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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 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Applied Arts Studies Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature ……………………………………………… Academic Year  2014 
Thesis Advisors’ signature 1. ………..……..………….…… 2. ………………………………… 
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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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บทที่ 1 
บทน า 

 
 เมือง เป็น การรวมความหลากหลาย ทั้งด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสถาปัตยกรรมการคมนาคม 
และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ าสมัย เหมือนกับว่า มีการเปลี่ยนเเปลงอยู่ตลอดเวลาและมีการสร้างสิ่งใหม่ขึ้น
อีก ต่อไปในอนาคต เกิดข้ึนอีกอย่างมาก 
 
ความเป็นมา และความส าคัญของการสร้างสรรค์            
 เมืองเป็นอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและจิตใจมนุษย์ มนุษย์จึงมีความสุขอยู่ในสิ่งเเวดล้อม
ทางสุนทรีย์ที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ เเสง และสี ของโลกสมัยใหม่ ที่เปลี่ ยนแปลงไปตามความเจริญของ
เมืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ปัจจุบันความเจริญต่าง ๆ มากมายทั้งวัตถุและเทคโนโลยีท าให้สังคมเมืองใน
ปัจจุบัน มีความเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่องและด้วยเหตุผลเหล่านี้ท าให้เมืองนั้นขยายตัวและน าความเจริญ
มาสู่พื้นท่ีโดยรอบ ๆ อย่างเห็นได้ชัด เปรียบได้ว่าเมืองนั้นไม่เคยหยุดนิ่งด้วยสิ่งเหล่านี้มนุษย์สร้างและ  
ขยายอาณาเขตกระจายความเจริญต่าง ๆ มาพร้อม กับเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญจึงท าให้เกิด
ความเจริญ ต่อเนื่องและน าไปสู่อนาคตจากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในเมืองหลวงของเรานั้นข้าพเจ้าเห็นถึง     
สาระในความงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวข้าพเจ้า เช่นบรรยากาศแสงไฟที่สะท้อนให้เห็นถึงเมืองนั้นจึง
บอกได้ถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นมุมมองของข้าพเจ้า กระทั่งแสง เช้า กลางวัน และเย็น 
บรรยากาศเหล่านี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้าพเจ้าประทับใจที่เห็นความงามของสิ่งเหล่านี้ จึงบอกได้
ว่าความเป็นเมืองนั้นแฝงด้วยอารมณ์และความรู้สึกอย่างมากมาย ก่อให้เกิดความงามที่ได้เห็นความ
ศิวิไลซ์ในตัวของมันจึงท าให้ ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เห็นได้ชื่นชมกับสีสัน ความงดงามจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท าให้ข้าพเจ้านึกถึงการด ารงชีวิตและอารมณ์ความรู้สึก จึงท าให้ข้าพเจ้าเกิด
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งและบรรยากาศของแสงสีตลอดจน โครงสร้างของเมืองที่สอดคล้องกับความ
ประทับใจ ในความเจริญต่าง ๆ ที่ไม่หยุดนิ่ง แสงจากตึก อาคาร รวมถึงบรรยากาศของการเคลื่อนไหว
ของแสง สี กับพ้ืนที่ที่เป็นบรรยากาศ ที่ได้เห็น บรรยากาศสีสัน ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปอยู่เสมอ ให้
สัมผัส และรับรู้ที่แตกต่างทางอารมณ์แสดงถึงรูปทรงบรรยากาศต่างที่ได้ พบเห็นมา โดยถ่ายทอด
ผลงานออกมาในรูปแบบ กึ่งนามธรรมและความประทับใจผ่านอารมณ์และความรู้สึก ต่าง  ๆ ของ
เมืองมาผสมผสานในงานกราฟฟิค โดยตัดทอนรูปทรงต่าง ๆ ให้หลุดออกจากความเป็นจริง และให้
เหลือสัญญลักษณ์ ที่เเสดงออกถึงความงามทางศิลปะ โดยใช้เรื่องของ เส้นสีรูปทรงบรรยากาศ และ
องค์ประกอบ ทางทัศนธาตุ ที่สื่อ ออกมาเป็น เทคนิคทางจิตรกรรม ผสานกับการตอบสนอง ต่อ    
สถานที่ที่จะน าผลงานไปติดตั้ง เป็นการผสมผสานกันระหว่าง ตัวผลงานและสิ่งเเวดล้อม คือสถานที่
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ปรากฏเป็นผลงาน ศิลปะประยุกต์ที่สมบูรณ์ โดยให้ ความส าคัญกับการออกแบบเพ่ือติดตั้ง ณ 
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์  กรุงเทพฯ  

 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตปทุมวัน  ถนนพระรามหนึ่ง  
กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งธรุกิจชั้นน าในกรุงเทพ โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ออกแบบมาจากรูป
ดอกบัว ขณะที่ก าลังบาน และเป็นโรงแรมที่ผสม กลิ่นอายตะวันออกและตะวันตก เน้นการตกแต่งใน
รูปแบบโมเดิร์น เน้นความทันสมัยและเรียบง่าย เป็นที่รวมความหรูหราของความทันสมัย  เรียกได้ว่า
เป็นโรงแรมชั้นน าของกรุงเทพก็ว่าได้  รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของโรงแรม เน้นรูปแบบโมเดิร์นให้ดู
เรียบง่ายตัวโรงแรมสูง 55 ชั้น เน้นการตกแต่งภายใต้ธาตุหลัก เช่น ดิน น้ า ลม ไฟ โดยมีพ้ืนที่เชื่อมต่อ
กับห้าง เซ็นทรัลเวิลด์  เนื่องด้วยเป็นส่วนภายในอาคารข้อนข้างกว้าง เน้นใช้สีขาว จากหินให้ดูสะอาด
กับโทนสีขาว และเน้นกระจกที่สามารถมองเห็นวิวและทิวทัศน์ ของกรุงเทพได้อย่างดีดูแล้วสบายตา
โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัด ท าให้ไม่รู้สึกวุ่นวายถึงแม้จะอยู่ในใจกลางเมืองก็ตาม ดังนั้นข้าพเจ้าจึงน าผลงาน
จิตรกรรมมาติดตั้งเรื่องเมือง ศิวิไลซ์เพื่อสนับสนุนโดยเป็นการน าเอาอารมณ์และความรู้ที่ประทับใจใน
ความงาม ของเมือง มาสร้างเป็นงานศิลปะสร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้มาเยือนและเข้าพักโรงแรมนี้เพ่ือให้
กลมกลืนกับต าแหน่งและผลงานที่ติดตั้งในแต่ละจุดเป็นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ระหว่างสถานที่กับงานศิลปะ 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือแสดงทัศนคติและกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตกแต่ง 
โดยให้เกิดความกลมกลืน และความสอดคล้องกัน ระหว่าง ผลงานกับ สถานที่ภายในอาคารและ
สภาพแวดล้อมรอบข้างโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ร่วมเป็นเงื่อนไขในการสร้างสรรค์โดยให้
ความส าคัญกับการออกแบบเพื่อติดตั้งภายในพ้ืนที่ส่วน ล๊อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 

2. เพ่ือน าเสนอผลงานจิตรกรรมภายใต้รูปแบบกึ่งนามธรรม แสดงเนื้อหาสาระทาง
ศิลปะ โดยอาศัยรูปทรงและโครงสร้างสีจากมิติของเมืองและสีจากสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมเมือง
เป็นสื่อในการแสดงออกโดยแสดงสาระส าคัญเรื่องสีเป็นหลัก ตามความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมาจาก
อารมณ์ความรู้สึกที่ได้เข้าไปพบเห็นและสัมผัส ระหว่างสถานที่กับงานศิลปะ 
 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 สมมุติฐานในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าคือการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพ่ือตกแต่ง
โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เรื่อง “เมืองศิวิไลซ์”  ได้น าเสนอเก่ียวกับความงามและ การ
ตกแต่งเพ่ือให้สอดคล้องระหว่างโรงแรมกับตัวงานเป็นการ สร้างบรรยากาศทางสุนทรีย์ภาพภายในตัว
อาคารด้วยลักษณะที่มีความเฉพาะตัวได้เรียนรู้และสัมผัสสร้างความประทับใจแก่ ผู้พบเห็นผ่าน
ผลงานจิตรกรรม 

1. ผลงานการสร้างสรรค์ 
  1.1 เนื้อหาสาระของผลงานแสดงออกถึงความงามและความประทับใจ เรื่อง ของ

บรรยากาศแสง  สี รูปทรง และมิติโครงสร้างจากสภาพแวดล้อมของสังคม จากประสบการณ์ การรับรู้ 
อารมณ์ความรู้สึก 
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  1.2 รูปแบบของผลงานเป็นการน าเอา สีสันจากบรรยากาศ และอารมณ์ความรู้สึก
ของสภาพแวดล้อมสังคม มาสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิค 

  1.3 เทคนิคที่ใช้ เป็นการดัดแปลง ตัดทอนรูปทรงของสภาพแวดล้อมของสั งคม 
แสดงออกด้วยเทคนิคสีอะคริลิค น าเสนอภายใต้รูปแบบกึ่งนามธรรม มีเนื้อหาผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ
แบบ จุดนิยม จัดองค์ประกอบด้วยการใช้โครงสร้างสีและรูปทรง น าเอากระบวนการเทคนิคมาใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน มุ่งเน้นสร้างสรรค์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่เพ่ือสร้างอารมณ์
ความรู้สึกแก่ผู้ที่มาพักในโรงแรมให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย 

 2. ศึกษาเฉพาะส่วนอาคารต้อนรับ (Lobby)  
       2.1 สภาพภูมิทัศน์ภายนอกตัวโรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 

2.2 ลักษณะการออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารของโรงแรม 
2.3 ขนาดของพ้ืนที่ภายในส่วนอาคารต้อนรับ (Lobby) ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

กรุงเทพฯ 
2.4 บรรยากาศภายใน ส่วนอาคารต้อนรับ (Lobby) ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

กรุงเทพฯ 
2.5 ลักษณะการใช้สอยภายในส่วนอาคารต้อนรับ (Lobby) ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 

กรุงเทพฯ 
 3. ศึกษาความสัมพันธ์และความสอดคล้องระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับส่วนอาคาร

ต้อนรับ (Lobbyของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ติดตั้ง  
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการสร้างสรรค์ 

 1. การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบของการสร้างสรรค์ 
  1.1 ข้อมูลขั้นต้น : ข้อมูลจากประสบการณ์และความประทับใจส่วนตัวที่ได้สัมผัสกับ

บรรยากาศของสภาพแวดล้อมสังคมเมืองและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
   1.1.1 ทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับรู้ถึงบรรยากาศ แสง สี อารมณ์ความรู้สึก 

ในช่วงเวลาที่ได้สัมผัส 
   1.1.2 ค้นหามุมมองต่างๆที่สามารถสื่อตรงกับอารมณ์ความรู้สึกมากที่สุด 

รวมถึงความงามในบรรยากาศช่วงเวลาต่างๆตามทัศนคติส่วนตัว รวมทั้งรูปแบบจังหวะช่วงเวลา และ
องค์ประกอบต่างๆว่าให้ความรู้ให้ความงามอย่างไร 

   1.1.3 ทบทวนประสบการณ์จากการศึกษาและความสนใจของผลงานใน
รูปแบบกึ่งนามธรรม น ามาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไร 

   1.1.4 ค้นหามุมมองต่าง ๆ ที่สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึก จากโรงแรม     
เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ที่มีมุมมองที่องค์ประกอบปะทะสายตา ให้เห็นถึงความงาม ตามทัศนคติ
ส่วนตัวออกมาเป็นรูปแบบ จังหวะช่วงเวลา และองค์ประกอบต่าง ๆ 

   1.1.5 วิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ จิตรกรรม เทคนิค สี
อะคริลิค 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ 
  2.1 น าข้อมูลขั้นต้นและข้อมูลขั้นรอง มาท าการวิเคราะห์ กลั่นกรองและคัดเลือก

