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                “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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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมา และความสําคญัของการสรางสรรค              

สรรพสิ่งที่เกิดข้ึนธรรมชาติไมวาจะเปนตนไม ทะเล ภูเขา ทองฟา ฯลฯ ลวนเปนตน

กําเนิดของความงาม ซึ่งสรางสุนทรียะข้ึนแกจิตใจมนุษยเรา  มนุษยสามารถสัมผัสกับความงามตาม

ธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ ซึ่งยังไมไดเปลี่ยนแปลงไดกับเฉพาะในสถานที่อยูหางไกลความเจริญเทาน้ัน 

สําหรับชีวิตที่ดําเนินอยูในเมืองและสังคมที่เจริญแลวเปนไปไดนอยมาก ความเจริญทางวัตถุและ

เทคโนโลยีจึงทําใหมนุษยในสังคมเมืองหางเหินจากธรรมชาติออกไปทุกขณะ ดังน้ันมนุษยจึงพยายาม

สรางสรรคสิ่งทดแทนธรรมชาติ โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆข้ึนมาตอบสนองความ

ตองการ และความสุข เพื่อจะไดผอนคลายความอึดอัดตึงเครียด อันเกิดจากการดําเนินชีวิตประจําวัน 

จากการเปลี่ยนแปลงตางๆทําใหขาพเจานึกถึงการดํารงชีวิตและอารมณความรูสึก 

รวมถึงสาระในสังคมเมือง ที่ชวนใหลุมหลง และชวยนําพาไปสูความสุข ทําใหขาพเจาเกิด

ความสัมพันธของสรรพสิ่งกับบรรยากาศของแสง สี และโครงสรางของเมืองที่สอดคลองกับความ

ประทับใจในสภาพแวดลอมที่เกิดข้ึนในธรรมชาติ  ซึ่งขาพเจาไดรูสึกถึงพลังการเคลื่อนไหวที่มีการกอ

ตัวใหเห็นเปนอะไร เปนแสงจากพาหนะ แสงจากถนน แสงจากตึก อาคาร รวมถึงบรรยากาศของการ

เคลื่อนไหวของแสง สี ที่คอยๆละลายจนหายไปกับพื้นที่ที่เปนบรรยากาศ  รวมถึงความรูสึกของ

ขาพเจาที่บางเวลาแสงก็ใหความรูสึกอบอุน แตบางชวงเวลาก็ทําใหเกิดบรรยากาศหนาวเย็น บางเวลา

แสงของฟาครึ้มก็พาใหรูสึกหดหู ไมสบายใจบางครั้งแสงที่สองลงมากระทบกับผิวนํ้าเปนประกายก็ให

ความรูสึกเบิกบานใหกับจิตใจอีกครั้ง 

               แสงในสภาพสิ่งแวดลอมของสังคมเมืองที่อยูรอบกายที่สะทอนออกมาใหเห็นเปนมติิตางๆ

ของโครงสรางแตละหวงเวลาน้ันมองดูคลายกับทาทางและบุคลิกลักษณะอันหลากหลายในหวงเวลา

ตางๆของผูคนที่มีทั้ง  สงบน่ิง  เกรี้ยวกราด  เยือกเย็น รอนรุม สดใส หมนหมอง  แมเพียงวินาทีที่ พน

ไป แสง สีก็เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดรูปแบบใหมที่แตกตางจากเดิมอยูเสมอ 
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และแสงสีกับการมองเห็นน้ันมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด จนเห็นไดวาสีของสิ่งตางๆ

ทั้งหลายที่มองเห็นกันอยูทุกวันน้ันเกิดจากแสงสวางที่สองกระทบสิ่งเหลาน้ัน ถาปราศจากแสงแลว

มนุษยจะไมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆและสีของวัตถุน้ันไดเลย สีจึงมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ

มนุษยเราอยางแยกไมออก ย่ิงสังคมกับสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึนเทาไรความตองการใน

การใชแสงจะย่ิงมากข้ึนเปนเงาตามตัว และก็ยังคงมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด ความเพลิดเพลิน

เจริญใจ และความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวัน จึงทําใหมนุษยสวนใหญมีความสุขกับการไดสัมผัส

ช่ืนชมไปกับแสงสีตางๆอันงดงามของของมนุษยที่สังเคราะหสรางข้ึนมา หรือแสงสีที่เกิดจากทาง

วิทยาศาสตร 

โดยเหตุผลดังกลาวจึงเกิดแรงบันดาลใจที่มาจากการไดเขาไปสัมผัสพบเห็นในบรรยากาศ

ในแตละชวงเวลาน้ัน และความประทับใจนําไปสูกระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในหัวขอ

เรื่อง อารมณความรูสึกของแสงและสี เปนการสรางสรรคเพื่อตอบสนองความรูสึก ความพอใจ และ

ความประทับใจ จาก แสง สี และอารมณความรูสึก ที่ไดพบเห็นสัมผัสและการเกิดมิติของแสง สี ที่

ผานโครงสรางของเมือง  รวมถึงจากประสบการณจากการศึกษา และอิทธิพลจากศิลปะกึ่งนามธรรม

และการรวบรวมขอมูลตางๆในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม โดยถายทอดจาก จุด เสน สี รูปราง 

รูปทรง ผานกระบวนความคิดที่ผสมผสานในการสรางสรรคดวยโครงสรางสีและรูปแบบ โดย

จินตนาการตัดทอนรูปทรงของโครงสรางเมืองกับแนวความคิดของสถานที่เขาไปมีสวนรวมในการ

ตกแตงโดยใหเกิดความกลมกลืนและสอดคลองกันระหวางผลงานกับสถานที่ภายในอาคารและ

สภาพแวดลอมรอบขาง เปนเงื่อนไขในการสรางสรรคโดยใหความสําคัญกับการออกแบบเพื่อติดต้ัง ณ 

โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ต้ังอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ถนนนราธิวาสราช

นครินทร เขตสาทร ซึ่งอยูบนพื้นที่ที่มีการเดินทางที่สะดวก และเปนศูนยกลางของธุรกิจและการชอบ

ปง  เปนโรงแรมที่ผสมผสานกลิ่นอายตะวันออกและตะวันตก และมีเอกลักษณเฉพาะตัวอันโดดเดน

ดวยอารมณรูปแบบที่ถูกสะทอนผานออกมาทางสีสันของแสงไฟ ที่มีการผสมผสานการเลนแสงเงา

ผานประติมากรรมดอกบัว และเฟอรนิเจอร ผนัง ที่ตกแตงแบบโมเดิรนทันสมัยที่มีความเรียบงาย 

สําหรับพื้นที่การตกแตงภายในโดยรอบ เนนโทนสีสวาง ดูสบายตา รวมถึงโครงสรางที่ดู โอโถง โลง 

และเนนสบาย ความเรียบงาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 
 

การตกแตงภายในหองพักน้ัน เนนงานไม และ ใชโทนสีอบอุน และมีการดีไซดผนังเปน 

ข้ัน ตางระดับ เปนจังหวะ และ มีการใชพื้นผิวลายไม ตัดกับพื้นผิวมันวาว สีเขม  โตะน่ังรับประทาน

อาหารตกแตงวัสดุไม เกาอี้ก็ตกแตงดวยเบาะสีขาว  และโซฟาสีนํ้าตาลออน ลักษณะภายในหอง เปน

แบบโมเดิรน มีการตัดทอนเสนสายที่อิสระ ใหสอดคลองกันทั้ง พื้น ผนัง เพดาน ไดอยางลงตัว 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรค 

1. เพื่อแสดงทัศนคติและกระบวนการสรางสรรคศิลปะเขาไปมีสวนรวมในการตกแตง 

โดยใหเกิดความกลมกลืน และความสอดคลองกัน ระหวาง ผลงานกับ สถานที่ภายในอาคารและ

สภาพแวดลอมรอบขางโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร รวมเปนเงื่อนไขในการสรางสรรคโดยให

ความสําคัญกับการออกแบเพื่อติดต้ังภายในสวนพื้นที่ล็อบบี้และหองพัก ของโรงแรมอนันตรา 

กรุงเทพฯ สาทร 

2. เพื่อนําเสนอผลงานจิตรกรรมภายใตรูปแบบกึ่งนามธรรม ในวิธีการจุดสี แตมสี เพื่อ

แสดงเน้ือหาสาระทางศิลปะ โดยอาศัยรูปทรงและโครงสรางสีจากมิติของเมืองและสีจากสภาพ

สิ่งแวดลอมของสังคมเมืองเปนสื่อในการแสดงออกโดยแสดงสาระสําคัญเรื่องสีเปนหลัก ตามความคิด

สรางสรรคซึ่งมาจากอารมณความรูสึกที่ไดเขาไปพบเห็นและสัมผัส 

 

สมมุติฐานการสรางสรรค 

สมมุติฐานในการสรางสรรคของขาพเจาคือการสรางความสัมพันธและความเปนไปได

ของการสรางสรรคบนพื้นฐานของแนวความคิดที่เกี่ยวกับอิทธิพลแหง แสง สี ที่กําหนดพื้นที่ใหมในวิถี

ชีวิตมนุษยของสังคมเมือง อิทธิพลแหงแสง สี ของแสงไฟจะสงผลตอการการกําหนดพื้นที่ใหม 

กิจกรรม พฤติกรรม ของมนุษยและสงผลตอความรูสึกภายในจิตใจของขาพเจาไปในทางทิศทาง

ใดบาง ในงานจิตรกรรม “อารมณความรูสึกของแสง สี” ที่เปนลักษณะการแสดงออกมาจากจิตใต

สํานึกของขาพเจา นาจะมีความสัมพันธและสงเสริมเช่ือมโยงกันในสวนของเน้ือหา รูปแบบ และ

เทคนิคทางจิตรกรรม อันจะเปนการเสริมสรางบรรยากาศทางสุนทรียภาพภายในอาคาร ของขาพเจา

ไดอยางมีเอกภาพและสงผลตอความเปนอัตลักษณ และเอกลักษณในการสรางสรรคของขาพเจา           
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ขอบเขตของการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขาพเจาไดกําหนด

ขอบเขตดังน้ี  

     1. ผลงานการสรางสรรค 

         1.1 เน้ือหาสาระของผลงานแสดงออกถึงความงามและความประทับใจ เรื่อง ของ

บรรยากาศแสง  สี รูปทรง และมิติโครงสรางจากสภาพแวดลอมของสังคม จากประสบการณ การรับรู 

อารมณความรูสึก 

         1.2 รูปแบบของผลงานเปนการนําเอา สีสันจากบรรยากาศ และอารมณความรูสึก

ของสภาพแวดลอมสังคม มาสรางสรรคโดยใชเทคนิคสีอะคริลิค 

         1.3 เทคนิคที่ใช เปนการดัดแปลง ตัดทอนรูปทรงของสภาพแวดลอมของสังคม 

แสดงออกดวยเทคนิคสีอะคริลิค นําเสนอภายใตรูปแบบกึ่งนามธรรม มีเน้ือหาผานทัศนธาตุทางศิลปะ

แบบ จุดนิยม จัดองคประกอบดวยการใชโครงสรางสีและรูปทรง นําเอากระบวนการเทคนิคมาใชใน

การสรางสรรคผลงาน มุงเนนสรางสรรคใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานที่เพื่อสรางอารมณ

ความรูสึกแกผูที่มาพักในโรงแรมใหเกิดความรูสึก ผอนคลาย 

2. ศึกษาเฉพาะสวนอาคารตอนรับ(Lobby) และหองพัก (Room Suite) สวนที่ตองการ

นําผลงานสรางสรรคไปติดต้ังเทาน้ัน ดังน้ี คือ 

       2.1  สภาพภูมิทัศนภายนอกตัวโรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

        2.2  ลักษณะการออกแบบตกแตงทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารของโรงแรม 

2.3 ขนาดของพื้นที่ภายในสวนอาคารตอนรับ (Lobby) และหองพัก (Room Suite) 

 ของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร   

          2.4  บรรยากาศภายใน สวนอาคารตอนรับ (Lobby) และหองพัก (Room Suite) 

ของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

    2.5   ลักษณะการใชสอยภายในสวนอาคารตอนรับ (Lobby) และหองพัก (Room 

Suite) ของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

     3. ศึกษาความสัมพันธและความสอดคลองระหวางผลงานสรางสรรคกับสวนอาคาร

ตอนรับ (Lobby) และหองพัก (Room Suite) ของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ที่ซึ่งใชเปน

สถานที่ติดต้ัง ผลงานสรางสรรค เทาน้ัน 
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ขั้นตอนและวิธีดําเนินการสรางสรรค 

1.การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดรูปแบบของการสรางสรรค 

       1.1 ขอมูลข้ันตน : ขอมูลจากประสบการณและความประทับใจสวนตัวที่ไดสัมผัสกับ

บรรยากาศของสภาพแวดลอมสังคมเมืองและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

           1.1.1  ทบทวนประสบการณที่ไดรับรูถึงบรรยากาศ แสง สี อารมณความรูสึก 

ในชวงเวลาที่ไดสัมผัส 

           1.1.2 คนหามุมมองตางๆที่สามารถสื่อตรงกับอารมณความรูสึกมากที่สุด รวมไป

จนถึงความงามในบรรยากาศชวงเวลาตางๆตามทัศนคติสวนตัว รวมทั้งรูปแบบจังหวะชวงเวลา และ

องคประกอบตางๆวาใหความรูสึกอยางไร ใหความงามอยางไร 

           1.1.3 ทบทวนประสบการณจากการศึกษาและความสนใจของผลงานในรูปแบบกึ่ง

นามธรรม นํามาสรางสรรคผลงานไดอยางไร 

           1.1.4  คนหามุมมองตางๆ ที่สามารถสื่ออารมณความรูสึก จากโรงแรม อนันตรา 

กรุงเทพฯ สาทร ที่มีมุมมองที่องคประกอบปะทะสายตา ใหเห็นถึงความงาม ตามทัศนคติสวนตัว

ออกมาเปนรูปแบบ จังหวะชวงเวลา และองคประกอบตางๆ 

           1.1.5  วิเคราะหรูปแบบการสรางสรรคผลงานในรูปแบบ จิตรกรรม เทคนิค สี

อะคริลิค 

       1.2  ขอมูลข้ันรอง :  ศึกษาขอมูลของสภาพแวดลอมสังคมเมือง ภาพถนน สี่แยก และ

แสง สี ที่อยูตามถนน ตึก บาน จากเอกสาร หนังสือ วารสาร อินเทอรเน็ต และอื่นๆ เพื่อใหไดมุมมอง

ที่แตกตางออกไปมากข้ึน 

           1.2.1  ต้ังคําถามเกี่ยวความรูสึก ที่มีตออารมณ แสง สี สามารถสื่อออกมาใหเห็น

ทางดานใดบาง ที่ไมใชแคการแสดงผลตอความรูสึก แตตองครอบคลุมเน้ือหา และเหมาะสมกับ

สถานที่ 

     2.การวิเคราะหขอมูลเพื่อการสรางสรรค 

       2.1  นําขอมูลข้ันตนและขอมูลข้ันรอง มาทําการวิเคราะห กลั่นกรองและคัดสรรค เพื่อ

จัดทําเปนภาพราง โดยกําหนดโครงสรางจากรูปทรง สี่แยก ถนน ตึก รถ สีสันบรรยากาศของ

สภาพแวดลอมสังคมเมือง เพื่อหาความหลากหลายของภาพราง ที่มีความลงตัว และเลือกสรรภาพที่

