
ง 

ง 

53152317: สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ: จิตรกรรม: เมือง เมืองศิวิไลซ์ /เซ็นทาราแกรนด์    กรุงเทพฯ  

โองการ คงคร้าม: โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพ่ือติดตั้งภายในโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ กรุงเทพฯ เรื่อง“เมืองศิวิไลซ์”.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง และ   
อ.วรภรรท สิทธิรัตน์.  59 หน้า. 

 
“เมืองศิวิไลซ์” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้รูปแบบกึ่งนามธรรม ใช้

เทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ โดยมี จุด เส้น รูปทรง และสีจากสภาพสิ่งแวดล้อมจากสิ่งต่าง  ๆ ที่อยู่ใน
เมืองหลวงของเรานั้นข้าพเจ้าเห็นถึง สาระในความงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวข้าพเจ้า มาสร้างสรรค์จัด
วางองค์ประกอบใหม่จากมุมมองที่มีอยู่จริงในเมือง เช่น บรรยากาศ แสงไฟ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ 
เมืองนั้นจึงบอกได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นมุมมองของข้าพเจ้า กระทั่งแสง เช้า กลางวัน  และ
เย็น บรรยากาศเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้าพเจ้าจึงประทับใจที่เห็นความงามของสิ่งเหล่านี้ จึง
บอกได้ว่าความเป็นเมืองนั้นแฝงด้วยอารมณ์และความรู้สึกอย่างมากมาย ก่อให้เกิดความงามที่ได้เห็น
ความศิวิไลซ์ในตัวของมันจึงท าให้ ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เห็นได้ชื่นชมกับสีสัน ความงดงาม 
 โครงการวิทยานิพนธ์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมหัวข้อ “เมืองศิวิไลซ์” ได้เลือกกรณีศึกษา
ออกแบบเพ่ือติดตั้งภายในพ้ืนที่ 5 จุด คือ บริเวณทางเดินอาคารต้อนรับบริเวณน้ าตก 1 จุด บริเวณ
ทางเดินหน้าลิฟท์ 2 จุด และทางขึ้นบรรได 1 จุด ทางเดินเชื่อมต่อกับระหว่างตัวห้างเซ็นทรัลเวิลด์ 
กับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ด้วยวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการต้อนรับ 
เพ่ือแสดงถึงความงามและความประทับใจ จากแสง สี และอารมณ์ความรู้สึกถึงความเป็น เมืองศิวิไลซ์ 
ในทางจิตรกรรม 

ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของโรงแรมที่ มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผสมผสานกับการตกแต่งแบบโมเดิร์น ที่มีความเรียบง่ายในการตกแต่ง ให้มี
ความสอดคล้องระหว่างผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมและโรงแรม โดยการน ารูปแบบการตกแต่งที่มีอยู่
เดิมของโรงแรมมาปรับใช้ในผลงานเพ่ือให้เกิดความกลมกลืนดังเช่นภายในเน้นการตกแต่งภายใต้ ธาตุ 
หลัก เช่น ดิน น้ า ลม ไฟ มาใช้กับโครงสร้างทางองค์ประกอบ น าแสง สีของการตกแต่งมามีส่วนร่วม
ในผลงาน และเมื่อน าผลงานจิตรกรรมเข้าไปติดตั้งกับสถานที่ให้ความรู้สึกท่ีสอดคล้องและเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสถานที่ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา          บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา...................................................... ปีการศึกษา 2557 
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53152317: MAJOR: APPLIED ART STUDIES 
KEY WORD: PAINTING: LIGHT COLOR/EMOTINAL/ANANTARA BANGKOK SATHORN 

ONGKRAN  KUNGKRAM: PAINTING PROJECT FOR  INTERIOR  DECORATION 
OF CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD BANGKOK HOTEL: “CIVILIZED  CITY”. THESIS 
ADVISORS : ASST.PROF. PRAIWAN DAKIIANG  AND VORAPAT SITHIRATN . 59 pp. 

“Civilized  City” 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 “Civilized  City” purposely to 
decorate lobby and room suite for Centara Grand at Central World Bangkok 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 “Civilized City” approved for the hotel. 
Therefore, Centara Grand at Central World Bangkok 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 
 
 วิทยานิพนธ์ ส าเร็จลงได้ข้าพเจ้าได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าปรึกษา แนะน า 
ชี้แนะตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ด้วยความเอาใจใสอย่างดียิ่ง  
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้  
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ทุกท่านที่
กรุณาให้แนวคิดและค าแนะน าอันมีค่าเพ่ือให้วิทยานิพนธ์ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ รศ.ดร.ไพโรจน์  ชมุนี, 
รศ. สน สีมาตรัง, อ. สมพงษ์  แสงอร่ามรุ่งโรจน์, ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง ผศ.พิทักษ์ สง่า, อ.สุรศักษ์ 
รอดเพราะบุญ, ผศ. ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต, ผศ.ประภากร สุคนธมณี อ.เสาวลักษณ์  กบิลสิงห์, อ.เกษร 
ผลจ านง, อ.วรภรรท สิทธิรัตน์, อ.อิทธิพล วิมลศิลป์, อ.อุณรุท กสิกรกรรม, รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า และ  
อ.สหเทพ เทพบุรี 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้ก าเนิดสั่งสอนให้ความรัก แก่ข้าพเจ้าและคณะ
ครูอาจารย์ที่ให้ความรู้และชี้แนวทาง ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้และขอบคุณเพ่ือน ๆ และทุกคนที่คอย
ให้ความช่วยเหลือ   และเป็นก าลังใจให้แก่ข้าพเจ้า 
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