เพ่ือจัดท าเป็นภาพร่าง โดยก าหนดโครงสร้างจากรูปทรง สี่แยก ถนน ตึก รถ สีสันบรรยากาศของ
สภาพแวดล้อมสังคมเมือง เพ่ือหาความหลากหลายของภาพร่าง ที่มีความลงตัว และคัดเลือกภาพที่
น่าสนใจ มีความเป็นไปได้ น ามาประกอบขึ้นใหม่ จัดวางองค์ประกอบให้สมบูรณ์ ลงตัว ยิ่งขึ้นตาม
จินตนาการและความรู้สึกส่วนตัว 

  2.2 แก้ไขและพัฒนาภาพร่าง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานจริงต่อไป 
 3. การสร้างสรรค์งานก่อนการสร้างสรรค์ผลงานจริงเป็นการคัดเลือก คือการท าภาพ

ร่างและโมเดลต้นแบบ เพื่อขยายและน าไปปฏิบัติจริง 
  3.1 หาข้อมูลที่สามารถเป็นแนวทางในการท างาน 
  3.2 น าแบบร่าง (Sketch) ที่จัดท าหลายแบบมาวิเคราะห์ แล้วเลือกแบบที่คิดว่า

เหมาะสมที่สุด มาก าหนดขนาดที่ได้จากการเลือก เพ่ือน ามาขยายท างานจริง 
  3.3 ลงมือปฏิบัติงานจริง ขึ้นร่างภาพ และเก็บลายละเอียดของผลงานให้ได้ตามแบบ

ร่างตามที่ก าหนดให้มากท่ีสุด 
  3.4 วิเคราะห์ตรวจสอบลักษณะผลงาน ตามความพอใจ ตามวัตถุประสงค์เพ่ือหา

ข้อสรุป ทั้งในระหว่างท างาน และเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 4. การสร้างสรรค์ผลงานมีวิธีดังนี้ 
  4.1 น าข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดมาสร้างสรรค์เป็นภาพร่าง (Sketch)  
  4.2 น าภาพร่าง (Sketch) ที่จัดไว้หลายแบบมาวิเคราะห์ และเลือกแบบที่เหมาะสม

ที่สุด ก าหนดขนาด น ามาขยายเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานจริง 
  4.3 ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์งานจริง 
   4.3.1 น าเฟรมไม้ ที่มีขนาดตามที่เราต้องการ แล้วน าผ้าใบ มาขึงกับเฟรมไม้ 
   4.3.2 น าสีอะครีลิค มาทารองพ้ืนเฟรมผ้าใบ ตามสีที่เราก าหนด 
   4.3.3 ขึ้นร่างงานตามแบบ ที่ก าหนดไว้ 
 5. การตกแต่งผลงานให้มีความสมบูรณ์ ลงตัว สอดคล้องกับภาพร่างที่ท าการเลือกไว้ 
 6. การน าเสนอผลงาน พร้อมน าเสนอภาพผลงาน ตกแต่งเข้ากับสถานที่ โรงแรม เซ็น

ทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 7. สรุปผลการศึกษาตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

เนื้อหา และวัตถุประสงค์ 
 

แหล่งข้อมูล 
 1. สภาพแวดล้อมในเมือง 
 2. โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
 3. อินเตอร์เน็ต 
 4. ส านักหอสมุดกลาง มหาลัยศิลปปากร วังท่าพระ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
 1. กล้องถ่ายรูป ส าหรับเก็บข้อมูล 
 2.  สมุดร่างภาพ  
 3.  เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

  3.1 เฟรมไม้  
  3.2 ผ้าใบ 
  3.3 สีทารองพ้ืนอะครีลิค  
  3.4 กาวลาเท็ค 
  3.5 ฟองน้ า 
  3.6 พู่กัน 
  3.7 สีอะคริลิค 
  3.8 อุปกรณ์อ่ืน ๆ ได้แก่ กรรไกร ตลับเมตร คัตเตอร์ แปรงทาสี ดินสอ ปากกา 

ยางลบ  
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บทที่ 2 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ในการเข้าไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อมเช่น ตึก อาคาร แสง ไฟ บรรยากาศ ทั้งเช้า และ

เย็น แสงไฟจากอาคารต่างๆและท้องถนนเคลื่อนไหวไปตามเวลาเช้ากลางวัน เเละเย็นท าให้เกิดเเรง
บันดาลใจในการที่ได้เห็น ได้รับรู้ บรรยากาศของการเคลื่อนไหว ท าให้เกิด ความงาม จากการน า
สภาพแวดล้อมทางสังคมเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความรู้สึกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าพเจ้า และน ามาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานขอข้าพเจ้าในครั้งนี้ 

 
พื้นฐานทางความคิด และประสบการณ์ส่วนตัว 

ในปัจจุบัน เมืองมีความเจริญ  ความทันสมัย เป็น ศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจ และ
ศูนย์กลาง เเห่งการเรียนรู้ต่างๆและ ศูนย์กลาง วัฒนธรรม และการคมนาคมที่สะดวก เช่น รถไฟฟ้า  
และรถยนต์ตึกต่างๆที่ตั้งอยู่เรียงราย รวมไปถึงที่พักอาศัย ต่างๆนั้น มีรูปร่างและรูปทรง สีและมิติ 
ด้วยความที่เป็นเมืองหลวงนั้น จึงการความเจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และรวมกับสภาพแวดล้อมของ
สังคมเมืองนั้น การเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง  เกิด เเสง สี บรรยากาศ ที่เกิดจากธรรมชาติและ มนุษย์
สร้างขึ้น มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดเป็นความงามที่ไม่เคยหยุดนิ่งส่งผลต่อความคิดของ
ข้าพเจ้าและความประทับใจของการที่ได้รับรู้และได้เห็นตลอดจน เข้าไปสัมผัสและใช้ชีวิตจาก
สภาพแวดล้อมในเมืองและในช่วงเวลานั้นในบรรยากาศที่เคลื่อนไหวเกิดการผสมผสานกลมกลืน
ระหว่างตึกและอาคารส่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกมุมมองที่เเตกต่างกันและในสภาพสังคมนั้นได้
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีเเนวโน้มที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดทั้งนี้เพ่ือสร้างความ
สะดวกสบายรวดเร็วให้กับ มนุษย์ในการด ารงชีวิต ประจ าวัน และนอกเหนือจากประโยชน์ ที่ได้กล่าว
มาแล้ว ยังได้สุนทรียภาพที่เกิดขึ้นจากความเจริญที่สภาพเเวดล้อมของสังคมเมืองตามมาด้ วยโดยใน
เรื่องของเเสงและบรรยากาศต่าง ๆ มีการเเข่งขันเป็นอย่างมาก ในการสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความ
โดดเด่นขึ้นมาในเมืองนั้น เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ ให้กับมนุษย์มากขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วน
ถูกการเเต่งเติมและพัฒนาไปตามยุคสมัยด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ ข้าพเจ้าจริงน าเอาความงามตรงนี้
มาถ่ายทอดเป็นผลงานท าให้ข้าพเจ้าถูกกระตุ้น อารมณ์และความรู้สึกจากบรรยากาศเหล่านี้น าไปสู่
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
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ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง 
ที่มา: ใบหยก & มหานคร, เข้าถึงเมื่อ 02 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://picpost.postjung. 
com/130407.html 
 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง 
ที่มา: Beauty of Bangkok in the night,  เข้าถึงเม่ือ 02 มิถุนายน 2558,  เข้าถึงได้จาก http:// 
www.dek-d.com/board/view/1552948/ 
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศของสภาพแวดล้อมสังคมเมือง 
ที่มา: กรุงเทพราตรี,  เข้าถึงเมื่อ 02 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.doohoon.com/ 
smf/index.php?topic=19389.0. 
 
สรุปอิทธิพลจากพื้นฐานทางแนวความคิด และประสบการณ์ส่วนตัว 
 จากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปเห็น และใช้ชีวิตในสังคมเมือง ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจใน
บรรยากาศต่าง ๆ ของช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลง เกิดความประทับใจและได้เกิดมุมมองใหม่  ๆ ในการ
สร้างสรรค์งานนี้  ณ ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ศึกษาระดับปริญญาโท จึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานออกมา
จากความรู้สึกที่เข้าไปสัมผัส ออกมาเป็นงานศิลปะ 
 
อิทธิพลที่ได้รับจากงานศิลปะ 
 นอกจากสภาพแวดล้อมในเมือง และบรรยากาศ เป็นตัวก าหนดรูปแบบในการท างาน
การสร้าสรรค์ผลงาน  การรับเอาอิทธิพลทางด้านรูปแบบศิลปกรรมก็มีส่วน ส าคัญและเป็นตัวส่งเสริม
อิสระทางความคิดให้ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการท างาน 

1. ศิลปะนามธรรม 
  ความเป็นมาของศิลปะนามธรรมเป็นค าเรียกชื่อศิลปกรรมลัทธิหนึ่งในคริสต์ศตวรรษ
ที ่20 ซึ่งเป็นที่นิยมปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  ที่มีรูปแบบ
เป็นปฏิปักษ์ต่อข้อคิดตามแบบประเพณีนิยมซึ่งเคยท ากันมานานโดยเฉพาะการลอกเลียนแบบจาก
ธรรมชาติ 
  ศิลปะลัทธินี้เกิดจากการผสมกันระหว่างศิลปะลัทธินามธรรม (Abstract Art) มีผล
พัฒนามาจากผลงานของคันดินสกี้ ซึ่งท ามาตั้งแต่ ค.ศ. 1913 มีหลักการใหญ่อยู่ที่การแสดงออกอย่าง
อิสระเสรีและใช้สีสดใส แสดงภาวะทางอารมณ์ของศิลปินซึ่งบังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่ได้มีการ
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ตระเตรียมวางแผนล่วงหน้ามาก่อน และค้นพบ “องค์ประกอบบริสุทธิ์” (ปราศจากเรื่องราวและ
รูปทรงที่ดูรู้เรื่อง) ด้วยการ “หลุดพ้นจากการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสิ่งเริ่มต้น” 
  โดยหลักสุนทรียภาพ สีและรูปทรงได้น ามาใช้แสดงความรู้สึกภายใน ให้กระท า
ออกมาโดยจิตไร้ส านึก องค์ประกอบซึ่งใช้รูปทรงแบบเรขาคณิตนั้นไม่ใช่ความคิดใหม่ เพราะเคยมี
มาแล้วในศิลปะของชาวเปอร์เซียก่อนหน้านี้ การสร้างศิลปะบนพ้ืนฐานเพียงจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวย่อม
ไม่มีความเจริญงอกงามได้ เพราะดูเหมือนพอเริ่มต้นจะท าก็ดูวิถีทางมืดมิดเสียแล้ว เนื่องจาก
ปราศจากการเรียนรู้ ศิลปินต้องฝึกฝนไม่เพียงแต่เรื่องของดวงตา หากวิญญาณจะต้องได้รับการฝึกฝน
ด้วยเช่นกัน คันดินสกี้ได้กล่าวเปิดแนวทางไว้ ท าให้เกิดความคิดในเรื่องนามธรรมกว้างขวางออกไปอีก
ศิลปินกลุ่มแอ็บสแตรกท์ เอ็กซเพรสชันนิสต์ ได้เพ่ิมเติมบางอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่คันดินสกี้มิได้
กล่าวถึง เช่น หลัก “อัตโนมัติ” ของพวกเซอเรียลลิสต์ ซึ่งกล่าวถึงการเกิดขึ้นโดยฉับพลันของจิตไร้
ส านึก การนึกฝัน การสังเกต จากเหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญอย่างทันทีทันใดของรูปทรงต่าง  ๆ รวมทั้ง
ปรากฏการณ์ของสรรพสิ่งทั้งหลาย ซึ่งไม่สามารถวัดหาค่าความแน่นอนความงามได้ นอกจากนี้ยังได้มี
การเสนอการมองดูสรรพสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่มีระเบียบและไร้ระเบียบ พวกเขาปฏิเสธการสร้างงานที่มีการ
ไตร่ตรองล่วงหน้า เพ่ิมความพยายามในการบุกเบิกทางเทคนิควิธีการให้พิสดารยิ่งขึ้น ดังเช่น การ
แสดงออกเกี่ยวกับลีลาของรอยแปรงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สร้างงาน พวกเขาส านึกในคุณค่าของ
น้ าหนักอ่อนแก่ องค์ประกอบ และสี ว่ามีความส าคัญอย่างสูงต่อการเร้าจักษุประสาทของผู้ชม นี่เป็น
จุดพัฒนาการด้านหนึ่งซึ่งมาจากข้อคิดและผลงานของคันดินสกี้ ยังมีสาเหตุส าคัญที่ท าให้แอ็บสแต
รกท์เอ็กซเพรสชันนิสม์สามารถสร้างหลักการข้อคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น คือ การน าเอาอิทธิพลทางหลัก
ปรัชญาทางพุทธศาสนานิกายเซ็นกับศิลปะประเพณีของจีนและญี่ปุ่น มาใช้ ท าให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบและความคิดออกไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 4 ภาพประกอบผลงานศิลปินคันดินสกี้ Black lines 
ที่มา: คันดินสกี้, Black lines, เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://th.wiki 
pedia. org/w/index.php?title=วาซีลี_คันดินสกี&oldid=5345824. 
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อิทธิพลจากการศึกษาในเรื่องทฤษฏีของสี-แสง 
ในบรรดาส่วนประกอบของทัศนศิลป์ที่ผ่านมาในแต่ละบทมีองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญคือ

สี (color) และน้ าหนักของสี (value of color) เพราะสีเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดคุณค่าในองค์ประกอบ
อ่ืนๆ เช่น การใช้สีป้ายให้เป็นสีต่างๆ การใช้สีให้เกิดรูปร่าง การใช้สีให้เกิดจังหวะ การใช้สีแสดง
ลักษณะของผิวพ้ืน นอกจากนั้นการใช้สียังมีส่วนส่งเสริม ให้เกิดความคิด ความรู้สึก และอารมณ์1 
 
ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 
 การศึกษาในระดับปริญญาตรีของข้าพเจ้าได้ศึกษาวิชาจิตรกรรมสากล ได้รับรู้ถึงการ
เรียนศิลปะในแขนงต่าง ๆ และต้องการหาความรู้เพ่ิมเติมอีก จึงได้มาสมัครเรียนในระดับ  ปริญญาโท 
ทางด้านประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) ที่เกี่ยวกับความงามทางด้านศิลปะ ควบคู่กับประโยชน์ใช้สอย 
โดยได้รับความรู้ทางศิลปะและการออกแบบ เพ่ือตกแต่ง กับสถานที่ไปพร้อม ๆ กัน โดยได้สร้างสรรค์
งานในรูปแบบเฉพาะตัวในงานชุดนี้ ก่อนน าเสนอเป็นวิทยานิพนธ์นั้น ได้ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนา
ผลงานในเรื่องราวของแสง สี บรรยากาศ รูปทรง เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นสังคมเมื องจากที่เคย
สัมผัสและใช้ชีวิต ด้วยเทคนิคสื่อผสมและน าวัสดุต่าง ๆ มาใช้กับผลงาน เป็นการเรียนรู้และทดลอง
เพ่ือน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกที่ต้องการต่อไป 
 ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยเทคนิคสื่อผสม
และน าวัสดุต่าง ๆ มาใช้ผสมผสานกันในผลงาน โดยต้องการแสดงถึงมิติของสังคมเมือง โดยการใช้เส้น 
สี น้ าหนัก รูปทรงมาจัดการและทับซ้อนท าให้เกิดมิติ เมื่อปะทะสายตาจะรู้สึกถึงความลึกในมิติของ
ชิ้นงานได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศของสังคมเมืองในช่วงเวลาต่าง ๆ มาสื่อในการแสดงออกถึง
อารมณ์ความรู้สึกในผลงาน 
 ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ จึงเป็นการเริ่มต้นความรู้ประกอบกับการ
สร้างสรรค์ ผลงาน จริงเพื่อทดลองหาความเป็นไปได้  ที่สามารถเอามาใช้ เป็นความรู้ในการสร้างงาน
วิทยานิพนธ์ดังนี้  
 ช่วงท่ี 1 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรายวิชา Advanced Applied Art Studio I 
ปีการศึกษา ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2553 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะเริ่มต้น เมื่อเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นการค้นคว้า
หาแนวทางต่าง ๆ และได้ทดลอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และเกิดความชัดเจนในการท างานศิลปะ
และเเสดงออก ในความเป็นตัวเอง โดยที่ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่อง เมือง ซึ่งได้เข้าไปสัมผัส และใช้
ชีวิต ข้าพเจ้าหลงไหลในบรรยากาศเหล่านั้น โดยใช้เทคนิค สื่อผสมและน าวัสดุต่าง ๆ มาใช้กับผลงาน 
เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่และได้เรียนรู้ในการทดลอง ท าผลงานศิลปะ 
 

                                           
1 คันดินสกี้,  Black lines,  เข้าถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://th. 

wikipedia. org/w/index.php?title=วาซีลี_คันดินสกี&oldid=5345824. 
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ภาพที่ 5 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 1 ภาพที่ 1 
 ชื่อภาพ แสง สี 1 
 เทคนิค สื่อผสม และวัสดุ  
 ขนาด  90 x 180 ซ.ม. 
 

ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามค่ าคืนของเมือง แสงสี ไฟ
ของตึกอาคารในเมือง รถที่วิ่งไปมาเกิดเป็นแสงสีสวยงาม โลกที่ไม่ เคยหลับ แม้ในที่มืดก็มีความสว่าง
ส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจในแสงไฟสีต่าง  ๆ สร้างความ
เคลื่อนไหวภายใน แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในครั้งนี้   
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ภาพที่ 6 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 1 ภาพที่ 2 
 ชื่อภาพ แสง สี 2 
 เทคนิค สื่อผสม และวัสดุ  
 ขนาด  120 x 180 ซ.ม. 
 

 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ จากบรรยากาศยามค่ าคืนของเมือง โดยใช้การ
ทับซ้อนจาก โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่และความงามที่เกิดจากการทับซ้อนของ
รูปทรง เส้น สี สร้างมิติ สื่อถึงความเคลื่อนไหวไปยังเป้าหมายที่ทุกคนมุ่งหวังเอาไว้ ดังชีวิตในสังคม
เมือง ที่ต่างคนต่างมุ่งไปหาเป้าหมายที่วางเอาไว้  
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ภาพที่ 7 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 1 ภาพที่ 3 
 ชื่อภาพ แสง สี 3 
 เทคนิค สื่อผสม และวัสดุ  
 ขนาด  140 x 160 ซ.ม. 
 

 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ จากบรรยากาศยามค่ าคืนของเมือง  โดยใช้ 
การทับซ้อนจาก โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ ผลงานชิ้นนี้พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม 
แก้ไข จากชิ้นที่ผ่านมา เพ่ิมความเป็นมิติ โครงสร้าง เส้น สี จังหวะ แสดงออกถึงมิติของสังคมเมืองที่
ไม่มีวันหลับ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

14 

 ช่วงที่ 2 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรายวิชา Advanced Applied Art 
Studio 2 ปีการศึกษา ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2554 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 2 ได้แรงบันดาลใจจากสะภาพแวดล้อม สังคมเมือง 
ข้าพเจ้าพยามค้นหามุมมองใหม่เพ่ือศึกษาและทดลองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ือให้เกิดความ
งามท่ีลงตัวในชิ้นงาน 
 

 
 
ภาพที่ 8 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 2 ภาพที่ 1 
 ชื่อภาพ มุมมองเมือง 
 เทคนิค สื่อผสม และวัสดุ  
 ขนาด  120 x 200 ซ.ม. 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงาน ที่ได้แรงบันดาลใจ จากบรรยากาศ ยามค่ าคืนของเมืองโดยใช้
การทับซ้อนจาก โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ 
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ภาพที่ 9 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 2 ภาพที่ 2 
 ชื่อภาพ มุมมองเมือง 2 
 เทคนิค สื่อผสม และวัสดุ  
 ขนาด  180 x 360 ซ.ม. 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงาน ที่ได้แรงบันดาลใจจากของเมืองโดยใช้การทับซ้อนจาก โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ และเทคนิคใหม่ ๆ 
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 ช่วงที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรายวิชา Advanced Applied Art Studio 
2 ปีการศึกษา ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 พ.ศ. 2554 
 

 
 
ภาพที่ 10 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 3 ภาพที่ 1 
 ชื่อภาพ มุมมองเมือง 2 
 เทคนิค สื่อผสม และวัสดุ  
 ขนาด  120 x 180 ซ.ม. 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงาน ที่ได้แรงบันดาลใจจากของเมืองโดยใช้การทับซ้อนจาก โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ และเทคนิคใหม่ ๆ 
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ภาพที่ 11 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 3 ภาพที่ 2 
 ชื่อภาพ มุมมองเมือง 2 
 เทคนิค สื่อผสม และวัสดุ  
 ขนาด  120 x 180 ซ.ม. 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงาน ที่ได้แรงบันดาลใจจากของเมืองโดยใช้การทับซ้อนจาก โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่ และเทคนิคใหม่ ๆ  
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ช่วงท่ี 4 การพัฒนาผลงานจากสื่อผสม มาเป็นผลงานจิตรกรรม 
 ในการสร้างสรรค์ ผลงานในระยะท่ี 4 เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนในการสร้างสรรค์ของผลงาน
ข้าพเจ้า เพราะว่าได้เลือกโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ข้าพเจ้าเลือกในการ
ติดตั้งผลงานจิตรกรรมเข้าไปตกแต่ง ภายในโรงแรม โดยออกแบบผลงานให้เข้ากับสถานที่ เพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ จนในที่สุด ก็ได้เห็นแนวทางพัฒนาแนวความคิดของตัว
ข้าพเจ้าจนไปถึงการเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์เป็นแบบร่าง เพื่อการสร้างสรรค์สู่วิทยานิพนธ์ 
 

 
 

ภาพที่ 12 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 4 ภาพที่ 1 
 ชื่อภาพ ศิวิไลซ์ 1 

 เทคนิค สี อะครีลิค 
 ขนาด  120 x 200 ซ.ม. 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจิตรกรรมชิ้นแรกที่ได้ใช้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ  เป็น
ที่ติดตั้งงานเพ่ือเข้าไปติดตั้งกับสถานที่ให้ความรู้สึกที่สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งเสริม
สุนทรียภาพให้กับสถานที ่
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ภาพที่ 13 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 4 ภาพที่ 2 
 ชื่อภาพ ศิวิไลซ์ 2 
 เทคนิค สี อะครีลิค 
 ขนาด  120 x 200 ซ.ม. 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานจิตรกรรมชิ้นแลกที่ได้ใช้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ  
เป็นที่ติดตั้งงานเพ่ือเข้าไปติดตั้งกับสถานที่ให้ความรู้สึกที่สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ส่งเสริมสุนทรียภาพให้กับสถานที ่โดยยึดเอาคอนเซฟของโรงแรมเป็นหลัก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



