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54152316: สาขาวชิาประยกุตศิลปศึกษา 
คาํสาํคญั: ความฝัน/ Dream 
  อุทยัวรรณ  จิตประวติั: ชุมชนแห่งความฝัน : การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมผา้ เพื5อ
ตกแต่งโรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา, พทัยา. อาจารยที์5ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.อิทธิพล 
วมิลศิลป์, ผศ.ประภากร  สุคนธมณี และ อ.วรภรรท สิทธิรัตน์. 98 หนา้. 
 

 ความฝันท่ามกลางสถานการณ์ที5ไม่สงบ ชุมชนที5สามารถอยูอ่าศยัไดทุ้กเชืBอชาติ ศาสนา 
แต่ ณ เวลา สถานการณ์ในปัจจุบนัทุกคนไม่สามารถอยูร่วมกนัเหมือนเดิมได ้เพราะทุกคนเกิดความ
ระแวงซึ5 งกนัและกนั จึงไม่สามารถใช้ชีวิตประจาํวนัเหมือนปกติได ้ขา้พเจา้จึงคิดสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมผา้ชุมชนแห่งความสุขขึBนมา เพื5อยงัมีพืBนที5ที5สามารถมีความสุขโดยไม่ตอ้งอยู่บนความ
หวาดระแวงได ้มองไปทิศทางไหนหมู่บา้นไหนก็จะมีแต่ความสุข เบิกบานใจ จึงเกิดเป็นผลงาน
ศิลปกรรมผา้ครัB งนีB  
 โครงการออกแบบงานศิลปกรรมผา้ เพื5อการประดบัตกแต่งภายในโรงแรมราวินทราบีช 
รีสอร์ท แอนด์ สปา แห่งนีB เนืBอหาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโรงแรมที5มีห้องพกัทัBงหมด 227 ห้อง ที5
แต่ละหอ้งถูกวางโครงสีต่างกนัใหอ้ารมณ์ความรู้สึกต่างกนั ภายในหอ้งพกัมีการใชสี้ที5โดดเด่นเพียง
หนึ5 งสีเพื5อตดักบัสีธรรมชาติ เมื5อดูสถาปัตยกรรมภายนอก เป็น สถาปัตยกรรมสไตล์ โคโลเนียล 
ดงันัBนจึงนาํเสนอการตกแต่งพืBนที5ดว้ยงานศิลปกรรมผา้ เป็นงานฝีมือที5มีรายละเอียดของลวดลาย
และการใชสี้หลากหลาย โดยผลงานสามารถเชื5อมโยงแนวความคิด เรื5องสีสื5ออารมณ์ความรู้สึกใน
งานออกแบบตกแต่งของทางโรงแรมให้เข้ากับเนืBอหาสาระโครงสร้างงานศิลปกรรมผา้ ครัB งนีB  
เพื5อใหแ้ขกผูใ้ชบ้ริการเกิดความสุข เบิกบาน ไปพร้อมกนัตามจุดประสงค ์
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 A dream amid the unrest. Communities can live in every race and religion, but at the 

current situation, not everyone can live together as intended. Because everyone is suspicious of 

each other. Can not use it everyday like normal. I took creative fabric art community enjoyed it. 

In order to have an area that can be enjoyed without the paranoia it. Look to the village where I 

was going, but it was a happy cheerful fabric art work this time. 

 Project design and fabric art The hotel interior decor Ravindra Beach Resort & Spa, 

this content is consistent with the concept of a hotel with 227 rooms, each room is a different 

color frame to different moods. Each room has a distinctive color one color to contrast with the 

natural color. When viewing the exterior architecture is an architectural style colonial Thus the 

contemporary art space with fabric. Crafts with details of the design and use of rich colors. The 

results can be linked concepts. Emotions in the media about the color and interior design of the 

hotel to the contents of this fabric art for guests to enjoy the service was cheerful along purposes. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ขา้พเจ้ากราบขอบพระคุณบิดามารดา ผูเ้ป็นแรงผลกัดันที�สําคญัยิ�งในการศึกษาตลอดชีวิตของ
ขา้พเจา้ ตวัอยา่งที�ดีของความซื�อสัตย ์ขยนัมั�นเพียร อดทนต่อการทาํงานของบิดา พลงัใจ พลงักายของมารดาที�
คอยเกื.อกลู ผลกัดนัให้เกิดเป็นผลงานสร้างสรรคจ์นสําเร็จลุล่วงสมบรูณ์กาํลงัใจจากนอ้งชาย นอ้งสาว ป้า ย่า 
ปู่ และความรักและความช่วยเหลือทุกๆอยา่งของนายอ๊อฟ ไตรรงค ์จกัรเครือ 

อีกทั. งข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึง พระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่านทั. งในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ศาสตราจารย ์วิโชค มุกดามณี(จิตรกรรมและสื�อผสม) และ ดร. ถวลัย ์ดชันี ผูส้ร้างสรรคโ์อกาสให้ขา้พเจา้ได้
เรียนรู้และเดินทางสู่เส้นทางศิลปะ 

อาจารยอิ์ทธิพล วิมลศิลป์ เป็นที�ปรึกษาคอยให้แรงบนัดาลใจ ผลกัดนั ให้กาํลงัใจ และคอยเอาใจ
ใส่แกขา้พเจา้เสมอมา ตลอดเวลาที�ขา้พเจา้ไดศึ้กษา ภาควิชาประยกุตศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ,ผูช่้วย

ศาสตราจารยป์ระภากร  สุคนธมณี เป็นกาํลงัใจให้แก่ขา้พเจา้, อาจารยว์รภรรท  สิทธิรัตน์ ที�คอยให้คาํปรึกษา
ตั.งแต่ตอนเขา้มาศึกษา ให้มุมมองและแนวคิดใหม่ๆในงานศิลปะ,ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รวฒัน์ งามเชื.อชิตและ
ผูช่้วยศาสตราจารย์พิทักษ์ สง่า ที�คอยเป็นกาํลงัใจให้เสมอมา และครูบาอาจารยทุ์กท่านที�มีความเมตตา
ประสิทธิ= ประสาทความรู้แก่ศิษยใ์น ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณนางสาวนภ
พรรธ์ ทพัสะอาดที�คอยช่วยเหลือกนัตลอดมา และ ขอบคุณเพื�อนๆพี�ๆนอ้งๆ ทุกคนที�สู้อดทนรํ�าเรียนดว้ยกนั 
มาตลอดเวลาหลายปี 
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