นาสนใจ มีความเปนไปได นํามาประกอบข้ึนใหม จัดวางองคประกอบใหสมบูรณ ลงตัว ย่ิงข้ึนตาม

จินตนาการและความรูสึกสวนตัว 

       2.2  แกไขและพัฒนาภาพราง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ งานจริงตอไป 

3.การสรางสรรคงานกอนการสรางสรรคผลงานจริงเปนการคัดเลือก คือการทําภาพราง
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และโมเดลตนแบบ เพื่อขยายและนําไปปฏิบัติจริง 

        3.1 หาขอมูลที่สามารถเปนแนวทางในการทํางาน 

        3.2 นําแบบราง (Sketch) ที่จัดทําหลายแบบมาวิเคราะห แลวเลือกแบบที่คิดวา

เหมาะสมที่สุด มากําหนดขนาดที่ไดจากการเลือก เพื่อนํามาขยายทํางานจริง 

        3.3 ลงมือปฏิบัติงานจริง ข้ึนรางภาพ และเก็บลายละเอียดของผลงานใหไดตามแบบ

รางตามที่กําหนดใหมากที่สุด 

        3.4 วิเคราะหตรวจสอบลักษณะผลงาน ตามความพอใจ ตามวัตถุประสงคเพื่อหา

ขอสรุป ทั้งในระหวางทํางาน และเมื่อสรางสรรคผลงานเสร็จสมบูรณ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

     4. การสรางสรรคผลงานมีวิธีดังน้ี 

        4.1 นําขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมดมาสรางสรรคเปนภาพราง (Sketch)  

        4.2 นําภาพราง (Sketch) ที่จัดไวหลายแบบมาวิเคราะห และเลือกแบบที่เหมาะสม

ที่สุด มากําหนดขนาด นํามาขยายเพื่อสรางสรรคผลงานจริง 

        4.3 ลงมือปฏิบัติสรางสรรคงานจริง 

             4.3.1 นําเฟรมไม ที่มีขนาดตามที่เราตองการ แลวนําผาใบ มาขึงกับเฟรมไม 

             4.3.2 นําสีอะคริลิค มาทารองพื้นเฟรมผาใบ ตามสีที่เรากําหนด 

             4.3.3 ข้ึนรางงานตามแบบราง ที่กําหนดไว 

             4.3.4 เตรียมฟองนํ้าชนิดพิเศษ มาตัดตาม รูปทรงเรขาคณิต หลายขนาด 

             4.3.5 นําฟองนํ้าชนิดพิเศษ มาจุมสี แลวปมลงบนเฟรมผาใบ ตามที่เรากําหนดไว 

             4.3.6 นําพูกัน มาตกแตงลายละเอียดเพิ่มเติม ตามที่เรากําหนดไว 

             4.3.7 เก็บลายละเอียด ผลงานใหไดตามแบบราง ตามที่กําหนดไวใหมากที่สุด 

            4.3.8 วิเคราะหและตรวจสอบลักษณะผลงาน ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวตาม

ความพอใจเพื่อหาขอสรุป ทั้งในระหวางทํางาน และหลังงานเสร็จสมบูรณ 

     5. การตกแตงผลงานใหมีความสมบูรณ ลงตัว สอดคลองกับภาพรางที่ทําการเลือกไว 

     6. การนําเสนอผลงาน พรอมการนําเสนอภาพผลงาน ตกแตงเขากับสถานที่ โรงแรม 

อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

     7. สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เพื่อใหสอดคลองกับ

เน้ือหา และวัตถุประสงค 
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อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 

1. กลองถายรปู สําหรบัเกบ็ขอมลู 

2. สมุดรางภาพ  

3. เครื่องมอื และอปุกรณในการสรางสรรคผลงาน 

   3.1 เฟรมไม  

   3.2 ผาใบ 

   3.3 สีทารองพื้นอะครลิิค 

   3.4 กาวลาเท็ค 

   3.5 ฟองนํ้าชนิดพิเศษ 

   3.6 พูกัน 

   3.7 สีอะคริลิค 

   3.8 อุปกรณอื่นๆ ไดแก กรรไกร ตลบัเมตร คัตเตอร แปรงทาสี ดินสอ ปากกา ยางลบ  

เปนตน 

 

ขอตกลงเบื้องตน 

ผลงานการสรางสรรคครั้งน้ี ขาพเจามุงเนนอารมณความรูสกึของแสง สี กับแนวความคิด

สวนตัว ผานกระบวนการคิดสรางสรรค แลวสรางสรรคออกมาตามรปูแบบ นําไปตกแตงหรอืติดต้ังที่

โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร โดยการจําลองติดต้ังจากโปรแกรมคอมพิวเตอร เทาน้ัน 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

              1. ไดผลงานสรางสรรคจิตรกรรม ซึ่งแสดงออกทางความคิดสรางสรรคที่มาจาก อารมณ             

ความรูสึก ที่ไดพบเห็นและสัมผัส สีสันของสภาพแวดลอมและมิติโครงสรางของสังคมเมือง เรื่อง 

“อารมณความรูสึกของแสงและสี” 

              2. ไดแสดงทัศนะผานงานสรางสรรคงานจิตรกรรม รวมสมัย ในสวนพื้นที่ประชาสัมพันธ 

อาคารตอนรับ(Lobby) และหองพัก (Room Suite) ของโรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ตกแตง

โดยใหเกิดความกลมกลืน และสอดคลองระหวางผลงานกับสถานที่ภายในอาคารและสภาพแวดลอม

รอบขาง 

              3. ไดเผยแพรผลงานสรางสรรคจิตรกรรม รวมสมัยเผยแพรตอไปในวงกวาง ซึ่งผูสนใจ

สามารถนําเปนแนวทางการสรางสรรคผลงานไดอีกตอไป        

 

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 

 

ในการทํางานศิลปะน้ันลวนแลวตางก็มีวิธีการแนวความคิดที่แตกตางกันไปมากมาย และ

ตางก็มีอิสระเสรี ศิลปนแตละคนจึงมักจะใชความชํานาญทางดานเทคนิค ความสนใจ และ

ประสบการณของตนเอง เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูงสุดในผลงานน้ัน ประสบการณในที่น้ีจึงไดแก  

ประสบการณ สภาพแวดลอมทางสังคมเมือง  อีกทั้งความช่ืนชอบในแนวงานศิลปะที่มีอิทธิพล 

อยางไรขาพเจาก็ยังมีความเช่ืออีกวา หากศิลปนผูสรางสรรคมีความจริงใจตอแนวคิดในการแสดงออก 

และรูปแบบของผลงาน จนทําใหศิลปนมีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน จึงเปนปลดปลอยอารมณ

ความรูสึกที่อยูในสวนลึก และบุคลิกภาพที่แทจริงของตนเองจนปรากฏข้ึนมาไดในงาน ซึ่งบุคลิกภาพ

เหลาน้ีจะแฝงอยูในตัวของเราทุกๆคน ไมวาจะเปนความ กลัว ความปรารถนา ความคิด ซึ่งถาศิลปนมี

ความซื่อสัตย ในการทํางาน ตามบุคลิกภาพแลว ในทางกลับกัน ผลงานของเขาก็จะสามารถถายทอด 

หรือบอกเลาความเปนตัวตนของเขาไดดวยเชนกัน 

 

อิทธิพลจากแนวความคิดทางศลิปะ 

ในปจจุบันความหมายทางศิลปะน้ันขยายขอบเขตกวางไกลออกไปมาก เน่ืองจากการ

สรางสรรคของศิลปนในยุดปจจุบันไดทําลายขอบเขต ระบบ กฎเกณฑ ที่เคยมีอยูเดิมใหหายไป จนใน

ปจจุบันน้ีการหานิยามความหมายจึงข้ึนอยูกับทัศนคติและแนวทางการสรางสรรคสวนบุคคล ไปแลว 

และทัศนคติ และแนวทางสรางสรรคสวนตัวของขาพเจาน้ัน นิยามความหมายทางศิลปะที่ขาพเจา

เห็นสอดคลองและยึดถือมาโดยตลอด ไดแกแนวคิดดังตอไปน้ี 

ศิลปะคือความงาม ในศิลปะความงามเปนพื้นฐานข้ันตน  งานศิลปะที่ดีจะใหความพอใจ

ในความงามแกผูดูในข้ันแรก  หรืออาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา    งานศิลปะที่ดีจะใหความพอใจจากการ 

ประสานสมัพันธกันในรปูทรง ความงามในศิลปะแบงออกเปน 2ประเภท   คือ ความงามทางกายภาพ 

(Physical Beauty) ซึ่งไดแก ความงามของรูปทรงที่กําหนดดวยเรื่องราว หรือที่เกิดจากการ

   ส
ำนกัหอ
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ประสานกันของทัศธาตุ และความงามทางใจ (Moral Beauty) ซึ่งไดแก ความรูสึกหรืออารมณที่

แสดงออก ในงานศิลปะช้ินหน่ึงๆ จึงมีความงามทั้งสองประเภทรวมกันอยู ความงามในศิลปะคือ 

ลักษณะสวนตัวของศิลปน เปนอารมณที่สะเทือนใจของศิลปนที่แสดงออกในงานศิลปะ1 

ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) ศิลปะจะตองแสดงสวนที่อยูภายในจิตใจ

ไดแกอารมณ (Emotion) ความรูสึก (Feeling) อาจรวมไปถึงการแสดงออกของมโนคติ (Idea) และ

ความคิด (Thought) อีกดวย 

                 ศิลปะคือความสมปรารถนา (Art as Wish-fulfillment) ศิลปะและความฝนลวนเปน

การแสดงออกถึงความปรารถนาที่ถูกเก็บไวในจิตไรสํานึก ความปรารถนาบางอยางเราไมสามารถจะ

ทําใหสมหวังไดในความเปนจริงเพราะอาจขัดตอระเบียบประเพณีของสังคม มนุษยจงึหาทางออกดวย

การแสดงออกในความฝนและในศิลปะเปนการแสดงออกที่แฝงอยูในเหตุการณหรือรปูทรงทีเ่ปน

สัญลักษณ ไมใชการแสดงออกอยางตรงไปตรงมา ศิลปนใชความปรารถนาที่ซอนเรนของเขาสราง

ความคิดฝน และจินตนาการที่นาต่ืนเตนแลวแปลความหมายออกมาเปนงานศิลปะ การแสดงออกของ

ความฝนและจิตไรสํานึกน้ี เปนความพยายามทีจ่ะแสดงโลกภายในจิตออกมาในรปูของโลกภายนอก 

โดยปราศจากการควบคุมดวยเหตุผล บางครัง้กฝ็นทั้งที่ตายังลืมอยู ที่เรียกกันวาฝนกลางวัน หรือฝน

เฟอง (Day Dream)2 การฝนกลางวันหรือความคิดฝนน้ีทางจิตวิทยาถือวาเปนจินตนาการชนิดหน่ึง 

เปนจินตนาการที่ไดรับการกระตุนจากความปรารถนาบางอยางในจิตไรสํานึกศิลปนอาจแสดงรูปคน 

สิ่งของ หรือเหตุการณในลกัษณะที่ผิดไปจากสภาพความเปนจริงทั่วๆไป 

ศิลปะคือประสบการณ (Art as Experience) ประสบการณคือการมีชีวิตที่สัมพันธกับ

สิ่งแวดลอม การมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอมทําใหเรามีความคิดและอารมณซึ่งเปนประสบการณ เรามี

ประสบการณมากมายในชีวิตประจําวัน แตเปนประสบการณธรรมดาไมเปนแกนสาร เราลืมมันไดงาย 

แตบางครั้งเรามีประสบการณที่สําคัญนาพอ เราจะจําไวเปนพิเศษ ประสบการณน้ันไดอยางฝงใจ 

แบบน้ีเรียกวา ประสบการณแท ประสบการณแทน้ันมีระเบียบ มีเอกภาพ ทุกสวนทุกตอนมี

ความหมาย มีความสําคัญ มีอารมณที่เดนชัด มีโครงสรางตลอดทั่วประสบการณน้ัน เชน ความกดดัน 

ความออนหวานนุมนวล และความกลัวเปนตน  จอหน ดิวอี้ (John Dewey) นัก ปรัชญาอเมริกัน ได

กลาวถึง “ประสบการณแท” ในชีวิตประจําวันที่สงผลตอความรูสึกของมนุษยไดเปนอยางดี และเปน

                                                
                    

1
 ชลูด น่ิมเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2538), 13. 

                        
2
 เรื่องเดียวกัน, 14. 
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สิ่งสําคัญย่ิงตอคนทํางานศิลปะ ในเรื่องของการสรางแรงจูงใจ แรงสะเทือนใจ ศิลปนจึงนําสภาวะ

เหลาน้ีออกมาสรางสรรคเปน งานศิลปกรรม ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไป ในการ

สรางสรรคของขาพเจา “ประสบการณ” เปนสิ่งสําคัญและขาพเจาพยายามที่จะถายทอดถึง

ประสบการณแท เพราะขาพเจาเห็นวาประสบการณที่มีคุณคา มีแกนสารในตัวของมันเอง ซึ่งเปน

ประสบการณที่มี “สาระ” ดังน้ันการไดสัมผัสและมีปฏิสัมพันธกับสถานที่จริง เพื่อใหเกิด

ประสบการณแทจึงเปนสวนสําคัญในการสรางสรรค 

 

อิทธิพลและความประทับใจท่ีไดรับจากสภาพแวดลอม 

สิ่งแวดลอมในปจจุบันน้ันสงผลตอการสรางสรรคของขาพเจาทั้งทางตรงและทางออม 

ขาพเจาไดเที่ยวแสวงหา ความประทับใจ จากเมืองที่มีความเจริญ  มีความทันสมัย เปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจ ศูนยกลางวัฒนธรรม  ศูนยกลางการเรียนรู   การคมนาคมที่มีเสนทางที่สะดวกรวดเร็ว จาก

รถไฟฟาความเร็ว  รถยนต ซึ่งมองไดจากอาคาร ตึกสูง ที่ต้ังเรียงรายกันอยูในเมือง  ที่พักอาศัย ที่มี

รูปราง รูปทรง สี พื้นผิวและนํ้าหนัก รวมกับสภาพแวดลอมของสังคมเมือง ที่มีความเคลื่อนไหวไม

หยุดน่ิง เกิดแสง สี และเงา ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีสีสันตางกันไปตามชวงเวลา แสดงความรูสึกให

เกิดการลวงตา มีมิติลึกตามจินตนาการของผูพบเห็น ลวนเปนความงาม ที่มี แสง สี ที่แฝงตัวอยูใน

สภาพแวดลอมสังคมเมืองน้ันในทุกๆสิ่ง รวมถึงความงดงามของแสง สี ในยามราตรี แสง ไฟ ที่ประดับ

ประดาสองสวางอยูในเมืองการไดไปสัมผัสกับสถานที่ตางๆน้ันลวนสงผลตอความคิดและความรูสึก

ของขาพเจาในแนวทางที่หลากหลายและความประทับใจจากสภาพแวดลอมที่ชวยเติมเต็มความรูสึก

ในการใชชีวิตในเมืองของขาพเจา จากความประทับใจในสภาพแวดลอมของสังคมเมือง น้ีเอง จึงเปน

