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จิตรกรรมเพื่อการตกแตงโรงแรมวีรันดา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน, ชะอํา. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ : ผศ.ไพรวัลย ดาเกลี้ยง , รศ.ปรีชา ปนกล่ํา และ ผศ.ธีรวัฒน งามเชื้อชิต. 140 หนา.
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เรื่อง “ความผูกพันกับสิ่งแวดลอมที่คุนเคย” เปนการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแตงภายในโรงแรมวีรันดา รีสอรท แอนด สปา หัวหิน,ชะอํา จังหวัด เพชรบุรี
โรงแรม วีรันดา รีสอรท แอนด สปา เปนที่พักแนวโมเดิรนรวมสมัยที่คงไวซึ่งความอบอุน มีพื้นที่ตั้งอยูติดกับริม
ชายหาดชะอํา ซึ่งมีทัศนียภาพของทะเลที่สวยงามที่สามารถดึงดูดและตอบสนองผูที่มาพักที่ตองการสถานที่ที่ไม
วุนวาย มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความเปนสวนตัว โครงสรางของอาคารจะมีลักษณะที่โดดเดนที่เนนความ
ปลอดโปรง สบาย มีการนําเอาสีของสิ่งแวดลอมมามีสวนรวมในการตกแตง มีลักษณะของภูมิสถาปตย ที่
ประกอบดวยธารน้ํา และสระน้ําสถาปตยกรรมทั้งภายในและภายนอกที่ไดรับการออกแบบที่ใหความสําคัญกับ
แสงเงาและธรรมชาติเปนหลัก
ผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคขนึ้ เพื่อตกแตงภายในโรงแรม วีรันดา รีสอรท แอนด สปา ไดนําเสนอ
ความงามในมุมมองของวิถีชีวิตชาวประมง
ถายทอดออกมาเปนงานสรางสรรคเชิงสัญลักษณที่ใหความรูสึก
ผูกพัน ผนวกความตองการถายทอดตามทัศนคติของอารมณความรูสึก ซึ่งเกิดจากจินตนาการที่ไดมีประสบการณ
และมีความประทับใจ โดยมีการตัดทอนจนเหลือแกนแทที่ใหความรูสึกเรียบงาย สื่อใหเห็นถึงอารมณความผูกพัน
กับสิ่งแวดลอม และหยิบยกแสงและสีในบรรยากาศมาเปนสื่อสะทอนความรูสึกอบอุน ผอนคลาย
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อการตกแตงภายในโรงแรม วีรันดา รีสอรท แอนด สปา เกิดจาก
ความสอดคลองกันระหวางแนวความคิดของโรงแรมกับแนวความคิดของผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรค
คือ
ตองการตอบสนองความรูสึกอบอุน
ผอนคลายในวันพักผอน
รูปแบบและเนื้อหาของผลงานจิตรกรรมที่
สรางสรรคที่นําเสนอในเรื่องราวของความผูกพันที่อบอุนและผอนคลาย สรางความโดดเดน และความลงตัว
ใหกับโรงแรม เปนการนําเอาผลงานศิลปะเขามาประสานประโยชนซึ่งกันและกัน รวมทั้งเปนการเพิ่มคุณคาและ
บทบาทของผลงานศิลปะ กอเกิดประโยชนและผลทางความรูสึกตอจิตใจของสาธารณชนตอไป
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The Project of “The Relationship with Acquaint Environment” is the project to
create painting works to be installed in Veranda Resort and Spa, Hua Hin, Cha-Am District,
Petchburi Province. Veranda Resort and Spa is a hotel in the contemporary-modern style that
has the warm and cozy ambience. The hotel is located on Cha-Am beach where visitors can
enjoy beautiful sea views, tranquility and privacy. The hotel premises are constructed to be
relaxing and to apply to colors of the environs to the decoration. The landscape of the hotel
emphasizes on water streams and ponds which are seen both inside and outside the
premises. The designs of the decorative items emphasize on the natural shadow and light.
The out-coming painting works foe decorating Veranda Resort and Spa reflect the
beauty of fishermen’s lives which is manifested through various symbols that create the
nostalgic feelings to the good old days of the district. In addition, the works are also designed
to express the feelings created from the impression to the place through simplified art works
that emphasize on the nostalgic feelings and the light and color of seen in the environs. The
art works are expected to give relaxing and cozy feelings.
This “The Relationship with Acquaint Environment” project is initiated from the
linkage between the characteristics of the hotel and the painting creativity, which aims to give
the relaxing and cozy ambience on holidays; and to create art works that represent the stories
that create the feelings of relaxation and coziness, make the hotel unique and agree to the
characteristics of the hotel. In addition, this project aims to add values to art works and use
them to create spiritual impacts on the public.
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