20 

20 

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
 แนวทางการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าได้แสดงถึงความงามของสังคมเมือง ด้วยแสง สี
บรรยากาศ รูปทรง ในความรู้สึกและมุมมองของข้าพเจ้า มีที่มาทางความคิดซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ความรู้สึก และประสบการณ์ตรงส่วนตัว ซึ่งได้รับจากสภาพแวดล้อมในสังคมเมือง ที่อาศั ยอยู่ 
ตลอดจนรูปแบบการสร้างสรรค์ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลักษณะของศิลปะที่ตัวเองชื่นชอบและมีความ
ถนัด รวมไปจนถึงรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน ที่น าเอาสีและรูปทรง น ามาใช้ในการแสดงออกถึง
ความรู้สึกภายใน เพ่ือแสดงออกถึงความเป็นสังคมเมือง  
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ด้วยเทคนิค
สื่อผสม โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในการสร้างสรรค์ ผลงานที่แสดงออกถึง สังคมเมืองที่ความ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ราวกับเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับใหล ช่วงแรกในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการ
ค้นคว้าทดลอง หาแนวทาง เพ่ือพัฒนาให้เกิดความชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงาน และต้องแสดงถึง
ความเป็นตัวเอง 
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิค
สื่อผสม โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เพ่ือให้เกิดความงามที่ลงตัว และเกิดมุมมองใหม่  
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคสื่อผสม 
โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิคในการสร้างสรรค์ผลงานและท าให้ทับซ้อนกัน เพ่ือเกิดมุมมองใหม่  
 การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 4 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการ
สร้างสรรค์ผลงานเนื่องจาก ผลงานจิตรกรรมในครั้งนี้ติดตั้งภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนเทคนิคเพ่ือความสอดคล้อง กับสถานที่ และพัฒนาเนื้อหาแนวความคิดจนมีความ
ชัดเจน และน าไปสู่ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
การศึกษาสถานที่ติดตั้งผลงานโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่ต้องมี
ความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ และประโยชน์การใช้สอย เพื่อตกแต่งสถานที่โดยเฉพาะ ซึ่งจ าเป็นที่ต้องมีความ
สอดคล้องกันระหว่างแนวความคิดของผลงานและสถานที่ที่ต้องมีความกลมกลืนกันเมื่อน ามา
ประกอบกัน ทั้งสถานที่และผลงานจะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความสุนทรีย์และสะท้อน
ภาพลักษณ์ของสถานที่ตามวัตถุประสงค์ดังนั้นจึงต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของสถานที่ 
ทั้งในส่วนของกายภาพและแนวความคิดร่วมกับรูปแบบและแนวความคิดของงานจิตรกรรม 
 
 เพ่ือสามารถถ่ายทอดผลงานออกมาสอดคล้องกันอย่างมีเอกลักษณ์โดยมีล าดับขั้นตอน
ดังนี้ 
 
1. การศึกษาข้อมูล 
 1. สถานที่ติดตั้งผลงาน 
  1.1 รวบรวมข้อมูลสถานที่จาก หนังสือ อินเตอร์เน็ต และเดินทางไปส ารวจสถานที่จริง 
  1.2 น าข้อมูลที่ได้มาท้ังหมดน ามาวิเคราะห์ 
 2. การสร้างสรรค์ผลงาน 
  2.1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นความรู้ และเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม 
  2.2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและแนวความคิดเพ่ือน าไปสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรม 
 
2. สถานที่ติดตั้งผลงาน 
 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับสี่ดาวตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง
กรุงเทพมหานคร ในเขตปทุมวัน กรุงเทพ เป็นศูนย์กลางธุรกิจของเมืองและศูนย์การ ช็อปปิ้ง บันเทิง 
และการประชุมสัมมนา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ดึงดูดผู้คนเข้ามาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มา
ติดต่อธุรกิจ สัมมนาหรือมาพักผ่อน 
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ภาพที่ 14 ที่ตั้งโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
ที่มา: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ,  แผนที่ตั้ง,  เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558,  เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiticketmajar.com 
 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
ที่มา: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์,  เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558. 
เข้าถึงได้จาก http://www.orathai.igetweb.com 
 
3. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ คือตึกสูง 56 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงกรุงเทพฯ 
ในเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อาคารที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่ง
เป็นส่วนขยายของอาคารเวิลด์เทรคเซ็นเตอร์เดิม และมีการต่อเติมพ้ืนที่สาธารณะของโรงแรม ได้แก่ 
ลานจอดรถ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนแอนชั่น เซ็นเตอร์แอนเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งอยู่บนชั้น 22 และ 
23 ของโรงแรม โดยสามารถเข้าถึงได้จากลิฟต์ของโรงแรม 
 โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมหรู ตั้งอยู่ในย่านแหล่งช็อปปิ้งของกรุงเทพซึ่งห่างจากสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลมด้ายการเดิน 10 นาที ห่างจากศูนย์การค้าเอ็มบีเคและห้างสรรพสินค้าสยาม
พารากอนเป็นระยะยาวเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น รวมไปจนถึงเกสร พลาซ่าและสยาม อยู่ไม่ไกล
สามารถเดินทางได้สะดวกซึ่งเป็นท าเลในฝันของนักซ็อปปิ้งและผู้ที่ชอบเที่ยวชมรอบ ๆ ตัวเมือง 
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 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ให้บริการห้องพักท่ีสบายและทันสมัยทั้งหมด 503 ห้อง แบ่งเป็น 9 ประเภท มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน เช่น ภัตตาคาร, บาร์และสปาห้องฮิเซตินและเซ็นทรัลเวิลด์ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นสถานที่ ที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ให้ผู้คนมาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการมาติดต่อธุรกิจหรือมา
พักผ่อน 
 
4. ภูมิสถาปัตยกรรม 
 อาคารสูงขึ้นเหนือแท่นในฐานะแลนมาร์คหนึ่งของเส้นขอบฟ้ากรุงเทพฯ อาคารรูป
ทรงกระบอกซึ่งสร้างด้วยเหล็กและกระจกความสูงโดยตรงจากถนนประมาณ  189 เมตร มีการ
แสดงออกทางสถาปัตยกรรมด้วยการจัดการแถบแนวนอน วางทับอยู่บนโครงแนวตั้งและมีโครงสร้าง
เหล็กโค้งคล้ายดอกบัวประกอบเป็นชิ้นนอกสุดของอาคาร ปัจจุบันเป็นอาคารสูงที่สุดอันดับ 5 ของ
ประเทศไทย  
 ลักษณะโดดเด่นของตัวอาคารเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นผสมผสานความเป็นไทยที่มีรูปทรง
เงียบง่ายดูทันสมัยสวยงามแต่ดูดีมีสไตล์ เพดานสูงโปร่ง โล่งสบาย โดยสีที่ใช้ในการตกแต่งเป็นการ
ผสมผสานระหว่างพ้ืนขาวและผนังสีน้ าตาลเป็นสีของไม้ ตกแต่งประดับด้วยไฟเพ่ือเพ่ิมสีสันเพ่ือดึงดูด
สายตาผู้พบเห็น 
 4.1 บริเวณประตูทางเข้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
 ประตูทางเข้าออกแบบภายใต้แนวความคิดแบบสไตล์โมเดิร์น ดูทันสมัยใช้รูปทรง
เรขาคณิตมาตกแต่ง ดึงดูดสายตาด้วยเสาขนาดใหญ่สีเงินแวววาวสะท้อนสายตา ผนังและประตู
ทางเข้าเป็นกระจกใส เพดานสูง โค้งครึ่งวงกลม หลังคาโค้งรับกับพ้ืนโค้ง และเสาทรงกระบอกขนาด
ใหญ่ หลังคาจากโค้งเล็กมาโค้งใหญ่ดึงดูดสายตาเพ่ือดึงดูดสายตาตัวอักษรชื่อโรงแรมอยู่ด้านบน
หลังคาสีเงินโค้งตามหลังคาเพ่ือจะได้มองเห็นในระยะใกล้ 

 
ภาพที่ 16 ภาพบริเวณประตูทางเข้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
ที่มา: โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ, บริเวณหน้าโรงแรม, เข้าถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558. 
เข้าถึงได้จาก http://www.hotelsthaillang.com. 
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  4.2 บริเวณต้อนรับชั้น 1  
  สร้างข้ึนแบบเรียบง่าย เพดานสูง ท าให้รู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบาย ผนังสีขาวตัดด้วย
สีด าและสีทองเป็นจังหวะพ้ืนใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่และแบ่งพ้ืนที่โดยใช้สีเทาเพ่ือดึงดูดสายตา 
 

 
 

ภาพที่ 17   ภาพบริเวณต้อนรับชั้น 1 
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4.3 บริเวณหน้าลิฟต์ห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 
  บริเวณหน้าลิฟต์ห้องประชาสัมพันธ์ ลักษณะการตกแต่งภายใต้แนวคิดแบบสไตล์
โมเดิร์นผนังหินอ่อนสีขาวมีพ้ืนผิวสีเทาเล็กน้อย ตัดด้วยสีน้ าตาลเข้มเกือบด าเป็นจังหวะ นูนขึ้นมา
ลดหลั่นกันไป ตกแต่งด้วยไฟอยู่ภายในผนังเพ่ือเพ่ิมมิติได้อย่างสวยงาม เพดานตกแต่งเพดานลดหลั่น
กันดูมีมิติ เพิ่มลูกเล่นด้วยคริสตัลระย้าลงมาจากเพดาน ระยิบระยับราวกับแสงที่ค่อย ๆ ไหลลงมา 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 18   ภาพบริเวณหน้าลิฟต์ห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 
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4.4 บริเวณห้องอาหาร 
  ตกแต่งด้วยเสาขนาดใหญ่ สีด าแบบสีสันซึ่งเป็นไฟ สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสี เป็น
การตกแต่งด้วยการใช้ลูกเล่นของไฟ ให้ดูมีความน่าสนใจและเพ่ือแก้ปัญหาความใหญ่เทอะทะของเสา
ต้นใหญ่ เพดานสูงท าให้ดูโปร่งใส กระจกสูงถึงเพดานท าให้แสงเข้ามาและเห็นทิวทัศน์ของเมืองได้
อย่างชัดเจนจากชั้น 22 ของโรงแรม ซึ่งบริเวณห้องอาหารติดกับแผนกต้อนรับของโรงแรม 
 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพบริเวณห้องอาหาร 
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4.5 บริเวณระหว่างทางเดินไปแผนกต้อนรับของโรงแรมและลิฟต์ 
  ตกแต่งด้วยไม้ฉลุขนาดใหญ่ สีน้ าตาล เพ่ิมลูกเล่นด้วยไฟหลังไม้ฉลุเพ่ือตัดให้ไม้ฉลุ
เห็นชัดขึ้น ไฟสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสี ท าให้ดูมีจังหวะรับกับพ้ืนด้านล่าง ตกแต่งด้วยไฟสลับสีทั้ง
แผ่นพื้นขนาดใหญ่ เป็นสีสันของโรงแรมได้ดีทีเดียว 
 

 
 

 

 
 
ภาพที่ 20 บริเวณระหว่างทางเดินไปแผนกต้อนรับของโรงแรมและลิฟต์ 
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4.6 บริเวณแผนกต้อนรับ (Lobby) 
  การตกแต่งแบบเรียบง่ายโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตมาเป็นส่วนประกอบ ตกแต่งด้วย
เสาสีน้ าตาลเกือบด าขนาดใหญ่ เพดานสูง ผนังส่วนใหญ่เป็นกระจก โดยออกแบบมีความโค้ง          
เคาเตอร์รูปครึ่งวงกลมดูน่าสนใจ ราวกับโอบกอดผู้มาใช้บริการอย่างอบอุ่นพ้ืนเป็นพ้ืนสีขาวตกแต่ง
ด้วยพรมตรงพ้ืนให้รับกับเคาน์เตอร์ของแผนกต้อนรับ หลังเคาน์เตอร์เป็นกระจกสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์เมืองได้อย่างสวยงามจากชั้น 22 ของโรงแรมเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพ 
 

 
 

