โครงการสรงสรรคจิตรกรรมประยุกตเพื่อการติดตั้งโรงแรม Sala Samui Resort & Spa
เรื่อง ชีวิต ธรรมชาติ: ความสมดุลแหงวิญญาณ

โดย
นางเพ็ญประภา จันทร

วิทยานิพนธนเี้ ปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2553
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการสรงสรรคจิตรกรรมประยุกตเพื่อการติดตั้งโรงแรม Sala Samui Resort & Spa
เรื่อง ชีวิต ธรรมชาติ: ความสมดุลแหงวิญญาณ

โดย
นางเพ็ญประภา จันทร

วิทยานิพนธนเี้ ปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2553
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

THE PROJECT OF APPLIED PAINTING FOR DECORATION AT SALA SAMUI
RESORT & SPA TITLE: LIFE NATURE: THE BALANCE OF SPIRITS

By
Phenprapa Chantorn

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF FINE ARTS
Department of Applied Art Studies
Graduate School
SILPAKORN UNIVERSITY
2010

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเรื่อง “ โครงการสรงสรรค
จิตรกรรมประยุกตเพื่อการติดตั้งโรงแรม Sala Samui Resort & Spa เรื่อง ชีวิต ธรรมชาติ:
ความสมดุลแหงวิญญาณ ” เสนอโดย นางเพ็ญประภา จันทร เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

……...................................................................
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ)
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..............
1

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล
2. รองศาสตราจารยปรีชา ปนกล่ํา
3. ผูชวยศาสตราจารยประภากร สุคนธมณี
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
..................................................ประธานกรรมการ
(อาจารยเสาวลักษณ กบิลสิงห)
………..../………..../………....
..................................................กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยวิทวัน จันทร)
………..../………..../………....

..................................................กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล)
………..../………..../………....

..................................................กรรมการ
(รองศาสตราจารยปรีชา ปนกล่ํา)
………..../………..../………....

..................................................กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยประภากร สุคนธมณี)
………..../………..../………....

49152311 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
คําสําคัญ : ชีวิต / ธรรมชาติ / ความสมดุล / จิตวิญญาณ
เพ็ญประภา จันทร : โครงการสรงสรรคจิตรกรรมประยุกตเพื่อการติดตั้งโรงแรม Sala
Samui Resort & Spa เรื่อง ชีวิต ธรรมชาติ: ความสมดุลแหงวิญญาณ. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:
ผศ. ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล, รศ. ปรีชา ปนกล่ํา และ ผศ. ประภากร สุคนธมณี. 76 หนา.
โครงการสรางสรรคจิตรกรรมประยุกตเพื่อการติดตั้งโรงแรม SALA SAMUI RESORTS
& SPA ภายในใตหัวขอเรื่อง ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ เปนการแสดง
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรูสึกภายในตอบรรยากาศโลกใตทองทะเล ซึ่งเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผานรูปทรงของธรรมชาติที่ถูกลด ตัดทอน เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางรูปทรง
ใหมีลักษณะกึ่งนามธรรม โดยใชเทคนิคการนําวัสดุประเภทผาที่มีคุณลักษณะตาง ๆ เชนผาที่มี
ความโปรงบาง หนาทึบ เรียบ มีลวดลาย มัน ดาน นํามาปะติซอนทับเพื่อใหมิติของภาพมีความ
สลับซับซอนแลวเชื่อมดวยวิธีการ เย็บ ปก จักรเกิดเสนรายละเอียดเปนการเนนความชัดเจนของ
รูปทรงและทําใหบรรยากาศภาพเกิดความกลมกลืนเพื่อถายทอดความคิด อารมณและความรูสึกที่
ตนเองมีตอความงดงามของธรรมชาติ
ในการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธชุดนี้มีเงื่อนไขเขามาเปนตัวกําหนดในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะตองแสดงลักษณะความเปนปจเจกและตัวผลงานจิตรกรรมตองมีความสัมพันธกับพื้นที่
ติดตั้งดวย โดยขาพเจาไดเลือกดําเนินโครงการติดตั้งผลงานในสวนของหองพักทั้งหมด 3 รูปแบบ
คือ 1. Sala Pool Villa. 2. Duplex Balcony. 3. Garden Pool Villa. ซึ่งเนื้อหาและรูปแบบผลงาน
จิตรกรรมมีความสอดคลองกับแนวความคิดในการออกแบบหองพักที่มุงเนนการสรางพื้นที่สวนตัว
โดยพยายามนําธรรมชาติเขามาเชื่อมกับพื้นที่ภายในหองพักเพื่อเพิ่มความผอนคลายในการพักผอน
โดยเนนสุนทรียะที่เกิดจากการผสมผสานศิลปะกับการดําเนินชีวิตใหเกิดความสมดุลทั้งรางกายและ
จิตใจ

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2553
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ....................... 2. ....................... 3. .......................
ง

49152311 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES
KEY WORDS : LIFE / NATURE / BALANCE / SPIRITUAL
PHENPRAPA CHANTORN : THE PROJECT OF APPLIED PAINTING FOR
DECORATION AT SALA SAMUI RESORT & SPA TITLE : LIFE NATURE: THE BALANCE
OF SPIRITS. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. NUMFON LAISATTRUKLAI, ASSOC.
PROF PREECHA PANKLAM AND ASST. PROF. PRAPHAKORN SUKONTHAMANEE.
76 pp.
The Project of Creation of Contemporary Art for Sala Samui Resort & Spa under
the Topic – Life – Nature : Spiritual Balance depicts the atmosphere of the world under the
sea which inspires the creator of this project to create the works through the shapes of
various things seen in the natural atmosphere. These shapes are decreased, downsized,
added or re-constructed so as that they would be abstract shapes. The technique applied
here is the pasting. The creator pastes several kinds of fabric with various textures:
transparent, thick, plain, printed, glossy or rough, with and upon each other so as to generate
the dimension of the works. Then, the recator attaches the pieces of fabric by sewing and
embroiling them together. The stitches emphasize the shapes shown in the work, enabling
the work to reveal the atmosphere. Eventually, this work can convey the feelings and
expressions that the creator has towards the nature.
Working on this project, the creator has to consider some conditions that govern
the creation of each work. These conditions are that the work has to be unique and that it
must fit the space of the place at which it will be installed. Thus, the creator decides to install
the works at three types of accommodations, namely, (1) Sala Pool Villa, (2) Duplex Balcony
and (3) Garden Pool Villa. The concept and theme of the created works are agreeable to the
concept of the accommodations that emphasizes on private space by creating natural
ambience in the accommodation so as to relax the guests. Therefore, the works reveal the
aestheticism that puts arts into daily life so as to create the physical and psychological
balance.
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บทที่ 1
บทนํา
คําวา “ธรรมชาติ” ใชสําหรับบรรยายทุกสิ่งบนโลก ที่ไมไดถูกสรางโดยมนุษย อาทิ
เชน มนุษย สัตว ภูเขา แมน้ํา ตนไม แดด อากาศหรือฝน ธรรมชาติมิไดเปนเพียงทรัพยากรที่
มนุษยสามารถเอามาใชประโยชนเพียงปจจัยทางวัตถุที่อยูอาศัยหรืออาหารเทานั้นแตธรรมชาติยัง
สรางความความลึกซึ้งผูกพันกับมนุษยนัยยะอื่นดวย มนุษยมีวิธีการผอนคลายจากภาวะตึงเครียดใน
ชีวิตประจําวันไดหลายวิธีตางกันไป แตมีอยูวิธีหนึ่งที่มนุษยสวนใหญปฏิบัติคือการเลือก สัมผัสกับ
ธรรมชาติ และไดคนพบอารมณความรูสึกนึกคิดจากภายในตนเอง ธรรมชาติเปนสวนสําคัญของ
แรงบันดาลใจ ธรรมชาติไดซอนเรนความหมายตาง ๆ ไว และทุกสิ่งทุกอยางมีความ สัมพันธกัน
ภายใตกฎเกณฑแหงธรรมชาติ ปรากฏการณตามธรรมชาติทําใหมนุษยเกิดอารมณ ความฝนและ
จินตนาการที่กวางไกล ทําใหเกิดพลังความคิดจนสงผลไปถึงการกระทําได เนื่องจากมนุษยเปน
สวนหนึ่งของธรรมชาตินั้นเอง
วัตถุทางความงามหรือวัตถุทางสุนทรียะหมายถึง ปรากฏการณดานวัตถุหรือพฤติกรรม
ใด ๆ ที่สามารถกระตุนอารมณสุนทรียะหรือสามารถกระตนความรูสึกชื่นชมยินดีใหเกิดขึ้นแก
บุคคลผูสัมผัสรับรูได ไมวาการรับรูสัมผัสนั้นจะเปนการสัมผัสดวยการมองเห็น ดวยการไดยินหรือ
ผานสัญลักษณดานภาษาก็ตาม ดังนั้นวัตถุทางความงามหรือวัตถุทางสุนทรียะจึงเปนไดทั้งวัตถุทาง
ธรรมชาติและวัตถุทางศิลปะ ดวยธรรมชาติของความงามอันเปนผลมาจากอารมณที่ถูกกระตุนดวย
วัตถุใดวัตถุหนึ่งผานประสาทรับสัมผัส และบังเกิดอารมณชื่นชมยินดีไดนั้น วัตถุทางความงาม
ของผูชื่นชมแตละคนจึงอาจจะเหมืนหรือแตกตางกันก็ได 1
การแสดงออกทางศิลปะเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหมนุษยเราสามารถถายทอประสบการณ
ทางสุนทรียะ และกอใหเกิดความลุมลึกทางจิตวิญญาณนํามาซึ่งความเขาใจทั้งภายในตนและความ
เปน ไปของสิ่งแวดลอมภายนอกอันจะนํามาซึ่งการเติบโตของรางกายที่สมบูรณจิตใจที่มั่นคง
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ศุภชัย สิงหยะบุศย, ทัศนศิลปปริทัศน (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2546), 11-12.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากประสบการณที่ฝงลึกติดตัวขาพเจามาตั้งแตวัยเด็กที่ไดใกลชิดกับธรรมชาติทําให
ตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติที่กอใหเกิดสุนทรียภาพขึ้นภายในใจประสบการณที่ไดทองเที่ยว
ธรรมชาติ โ ดยเฉพาะทะเล มี โ อกาสได สั ม ผั ส กั บ บรรยากาศจริ ง ที่ เ กาะสมุ ย ยิ่ ง เป น การเพิ่ ม
ความรูสึกประทับใจและหลงใหลในความงดงามใตทองทะเล น้ําทะเลสีเขียวมรกตสดใสสะอาด
มองเห็นฝูงปลาสีสวยคลอเคลียอยูกับดอกไมทะเลหลากสี ปะการังและสาหรายทะเลนานาชนิดมี
สีสันอันสดใสและลายเสนที่พลิ้วไหว เปนความงามตามธรรมชาติที่ชวยแตงแตมสีสันใหโลกใต
ทองทะเลงดงามมีชีวิตชีวา
ใตทองทะเลเกาะสมุยมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลมากมาย ไมวาจะเปน
ฝูงปลานานาชนิด ปะการังหลากหลาย ดงดอกไมทะเลอันกวางใหญ เกาะสมุยยังมีแนวปะการังทั้ง
ออนและแข็งที่ยังคงความอุดมสมบูรณใหชมมากมาย แตก็มีปะการังฟอกขาวใหเห็นอยูบาง และ
บริเวณนี้ก็ยังมีปลาทะเล หลากหลายสายพันธุแหวกวายใหเห็นอยูเปนจํานวนมาก แตละตัวลวน
แลวแตมีสีสันที่สวยงามรวมถึงยังมีดอกไมทะเลสีสวยพลิ้วไหวอยูทามกลางสายน้ํา ความงดงาม
ทางธรรมชาติของทองทะเลอันกวางใหญที่หยิบยื่นโลกแหงความสวยงามตระการตาของเหลา
สิ่งมีชีวิตมากมายใหเราไดสัมผัสก็เปนสิ่งที่ตราตรึงอยูในหัวใจและทําใหรูวาโลกสีน้ําเงินของเรายัง
มีสรรพสิ่งที่อุดมสมบูรณและสวยงาม
เปนดินแดนมหัศจรรยที่เต็มไปดวยความงดงามอันบริสุทธิ์ของสิ่งมีชีวิตใตผืนน้ํานั้น
เปนพลังแหงชีวิตที่กอใหเกิดจินตนาการในการสรางสรรคผลงานภาพภายใตหัวขอ ชีวิต ธรรมชาติ
: ความสมดุลแหงจิตวิญญาณธรรมชาติ ดวยวิธีการตัดทอน เพิ่มเติม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปทรง
ผา นการใช ทัศ น ธ าตุ ต าง ๆ ทางศิล ปะเพื่ อนํา เสนอรู ป แบบการสร า งสรรค ใ หม ข องการจั ด วาง
องคประกอบและถายทอดประสบการณตามจินตนาการสวนตัว
การสรางสรรคผลงานประยุกตศิลปนั้นมีที่มาจากการรวมตัวกันระหวางหนาที่ของ
ศิลปะในฐานะเปนสิ่งแสดงออกถึงความงามที่มีความหมายตอมนุษยกับประโยชนทางกายภาพ เชน
เป น สิ่ ง ของเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ต า ง ๆ หรื อ เป น สิ่ ง ของประดั บ ตกแต ง อาคารสถานที่ โ รงเรี ย น
บานเรือนจนกลายเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของศิลปะประเภทนี้ที่สามารถแสดงไดออกถึงความคิด
สรางสรรคความงามและคุณคาของประโยชนใชสอยที่เหมาะสมและสอดคลองกับผูใชสิ่งแวดลอม
หรือสถานที่นั้นในการนําเสนอโครงการสรางสรรคนี้มีเงื่อนไขเขามาเปนตัวกําหนดเกี่ยวกับการ
สรางสรรคศิลปะที่ตองแสดงลักษณแลวยังมีหนาที่ใหความสัมพันธสอดคลองกับพื้นที่ ซึ่งเลือก
ดําเนินโครงสรางสรรคจิตกรรมประยุกตเพื่อการติดตั้ง ณโรงแรม Sala Samui Rrsorts & Spa ที่
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อําเภอสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยติดตั้งผลงานภายในสวนหองพัก 3 ชุดใหญดวยกันคือ 1. Sala
Pool Villa 2. Duplex Balcony 3. Garden Pool Villa โดยโรงแรมมีแนวคิดในการออกแบบมุงเนน
ในเรื่องราวของธรรมชาติทะเลใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกับพื้นที่และบรรยากาศภายในโรงแรม
หรือแมกระทั่งสวนปาที่ถูกจัดขึ้นยึดหลักคงธรรมชาติเดิมไว การตกแตงภายนอกเปนรูปทรงไทย
ประยุกตผสมผสานกันอยางลงตัวหรูหราทันสมัยในรูปแบบไทยประยุกตที่ดัดแปลงมาจากเรือนพื้น
ถิ่นภาคใต สวนภายในหองพักสรางขึ้นในสไตลโมเดิรนผสมผสานดวยเฟอรนิเจอรแบบไทยโดยยึด
หลักการออกแบบดวยวิธีการดึงความเปนธรรมชาติภายนอกเขาหาพื้นที่ภายใน ซึ่งทําผูเขาพักได
สัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นไอของทองทะเลอบอุนอยางเปนธรรมชาติ มีความเปนสวนตัวเสมือนกับ
มีฟาและน้ําอยูใกลชิดตลอดเวลา ดังนั้นการสรางสรรคผลงานจิตกรรมเพื่อการติดตั้ง ณ สถานที่นี้จึง
เลื อ กเนื้ อ หาสาระที่ เ กี่ ย วข อ งกับ บรรยากาศและสภาพแวดล อ มใต ทอ งทะเลซึ่ง สัมพั น ธกั บภู มิ
ประเทศที่ตั้งของรีสอรทนี้ เปนการเพิ่มสุนทรียภาพในการพักผอนทั้งความรูสึกทางรางกายและ
จิตใจของคนที่เขามาใชบริการใหสมบูรณแบบมากขึ้น
จุดมุงหมายของโครงการ
1. การสรางสรรคผลงานมีจุดประสงคเพื่อแสดงคุณคาความงามของธรรมชาติ โดย
ศึกษาวิเคราะหในเรื่องราวและเนื้อหาเกี่ยวกับความสวยงามของสิ่งมีชีวิตใตทองทะเล ศึกษาและ
วิเคราะหบรรยากาศ องคประกอบ ความสัมพันธกันของรูปทรงประเภทตาง ๆ เพื่อนํามาเปนแรง
บันดาลใจในการถายทอดความคิด อารมณและความรูสึกสวนตน
2. นําเสนอผลงานประเภทศิลปะสิ่งทอใหสอดคลองกับการออกแบบตกแตงสถานที่
คือ โรงแรม Sala Samui Rrsorts & Spa โดยแนวคิดสรางผลงานใหมีรูปแบบและจัดองคประกอบ
สงเสริมใหมีความสัมพันธกลมกลืนกันอยางเอกภาพกับสถานที่
3. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมในรูปแบบกึ่งนานธรรมแสดงออกสะทอนถึงภาพลักษณ
ของความสวยงามใตทองทะเลสื่อถึงมิติของผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ ความงดงามของสีสันใน
ลักษณะสวนตน
ขอบเขตของโครงการสรางสรรค
1. เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมเรื่อง ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ
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1.1 สรางผลงานที่มีเนื้อหาสาระเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยงามของสิ่งมีชีวิตใตทอง
ทะเลมาผสมผสานกั บจิ น ตนาการเพื่อสร างสรรคผลงานจิ ตรกรรมที่ติ ด ตั้ง ภายในห องพั ก ของ
โรงแรม Sala Samui Rrsorts & Spa
1.2 เปนผลงานจิตรกรรมโดยรูปทรงเปนการตัดทอน คลี่คลาย จากรูปทรงของ
ดอกไมทะเล แนวปะการังสีและสิ่งแวดลอมใตทะเลใหเกิดเปนรูปทรงใหมในลักษณะกึ่งนามธรรม
1.3 เป น เทคนิ ค สื่ อ ผสมโดยการเย็ บ ป ก ปะติ ด เศษผ า เป น หลั ก ในการ
สรางสรรคผลงานใหเกิดมิติของผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ ความงดงามของสีสัน และลักษณะพิเศษ
ของพื้นผิวดวยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใตทองทะเลใหเกิดความกลมกลืนกันกับรูปทรง
2. ศึกษาและออกแบบผลงานใหเกิดความสัมพันธกลมกลืนกับสถานที่คือ โรงแรม
Sala Samui Rrsorts & Spa โดยเลือกติดตั้งเฉพาะหองพัก 3 ชุดใหญดวยกันคือ
2.1 SALA Pool Villa
2.2 Duplex Balcony
2.3 Garden Pool Villa
สมมุติฐานของโครงการสรางสรรค
ผลงานจิตกรรมที่ไดนําเขาไปติดตั้งภายในสวนของหองพักโรงแรม Sala Samui Resorts
& Spa ตองการใหเกิดผลสงเสริมรวมกันในเรื่องของความสอดคลองทางอารมณกับแนวความคิดของ
สถานที่ที่มีบรรยากาศใกลชิดธรรมชาตินํามาซึ่งความสงบผอนคายของผูใชบริการเขาพัก
ขั้นตอนการวิจัยสรางสรรค
1. รวบรวมแนวความคิดและการแสดงออกโดยเริ่มจากความประทับใจรวมถึงการ
รวบรวมขอมูลและเงื่อนไขของสถานที่ที่การนําผลงานเขาไปติดตั้งเพื่อใหเกิดความสอดคลองและ
สัมพันธกัน
2. ทดลองตั้งสมมุติฐานในการสรางสรรค
3. ทดลองการสรางสรรคโดยการสรางภาพรางตนแบบ (Sketch) โดยนําโครงสีและ
บรรยากาศภายในหองพักมาศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนและใหเกิดความสอดคลองกับภาพรางพรอม
นําไปสรางสรรคผลงานจริง
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4. ทดลองเกี่ยวกับเทคนิคเพื่อใหไดวิธีการและรูปแบบที่ตรงกับภาพรางและแนวคิดใน
การสรางสรรค
5. ศึกษาคนควาวิเคราะหผลงานในแตละครั้งและปญหาเพื่อนํามาปรับปรุงในผลงาน
ชวงตอมา
6. นําเสนอชุดผลงานที่สมบูรณและภาพจําลองการติดตั้งผลงานในสถานที่จริงพรอม
เอกสารวิทยานิพนธ