จุดเริ่มตนที่ไดนําสูการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม  
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ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศของสภาพแวดลอมสังคมเมือง 

 

 
ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศของสภาพแวดลอมสังคมเมือง 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศของสภาพแวดลอมสังคมเมือง 

 

 
ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศของสภาพแวดลอมสังคมเมือง 
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อิทธิพลจากงานศลิปกรรมตอการสรางสรรค 

นอกจากอิทธิพลจากสภาพแวดลอมที่เปนตัวกําหนดรูปแบบการทํางาน การสรางสรรค

ผลงานศิลปะแลวน้ัน การรับเอาอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปกรรมยังมีสวนสําคัญ ดวยศิลปะน้ันเปน

สิ่งที่มีความเปนอิสระทั้งดานแนวความคิด เทคนิคกระบวนการทํางาน จึงทําใหศิลปะมีความ

หลากหลาย และบางครั้งศิลปะก็อาจจะมีความบังเอิญที่จะมีรูปแบบของผลงานเหมือนกันก็เปนได ทัง้

ที่ศิลปนน้ันจะอยูตางที่ ตางเวลา ตางเช้ือชาติ ตางศาสนากัน ซึ่งหากจะเปรียบใหชัดมากข้ึนก็คงจะ

เปรียบไดกับการมีรสนิยมในการแตงกายที่มีความละมายคลายกัน ตลอดจนความช่ืนชอบที่

เหมือนๆกัน ดังน้ันการรับอิทธิพลในดานศิลปกรรมซึ่งกันและกัน จึงถือวาเปนสวนหน่ึงของการเรียนรู 

              1. ศิลปะอิมเพรสชันนิสต 

   สืบเน่ืองจากแนวความคิดในศิลปะลิทธิน้ีมีความสอดคลองกับรูปแบบการทํางานของ

ขาพเจา กลาวคือ การใหความสําคัญกับบรรยากาศสีสัน มากกวาวัตถุที่ปรากฏในภาพ ลัทธิอิมเพรส

ชันนิสตไดแปลเรื่องราวตางๆ ที่ตามองเห็นออกมาเปนความประทับใจ ดวยแสงสวางที่เกือบจะจบัตอง

ไมไดเลย และไมคอยมีความสําคัญมาก หรือมีอีกความหมาย  ที่หมายถึงวา ความรูสึกประทับใจของ

มนุษยจากสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งเรา ในทางปรัชญา คําวา อิมเพรสช่ัน หมายถึง ความรูของมนุษยสราง

รอยประทับใจข้ึน  อยางไรก็ตีความหมายตามความเขาใจของคนตางๆกัน สําหรับศิลปนพวกอิมเพรส

ชันนิสตน้ี มีความเช่ือในการแสดงออกทางศิลปะวา  ความรูสึกประทับใจครั้งแรกมีคุณคามากที่สุด 

ศิลปนจะตองแสดงความรูสึกน้ันใหเห็นไดดวยวิธีใดก็ตาม การรับรูของมนุษยที่สรางใหเกิดความ

ประทับใจน้ัน ข้ึนอยูกับแสงและเงา  ซึ่งสีเปนเรื่องของความรูสึก  รสนิยม  และความจริงใจ และมี

ความสําคัญย่ิงในการแสดงออกในทางศิลปะ เรื่องราวที่เห็นดวยตาของมนุษยเอง จึงมีคุณคามากกวา

เรื่องที่ไมเคยเห็น และโดยเฉพาะเรองราวที่เกี่ยวของกับเหตุการณเปนจริงขณะน้ันย่ิงมีคาสูงย่ิง ซึ่ง

ธรรมชาติใหแตวัตถุดิบเทาน้ัน มนุษยเปนผูปรุงวัตถุดิบเหลาน้ันดวยความรูสึกประทับใจ ทักษะ และ

ความคิดสรางสรรค3 

                ตัวอยางเชน ภาพเขียนของโคลด โมเนต (CLAUDE MONET)  

 

                                                
3
 อารี สุทธิพันธุ, ศิลปะนิยม (กรงุเทพ : สํานักพิมพกระดาษสา, 2528), 172. 
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ภาพที่ 5 ภาพประกอบผลงานศิลปน 

ที่มา : โคลด โมเนต, ตึกรัฐสภาอังกฤษ, เขาถึงเมื่อ 14 มกราคม 2557, 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=โกลด_มอแน&oldid=5346014 

 

 
ภาพที่ 6 ภาพประกอบผลงานศิลปน 

ที่มา : โคลด โมเนต, เวทุยในหมอก, เขาถึงเมื่อ 14 มกราคม 2557, 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=โกลด_มอแน&oldid=5346014 
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                  2. ศิลปะโพสตอิมเพรสชันนิสต 

   คําวา โพสต อิมเพรสชันนิสต (Post - Impressionism) ในภาษาอังกฤษหมายถึง 

แนวรวมหลังยุค อิมเพรสชันนิสต เปนคําที่นิยามงานจิตรกรรมกลุมหน่ึงในปลายศตวรรษ ที่19 ที่มี

ความสําคัญ อยางไรก็ดีสไตลของศิลปนในกลุมน้ีจะแตกตางก็รับเอาอิมเพรสชันนิสตมาดวยกัน ทั้งน้ัน 

ไมทางใดก็ทางหน่ึง พวกโพสต – อิมเพรสชันนิสต ไมละลายหายไปกับสื่อเหมือนท่ีเห็นในงานของโม

เนตอนหลัง  ขอบรูปทรงในงานโพสต – อิมเพรสชันนิสต ถาไมเปนเสนกรอบ ก็เปนการสีที่ทําใหภาพ

แตละสวนแยกจากกันอยางชัดเจน 

                 ศิลปน โพสต – อิมเพรสชันนิสตบางครั้งไดรับอิทธิพลจากซิมโบลิซึม ในชวงปลาย

ศตวรรษ ที่19 เขาไวบาง สไตลซิมโบลิซึมน้ันปฏิเสธทั้งตามระแวดระวังทางสังคมแบบเรียลิซึม 

ธรรมชาติและชีวิตกลางแจงตามแบบอิมเพรสชันนิสต แตไปสนใจโลกในจินตนการ สิ่งที่พวกซิมโบ

ลิสต (Symbolist) ใหความสนใจเทียบเคียงกันไดกับความฝนแบบโรแมนติกของโกยา และแมกระทั่ง

การใชภาวะบาคลั่งตามแบบเซริโก4 

  ศิลปน โพสต – อิมเพรสชันนิสต มีความเช่ือเชนเดียวกับพวกอิมเพรสชันนิสต คือการ

แสดงออกจากความประทับใจดวยบรรยากาศของแสง สี ที่ปรากฏอยูในธรรมชาติ แตการถายทอด

ธรรมชาติน้ันไมจําเปนตองเลียนแบบธรรมชาติใหเหมือนทั้งหมด จะตองรูจักพลิกแพลงตัดทอนดวย

ประการตางๆ เพื่อใหผลงานที่กระตุนความรูสึกของผูดู มีการกลั่นเอาความรูสึกภายในของศิลปน

ออกมา  ศิลปนในชวงน้ี ไดแก เซซาน (PAUL CEZANNE) 

 

                                                
                      

4
 กําจร สุนพงษศร,ี ศิลปะสมัยใหม (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2554), 43. 
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ภาพที่ 7 ภาพประกอบผลงานศิลปน 

ที่มา : พอล เซซาน, Maison Maria on the way to the chateau noir,เขาถึงเมื่อ 14 มกราคม 

2557, http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ปอล_เซซาน&oldid=5406479  

 

               3. ศิลปะนามธรรม 

   ศิลปะลัทธิน้ีเกิดจากการผสมกันระหวางศิลปะลทัธินามธรรม (Abstract Art) กับลัทธิ

เอ็กซเพรสชันนิสม (Exspressionism) มีผลพฒันามาจากผลงานของคันดินสกี้ ซึ่งทํามาต้ังแต ค.ศ. 

1913 มีหลักการใหญอยูที่การแสดงออกอยางอิสรเสรีและใชสีสดใส แสดงภาวะทางอารมณของศิลปน

ซึ่งบงัเกิดข้ึนโดยฉับพลัน ไมไดมกีารตระเตรียมวางแผนลวงหนามากอน และคนพบ “องคประกอบ

บรสิุทธ์ิ” (ปราศจากเรื่องราวและรปูทรงที่ดูรูเรื่อง) ดวยการ “หลุดพนจากการพึง่พาอาศัยธรรมชาติ

เปนสิ่งเริ่มตน” 

                 โดยหลักสุนทรียภาพ สีและรูปทรงไดนํามาใชแสดงความรูสึกภายใน ใหกระทําออกมา

โดยจิตไรสํานึก องคประกอบซึ่งใชรูปทรงแบบเราขาคณิตน้ันไมใชความคิดใหม เพราะเคยมีมาแลวใน

ศิลปะของชาวเปอรเซียกอนหนาน้ี การสรางศิลปะบนพื้นฐานเพียงจิตบริสุทธ์ิอยางเดียวยอมไมมคีวาม

เจริญงอกงามได เพราะดูเหมือนพอเริ่มตนจะทําก็ดูวิถีทางมืดมิดเสียแลว เน่ืองปราศจากการเรียนรู 

ศิลปนตองฝกฝนไมเพียงแตเรื่องของดวงตา หากวิญญาณจะตองไดรับการฝกฝนดวยเชนกัน คันดินสกี้

ไดกลาวเปดแนวทางไว ทําใหเกิดความคิดในเรื่องนามธรรมกวางขวางออกไปอีกศิลปนกลุม   

แอ็บสแตรกท เอ็กซเพรสชันนิสต ไดเพิ่มเติมบางอยางนอกเหนือจากสิ่งที่คันดินสกี้มิไดกลาวถึง เชน 
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หลัก “อัตโนมัติ” ของพวกเซอเรียลลิสต ซึ่งกลาวถึงการเกิดข้ึนโดยฉับพลันของจิตไรสํานึก การนึกฝน 

การสังเกต จากเหตุที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญอยางทันทีทันใดของรูปทรงตางๆ รวมทั้งปรากฏการณของ

สรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งไมสามารถวัดหาคาความแนนอนความงามได นอกจากน้ียังไดมีการเสนอการ

มองดูสรรพสิ่งตางๆ ทั้งที่มีระเบียบและไรระเบียบ พวกเขาปฏิเสธการสรางงานที่มีการไตรตรอง

ลวงหนา เพิ่มความพยายามในการบุกเบิกทางเทคนิควิธีการใหพิสดารย่ิงข้ึน ดังเชน การแสดงออก

เกี่ยวกับลีลาของรอยแปรงหรืออุปกรณตางๆ ที่ใชสรางงาน พวกเขาสํานึกในคุณคาของนํ้าหนักออน

แก องคประกอบ และสี วามีความสําคัญอยางสูงตอการเราจักษุประสาทของผูชม น่ีเปนจุดพัฒนาการ

ดานหน่ึงซึ่งมาจากขอคิดและผลงานของคันดินสกี้ ยังมีสาเหตุสําคัญที่ทําใหแอ็บสแตรกทเอ็กซเพรส

ชันนิสมสามารถสรางหลักการขอคิดกวางขวางย่ิงข้ึน คือ การนําเอาอิทธิพลทางหลักปรัชญาทางพุทธ

ศาสนานิกายเซ็นกับศิลปะประเพณีของจีนและญี่ปุน มาใช ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบและความคิด

ออกไปอยางกวางขวางย่ิงข้ึน 

 

 
ภาพที่ 8 ภาพประกอบผลงานศิลปนคันดินสกี ้Black lines 

ที่มา : คันดินสกี,้ Black lines,เขาถึงเมื่อ 14 มกราคม 2557,  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=วาซีลี_คันดินสก&ีoldid=5345824 
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อิทธิพลจากการศึกษาในเร่ืองทฤษฏีของส-ีแสง 

ในบรรดาสวนประกอบของทัศนศิลปที่ผานมาในแตละบทมีองคประกอบหน่ึงที่สําคัญคือ

สี (color) และนํ้าหนักของสี (value of color) เพราะสีเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดคุณคาในองคประกอบ

อื่นๆ เชน การใชสีปายใหเปนสีตางๆ การใชสีใหเกิดรูปราง การใชสีใหเกิดจังหวะ การใชสีแสดง

ลักษณะของผิวพื้น นอกจากน้ันการใชสียังมีสวนสงเสริม ใหเกิดความคิด ความรูสึก และอารมณ 

      สีเปรียบไดกับองคประกอบหลักที่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงองคประกอบอื่น ทั้งน้ี

เพราะวาสีมีสวนเกี่ยวพันกับองคประกอบทุกอยางที่ประกอบเปนภาพและมีอิทธิพลเหนือจิตใจ เฮเลน 

มารี อีแวนส (Helen Marie Evans) ไดใหขอคิดวาสีแตละสีจะมีความหมายเปนลักษณะเฉพาะตัว จะ

ใหความรูสึกทางดานดีหรือไมดีไปตามลักษณะของแตละสีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของ

แตละแหงดวย เชนสีแดงสําหรับชาวตะวันออกเปนสีแหงความสุขสมบูรณ แตในประเทศตะวันตก

หลายประเทศ เชนสหรัฐอเมริกากลับมีความรูสึกและความหมายของสีแดงไปในทางตรงกันขาม คือมี

ความรูสึกวาเปนสีที่ไมปลอดภัย นากลัว และกอกวนอารมณ ทําจิตไมสงบ 

 

การมองเห็นแสงสีของนัยนตา 

ในปจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีมีความกาวหนาล้ํายุค ทั้งดานวิทยาศาสตร การแพทย 

อุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งลวนแลวเปนผลจากการคนควาสิ่งใหมๆไดนําไปสูเทคโนโลยีช้ันสูงซึง่กอใหเกิด

ทฤษฎีใหมๆที่ใชอธิบายกฎเกณฑในธรรมชาติซึ่งแตกอนไมสามารถอธิบายได 

      โทมัส ยัง (Thomas Young) ไดคนพบวานัยนตามนุษยสามารถแยกแยะสีบนพื้นฐาน

ของแมสี 3 สี (trichromatic principle) คือสีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน ซึ่งเปนที่ทราบกันในปจจุบัน

แลววาทั้งน้ีเปนเพราะเซลลรบัรปูแสงรปูกรวยที่จอตาของมนุษยมีอยู 3 ชนิด ชนิดหน่ึงตอบสนองตอสี

เขียว ชนิดหน่ึงตอบสนองตอสีนํ้าเงินและอีกชนิดหน่ึงตอบสนองตอสีแดง สผีสมที่เกิดจากการผสม

ระหวาง สีแดง สีเขียว และสีนํ้าเงิน เซลลทัง้ 3 ชนิดน้ีก็สามารถรับรูไดเชนกัน กลาวคือแสงของสีผสม

น้ีจะมผีลในการกระตุนเซลลทัง้ 3 ชนิดน้ีไมเทากัน ซึ่งสมองสามารถแปลผลและรบัรูวาเปนสผีสมได 

หลักการของ โทมัส ยัง ไดเปนแนวทางในการคนควาวิทยาการการถายภาพสีและนําไปสูทฤษฎีของ

แมสีแสง (color theory)  
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คุณสมบัติทางแสงของส ี