 
ภาพที่ 21 ภาพบริเวณแผนกต้อนรับ (Lobby) 
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4.7 บริเวณน้ าตกตรงข้ามแผนกต้อนรับ 
  ลักษณะตกแต่งโดยการยกระดับผนัง ตกแต่งด้วยสีด า เป็นธารน้ าตกไหลลงมาจาก
เพดานสูงจนถึงพ้ืนล่าง ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเข้าไปตรงแผนกต้อนรับและมีเสียงน้ าท าให้รู้สึกถึง
ความสุข ความเย็นเมื่อได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ 
 

 

 
 
ภาพที่ 22   ภาพบริเวณน้ าตกตรงข้ามแผนกต้อนรับ 
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 4.8 บริเวณบันได 
  ลักษณะบันไดประกอบด้วยไม้สีน้ าตาลเข้มเกือบด า น้ าหนักสีเดียวกับเสาสูงเป็น
บันไดที่มีราวจับเป็นแผ่นอครีลิคใส ดูโปร่งใสสวยงาม สูงสง่า อ่อนช้อย ในเวลาเดียวกัน ตกแต่ง
ระหว่างทางเดินด้วยคริสตัลระย้าลงมาจากชั้นบนของอาคารเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามตา 
ระยิบระยับราวแสงส่งลงมาจากด้านบน สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองได้อย่างสวยงาม เนื่องจากผนัง
เป็นกระจกโครงรับกับบันไดจนสุดทางเดิน 
 

 

 
 
ภาพที่ 23   ภาพบริเวณบันได 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับสถานที่ติดตั้งผลงาน 
 ผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ก าหนดสถานที่ติดตั้ง คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 
เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครฯ ข้าพเจ้าประทับใจในความลงตัว
ของสถานที่ สไตล์การตกแต่งเป็นแบบโมเดิร์นและน าเอาแนวความคิดน าเอาความเป็นไทยมา
ผสมผสานในการตกแต่งภายใน โดยค านึงถึงการน าเอาสภาพแวดล้อมเข้ามาใช้ในสถานที่ ที่ มีความ
สวยงาม สไตล์การตกแต่งแบบเรียบง่ายเหมาะส าหรับนักท่องเที่ยว นักช็อป บุคคลทั่วไปที่มาประชุม
และทุกคนที่ต้องการความสะดวกสบายและพักผ่อนหย่อนใจ 
 
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณอาคารต้อนรับ (Lobby) 
 บริเวณติดตั้งผลงานในครั้งนี้ติดตั้งผลงานในส่วนอาคารต้อนรับ (Lobby) ชั้น 22 ของ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ การใช้สอยในบริเวณนี้คือเป็นจุดศูนย์รวมที่ผู้มาท างานหรือมา
ติดต่อไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือมาประชุมสัมมนาในบริเวณนี้ข้าพเจ้าได้เลือกภาพผลงาน
วิทยานิพนธ์จ านวน 5 ชิ้น มาติดตั้งโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและความเหมาะสมทางด้าน
กายภาพ ซึ่งลักษณะทางกายภาพโดยรวมของบริเวณนี้มีการตกแต่งน าเอาไม้ฉลุขนากใหญ่สีน้ าตาล
เข้ม ไฟสลับสี เสาต้นใหญ่สีน้ าตาลเข้ม เพดานสูง กระจกโดยรอบรับแนวโค้งของโครงสร้างตึก ผนัง
ยกระดับลดหลั่นสลับเป็นจังหวะ ตกแต่งด้วยคริสตัลห้อยระย้าลงมาจากเพดาน มีโ ครงสร้าง
สถาปัตยกรรมที่มีความโอ่งโถง สีเส้นตรง เส้นแนวตั้ง และเส้นโค้ง ดังนั้นจึงคิดค้นวิธีการจัดวางเพ่ือให้
สร้างความสัมพันธ์ของภาพกับการตกแต่งภายใน จนเกิดเป็นพ้ืนที่ที่ลงตัวสอดคล้องกับแนวความคิด
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในครั้งนี้ 
 ในส่วนพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ข้าพเจ้าได้ก าหนดจุดติดตั้งผลงานไว้ 4 จุดโดยมีงานทั้งหมด 
5 ชิ้น ซึ่งข้าพเจ้าต้องการให้ผลงานเชื่อมต่อกับบรรยากาศโดยรวมของสถานที่แห่งนี้ได้อย่างลงตัวที่สุด 
จึงก าหนดจุดติดตั้งผลงานในพื้นที่ 4 ส่วนดังนี้ 

1. บริเวณหน้าลิฟต์ห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) ติดตั้งผลงานจุดที่ 1 และ 2 
2. บริเวณหน้าเคานเ์ตอร์แผนกต้อนรับ ติดตั้งผลงานจุดที่ 3 
3. บริเวณทางเดินหน้าบันไดห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 1 ติดตั้งผลงานจุดที่ 4 
4. บริเวณทางเดินหน้าบันไดห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 2 ติดตั้งผลงานจุดที่ 5 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

32 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพแสดงจุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ 
 
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 1 บริเวณหน้าลิฟต์ห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 
 ซึ่งผลงานที่จะถูกติดตั้งในบริเวณนี้ต้องแสดงตัวตนได้อย่างโดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่    
และ มีความยาวสอดคล้องกับความสูงของเพดานและผนังแนวตั้ง จึงเลือกผลงานติดตั้งบริเวณนี้
จ านวน 2 ชิ้น และศึกษาทดลอง โดยจ าลองการติดตั้งผลงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
จ านวน 2 แบบ เพื่อให้เห็นถึงความเหมาะสม และสมบรูณ์มากที่สุด  
 

 
ภาพที่ 25   ภาพสถานที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 1 และ 2 
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ภาพที่ 26 ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานจุดที่ 1 และ 2 แบบที ่1 
 
  การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 1 โดยเอาภาพผลงานที่มีความคล้ายคลึงกัน โทนสี
ใกล้เคียงกัน และมีความต่อเนื่องกันของผลงาน ท าให้รู้สึกเหมือนเป็นภาพต่อเนื่องกัน 
 

 
 

ภาพที่ 27   ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานจุดที่ 1 และ 2 แบบที่ 2 
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 การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 2 ซึ่งน าเอาภาพผลงานที่มีความแตกต่างกัน แต่เชื่อมต่อ
กันด้วยสีและโครงสร้างขององค์ประกอบของภาพ เมื่อน ามาติดตั้งคู่กันท าให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหว 
 
สรุปผลการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 1 บริเวณหน้าลิฟต์ห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 
 ผลการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 1 บริเวณหน้าลิฟต์ห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 
ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานแบบที่ 2 เนื่องจากในบริเวณที่ติดตั้งผลงานในจุดนี้ คือ บริเวณ
ทางเดินไปส่วนหน้าลิฟต์ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 22 ซึ่งมีความส าคัญและเป็นจุดเด่นของผลงานใน
การติดตั้งบริเวณนี้ เนื่องจากไม่ว่าลูกค้าจะขึ้นหรือลงจ าเป็นต้องเดินผ่านทางนี้เพ่ือขึ้นลงและเดินผ่าน
ไปยังแผนกต้อนรับของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ข้าพเจ้าจึงได้เลือกที่จะติดตั้งผลงานในจุด
นี้เป็นล าดับแรก ซึ่งเมื่อน าผลงานมาติดตั้งในจุดนี้จะเป็นจุดเด่นและเพ่ิมความสุนทรีย์ให้กับสถานที่
แห่งนี้ จากลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมที่ประกฎมีความแข็งของแบบสไตย์โมเดิร์น 
ข้าพเจ้าจึงออกแบบผลงานให้มีขนาดที่เหมาะสมและการตกแต่งให้มีความกลมกลืนกับสถานที่แต่เพ่ิม
ความมีชีวิตชีวาด้วยสีและบรรยากาศของผลงานให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว สดใส เสมือนสร้างความเบิก
บานแก่ผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ และผลงานสามารถแสดงออกมาได้อย่างสอดคล้องกับเงื่อนไข ไม่ว่าจะ
เป็นขนาดที่ พอดี และลงตัวกับผนัง เป็นผลงานสร้างสรรค์ให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจและรู้สึกถึง
เคลื่อนไหว  เป็นการต้อนรับด้วยสีสันที่มีความสวยงาม และยังแสดงถึงภาพรวมของโรงแรมให้ดูมี
ชีวิตชีวา  
 
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 2 หน้าเคาน์เตอร์ แผนกต้อนรับ 
 ผลงานที่จะได้ติดตั้งในบริเวณนี้ต้องแสดงตัวตนได้อย่างโดดเด่นเนื่องจากจุดนี้เป็น
จุดส าคัญที่มีผู้คนเดินผ่านไปมา และหยุดเพ่ือรอการรับบริการ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการ
ต้อนรับและการให้บริการ ดังนั้น ผลงานที่ติดตั้งบริเวณนี้ ต้องสร้างความประทับใจและให้ผู้มาเยือน
รู้สึกถึงความผ่อนคลายได้มากที่สุด ด้วยขนาดที่ใหญ่และมีความยาว สอดคล้องกับความสูงของเพดาน
และผนังแนวตั้งที่มีน้ าตกไหลลงผนังหินสีด า ที่ขนาบทั้งสองข้าง จึงเลือกผลงานติดตั้งบริเวณนี้จ านวน 
1 ชิ้น เพ่ือเพ่ิมสีสันให้ดูมีชีวิตชีวาให้กับสถานที่แห่งนี้ และได้จ าลองการติดตั้งผลงานด้วยคอมพิวเตอร์
กราฟฟิค จ านวน 2 แบบ แล้วเลือกผลงานที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมบรูณ์มากที่สุด 
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ภาพที่ 28 ภาพสถานที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 3 
 

 
 

ภาพที่ 29  ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานจุดที่ 3 แบบที่ 1  
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 การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 1 ซึ่งน าเอาภาพผลงานที่มีความสว่าง สดใส และ
โครงสร้างขององค์ประกอบของเป็นแบบแนวตั้ง และแนวนอนสลับกัน มาติดตั้งตรงพ้ืนที่ ที่เป็นธาร
น้ าตกไหลลงมาจากเพดาน เพิ่มลูกเล่นสีสัน ให้กับสถานที่  
 

 
 
ภาพที่ 30 ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานจุดที่ 3 แบบที่ 2  
 
 การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 2 ซึ่งน าเอาภาพผลงานที่มีโทนสีใกล้เคียงกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบ น าภาพที่มีโทนที่มีความเข้ม และมีโครงสร้างองค์ประกอบแบบแนวตั้งและ
แนวนอนสลับกัน แทรกสีสว่างเป็นช่วง เพื่อเพ่ิมสีสันในงาน  
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สรุปการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 2 หน้าเคาน์เตอร์ แผนกต้อนรับ 
 ผลการติดตั้งผลงานในบริเวณท่ี 2 บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ แผนกต้อนรับ ข้าพเจ้าได้เลือก
การติดตั้งผลงานแบบที่ 1 เนื่องจากในบริเวณที่ติดตั้งผลงานเป็นจุดส าคัญที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาและ
หยุดเพ่ือรอรับการบริการ ซึ่งมีความส าคัญและเป็นจุดเด่นของโรงแรมแห่งนี้ ดังนั้นผลงานที่ติดตั้ง
บริเวณนี้ ต้องโดดเด่น สามารถสร้างความประทับใจ ให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย ข้าพเจ้าจึงได้เลือกที่จะ
ติดตั้งผลงานในจุดนี้มาติดตั้งในจุดนี้เพ่ิมความสุนทรีย์ให้กับสถานที่แห่งนี้ จากลักษณะทางกายภาพ
ของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏมีความแข็งของแบบสไตย์โมเดิร์น ข้าพเจ้าจึงออกแบบผลงานให้มีขนาดที่
เหมาะสมและการตกแต่งและมีความกลมกลืนกับสถานที่แต่เพ่ิมความมีชีวิตชีวาด้วยสีสันและ
บรรยากาศของผลงานให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว สดใส เสมือนสร้างความ  เบิกบานให้แก่ผู้คนที่เข้ามา
ใช้บริการ และผลงานสามารถแสดงออกมาได้อย่างสอดคล้องกับเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ พอดี 
และลงตัวกับผนัง เป็นการต้อนรับด้วยสีสันที่มีความสวยงาม และยังแสดงถึงภาพรวมของโรงแรมให้ดู
มีชีวิตชีวา  
 ผลงานได้ถูกติดตั้งในบริเวณผนังด้านหน้าเคาน์เตอร์แผนกประชาสัมพันธ์ ตรงกลาง
ระหว่างน้ าตกที่มีแสงจากหลังเคานเ์ตอร์แผนกประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกระจกสามารถให้แสงสว่างพอดี 
จึงท าให้ผลงานที่ติดตั้งบริเวณนี้แสดงตัวตนได้โดดเด่นและมีความเหมาะสมได้เป็นอย่างดี  
 
