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วิทยานิพนธนี้ ศึกษาเรื่องกระบวนการสรางสรรคจิตรกรรมเพื่อตกแตงปาลมสปา ภูเก็ต
ซึ่งตั้งอยูในโรงแรมทวินปาลม ภูเก็ต ที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรม เปนแบบรวมสมัยของไทย
ภายในปาลมสปาภูเก็ต มีการตกแตงภายในแบบเรียบงายทันสมัย แนวสมัยใหม( Modern)เนน
โทนสีธรรมชาติ โปรง สะอาดตา
ในการสรางสรรคงานจิตรกรรม เพื่อติดตั้งภายในปาลมสปา ภูเก็ต มีแนวคิดในการ
สรางสุนทรียภาพ ที่สอดคลองกับบรรยากาศการบําบัดภายในสปา โดยคํานึงถึงความกลมกลืน
ระหวางผลงานศิลปะกับแนวทางการตกแตงเดิม ที่ตองการใหผูมาใชบริการ เกิดความรูสึกสงบ
และผอนคลายทั้งทางรางกายและจิตใจไปพรอมๆ กัน
จากการศึกษาถึง วิถีแหงความสงบของจิต ที่เปนสุขของมนุษยพบวา ความสุขที่ไมตอง
ดิ้นรนไขวควา อีกทั้งยังหาซื้อไมไดแตตองอาศัยความเขาใจ โดยใหความสําคัญกับจิตใจ มีสมาธิ
จดจอสังเกตดูใจ ไมฟูฟองไปกับอารมณตางๆ และมีความสุขอยูกับปจจุบันนั้น สิ่งเหลานี้ลวนเปน
วิถีที่จะนําพาไปสูความสงบภายใน ซึ่งเปนความสุขแท สามารถทําใหจิตใจเกิดความเขมแข็ง
มั่นคงทางใจ และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข จิตรกรรมชุดนี้ไดถายทอดอารมณและ
ความรูสึกภายในที่เกิดจากการสรางสรรคจิตรกรรมรูปแบบกึ่งนามธรรม ที่ใชรูปทรงเรียบงายของ
ดอกบัว และใบบัว ดวยเทคนิคการจุดและขีดสีอะครีลิคบนผาใบ สรางสีสันอันพรางพรายใน
บรรยากาศของความสงบนิ่ง กระจางใส ที่เกิดจากการประสานกันของสี สามารถสรางความสวาง
ไสว ประกายเรืองรอง ดั่งแสงทิพยที่นําพาไปสูความสงบและเบิกบานของจิตใจ
ผลของการนําผลงานจิตรกรรมเขาไปตกแตงปาลม ภูเก็ต ชวยใหสถานที่นี้สามารถ
สรางวิถีแหงความสงบ ผอนคลายจิตใจไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการทําใหสถานที่นี้ มีรสนิยม
ดวยความงามของศิลปะที่สอดคลองกับบรรยากาศและสภาพแวดลอมอยางกลมกลืน
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This thesis is a project to make a series of painting to decorate Palm Spa, Phuket.
The structure of the building is a contemporary Thai style building. The paintings in this series
are designed specifically for the spa decoration, modern style and simple. The emphasis of
artistic expression is on atmosphere reflecting the human’s emotion as the response to calm
environment of nature.
The paintings are designed to be installed in the spa, it is the theme of serenity
appropriate for the place where therapeutic function of the spa to sooth a client’s need, to
release stress and feel relax. The artist is concerned with harmony to the interior design
enhancing the feeling of calm and relaxing atmosphere to let client physically and mentally
relaxed.
The study of the path of serenity or way to keep one’s calm, the most important is
one’s mind. A person can be happy only when his mind stops struggling, focusing on his own
neutral serene mind, neither over joy nor depressed. This is the only way that a person can
reach his true inner peace, and happiness. By this mean, the person can reach the profound
mental state of strong mind, the mental stability which enables the person to have true
happiness. The series of painting is an expression of the inner peace the artist painted in term
of semi- abstract art form. Dots and lines of vibrant colours; it is the acrylic paint that simple
shapes of petal and leaf of lotus are successfully depicted. Colours are composed to make
the effect of illuminated, glittering and shining as if it were the magic light enhancing a person
to be cheerful, it does not only make beautiful movement but also telling the story of calm and
clear mind, the spiritual goal that every soul should achieve.
As paintings are installed in the spa, they enhance the peaceful atmosphere and
help clients to be relaxed. The project has served its purpose, the taste of beauty as found in
the art works is appropriate to make harmony in the environment.
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กิตติกรรมประกาศ
.................วิทยานิพนธฉบับนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงลงไดหากขาดบุคคลดังตอไปนี้ 2 ทานแรก
คือ บุพการีที่มอบสมบัติใหโอกาสลูก ไดเรียนตอในระดับปริญญามหาบัณฑิตเปนแรงสนับสนุนทั้ง
กําลังทรัพยสําหรับคาเทอม ตลอดจนจบการศึกษากําลังกาย ที่ชวยลูกประกอบโครงไมสําหรับวาด
ภาพและ การจัดหาอุปกรณตางๆ กําลังใจที่เปนแรงผลักดัน

ใหตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตที่ดี

ขอขอบพระคุณ อาจารยพรพรม ชาววัง ที่ยกระดับความรูในเรื่องความงามของศิลปะ และความรู
ทางศิลปะ ใหศิษยดวยความเมตตาอยางเอาใจใส ในพัฒนาการทางศิลปะใหมีความกาวหนา
ขอบคุณสถานที่ ปาลมสปา โรงแรมทวินปาลม จ.ภูเก็ต ที่อนุญาตใหศึกษาขอมูล สําหรับทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ ขอบคุณ คุณอภิชาติ สุภากาวี ที่ชวยทําแบบจําลอง 3 มิติ และใหอสิ ระในการ
เรียนและการทํางาน
ขอขอบพระคุณอาจารยภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาทุกทาน หอสมุดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ

ประยุกตศิลปศึกษา ดวยไมตรีจิตที่ชวยเหลือกันและกัน ตลอดมา

สุดทายขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งดวยใจจริง ที่ทําใหเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณในชีวิต ขอบคุณ
อีกครั้งดวยหัวใจ
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