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                 โรงแรมยายยา หัวหิน รีสอรท ต้ังอยูถนนเพชรเกษม (สายใต) อําเภอชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี ออกแบบตกแตงสไตรลทรอปคอลโมเดิรน เปนโรงแรมก่ึงรีสอรทขนาดใหญ มีบรรยากาศ

โดยรอบเงียบสงบ เปนสวนตัว มีความรมร่ืนสัมผัสไดทั้งบรรยากาศจากสวน ตนไม และกลิ่นอาย

ทองทะเล เปนที่พักยอดนิยมที่ใหความสงบในวันพักผอนไดเปนอยางดี 

                       ผลงานศิลปกรรมผาคร้ังน้ี สรางสรรคขึ้นเพื่อใชตกแตงภายในโรงแรมยายยา หัวหิน       

รีสอรท เปนรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม แสดงเน้ือหาเร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสภาพแวดลอม

บริเวณบาน ผานรูปทรง สีสัน ของดอกไม และวัชพืชที่ขึ้นริมชายหาด รวมถึงวิถีชีวิตของหมูบาน

ชาวประมง ในบรรยากาศที่ใหอารมณความรูสึก ความคิดถึง จิตนาการท่ีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เปน

การแสดงทักษะการ ยอม ตัดตอ เย็บ ปก ปะผา ลวดลายสีสันสดใส นําการเย็บผาแบบ Freemotion 

มาผสมผสานทําใหรูปแบบงานดูนาสนใจ ในรูปแบบกึ่งนามธรรมแบบสมัยใหมที่ประณีตและ

สวยงาม สําหรับการออกแบบติดตั้งผลงานไดเลือกพื้นที่กรณีศึกษา รวมทั้งหมด 5 จุดคือ บริเวณ

สวนตอนรับแขกผูเขาพัก หองแสดงผลงานที่จัดใหมีที่นั่งพักผอนสําหรับผูที่มาเขาพักโรงแรม และ

หองพักจํานวน 3 รูปแบบ เมื่อทดลองติดตั้งผลงานแลวพบวามีความเหมาะสมกับรูปแบบการ

ตกแตงภายในโรงแรมที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดีโดยมิตองปรับเปลี่ยนสิ่งใด สามารถเสริมเติมเต็ม

สุนทรียภาพ บรรยากาศสุขสดชื่นจากธรรมชาติดอกไมที่สวยงาม นาประทับใจใหกับแขกผูมาเยือน

โรงแรมยายยา หัวหิน รีสอรท อยางดีงาม 
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                     This thesis is a fabric art creation project for decoration at the YaiYa Hua Hin 

Resort. This is a large hotel and resort located on Hua Hin beach, Prachuap Khiri Khan Province. 

This hotel offers guests privacy and a calm relaxing atmosphere. The hotel is decorated in a 

tropical modern style, the gardens are set in a sylvan environment and also give a sense of the 

seaside. This resort is highly popular with those looking for a peaceful holiday.   

                      This piece of fabric art work that is decorating the YaiYa Hua Hin Resort has been 

created in a semi abstract form. This piece of art tells stories of nature and of neighborhood 

environments and also uses the colors and shapes of flowers in the design as well as some weeds 

that can be found on a beach. The art is also inspired by the fishing village lifestyle. The images in 

the art convey nostalgia and stir the imagination as things change over time. This work of art 

exhibits the skills of fabric dyeing, cutting, sewing, embroidery and patch work, which creates the 

colorful fabric pattern. The above skills combined with the sewing technique called “Freemotion” 

adds to the interesting appearance of the work in its modern semi-abstract style and this is 

exquisite and elegant.  When designing and installing this piece of work five locations were 

chosen for this case study. The reception area, a showroom with a seating area for hotel guests and 

3 types of hotel suites. Once the works were in place the results showed that the works suited and 

matched the hotel’s original decoration and nothing needed to be changed. This fabric art creation 

project has added to the guests’ appreciation of the YaiYa Hua Hin Resort and adds to the natural 

atmosphere with refreshing images of beautiful flowers that make a lasting impression on all hotel 

visitors.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

                 ความสําเร็จในการสรางสรรคโครงการวิทยานิพนธคร้ังน้ี ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงตอบิดา มารดา ที่อุปถัมภอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส สนับสนุน ใหโอกาสไดรับการศึกษาจน

จบหลักสูตรขั้นปริญญาโท ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวไชยวรรณ และครอบครัวชนะสิทธ 

สําหรับกําลังใจ ความชวยเหลือ และเติมเต็มใหการทําผลงานสรางสรรควิทยานิพนธคร้ังน้ีสําเร็จได

เปนอยางดี 

                  ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยประภากร  สุคนธมณี ผูชวยศาสตราจารย

พิทักษ  สงา และอาจารยวรภรรท  สิทธิรัตน ที่เสียสละเวลา ใหความรู และคําชี้แนะ ดวยความเอาใจ

ใสเปนอยางดีมาโดยตลอด รวมไปถึงคณาจารยภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาทุกทานที่ไดใหความรู

คําแนะนํา วิจารณในผลงานแตละชิ้น เปนการเพิ่มพูนความรูและเปดโลกทัศนที่เปนประโยชนแก

ขาพเจา  ในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับนี้ทําใหสมบูรณยิ่งขึ้น 

                  ขอขอบคุณโรงแรมยายยา หัวหิน รีสอรท สําหรับขอมูลอันเปนประโยชนในการทํา

วิทยานิพนธ ขอขอบคุณทุกกําลังใจจากพ่ีๆและเพื่อนๆ ที่คอยหวงใยชวยเหลือซึ่งกันและกัน ขอให

ความดีงามจงมีแกผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจศึกษาหาความรูทางศิลปะสืบไป 
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