สีเปนคุณสมบัติของวัตถุที่ไดจากธรรมชาติและมนุษยเปนผูสังเคราะหข้ึน เราบงสีตาม

คุณสมบัติทางแสงไดเปน 3 กลุมคือ 

      1. สีท่ีมีคุณสมบัติโปรงแสง (transparent color) ไดแกสีนํ้า กระดาษสีโปรงแสง 

กระจกส ี

      2. สีท่ีมีคุณสมบัติทึบแสงปานกลาง (translucent color) ไดแก สีโปสเตอร กระดาษ

สี ฟลมกรองแสง 

               3. สีท่ีมีคุณสมบัติทึบแสง (opaque color) ไดแกสีนํ้ามัน สีทาบาน สีพลาสติก 

   

ลักษณะพิเศษของส ี

คุณสมบัติของสีที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือเปนทัศนธาตุ มีบทบาทตองานทัศนศิลปและ

ยังมีพิเศษเพิ่มข้ึนอีก 3 ประการคือ  

      1. ความเปนสี (hue) หมายถึงวาเปนสีอะไร เชน แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสี

ธรรมชาติ  

      2. น้ําหนักของสี (value) หมายถึงความสวางหรือความมืดของสี ถาเราผสมสีขาวเขา

ไปในสีสีหน่ึง สีน้ันจะสวางข้ึนหรือมีนํ้าหนักออนลง และถาเราเพิ่มสีขาวเขาไปทีละนอยๆเปนลาํดับเรา

จะไดคาของสีหรือนํ้าหนักของสีที่เรียงลําดับจากแกที่สุดไปออนที่สุด 

      3. ความจัดของสี (intensity) หมายถึงความสดหรือความบริสุทธของสีสีหน่ึงสีที่ถูก

ผสมดวยสีดําจนหมนลง ความจัดหรือความบริสุทธจะลดลง ความจัดของสีจะเรียงลําดับดวยการ

คอยๆเพิ่มปริมาณของสีดําที่ผสมเขาไปทีละนอยจนถึงลําดับที่ความจัดของสีมีนอยที่สุดคือเกือบดํา  
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ภาพที่ 9 ภาพประกอบหลกัการเกี่ยวกบัส ี

 

หลักการเก่ียวกับส ี

สีเปนปรากฏการณธรรมชาติที่นามหัศจรรย สีของแสงน้ันแตละสมีีความถ่ี (frequency) 

ของคลื่นแสงไมเทากัน สีแดงมีความถ่ีตํ่าที่สุดและมีความยาวคลื่น (wave length) ยาวที่สุด แสงสีถัด

มาจะมีความถ่ีสูงข้ึนเรื่อยๆ จากแดงไปสม จนถึงสีมวงที่มีความถ่ีสูงสุดและความยาวคลื่นสั้นทีสุ่ด  

      ในแสงน้ันมีสีตางๆรวมกันอยูแลวทุกสีแตไดผสมกันอยางสมดุลจนตามนุษยรับรูเปนไมมสี ี

(ตามทฤษฎีแมสีของแสง) การหักเหของแสงอยางเหมาะสมจะทําใหตามนุษยมองเห็นสีของแสงได 

เชนแสงแดดหักเหผานละอองนํ้าหรือปริซึม (prism) ทําใหเห็นเปนสีรุงหรือที่เรียกวาสเปกตรัม 

(spectrum) เมื่อแสงกระทบวัตถุ วัตถุน้ันจะดุดคลื่นแสงทั้งหมดไว แลวสะทอนแสงบางชวงคลื่น

ออกมา ตาของมนุษยรับรูแสงบางชวงคลื่นที่สะทานจากวัตถุน้ันและตีความสีที่รับรูวาเปนสีของวัตถุ

น้ันๆ เน่ืองจากวัตถุตางๆมีคุณสมบัติในการดูดซับแสง และสะทอนแสงที่มีความยาวคลื่นตางๆกันเรา

จึงเห็นวัตถุมีสีตางๆกัน สมมติ เชน ลูกบอลมีสีแดง การที่เราเห็นวาลูกบอลมีสีแดงเพราะวาลูกบอลดูด

ซับแสงสีอื่นไวหมดและสะทอนแสงสีแดงออกมาเปนตน5 จากหลักการดังกลาวสามารถไดขอสรุป

เกี่ยวกับสีดังน้ีคือ 

 

      1. สีของวัตถุเกิดจากการดูดแสงและสะทองแสงของวัตถุ 

      2. สีทุกสีสัมพันธกับความออนแกของสีดําไปจนถึงสีขาว 

                                                
5
 สุชาติ เถาทอง, หลักการทัศนศิลป (กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ, 2536), 65. 
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      3. สีทุกสีสามารถเปลี่ยนแปลงความเขมไดตามปริมาณของเน้ือสีทีผ่สม 

      4. ความสวางของแสงและความชัดเจนของสสีามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการผสมสีกับสี

อื่น 

      5. สีออนรับรูไดเร็วกวาสีแก สอีุนรบัรูไดเร็วกวาสเีย็น 

      6. สีทุกสีมีกําลังสองสวางกอใหเกิดการรับรู และสามารถเปลี่ยนแปลงความเขมได 

จากหลักการทีก่ลาวมาแลวกอใหเกิดเปนทฤษฎีสีข้ึนมาคือ 

      1. การที่เรามองเห็นสีของวัตถุใดไดเพราะวัตถุน้ันดูดแสงสีอื่น และสะทอนแสงสีของมัน

เองออกมา 

      2. สีโดยทั่วไปหมายถึงคุณสมบัติของแสงทีป่รากฏแกตาใหมองเห็นลักษณะความเขมของ

แสงสวางที่ปรากฏแกตาใหมองเห็น 

      นักวิชาการแขนงตางๆพยายามศึกษาเกี่ยวกับสีและความสัมพันธของสี กอใหเกิดเปน

ทฤษฎีสีสายตางๆดังตอไปน้ี 

 

แมสีของนักฟสิกส (แมสีของแสง) 

คือสีที่เกิดจากการผสมของคลื่นแสง แมสีของแสงมี 3 สี คือ 

      1. สีแดง (red) 

      2. สีเขียว (green) 

      3. สีนํ้าเงิน (blue) 

               การผสมของแสงสจีะไดสีตางๆดังน้ี 

               แดง (red) + นํ้าเงิน (blue) = มวง (magenta) 

               เขียว (green) + นํ้าเงิน (blue) = เขียวนํ้าเงิน (cyan) 

               เขียว (green) + แดง (red) =  เหลอืง (yellow) 

               แตแดง (red) + เขียว (green) + นํ้าเงิน (blue) = ขาว (white) 

      คูตรงขาม 

               แดง (red) +เขียวนํ้าเงิน (cyan) = ขาว (white) 

               เขียว (green) + มวง (magenta) = ขาว (white) 

     จะเห็นไดวาเมื่อนําแมสีของนักฟสิกสมาผสมกันหมดจะไดสีขาว (หรืออาจเรียกไดวาไมมสี)ี 

และสีตรงขามก็เชนเดียวกัน แมสีของแสงน้ีมีประโยชนในการนําไปออกแบบการจัดแสดงแสงสีบนเวท ี
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การใชไฟสีในวงการภาพยนตร 

 

 
ภาพที่ 10 ภาพประกอบแมสีของแสง 

 

แมสีของนักจิตวิทยา 

นักจิตวิทยาสนใจเรื่องสีเพราะสีมีสวนเกี่ยวของกับความรูสึกของมนุษย สีเปนสิ่งที่สัมผัส

ไดทางสายตา และมีผลตอจิตใจ ทําใหเกิดความรูสึกข้ึนภายใน เชน สีเหลืองทําใหรูสึกถึงแสงสวาง 

ความราเริง สีเขียวออนทําใหเกิดความรูสึกสดช่ืน ความอุดมสมบูรณ สีแดงกอใหเกิดความเราใจ นา

ต่ืนเตน เปนตน  

      นักจิตวิทยาแบงแมสีเปน 4 สี คือ แดง เหลือง เขียว และนํ้าเงิน เมื่อผสมกันระหวางแมสี

สองสีที่อยูใกลกันในวงจรสี จะไดสีเพิ่มอีก 4 สี คือ สม เหลืองเขียว ฟาเขียว มวง ตามที่ปรากฏใน

วงจรสี 
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แมสีของนักเคม ี

      สีที่นักเคมีผลิตข้ึนใชในวงการอุตสาหกรรมและวงการศิลปะเรียกอีกอยางหน่ึงวา สีวัตถุ

ธาตุ (pigmentary primaries) มีอยูดวยกัน 3 สีและจัดเปน สีข้ันที่หน่ึง คือ 

      สีแดง (red) 

      สีนํ้าเงิน (blue) 

      สีเหลือง (yellow) 

      เมื่อนําสีทั้ง 3 ผสมกันจะได สีข้ันทีส่อง (secondary color) โดยมสีวนผสมของสีข้ันที่

หน่ึงแตละคูอยางละเทาๆกัน 

      แดง + นํ้าเงิน = มวง (violet) 

      แดง + เหลือง = สม (orange) 

      นํ้าเงิน + เหลือง = เขียว (green) 

      สีข้ันที่สาม (chroma color)หมายถึงสทีี่ผสมระหวาง สข้ัีนที่หน่ึงและสีข้ันที่สองในแตละ

คู 

      แดง + มวง = มวงแดง (red violet) 

      แดง + สม = สมแดง (red orange) 

      นํ้าเงิน + มวง = มวงนํ้าเงิน (blue violet) 

      นํ้าเงิน + เขียว = เขียวนํ้าเงิน (blue green) 

      เหลือง + เขียว =  เขียวเหลือง (yellow green) 

      เหลือง + สม = สมเหลอืง (yellow orange) 
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ภาพที่ 11 ภาพประกอบแมสีของนักเคม ี 
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ภาพที่ 12 ภาพประกอบของคานํ้าหนัก วงจรสี ความเขมส ี
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ภาพที่ 13 ภาพประกอบโครงสรางแมสีของจิตวิทยา 

 

การใชส ี

      การใชสีนอกจากเกิดข้ึนจากการผสมของตัวแมสีแลวยังมีวิธีเปลี่ยนแปลงความเขม

จํานวนหน่ึง เชน สีแดงสด สีเหลืองสด การเปลี่ยนแปลงความเขมอาจกระทําไดโดย  

      1. เปลี่ยนความเขมของสีแท (hue intensity) 

   สีแท หมายถึงสีทีม่ีความเขมจํานวนหน่ึงเชน สีแดงสด สเีหลืองสด การเปลี่ยนแปลง

ความเขมอาจกระทําไดโดย 

         ใชสีขาวผสมกับสีแท สีใหมทีเ่กิดข้ึนเรียกวา สีผสมขาว (tint) 

         ใชสีดําผสมกับสีแท สีใหมที่เกิดข้ึนเรียกวา สผีสมดํา (shade) 

         ใชสีเทาผสมกับสีแท สีใหมที่เกิดข้ึนเรียกวา สผีสมเทา (tone) 

        การผสมสีแทดวยสีขาว สีดํา สีเทา จะทําใหความเขมของสีเปลี่ยนไป อาทิเมื่อสีแทผสม

ดวยสีขาวจะทําใหมีนํ้าหนักสวางข้ึน และเมื่อสีแทผสมดวยสดํีาจะทําใหมีนํ้าหนักเขมข้ึน ซึ่งในการ

ผสมความเขมและความสวางจะตองข้ึนอยูกับอัตราการผสมของสีขาวและสีดํา 
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2. การจัดลาํดับความเขมของสี (schromatic scale)  

ในการออกแบบการจัดลําดับความเขมขนของสีมีความสําคัญมาก ผูออกแบบจะตองมี

ความเขาใจวาสีแทน้ันเมื่อเปนสีดําขาวจะมีนํ้าหนักอยูในระดับใด อาจจะใชแนวสกุลของสี (family of 

color) เปนแนวพิจารณา คือ สีแดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน ดังตัววอยางคือ 

      สกุลของสีแดง ไดแกสีที่มีสีแดงเขาไปมสีวนผสมอยู คือ สีมวงแดง สสีมแดง สสีมเหลือง 

และสสีม 

      สกุลของสีเหลือง ไดแกสีทีม่ีสเีหลืองเขาไปมสีวนผสมอยู คือ สีเขียว สม เหลือง สสีม สี

สมแดง และสเีขียวนํ้าเงิน 

      สกุลของสีน้ําเงิน  ไดแกสีที่มสีีนํ้าเงินเขาไปมสีวนผสมอยู คือ สีเขียวนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน 

สีมวง สมีวงแดง และสีเขียวเหลอืง 

      3. การใชสีอุนและสเีย็น  (warm tone and cool tone color)  

                ในวงจรสทีั้ง 12 สี สีที่ไดจากสีข้ันที่ หน่ึง สอง และสาม และพจิารณาจะพบวามสีีสวน

หน่ึงมีความเขมและอีกสวนหน่ึงเปนสีสวางสามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ 

       กลุมสีอุน (warm tone color) ประกอบดวยสเีหลือง สีสมเหลือง สสีม สสีมแดง สี

แดง สีมวงแดง และสีมวง 

       กลุมสีเย็น (cool tone color) ประกอบดวยสีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํ้า

เงิน สีนํ้าเงิน สีมวงนํ้าเงิน และสมีวง 

       เราจะพบวาสีมวงและสีเหลืองจะอยูในสีทั้ง 2 กลุม เปนสีกลาง ปรับสภาพตัวเองให

กลมกลืนกับกลุมสีอุนและกลุมสีเย็นได 

       ในการออกแบบหรือจัดภาพทางทัศนศิลปการรูจักใชสีใหมีสภาพสีสวนรวมเปนกลุมสอีุน

และกลุมสีเย็นจะสามารถความคุมและสรางสรรคภาพใหเกิดความประสานกลมกลืนไดงายและเกิด

ความงดงาม 
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               4. การใชสีตัดกัน (simultaneous contrast)  

 ในการทํางานทางทัศนศิลปและการออกแบบ การใชสีตัดกันมีความจําเปนมากเราใชสี

ตัดกันเพื่อนเนนใหพื้นทีบ่างสวนของภาพดูเดนชัดข้ึน หรือใชตัดกับบรเิวณสวนอื่นของภาพสีตัดกันคือ

สีที่อยูตรงขามกันในวงจร สีทั้ง 12 สีตัดกันมทีั้งหมด 6 คู อันประกอบดวย 

       สีแดง ตรงขามกับ สีเขียว 

       สีนํ้าเงิน ตรงขามกับ สีสม 

       สีสมเหลือง ตรงขามกบั สีมวงนํ้าเงิน 

       สีเหลือง ตรงขามกบั สีมวง 

       สีสมแดง ตรงขามกบั สีเขียวนํ้าเงิน 

       สีเขียวเหลือง ตรงขามกบั สีมวงแดง 

 

 
ภาพที่ 14 ภาพประกอบโครงสรางสลีักษณะตางๆ 
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สีกับการนาํไปใชทางทัศนศลิป 

      สีมีผลตอมวลและที่วางในงานทัศนศิลป สมีีคุณสมบัติทีท่ําใหเกิดความกลมกลืนหรือ

ความแตกตาง สีสามารถขับเนนใหเกิดจุดเดน และการรวมกันใหเกิดเปนหนวยเดียวกัน นอกจากน้ี

การใชสียังสามารถแสดงออกถึงอารมณดวย ในวิชาทัศนียภาพวิทยา ความขัดแยงหรือตัดกันของสีอุน