บทที่ 2
ที่มาของแนวความคิดและความบันดาลใจ
ธรรมชาติเปนผูใหชีวิตแกสรรพสิ่ง และทุกชีวิตก็ตองดํารงอยูตอไปตามกฎของธรรมชาติ
มีการพึ่งพาอาศัย เกื้อหนุนซึ่งกันและกันตั้งแตชีวิตเล็กที่สุดจนถึง ชีวิตที่ใหญที่สุดธรรมชาติสราง
ดุลยภาพใหเกิดขึ้นยอมหมายถึงที่แหงนั้นมีความอุดมสมบูรณสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นอยาง เชน
สิ่งมีชีวิตใตทะเลกับการดําเนินชีวิตที่ไมนิ่งมีความเคลื่อนไหวและเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลง
แสดงใหเห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันไมวาชีวิตหนึ่งเสื่อมสลายไปแลวแตก็ยังสรางประโยชนใหอีก
ชีวิตหนึ่งไดเพื่อกอเกิดความอุดมสมบูรณเปนหวงโซอาหารเกิดความสมดุลทุกสิ่งลวนมีคุณคาใน
ตัวของมันเอง เกิดเปนแหงความงามจากธรรมชาตินั้นเปนมุมมองทางความงามที่ไมรูจักจบสิ้นเปน
แหลงกําเนิดอันยิ่งใหญที่มีกฎในตัวของมันเอง เปนสิ่งที่อยูรอบตัวเราอิทธิพลจากธรรมชาติได
สงผลกระทบกับความรูสึกใหเกิดจิตนาการ ความพึงพอใจจากที่ไดพบเห็น ไดสัมผัสความงามจาก
ธรรมชาติ เรื่องของจินตนาการเปนผลพวงของประสบการณตรงที่เกิดขึ้นแกเรากอน ความผูกพัน
ความกินใจยังตรึงแนนในการรับรูของเรา ภายหลังจึงเกิดความคิดจินตนาการขึ้น 1
โลกแหงความงามของใตทองทะเลมีเสนหดึงดูดใจใหหลงใหลในความสวยงามของ
เหลาสัตวทะเลนอยใหญ และทัศนียภาพของทองทะเลที่งดงามเกินคําบรรยาย ความงดงามของ
ธรรมชาติไมไดถูกสรางสรรคใหมีแตบนพื้นโลกเทานั้น ใตทองทะเลยังคงมีความงดงามใหชมอีก
มากมาย ความมหัศจรรยของเหลาสิ่งมีชีวิตนอยใหญ มนตเสนหแหงความลึกลับนาคนหา กับแงมุม
ของวิถีสัตวน้ํา สีสันและความงามธรรมชาติสรรสรางขึ้นอยางลงตัวของหมูปะการัง ดอกไมทะเล
หลากหลายสายพันธุ ที่สามารถซอนตัวไดอยางกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
เกาะสมุยนั้นเปนสวรรคของสิ่งมีชีวิตที่ซุกซอนตัวอยูใตผืนน้ําสีน้ําเงินของเกาะแหงนี้
ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของสรรพชีวิต เพราะใตผืนน้ําที่มีโขดหิน ทอดตัววางเรียงรายอยูอยางสงบ
นั้น กลับเต็มไปดวยสาหรายทะเลที่ยืนตนรับแสง และพลิ้วไหวตามมวลน้ําอยูมากมาย
0
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อารี สุทธิพันธ, ประสบการณสุนทรียะ (กรุงเทพฯ : แสงศิลปการพิมพ, 2533), 38.
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จากการลงไปเก็บขอมูลที่เกาะสมุยทําใหขาพเจาเกิดความประทับใจในบรรยากาศความ
เปนทะเล กลิ่นไอทะเล น้ําทะเล หลายคนกลาววาใตทองทะเลนั้นงดงามราวกับอีกโลกหนึ่งโลกที่
เต็มไปดวยสีสันสดใส สิ่งมีชีวิตรูปรางแปลกตา เกิดแรงบันดาลใจและอยากลงไปสัมผัสสักครั้งหนึ่ง
ขาพเจาเปนคนหนึ่งที่หลงใหลในมนตเสนหโลกสีครามและไดมีโอกาสไดไปดําน้ําตื้นที่เกาะสมุย
สัมผัสกับบรรยากาศใตทองทะเล ซึ่งเปนอีกโลกหนึ่งที่ทําใหฉันรูสึกวาตัวเบาบินไดเหมือนนกและ
หายใจไดเหมือนกับปลา มีเหตุผลมากมายที่ทําใหหลายคนยอมเปยกและฝนธรรมชาติการหายใจเพื่อ
ไปดําน้ํา บางเพื่อพักผอนหลีกหนีความวุนวาย บางเพื่อไปถายภาพสวย ๆ และไดสัมผัสกับสีสัน
บรรยากาศและลีลาการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใตทองทะเลไมวาจะเปนฝูงปลานอยใหญที่เวียนวาย
อยูรอบตัวรวมถึงปะการังหลากหลายชนิดเกาะแตงแตมสีสันใหกับพื้นทะเล ความมหัศจรรยของพืช
พรรณใตทองทะเลที่โบกสะบัดไปกับสายน้ําแมงกะพรุนที่วางสะบัดหางแซมดวยดอกไมทะเลหลาก
สีสันรับแสงของดวงอาทิตยที่สองผานผิวน้ําลงมาความรูสึกเหลานี้เองที่ทําใหรูสึกวา ณ ที่นั้นไมมี
กาลเวลาและความสุขของเราไมติดอยูกับอายุขัยยิ่งกวานั้นชะลอความเสื่อมโทรมของรางกายและ
จิตใจไดเปนอยางดีที่จะไดสัมผัสกับโลกธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่เปนอีกมิติหนึ่ง
สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธของขาพเจามีจุดมุงหมายที่จะสรางสรรคงานจิต
กรรมเพื่อสนองความรูสึกทางจิตใจโดยตรงจากประสบการณและจิตนาการที่ไดจากธรรมชาติ นํามา
แสดงออกในแงมุมหนึ่งของชีวิตโดยการใชหลักของความเปนจริงในธรรมชาติ เพื่อทําใหผลงานมี
เอกภาพในเนื้อหาสาระของ “ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ” ของสิ่งที่มีชีวิตอยางมี
เหตุผลอยางมีเหตุผลและมีเอกลักษณของตัวเองโนมนาวอารมณและความรูสึกใหไดรับรสชาติทาง
ความงาม เพื่อชี้แนะใหเห็นคุณคาของชีวิตที่ไมหยุดนิ่ง เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาทั้งรางกายและจิตใจ
ตามสภาวะแวดลอมในธรรมชาติ
ขาพเจามีความเชื่อวาศิลปะสามารถนําความคิดสรางสรรคมาจรรโลงจิตแกมนุษยไดแม
จะเป นช วงเวลาสั้ น เพี ยงแค แต ผูชมต องเปดโอกาสที่ จะรับรู การแสดงออก และทุ กคนจะต อง
มองเห็นคุ ณคาของตัวเองและผู อื่นเพราะศิ ลปะที่ มีคุ ณคาและความงดงามอยางสมบูรณนั้น จะ
สามารถสะท อนใหเห็นถึงคุณค าและความรูสึกคลอยตามเนื้ อหาสาระตาง ๆ เพื่ อใหผูชมไดรับ
ประสบการณทางความงามและแงคิดตาง ๆ นําไปใชกับชีวิตประจําวัน
ในการสรางสรรคศิลปะโดยทั่วไปนั้นยอมที่จะตองมีความเหมาะสมของรูปแบบเนื้อหา
เรื่องราวและวิธีการแสดงออกที่ประสานสัมพันธเปนอยางดี ซึ่งเนื้อหาที่เปนที่มาของแรงบันดาลใจ
อาจประกอบไปดวยทัศนคติสิ่งแวดลอมที่ไดรับ ในผลงานสรางสรรคของขาพเจาก็เชนกัน อิทธิพล
ตาง ๆ มีบทบาทในการทํางานทั้งทางตรงและทางออม คือ อิทธิพลจากธรรมชาติ อิทธิพลจากศิลปะ
ของศิลปนอื่น ๆ ซึ่งเปนแนวทางในการสรางผลงานของขาพเจาซึ่งจะอธิบายพอสังเขป ดังตอไปนี้
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อิทธิพลที่ไดรับจากธรรมชาติ
ชีวิตที่ไมเคยหยุดนิ่งของธรรมชาติใตทะเล เต็มไปดวยสีสันแหงจินตนาการของหมู
ปลาหลากสีสัน ปะการัง กัลปงหาแสนสวยสีสดใสฝูงปลาตัวเล็กตัวนอยมาคลอเคลียหาอาหารตาม
หมูดอกไมทะเลที่พลิ้วไหวไปตามสายน้ํา ดอกไมทะเลก็คือความงามตามธรรมชาติใหโลกใตทอง
ทะเลงดงามมีชีวิตชีวาและเกื้อกูลสิ่งมีชีวิตอื่นในทะเลใหคงอยูอยางสมดุล ซึ่งธรรมชาติไดบรรจง
แตงแตมสีสันเปนผลงานอันแสนมหัศจรรยอันนาตื่นตาตื่นใจเปนความทรงจําที่ไมมีวันลืม สิ่ง
เหลานี้จึงเปนบอเกิดของพลังและความคิดฝนจิตนาการตาง ๆ ใหเกิดขึ้นกับมนุษยโดยสงผลตอ
อารมณ ความรูสึกทั้งทางตรงและทางออมกับตัวขาพเจาเองก็เชนเดียวกัน สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติใต
ทะเล รูปทรง สีสัน ของปะการังและดอกไมทะเล สงอิทธิพลใหกับขาพเจาในดานความคิด
จินตนาการโดยขาพเจาไดนํามาทําการวิเคราะห สังเคราะหถึงรูปทรงตาง ๆ ของปะการังใหเปน
ภาพรวมของรูปทรงใหมที่กอใหเกิดความรูสึกในภาพผลงานของขาพเจา

ภาพที่ 1

ภาพอิทธิพลที่ไดรับจากดอกไมทะเล
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ภาพที่ 2

ภาพอิทธิพลที่ไดรับจากปะการัง

ลักษณะพิเศษและความนามหัศจรรยของสิ่งมีชีวิตใตทองทะเลลวนเปนแหลงขอมูล
ความสําคัญในการสรางสรรค อิทธิพลจากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใตทองทะเลสงผลกระทบกับ
ความรูสึกและเปนจุดบันดาลใจใหเกิดความคิดและจินตนาการ ซึ่งไดกลายมาเปนพื้นฐานเบื้องตน
ในการศึกษาความงามอันบริสุทธิ์ ผสมผสานกลั่นกรองตัดทอนสรางอารมณความรูสึกภายใน การ
สร า งจิ ต นาการส ว นตั ว ออกมาเป น ผลงานสร า งสรรค ศิ ล ปกรรมซึ่ ง เป น ส ว นที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ใน
วิทยานิพนธนี้
อิทธิพลที่ไดรับจากผลงานศิลปน
อิทธิพลจากผลงานของศิลปนเป น อีก สวนที่สําคัญ ความประทั บใจตอผลงานของ
ศิลปนก็เปนแรงผลักดันในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งศิลปนที่มีอิทธิพลในการสรางงาน มีแนวคิด
และแนวทางในการสรางสรรคผลงานที่นาสนใจทั้งแนวความคิด และวิธีการสรางสรรคศิลปนที่มี
อิทธิพลตอการสรางงานคือ Jean Ann Fausser เปนศิลปนชาวอังกฤษที่มีความสนใจทางดาน Fabric
Collages ซึ่งผลงานของ Jean Ann Fausser มีแนวคิดจากธรรมชาติ และประสบการณจากธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม ในงานแตละชิ้นมีความนาสนใจทั้งทางดานแนวความคิดและการจัดการในเชิงวัสดุ
เชน ผาไหมที่โปรงแสง และผาที่มีลักษณะหนา ปก เย็บดวยดายขนาดที่มีความตางกัน ซอนทับเพื่อ
สรางมิติใหมใหเกิดในรูปทรงและการใชสีน้ําชวยตกแตงสรางบรรยากาศในบางจุด สามารถสื่อ
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แสดงออกมาทางอารมณไ ด เ ป นอย างดี ผลงานของแตละชิ้น ได ส ะทอ นและแสดงออกมาจาก
ความรูสึกที่ไดรับจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัว

ภาพที่ 3

ภาพอิทธิพลจากศิลปน Jean Ann Fausser ภาพที่ 1
ชื่อภาพ
Seaweed
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
24" x 31"
ที่มา : Jean Ann Fausser, Seaweed [Online], accessed 20 February 2011, Available from
http://www.jfiberart.com/photos.
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ภาพที่ 4

ภาพอิทธิพลจากศิลปน Jean Ann Fausser ภาพที่ 2
ชื่อภาพ
Seas the day
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
16.5" X 22"
ที่มา : Jean Ann Fausser, seas the day [Online], accessed 20 February 2011, Available from
http://www.jfiberart.com/photos.

