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คาํสาํคญั:  วิถีชีวิตชนบทกบัจินตนาการแห่งความสุข  

นนัทพร  บุญเจริญ: วิถีชีวิตชนบทกบัจินตนาการแห่งความสุข: การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะภาพพิมพเ์พือการตกแต่ง โรงแรมภูเภตรา รีสอร์ท อ่าวนาง จงัหวดักระบี.  อาจารยที์ปรึกษา

วิทยานิพนธ:์ ผศ. ธีรวฒัน์ งามเชือชิต, อ. อุณรุท กสิกรกรรม และ ผศ.ไพรวลัย ์ดาเกลียง.  100 หนา้. 

 

วิทยานิพนธร์ะดบัศิลปมหาบณัฑิตนี เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เพือตกแต่ง

โรงแรมภูเภตรา รีสอร์ท อ่าวนาง จงัหวดักระบี เรือง “วิถีชีวิตชนบทกบัจินตนาการแห่งความสุข” ที

มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเกียวกับวิถีชีวิตของคนในชนบททีเรียบง่าย มีเสน่ห์ และ

ทรงคุณค่า จากการไดเ้รียนรู้จากสิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในชนบทภาคใต ้ที

มีความผูกพนักบัธรรมชาติแบบพึงพาอาศยักนั รวมไปถึงความมีนาํใจเอือเฟือเผือแผ่ของคนใน

ชนบท  จากความดีงามเหล่านี ทาํใหข้า้พเจา้เกิดความประทบัใจและมีความทรงจาํทีดี จึงตอ้งการที

จะถ่ายทอดเนือหาเรืองราวจากความประทบัใจเหล่านี ผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผสมผสานให้

เกิดคุณค่าใหม่ในทางศิลปะ โดยนาํรูปทรงทีอิงจากธรรมชาติมาตดัทอน เพิมเติม ตามเหตุผลของ

สุนทรียะในทศันของขา้พเจา้ โดยใชเ้ทคนิคภาพพิมพหิ์นเพือสร้างบรรยากาศทีแสดงให้เห็นถึงวิถี

ชีวิตชนบททีมีความสุข   

  ในการแสดงออกนีก็เพือทีจะประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ให้มีความสอดคล้องกับ

แนวความคิดในการออกแบบตกแต่งโรงแรมภูเภตรา รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี ให้มี

ความสมัพนัธ ์กลมกลืน และเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มภายในบริเวณทีติดตงัผลงาน อนัจะก่อให้เกิด

คุณค่าความงาม ความสมบูรณ์กบัอาคารสถานทีเพิมมากขึน   
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This  Master degree thesis  of a creation of prints to decorate Phu Petra Resort, Ao 

Nang, Krabi, is about" a rural lifestyle with the fantastic of happiness" by the idea of creation 

about common, charming and valuable in the daily life of rural people. Learning from the 

environment that influence of living their life in the South depends on the nature together with 

kindness of people in rural areas. From these goodness, I was impressed and had a great memory. 

So I would like to convey all of these stories through the process critical thinking and to combine 

a new value of arts by using the shape that was based from nature and a by adaptation with my 

aesthetic attitude. Using Lithographic techniques to create a great atmosphere that reflects the 

rural lifestyle with happiness.  

This expression is to be applied to the printmaking that is consistent with the concept 

of interior design in Phu Petra Resort, Ao Nang, Krabi. A hatmonious involvement of the area 

that the prints lie on. This will cause more aesthetic values and more perfect in these buildings.  
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กติตกิรรมประกาศ 

 

ความสาํเร็จในการศึกษาโครงการวิทยานิพนธ ์เรือง “วิถีชีวิตชนบทกบัจินตนาการแห่ง

ความสุข” เพือนาํไปตกแต่งโรงแรมภูเภตรา รีสอร์ท อ่าวนาง จงัหวดักระบี ซึงขา้พเจา้ไดรั้บการ

สนบัสนุน ส่งเสริม และไดรั้บคาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์จากหลายท่าน เริมตงัแต่การรวบรวมขอ้มลู 

จนกระทงัการทาํโครงการวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ ขา้พเจา้จึงขอขอบคุณทุกท่านทีไดใ้ห้ความ

ช่วยเหลือมาโดยตลอด  

 ขอขอบคุณอาจารยใ์นภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ ใหก้ารศึกษาชีแนะแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  

 ขอเทิดทูนบูชาคุณบิดามารดา ทีใหโ้อกาสขา้พเจา้ไดรั้บการศึกษาจนประสบความสาํเร็จ

ทุกประการ  
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