และสเีย็นอันเน่ืองมาจากการตัดของแสง เงา และการใชเสน จะชวยสรางภาพใหเกินความต้ืนลกึ

เพิ่มข้ึนกวาเดิม 

      ผูปฎิบัติจะตองนําเอาหลักตางๆของสีไปดัดแปลงใชใหสอดคลองกบัจุดมุงหมายของงาน 

สีมผีลตอการออกแบบดังน้ี 

      1. สรางความรูสึก 

 สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับประสบการณและภูมหิลงัของผูดู 

สีบางสสีามารถชวยบําบัดโรคจิตบางชนิดได การใชสีกบัอาคารทั้งภายในและภายนอกเปนการสราง

ความรูสึกตอการสัมผัสและการสรางบรรยากาศ 

      2. สรางความนาสนใจ 

 สีมีอิทธิพลตองานทัศนศิลปและออกแบบ สีชวยสรางความประทับใจและความสนใจ

เปนอันดับแรกที่เราพบเห็น 

      3. สีบอกลักษณะของวัตถุ 

 เกิดจากประสบการณและภูมิหลงัเปนตนวา สีแดงแทนไฟ สเีขียวแทนพืชหรือความ

ปลอดภัย 

      4. สีชวยในการรับรูและจดจํา 

 งานทางทัศนศิลปและออกแบบตองการใหผูพบเห็นเกิดความจดจําในรูปแบบและ

ผลงาน หรือเกิดความประทบัใจ การใชสีจะตองสะดุดตาและมีเอกภาพ6 

 
 
 

                                                
6
 ประเสริฐ ศีลรัตนา, สุนทรียะทางทัศนศิลป (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542), 73. 
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บทท่ี 3 

การศึกษาสถานท่ีติดต้ังผลงาน โรงแรมอนันตรา กรงเทพฯ สาทร 

 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ เปนกระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมที่มี

ความสัมพันธ กับพื้นที่และประโยชนใชสอย เพื่อตกแตงสถานที่โดยเฉพาะ โดยตองสอดคลอง

กลมกลืนกันระหวางรูปแบบของงานและแนวความคิดของสถานที่ สงเสริมสุนทรียภาพและสะทอน

ภาพลักษณของสถานที่ตามวัตถุประสงค ดังน้ัน จึงตองมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของสถานที่ 

ทั้งในสวนของกายภาพและแนวความคิด รวมกับรูปแบบและแนวความคิดของงานจิตรกรรม เพื่อ

สามารถถายทอดผลงานออกมาสอดคลองกันอยางมีเอกลักษณโดยมีลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 

การศึกษาขอมูล 

                1.สถานที่ติดต้ังผลงาน 

                   1.1.รวบรวมขอมูลสถานที่จาก หนังสือ อินเตอรเน็ตและเดินทางไปสํารวจสถานที่จริง 

                   1.2.นําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะห 

                2.การสรางสรรคผลงาน 

                   2.1.รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนความรู และเปนแนวทางในการสรางสรรค

ผลงานจิตรกรรม 

                   2.2.นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเน้ือหาและแนวความคิด เพื่อนําไปสรางสรรคผลงาน

จิตรกรรม 
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สถานท่ีติดต้ังผลงานสรางสรรค 

โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เปนโรงแรมระดับหาดาว ทําเลที่ต้ังอยูใจกลางเมือง

หลวงกรุงเทพมหานคร  อยูบนถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงยานนาวา เขตสาทร  เปนศูนยใจ

กลางธุรกิจของเมืองและศูนยกลางการชอปปง มีแหลงบันเทิงรานคา และสถานที่ทองเที่ยวยามคํ่าคืน 

เปนที่ดึงดูดใจของชาวตางชาติ พลุกพลานไปดวยนักทองเที่ยวราวกับวาที่น้ีเปน สีสัน และสวรรคของ

นักทองเที่ยว ที่ใหผูคนมาใชบริการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่ตองการมาทําติดตอธุรกิจ  หรือมา

พักผอน  

 

ขอมูลท่ัวไป 

              โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ต้ังอยู ถนนนราธิวาสราชนครินทร แขวงยานนาวา เขต

สาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ระหวางซอย8และซอย6  ซึ่งเปนพื้นที่ ที่เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

ของประเทศไทย มีการเดินทางที่สะดวกสบาย จากรถไฟฟาบีทีเอสชองนนทรี  รถไฟฟาใตดินลุมพินี 

หรือสถานีรถโดยสารบีอารทีอาคารสงเคราะห ตัวอาคารมี 2ตึก ตึกสูง37 ช้ัน หองพักดีไซดสวยงามใน

แบบสไตลโมเดิรน ทุกหองสามารถมองเห็นวิว กรุงเทพมหานคร ไดทุกหอง 

 

ภูมิสถาปตยกรรม 

              ลักษณะโดดเดนของตัวอาคารสไตลโมเดิรน ที่มีรูปทรงเรียบงายดูทันสมัย สวยงาม แตดูดี

มีสไตล ใชเสนสายเรขาคณิต รูปทรงมีการตัดทอน หองดูสวาง และดูโปรง เพราะมีเพดานที่สูงและ

หนาตางกวางทั้งพื้นหองและพนังหอง โดยสีที่ใชในการตกแตง สวนใหญเปนสีขาว    และผนังที่ใชสี 

นํ้าตาลออนของลายไม  และมีการใชสี แดง สีดํา สีฟา สีเทา ในการตกแตงเฟอรนิเจอร เพื่อดึงดูด

สายตาผูพบเห็น 
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1.บริเวณประตูทางเขาโรงแรม   สรางแบบเรียบงายมองแลวใหความรูสึกสบายตา และ

ดูทันสมัย ภายใตแนวความคิดแบบสไตลโมเดิรน โดยใชเพดานสีขาว และเสาที่ใชแผนหินออนในการ

ตกแตง เพื่อสื่อถึงความสบาย บริเวณทางเขาก็ตกแตงดวยบอนํ้าพุ เพื่อใหดูมีชีวิต ชีวา ลดความแข็ง

ของสถาปตยกรรม 

 
ภาพที่ 15 ภาพบริเวณทางเขาโรงแรม 
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2.หองประชาสัมพันธ อาคารตอนรับ (Lobby) ดึงดูดสายตาดวย เสนสาย ที่ดานบน

ของอาคารตอนรับ ที่ตกแตงดวยลายหินออน กับแสงไฟที่ หองประชาสัมพันธ ของฝายตอนรับ

โรงแรม การออกแบบเปนแบบสไตลโมเดิรน มีความทันสมัย และความโองโถง ทําใหเกิดความรูสึก

อบอุนของโทนสีที่ใชในตัวอาคารน้ันเอง 

 

 
ภาพที่ 16 ภาพบริเวณอาคารตอนรับ 
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3.บาร (BAR) ถัดมาจากหองประชาสัมพันธทางดานซายของโรงแรม มีมุมเครื่องด่ืม 

อานหนังสือ จิบกาแฟ ตกแตงในสไตลโมเดิรน เชนเดียวกับบริเวณ ประชาสัมพันธ ตกแตงดวยโทนสี

เย็น โดยมีพรม สี ฟา สีเขียว  ผสมผสานกับผนังลายไม  และดานหลังบารที่ตกแตงดวยกระเบื้องหิน

ออน สีดํา 

 

 
ภาพที่ 17 ภาพบริเวณบาร 
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4.ทางเดินขึ้นลิฟท ประดับตกแตงดวยประติมากรรม รปูทรงดอกบัว สีดํา 

 

 

 
ภาพที่ 18 ภาพทางเดินข้ึนลิฟท 
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5.อาคารท่ีพัก หองพักดีไซดสวยงามในแบบสไตลโมเดิรน ภายในตกแตงดวยโทนสีอุน 

โดยเนนสีครีม และผนังเพดาน ตกแตงดวยลายไม  เพื่อทําใหรูสึกผอนคลาย สบาย และไมอึดอัด 

 

 
ภาพที่ 19 ภาพหองพัก 
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6.หองอาหาร ต้ังอยูดานบนของโรงแรม สไตลการตกแตงแบบโมเดิรน ตกแตงดวยไม 

ทั้งผนัง และเพดาน โดยเพดานตกแตงระแนงไม และใชแสงไฟ LED ที่เปนสวนสําคัญ 

 

 
ภาพที่ 20 ภาพหองอาหาร 
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7.สระวายน้าํ มีสระนํ้าที่แบงเปนเปนสองโซน โซนสําหรับผูใหญ และโซนสําหรบัเด็ก 

การตกแตงเนนแสงไฟ LED วางตกแตงขางใตสระนํ้า  

 

 
ภาพที่ 21 ภาพสระวายนํ้า 
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8.หองอเนกประสงค  เปนหองอเนกประสงคที่รองรับการใชงานไดหลายรูปแบบ ทั้งงาน

เล็ก หรือ ใหญ หองน้ีสามารถแบงไดเปน 4 โซน และ มีหองโถงขนาดใหญ ที่เหมาะสําหรับงาน

แตงงาน งานสัมมนา งานเลี้ยง ต้ังอยูบนช้ัน 2 

 

 
ภาพที่ 22 ภาพหองอเนกประสงค 
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การเลือกจุดติดต้ังผลงานภายใน อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

1.บรเิวณอาคารตอนรบั  

    2.ทางเดินบริเวณอาคารตอนรับ 

    3.ทางเดินบริเวณหนาลิฟท  

    4.ทางเดินบริเวณหนาลิฟท  

               5.บริเวณหนาบาร 

    6.หองพัก 

 

 
ภาพที่ 23 ภาพผลงาน และจุดที่ติดต้ัง 
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ภาพที่ 24 ภาพจุดติดต้ังที่ 1 บริเวณอาคารตอนรบั 

 

 
ภาพที่ 25 ภาพจุดติดต้ังที่ 2 บริเวณอาคารตอนรบั 
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ภาพที่ 26 ภาพจุดติดต้ังที่ 3 ทางเดินบรเิวณหนาลิฟท 

 

 
ภาพที่ 27 ภาพจุดติดต้ังที่ 4 ทางเดินบรเิวณหนาลิฟท 
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ภาพที่ 28 ภาพจุดติดต้ังที่ 5 บรเิวณหนาบาร 

 

 
ภาพที่ 29 ภาพจุดติดต้ังที่ 6 หองพกั 
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สาเหตุในการเลือกติดต้ังผลงานจิตรกรรมเพื่อติดต้ัง ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

จากการที่ไดวิเคราะหลกัษณะโดยรวมของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร สามารถ

วิเคราะหถึงความเหมาะสมในการที่จะติดต้ังผลงานไวดังน้ี 

                1.ความเหมาะสมทางกายภาพ จากหลักเกณฑที่ขาพเจากําหนดไวคราวๆคือ 

                  1.1 มีภาพแบบที่เปนสมัยใหม หรือรวมสมัย 

                  1.2 มีการใชรูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบ 

                  1.3 มีการใชระนาบแบน 2 มิติในการออกแบบ 

                  1.4 มีบริบทของเมือง แฝงอยูใน การใชงานตัวอาคาร 

               การออกแบบและตกแตงภายในของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร ดังที่ไดวิเคราะห

มาขางตนสามารถมองไดวา อาคารน้ีมีคุณสมบัติครบถวนทั้ง 4 ขอ 

               2. ความเหมาะสมทางดานแนวความคิดในการออกแบบ 

               แนวความคิดในการออกแบบ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร น้ีออกแบบมาเพื่อสราง

อาคารที่มีคุณภาพสงู มีการแบงพื้นที่การใชงานใหไดประโยชนสูงสุด และสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูที่เขามาพกั ซึ่งสวนมากเปนนักทองเที่ยวและนักธุรกิจตางชาติ 

              จากเหตุผลขางตนเราสามารถมุงเนนจับประเด็นในดานแนวความคิดในการออกแบบ

อาคารที่มุงถึงบริบทของความเปนเมือง การใชชีวิตในเมือง ขาพเจาจึงเนนความสอดคลองของผลงาน

จิตรกรรมประยุกตน้ีโดยกําหนดเน้ือหาเรื่องราวของผลงานที่จะติดต้ังเกี่ยวกับเรื่อง มิติโครงสรางของ

เมือง ที่มี แสง สี และอารมณความรูสึก รวมถึงภาพแบบของผลงานใหสอดคลองกับสถานที่ติดต้ัง

ผลงานคือ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร และผลงานสามารถแสดงตัวตนและเรื่องราวไดอยาง

ชัดเจนและมีความเหมาะสมทั้งดาน กายภาพ คือการใชระนาบแบนและในดานแนวความคิดของ

ผลงานจิตรกรรมประยุกตที่จะติดต้ังกับการออกแบบตกแตงภายใน คือ การดําเนินชีวิตทามกลาง

สภาพแวดลอมของสังคมเมืองอยางมีความสุข 
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บทท่ี 4 

วิธีการศึกษาและกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

                

ผลงานสรางสรรคจิตรกรรม สําหรับติดต้ัง ณ สวนพื้นที่ประชาสัมพันธอาคารตอนรับ 

(Lobby) และ หองพัก (Room Suite) ภายในโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เรื่อง “อารมณ

ความรูสึกของแสงและสี”ครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาคนควาจากความรูที่มีอยูภายนอกรวมกับความรูที่มีอยู

ภายในหรือประสบการณ รวมทั้งฝกฝน จึงปฏิบัติ สรางสรรคช้ินงาน มีการวิเคราะห และพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองตามลําดับ จนกระทั่งเกิดความมั่นใจ และมีผลตองานในชวงเวลาตอมาจนกระทั่ง เปนผลงาน

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว  สรางสรรคดังกลาวมีเน้ือหาเกี่ยวกับความงาม และความประทับใจ จาก

สภาพแวดลอมสังคมเมือง และเพื่อแสดงถึงที่มาของการพัฒนาผลงานสรางสรรค ผูวิจัยจึงนําเสนอ

เปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

               1.ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ  (Art Thesis Preparation) 

               2.ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ (Art Thesis) 

 

ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ  (Art Thesis Preparation) 

               ชวงที่ 1 การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ ผลงานชุดน้ี ขาพเจาไดมีการคนควาทดลอง 

เพื่อหาแนวทางที่เหมาะกับอารมณความรูสึกใหเขากับแนวทางของขาพเจา ผลงานตองการใหเกิด 

สีสันที่หลากหลายตางมุมมองกัน ในการแสดงออกของแสงสี และอารมณความรูสึก และหามุมมอง

จากสิ่งที่สัมผัส ที่พบเห็นในหลายๆมุม ในเรื่องของรูปทรง ของเมือง และรูปทรงจากทางธรรมชาติ 

จากบึงบัว และแสง ไฟ ตลอดจนเทคนิควิธีการสรางสรรคใหดูเหมาะสมลงตัวกับผลงานในเรื่อง

แนวความคิด เน้ือหา เรื่องราว วิธีการทํางานใหเขากับสถานที่ใหลงตัวที่สุด 
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค ชวงที่ 1 

 

 
ภาพที่ 31 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค ชวงที่ 1 
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค ชวงที่ 1 

 

 
ภาพที่ 33 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค ชวงที่ 1 

               

ชวงที่ 2 การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ ผลงานการสรางสรรคแนวความคิดตอเน่ือง 

ทั้งวิธีคิด และการนําเสนอ และการคนคิดเทคนิคเฉพาะตัว ที่นํามาจากรูปทรงเรขาคณิต แสดงความ