อิทธิพลที่ไดรับจากแนวความคิด ของ อริสโตเติล (Aristotle)
ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ (Art is the imitation of nature) การตีความจากคํา
นิยามนี้ “ธรรมชาติ” ถือเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจใหแก ศิลปนในการสรางงาน
คํานิยามนี้วาศิลปะคือ การเลียนแบบธรรมชาติ เปนคํานิยาม ที่ถือกันวาเกาแกที่สุดซึ่ง อริสโตเติล
(Aristotle) นักปราชญชาวกรีก เปนผูตั้งขึ้น เปนการชี้ใหเห็นวา ธรรมชาติอาจเปรียบไดดังแมบท
สําคัญที่มีตอศิลปะเปนสิ่งสรางโดยมนุษยและมนุษยก็คือกําเนิดมาทามกลาง ธรรมชาติอีกทั้งบน
เสนทาง การดําเนินชีวิตมนุษยก็ผูกพันอยูกับธรรมชาติ จนไมสามารถ แยกออกจากกันไดในทาง
ศิลปะมิใชเปนการบันทึก เลียนแบบเหมือนกระจกเงาหรือภาพถาย ซึ่งบันทึกสะทอนทุกสวนที่อยู
ตรงหนาแตอาจจะเพิ่มเติม ตัดทอน หรืออาจจะใสอารมณความรูสึกเขาไปดวย
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ผูสรางงานศิลปะยอมแสดงออกดวยผลงานที่มีสัญลักษณอันบงบอกถึงบุคลิกภาพของ
ความรูสึกของตนอยางมีปจเจกภาพ ผลงานจะตองแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกลาที่จะแสดงออกตาม
อารมณ ความรูสึก มุมมอง ซึ่งจะตองเกิดจากความผูกพันกับสิ่งที่ตองการถายทอดออกมา ดังนั้นภูมิ
หลังจึงมาจากประสบการณชีวิต มีอิทธิพลตอการแสดงออก โดยเฉพาะในงานสรางสรรคงาศิลปะ
ซึ่งเปน การถายทอดอารมณความรูสึกในใจของผูสรางใหผูดูสัมผัสได และเขาถึงประสบการณของ
ผูสรางสรรคผลงาน จึงอาจนับไดวางานนั้นประสบความสําเร็จ ดังนั้น ผูสรางสรรคงานศิลปะไดดี
จะตองมีความรู ความเขาใจ ตอสภาพสิ่งตาง ๆ อยาง ถองแทเสียกอน การใชทัศนธาตุทางศิลปะโดย
ไมคํานึงถึงความเปนจริงตามธรรมชาติทั่วไปแตใหความสําคัญตามความรูสึกและประสบการณ
ของผูสรางงานโดยตรง เพราะผูสรางสรรคงานศิลปะแสวงหาความจริงภายในและพยายามถายทอด
ออกมาเปนรูปแบบอันแอบแฝงดวยจินตนาการ
กลาวโดยสรุปแลวอิทธิพลในการสรางสรรคผลงานศิลปะชุดนี้ อิทธิพลจากโลกศิลปะ
รวมถึงอิทธิพลจากแนวความคิด ของ อริสโตเติล (Aristotle) นั้น เปนเพียงสวนประกอบที่เปน
พื้นฐานของความเขาใจในศิลปะ ความเขาใจในชีวิตที่ใชในการทํางานสรางสรรค สวนอิทธิพลที่
สําคัญที่สุดในการสรางสรรคผลงานจิตกรรม คือ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ซึ่งเปนสวนที่นํามา
ผสานอารมณความรูสึกภายในออกมา

บทที่ 3
การกําหนดรูปแบบและวิธีการสรางสรรค
การศึกคนควาเพื่อสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ ขาพเจาไดนําเนื้อหาเกี่ยวกับมิติ
ของโลกใตทะเลมาเปนสาระของการแสดงออกทางศิลปะ เพราะธรรมชาติเปนผูใหกําเนิดและสราง
ความสมดุลใหกับทุกสรรพสิ่งบนโลก โดยอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีคุณประโยชนตอมนุษย
ทั้งดานรางกายและจิตใจ ความงดงามจากสภาพแวดลอม ดังกลาวจึงเปนแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมกึ่งนามธรรมดวยวิธีการตัดทอน คลี่คลายและสรางรูปทรงใหมจาก
ความจริง เพื่อหาความสมดุลระหวางพื้นผิว (Texture) พื้นที่วาง (Space) และรูปทรง (Form) โดย
ใชเทคนิควิธีการนําผามาซอนทับ ปะติด เย็บ ปกผสมผสานกันเพื่อแทนคาทางความคิด อารมณ
และความรูสึก ตามจินตนาการสวนตน และสามารถสื่อสารระหวางมนุษยกับมนุษยได
วิธีการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
ศึกษาจากแหลงที่มาของความบันดาลใจในธรรมชาติดวยการลงไปใตทะเลจริง เพื่อ
สัมผัสกับบรรยากาศ รูปทรงพื้นผิวตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใตทะเล รวมทั้งขอมูลที่ไดจากหนังสือและ
สื่อ ตาง ๆ ที่มีเนื้อหาและรูปภาพเกี่ยวของ
1. การสรางภาพราง เมื่อไดขอมูลแลวนํามารวบรวม เพื่อจะไดวิเคราะหตามแนวทางที่
จะแสดงออก แล ว จั ด สร า งภาพร า งด ว ยการวาดเส น และนํ า ภาพถ า ยมาตั ด ต อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
คอมพิวเตอร เพื่อหาองคประกอบภาพที่เหมาะสมและกําหนดบรรยากาศภาพดวยโครงสีที่ใหผลตอ
อารมณความรูสึกที่ดี ดูสดใส ผอนคลายและมีชีวิตชีวา
2. ศึ ก ษากระบวนการทางเทคนิ ค วิ ธีก ารนํ า ผ า มาซ อ นทั บ แล ว เย็ บ ป ก และสามารถ
ตอบสนองการสรางมิติลวงในภาพผลงานได
3. การสรางสรรคผลงาน นําภาพรางที่นาพอใจแลวมาขยายและกําหนดขนาดของ
ผลงานใหเหมาะสมกับการติดตั้งสถานที่จริง รวมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ พรอม ๆ กันไป เพื่อใหผล
ทางการแสดงออกตรงตามความคิดอารมณและความรูสึกมากที่สุด
4. การวิเคราะหผลงาน เพื่อศึกษาความแตกตางและความสัมพันธที่มีอยูในผลงานและ
ความสัมพันธของผลงานกับพื้นที่ติดตั้งดวย ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งเพราะจะทําใหผูสรางสรรค
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เกิดความเข าใจในผลงานของตนเองมากยิ่งขึ้นและสามารถพั ฒนาผลงานของตนเองต อไปใน
อนาคตได
ทัศนธาตุใชในการสรางสรรค
การสรางสรรคศิลปะนั้น ความคิดหรืออารมณที่ศิลปนตองการแสดงออกนับเปนสิ่ง
สําคัญที่สุดเปนอันดับแรกเปรียบไดกับแปลนในการกอสรางงานสถาปตยกรรม ถาไมมีแปลนหรือ
จุ ด หมาย งานที่ ส ร า งขึ้ น ก็ จ ะเป น ไปอย า งตามบุ ญ ตามกรรม จะเรี ย กว า เป น งานศิ ล ปะไม ไ ด
แนวความคิดในการทํางานจึงเปนโครงสรางทางนามธรรม หรือทางจิตที่จะขาดเสียมิได 1
การสรางสรรคศิลปนมักใชธรรมชาติเปนตนแบบแตมิใชการเขียนแบบมาเปนแรง
บันดาลใจเบื้องตนของการศึกษาเพื่อถายทอดความคิด อารมณและความรูสึกที่ทนปะทะกับแบบ
นั้น ๆ ดวยวิธีการเลือกสรร เพิ่มเติมตัดทอน หรือแปรสภาพความเปนจริงของธรรมชาติใหเปน
รูปทรงทางความรูสึกใหม ที่สามารถเปนสื่อแสดงความงามไดดวยการประสานกันของทัศนธาตุ
ตาง ๆ ทางศิลปะ ไดแก รูปทรง เสน สีน้ําหนักพื้นผิวและพื้นที่วาง ซึ่งประกอบกันอยางสมบูรณมี
ความเปนเอกภาพ จนกลายเปนสิ่งใหมที่มีชีวิตและมีความหมายในตัวเอง
ในการสร างสรรค ผลงานศิลปะของขาพเจาใชการประกอบกันของทั ศนธาตุต าง ๆ
ดังตอไปนี้
1. รูปทรง (Form) ในผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ รูปทรงมีลักษณะกึ่งนามธรรมเกิดจาก
การตัดทอน เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงสรางทางรูปทรงใหมจนมีลักษณะเฉพาะ แลวนํามาประกอบ
สรางองคประกอบภาพที่คลายคลึงกับกลุมของปะการังที่มีทั้งกลุมเล็ก – ใหญ สลับซับซอน แสดง
ถึงความอุดมสมบูรณและการเจริญเติบโตเกื้อหนุนกันจึงมีทั้งรูปทรงที่โดนเดน และการปรับตัว
สีสันดูขัดแยงกับบรรยากาศ ดังนั้นรูปทรงในผลงานจิตรกรรมของขาพเจาจึงใหอารมณความรูสึก
ถึงทํานอง จังหวะ ที่สนุกสนานและเบิกบานอยางมีความสุข
2. เสน (Line) เปนตัวกําหนดโครงสรางองคประกอบภาพและกําหนขอบเขตของ
รูปทรง ทําหนาที่เชื่อมตอรูปทรงกับพื้นที่ราง เสนโครงสรางของรูปทรงสวางใหญจะเปนโคงที่ให
ความรูสึกเลื่อนไหลอยางตอเนื่องประสานกลมกลืนกัน สวนเสนที่แสดงรายละเอียดของภาพเกิด
จากการเย็บดวยมือและจักร ชวยกําหนดทิศทางของรูปทรงและสรางความเคลื่อนไหว ซึ่งมีทั้ง
กลมกลื น ขั ด แย ง เป น ระเบี ย บและใช ร ะเบี ย บขึ้ น อยู กั บ จั ง หวะของการขั บ เน น เช น เดี ย วกั บ
ธรรมชาติที่มีทั้งความกลมกลืนและความขัดแยงแตสามารถอยูรวมกันไดอยางมีเอกภาพ
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ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบศิลป (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย, 2531), 27.
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3. สีและน้ําหนัก (Color and Tone) ขาพเจาเลือกใชกลุมโทนสีเขียว ฟา น้ําเงิน และสม
เปนหลักโดยการกําหนดโครงสีของภาพเกิดขึ้นจากขั้นตอนการทําภาพราง และขยายชิ้นงาน ดังนั้น
ภาพรวมของผลงานทั้งบรรยากาศและคาน้ําหนักออนแก ของรูปทรงจึงคอนขางชัดเจนจากนั้นจึง
นําวัสดุประเภทผาที่มีลวดลายชนิดตาง ๆ ทั้งนี้มีลักษณะโปรงบาง หนาทึบ มาคัดสรรเพื่อนํามาตัด
ปะติด ซอนทับลงไปบนโครงสรางของรูปทรงที่ถูกกําหนดโครงสีไวในเบื้องตน เพื่อสรางความ
หลากหลายทางดานมิติและเปนการทําลายความเปนภาพอิงเจ็ท ในขั้นตอนแรก แลวจึงใชขั้นตอน
การเย็บ ปก มาสรางรายละเอียดเพิ่มเติมใหกับชิ้นงานและเปนการเชื่อมตอวิธีการสรางงานใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
4. พื้นผิว (Texture) ลักษณะพื้นผิวในผลงานของขาพเจาคอนขางมีความหลากหลาย
เพราะเกิดจากวิธีการที่ผสมผสานระหวางการขยายผลงานดวยวิธีการอิงเจ็ท แลวนําวัสดุประเภทผา
ลักษณะตาง ๆ มาปะติดซอนทับลงไป ซึ่งใหผลการลวงตาระหวางพื้นผิวจริงของวัสดุ อีกทั้งพื้นผิว
ที่เกิดจากการเย็บปกดวยดายลักษณะเสนที่มีความแตกตาง ยังเปนวิธีสรางลักษณะเฉพาะของรูปทรง
ใหเกิดความนาสนใจเปรียบไดกับความเปนจริงในธรรมชาติที่มีลักษณะพื้นผิวที่แตกตางกันและ
กลมกลืน ที่หลากหลายจึงทําใหผลงานของขาพเจาดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
5. ที่วาง (Space) เปนสวนที่ชวยขับเนนใหรูปทรงเดนชัด และผสานกลมกลืนกับทัศน
ธาตุอื่น ๆ โดยเฉพาะสีของบรรยากาศในพื้นที่วางจะมีความสัมพันธกับสีภายในรูปทรง และชวย
สรางมิติในภาพมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการสรางผลงานวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุดนี้ มีจุดเริ่มตนมาจากความบันดาลใจที่มีอยูจริงใน
โลกใตทะเลที่กอใหเกิดอารมณความรูสึกขึ้นมา แลวจึงเกิดความคิดและจินตนาการ โดยเริ่มจาก
เมื่อสนใจแลวใหความใสใจในการหาขอมูลเพิ่มเติมไมวาจะเปนภาพขอมูลจากหนังสือ ภาพถาย
รวมถึงการไดสัมผัสจากสถานที่จริงที่เกาะสมุยดวยการดําน้ําลงไปใตทะเลเพื่อเก็บบรรยากาศและ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นจริง นําขอมูลมาวิเคราะหสิ่งตาง ๆ ที่สรางความรูสึกมากที่สุด สรางจินตนาการ
ตอเนื่อง สรางภาพทางความคิ ดใหออกมาเปน รูปธรรมชัด ขึ้น โดยการสรางภาพราง (Sketch)
คนหารูปทรงและบรรยากาศตาง ๆ ในขั้นตอนของการสรางภาพรางนั้นไดทําการศึกษาและเก็บ
ขอมูลรูปทรงที่จะนํามาใหม เมื่อไดรูปทรงเปนที่นาพอใจและมีความหมายพิเศษตามความคิด มี
การทดสอบโครงสวนรวมเพื่อหาโครงสรางองคประกอบโดยรวมแลวจึงนํามาประกอบผสมผสาน
กับรูปทรงที่สรางขึ้นมาเสริมตอดวยจินตนาการสวนตน เมื่อไดโครงสรางของบรรยากาศรูปทรง
โดยรวมแลวจริงใชเทคนิคทางคอมพิวเตอรชวยในเรื่องของการปรับสี ความมืดสวางในภาพรางให
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เกิดความสมบูรณในบรรยากาศทางความคิดที่มากที่สุด ปรับปรุงแกไขภาพรางทีละขั้นจนเปนที่นา
พอใจพรอมที่จะนําไปขยายเปนผลงานจริง
ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1

ภาพที่ 5

ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 1 – ชิ้นที่ 2)
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ภาพที่ 6

ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 3 – ชิ้นที่ 8)
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ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2

ภาพที่ 7

ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2 (ชิ้นที่ 1 – ชิ้นที่ 4)
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ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3

ภาพที่ 8

ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3 (ชิ้นที่ 1 – ชิ้นที่ 3)
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ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 4

ภาพที่ 9

ภาพรางผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 4 (ชิ้นที่ 1 – ชิ้นที่ 3)