การวิเคราะห์การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 3 ทางเดินหน้าบันไดห้องประชาสัมพันธ์ 1 
 ผลงานได้ถูกติดตั้งในบริเวณนี้แสดงตัวตนได้อย่างโดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่และมีความ
ยาว สอดคล้องกับความสูงของเพดานและผนังแนวตั้ง จึงเลือกผลงานติดตั้งบริเวณนี้จ านวน 1 ชิ้น 
และได้จ าลองการติดตั้งผลงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จ านวน 2 แบบ แล้วเลือกผลงานที่ดีที่สุด 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสมบรูณ์มากที่สุด เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับพ้ืนตรงจุดนี้ 

 
ภาพที่ 31 ภาพสถานที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 4 
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ภาพที่ 32 ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานจุดที่ 4 แบบที่ 1 
 
 การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 1 ซึ่งน าเอาภาพผลงานแนวตั้ง ที่มีโครงสร้างของ
องค์ประกอบเป็นแบบแนวตั้ง 50% และแนวนอน 50%  มาติดตั้ง ตรงพ้ืนที่ที่เป็นพนังโล่งๆ เพ่ือเพ่ิม
ลูกเล่นสีสัน และความมีชีวิต  ให้กับสถานที่ 
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ภาพที่ 33 ภาพจ าลองการติดตั้งผลงานจุดที่ 4 แบบที่ 2 
 
 การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 2 ซึ่งน าภาพผลงานแนวตั้งมาติดตั้ง โดยภาพผลงานมี
ลักษณะโครงสร้างขององค์ประกอบของเป็นแบบแนวตั้ง 25% และแนวนอน 75% เพ่ือเพ่ิมสีสัน
ให้กับโรงแรม  
 
สรุปการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 3 ทางเดินหน้าบันไดห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 1 
 ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานแบบที่ 2 เนื่องจากในบริเวณที่ติดตั้งผลงานเป็นส่วนที่
ลูกค้าทุกคนในโรงแรมต้องเดินผ่านไป ผ่านมา เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างห้าง
เซ็นทรัลเวิลด์  ได้ ลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแต่งส่วนนี้มีการออกแบบให้มีมิติ โดย
โครงสร้างของตัวอาคารเป็นรูปครึ่งวงกลมเด่นชัด เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ว่างตรงผนัง จากสถานที่ จริง 
พ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่โล่งปล่อยพ้ืนผนัง ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าควรจะมีงานศิลปะเพ่ือไม่ให้ผนังตรงนี้โล่ง
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จนเกินไป จึงออกแบบผลงานโดยใช้สีที่มีความกลมกลืนกับแวดล้อมโครงสร้างอาคาร เพ่ิมความเป็น
มิติในผลงานที่มีรูปทรงโดดเด่นในบริเวณนี้ ผลงานจะช่วยส่งเสริมให้ภายในอาคารมีความสวยงาม 
และมีสีสันบรรยากาศในการเคลื่อนไหวทางอารมณ์แก่ผู้เดินผ่านและผู้ที่เข้ามาพักอาศัยกับสถานที่นี้
และมีความเหมาะสมทางด้านกายภาพของผลงานกับสถานที่ท่ีติดตั้งผลงานได้เป็นอย่างดี 
 
การวิเคราะห์ติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 4 หน้าบันไดห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 2 
 ผลงานได้ถูกติดตั้งในบริเวณนี้แสดงตัวตนได้อย่างโดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่และมีความ
ยาว สอดคล้องกับความสูงของเพดานและผนังแนวตั้ง จึงเลือกผลงานติดตั้งบริเวณนี้จ านวน 1 ชิ้น 
และได้จ าลองการติดตั้งผลงานด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จ านวน 2 แบบ จึงเลือกผลงานที่ดีที่สุด 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสมบรูณ์มากที่สุด  
 

 
 

ภาพที่ 34 ภาพสถานที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 5 
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ภาพที่ 35 ภาพจ าลองสถานที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 5 แบบที ่1 
 
 การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 1 โดยเอาภาพผลงานที่มีลักษณะแนวนอน ขนานไปกับ
พ้ืนที่ของผนัง  เลือกเอาผลงานที่มีสีสันสดใส เพื่อเพ่ิมสีสันให้กับโรงแรมแห่งนี้  
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ภาพที่ 36   ภาพจ าลองสถานที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 5 แบบที ่2 
 
 การทดลองติดตั้งผลงานแบบที่ 2 โดยเอาภาพผลงานที่มีลักษณะแนวนอน ขนานไปกับ
พ้ืนที่ของผนัง น าเอาผลงานที่มีโทนสีสว่าง เพ่ือให้พ้ืนที่โรงแรมแห่งนี้มีชีวิต 
 
สรุปการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 4 ทางเดินหน้าบันไดห้องประชาสัมพันธ์ (Lobby) 2 
 ข้าพเจ้าได้เลือกการติดตั้งผลงานแบบที่ 1 เนื่องจากในบริเวณที่ติดตั้งผลงานนี้ คือ 
ทางเดินบริเวณห้องประชาสัมพันธ์ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนี้มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ ลูกค้าทุกคนในโรงแรมต้องเดิน
ผ่านไปมา เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างห้างเซ็นทรัลเวิลด์ได้ ลักษณะทางกายภาพ
ในการออกแบบตกแต่งส่วนนี้เพื่อแก้ปัญหาพ้ืนที่ว่างตรงผนัง จากสถานที่จริง พ้ืนที่ตรงนี้เป็นพ้ืนที่โล่ง 
ปล่อยพ้ืนผนังว่าง จึงเห็นว่าควรจะมีงานศิลปะเพ่ือไม่ ให้ผนังตรงนี้โล่งจนเกินไป ซึ่งข้าพเจ้าได้
ออกแบบผลงานโดยใช้สีที่มีความสดใส สร้างมิติให้ดูลึกผสานกับรูปทรงเรขาคณิต ใช้แสง สี ในงาน 
เป็นสื่อน าสายตา ราวกับแสงสะท้อนที่แสงระยิบระยับ จึงท าให้ผลงานมีความโดดเด่นและแสดงออก
ถึงความสุนทรีย์ ประกอบกับพ้ืนด้านล่าง มีไฟหลากสีสลับกันตามช่วงเวลา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงออกแบบ
ผลงานชิ้นนี้ให้สอดคล้องและล้อไปกับไฟด้านล่าง เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนและมีความเหมาะสมทาง
กายภาพของโรงแรม ผลงานชิ้นนี้จึงตั้งอยู่บริเวณนี้โดยไม่ถูกรบกวนทางสายตาด้วยโครงสร้างของ
โรงแรม อีกทั้งผลงานยังมีขนาดใหญ่ ก็เพ่ือความกลมกลืนกับผนัง ช่วยแก้ปัญหาพ้ืนที่ว่างได้เป็นอย่าง
ดี 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ จิตรกรรม ส าหรับติดตั้ง ณ. ส่วนพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ อาคารต้อนรับ

(Lobby) ภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เรื่อง “เมืองศิวิไลซ์” ครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า
จากความรู้ที่มีอยู่ภายนอกรวมกับความรู้ที่มีอยู่ภายใน หรือประสบการณ์ รวมทั้งฝึกฝนปฏิบัติ 
สร้างสรรค์ชิ้นงาน มีการวิเคราะห์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามล าดับ จนกระทั่งเกิดความมั่นใจและมี
ผลต่องานในช่วงเวลาต่อมา จนกระท่ังเป็นผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลงานสร้างสรรค์
ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับความงาม  และความประทับใจจากสภาพแวดล้อมสังคมเมืองได้ใช้หลัก
ทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะมาใช้ ในการวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆ ของผลงานการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนคุณค่าของหลักสุนทรียะ ซึ่งถือเป็นหลักส าคัญในการสร้างสรรค์และการเรียนรู้  

 
ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ (Art Thesis)      

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ในอันดับแรกจะต้องท าการสร้างสรรค์
ผลงานขึ้นมาจ านวนหนึ่ง เพ่ือค้นหาและพัฒนารูปแบบและแนวความคิดที่ชัดเจน ก่อนจะหาสถานที่
จะติดตั้งผลงานต่อไป การหาข้อมูล มีวิธีการในการหาข้อมูล 2 วิธีดังนี้  

1. การสัมผัสกับสถานที่จริง เนื่องจากที่มาสร้างสรรค์ผลงานนั้น เป็นสภาพแวดล้อม
ของสังคมเมือง ท าให้สามารถเข้าไปสัมผัสกับข้อมูลโดยตรงได้โดยเลือกสรรเข้าไปสัมผัสในช่วงเวลา
และบรรยากาศที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน  

2. การถ่ายภาพ การถ่ายภาพเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและได้ผลโดยจะเก็บข้อมูล
จากสถานที่จริง เวลาจริง โดยเลือกสรรมุมมอง และอารมณ์ความรู้สึก ในแต่ละสถานที่ รวมทั้งภาพใน
สังคมเมืองในบรรยากาศและมุมมองที่เปลี่ยนไป กับบรรยากาศที่หลากหลายความรู้สึก เพ่ือน ามาเป็น
แรงบันดาลใจในการท างานและเป็นข้อมูลในการศึกษาในส่วนรายละเอียด 

 
รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะซึ่งเป็นปัจจัยทางทัศนศิลป์เป็น
สื่อน าการถ่านทอดแนวความคิด เนื้อหาสาระ อารมณ์ความรู้สึกและจิตนการเพ่ือให้ได้ความชัดเจน
ตามจุดมุ่งหมายโดยอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะอันประกอบด้วย 

1. สี 
 ในมุมมองทางศิลปะข้าพเจ้าคิดว่า สีเป็นสิ่งส าคัญในการแสดงออกถึงความรู้สึก และ

เชื่อว่าศิลปะเป็นสิ่งสวยงามที่ช่วยยกระดับจิตใจ ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้า มักจะ
ใช้สีสันที่สดใส ใช้สีตามความรู้สึกที่ประทับใจและแสดงออกถึงอารมณ์ สีสัน บรรยากาศของสภาพ
สังคมเมือง เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน ของข้าพเจ้า  
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2. เส้น 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้านั้น นอกเหนือจากรูปทรงโครงสร้างของสี ที่

ข้าพเจ้าน ามาใช้เป็นที่มาของแนวความคิดแล้ว เส้นยังมีบทบาทท่ีส าคัญในการสร้างรูปทรงพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต และรูปทรงอิสระ ดังนั้นเมื่อเส้น หลาย ๆ เส้นน ามาทับซ้อนกันจนเกิดเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
เมื่อเกิดการทับซ้อนกันหลายชั้น จึงท าให้เกิดเป็นน้ าหนัก และโครงสร้างใหม่ ซึ่งโครงสร้างใหม่ที่เกิด
ขึ้นมานี้ คือเส้นที่มองเห็นด้วยตาเป็นเส้นในจิตนาการที่ผู้ดูรู้สึกหรือปะติดปะต่อเชื่อมโยงจากจุดหนึ่ง
ไปยังจุดหนึ่ง เส้นชนิดนี้จึงเดินทางด้วยความรู้สึก ไม่ใช่ด้วยการเห็นเป็นเส้นที่มีความส าคัญมากในงาน
ศิลปะ พลังอ านาจในงานศิลปะที่เคลื่อนไหว หรือหยุดนิ่ง ผ่อนคลาย หรือตึงเครียด ก็อยู่ที่การใช้เส้น
โครงสร้าง หรือเส้นภายในที่มองเห็นนี้ นอกจากนี้ เส้นในผลงานของข้าพเจ้าที่น ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ เมื่อเกิดการทับซ้อนกัน จึงท าให้เกิดมิติได้เป็นอย่างดี 

