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53152310:  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ:  จักรวาลในอุดมคติไทย : จิตรกรรมไทยร่วมสมัย / คาทิลิยา เมาน์เทนรีสอร์ทแอนด์สปา             

เชียงราย 
 วิริยะพร จิตราภิรมย์: โครงการจักรวาลในอุดมคติไทย : การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ไทยร่วมสมัยเพื่อตกแต่ง  โรงแรมคาทิลิยา เมาน์ เทนรีสอร์ทแอนด์สปา  เชียงราย. อาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกล้ียง, ผศ.ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต และ อ.อุณรุท กสิกรรม . 
115 หน้า. 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหัวข้อ “จักรวาลในอุดมคติไทย” เป็นการน าเอา
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมภาคเหนือท่ีเต็มไปด้วยความงดงามและน่าหลงใหล มาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน ผนวกกับการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร และคิดสร้างสรรค์ ก าหนด
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ แล้วลงมือปฏิบัติ ตามล าดับจนส าเร็จเป็นผลงาน เพื่อ ไปติดต้ังภายใน
โรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา เชียงราย ซึ่งต้ังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ทัศนียภาพโดยรวมของโรงแรม ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และอยู่ท่ามกลางภูเขาท่ีปกคลุมไปด้วยหมอก 
มีรูปแบบผสมผสานระหว่างความหรูหราความร่วมสมัยไปพร้อมกับความงามท่ีเข้ากับท้องถิ่นทาง
ภาคเหนือ และสถานท่ีท่ีมีพื้นฐานศิลปะเกี่ยวกับดินแดนในต านาน 

 ผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบการตกแต่ง
ของทางโรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย จากแนวคิด “จักรวาลในอุดมคติ
ไทย” ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ของไตรภูมิ หรือ เตภูกถา เป็นหลัก ซึ่งทางภาคเหนือมักมีความเช่ือและ
ศรัทธาทางด้านพระพุทธศาสนารวมถึงไตรภูมิมาโดยตลอด ผู้สร้างสรรค์จึงใช้แรงบันดาลใจจากความ
เช่ือนี้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตกแต่งรูปแบบภายในของโรงแรมคาทิลิยา เมาเทนรีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดเชียงราย 
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53152310:  MAJOR:  APPLIED ARTS STUDIES 

KEY WORD: WORLD IN THAI IDEAL: THAI CONTEMPORARY PAINTING / KATILIYA       

MOUNTAIN RESORT & SPA, CHIANG RAI  

 WIRIYAPORN JITTRAPHIROM: THAI IDEAL UNIVERSE : CONTEMPORARY 
THAI PAINTING FOR INTERIOR DECORATION OF KATILIYA MOUNTAIN RESORT & 

SPA, CHIANG RAI. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. PAIWAN DAKLEANG, ASST. 

PROF. THEERAWAT NGAMCHIT; AND UNARUTH KASIKHAM. 115 pp. 
 

 The creative painting project in the title of “World in Thai ideal” was originated by 

the creation of the northern cultural identity, associated with plenty of beauty and fascination 

as the inspiration to employ the project. It was also the combination with the literary reviews 

from the books and documentaries as the basis of the creative thinking; then focused on the 

aims and objectives of the research and to successfully manage the paintings, and engaged 

the artworks. All paintings were furnished in Katiliya Mountain Resort & Spa, Chiang Rai. The 

hotel is located in the northern of Thailand. Overall scenery of the hotel is naturally 

surrounded by forests and is among the foggy mountains. It is blended with the stylistically 

elegant contemporary style together with the beauty of the locals in the north of Thailand. 

Additionally, the artworks’ location is associated with the legendary land.  

 This painting project was the creation which is in accordance with the decorative 

patterns of Katiliya Mountain Resort & Spa, Chiang Rai in the preliminary concept of “World in 

Thai ideal.” The several symbols of Thaibhum or Thaibhumikatha were used as the 

preliminary basis because the northern beliefs in Buddhism together with Thaibhum in all of 

their way of life. These beliefs were utilized as the inspiration to create this project to design 

the interior decoration of this hotel. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ส าเร็จลงได้ข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ  ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกล้ียง ผศ.ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต และ อ.อุณรุท กสิกรรมอาจารย์ท่ี
ปรึกษาท่ีคอยให้ค าปรึกษา แนะน า และช้ีแนะตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ใน
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง  จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์  
ทุกท่านท่ีกรุณาให้แนวคิดและค าแนะน าอันมีค่า เพื่อให้วิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันได้แก่ รศ.ดร.
ไพโรจน์ ชมุนี รศ.ปรีชา ปั่นกล่ า อ.สมพงษ์  แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกล้ียง   ผศ.พิทักษ์ 
สง่า อ.พรพรม ชาววัง อ.สุรศักษ์ รอดเพราะบุญ ผศ.ธีรวัฒน์ งามเช้ือชิต อ.เสาวลักษณ์  กบิลสิงห์  
อ.เกษร ผลจ านงค์  อ.อุณรุท กสิกรรม และ อ.สหเทพ เทพบุรี  
  ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องและผู้ท่ีเป็นท่ีเคารพรักยิ่งทุกท่าน ท่ีได้ให้ความรักและ
ก าลังใจ ตลอดจนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในทุกด้านตลอดมา 

 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อน และบุคคลท่ีผู้วิจัยไม่ได้กล่าวถึงไว้ในท่ีนี้ท่ีให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ และเป็นก าลังใจต่อผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์ของงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยจะมอบให้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาแก่ผู้ท่ีสนใจ ท่ีสามารถน าไปศึกษา 
ประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาผลงานศิลปะไทยเพื่อให้ได้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป 
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