ในขั้นตอนของการปฏิบัติงานสรางสรรคนั้นเริ่มจากการพิมพภาพรางที่จะใชขยายงาน
ลงบนผาใบที่กําหนดไวตามสัดสวนของภาพราง จากนั้นเลือกผาที่มีผิวและลวดลายธรรมชาติที่
แตกตางแบงเปนโทนสีและน้ําหนักตามภาพราง จากนั้นเลือกผาวัดสัดสวนตัดตามภาพราง นําผาที่
ตัดแลวมาซอนทับกันแลวเย็บจักรเปนเสนตรงโคงเรียงตามกันไปทรงบนผาใบโดยทําใหเกิดมิติ
ตามรูปทรงที่แสดงถึงบรรยากาศโดยรวมของภาพแลวเย็บเดินเสนไปมาซอนทับกันดวยการไล
น้ําหนักสีออนแกตามสีพื้นผาที่กําหนดไว จะไดผาที่มีพื้นผิวที่แตกตางกันในผลงาน แลวตัดผาที่มี
ความโปรงบางซอนทับแลวเย็บลงไปอีกชั้น เพื่อเปนการสรางมิติลงไปใหมใหมากยิ่งขึ้น การลงจัก
ปกบนผานั้นจะมีความละเอียดมากโดยใชวิธีการเย็บแทรกสีของดายใหหนามากขึ้น พรอมทั้งใช
การปกเสนดายเพื่อใหเกิดพื้นผิวที่แตกตางกันไปในสวนที่ตั้งการเนนรายละเอียดบริเวณนั้นในชั้น
สุดทาย พรอมทั้งวิเคราะหแกไขน้ําหนักในจุดตาง ๆ กลาวคือสรางระยะโดยเนนในจังหวะของ
รูป ทรงที่ อ ยู ใ นระยะหนา ให ชัด เจนขึ้ น จากนั้น นํา ดา ยโทนสี ส วา งมาเย็บ เดิ น เสน ตามรู ป ทรงที่
ตองการใหเปนจุดเดนของผลงานใหเกิดความนุมนวล และสรางมิติของสีทั้งในสวนของทั้งน้ําหนัก
เขม และน้ําหนักออนเพื่อใหผลงานมีความสมบูรณเปนเอกภาพตามอารมณความรูสึก
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การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานระยะแรกชวงปการศึกษา 2550 เปนการศึกษาคนควาและทดลอง
เพื่อหาแนวทางในการสรางสรรค โดยอาศัย รูปทรงของมนุษ ยและธรรมชาติที่มีความสัมพัน ธ
เชื่อมโยงกับประสบการณสวนตนจากความประทับใจในความงดงามของธรรมชาติมาเปนแรง
บันดาลใจเบื้อตน แลวใชจินตนาการจากเทพนิยายและเรื่องเลาตาง ๆ แนวแฟนตาซีนํามาเปนวิธีคิด
ในการประกอบสรางรูปทรงของมนุษยและสัตวที่พบผสมผสานกันจนกลายเปนรูปทรงใหมที่ใช
เลาเรื่องอยูในชิ้นงาน โดยทดลองใชเทคนิคการซอนทับผาที่มีลักษณะตาง ๆ เชนโปรง บาง หนา
ทึบ มัน ดาน เรียบ มีลวดลายเพื่อแทนคาน้ําหนักของรูปทรงและสรางบรรยากาศและมิติของภาพ
ซึ่งผลงานในชวงนี้ของขาพเจายังไมสามารถรวมยอดความคิดใหชัดเจนได รวมถึงรูปแบบและ
วิธีการสรางรูปทรงยังไมสามารถสื่อความหมายไดมากนัก สวนเทคนิคที่ใชในการสรางสรรคยังไม
สามารถควบคุมการแทนคาวัสดุได อีกทั้งมิติของวัสดุที่ซอนทับกันมีสิ่งที่นาสนใจคือมิติของผาที่
นํามาซอนทับกันเพื่อสรางรูปทรงและบรรยากาศใหกับชิ้นงาน
ผลงานจิตกรรมระยะกอนวิทยานิพนธชวงที่ 1 (ภาคการศึกษา 2/2550)

ภาพที่ 10 ภาพผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชวงที่ 1 ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ
อิสระแหงความงาม หมายเลข 1
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
120 X 150 ซม.
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ภาพที่ 11 ภาพผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชวงที่ 1 ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ
อิสระแหงความงาม หมายเลข 2
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
120 X 150 ซม.
จากปญหาการสรางสรรคผลงานระยะแรกที่กลาวมานั้น ขาพเจาไดนํามาวิเคราะหเพื่อ
ใชสําหรับการสรางผลงานระยะที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ จึงไดไป
คนควาแหลงขอมูลทางธรรมชาติเพิ่มเติมและเลือกศึกษาเฉพาะมิติของโลกใตทะเล ดวยวิธีการลง
ไปสัมผัสในสถานที่จริง และศึกษาขอมูลจากสื่ออื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวของ เชน ภาพถายในนิตยสาร
ที่มีภาพขอมูลปรากฏอยูภาพเคลื่อนไหวในสารคดีเกี่ยวกับโลกใตทะเล รวมถึงสื่ออินเตอรเน็ทดวย
เพราะโลกใตทะเลมีมติทางความรูสึกใกลเคียงกับผลงานในระยะแรกมากที่สุด ในผลงานระยะที่ 2
นี้ข า พเจ า จึ ง ตั ด รู ป ทรงของมนุ ษ ย อ อกไปแล ว นํ ารู ป ทรงของสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ใต ท ะเล เช น ปะการั ง
แมงกะพรุน สาหรายทะเล ดอกไมทะเล ลวดลายและพื้นผิวของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่นาสนใจ มา
ทดลองคลี่คลาย ลดทอน เพิ่มเติมทั้งการสรางรูปทรงและองคประกอบภาพขึ้นมาใหม แลวใชวัสดุ
ประเภทผั ง มาแทนค ารู ป ทรง สี น้ํ าหนั ก พื้ น ผิ ว ระยะและมิ ติ ใ ห เ กิ ด การผสานกลมกลื น กั น
จากนั้ น ใช เ ทคนิ ค การเย็ บ และปก เส น ด า ยด ว ยจั ก รซึ่ ง มี ลั ก ษณะเส น ที่ ห ลากหลายมาช ว ยสร า ง
รายละเอียด ใหแกรูปทรงชวยผสานมิติของภาพและนําใหวัสดุยึดติดกัน ซึ่งผลงานในระยะนี้เริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้นทั้งเนื้อหารูปแบบและวิธีการที่ความสอดคลองกัน สามารถถายทอดความคิด
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อารมณและความรูสึกออกมาไดระดับหนึ่ง ซึ่งนาจะเปนแนวทางพัฒนาไปสูการสรางสรรคผลงาน
วิทยานิพนธได
ผลงานจิตกรรมระยะกอนวิทยานิพนธชวงที่ 2 (ภาคการศึกษา 1/2551)

ภาพที่ 12 ภาพผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชวงที่ 2 ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ
สีสันแหงความงาม หมายเลข 1
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
120 X 150 ซม
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานระยะกอนวิทยานิพนธชวงที่ 2 ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ
สีสันแหงความงาม หมายเลข 1
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
90 X 110 ซม.
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธภายใตหัวขอ “ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิต
วิญญาณ” เปนการสรุปผลทั้งหมดจากการรวบรวมแนวความคิด เทคนิค วิธีการของกระบวนการ
สรางสรรคที่ไดศึกษาคนควา ทดลอง ตั้งแตระยะแรกและกอนวิทยานิพนธ ไดมีการวิเคราะหและ
แกไขปญหาอยางตอเนื่องเพื่อหาความเปนไปไดทางการสรางสรรคศิลปะ ซึ่งเนื้อหาสาระของ
วิทยานิพนธชุดนี้มุงไปสูการคนควาจิตใจทําใหเกิดความสมดุลระหวางรางกายกับจิตวิญญาณที่มี
มากกวาประโยชนใชสรอยทางกายภาพ ดังนั้นทัศนธาตุ ๆ ที่ประกอบกันเปนรูปทรงจึงมีความใหม
เกิดขึ้นในตัวเองและสามารถสื่อความรูสึกได อีกทั้งยังมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของ
พืน้ ที่จะติดตั้งผลงาน คือ Sala Samui Rsort & Spa ซึ่งผลงานทั้งหมดมีดังตอไปนี้
ภาพผลงานศิลปะนิพนธชุดที่ 1-4 ขาพเจาจึงตองการสะทอนภาพลักษณความงดงาม
ของโลกใตทะเลผานรูปทรง พื้นผิวและบรรยากาศดวยวิธีการลดทอน เพิ่มเติม คลี่คลานรูปทรง
ออกไปจากความจริงรวมถึงการสรางบรรยากาศสีและจังหวะการวางองคประกอบภาพชิ้นใหม
แลวแทนคาผิวสัมผัสทางความรูสึกดวยวัสดุประเภทผาที่นํามาวางซอนทับกันจนเกิดมิติจากคา
น้ําหนักของวัสดุและขนาดของรูปทรงจากนั้นเนนดวยเสนที่เกิดจากการปกเย็บดวยจักรเพื่อสราง
รายละเอียดใหแกรูปทรงและเปนตัวเชื่อมมิติของภาพใหผสานกลมกลืนกันทั้งในสวนของพื้นหลัง
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ที่ใชวิธีสรางจากกระบวนการจากทางคอมพิวเตอรแลวพิมพออกมา จากนั้นนําผามาตัดเพื่อวาง
ซอนทับลงไปบนโครงสรางของภาพที่ถูกกําหนดไวเพื่อทําลายความเปนสิ่งพิมพแตผลทางในมิติ
ดังนั้นแลวที่เกิดจากการเย็บปกดวยจักรจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหผลงานมีความ
สมบูรณ และเกิดรูปแบบในการสรางสรรคที่นาสนใจ
ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1

ภาพที่ 14 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 1
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 37 ซม.
ในภาพผลงานศิลปะนิพนธชุดที่ 1 (ชิ้นที่1) ขาพเจาไดเนนในเรื่องของบรรยากาศความ
งดงาม สีสัน และพื้นผิวที่ปรากฏบนรูปทรงของปะการังและดอกไมทะเลโดยกําหนดโครงสราง
รูปทรงหลักไว 2 กลุม และเชื่อมดวยกลุมรูปทรงขนากเล็กที่วางซอนทับเกาะกลุมกันบางสวนก็ถูก
กระจายไปสูพื้นที่วาง เพื่อเปนการสรางมิติและระยะ ทําใหรูปทรงเกิดความสัมพันธซึ่งกันและกัน
รูสึกไดถึงการเคลื่อนไหวที่นุมนวลและออนหวานจากลักษณะเสนรอบนอกของรูปทรงและทิศทาง
ของเสนที่ถูกปกเย็บซอนลงไป ชวยเนนความเดนชัดของรูปทรงทําใหผลงานเกิดความสมบูรณ
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สวนโครงสีที่เลือกใชในผลงานชิ้นนี้เปนโทนสีเขียวน้ําเงินและฟงแสดงออกถึงความเยือกเย็นของ
บรรยากาศใตทองทะเล

ภาพที่ 15 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 2
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 37 ซม.
ภาพผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ชุ ด ที่ 1 (ชิ้ น ที่ 2) กํ า หนดรู ป ทรงของดอกไม ท ะเลให เ ป น
โครงสรางหลักขนาดใหญที่แพรกระจายครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของภาพแลวมีกลุมรูปทรง
ขนาดเล็กเกาะเกี่ยวเชื่อมกับรูปหลักตอเนื่องโดยรอบ ทําใหทิศทางของรูปทรงที่ซับซอนทับกันคอย
ๆ เกิดการเคลื่อนไหวอยางนุมนวล เหมือนกับเราไดเขาไปสัมผัสกับบดอกไมทะเลในระยะใกล
โดยกําหนดใหคาน้ําหนักสวนที่สุดอยูบริเวณกึ่งกลางเกชรดอกไมทะเลซึ่งเลือกใชเสนดวยที่มีคา
น้ําหนักสวาง แลวจึงคอย ๆ กระจายไปสูรูปทรงอื่น ๆ ภายในภาพ น้ําหนักเขมของพื้นหลังยังชวย
เนนใหรูรูปทรงมีความเดนชัดทามกลางบรรยากาศโดยรวมที่เปนโครงสีเขียวและฟงซึ่งขัดดวยโทน
สีสมแดง ทําใหความรูสึกของผลงานมีชีวิตชีวา
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 3
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 37 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพันธชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 3) ยังคงความรูสึกถึงความงามจากทะเลโดยใช
รูปทรงอิสระที่ไมมีขอบเขตชัดเจนมากนักมาวางซอนทับกันแลวคอย ๆ แพรขยายออกจนเกือบเต็ม
ทั้งภาพจนเหลือพื้นที่วางนอยมาก เสนที่เกิดจากการเย็บปกดวยจักรจึงมีสวนสําคัญมากในการ
กําหนดและสรางทิศทางใหแกรูปทรง และยังเปนสวนที่เนนรายละเอียดของรูปทรงใหมีลักษณะ
พื้นผิวที่แตกตางกัน สวนโทนสีโดยรวมเปนสีเขียวน้ําเงินและสมเหลือง ซึ่งกลุมโทนสีสมเหลือง
จะอยูในสวนที่เปนจุดเดนของภาพแลวคอย ๆ กระจายไปกลมกลืนกับกลุมโทนสีเขียวน้ําเงินผลงาน
ชิ้นนี้จึงใหอารมณความรูสึกถึงพลังแหงชีวิตที่ตื่นตัวและเจริญเติบโตอยูตลอดเวลา
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ภาพที่ 17 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 4
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 4
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 37 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 4) โครงสรางองคประกอบภาพถูกกําหนดใหวาง
รูปทรงขนาดใหญซอนทับไปหารูปทรงขนาดเล็กจากระยะหนาไปหาระยะหลังเกิดเปนกลุมกอน
รู ป ทรงที่ มี ม วลขนาดใหญ โ ดยมี เ ส น รอบนอกของรู ป ทรงที่ มี ลั ก ษณะโค ง งอเคลื่ อ นไหลเป น
ตัวกําหนดของเขตรูปแบบทรงและเชื่อมตอกัน จึงใหความรูสึกถึงการดําเนินเติบโตของชีวิตที่
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีทั้งความกลมกลื นและโดดเดนในกลุมกอนนั้น ลักษณะที่นาสนใจใน
ผลงานชิ้นนี้เปนเรื่องของลวดลายและพื้นผิวที่มีความสอดคลองกับทิศทางและโครงสรางของ
รูปทรงผานโทนสีบรรยากาศโดยรวมของภาพเปน สีฟง และขับเน น จุด เดน ด วยสีสม จึงทํา ให
อารมณความรูสึกของภาพดูสุขุมนุมนวล
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 5
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 5
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 37 ซม.
ภาพผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ชุ ด ที่ 1 (ชิ้ น ที่ 5) การกํ า หนดองค ป ระกอบผลงานชิ้ น นี้
โครงสรางหลักของภาพมีที่มาจากรูปทรงปะการัง 2 กลุมวางซอนกันสวนรายละเอียดในรูปทรงทั้ง
2 เปนการแทนคาดวยกลุมดอกไมทะเลขนาดเล็กที่นํามาวางซอนทับลงไปบนโครงสรางใหญไดเกิด
มิติและพื้นผิวที่แตกตางกัน ดังนั้นทิศทางของรูปทรงที่เปนรายละเอียดจึงถูกกําหนดใหอยูภายใน
โครงสรางของรูปทรงใหญ และมีการใชรูปทรงขนาดเล็กนี้วางซอนทับชวยอรอยตอของรูปทรง
ขนาดเล็กเปนตัวเชื่อมรูปทรงหลักกับพื้นที่วางดวย จึงทําใหมิติของภาพทั้งหมดดูผสานกลมกลืนกัน
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ภาพที่ 19 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 6
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 6
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 56 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 6) วิธีการประกอบสรางรูปทรงคลายคลึงกับ
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ ชุ ด ที่ 1 (ชิ้ น ที่ 4) แต ลั ก ษณะเส น รอบนอกของรู ป ทรงผลงานชิ้ น นี้ มี ค วาม
เคลื่อนไหวมากกวารวมทั้งการแทนคาพื้นผิวก็มีความหลากหลาย การกําหนดโทนสีกูดีตื่นเตน
สนุกสนานสอดคลองกับลักษณะทิศทางของรูปทรงที่มีลักษณะของเสนเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง
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ภาพที่ 20 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 7
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 7
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 50 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 7) ขาพเจาจึงใชกลุมรูปทรงที่มีลักษณะเปนมวล
หนาทึบกับเปนโครงสรางโปรงบาง โดยใชหลักการทางทัศนียวิทยามาวางองคประกอบภาพมี
ระยะหนา กลาง ไกล ดังนั้นพื้นนี้วางของผลงานชิ้นนี้จึงมีสวนในการสรางระยะและบรรยากาศ
ของภาพ โดยกลุมรูปทรงที่มีความทึบตนถูกกําหนดใหอยูระยะหนามีความหนักแนน มั่นคง แต
ไมแข็งกระดาง สวนรูปทรงระยะหลังที่เชื่อมกับพื้นที่วางใหความรูสึกที่นุมนวลโอนออนผองตาม
สภาพแวดลอมโดยรอบ ซึ่งรูปทรงทั้งสองสวนสามารถอยูรวมกันไดดวยบรรยากาศของสีที่มีความ
กลมกลืนกันและลักษณะทิศทางของเสนที่ใหความรูสึกเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 1 ชิ้นที่ 8
ชื่อภาพ
พลิ้วไหวใตทะเล หมายเลข 8
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
80 X 100 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 (ชิ้นที่ 8) วิธีการกําหนดโครงสรางและองคประกอบ
ภาพคล ายคลึ งกับผลงานวิทยานิพ นธชุด ที่ 1 (ชิ้ น ที่ 7) คือ ใชห ลักการวางภาพ ใหรูปทรงที่ อยู
ด า นหลั ง มี ข นาดใหญ และลดขนาดของรู ป ทรงลงตามระยะความลึ ก ของภาพ แต ก ารเน น
รายละเอียดของภาพจะไมไดดําเนินถึงสิ่งที่อยูใกลจะตองมีรายละเอียดที่ชัดเจนเสมอไป ขึ้นอยูกับ
การเนนในแตละตําแหนงเพื่อพาความสมบูรณลงตัวของผลงานมากกวา ดังนั้น ผลงานชิ้นนี้จึงให
ความเล็กที่ผสานสัมพันธกันของรูปทรงและบรรยากาศไดอยางนาพอใจ
สรุปผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 ลักษณะโครงสรางที่ปรากฏในผลงานชุดนี้ไดที่มาจาก
กลุมปะการังที่มีรูปทรงหลักแลวมีรูปทรงเล็ก ๆ เชื่อมตอกันเปนกลุมใหญ การลดทอนรูปทรงจาก
ความเปนจริงแลวนํามาประกอบสรางใหมเริ่มมีลักษณะเฉพาะทางการสรางสรรครวมถึงเทคนิค
วิธีการสรางสรรคก็สามารถควบคุมใหเปนไปตามความคิด อารมณ และความรูสึกมากขึ้น
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 2 ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ
สีสันแหงชีวิต หมายเลข 1
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
37 X 56 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2 (ชิ้นที่ 1) ขาพเจาไดใชวิธีการประกอบสรางรูปทรงและ
เทคนิคการสรางสรรคใกลเคียงกับผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 1 แตการดําเนินโครงสีในผลงานชุดนี้
จะใหความเล็กสดใสกวา การรูปทรงเปนกลุมกอนชัดเจนคอนขางแยกจากพื้นหลังเพราะพื้นที่วาง
ดานหลังรูปทรงถูกกําหนดใหมีคาน้ําหนักสวางกวาคาน้ําหนักของรูปทรงเพื่อชวยเนนใหมีความ
เดนชัดมากยิ่งขึ้น แตพยายามเชื่อมพื้นที่วางกับกลุมรูปทรงหลักดวยรูปทรงขนาดเล็กที่กระจายเขา
ไปสูพื้นที่วางดานหลัง และใชการเย็บและปกซอนทับลงไป เพื่อสรางพื้นผิวใหมีความแตกตางกัน
ภายในรูปทรงและชวยสรางมิติและระยะในภาพใหเกิดความสมบูรณ