3. รูปทรง 
 สิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นและน ามาใช้ในผลงานอยู่ เสมอคือการก่อเกิด หรือ

เจริญเติบโตไม่ว่าสิ่งใดในโลกซึ่งล้วนแล้วเกิดจากการร่วมตัว แล้วขยายออกเป็นมวลเล็ก ๆ ไปสู่มวล
ใหญ่ขึ้น จากข้อคิดดังกล่าวข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญ ความสนใจในเรื่องการเจริญเติบโตของสังคม
เมือง ซึ่งเป็นข้อมูลที่หาง่ายและอยู่ใกล้ตัวที่สุด ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของตึก อาคาร โครงสร้าง ต่าง ๆ มา
ตัดทอนให้เป็นรูปทรงที่เรียบง่าย และข้าพเจ้ายังมองเห็นว่านอกจากรูปทรงของตึกที่อยู่อาศัยนั้น ยังมี
รูปทรงที่เรียบง่ายประกอบขึ้นมาอีกมากมาย  รูปทรงเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นรูปทรงที่เรียบง่ายทาง
เรขาคณิตแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ประตู หน้าต่าง เสา โครงสร้างของสิ่งปลูกสร้าง ดั งนั้น ข้าพเจ้าจึง
น ารูปทรง รูปร่าง เหล่านี้ ถ่ายทอดการถึงการสร้างมิติ โดยเปลี่ยนแปลง ตัดทอน เพ่ิมเติม และน าเอา
ระนาบเรียบมาก าหนดเป็นปริมาตรและมวล ซึ่งประกอบขึ้นมาจากการใช้ทัศนธาตุของศิลปิน และ
การใช้จิตนาการส่วนตัว 

4. พ้ืนผิว 
 พ้ืนผิวในผลงานของข้าพเจ้ามีความส าคัญเช่นเดียวกัน การสร้างสรรค์งานพ้ืนผิวจะ

ถูกสร้างข้ึน ตอนรองพ้ืนก่อนที่จะท าเป็นผลงานที่เกิดจากฝีแปลงและเทคนิคเฉพาะในการสร้างสรรค์ 
5. เนื้อหา 
 เรื่องในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เรื่องราวที่น ามาสร้างสรรค์คือ เรื่องราวของ

สภาพแวดล้อมของสังคมเมืองที่มีบรรยากาศของแสง สี และโครงสร้างของตึก อาคารที่แสดงออกใน
ผลงานชุดนี้ คือ บรรยากาศ แสง สี และสีสันของสังคมเมือง  จากการประสานกันของทัศนธาตุท า
ให้ผลงานชุดนี้แสดงออกถึงความงามของแสง สี และอารมณ์ความรู้สึก จังหวะของน้ าหนัก รูปทรง ที่
ประสานกันเป็นความรู้สึกภายในที่ได้พบเห็น สัมผัส จากการใช้ชีวิตของสังคมเมือง เป็นความสุข 
ความประทับใจ ในการด ารงชีวิตในสังคม ที่มีบรรยากาศของแสง สี  และสภาพแวดล้อมที่งดงาม
ถึงแม้สภาพของสังคมเมืองจะมีการแข่งขัน ในการด ารงชีวิตวุ่นวาย แต่ก็ยังมีความงามความ
สุนทรียภาพ และอารมณ์ความรู้สึก ที่มีความสุข อบอุ่นแกผู้พบเห็น 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาจาก
ผลงานที่ผ่านมาร่วมไปจนถึงผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ในเรื่องของแสง สี บรรยากาศ และรูปทรง ที่
แสดงออกถึงความเป็นสังคมเมืองจากท่ีเคยสัมผัสจากประสบการณ์และการใช้ชีวิต จากความรู้ภายใน
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และภายนอกที่ได้กล่าวมาข้างต้น ร่วมทั้งฝึกฝนปฏิบัติ พัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ
จนเกิดความมั่นใจและส่งผลในช่วงเวลาต่อมาจนเกิดเป็นผลงานศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จึงกลายมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้  

ผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ เป็นผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิค สีอะครีลิค ลงบน
ผ้าใบ โดยใช้ เส้น สี น้ าหนัก รูปทรง และบรรยากาศ ของแสงสี น ามาตัดทอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม 
ท าให้เกิดมิติและบรรยากาศของสังคมเมืองในช่วงเวลาต่าง ๆ มาสื่อแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกใน
ผลงาน และที่ส าคัญให้เหมาะสมกับสถานที่ในการติดตั้งผลงาน เพ่ือตกแต่งโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
กรุงเทพฯ 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 ชื่อ ความงามของไฟและแสง 1 
ชื่อผลงาน ความงามของไฟและแสง 1 
เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด  95 x 190 เซนติเมตร  

 
ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามเย็นของเมือง แสง สี ที่

สะท้อน ลอด ระหว่างตึก ทะลุกระจก ผ่านตามอาคาร และมุมต่าง ๆ ของเมือง เกิดเป็นแสงสีสวยงาม 
บรรยากาศ พระอาทิตย์ก าลังจะตก ใกล้เวลาของความมืด โลกที่ไม่เคยหลับ แม้ในที่มืดก็มีความสว่าง
ส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจในแสงไฟสี ที่สะท้อนทะลุผ่าน
กระจก หากแต่เป็นมีสีสันมากมายราวกับสีรุ้ง และเส้นสีเหล่านั้นสร้างความเคลื่อนไหวภายใน จึงเป็น
ที่มาของงานศิลปะในครั้งนี้   
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ภาพที่ 38 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 ชื่อ ความงามของไฟและแสง 2 
ชื่อผลงาน ความงามของไฟและแสง 2 

 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
ขนาด  95 x 190 เซนติเมตร 

 
ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามเย็นของเมือง แสง สี ที่

สะท้อน ลอด ระหว่างตึก ทะลุกระจก ระยิบระยับ ผ่านตามอาคาร และมุมต่าง ๆ ของเมือง เกิดเป็น
แสง สี สวยงาม บรรยากาศ พระอาทิตย์ก าลังจะตก ใกล้เวลาของความมืด โลกที่ไม่เคยหลับ แม้ในที่
มืดก็มีความสว่างส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจในแสงไฟสี ที่
สะท้อนทะลุผ่านกระจก หากแต่เป็นมีสีสันมากมายราวกับสีรุ้ง และเส้นสีเหล่านั้นสร้างความ
เคลื่อนไหวภายใน จึงเป็นที่มาของงานศิลปะในครั้งนี้ 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 ชื่อ ความงามยามเย็นของน้ า 
 ชื่อผลงาน ความงามยามเย็นของน้ า 
 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
 ขนาด  95 x 245 เซนติเมตร  
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามเย็นของน้ าและเมือง 

เมื่อมี แสง สี ที่สะท้อน ลงบนผิวน้ า ผ่านตามอาคาร และมุมต่าง ๆ ของเมือง เกิดเป็นแสง สี และ 
บรรยากาศ ที่สวยงาม พระอาทิตย์ก าลังจะตก เกิดเป็นแสงสะท้อนน้ า รับกระจก ระยิบระยับ  กับโลก
ในมุมมองของข้าพเจ้า มันเป็นความรู้สึกประทับใจในความงามนั้น ส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน า
อารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจในแสงที่ถอดลงบนผิวน้ า แล้วสะท้อนผ่านผนังของอาคาร เกิดเป็น
แสงระยิบ ระยับ บรรยากาศเหล่านั้นสร้างความเคลื่อนไหวภายใน จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจ งาน
ศิลปะในชิ้นนี้ 
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ภาพที่ 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4 ชื่อ ความงามในยามเย็น 

 ชื่อผลงาน ความงามในยามเย็น 
 เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ 
 ขนาด  95 x 185 เซนติเมตร 
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามเย็นเมือง เมื่อมองออก

จากอาคารสูง มองเห็นทิวทัศน์ระยะไกล และมุมต่าง ๆ ของเมือง เกิดเป็นแสง สี และ บรรยากาศ ที่
สวยงาม พระอาทิตย์ก าลังจะลาลับ เกิดเป็นแสงสะท้อน รับกระจก กับโลกในมุมมองของข้าพเจ้า มัน
เป็นความรู้สึกประทับใจในความงามนั้น ประกอบกับ ความประทับใจในแสงที่ลอด ทะลุ ผ่านกระจก 
แล้วสะท้อนผ่านอาคาร เกิดเป็นแสง สี บรรยากาศ ที่ใกล้ค่ า เหล่านั้นสร้างความเคลื่อนไหวภายใน จึง
เป็นที่มาของแรงบันดาลใจ งานศิลปะในชิ้นนี้   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 5 ชื่อ ความศิวิไลย์ที่ไม่เคยหลับใหล 
 ชื่อผลงาน ความศิวิไลย์ที่ไม่เคยหลับไหล 
 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
 ขนาด  125 x 230 เซนติเมตร   
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามค่ าคืนของเมือง แสง สี 

ตามตึก อาคารต่าง ๆ สะท้อนกระจก ระยิบระยับ ผ่านตามอาคาร รวมทั้งแสงไฟที่มาจากรถที่วิ่งไปมา 
เกิดเป็นแสง สี สวยงาม บรรยากาศของโลกที่ไม่เคยหลับ เคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นเมืองแห่งชีวิต 
ความสนุก และความเพลิดเพลิน แม้ในที่มืดก็มีความสว่าง ส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าอารมณ์
ความรู้สึก ความประทับใจในแสงไฟสี มากมายราวกับสีรุ้ง และเส้นสีเหล่านั้นสร้างความเคลื่อนไหว
ภายใน จึงเป็นที่มาของงานศิลปะในครั้งนี้   
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 42 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 6 ชื่อ ความงามของไฟและแสง 3 
 ชื่อผลงาน ความงามของไฟและแสง 3 
 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
 ขนาด  95 x 190 เซนติเมตร  
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามเย็นของเมือง แสง สี ที่

สะท้อน ลอด ระหว่างตึก ทะลุกระจก ผ่านตามอาคาร และมุมต่าง ๆ ของเมือง เกิดเป็นแสงสีสวยงาม 
บรรยากาศ พระอาทิตย์ก าลังจะตก ใกล้เวลาของความมืด โลกที่ไม่เคยหลับ แม้ในที่มืดก็มีความสว่าง
ส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจในแสงไฟสี ที่สะท้อนทะลุผ่าน
กระจก หากแต่เป็นมีสีสันมากมายราวกับสีรุ้ง และเส้นสีเหล่านั้นสร้างความเคลื่อนไหวภายใน จึงเป็น
ที่มาของงานศิลปะในครั้งนี้   
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 7 ชื่อ ความงามของไฟและแสง 4 
 ชื่อผลงาน ความงามของไฟและแสง 4 
 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
 ขนาด  110 x 180 เซนติเมตร  
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามเย็นของเมือง แสง สี ที่

