอยูบนผิวกระดาษ เชน ใบไม ดอกไมท่ีนิยมใสลงบนกระดาษสา ท้ังหมดลวนมีผลตอภาพ

ทั้งนั้น กระดาษบางชนิดไมสามารถทาน้ำยาใหติดได บางชนิดเชนที่มีดอกไมแหงเต็มไปทั้งแผนก็

ทำใหไปขัดกับตัวภาพท่ีออกแบบ

! ผลของการการศึกษาและการสรางสรรควิทยานิพนธชุดนี ้ ขาพเจามีความพึงพอใจมาก 

มีความรูความเขาใจ  เขาใจในจัดองคประกอบศิลป และทำใหเขาใจกระบวนการสรางสรรคงานของ

คาลิไทพ (Kallitype) มากขึ้น ไดทดลองวัสดุใหม คือ กระดาษสา และผลที่ออกมาไดทำใหผลงาน  

นาสนใจ  และเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่ขาพเจาไดคิดคนทดลองขึ้นมา  แทนที่จะสรางภาพลงบน

กระดาษขาวทั่วไปที่มีพื้นผิวเรียบ แตไดสรางภาพลงบนวัสดุที่มีความหยาบของพื้นผิว ความที่เนื้อ

กระดาษไมเรียบ หรือมีเศษวัสดุตามธรรมชาติเชนใยของใบไม ไดชวยเพิ่มความนาสนใจใหกับภาพ

เปนอยางมาก  อีกทั้งการผสมน้ำยา การฉายแสงก็สำคัญไมแพกัน จึงนับวาทุกกระบวนการมีความ

หมายตอการสรางองคความรูสำคัญที่ไดจากการสรางสรรควิทยานิพนธในครั้งนี้

! ผลของการศึกษาและทดลองติดตั้งผลงานไดความรูเพิ่มในการสรางสรรคชิ้นงานที่ตอง

คำนึงถึงสิ่งแวดลอมในการตกแตงสถานที่ผลงานและสถานที่จะตองสอดคลองกันรูจักการแกไข

ปญหาหรือขอจำกัดตางๆเพื่อใหไดภาพที่มีความงามและสงเสริมสุนทรียะกับสถานที่และจะเปน
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ประสบการณใหขาพเจาไดไปตอยอดในการสรางสรรคงานศิลปะตอไปในอนาคตและหวังอยางยิ่งวา

วิทยานิพนธชุดนี้จะชวยใหผูชมดูแลวเกิดสุนทรียะหรือเปนแรงบันดาลใจใหสรางสรรคงานศิลปะ

ตอไป
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