34

ภาพที่ 23 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 2 ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ
สีสันแหงชีวิต หมายเลข 2
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
36 X 47 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2 (ชิ้นที่ 2) จากปญหาเรื่องความสัมพันธของพื้นที่รางกับ
รูปทรงในผลงานวิทยานิพนธของพื้นที่วางกับรูปทรงในผลงานวิทยานิพนธถูกที่ 2 (ชิ้นที่1) นั้น
ขาพเจาจึงแกไขปรับปรุงตั้งแตขั้นตอนการสรางภาพรางดวยวิธีการทางคอมพิวเตอร โดยในพื้นวาง
ของผลงานชิ้นนี้ ขาพเจาไดทดลองใสรายละเอียดที่มีคาน้ําหนักคอย ๆ ลงไปดวย เพื่อเชื่อมกับกลุม
รูปทรงหลักของภาพซึ่งสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดวางนาพอใจ
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 2 ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ
สีสันแหงชีวิต หมายเลข 3
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
38 X 50 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2 (ชิ้นที่ 3) ในผลงานชิ้นนี้ขาพเจากําหนดใหจุดเดนอยู
กึ่งกลางภาพโดยใชโครงสรางของงกลีบดอกไมทะเลมาวางซอนทับกันจนเปนโครงสรางใหมคลาย
รูปทรงสามเหลี่ยม และกําหนดรูปทรงรองอยูดานขางมุมยอดสามเหลี่ยมทั้ง 2ดานและรูปยอย
กระจายอยูทั่วพื้นที่วางดานหลังรูปทรงหลัก โครงสีและบรรยากาศของภาพสวนรวมเปนโทนสี
เขียวและฟง สวนโทนสีสมและชมพูเปนกลุมสีที่เนนรายละเอียดรูปทรงและเชื่อมมิติของภาพโดย
การกระจายเปนจุดสีอยูโดยทั่วทั้งภาพ ดังนั้นอารมณความรูสึกของผลงานชิ้นนี้จึงแสดงถึงความ
เบงบาน การเจริญเติบโตและการเจริญพันธที่ปรากฏใหเห็นจากสัญลักษณภายในภาพที่กลีบเกสร
ของดอกไมทะเล แยมออกและมีละอองเกสรหลุดลอยไปตามกระแสน้ําและลม
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ภาพที่ 25 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 2 ชิ้นที่ 4
ชื่อภาพ
สีสันแหงชีวิต หมายเลข 4
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
80 X 100 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 2 (ชิ้นที่ 4) ผลงานชิ้นนี้ไดแรงบันดาลใจมาจากลักษณะ
โครงสรางของกลุมกอนปะการังที่มีดอกไมทะเลนานาชนิดเกาะอาศัยอยูรวมกัน มีทั้งกลุมเล็กกลุม
ใหญสีสันหลากหลาย ขาพเจาจึงนําความประทับใจนั้นมาใชเปนตัวกําหนดโครงสรางองคประกอบ
ภาพของผลงานชิ้นนี้ จึงทําใหกลุมรูปทรงมีความเดนชัดมากรวมทั้งการเนนจุดเดนของภาพดวย
กลุมสีเหลืองและสม ซึ่งเปนสีคูตรงขามกับสีฟาและน้ําเงินที่เปนโครงสีหลักของภาพ สวนเสนที่
เกิดจากากรปกเย็บดวยจักรมีสวนสําคัญมากเพราะเปนตัวสรางพื้นผิวและรายละเอียดใหแกรูปทรง
ใหเกิดความสมบูรณ
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ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3

ภาพที่ 26 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 3 ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ
ความงามแหงทองทะเล หมายเลข 1
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
38 X 50 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3 (ชิ้นที่ 1) ผลงานชิ้นนี้ขาพเจาเนนการสรางบรรยากาศ
และมิติทึบตันโปรงบางแตกตางกันและถูกคลี่คลายเปนรูปทรงนามธรรมมากขึ้น แตการประกอบ
กันทางทัศนธาตุยังสามารถสื่อความหมายถึงเนื้อหาและความงามความของมิติใตทองทะเลได โดย
ขาพเจาเลือกใชโทนสีเหลืองและฟา เพื่อแทนคาน้ําหนักของรูปทรงและบรรยากาศภาพ ซึ่งคา
น้ําหนักเขมจะอยูบริเวณกลุมรูปทรงและคาน้ําหนักสวางจะอยูบริการพื้นหลังที่เปนที่วางคลายกับ
การมองวัตถุซอนแสง จึงทําใหมิติของภาพดูสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น และในผลงานชิ้นนี้เทคนิค
การเย็บปกดวยจักรเพื่อสรางรายละเอียดใหแกรูปทรงเริ่มมีความอิสระและผอนคลายการเย็บปก
แบบถี่และแนนเหมือนงานชุดที่ผานมาจึงทําใหผลงานดูนุมนวลมากที่ยิ่งขึ้นดวย
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ภาพที่ 27 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 3 ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ
ความงามแหงทองทะเล หมายเลข 2
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
38 X 50 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3 (ชิ้นที่ 2) ขนาด 38 X 50 ซม. พัฒนาตอจากผลงานชิ้นที่
1 ชุดที่ 3 ในเรื่องของการจัดวางองคประกอบภาพและเนนการใชวัสดุเพื่อแทนคาพื้นผิวของรูปทรง
ใหเกิดความหลากหลายและเกิดความสลับซับซอนรูปทรงแลวจึงใชเทคนิคการเย็บปกลายละเอียด
ในเฉพาะรูปทรงที่สําคัญ ๆ เทานั้น
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 3 ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ
ความงามแหงทองทะเล หมายเลข 3
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
38 X 50 ซม
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3 (ชิ้นที่ 3) ผลงานชิ้นนี้จะเห็นไดชัดเจนถึงความเปน
บรรยากาศภาพที่เกิดจากการผสานกันของสีและรูปทรงที่แพรขยายเต็มทั้งภาพ ในโครงของสีเขียว
ฟาและชมพูที่ใหความรูสึกออนหวานนุมนวล มิติของภาพเกิดจากการซอนทับกันของรูปทรงที่มี
ลักษณะโปรงบางดวยการแทนคาวัสดุทับรวมทั้งมิติของเสนที่ปกทับลงไปก็ชวยใหมิติของภาพ
ทั้งหมดเกิดการผสานกันและสมบูรณมากยิ่งขึ้น
สรุปภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 3 นี้ ผลงานทางความรูสึกไปตามเปาหมายไดตั้งใจ
คือขาพเจาตองการเนนในเรื่องของสีและบรรยากาศ ดังนั้นรูปทรงที่เคยเดนชัดและแยกจากพื้นหลัง
จึง หายไปจากงานชุ ด นี้ และเทคนิ ควิ ธี ก ารเย็บ ป ก เริ่ มมี ค วามอิส ระและสอดคล อ งกั บ อารมณ
ความรูสึกของภาพไดเปนอยางด
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 4
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ภาพที่ 29 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 4 ชิ้นที่ 1
ชื่อภาพ
ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ หมายเลข 1
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
38 X 50 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 4 (ชิ้นที่ 1) ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของ
ดอกไมทะเลและแมงกะพรุนที่มีสีสันสดใสเดนชัดและความโปรงบางของรูปทรง โดยกําหนดให
รูปทรงของดอกไมทะเลที่กําลังบานสะพรั่งสีแดงสดเปนจุดเดนของภาพ แลวกระจายละอองเกสร
และรูปทรงขนาดเล็กไปทั่วภาพ ซึ่งมีรูปทรงดอกไมสีฟาวางซอนอยูดานหลังชวยเนนใหดอกไมสี
แดงและสมสีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานชิ้นนี้ขอบเขตของรูปทรงและสีมีความชัดเจนมาก
เกินไป จึงทําใหความรูสึกของภาพดูแข็งกวาผลงานในชุดที่ 3 เปนอยางมาก แตมีความโดดเดนใน
เรื่องของสีที่สรางความรูสึกใหภาพดูสนุกสนานมีชีวิตชีวา มีจังหวะการเคลื่อนไหวที่เราใจ
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ภาพที่ 30 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 4 ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ
ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ หมายเลข 2
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
36 X 47 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 4 (ชิ้นที่ 2) จังหวะการวางองคประกอบภาพผลงานชิ้นที่
ดีกวาชิ้นที่ผานมา ทั้งการเลือกสรรรูปทรงและการกําหนดโครงสีมีความผสานกลมกลืนกัน รวมถึง
การเนนรายละเอียดและการสรางพื้นและบรรยากาศของภาพใหดูนาสนใจมากขึ้นดวยวิธีการปก
เสนดายหลากสี ชวยลดความแข็งกระดางของรูปทรงในผลงานไดเปนอยางมาก
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานวิทยานิพนธชดุ ที่ 4 ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ
ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ หมายเลข 3
เทคนิค
สื่อผสม
ขนาด
38 X 50 ซม.
ภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 4 (ชิ้นที่ 3) ผลงานชิ้นนี้สามารถสรางความสมบูรณไดทั้ง
ภาพการสรางรูปทรง การใชสีและบรรยากาศมีความนุมนวลออนหวาน ความชัดเจนของรูปทรงที่ดู
แข็งกระดางถูกทําลายดวยการซอนทับผาที่มีคาน้ําหนักใกลเคียงกันและเลือกใชผาที่มีความโปรง
บางเพราะเมื่อซอนกันแลวจะเห็นสีและโครงสรางรูปทรงที่ถูกทับ สวนการปก เย็บ ก็ใชเนนเฉพาะ
จุดที่สําคัญ ๆ เทานั้น จึงมีความผสานกลมกลืนกันทางมิติอยางมีเอกภาพ
สรุปภาพผลงานวิทยานิพนธชุดที่ 4 การเลือกรูปทรงที่ใชการประกอบสรางผลงานชุดนี้
มุงไปที่ดอกไมทะเลที่มีสีสันสดใสจึงทําใหเกิดความแตกตางจากงานชุดอื่น ๆ ในวิทยานิพนธนี้
สวนเทคนิควิธีการปก เย็บ ก็สามารถควบคุมได ทําใหทัศนธาตุตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นในผลงานมี
ความหมายและมีชีวิต

บทที่ 4
โครงการสรางสรรคจิตกรรมประยุกตเพื่อการติดตั้งโรงแรม
SALA SAMUI RESORTS & SPA
เรื่อง “ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ”
จากรูปแบบผลงานจิตกรรมเรื่องชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ ชุดนี้ มี
ลักษณะเดนในเรื่องรูปทรงกับพื้นที่วางและสีที่ตอบสนองแนวความคิดในการสื่อแสดงออกเรื่อง
เกี่ยวกับความงดงามของสิ่งมีชีวิตใตทะเล ตามภาวะอารมณตาง ๆ เพื่อใหผลงานสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในโครงการสรางสรรคทางประยุกตศิลป ขาพเจาไดคํานึงถึงความเหมาะสมในการ
เลือกสถานที่ ที่จะนําผลงานเขาไปทําการติดตั้ง โดยมีจุดมุงหมายในการนําผลงานศิลปะเขาไป
ประกอบเปนสวนหนึ่งของสถานที่ มีคุณคาในผลงานทางศิลปะและมีคุณคาตอสถานที่ที่ติดตั้ง โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมดังตอไปนี้
1. รูปแบบและแนวความคิดของสถานที่ที่มีสวนสัมพันธเกิดความเปนไปไดในการ
ติดตั้งผลงาน
2. ผลงานจิตกรรมที่ไดนําเขาไปติดตั้งภายในสวนของหองพักโรงแรม Sala Samui
Rrsorts & Spa ตองการใหเกิดความกลมกลืน สัมพันธ และเปนหนึ่งเดียวกับสถานที่สงเสริมใน
เรื่องของความสอดคลองกับแนวความคิดของสถานที่ และสงเสริมมาซึ่งความสงบผอนคลายของ
ผูใชบริการเขาพัก
ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ Sala Samui Rrsorts & Spa
Sala Samui Rrsorts & Spa เลขที่ 10/9 หมู 5 บานไผลาม บอผุด เกาะสมุย สุราษฎร
ธานี ตั้งอยู บนหาดเชิงมน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสมุย เปนพื้นที่ที่เงียบสงบ เปนรีสอร
ทพรอมสระวายน้ําหรูหราบนเกาะสมุย ซึ่งวิลลาทั้ง 53 หลัง จากทั้งหมด 69 หลัง จะมีสระวายน้ํา
สวนตัว บรรยากาศผอนคลาย ซึ่งไดรับการออกแบบและตกแตงเชิงสถาปตยกรรมไทยดั้งเดิม
พรอมเครื่องอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมาย ภายในหองพักแตละหลังผสมผสานเฟอรนิเจอร
แบบไทย ๆ ที่เนนความเรียบงายแตแอบแฝงดวยความทันสมัยไดอยางลงตัว พรอมทั้งมีสระวายน้ํา
สวนตัว ทําใหที่นี้ดูเปนรีสอรทสไตลไทยโมเดิรน มีบรรยากาศที่สงบเปนธรรมชาติ ความเขียวขจี
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ของพรรณไม ถู ก จั ด ขึ้ น แบบสวนเขตเมื อ งร อ นที่ ส วยงาม ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร า งบรรยากาศและเป น
เอกลักษณเฉพาะตัวที่ติดกับหาดทรายขาว รวมทั้งสระวายน้ําขนาด 25 เมตร ซึ่งรายลอมดวยศาลา
นวดทั้ง 4 หลัง ตั้งอยูบนบอดอกบัวอันสวยงาม มีลักษณะแนวความคิดการตกแตงสวนในรูปแบบ
บาหลี แตถึงแมจะมีการตกแตงสวนก็ดูไมแตกตางมากเกินไปจากสภาพดั้งเดิมตามธรรมชาติที่
เปนอยูแลวแตสวนของพื้นที่จะมีน้ําตกแตงดวยกอบัวหรือหญาซึ่งดูราวกับเปนบอน้ําธรรมชาติสลับ
กับสนามหญาและไมดอกไมประดับโดยเฉพาะตนมะพราว ตนไทร หรือตนลีลาวดี