สะท้อน ลอด ระหว่างตึก ทะลุกระจก ผ่านตามอาคาร และมุมต่าง ๆ ของเมือง เกิดเป็นแสงสีสวยงาม 
บรรยากาศ พระอาทิตย์ก าลังจะตก ใกล้เวลาของความมืด โลกที่ไม่เคยหลับ แม้ในที่มืดก็มีความสว่าง
ส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจในแสงไฟสี ที่สะท้อนทะลุ ผ่าน
กระจก หากแต่เป็นมีสีสันมากมายราวกับสีรุ้ง และเส้นสีเหล่านั้นสร้างความเคลื่อนไหวภายใน จึงเป็น
ที่มาของงานศิลปะในครั้งนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 44 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 8 ชื่อ ความงามของไฟและแสง 5 
 ชื่อผลงาน ความงามของไฟและแสง 5 
 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
 ขนาด  110 x 180 เซนติเมตร  
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจ มาจากบรรยากาศยามเย็นของเมือง แสง สี ที่

สะท้อน ลอด ระหว่างตึก ทะลุกระจก ผ่านตามอาคาร และมุมต่าง ๆ ของเมือง เกิดเป็นแสงสีสวยงาม 
บรรยากาศ พระอาทิตย์ก าลังจะตก ใกล้เวลาของความมืด โลกที่ไม่เคยหลับ แม้ในที่มืดก็มีความสว่าง
ส าหรับผลงานชิ้นนี้ ข้าพเจ้าน าอารมณ์ความรู้สึก ความประทับใจในแสงไฟสี ที่สะท้อนทะลุผ่าน
กระจก หากแต่เป็นมีสีสันมากมายราวกับสีรุ้ง และเส้นสีเหล่านั้นสร้างความเคลื่อนไหวภายใน จึงเป็น
ที่มาของงานศิลปะในครั้งนี้   
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 9 ชื่อ ความงามในยามเย็น 2 
 ชื่อผลงาน ความงามของไฟและแสง 2 
 เทคนิค สีอครีลิคบนผ้าใบ 
 ขนาด  120 x 180 เซนติเมตร  
 
 ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศยามเย็นขณะมองระยะไกล

เกิดมุม มองที่เป็นความงามของระยะต่าง ๆ ของเมอืงท าให้เกิดแสง และสีที่งดงามจึงเป็นแรงบรรดาล
ใจที่ท าให้เกิดงานชิ้นนี้ 

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 
สรุป 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพ่ือติดตั้ง ตกแต่ง

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เรื่อง “เมืองศิวิไลซ์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม ส าหรับตกแต่งพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ อาคารต้อนรับ (Lobby) ของโรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ กรุงเทพฯ 

 
สรุปผลการสร้างสรรค์ตามจุดประสงค์ 

1. จากการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ท าให้ได้ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรม 
ซึ่งสามารถแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ที่มาจาก อารมณ์ความรู้สึกที่ได้พบเห็น และสัมผัส สีสัน
ของบรรยากาศจากสภาพแวดล้อมของเมือง และมิติโครงสร้าง เรื่อง “เมืองศิวิไลซ”์ 

2. ได้แสดงทัศนะโดยการคิดงานสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตกแต่งโดยให้เกิดความกลมกลืนและสอดคล้องระหว่างผลงานกับสถานที่ภ ายในอาคาร และ
สภาพแวดล้อมรอบข้าง ในส่วนพื้นที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ 

3. ได้เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยให้เป็นที่สนใจในวงกว้างซึ่งผู้
ที่สนใจสามารถน าเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานได้อีกต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผลงานสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง “เมืองศิวิไลซ์” ในครั้งนี้  ท าให้เห็นถึง
กระบวนการ การท างานที่มีขั้นตอน สามารถสืบค้นได้ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีที่มาและ
จุดมุ่งหมายในการออกแบบที่ชัดเจน โดยผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  มีที่มาจากความสนใจต่อ 
บรรยากาศของเมืองในช่วงเวลาต่าง ๆ ความรู้สึก ของสังคมเมือง ความประทับใจจากประสบการณ์ที่
สัมผัสพบเห็นและจากความเจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของสภาพสังคมเมือง รวมทั้งจากธรรมชาติและสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงเกิดเป็นความงามและความประทับใจซึ่งเป็นที่มาของการหยิบยกเรื่องราวของแสง 
สี และบรรยากาศ มาถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในผลงานสร้างสรรค์ในรูปนามธรรมโดยการใช้มิติ
ของโครงสร้างตึก อาคาร รูปร่าง รูปทรง สี บรรยากาศ น ามาตัดทอน ดัดแปลง เพ่ิมเติม ให้เหมาะสม
และลงตัวกับความรู้สึก ผสมผสานจินตนาการ จึงสามารถแสดงออกเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
และ สามารถน าไปพัฒนาผลงานในคราวต่อไป 

 เมื่อผลงานมีจุดมุ่งหมายและรูปแบบในการแสดงออกที่ชัดเจนแล้ว การหาสถานที่ที่
สามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายและรูปแบบนั้นนับว่ามีความส าคัญมาก การวางหลักเกณฑ์ที่ส าคัญไว้
คร่าวๆ ในการเลือกสถานที่ที่จะติดตั้งผลงงานควรมีรูปแบบทางกายภาพที่สอดคล้องและมีบริบทของ
ความเป็นเมืองร่วมอยู่ด้วย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่ถูกเลือกเพราะมีลักษณะ
ทางกายภาพที่สอดคล้องรูปแบบผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิเคราะห์การออกแบบตกแต่งภายในของสถานที่ จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 
ในการออกแบบจะเห็นได้ว่า โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่มีคุณภาพสูง ในทุก ๆ
ด้าน การตกแต่งมีความสง่างามและน่าสนใจ คือ การออกแบบตกแต่งโดยรวมแบบทันสมัยผสมผสาน
ความเป็นไทย มีการประดับตกแต่งพร้อมกระจกโดยรอบสามารถมองทะลุเห็นบรรยากาศของเมือง
ด้านนอก เสาที่สูงและเพดานท าให้รู้สึกโล่งโปร่งสบาย ในทางเดียวกับผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้น าเอา
ความเป็นสังคมเมืองที่แสดงออกด้วยรูปทรง สีสัน บรรยากาศมาตกแต่งภายในโรงแรมแห่งนี้เพ่ือให้
เกิดความกลมกลืนของเนื้อหาระหว่างผลงานและสถานที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 การวิเคราะห์บริเวณที่จะติดตั้งผลงานโดยการใช้หลักเกณฑ์ของลักษณะการใช้งานและ
ความเหมาะสมทางกายภาพ ท าให้สามารถก าหนดบริเวณท่ีจะติดตั้งผลงานล าดับต่อมาที่จะต้องค านึง
คือ ขนาดของพ้ืนที่ที่ติดตั้งผลงานสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและความน่าสนใจ 

 การสร้างแบบจ าลองและทดลองการติดตั้งผลงานก็มีส่วนส าคัญที่สามารถท าให้มองเห็น
ภาพโดยรวมในการออกแบบติดตั้งผลงานในแบบต่าง ๆ ได้ เมื่อได้แนวทางที่ชัดเจนแล้วจึงท าการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปแบบนามธรรมโดยใช้เทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ แล้วน าผลงาน
จิตรกรรมที่ได้ มาถ่ายภาพและย่อขนาด เพ่ือติดตั้งในทั้งส่วนแบบจ าลอง และทดลองในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

 เมื่อติดตั้งผลงานเข้าไปแล้ว เกิดผลตรงตามวัตถุประสงค์ จากกระบวนการทั้งหมดที่
กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือติดตั้งกับสถานที่นั้น ผู้สร้างสรรค์มีรูปแบบและ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ที่ชัดเจน สามารถสร้างสรรค์และออกแบบผลงานเพ่ือติดตั้งกับสถานที่
ได้โดยเป็นตัวเอง สถานที่ก็มีความส าคัญ มีความสอดคล้องกันทั้งทางความคิดและทางกายภาพ ท า
ให้ผลงานกับสถานที่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ ผลงานมี
ความส าคัญในตัวมันเองอีกทั้งยังมีความส าคัญต่อบริเวณรอบข้างเป็นผลงานศิลปะที่ตอบสนองต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมิใช้ผลงานที่มุ่งเพียงตอบสนองต่อผู้สร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว  
 จากการสร้างสรรค์ผลงานตามรูปแบบของข้าพเจ้า นอกจากจะได้ผลงานจิตรกรรมแล้ว 
ในภาพรวมของการสร้างสรรค์นั้น ยังได้พบประเด็นที่น่าสนใจ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยดังนี้ 

1. ประเด็นเก่ียวกับอิทธิพลที่มาจากศิลปิน 
เนื่องจากตัวศิลปินนั้นเมื่อได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับผลงานและการสร้างสรรค์ 

ท าให้ได้พบว่าศิลปินคนนี้ เป็นผู้ที่มีความสามารถทางทัศนศิลป์เป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าประทับใจใน
ผลงานของศิลปิน ทั้งการแสดงออก อย่างอิสระเสรีและใช้สีสดใส ที่แสดงถึงภาวะอารมณ์ของศิลปิน
ซึ่งบังเกิดโดยฉับพลัน เรียกว่า องค์ประกอบบริสุทธิ์ และหลุดพ้นจากการพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติเป็นสิ่ง
เริ่มต้น รวมไปถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองทางสมองเป็น
อย่างมาก จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะ เป็นนามธรรม ที่มีความเป็นตัวตนอย่างชัดเจน 
ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ที่มีค่าและประโยชน์เป็นอย่างดี ทั้ง
แก่ข้าพเจ้าเองและ ผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะ 

2. ประเด็นที่มีต่อผู้สร้างสรรค์ 
ประเด็นที่ชัดเจนที่สุดในโครงการสร้างสรรค์ครั้งนี้ คือ ได้ผลงานจิตรกรรม อันเป็น

การพัฒนาต่อจากผลการวิเคราะห์ ที่ท าการศึกษาผลงานของศิลปิน ทั้งแง่ที่มาของความคิดและกลวิธี
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การสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือหาเอกลักษณ์ในผลงานของผู้สร้างสรรค์ซึ่งนอกจากตัวชิ้นงานแล้ว 
กระบวนการต่าง ๆ ในครั้งนี้ ยังส่งประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างสรรค์โดยตรงในกระบวนการเรียนรู้ ความคิด
และการวิเคราะห์ การจัดเก็บข้อมูล และการถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นขั้นตอน 

3. ประเด็นเพ่ือตกแต่งภายในโรงแรม 
ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพ่ือติดตั้งภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ใน

ครั้งนี้ จากการศึกษาท าให้ได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับสถานที่ รวมไปจนถึงประโยชน์
ใช้สอยเพ่ือตกแต่งสถานที่โดยเฉพาะ ที่แสดงความสอดคล้องกันระหว่างแนวความคิดของผลงานกับ
สถานที่ ที่มีความกลมกลืนกัน และส่งเสริมกัน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานที่ ทั้งในส่วนกายภาพ
และแนวความคิดร่วมกับรูปแบบของงานจิตรกรรม ทั้งหมดนี้ เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะในครั้งนี้และต่อไป สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมไปจนถึงผู้ที่สนใจได้
เป็นอย่างมาก 

  
ข้อเสนอแนะ 

 วิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นเพียงแนวทางการแสดงออกและก าหนดแนวทางในการคิดเพ่ือการ
ตกแต่งสถานที่ ที่ผ่านการวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อจ ากัด และปัญหาในการสร้างสรรค์แต่ประเด็นที่ส าคัญ 
คือการสร้างภาพรวม การท างานของศิลปินที่จะต้องเข้าไปจัดการกับพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดไว้ ซึ่งบางครั้ง
อาจมีความแตกต่าง ดังนั้นคุณค่าส าคัญนอกจากคุณลักษณะของศิลปินที่แสดงออกในการสร้างสรรค์
เฉพาะคนแล้ว โจทย์ที่มีเงื่อนไขแตกต่างจะท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ใหม่ๆ 
หากเพียงแต่ว่าศิลปินนั้นจะมีความสามารถแสดงออกถึงตัวตนของตนเองมากน้อยเพียงใดให้เหมาะสม
ของช่วงเวลานั้น ๆ  
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