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52152307: สาขาวิชาประยกุตศิลปศึกษา 

คาํสาํคญั:  ความงดงามของชีวติชาวประมง 

  มนทัพงค ์ เซ่งฮวด: ความงดงามของชีวิตชาวประมง: การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพ

พิมพเ์พือการตกแต่งโรงแรมบารีละไม ตาํบลแกลง จงัหวดัระยอง.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  

ผศ. ธีรวฒัน์  งามเชือชิต , อ. อุณรุท  กสิกรกรรม และ ผศ.ไพรวลัย ์ ดาเกลียง.  78  หนา้. 

 
  ผลงานวิทยานิพนธชุ์ดนี มุ่งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ ์ในหัวขอ้ ความงดงาม

ของชีวิตชาวประมง: การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์พือการตกแต่งโรงแรมบารีละไม ตาํบล

แกลง จงัหวดัระยอง  ดว้ยกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานตามแนวความคิดทีมีเกียวกบัเนือหา ความ

ประทบัใจเรืองราว ทีมีความรักความผกูพนัต่อสถานทีการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผา่น

บรรยากาศช่วงเวลาตามทศันะของขา้พเจา้เอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น   

เห็นถึงความสําคญัและนํามาใช้เป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง    

โดยการศึกษาคน้ควา้ทดลองเทคนิคทีเหมาะสมในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี เป็นการศึกษา

ขอ้มลูและเทคนิคในการสร้างสรรคใ์นระยะเวลาหนึง ซึงมีการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์

ความรู้สึกในทัศนะส่วนตัว แต่กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธ์มีกรอบเงือนไขในการศึกษาคือ 

บริบทของสถานทีเขา้มาเกียวขอ้ง จากการทีขา้พเจา้ไดศึ้กษาวิเคราะห์สถานทีให้สัมพนัธ์กบัผลงาน

และแนวคิดของข้าพเจ้า คือ โรงแรม บารีละไม รีสอร์ท จังหวดัระยอง โดยพยายามวิเคราะห์

แนวความคิดหลงัของสถานทีรวมถึงวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ดาํเนินโครงการให้มี

ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งระหว่างผลงานกบัสถานทีในการติดตัง เพือให้เกิดความกลมกลืนและ

เสริมสร้างความโดดเด่นใหก้บัสถานที 
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 Ideas that are about the content. The story impressed With the love and bound to the 

emotional. Through the atmosphere, the sense of my own opinion. It is joy, peace, and means of warmth. 

The importance and used as a medium of art to convey the lifestyle over time. By experimental research 

technique. Education, information and techniques for creating a period of time, which is the expression of 

ideas and emotions in our opinion expressed. However, the thesis provides a framework conditions in the 

study. Context of the place involved. From what I have studied analyze the place to match with the work 

and ideas It’ s The “ Bari Lamai Resort “ at Rayong province . attempt to analyze the concept behind the 

facility, including the concepts of creative projects to have a consistent relationship. during the work on 

the place of installation. To provide harmonized and strengthen the distinctive to place. 
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กติตกิรรมประกาศ 

ความสาํเร็จในการศึกษาโครงการวิทยานิพนธ ์เรือง “ความงดงามของชีวิตชาวประมง”   

เพือกาตกแต่งโรงแรมบารีละมยั รีสอร์ท จังหวดัระยอง ซึงข้าพเจา้ไดรั้บการสนับสนุน ส่งเสริม 

และไดรั้บคาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์จากหลายท่าน เริมตงัแต่การรวบรวมขอ้มูล จนกระทงัการทาํ

โครงการวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ข้าพเจา้จึงขอขอบคุณทุกท่านทีได้ให้ความช่วยเหลือมาโดย

ตลอด  

ขอบขอบคุณอาจารยใ์นภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร ทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ใหก้ารศึกษาชีแนะแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  

 ขอเทิดทูนบูชาคุณบิด มารดา ทีใหโ้อกาสขา้พเจา้ไดรั้บการศึกษาจนประสบความสาํเร็จ

ทุกประการ  
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