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53152303 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 

คําสําคัญ : จิตรกรรม : แสง สี /อารมณความรูสึก/อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

ชนัญพงศ ถ่ีปอม : โครงการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อติดต้ังภายในโรงแรม อนัน

ตรา กรุงเทพฯ สาทร เรื่อง“อารมณความรูสึกของแสงและสี” .อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ :      

รศ. ปรีชา ปนกล่ําและ อ.พรพรม ชาววัง.  116 หนา. 

               “อารมณความรูสึกของแสงและส”ี เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมภายใตรปูแบบกึ่ง

นามธรรม ใชเทคนิคสอีะครลิิคบนผาใบ โดยมี จุด เสน รปูทรง และสจีากสภาพสิ่งแวดลอมของสังคม

เมืองที่มีมิติของโครงสราง มาสรางสรรคจัดวางองคประกอบใหมจากมมุมองที่มีอยูจริง มาปรับเปลี่ยน

องคประกอบ สีของแสงไฟ ที่มีรปูทรงอสิระ การสลับทับซอนเหลื่อมล้ํากันระหวาง สีแตละสี เกิดเปน

ทิศทาง จงัหวะ และความเคลื่อนไหว เปนสื่อในการแสดงออกโดย แสดง สาระสําคัญ เรื่อง สี เปน

หลัก ตามความคิดสรางสรรคซึ่งมาจากอารมณความรูสกึ ที่ไดเขาไปพบเห็น และสัมผัส 

               โครงการวิทยานิพนธสรางสรรคผลงานจิตรกรรมหัวขอ “อารมณความรูสึกของแสงและ

ส”ี ไดเลือกกรณีศึกษาออกแบบเพือ่ติดต้ังภายในพื้นที่ 6จุด คือ บริเวณอาคารตอนรับ บริเวณทางเดิน

อาคารตอนรบั บริเวณทางเดินหนาลิฟท 2จุด บริเวณหนาบาร และหองนอน ของโรงแรมอนันตรา 

กรุงเทพฯ สาทร ดวยวัตถุประสงคในการเสรมิสรางภาพลกัษณของการตอนรับ เพื่อแสดงถึง ความ

งาม และความประทบัใจ จากแสง สี และอารมณความรูสึก   

ในการสรางสรรคผลงานไดผานการศึกษาวิเคราะหลักษณะของโรงแรมที่มีรูปแบบ

สถาปตยกรรมสมัยใหม ผสมผสานกับการตกแตงแบบโมเดิรน มีการใชรูปทรงเรขาคณิตที่มีความเรยีบ

งายในการตกแตง ใหมีความสอดคลองระหวางผลงานสรางสรรคจิตรกรรมและโรงแรม โดยการนํา

รูปแบบการตกแตงที่มีอยูเดิมของโรงแรมมาปรับใชในผลงานเพื่อใหเกิดความกลมกลืนดังเชนผนัง

รูปทรงเรขาคณิตมาใชกับโครงสรางทางองคประกอบ นําแสง สีของการตกแตงมามีสวนรวมในผลงาน 

และเมื่อนําผลงานจิตรกรรมเขาไปติดต้ังกับสถานที่ใหความรูสึกที่สอดคลองและเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันสงเสริมสุนทรียภาพใหกับสถานที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา                    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือช่ือนักศึกษา....................................................................................................ปการศึกษา 2556 

ลายมือช่ืออาจารยทีป่รกึษาวิทยานิพนธ1…………………....…………………2………………………………………… 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 

 

53152303 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES 

KEY WORD : PAINTING: LIGHT COLOR/EMOTINAL/ANANTARA BANGKOK SATHORN 

CHANUNPONG TEEPOM : PAINTING PROJECT FOR  INTERIOR  DECORATION 

OF  ANANTARA BANGKOK SATHORN HOTEL : “THE EMOTION OF LIGHT AND COLOR”. 

THESIS ADVISORS : ASSOC.PROF.PREECHA PUN-KLUM AND PORNPORM CHAWWANG. 

116 pp. 

                “The emotion of Light and Color”is a creativity project under the concept 

of semi-abstract, using acrylic on canvas. Expressing the art by using dot, line, shape 

and color according to environmental conditions of urban society and impressed 

dimensional construction. New composition arranged from city scape which the color 

of light was changed into freedom forms and overlapping between each color.The 

artwork presented direction, rhythm, action and movement. Putting weight 

significantly on colors according to inspiration that comes from visualized 

experiences. 

                Creative painting thesis project in title “The emotion of Light and Color” 

purposely to decorate lobby and room suite for Anantara Bangkok Sathorn Hotel to 

enrich warm welcoming image. Involve beauty and impression from light, color and 

emotion.  

                The installation of painting is designed to be in harmony. The place 

should be international. The theme of “The emotion of Light and Color” approved 

for the hotel. Therefore, Anantara Bangkok Sathorn Hotel is chosen by the 

architecture and interior design which relate to the content of the project. All 

process intended to expand the applied art to display on the public and bring the 

highest benefit to the building and viewers.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ สําเรจ็ลงไดขาพเจาไดรบั   ความกรุณาจากบุคคลตางๆ  เฉพาะ  อยางย่ิง  

รศ.ปรีชา  ปนกล่ํา และ อ.พรพรม ชาววัง อาจารยที่ปรึกษาที่คอยใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะ

ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆในวิทยานิพนธเลมน้ีดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง  จึงขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่น้ี  

      ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลปทุกทานที่

กรุณาใหแนวคิดและคําแนะนําอันมีคาเพื่อใหวิทยานิพนธ สมบูรณย่ิงข้ึน  ไดแก  รศ.ดร.ไพโรจน  

ชมุนี  รศ. สน สีมาตรัง   อ. สมพงษ  แสงอรามรุงโรจน      ผศ.ไพรวัลย ดาเกลี้ยง     ผศ.พิทักษ สงา   

อ.สรุศักษ รอดเพราะบุญ ผศ. ธีรวัฒน งามเช้ือชิต  ผศ.ประภากร สุคนธมณี อ.เสาวลักษณ  กบิลสิงห       

อ.เกษร ผลจํานงค    อ.วรภัทร สิทธิรัตน    อ.อุณรุท กสิกรกรรม     อ.อิทธิพล วิมลศิลป     และ 

อ.สหเทพ เทพบุร ี 

     สุดทายขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงตอคุณพอคุณแมนายมนู ถ่ีปอมและนางเพ็ญศิริ  

ถ่ีปอม ที่มอบชีวิต และความรัก เสมอมา โดยเฉพาะคุณแมที่ทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา มอบกําลังใจ

และรวมไปจนถึงความชวยเหลือใหวิทยานิพนธน้ีเสร็จสมบรูณ  
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