ภาพที่ 32 ภาพบรรยากาศโดยรอบโรงแรม Sala Samui Rrsorts & Spa
SALA Samui Beach Bar มีการออกแบบจัดวางที่นั่งดวยโตะอาหารที่หรูหราทันสมัย
ผสมผสานดวยวัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติ การตกแตงที่เรียบงายในสไตลไทยโมเดิรนเนนโทนสีขาว
สีครีม น้ําตาลเขม สีครีม เพื่อใหเกิดความรูสึกนิ่งสงบเหมาะแกการพักผอนที่โอบลอมรอบสราง
บรรยากาศดวยสระวายตัดขอบที่มีขนาดใหญ สามารถนั่งไดทั้งที่โตะและเคานเตอรหรือจะเลือกที่
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นั่งแบบเอาทดอร ใกลสระวายน้ําบนหาด ติดกับบริเวณหนาหาดใหความรูสึกขนานกับทะเลซึ่งเปน
จุดที่เชื่อมตอพื้นที่สวนที่เปนทะเลดึงบรรยากาศเขามาสูภายในพื้นโรงแรมใหความรูสึกเปนหนึ่ง
เดียวกันไดอยางกลมกลืน
Mandara Spa อยูทามกลางลานบานที่มีสวนสวยที่เขียวชอุมอยูทามกลางเสียงน้ําไหล
เปนลักษณะอาคารทรงไทยประยุกตภายในแบงออกเปน 2 ชั้น ซึ่งแตละหองตกแตงอยางเรียบงาย
แตมีดี ไซน เน น ความรู สึกอบอุน ในโทนอบอุน สีขาว น้ํา ตาล และแสงไฟสีสม เพื่ อช วยสรา ง
ความรูสึกผอนคลายทั่วพื้นที่ขณะทําการบําบัดสรางบรรยากาศแบบไทยสไตลโมเดิรนให ภายใน
หองนวดเพิ่มสีสันสดใสในบางมุมดวยหมอนนั่งโทนสีชมพู อีกทั้งอบอวลดวยกลิ่นหอมของพฤษา
ที่ลอยอยูในอางน้ํา และเสียงเพลงบรรเลงที่สอดแทรกดวยเสียงธรรมชาติกลอมเบา ๆ อยางตอเนื่อง
ซึ่งเขากับกิจกรรมที่ประกอบขึ้นในสถานที่คือ การดูแลรักษาสุขภาพที่สกัดจากพันธุไมธรรมชาติ
ดวยวิธีแบบโบราณและสมัยใหมผสมผสานเขาดวยกันอยางลงตัว ประกอบกับกลิ่นหอมของ
เครื่องเทศ และสมุนไพรจากธรรมชาติ เปนประสบการณที่นาหลงใหลอยางยิ่ง เปนสถานที่ที่
สมบูรณแบบที่สุดที่จะไดผอนคลาย และหนีจากความวุนวายจากโลกภายนอก
แนวความคิดการออกแบบและบรรยากาศของ Sala Samui Rrsorts & Spa
รีสอรทแหงนี้มีบรรยากาศของความคิดที่อิงธรรมชาติเปนหลัก ใหความสําคัญกับการ
พักผอนที่ใกลชิดเขาถึงธรรมชาติอยางที่สุด บรรยากาศสงบ รูสึกผอนคลายเปนธรรมชาติ ทําใหที่นี้
ดูเปนรีสอรทสไตลไทยโมเดิรนซึ่งอยูในบรรยากาศความเขียวขจีของพรรณไมที่ถูกจัดขึ้นแบบสวน
เขตเมืองรอนที่สวยงาม รีสอรทแหงนี้มีบรรยากาศของความคิดในการออกแบบที่อิงความเปน
ธรรมชาติใหความสําคัญกับการพักผอนที่เขาถึงธรรมชาติอยางที่สุด
ลักษณะการจัดวางตําแหนงของอาคารเริ่มจากบริเวณสวนของฝายบริการตอนรับลูกคา
ที่ถูกกําหนดรูปแบบของสถาปตยกรรมใหมีลักษณะเปนโครงสรางไมแบบไทยประยุกต ลักษณะ
เปนศาลาเรือนรับรองทรงหลังคาทรงสูง เปดโลงดานขางทั้ง 2 ดาน เพื่อสัมผัสอากาศบริสุทธิ์จาก
ทะเล และสอดคลองกับกลิ่นไอความเปนไทยในรูปแบบศาลาเรือนรับรองริมน้ํา อยูตรงกลางของ
พื้นที่ที่ลอมรอบดวยอาคารหองพักและสวนบริการอื่น ๆ นอกจากนั้นอาคารตาง ๆ ยังเปนอาคาร
แนวราบที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ทําใหทัศนียภาพรอบดานกลมกลืนเปนธรรมชาติอยางยิ่ง
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ภาพที่ 33 ภาพบริเวณดานหนาฝายบริการตอนรับของโรงแรม Sala Samui Rrsorts & Spa
ลัก ษณะอาคารโดยทั่ว ไปดูเ รีย บงา ยโดยเนน แนวความคิด ที่ใ หค วามรูสึก สบายตา
การตกแตงภายในเปนแบบเรียบงาย ยึดหลักแนวคิดความเปนสัจจะวัสดุนํามาใชในการตกแตงดวย
การใชวัสดุเรียบงายจากธรรมชาติประเภท หิน หวาย ไม ไมไผ ผาพื้นเมือง ใหความรูสึกถึงการ
พึ่งพากันระหวางมนุษยและธรรมชาติอยางสมดุล เปนเสมือนสื่อกลางสําหรับการผอนคลายอยาง
แทจริง ซึ่งหลักการดังกลาวนี้เองที่ชวยใหบรรยากาศโดยรวมทั้งภายในและภายนอกของสถานที่ได
ใกลชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
โทนสีที่ใชโดยรวมจะเปนสีขาว สีครีม และสีในธรรมชาติเปนหลักรวมทั้งการเลือกใช
เฟอนิเจอรจะเปนสีโทนอบอุนนุนนวลแบบเอเชีย เชน สีขาว สีครีม สีน้ําตาล มีการใชสีสดใสภาย
ในบางจุด หองพักแบงตามรูปแบบของอาคารไดเปน 2 ประเภท อ แบบแรกเปนหองพักที่อยู
ภายในอาคารสูง 2 ชั้น ภายในหองมีรูปแบบตามมาตรฐานของหองพักทั่วไปชั้นบนจะมีเพียงพื้นที่
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ของสวนที่เปนระเบียงที่สามารถใกลชิดกับธรรมชาติได เปนหองพักที่มีพื้นที่ความเปนสวนตัวนอย
ที่สุดคือ ถาเปนหองพักชั้นลางก็จะมี พื้นที่สวนเล็ก ๆ เพิ่มขึ้นมาเพื่อสรางพื้นที่ความเปนสวนตัวได
กวางกวาชั้นบนดวยการจัดใหมีพื้นที่ที่เปนธรรมชาติเขามาภายในหองพัก แตภายในหองมีพื้นที่
ขนาดเทา ๆ กัน สวนอีกประเภทเปนหองพักแบบวิลลา ซึ่งเปนรูปแบบของหองพักที่มีพื้นที่ความ
เปนสวนตัวมากที่สุด มีลักษณะเหมือนบังกะโลเปนหลัง ๆ ภายนอกดูเล็กกะทัดรัดแตภายในโลง
สบายซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกแทบจะทุกอยางที่สามารถทํากิจกรรมและพักผอนอยูในหองได
เปรี ย บเหมื อ นบ า นหลั ง เล็ ก ๆ หลั ง หนึ่ ง ห อ งพั ก ต า ง ๆ ที่ ก ล า วมาในข า งต น มี รู ป แบบใหญ 3
รูปแบบที่ไดเลือกทําการติดตั้งผลงานศิลปะสวนตนเขาไปเปนสวนหนึ่งของหองพักแบงไดดังนี้คือ
1. SALA Pool Villa ลักษณะเปนวิลลาหรือบังกะโลขนาดเล็กกะทัดรัดเปนหลัง ๆ ที่
ทั้งหมด 28 หลังดวยกัน พื้นที่แตละหลัง 106 sp.m รูปแบบการจัดวาง และการตกแตงขึ้นอยูผงั และ
ทิศทางการจัดวาง ตามขนาดพื้นที่ ลักษณะภายในมีบรรยากาศแบบโลงสบาย ตกแตงดวยโทนสี
ขาว ครีม เลือกใชวัสดุที่มาจากธรรมชาติคือ หวาย ไมไผ ผาพื้นเมืองผสมกับเฟอรนิจเจอรไมสี
ธรรมชาติตกแตงใหความรูสึกแบบอิงความเปนธรรมชาติ เนนความเรียบของวัสดุ ปราศจากเสน
สายที่ดูยุงเหยิง เพื่อเนนความเรียบงายที่สุดแตก็แอบแฝงดวยความทันสมัยของการออกแบบลงไป
ในรายละเอีย ด ภายในหอ งพั ก รูปแบบนี้มีห อ งน้ํา แบบเปด เสมื อ นเปน สว นหนึ่ งกับธรรมชาติ
พรอมดวยอางอาบน้ําที่อยูภายนอกอาคารอยูทามกลางสวนสวยเขียวชอุม และอางน้ําวนที่ลอมรอบ
ดวยกอบัวดินทําใหรูสึก เสมือนอยูในบอน้ําตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีศาลานั่งเลนและพักผอนมี
เตียงอาบแดดสวนตัวอยูขางสระวายน้ําขนาด 3 เมตร x 5 เมตร มีความเปนสวนตัวมากเสมือนมี
อาณาเขตสวนตัวไดผอนคลายมีฟากับน้ําอยูใกล ๆ ตลอดเวลา มีบริเวณสวนประดับตกแตงรอบ
สระวายน้ํา และศาลานั่งเลนที่ประดับดวยพรรณไมนานาชนิด สวนใหญเปนพรรณไมเขตรอนเชน
บัว กกน้ํา ตนกลวย ฯลฯ สิ่งอํานวยความสะอาดภายในหองครบครันโดยมีเครื่องอํานวยความ
สะดวกพื้นฐาน
บรรยากาศโดยรวมของหองรูปแบบนี้เปนลักษณะการผอนคลายที่อิงแอบธรรมชาติ
พิเศษโดยเฉพาะบรรยากาศติดทะเล เพิ่มความรูสึกที่ไดรับในการมาพักผอนติดทะเลมากยิ่งขึ้นการ
ตกแตงภายในหองในบรรยากาศสําหรับการมาพักผอนของคูรักที่ตองการความเปนสวนตัวเปน
แนวความคิดของหองพัก
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ภาพที่ 34 ภาพหองพักแบบ SALA Pool Villa
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ภาพที่ 35 ภาพรายละเอียดภายในหองพักแบบ SALA Pool Villa

50

ภาพที่ 36 ภาพแปลนหองพักแบบ SALA Pool Villa
2. Duplex Balcony เปนลักษณะหองที่อยูในอาคาร 2 ชั้นมีทั้งหมด 16 หองดวยกันมี
พื้นที่โดยรวมแตละหองประมาณ 47 sp.m ในรูปแบบของตัวอาคารที่ถูกจํากัดดวยพื้นที่การใชสอย
สไตลการตกแตงเหมือนกับรูปแบบของ Sala Pool Villa ไมมีพื้นที่ของสระวายน้ํา ระเบียงภายนอก
ประกอบดวย อางอาบน้ําพรอมฝกบัวสําหรับในสวนของการนวดสปาและมุมพักผอนพรอมโซฟา
ขนาดใหญสําหรับการพักผอน ซึ่งมีความเปนสวนตัวนอยกวา Sala Pool Villa ภายในหองพักถูก
กําหนดแสงสวางดวยเพียงประตูกระจกที่มีเพียงดานเดียวที่เชื่อมตอระหวางทางเดินออกไปนอก
ระเบียงขนาดใหญสําหรับการสัมผัสธรรมชาติ ภายในหองน้ํามีขนาดกวาง มีการออกแบบตกแตง
สไตลไทย Modern ในรูปแบบ open มีการเชื่อมตอกับหองพักดวยความทันสมัยของอางอาบน้ํา
ขนาดใหญแบบเปดโลง ความโดดเดนของหองตรงที่การออกแบบ Lighting ไดอยางนาสนใจ ทั้ง
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เพดานที่ยกระดับสูงโปรงซอนไฟอยูในมุมบางจุดภายในหองทําใหดูมีมิติมากขึ้น รวมทั้งการใส
แสงตามจุดตาง ๆ ภายในหองน้ําดวยเพื่อสรางความรูสึกอบอุนนุมนวลที่ผสมผสานการตกแตงดวย
เฟอรนิเจอรแบบไทย ๆ ที่ชวยสรางความกลมกลืนใหเขากับบรรยากาศโดยรวมของหองรวมถึง
รูปแบบการตกแตงภายในก็ยังคงแนวความคิดแบบเดียวกับ SALA Pool Villa ที่เปนแบบโปรง
โลงตกแตงดวยสีขาวครีม ใชเฟอรนิเจอรไมสีธรรมชาติเปนความเรียบงายของวัสดุ มีโครงสราง
รวมที่เปนเสนตรงไปมาภายในหองพักมีเตียงนอนขนาดใหญที่ตกแตงดวยมุงสีขาวสรางบรรยากาศ
นุมนวล สบายตา มุมขางก็ยังมีโซฟาขนาดใหญที่มีสีออกโทนขาวครีมและหมอนอิงขนาดใหญ
เพื่อสําหรับการพักผอน ภายในหองเชื่อมตอดานหลังเขาไปยังภายในหองน้ําได ซึ่งออกแบบ
ลักษณะนี้จึงทําใหบรรยากาศของหองโดยรวมดูโปรงโลงไมอึดอัดหรือแคบ ดวยความตอเนื่องของ
ทุกสวนภายในหองที่มีการเชื่อมกันแบบเปดพื้นที่สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหอง

ภาพที่ 37 ภาพบรรยากาศดานหนาอาคาร 2 ชั้นของหองพักแบบ Duplex Balcony และ Garden
Pool Villa
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ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดภายในหองพักแบบ Duplex Balcony
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ภาพที่ 39 ภาพแปลนหองพักแบบ Duplex Balcony
3. Garden Pool Villa เปนลักษณะหองที่อยูในอาคารสูง 2 ชั้นโดยหองรูปแบบนี้มี
ทั้งหมด 16 หองดวยกัน มีพื้นที่โดยรวมแตละหองประมาณ 100 sq.m อยูชั้นลางแตละวิลลาใน
รูป แบบตั ว อาคาร มี บ ริเ วณพื้ น ที่ ข องสระว ายน้ําที่ อยู ทา มกลางสวนสวยเขี ย วชอุ ม มี ก ารเชื่อ ม
บรรยากาศธรรมชาติภายนอกเขาหาพื้นที่ภายใน โดยมีพื้นที่สวนตัวคือ บริเวณอางอาบน้ําขนาด
ใหญ ที่เปนพื้นที่แบบเปดโลงมีจัดตกแตงสวนพรรณไมลอมรอบอยูในสวนดานหลังของหองพัก
เพื่อการสัมผัสกับธรรมชาติอยางใกลชิด อีกทั้งรูปแบบการตกแตงยังมีลักษณะเปนการตกแตงที่มี
แนวคิดหลักเดียวกันกับ Duplex Balcony ทั้งทางดานโครงสรางและเฟอรนิเจอร แตกตางกัน
เล็กนอยที่พื้นที่บริเวณสวน มีการจัดวางเตียงขนาดใหญที่ตกแตงดวยมุงโดยมีหนาตางเปดโลง
เชื่อมตอไปยังหองน้ํา ภายใหองน้ําขนาดใหญเพียบพรอมไปดวยเครื่องอํานวยความสะดวกพื้นฐาน
และฝกบัวขนาดใหญ เครื่องอํานวยความสะดวกในหองพัก บรรยากาศโดยรวมของหองพัก
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รูปแบบนี้ เปน ลักษณะทั้ งภายนอกและภายในที่เปด โลงสัมผั สธรรมชาติ โดยทั้งรู ปแบบในการ
ออกแบบและแนวคิ ด ก็ มี จุ ด มุ ง หมายที่ ต อบสนองต อ แนวความคิ ด นี้ คื อ เน น ความเรี ย บง า ย
กลมกลืน และใหอารมณผอนคลายใกลชิดธรรมชาติอยางแทจริง

ภาพที่ 40 ภาพรายละเอียดภายในหองพักแบบ Garden Pool Villa
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ภาพที่ 41 ภาพแปลนหองพักแบบ Garden Pool Villa
กลาวโดยสรุปคือ แนวความคิดในการกําหนดโครงสรางออกแบบตกแตงของหองพัก
ทั้ง 3 ชุด นั้นมีลักษณะรวมกันอยางเปนเอกภาพคือ เนนความเปนธรรมชาติ ทั้งการตกแตงดวยน้ํา
และตนไมใหความรูสึกโปรงโลง สบาย ผอนคลาย สัมผัสไดกับการพักผอนที่เงียบสงบแบบอิง
แอบธรรมชาติ ผสมผสานกลมกลืนไปกับแนวคิดหลักของโรงแรม
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กรณีศึกษากําหนดตําแหนงติดตั้งและออกแบบผลงานสรางสรรคภายในหองพัก 3 ชุด ณ Sala
Samui Rrsorts & Spa
ในการออกแบบผลงานเพื่อติดตั้งภายในหองพักทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก
1. Sala Pool Villa
2. Duplex Balcony
3. Garden Pool Villa
ขาพเจาไดปรับเปลี่ยน ลดผลงานเฉพาะตนลงบาง เชน เรื่องของโครงสีที่มีในงานที่
ตองคํานึงถึงตั้งแตตน เพื่อความสัมพันธและกลมกลืนกันกับสถานที่ที่เลือกและเรื่องของขนาด
ผลงานเพื่อความเหมาะสมกับขนาดของสถานที่ ตําแหนงภายในหองพักที่จะทําการติดตั้งภาพ
โดยรวมเพื่อความสมบูรณที่สุดของผลงานและสถานที่ใหสงเสริมซึ่งกันและกัน โดยจะวิเคราะห
บริเวณการติดตั้งผลงานและออกแบบผลงานในพื้นที่แตละสวนที่จะทําการติดตั้ง
แนวความคิดในการออกแบบผลงานสรางสรรค
ออกแบบสรางสรรคผลงานโดยมีแนวความคิดที่จะตองการสื่อถึงความสวยงามของ
สิ่งมีชีวิตใตทองทะเลที่แสดงภาพลักษณมาจากธรรมชาติคือ ดอกไมทะเล ปะการัง ขาพเจาเลือก
ธรรมชาติใตทะเลสวนหนึ่งที่เห็นในสิ่งแวดลอมของสถานที่โดยรอบทั้งเรื่องของโครงสีในงานก็มา
จากแนวความคิดการออกแบบของโครงสีในสถานที่ นํามาจัดวางรูปทรงและบรรยากาศตาม
จินตนาการสวนตนเปนการแสดงออกซึ่งความคิด ความรูสึก ที่ตองการถายทอดแกผูเขามาใช
บริการเขาพัก ผลงานกับสถานที่จะตองเปนไปในแนวความคิดเดียวกัน สอดคลอง และกลมกลืน
กันมากที่สุด ผลที่ไดมุงหวังใหผลงานที่มีคุณคาในเรื่องความงามทางศิลปะสงเสริมซึ่งกันและกันทํา
ใหพื้น ที่ภายในดูก ลมกลืน กับธรรมชาติภ ายนอก สรางบรรยากาศความรูสึกใหผูมาใช บริก าร
หองพักเกิดความผอนคลาย สุขสงบทั้งกายและจิตใจ
1. การออกแบบผลงานจิตกรรม เรื่อง “ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ”
เพื่อติดตั้งในสวนของหองพัก Sala Pool Villa สําหรับหองพักชุดนี้เปนหองพักที่มีลักษณะเปนวิล
ลาหรือบังกะโลเดี่ยวกะทัดรัด แบงเปนหลัง ๆ มีความเปนสวนตัวมาก เพราะมีพื้นที่คอนขางมาก
และมีพื้นที่สวนตัวภายนอกที่ประกอบดวย สระวายน้ํา สวนเล็ก ๆ และศาลาสวนตัวพรอมทั้งสิ่ง
อํานวยความสะอาดครบครันใหความรูสึกเสมือนบานหลังหนึ่ง โดยอยูทางดานหนาของโรงแรม
ติด ทะเล บรรยากาศหอ งนี้จึง เหมือ นเปน การมาพัก ผอ น อิง แอบทะเลมากที่สุด การตกแตง
ภายในหองออกโทนสีขาวครีม โดยเฟอรนิเจอรไมที่ใชในหองก็เปนสีในธรรมชาติ สวนใหญ
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บรรยากาศในหองโดยรวมจึงมีความรูสึกเรียบงาย สงบ สบาย โปรง โลง บริเวณพื้นที่ที่เลือก
ติดตั้งผลงานนั้นเปนบริเวณผนังสีขาวดานขางโซฟาขนาดใหญขนาด 2.10 เมตร ปูดวยเบาะหุม
ผาสีขาวและหมอนอิงผาสีครีม ขาว และฟาออนเปนเนื้อผาฝายจากธรรมชาติ เปนมุมดานซายมือ
เหนือโตะวางของขางโซฟา เพราะเปนมุมที่มืดซึ่งถูกบังแสงจากผาที่พาดลงมาคลุมดานขางโซฟา
คอนขางมีพื้นที่จํากัด ถาติดตั้งในมุมนี้ก็จะทําใหผนังสวนนี้ดูสวางขึ้น และสีสันจากตัวผลงานจิต
กรรมก็จะสรางความสดใสใหกับหอง เพราะการออกแบบตกแตงหองพักภายในโรงแรมนี้คลุม
โทนสีขาวมากเกินไป
ในการกําหนดตําแหนง การติดตั้งผลงานในสวนของผนังนี้ ไดนําผลงานจิตกรรม
ชุ ด ที่ 1 ชิ้ น ที่ 5 เข า มาตกแต ง เพราะมี รู ป แบบที่ ใ กล เ คี ย งกั บ บรรยากาศโดยรวมของห อ งพั ก
โครงสรางและองคประกอบของภาพดูนิ่ง มีทิศทางการเคลื่อนไหวของรูปทรงที่ไมรุนแรง มีสีสัน
จากโทนสี เ ขี ย วน้ํ า ทะเลที่ ช ว ยสร า งบรรยากาศทํ า ให ภ ายในห อ งนี้ มี ชี วิ ต ชี ว า และไม ขั ด แย ง
จนเกินไปเพราะภายในหองพักมีการตกแตงขาวของรายละเอียดมากมาย ผลงานจิตกรรมชุดนี้มีการ
ติดตั้งบนฐานไมสีขาว เพื่อไมใหเกิดความรูสึกแปลกแยก มีการทดลองออกแบบเพื่อนําเขาไป
ติดตั้ง ทั้ง 3 รูปแบบ คือ
1.1 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1 ชิ้นที่ 5 นําเขาไปทดลองติดตั้งโดยกําหนดขนาด
ตามลัก ษณะสัด สว นของชิ ้น ผลงานจริง คือ สี ่เ หลี ่ย มจัต ุร ัส ดา นเทา ขนาด 37 ซม.X 37ซม.
ประกอบการจัดวางทั้งหมด 4 ชิ้น เปนองคประกอบโดยรวมเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสดานเทาขนาด
ใหญ โดยปรับทิศทางของผลงานจิตกรรมใหสลับทิศทางกัน โดยมีรูปทรงและเสนเปนตัวเชื่อม
องคประกอบทั้ง 4 ชิ้นใหรูปทรงมีความกลมกลืนกันดูแลวไมขัดแยงเมื่อนํามาจัดวางรวมกัน มีการ
ทิ้งชองวางของผนังแตและชิ้นเทา ๆ กันขนาด 0.05 เมตรโดยใชเทคนิคตัดตอทางคอมพิวเตอรเพื่อ
ทดลองผลทางสายตา
1.2 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1ชิ้นที่ 5 นําเขาไปทดลองติดตั้ง โดยกําหนดขนาดตาม
สัดสวนของชิ้นผลงานจริงเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสดานเทา ผลงานขนาด 37 ซม. X 37 ซม. ประกอบการ
จัดวางองคประกอบ เรียงเปนระนาบแนวนอน 2 ชิ้น ทดลองปรับทิศทางของผลงานทั้ง 2 ชิ้นให
สลับทิศทางกันโดยมีเสนเปนตัวเชื่อมองคประกอบทั้ง 2 ชิ้นไมแปลกแยกจากกัน ทิ้งชองวางของ
ผนังแตละชิ้นเทา ๆ กัน ขนาด 0.05 เมตร เพื่อผลงานทางสายตาลักษณะการติดตั้งผลงานแบบนี้เพื่อ
ผลทางสายตาที่รูสึกถึงความไมขัดแยงและคงไวซึ่งโครงสรางของเสนที่เปนแบบเดียวกับหองและ
เฟอรนิเจอรคือแนวนอนและแนวตั้งที่ดูเรียบงายไมยุงเหยิง
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1.3 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1ชิ้นที่ 5 นําเขาไปทดลองติดตั้งโดยกําหนดขนาดตาม
สัดสวนของชิ้นงานจริง เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสดานเทา ผลงานขนาด 37 ซม. X 37 ซม. เปนภาพที่มี
ผลงานลักษณะแนวนอน จัดวางองคประกอบเปนหนึ่งเดียวอยูตรงกลางบนผนังโดยทิ้งพื้นที่วาง
โดยรอบทั้งหมดเพื่อใหผลที่ไดเกิดความรูสึกนิ่ง โลง เบา สบายตา และไมรูสึกแปลกแยกจากกัน
เลือกการติดตั้งผลงานแบบที่ 1.3 จากการพิจารณาการติดตั้งในแบบที่ 1.1 นั้นเมื่อ
การนําภาพผลงาน 4 ชิ้น มาวางองคประกอบจัดวางทั้งหมด 4 ชิ้นแลวโดยรวมแลวเหมือนสี่เหลี่ยม
จั ตุ รั ส ด า นเท า ขนาดใหญ ทํ า ให รู สึ ก อึ ด อั ด ข า พเจ า มี ค วามรู สึ ก ว า ผลทางสายตาที่ ไ ด มี ค วาม
คลายคลึงกันมากจนรูสึกเหมือนและเทากันไปหมด จึงอยากใหมีลักษณะของความแปลกแยก
เกิดขึ้นบาง แตทั้งนี้ก็ตองอยูในความสัมพันธ กลมกลืน คือไมแปลกแยกมากจนเกินไป และจาก
การพิจารณาการแบบการติดตั้งในแบบที่ 1.2 จึงเปนการติดตั้งที่ใหผลทางความรูสึกของขนาดเมื่อ
มาวางในแบบระนาบแนวนอนทั้งหมด 2 ชิ้น ก็ดูอึดอัดจนเกินไปรับรูถึงความรูสึกของผลงานและ
พื้นที่วางบนผนังไมสัมพันธกันพื้นที่วางของผนังทํางานมากจนเกินไป และประกอบกับพื้นที่วาง
ของผลงานกับรูปทรงในผลงานมารวมตัวกันแลวทําใหผลงานไมแสดงตัวอยางที่ควร ผลงานจึงดู
ลดคาลงไป แบบการติดตั้งในแบบที่ 1.3 จึงเปนการติดตั้งที่ใหผลทางความรูสึกของขนาดเมื่อมา
วางในแบบ1 ชิ้นก็ดูไมอึดอัดจนเกินไป ซึ่งเห็นผลที่เปนเสนระนาบเดียวกับโซฟา เพราะพื้นที่วาง
บนผนังและพื้นที่ วางในงานรวมถึงน้ําหนักของสีในรูปทรง ก็สามารถทํางานรวมกันไดอยาง
กลมกลืน ขนาดของผลงานที่ดูซ้ําก็ยังใหความรูสึกขัดแยงแตไมมากลดความรูสึกของโครงสราง
และขนาดของรายละเอียดในหองโดยรวมที่มีแตเสนตรงไปมา และขนาดของวัสดุเครื่องใชตกแตง
ภายในหองที่ดูเหมือนจะเทา ๆ กันไปหมดผลที่ไดยังคงความเรียบงาย เกิดความกลมกลืนกันตาม
แนวความคิดตอสถานที่สงเสริมซึ่งกันและกัน
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การติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ SALA Pool Villa โดยการตัดตอภาพ
จุดที่ 1

ภาพที่ 42 ภาพจุดที่ 1 กอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ SALA Pool Villa

ภาพที่ 43 ภาพจุดที่ 1 หลังการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ SALA Pool Villa
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การติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ SALA Pool Villa โดยการตัดตอภาพ
จุดที่ 2

ภาพที่ 44 ภาพจุดที่ 2 กอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ SALA Pool Villa