ชัดเจนของรูปรางและรูปทรง นํ้าหนัก แสง สี และพื้นที่วางที่เปนระนาบพื้นผิว ในผลงานมากข้ึน ทํา

ใหเกิดความกลมกลืนระหวางรูปทรง และเทคนิคในการจุด แตม สี และสอดคลองกับแนวความคิด 



48 
 

 
 

 
ภาพที่ 34 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค ชวงที่ 2 

              

ชวงที่3 การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ ผลงานการสรางสรรคระยะน้ี ถือไดวาเปน

ผลงานการสรางสรรคที่มีความชัดเจนในเรื่องกระบวนการคิด รูปแบบ และการนําเสนอ สูเน้ือหาสาระ

ไดสมบูรณพอสมควร โดยแสง สี แทนความรูสึกจากชีวิต ที่มีการเคลื่อนไหว และสีสันจากสิ่งที่เราได

พบเห็นสัมผัสทําใหเกิดความรูสึกตางๆ ควบคูกับโครงสรางที่มีมิติของตึก อาคาร  เกิดการผสมผสาน

กันของสี และมิติโครงสราง ทําใหผลงานแสดงบรรยากาศของโครงสรางผลงานมากข้ึน การผสมผสาน

กันระหวางทิศทางของนํ้าหนัก แสง เงา ระยะของภาพ ที่สวางที่มืด สรางสมดุลระหวางกัน มีความ

ชัดเจนและคอยหายไปของโครงสรางรูปทรง และการควบคุมโทนสีที่สื่ออารมณ ความรูสึกของความ

ประทับใจ จากสภาพแวดลอมของสังคมเมือง ใหมีความเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการแสดงออก 
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ภาพที่ 35 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค ชวงที่ 3 
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ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ (Art Thesis) 

ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธครั้งน้ีในอันดับแรก จะตองทําการสรางสรรคผลงาน

ข้ึนมาจํานวนหน่ึง เพื่อคนหาพัฒนารูปแบบและแนวความคิดที่ชัดเจน กอนจะหาสถานที่จะติดต้ัง

ผลงานตอไป 

การหาขอมูล มีวิธีการในการหาขอมูล 2 วิธีดังน้ี 

               1.การสัมผัสกับสถานที่จริง เน่ืองจากที่มาสรางสรรคผลงานน้ัน เปนสภาพแวดลอมของ

สังคมเมือง ทําใหสามารถเขาไปสัมผัสกับขอมูลโดยตรงไดโดยเลือกสรรเขาไปสัมผัสในชวงเวลาและ

บรรยากาศที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงาน 

               2.การถายภาพ การถายภาพเปนวิธีการเก็บขอมูลที่รวดเร็วและไดผลโดยจะเก็บขอมูล

จากสถานที่จริง เวลาจริง โดยเลือกสรรมุมมอง และอารมณความรูสึกในแตละสถานที่ รวมทั้งภาพ

ของเมืองในมุมสูง เพื่อนํามาใชเปนแรงบันดาลใจในการทํางานและเปนขอมูลในการศึกษาในสวน

รายละเอียด 

 

รูปแบบในการสรางสรรคผลงาน 

               รูปแบบในการสรางสรรคผลงานผลงานอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะซึ่งเปนปจจัยทาง

ทัศนศิลปเปนสื่อนําการถายทอดแนวความคิด เน้ือหาสาระ อารมณความรูสึกและจินตนาการเพื่อให

ไดความชัดเจน ตามจุดมุงหมายโดยอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะอันประกอบดวย 

 

              1.สี   

                ดวยเปนคนชอบธรรมชาติ เติมโตมาในสังคมชานเมือง ที่มีบรรยากาศที่สวยงาม  และใน

สังคมชานเมืองน้ัน  และการอบรมเลี้ยงดูใหคติในทางบวก และเปนคนมองวาศิลปะเปนสิ่งที่สวยงามที่

ชวยยกระดับจิตใจเปนทุนเดิม ขาพเจาจึงมีความชอบในเรื่องของสี ดังน้ันในการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะของขาพเจา มักจะใชสีสัน สดใส และกําหนดสีตามความเปนจริงที่สามารถพบเห็นไดตาม

สถาปตยกรรมของสังคมเมือง และสีสันของบรรยากาศ ซึ่งเปนแหลงจากขอมูลในการสรางสรรค

ผลงานนอกจากน้ีแลว ขาพเจายังใชสีที่มีความสดเกินความเปนจริงเขาไปรวมดวยตามจินตนาการและ

อารมณความรูสึกของขาพเจาเอง ซึ่งสีที่ขาพเจาใชน้ันสามารถแสดงออกในเรื่องของวันเวลาไดดวย  

ดังน้ันสีจึงเปนตัวการสําคัญในการสรางอารมณ ความรูสึกที่ขาพเจาตองการถายทอดใหแกผลงาน 
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2.เสน  

                 ในผลงานของขาพเจาน้ัน นอกเหนือจากรูปทรงโครงสราง ของสี ที่ขาพเจานํามาใชเปน

ที่มาของแนวความคิดแลว เสนยังมีบทบาทสําคัญอีกดวย กลาวคือ ขาพเจาใชเสนเปนตัวสรางรูปทรง

พื้นฐานทางเรขาคณิต เชน รูปทรงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยม และรูปทรงสามเหลี่ยม ดังน้ันเมื่อรูปทรงที่

เปนเสนซึ่งมีลักษณะเปนรูปทรงตางๆ เกิดการทับซอนกันหลายๆช้ันกันก็จะทําใหเกิดนํ้าหนัก และ

โครงสรางใหม ซึ่งโครงสรางใหมที่เกิดข้ึนมาน้ีคือ เสนที่มองเห็นดวยตาเปนเสนในจินตนาการที่ผูดูจะ

รูสึก หรือปะติดปะตอเช่ือมโยงจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เสนชนิดน้ีเดินทางดวยความรูสึก ไมใชดวย

การเห็นเปนเสนที่มีความสําคัญมากในงานศิลปะ พลังอํานาจในงานศิลปะที่เคลื่อนไหว หรือ หยุดน่ึง 

ผอนคลาย หรือตึงเครียดก็อยูที่เสนโครงสราง หรือเสนที่ภายในที่มองเห็นน้ี นอกจากน้ี เสนในผลงาน

ของขาพเจาที่นํามาใชในการสรางสรรคงานเมื่อเกิดการทับซอนกัน ยังกอใหเกิดความรูสึกในเรื่องของ

บรรยากาศที่ระยิบระยับรูสึกถึงการเคลื่อนไหวและสั่นสะเทือนไดเปนอยางดี 

 

               3.รูปทรง  

                 ดวยที่เปนคนชอบสังเกต และชอบคิด จึงมีคําถามเกิดข้ึนใหกับตัวเองมากมาย สิ่งหน่ึงที่

ขาพเจาสังเกตเห็นและนํามาใชในผลงานอยูเสมอคือ การกอเกิด หรือเติบโตไมวาสิ่งใดในโลก ซึ่งลวน

แลวเกิดจากการรวมตัว แลวขยายออกจากมวลเล็กๆไปสูมวลใหญข้ึน จากขอคิดดังกลาวในชวงแรก

ของการศึกษา ขาพเจาจึงใหความสําคัญ ความสนใจ ในเรื่องการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ซึ่งเปน

ขอมูลที่หางายและอยูใกลตัว ขาพเจาใชรูปทรงของตึก อาคาร โครงสราง ตางๆมาตัดทอนใหเปน

รูปทรงที่เรียบงาย  และขาพเจายังมองเห็นวานอกเหนือจากรูปทรงของตึกอันเปนรูปทรงที่ประกอบ

ข้ึนจนเปนสังคมเมืองแลว ในตึกที่อยูอาศัยน้ัน ยังมีรูปทรงที่เรียบงายประกอบข้ึนมาอีก รูปทรงเหลาน้ี

ลวนแลวเปนรูปทรงที่เรียบงายทางเรขาคณิตแทบทั้งสิ้น ไมวาจะเปน ประตู เสา โครงสรางของ

สิ่งกอสราง  ขาพเจาถายทอดออกมาในรูปแบบของศิลปะแบบคิวบิก คือการสรางลักษณะสามมิติ 

โดยเปลี่ยนมุมมอง และนําเอาระนาบแบนเรียบมากําหนดปริมาตรและมวล ซึ่งประกอบข้ึนมาจากการ

ใชทัศนธาตุของศิลปน และการใชจิตนาการสวนตัว           
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รูปทรงเรขาคณิตที่นํามาใชในการสรางสรรคไดแก 

รูปวงกลม เปนรปูทรงที่แสดงออกถึงการเติบโต แผขยายออกไดชัดเจน ดังเชน วงกลม

จากดวงพระอาทิตย 

               รูปสี่เหลี่ยม เปนรูปทรงที่สามารถพบเห็นไดโดยงาย ไมวาจะเปนรูปแบบของโครงสราง

ของตึก อาคาร เสา คาน ซึ่งถูกซอนอยูภายใน 

               รูปสามเหลี่ยม เปนรูปทรง ที่สามารถสงัเกตเหน็ไดในโครงสรางเหมอืนกัน ดังเชน

โครงสรางของสะพาน 

 

               4.พ้ืนผิว  

                 พื้นผิวในผลงานของขาพเจาน้ัน มีความสําคัญมาก การสรางสรรคงานพื้นผิวจะถูกสราง

ข้ึนตอนรองพื้นงานกอนที่จะทําเปนผลงานที่เกิดจากฝแปรงและเทคนิคเฉพาะตัวตอนสรางผลงาน 

พื้นผิวในวิทยานิพนธชุดน้ีจะทําหนาที่ แทนคาของวัตถุและสรางระยะใหเกิดข้ึนในผลงาน แตละพื้นผิว

โดยสวนใหญในผลงานจะเปนพื้นขรุขระและแตกตางกันจากการทับซอนของการจุด แตม สี 

 

               5.เนื้อหา  

                 เรื่องในผลงานวิทยานิพนธชุดน้ี เรื่องราวที่ นํามาสรางสรรค คือ เรื่องราวของ

สภาพแวดลอมของสังคมเมืองที่มีบรรยากาศของแสง สี และโครงสรางของตึก อาคาร  ความรูสึกที่

แสดงออกในผลงานชุดน้ีคือ ความสนุกสนาน เบิกบาน และพลังอํานาจในงานศิลปะที่เคลื่อนไหว หรือ 

หยุดน่ึง ผอนคลาย หรือตึงเครียด เน้ือหาภายใน จากการประสานกันของทัศนธาตุทําใหผลงานชุดน้ี

แสดงออกถึงความงาม ของ แสง สี และอารมณความรูสึก จังหวะของนํ้าหนัก รูปทรง ที่ประสานกัน

เปนความรูสึกจากภายในที่ไดพบเห็นสัมผัส แสง สี ที่เปนสุข จากการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน 

                

เน้ือหาภายนอก ความหมายในการแสดงออกของผลงานวิทยานิพนธชุดน้ีสามารถจะ

อธิบายไดวา เปนความสุข ประทับใจ ในการดํารงชีวิตในสังคม ที่มีบรรยากาศของแสง สี และ

สภาพแวดลอมที่งดงาม ถึงแมสภาพแวดลอมของสังคมเมืองจะมีการแขงขัน ในการดํารงชีวิตที่วุนวาย 

แตก็ยังมีความงามที่สรางสุนทรียภาพ และอารมณความรูสึก ที่ สนุกสนาน และมีความสุข อบอุน 

ใหแกผูอยูอาศัยได 
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ภาพที่ 36 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 1 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      160 x 120 ซม. 
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ภาพที่ 37 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 2 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 2 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      140 x 200 ซม. 
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ภาพที่ 38 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 3 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 3 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      70 x 170 ซม. 

 



56 

 

 
ภาพที่ 39 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 4 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 4 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      150 x 190 ซม. 
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ภาพที่ 40 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 5 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 5 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      70 x 160 ซม. 
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ภาพที่ 41 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 6 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 6 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      80 x 180 ซม. 
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ภาพที่ 42 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 7 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 7 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      60 x 80 ซม. จํานวน 3 ช้ิน 
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ภาพที่ 43 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 8 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 8 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      70 x 185 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 
ภาพที่ 44 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 9 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 9 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      160 x 240 ซม. 

 

 

 

 



62 

 

 
ภาพที่ 45 ภาพ อารมณความรูสึกของแสงและสี ช้ินที่ 10 

 

ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 10 

ช่ือภาพ   อารมณความรูสึกของแสงและส ี

เทคนิค    สีอะครลิิค บนผาใบ 

ขนาด      70 x 170 ซม. 
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บทท่ี 5 

 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลงานสรางสรรคกับสถานท่ีติดต้ังผลงาน 

                

ผลงานสรางสรรคครั้งน้ี กําหนดสถานที่ติดต้ังคือ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เปน

โรงแรมระดับ5ดาว ในใจกลางเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร ขาพเจาประทับใจในความลงตัวของ

สถานที่ สไตลการตกแตงแบบโมเดิรน ผสมผสานแนวคิดการนําเอาแสง ไฟ LED เขามามีสวนรวมใน

การตกแตงภายในโดยที่คํานึกถึงการนําเอาสภาพแวดลอมเขามาใชในสถานที่ ที่มีความสวยงาม สไตล

การตกแตงแบบเรียบงาย เหมาะสมสําหรับทุกคนที่ตองการความสะดวกสบาย และพักผอนหยอนใจ 

 

การวิเคราะหการติดต้ังผลงานในบริเวณท่ี 1 บริเวณอาคารตอนรับ (Lobby) 

ในบริเวณน้ีเปนสวนของ อาคารตอนรับ (Lobby) การใชสอยในบริเวณน้ี คือเปนจุดศูนย

รวมที่ผูที่เขามาทํางาน หรือมาติดตอเขาพักอาศัย ในบริเวณน้ีขาพเจาไดเลือกภาพผลงานวิทยานิพนธ

ช้ินที่ 9 มาติดต้ัง โดยพิจารณาถึงความสอดคลองและเหมาะสมในดานกายภาพ ซึ่งลักษณะทาง

กายภาพของบริเวณน้ี มีการตกแตงที่นําเอา แผนอะคริลิคกรอบไม สีดํา มาตกแตงไวดานหลัง สวน

ตอนรับ และมีผนัง สีนํ้าตาลออน และมีโครงสรางทางสถาปตยกรรม ที่มีความโองโถง มีเสนตรง และ

เสนแนวต้ัง ดังน้ันจึงคนหาวิธีการจัดวางเพื่อใหสรางความสัมพันธของภาพกับการตกแตงภายใน 

ขาพเจาไดทดลองการติดต้ังผลงานจิตรกรรมในมุมตางๆจนเปนที่นาพอใจ จากแนวคิดดังกลาว จึงได

นํางานพัฒนาแนวคิดเพิ่มเติมและการนําเสนอการทดลองเปนลําดับ ดวยการติดต้ังผลงาน 5 ช้ินใน

พื้นที่ 5สวน คือ        

1.บรเิวณอาคารตอนรบั  

    2.ทางเดินบริเวณอาคารตอนรับ 

    3.ทางเดินบริเวณหนาลิฟท 1 
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4. ทางเดินบริเวณหนาลิฟท 1 

    5. ทางเดินหนาบาร 

สวนบรเิวณอาคารตอนรบัศึกษาทดลองการออกแบบติดต้ัง 3แบบดังน้ี 

1.การออกแบบติดต้ังแบบที่1 คือผนังดานหลังล็อบบี้ ติดต้ังภาพผลงานดวยเฟรม

ลักษณะแนวต้ัง รูปเต็มผนัง จัดวางพื้นที่วางของผนังกับผลงานใหสมดุลกัน ใหความรูสึกน่ิงเรียบงาย 

รูสึกผอนคลาย 

 

 
ภาพที่ 46 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 1 

                  

               2.การออกแบบการติดต้ังแบบที่2 คือผนังล็อบบี้ ติดต้ังภาพผลงานดวยเฟรมลักษณะ

แนวต้ังแยกช้ินกัน เพื่อการตกแตงจัดวางรูปแบบผลงานใหสอดคลองกับแนวต้ังของรูปทรง และ

โครงสรางของสถาปตยกรรมโรงแรม 
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ภาพที่ 47 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 2 

                

               3.การออกแบบการติดต้ังแบบที่3 คือผนังล็อบบี้ ตกแตงดวยภาพผลงานเฟรมแนวนอน

ยาว เพื่อใหดูขัดแยงกันเสนแนวต้ังดานหลัง ที่มีอยูดานหลังล็อบบี้ และทําใหผลงานดูเดนมากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 48 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 3 

                  

               สรุปผลงการติดต้ังผลงานในบริเวณล็อบบี้ อาคารตอนรับ ขาพเจาไดเลือกการติดต้ัง

ผลงานแบบที่ 1 เพราะการติดต้ังในแบบที่ 1 น้ี ผลงานสามารถแสดงออกตัวออกมาไดอยางสอดคลอง

กับเงื่อนไข ไมวาจะเปนขนาดที่พอดีกับผนัง เปนการสรางสรรคที่เนนใหผูพบเห็นเกิดอารมณที่ สดใส 

และตระการตา เปนการตอนรับดวยสีสัน ที่มีความสวยงาม เสริมสรางความเปนมิตรภาพ และยัง

แสดงความหมายของภาพรวมของโรมแรม และความอลังการของแสง สี ในเมืองหลวง 
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ภาพที่ 49 ภาพจําลองการติดต้ังผลงานจรงิแบบที่ 1 

 

การวิเคราะหการติดต้ังผลงานในบริเวณท่ี 2 ทางเดินบริเวณอาคารตอนรับ  

               ในบริเวณที่จะติดต้ังผลงานน้ีคือ ทางเดินบริเวณอาคารตอนรับ ซึ่งสวนน้ีมีขนาดเล็กกวา

สวนที่ 1 ในบริเวณน้ีมีการตกแตงผนังที่เปนกระจก ติดต้ังเปนชองๆผสมกับระแนง สีดํา ซึ่งขาพเจา

ออกแบบผลงานใหมีขนาดเล็ก จํานวน 3ช้ิน ในผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 7 เพื่อใหมีความกลมกลืน กับ 

ชองระแนง กับชองกระจก ในการติดต้ังผลงานบริเวณน้ี จะชวยสงเสริมใหบริเวณสวนน้ีมีความ

สวยงาม และเพิ่มลูกเลนในการตกแตง สีสัน การเวนชองวางของผลงานแตละช้ิน ใหมีความเหมาะสม

ทางกายภาพของโรงแรม ที่ติดต้ังไดเปนอยางดี   

สวนทางเดินบรเิวณอาคารตอนรบัทดลองออกแบบการติดต้ังมี 2 แบบดังน้ี 

               1.การออกแบบการติดต้ังแบบที่ 1 โดยกําหนดใหผลงานที่ติดต้ังน้ันมี 3 ช้ิน ดวยเฟรม

ผลงานที่มีขนาดสี่เหลี่ยม อยูระหวางระแนงไม ทั้ง 3 ช้ิน โดยชองวางใหเทากันระหวาง 3ช้ินเพื่อให

แนวขนานเปนการนําสายตาของผูที่เขามาภายในตัวอาคารสามารถมองเห็นไปถึงผลงานช้ินที่ต้ังอยู

บริเวณน้ี โดยไมถูกรบกวนทางสายตา และโครงสรางของโรงแรม อีกทั้งผลงานยังมีขนาดกลางๆ ก็

เพื่อความกลมกลืน กับผนังของโรงแรม 
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ภาพที่ 50 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 1 

                  

2.การออกแบบการติดต้ังแบบที่2 ขาพเจาไดทดลองแบงสวนโดยกําหนดใหผลงานติดต้ัง

น้ัน มีแยกผลงานออกเปน6สวน เพื่อเสริมสรางจังหวะการจัดวางความกลมกลืนของผลงานกับ

ลักษณะทางกายภาพในการตกแตงใหดูมีการเคลื่อนไหว ในบริเวณทางเดิน สามารถชวยลดความ

ขัดแยงของขนาดและสีของผลงานกับการตกแตงภายในอาคารบริเวณน้ีไดเปนอยางดี 

               

          
ภาพที่ 51 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 2    
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สรุปผลการติดต้ังผลงานในการออกแบบการติดต้ังแบบที่ 1 เพราะวาสามารถสราง

อารมณในการจัดวางที่แบบเรียบงาย ใหกับผลงานไดดีกวา ในการติดต้ังผลงานแบบที่ 2 น้ีเปนการ

ติดต้ังที่ยังไมลงตัวและสอดคลองทางอารมณในการติดต้ังและไมสอดคลองกับวิธีคิดของผลงาน และ

การแบงผลงานเปนสวนๆน้ันดูใหความรูสึกที่เคลื่อนไหวเยอะเกินไป และไมกลมกลืนกับการตกแตง

บริเวณน้ัน  

 

 
ภาพที่ 52 ภาพจําลองการติดต้ังผลงานจรงิแบบที่ 1 
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การวิเคราะหการติดต้ังผลงานในบริเวณท่ี 3 ทางเดินบริเวณหนาลิฟท 1 

ในบริเวณที่จะติดต้ังผลงานในจุดน้ี คือ บริเวณสวนที่เปนทางทางเดินที่ไปข้ึนลิฟท ที่มี

ความสําคัญ และเปนจุดเดนของผลงาน ในการติดต้ังบริเวณน้ีขาพเจาไดเลือกผลงาน ช้ินที่ 6 โดย

ขาพเจาไดออกแบบผลงาน ใหมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ การตกแตง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ 

และใหสีที่มีความ สดใส ใหความรูสึกที่เคลื่อนไหว ดูเย็นสบาย เสมือนสรางความเบิกบาน แกผูคนที่

เขามาน่ังพักในบริเวณน้ี ซึ่งผลงานไดถูกติดต้ังในบริเวณน้ีแสดงตัวตนไดอยางโดดเดน ดวยขนาดที่

ใหญและมีความยาวสอดคลองกับความสูงของเพดานและเสนแนวต้ัง ที่ผนัง 

สวนบรเิวณทางเดินหนาลฟิท 1 ศึกษาทดลองการออกแบบติดต้ัง 3แบบดังน้ี 

              1.การติดต้ังผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่1 ขาพเจาไดทดลองแบงในระยะชองไฟ

ที่เทาๆกันในผลงานเปน 3สวนแนวต้ัง เพื่อใหเขากับผนังดานหลัง สรางความกลมกลืน ลดความ

ขัดแยงของขนาดและสีผลงานกับการตกแตงภายในบริเวณน้ีไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพที่ 53 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 1 
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              2.การติดต้ังผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่2 ขาพเจาไดทดลองแบงสวนในชองไฟ

ที่เทาๆกันของผลงานเปน 3สวน ขนาดเล็ก วางเรียงขนานกัน เพื่อใหดูขัดแยงกับผนังดานหลัง 

เสริมสรางความแตกตางใหกับบริเวณน้ีเพื่อทําใหผลงานมีความโดดเดน ใหกับการออกแบบติดต้ัง

ผลงานในบริเวณน้ีไดอีกทางหน่ึง 

 

 
ภาพที่ 54 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 2 

 

              3.การติดต้ังผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 3 ขาพเจาไดทดลองออกแบบผลงาน

ใหมีขนาดใหญรูปเดียว ในแนวยาว เพื่อใหสอดคลองกับพื้นที่ ของผนัง และความสูงของเพดาน ใน

ผลงานของขาพเจาเลือกใชสีที่มีความสด และสีโทนเย็น เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานมีความโดด

เดน และสรางอารมณความเคลื่อนไหวดวยสีสัน ในการตกแตงบริเวณน้ี จะชวยสงเสริมความเบิกบาน 

ราเริง เย็นสบาย แกผูคนที่เดินผานไปมา ภายในอาคารมีความสวยงาม เพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับ

สถานที่และมีความเหมาะสมของผลงานกับสถานที่ที่ติดต้ังผลงานไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 55 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 3 

 

สรุปผลการติดต้ังผลการติดต้ังในบริเวณทางเดินหนาลิฟท ในจุดน้ี ขาพเจาไดเลือกการ

ทดลองติดต้ังในแบบที่ 3 เพราะวาการติดต้ังในแบบที่ 3 น้ีทําใหผลงานมีความกลมกลืนดูไมแบงแยก 

สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแตงภายใน สวนน้ีเลือกใชสีที่ไมฉูดฉาดไมมาก

นัก เนนเปนทางชุดสีที่เนนอารมณที่สรางความเปนกันเอง สงบ เย็นสบาย ทําใหพื้นที่โดยรวมที่จะ

ติดต้ังผลงานในบริเวณน้ีดูมีการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา เสริมสรางสุนทรียภาพใหกับผูที่พบเห็นไดเปน

อยางดี 

 



72 
 

 
ภาพที่ 56 ภาพจําลองการติดต้ังผลงานจรงิแบบที่ 3 

 

การวิเคราะหการติดต้ังผลงานในบริเวณท่ี 4 ทางเดินบริเวณหนาลิฟท 2 

              บริเวณที่จะติดต้ังผลงานในจุดน้ีคือ บริเวณถัดตอจากบริเวณที่ 3 ทางเดินหนาลิฟท มี

ความสําคัญและเปนจุดเดนของผลงาน ในการติดต้ังผลงานบริเวณน้ี ขาพเจาไดเลือกผลงานช้ินที่ 3 

โดยขาพเจาไดออกแบบผลงาน ใหมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ การตกแตง ลักษณะทางกายภาพที่

ปรากฏและใหสีที่มีความสดใส ใหความรูสึกที่เคลื่อนไหวในผลงาน เสมือนเปนการสรางความเบิกบาน 

ราเริง แกผูคนที่เดินผานไปผานมา ซึ่งผลงานไดถูกติดต้ังในบริเวณผนังลายไม ที่มีการใหแสงสวางพอดี 

จึงทําใหผลงานที่ติดต้ังในบริเวณน้ีแสดงตัวตนไดอยางโดดเดนและมีความเหมาะสม ไดเปนอยางดี 

สวนบรเิวณทางเดินหนาลฟิท 2 ศึกษาทดลองการออกแบบติดต้ัง 2แบบดังน้ี 

               1.การติดต้ังผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 1 ขาพเจาไดทดลองแบงในระยะ

ชองไฟที่เทาๆกันในผลงานเปน 3 สวนแนวต้ัง เพื่อใหเขากับผนังดานหลัง เสริมสรางความกลมกลืน

กับลักษณะทางกายภาพในการแบงผลงานออกเปนสวนๆน้ี สามารถชวยสรางความกลมกลืนบริเวณน้ี

ไดเปนอยางดี ลดความขัดแยงของขนาดและสีผลงานกับการตกแตงภายในอาคารบริเวณน้ีไดเปน

อยางดี 
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ภาพที่ 57 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 1 

 

2.การติดต้ังผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 2 ขาพเจาไดทดลองออกแบบผลงาน

ใหมีขนาดใหญแนวต้ัง รูปเดียว เพื่อใหมีความสอดคลองกับพื้นที่ ของผนัง ในผลงานขาพเจาเลือกใชสี

ที่มีความสด เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานมีความโดดเดน และสรางอารมณความเคลื่อนไหวดวย

สีสันแบบไมขาดตอน ในการติดต้ังผลงานบริเวณน้ีจะชวยสงเสริมความราเริง แกผูคนที่เดินผานไป

ผานมา ภายในอาคาร และมีความสวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับสถานที่และมีความ

เหมาะสมทางดานกายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดต้ังผลงานไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 58 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 2 

 

สรุปผลการติดต้ังในบริเวณ ทางเดินหนาลิฟท ในจุดน้ี ขาพเจาไดเลือกการทดลองติดต้ัง

ในแบบที่ 2 เพราะวา การติดต้ังในแบบที่ 2 น้ี ทําใหผลงานมีความกลมกลืนดูไมแบงแยก สอดคลอง

กับลักษณะทางกายภาพภายในการออกแบบตกแตงภายใน สวนน้ีเลือกใชสีที่มีความฉูดฉาด เนนเปน

ทางชุดสีที่เนนอารมณที่สรางความเปนกันเอง กลมกลืนกับสีของเฟอรนิเจอร ทําใหพื้นที่โดยรวมที่จะ

ติดต้ังผลงานในบริเวณน้ีดูมีการเคลื่อนไหว มีชีวิตชีวา เสริมสรางความเปนมิตรใหกับผูที่พบเห็นไดเปน

อยางดี 
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ภาพที่ 59 ภาพจําลองการติดต้ังผลงานจรงิแบบที่ 2 

 

การวิเคราะหการติดต้ังผลงานในบริเวณท่ี 5 ทางเดินบริเวณหนาบาร  

              บริเวณที่จะติดต้ังผลงานในบริเวณน้ีเปนสวนที่ทุกๆคนในโรงแรมตองเดินผานไปมา ทั้งผู

ที่มาพักอาศัยและพนักงานในโรงแรม ลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแตงสวนน้ี มีการ

ออกแบบใหดูกลมกลืน ของบริเวณหนาบารกับทางเดินที่เช่ือมตอกับทางเขาลิฟท ขาพเจาไดเลือก

ผลงานช้ินที่ 10 ขาพเจาใชสีที่มีความสด ตัดกัน เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงที่โดดเดนในบริเวณน้ี ใน

การติดต้ังผลงานบริเวณน้ี จะชวยสงเสริมให ภายในอาคารมีความสวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน 

บรรยากาศในการเคลื่อนไหวทางอารมณแกผูที่มาน่ังพักในบริเวณบาร และผูที่เขามาพักอาศัย ที่เดิน

ผานไปผานมา ใหกับสถานที่และมีความเหมาะสมทางดานกายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดต้ัง

ผลงานไดเปนอยางดี 
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สวนบรเิวณทางเดินบรเิวณหนาบาร ศึกษาทดลองการออกแบบติดต้ัง 3 แบบดังน้ี 

              1.การติดต้ังผลงานบริเวณหนาบาร แบบที่ 1 ขาพเจาไดทดลองออกแบบผลงานใหมีขนาด

ใหญ แนวต้ัง รูปเดียวเพื่อใหมีความสอดคลองกับพื้นที่ ของผนัง ในผลงานขาพเจาเลือกใชสีที่มีความ

สด เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานที่เดน และสรางอารมณการเคลื่อนไหวดวยสีสันแบบไมขาดตอน 

ในการติดต้ังผลงานบริเวณน้ี จะชวยสงเสริมความสวยงาม แกผูที่เขามาใชบริการบาร หรือผูที่เดินผาน

ไปผานมา ภายในอาคารมีความสวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับสถานที่และมีความ

เหมาะสมทางดานกายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดต้ังผลงานไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพที่ 60 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 1 

 

              2.การติดต้ังผลงานบริเวณหนาบารแบบที่ 2 กําหนดใหผลงานที่จะติดต้ังแยกออกเปน 3

สวนในระยะชองไฟที่เทาๆกัน ใหผลงานทั้ง 3 สวนน้ันอยูเรียงกันในแนวต้ังขนาดเล็กผลงานช้ินที่ติด

ต้ังอยูของผนัง ขาพเจาเลือกใชสีที่มีความสด เพื่อดัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานที่มีความโดดเดน และ

สรางอารมณความเคลื่อนไหวดวยสีสัน แบบมีจังหวะการจัดวาง ในการติดต้ัง ผลงานในบริเวณน้ี จะ

ชวยสงเสริมความเบิกบาน ราเริง แกผูคนที่เดินผาน หรือ แขกที่เขามาใชบริการบาร เปนการเพิ่มสีสัน 

บรรยากาศใหกับสถานที่และมีความเหมาะสมทางดานกายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดต้ัง

ผลงานไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 61 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 2 

 

               3.การติดต้ังผลงานบริเวณหนาบารแบบที่ 3 กําหนดใหผลงานที่จะติดต้ังแยกออกเปน 3 

สวน ในระยะชองไฟที่เทาๆกัน ใหผลงานทั้ง 3 สวนน้ันอยูเรียงกันในแนวต้ังขนาดกลางเพื่อใหมีความ

สอดคลองกับรูปทรงผลงานมีความโดดเดน และสรางอารมณการเคลื่อนไหวดวยสีสัน แบบไมขาด

ตอน ในการติดต้ังผลงานในบริเวณน้ี จะชวยสงเสริมความเบิกบาน ราเริง แกผูที่เขามาสัมผัส ภายใน

อาคาร มีความสวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับสถานที่และมีความเหมาะสมทางดาน

กายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดต้ังผลงานไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพที่ 62 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 3 
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              สรุปผลการจําลองการติดต้ังผลงานจริงบริเวณทางเดินหนาบาร ขาพเจาไดเลือกการ

ทดลองแบบที่ 1 เพราะวาการติดต้ังในแบบที่ 1 ทําใหผลงานมีความกลมกลืน สอดคลองกับลักษณะ

ทางกายภาพในการออกแบบตกแตงภายในสวนน้ี การเลือกใชสีที่มีความฉูดฉาด เนนไปทางชุดสีที่เนน

อารมณที่สรางความเปนกันเอง ความเบิกบาน ทําใหพื้นที่โดยรวมที่จะติดต้ังผลงานในบริเวณน้ีดูมี

ชีวิตชีวาเสริมสรางความเปนมิตรใหกับผูที่พบเห็น ไดเปนอยางดี 

 

 
ภาพที่ 63 ภาพจําลองการติดต้ังผลงานจรงิแบบที่ 1 

 

การวิเคราะหการติดต้ังผลงานในบริเวณท่ี 6 หองพัก 

บริเวณที่จะติดต้ังผลงานในบริเวณน้ีเปนสวนของหองพักภายในโรงแรม ตกแตงดวยโทน

สีเหลืองครีม ใหความรูสึกอบอุน สงบ นุมนวล ในการตกแตงสวนน้ี ไมไดมีการออกแบบใดๆที่ทําใหดู

โดดเดน ใหความรูสึกที่ดูราบเรียบเกินไป ในบริเวณน้ีขาพเจาไดเลือกผลงานช้ินที่ 8 ใชสีที่มีอยูในโทน

เดียวกันกับบรรยากาศในหองพัก เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงและสีสันใหดูเดน เสริมสรางบรรยากาศให

มีความผอนคลาย สดช่ืน มากข้ึน และมีการเคลื่อนไหวเล็กนอย ทางอารมณความรูสึก แกผูที่เขามา

พัก 
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สวนหองพักศึกษาทดลองการออกแบบติดต้ัง 2แบบดังน้ี 

              1. การติดต้ังผลงานบริเวณหองนอนแบบที่ 1 ขาพเจาไดทดลองแบงชองไฟ เทาๆกันใน

ผลงานเปน 2 สวนแนวนอน เพื่อใหเขากับผนังดานหลัง และสรางจังหวะการเคลื่อนไหวภายในหอง 

 

 
ภาพที่ 64 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 1 

 

              2. การติดต้ังผลงานบริเวณหองพักแบบที่ 2 ขาพเจาไดทดลองติดต้ังผลงานช้ินเดียวขนาด

กลาง ลักษณะยาว เปนแนวนอน เพื่อใหเปนหน่ึงเดียวกับที่วางผนังหอง และใหความรูสึกที่ดูสงบน่ิง

มากข้ึน 

 

 
ภาพที่ 65 ภาพทดลองออกแบบติดต้ังที่ 2 
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              สรุปผลการติดต้ังผลงานในบริเวณหองพักในการทดลองติดต้ังผลงานในบริเวณน้ีขาพเจา

ไดเลือกการติดต้ังในแบบที่ 2 เพราะวาในการติดต้ังผลงานแบบที่ 2 น้ีผลงานที่ติดต้ังน้ันมีความ

กลมกลืน และสรางอารมณทางสีสันในบรรยากาศในหองใหมีความรูสึกสงบ ไดดีกวา 

 

 
ภาพที่ 66 ภาพจําลองการติดต้ังผลงานจรงิแบบที่ 2 
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บทท่ี 6 

 

สรุป 

 

การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเรื่อง โครงการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อติดต้ัง

ตกแตงโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เรื่อง “แสง สีและอารมณความรูสึก” มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาและสรางสรรคงานจิตรกรรมเพื่อสําหรับตกแตงประชาสัมพันธ อาคารตอนรับ(Lobby) และ

หองพัก(Room Suite) ของโรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

 

สรุปผลการสรางสรรคตามจุดประสงค  

              1. ตามการดําเนินงานวิทยานิพนธทําใหไดผลงานสรางสรรคผลงานจิตรกรรม ซึ่ง 

แสดงออกทางความคิดสรางสรรคที่มาจากอารมณความรูสึก ที่ไดพบเห็น และสัมผัสสีสันของ

บรรยากาศสภาพแวดลอมของสังคมเมือง และมิติโครงสราง เรื่อง “อารมณความรูสึกของแสงและสี”  

              2.  ไดแสดงทัศนะโดยการคิดงานสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเขาไปมีสวนรวมในการ

ตกแตงโดยใหเกิดความกลมกลืนและสอดคลองระหวางผลงานกับสถานที่ภายในอาคาร และ

สภาพแวดลอมรอบขาง ในสวนพื้นที่ประชาสัมพันธ อาคารตอนรับ(Lobby) และ หองพัก (Room 

Suite) ของ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร 

              3. ไดเผยแพรผลงานสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยใหเปนที่สนใจในวงกวาง ซึ่ง

ผูสนใจสามารถนาเปนแนวทางสรางสรรคผลงานไดอีกตอไป  

 

สรุปและอภิปรายผลงานสรางสรรค  

              ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เรื่อง อารมณความรูสึกของแสงและสี ในครั้งน้ี ทําให

เห็นถึงกระบวนการทํางานที่มีข้ันตอน สามารถสืบคนได โดยเริ่มต้ังแตการสรางสรรคผลงาน ซึ่ง

จะตองมีที่มาและมีจุดประสงคในการออกแบบที่ชัดเจน โดยผลงานวิทยานิพนธชุดน้ี มีที่มาจากความ

สนใจตอสภาพแวดลอมของสังคมเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงออกถึงอารมณความรูสึก ความ

สนุกสนาน ที่เกิดข้ึนจากการสัมผัสกับบรรยากาศและสภาพแวดลอมของสังคมเมือง ในดานรูปแบบ 
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ของผลงานน้ันไดใชมิติโครงสรางของตึก อาคาร โดยอาศัยรูปทรงที่ตัดทอน จากโครงสรางของสังคม

เมืองผสมผสานกับอารมณความรูสึก ในชวงเวลาตางๆ ผสมผสานจินตนาการ มาสื่อแสดงออกเปน

ผลงานวิทยานิพนธ ที่ถายทอดเรื่องราวจากความประทับใจในบรรยากาศ ของแสง สี ในรูปแบบศิลปะ

กึ่งนามธรรม 

เมื่อผลงานมีจุดมุงหมายและรูปแบบในการแสดงออกที่ชัดเจนแลว การหาสถานที่ที่

สามารถตอบสนองจุดมุงหมายและรูปแบบน้ันนับวามีความสําคัญมาก การวางหลักเกณฑที่สําคัญไว

คราวๆในการเลือกสถานที่ที่จะติดต้ังผลงานควรมีรูปแบบทางกายภาพที่สอดคลองและมีบริบทของ

ความเปนเมืองรวมอยูดวย โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เปนสถานที่ที่ถูกเลือก เพราะมีลักษณะ

ทางกายภาพที่สอดคลองกับรูปแบบผลงาน  

การวิเคราะหการออกแบบตกแตงภายในของสถานที่ ซึ่งจากการวิเคราะหและเก็บขอมูล

จากสถาปนิกผูออกแบบ จะเห็นไดวา โรงแรม อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เปนสถานที่ที่มีคุณภาพสูงใน

ทุกๆดานๆแตจุดหน่ึงที่พบและนาสนใจคือ ในการออกแบบตกแตงมีการนําแสงไฟ (LED) มาตกแตง

ในสถานที่ เกือบทุกๆสวนของโรงแรมเพื่อเนนบรรยากาศแตละชวงเวลา ในทางเดียวกันผลงาน

วิทยานิพนธชุดน้ีจึงเปนการสรางความแตกตางของรูปทรง และสีสัน ผลงานยังแสดงเน้ือหารวมกับ

สถานที่ไดอยางดีอีกดวย 

การวิเคราะหหาบริเวณที่จะติดต้ังผลงานโดยใชหลักเกณฑของลักษณะการใชงานและ

ความเหมาะสมทางกายภาพ ทําใหสามารถกําหนดบริเวณที่จะติดต้ังผลงานลําดับตอมาที่จะตองคํานึง

คือขนาดของพื้นที่ที่จะติดต้ังผลงาน กับขนาดของผลงานใหมีความเหมาะสม ซึ่งในวิทยานิพนธชุดน้ี

เปนการสรางองคประกอบศิลป โดยไมเนนความเครงเครียดกับเอกภาพภายในเพราะความไมลงตัวจะ

เปนความแตกตางที่จะเพิ่มความหลากหลายและนาสนใจ แตตองควบคุมไมใหขัดแยงมากเกินไป

เชนกัน 

การสรางแบบจําลองและทดลองการติดต้ังก็มีสวนสําคัญที่สามารถทําใหมองเห็นภาพ

โดยรวมในการออกแบบติดต้ังผลงานในแบบตางๆได เมื่อไดแนวทางที่ชัดเจนแลวจึงทําการสรางสรรค

ผลงานจิตรกรรมโดยใชเทคนิคสีอะคริลิค บนผาใบ แลวนําผลงานจิตรกรรมมาถายภาพและยอขนาด 

เพื่อติดต้ังในทั้งสวนแบบจําลอง และทดลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

               เมื่อติดต้ังผลงานเขาไปแลวจะเกิดผลอยางไร ตรงตามวัตถุประสงคหรือไม จาก

กระบวนการทั้งหมดที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการสรางสรรคผลงานเพื่อติดต้ังกับสถานทีน้ั่นอนัดับแรก

ผูสรางสรรคจะตองมีรูปแบบและแนวความคิดในการสรางสรรคที่ชัดเจนเสียกอนจึงจะสามารถสราง

ออกแบบผลงานเพื่อติดต้ังกับสถานที่ไดโดยไมเสียความเปนตัวเอง การเลือกสถานที่ก็มีความสําคัญ 

จะตองเลือกที่มีความสอดคลองกันทั้งทางความคิดและทางกายภาพเพื่อใหผลงานกับสถานที่มี 
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ความสัมพันธเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และเปนสวนหน่ึงของสถานที่ ผลงานมีความสําคัญในตัวมันเอง 

อีกทั้งยังมีความสําคัญตอบริเวณรอบขางกลายเปนผลงานศิลปะที่ตอบสนองตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

มิใชผลงานที่มุงเพียงตอบสนองตอผูสรางเพียงอยางเดียวอีกตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

วิทยานิพนธชุดน้ี เปนเพียงแนวทางการแสดงออกและกําหนดแนวทางในการคิด เพื่อ

การตกแตงสถานที่ ที่ผานการวิเคราะหถึงขอดี ขอกําจัด และปญหาในการสรางสรรคแตประเด็นที่

สําคัญ คือการสรางภาพรวมการทํางานของศิลปน ที่จะตองเขาไปจัดการกับพื้นที่ที่ถูกกําหนดไว ซึ่ง

บางครั้งอาจมีความแตกตาง ดังน้ันคุณคาสําคัญ นอกจากคุณลักษณะของศิลปนที่แสดงออกในการ

สรางสรรคเฉพาะตนแลว โจทยที่มีเงื่อนไขแตกตางจะทําใหเกิดการคิดวิเคราะหทําใหเกิดการ

สรางสรรคใหมๆหากเพียงแตวาศิลปนน้ันจะมีความสามารถแสดงออกถึงตัวตนของตนเองมากนอย

เพียงใดที่เหมาะสมของชวงเวลาน้ันๆ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการนําเสนอวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 67 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 

ภาพที่ 68 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 69 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 
ภาพที่ 70 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 71 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 
ภาพที่ 72 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 73 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 
ภาพที่ 74 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 75 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 
ภาพที่ 76 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 77 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 
ภาพที่ 78 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 79 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 
ภาพที่ 80 ภาพประกอบการนําเสนองานวิทยานิพนธ 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจริง 
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จากการศึกษารวบรวมขอมูลจากประสบการณจริง และความประทับใจรวมไปจนถึง

แนวคิดทางศิลปะ ที่ผู ศึกษามีความสนใจ จึงนําเอาขอมูลที่ ไดนํามาประมวลผลออกมาตาม

แนวความคิดและจินตนาการ เพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรม จนเกิดความลงตัว ในความคิดกอนการ

สรางสรรคผลงานจริง โดยประมวลผลออกมาเปนภาพรางตนแบบดวยดินสอ และสีอะคริลิค เปนแบบ 

2 มิติ ใหไดความใกลเคียงความคิดที่มีอยูใหมากที่สุด หลังจากน้ันจึงทําการคัดเลือกเอาผลงานภาพ

รางช้ินที่คิดวาเปนช้ินที่คอนขางสมบูรณ นํามาขยายเปนผลงานจริงใหไดตามแบบรางมากที่สุด  

 

ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจริง 

 

 
ภาพที่ 81 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 82 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 



96 
 

 
ภาพที่ 83 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 84 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 85 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 
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ภาพที่ 86 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 87 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 88 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 
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ภาพที่ 89 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 90 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 
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ภาพที่ 91 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 92 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 93 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 
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ภาพที่ 94 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 95 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 
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ภาพที่ 96 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 97 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 98 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 
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ภาพที่ 99 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 

 

 
ภาพที่ 100 ภาพรางตนแบบกอนการสรางสรรคผลงานจรงิ 
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