ภาพที่ 45 ภาพจุดที่ 2 กอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ SALA Pool Villa
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ภาพที่ 46 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานลงในโมเดลหองพักแบบ SALA Pool Villa
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2. การออกแบบผลงานจิตกรรม เรื่อง “ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ”
เพื่อติดตั้งในสวนของหองพัก Duplex Balcony หองพักชุดนี้เปนหองพักที่อยูในอาคารสูง 2 ชั้น
ในรูปแบบของตัวอาคารที่ถูกจํากัดดวยพื้นที่การใชสอย สไตลการตกแตงเหมือนกับรูปแบบของ
Sala Pool Villa ไมมีพื้นที่ของสระวายน้ํา ระเบียงภายนอกประกอบดวย อางอาบน้ําพรอมฝกบัว
สําหรับในสวนของการนวดสปาและมุมพักผอนพรอมโซฟาขนาดใหญสําหรับการพักผอน ซึ่งมี
ความเปนสวนตัวนอยกวา Sala Pool Villa ภายในหองพักถูกกําหนดแสงสวางดวยเพียงประตู
กระจกที่มีเพียงดานเดียวที่เชื่อมตอระหวางทางเดินออกไปนอกระเบียงขนาดใหญสําหรับการ
สัมผัสธรรมชาติในรูปแบบของพื้นที่ที่ถูกจํากัดไว ลักษณะการตกแตก็มีแนวความคิดเดียวกับ
หองพักแบบ Sala Pool Villa ทั้งในเรื่องแนวคิดโครงสรางของหองพักโครงสีของการใชวัสดุ
และเฟอรนิเจอรโดยรวม บริเวณพื้นที่ที่เลือกทําการติดตั้ง 3 จุด คือ บริเวณระเบียงดานนอก บริเวณ
ภายในหองน้ํา และ บริเวณภายในหองพัก
2.1 บริเวณระเบียงดานนอก บริเวณพื้นที่ที่เลือกทําการติดตั้ง ที่ผนังสีขาวดานหลัง
โซฟาขนาดใหญ ที่ปูดวยเบาะหุมผาสีน้ําตาลแดงและหมอนอิงผาสีครีม ขาว และฟาออนเปน
เนื้อผาฝายจากธรรมชาติ มีการเขาไปจัดการกับสถานที่คือไดนําเสาทั้ง 4 ดานที่ติดกับโซฟาดานขาง
ออกเพราะรูสึกถึงความขัดแยงและไมจําเปนตอประโยชนใชสอยอีกทั้งเปนการรบกวนผลทาง
สายตาเมื่อติดตั้งผลงาน
ในการกําหนดตําแหนงการติดตั้งสวนของผนังนี้ไดนําผลงานจิตกรรมชุดที่ 4
ชิ้นที่ 3 เขามาตกแตงเพราะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับบรรยากาศโดยรวมของหองพัก การติดตั้งที่
บริเวณระเบียงดานนอกที่สามารถมองภาพบรรยากาศภายนอกได ผลงานจิตกรรมชิ้นนี้มีสีและ
ลักษณะโครงสรางองคประกอบทางรูปทรงที่ดูคลายดอกไมทะเล และมีสีสันที่สดใสชวยสงเสริม
บรรยากาศในการพัก ผ อนมากยิ่งขึ้น ในการติดตั้งผลงานการทดลองทําการติด ตั้ง มีทั้งหมด 3
รูปแบบคือ
2.1.1 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 4 ชิ้นที่ 3 นําเขาไปทดลองทําการติดตั้ง โดย
กําหนดขนาดตามสัดสวนของผลงานจริง คือ สี่เหลี่ยมผืนผารวมกรอบผลงานขนาด 38 X 50 ซม.
ทั้ง 2 ชิ้น ประกอบการจัดวางในลักษณะเรียงกันในแนวตั้งจากบนลงลาง ทิ้งชวงวางของผนังแตละ
ชิ้นเทา ๆ กัน ขนาด 0.05 เมตร การทดลองจัดวางภาพผลงานลักษณะนี้ เพื่อทดลองผลที่ไดทาง
สายตาในความเป น ไปได กั บ โครงสร า งเส น ตรงแนวดิ่ ง ของโคมไฟไม ไ ผ ด า นบนเพดาน มี
องคประกอบเดียวกัน เพียงทดลองปรับทิศทางของผลงาน 2 ชิ้นใหสลับทิศทางกันโดยมีเสนเปน
ตัวเชื่อมองคประกอบทั้ง 2 ชิ้น ไมแปลกแยกจากกันในรายละเอียด
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2.1.2 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 4 ชิ้นที่ 3 นําเขาไปติดตั้งโดยกําหนดขนาดตาม
สั ด ส ว นของผลงานจริ ง คื อ สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า ผลงานขนาด 38 x 50 ซม.ประกอบการจั ด วาง
องคประกอบในลักษณะ 1 ชิ้น ตามลักษณะแนวตั้งทิ้งชองวางของผนังขนาด 0.05 เมตร มีการ
ทดลองลดน้ําหนักของสีลงเพื่อลดการปะทะกันในการรับรูความรูสึกทางกาย ในการรับรูความรูสึก
จากการมองในภาพกวางเบาสบาย ที่ไดรับจากการสัมผัสผลงานจิตกรรมชวยสงเสริมการพักผอน
ในบรรยากาศของความเปนทะเล มีการจัดวางองคประกอบของการติดตั้งงานลักษณะนี้ก็เปนการ
ทดลองผลทางสายตา เพื่อความแตกตางของผลที่ติดตั้ง
2.1.3 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 4 ชิ้นที่ 3 นําไปติดตั้งโดยกําหนดขนาดตาม
สั ด ส ว นของผลงานจริ ง คื อ สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า ผลงานขนาด 38 x 50 ซม. ประกอบการจั ด วาง
องคประกอบในลักษณะ 3 ชิ้น ตามแนวนอนทิ้งชองวางของผนังขนาด 0.05 เมตร โดยทั้ง 3 ชิ้น นี้มี
องคประกอบเดียวกัน เพียงทดลองปรับทิศทางของผลงานจิตกรรมใหสลับทิศทางกันโดยมีเสน
รูปทรงที่สามารถเชื่อมโยงกันในองคประกอบทั้ง 3 ชิ้นใหไมแปลกแยกจากกัน สงผลทางสายตาที่
เปนสัดสวนตามความยาวลอเลียนโครงสรางหลักของโซฟา
2.2 บริเวณภายในหองน้ํา
ในการกําหนดตําแหนงการติดตั้งสวนของผนังนี้ไดนําผลงานจิตกรรมชุดที่ 2
ชิ้นที่ 3 เขามาตกแตงเพราะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับบรรยากาศโดยรวมของหองพัก เพราะอารมณ
ความรูสึกของรูปทรงภายในผลงานใหความรูสึกเกี่ยวกับสตรีเพศและกลุมรูปทรงก็ดูชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับลักษณะการวางของที่ตกแตงดูเปนหนวย ๆ เห็นโครงสรางรูปทรงชัดเจน ทําให
หองน้ําดูมีสีสัน สดชื่นมากยิ่งขึ้น เพราะภายในหองน้ํามีแตวัตถุที่เปนโทนสีขาวและสีน้ําตาล ซึ่ง
โทนสีเขียวสมของผลงานจะชวยสงเสริมสีสันใหกับบรรยากาศภายในหองน้ํามากยิ่งขึ้นในการ
ติดตั้งผลงานการทดลองทําการติดตั้ง มีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
2.2.1 นําผลงานจิตกรรมชุด ที่ 2 ชิ้น ที่ 3 นําเข าไปทดลองทําการติดตั้งโดย
กําหนดขนาดตามสัดสวนของผลงานจริง คือ สี่เหลี่ยมผืนผาผลงานขนาด 38 x 50 ซม.ทั้ง 3ชิ้น
ประกอบการจัดวางในลักษณะ 3 ชิ้นเรียงกันในแนวตั้งจากบนลงลาง ทิ้งชวงวางของผนังแตละชิ้น
เทา ๆ กัน ขนาด 0.05 เมตร การทดลองจัดวางภาพผลงานลักษณะนี้เพื่อทดลองผลที่ไดทางสายตา
ในความเปนไปไดกับโครงสรางเสนตรงแนวดิ่งของหอง และเฟอรนิเจอร
2.2.2 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 2 ชิ้นที่ 3 นําเขาไปติดตั้งโดยกําหนดขนาดตาม
สัดสวนของผลงานจริงคือ สี่เหลี่ยมผืนผา ผลงานขนาด 38 x 50 ซม. ประกอบการจัดวางองคประกอบ
ในลักษณะ 2 ชิ้น ตามแนวตั้ง ทิ้งชองวางของผนัง ขนาด 0.05 เมตร การจัดวางองคประกอบของ
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การติดตั้งงานลักษณะนี้ ก็เปนการทดลองผลทางสายตาเชนเดียวกับแบบ 2.1 แตมีการลดชิ้นงานออก
1 ชิ้น เพื่อความแตกตางของผลที่เกิดขึ้น
2.2.3 นํ า ผลงานจิต กรรมชุด ที ่ 2 ชิ ้น ที ่ 3 ไปติด ตั ้ง โดยกํ า หนดขนาดตาม
สัด สว นของผลงานจริง คือ สี่เ หลี่ย มผืน ผา ผลงานขนาด 38 x 50 ซม. ประกอบการจัด วาง
องคประกอบในลักษณะ 1 ชิ้น ตามแนวนอนมีองคประกอบและมีเสนรูปทรงที่สามารถเชื่อมโยง
กันภายในภาพใหไมแปลกแยกจาก รูสึกเบาสบายทางใจที่ไดรับจากการสัมผัสผลงานจิตกรรม
2.3 บริเวณภายในหองพัก
ในการกําหนดตําแหนงการติดตั้งสวนของผนังนี้ไดนําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1
ชิ้นที่ 7 เขามาตกแตง ผลงานชิ้นนี้ใหอารมณความรูสึกนิ่งสงบแตสอดแทรกความออนหวาน
นุมนวล ชวนฝนและมีโทนสีที่สดใสเย็นตา ภายในภาพมีการจัดองคประกอบของรูปทรงที่นิ่งและ
รูปทรงเคลื่อนไหวใหมีทิศทางที่สอดคลองกันเหมาะสมที่จะติดในหองนี้ และมีแนวคิดในสวนที่
เหมาะสมกับพื้นที่ที่ตองการความสงบเงียบ ผอนคลายในการหลับพักผอนในการติดตั้งผลงานการ
ทดลองทําการติดตั้ง มีทั้งหมด 3 รูปแบบคือ
2.3.1 นําผลงานจิ ตกรรม ชุด ที่ 1ชิ้ นที่ 7 นําเขาไปทดลองทําการติด ตั้งโดย
กําหนดขนาดตามสัดสวนของผลงานจริง คือ สี่เหลี่ยมผืนผาผลงานขนาด 37 X 56 ซม ทั้ง 2ชิ้น
จัดวางองคประกอบในลักษณะแนวนอน 2 ชิ้นคูกัน ทิ้งชองวางของผนังขนาด 0.05 เมตรไดผลของ
การติดตั้งที่เกิดความสมดุล และเชื่อมโยงสอดคลองกัน
2.3.2 นําผลงานจิตกรรม ชุด ที่ 1ชิ้ นที่ 7 นําเขาไปทดลองทําการติด ตั้งโดย
กําหนดขนาดตามสัดสวนของงานจริง คือ สี่เหลี่ยมผืนผาผลงานขนาด 37 X 56 ซม. ทั้ง 3 ชิ้น จัด
วางองคประกอบในลักษณะแนวดิ่งตั้ง เรียงกันจบบนสูลาง ทิ้งชองวางของผนังเทา ๆ กัน ขนาด
0.05 เมตร สงผลทางสายตาที่เปนสัดสวนตามความยาวลอเลียนโครงสรางหลักของหอง
2.3.3 นําผลงานจิตกรรม ชุด ที่ 1ชิ้ นที่ 7 นําเขาไปทดลองทําการติด ตั้งโดย
กําหนดขนาดตามสัดสวนของผลงานจริง คือ สี่เหลี่ยมผืนผาผลงานขนาด 37 X 56 ซม. 1ชิ้น จัดวาง
องคประกอบในลักษณะแนวตั้ง เปนการทดลองเปลี่ยนมุมมองจากแบบที่ 3.3.1 เพื่อผลที่ไดทาง
สายตาและความเหมาะสมในการเปรียบเทียบทั้งในเรื่ององคประกอบและมุมมองของบรรยากาศ
หองพักโดยรวม
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จากการทดลองปรับเปลี่ยนตําแหนง และวิธีการติดตั้งโดยใชเทคนิคทางคอมพิวเตอร
จึงเห็นทั้งความสัมพันธสอดคลองและไมกลมกลืน เนื่องจากหองพักรูปแบบ Duplex Balcony นี้
อยูในรูปแบบของตัวอาคารที่ตั้งอยูหางจากทะเลและไมมีการตกแตงสรางพื้นที่ธรรมชาติ เชน
บริเวณจัดสวนและสระวายน้ําภายในหองพัก เนื่องจากราคาหองพักที่นอยจึงถูกจํากัดดวยพื้นที่การ
ใชสอยภายในหองพักที่นอยตามไปดวย ที่มีเพียงสวนที่เปนระเบียงดานนอกหองพักที่สามารถ
สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติได มีการตกแตงดวยหมอนอิงที่ชวยเพิ่มสีสันบรรยากาศบางจุด
ภายในหองพัก การติดตั้งผลงานสรางสรรคจึงชวยสงเสริมและแกไขพื้นที่วางของผนังสีขาวภายใน
หองพัก จึงกําหนดเลือกการติดตั้ง โดยสรุปคือ ตองการสรางบรรยากาศและความรูสึกภายใน
หองพักใหไดใกลชิดสัมผัสกับความงามของธรรมชาติทองทะเลที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่สอดคลองกับ
บรรยากาศโดยรวมของรีสอรท
เลือกการติดตั้งผลงานแบบที่ 2.1.2 , 2.2.3 และ 2.3.3 จากการพิจารณาการทดลองติดตั้ง
มีลักษณะลงตัวคอนขางชัดเจนเพราะพื้นที่ที่นําผลงานมาทําการติดตั้งในหองพักชุดนี้ คอนขางมี
พื้นที่จํากัดมีพื้นที่สามารถสรางความเปนสวนตัว โดยใชบริเวณนอกระเบียงเปนสวนเชื่อมตอ
ใกลชิดสัมผัสกับธรรมชาติ การติดตั้งผลงานจึงใหความรูสึก สงบ นิ่ง โลงสบาย เกิดความลงตัว
ระหวางขนาดพื้นที่ถูกจํากัดโดยรอบใหเกิดความเชื่อมโยงสัมพันธซึ่งกันและกันกับขนาดของ
ผลงานที่ดูไมเล็กไมใหญจนเกินไป อีกทั้งภายในผลงานมีน้ําหนักของโทนสีธรรมชาติและรูปทรง
ที่สื่อถึงความเปนทะเล ชวยเพิ่มสีสันที่สดใสและกรอบภาพผลงานที่ดูกลมกลืนเชื่อมโยงกับผนังดู
ไมขัดแยง ชวยเพิ่มเติมบรรยากาศความเปนธรรมชาติใหสอดคลองกับบรรยากาศโดยรวมของ
หองพัก
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การติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony โดยการตัดตอภาพ
จุดที่ 1

ภาพที่ 47 ภาพจุดที่ 1 กอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony

ภาพที่ 48 ภาพจุดที่ 1 หลังการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony
การติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony โดยการตัดตอภาพ
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จุดที่ 2

ภาพที่ 49 ภาพจุดที่ 2 กอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony

ภาพที่ 50 ภาพจุดที่ 2 หลังการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony
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การติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony โดยการตัดตอภาพ
จุดที่ 3

ภาพที่ 51 ภาพจุดที่ 3 กอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony

ภาพที่ 52 ภาพจุดที่ 3 หลังการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Duplex Balcony
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ภาพที่ 53 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานลงในโมเดลหองพักแบบ Duplex Balcony
3. การออกแบบผลงานจิตกรรม เรื่อง “ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิตวิญญาณ”
เพื่อติดตั้งในสวนของหองพัก Garden Pool Villa หองพักชุดนี้เปนหองพักที่อยูในอาคารสูง 2 ชั้น
อยูในสวนของชั้นลาง มีพื้นที่ภายนอกที่ตกแตงสวนเล็ก ๆ ภายในหองพัก และสระวายน้ําสวนตัว
แนวความคิดในการออกแบบหองชุดนี้เชน การออกแบบอางอาบน้ําแบบเปดโลงติดตั้งไวนอก
หองน้ําพักเสมือนเปนการเชื่อมตอพื้นที่ธรรมชาติภายนอกเขาหาพื้นที่ภายในหองพัก บริเวณพื้นที่
ที่เลือกทําการติดตั้งในหองพักนี้คือ เลือกติดตั้งผลงานนั้นเปนบริเวณผนังดานหลังโซฟาขนาดใหญ
ขนาด 2.10 เมตร สําหรับการพักผอนหรือผอนคลาย ปูดวยเบาะหุมผาสีขาวและหมอนอิงผาสีครีม
ขาว และฟาออนเปนเนื้อผาฝายจากธรรมชาติ ในสวนของผนังดานหลังเปนสีขาว ซึ่งเปนบริเวณ
ผนังดานหนาประตูทางเขาเชื่อมตอกับบริเวณสวนและสระน้ํา มีการเขาไปจัดการกับสถานที่ คือ
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หองนี้มีชุดโซฟาโตะ เกาอี้ สําหรับนั่งพักผอนทั้งขางในและขางนอกหองพักมากเกินความจําเปน
เพราะเมื่อมองจากสระน้ําดานนอกยังมีเกาอี้รอบสระน้ํา และชุดโซฟาหวายที่มีขนาดใหญติดกับ
ประตูทางเขาดานหนา และยังมีชุดโซฟาผาฝายสีขาวครีมธรรมชาติขนาดใหญตั้งติดกับผนังสีขาว
อยูภายในหองบริเวณทางเขาหองพักและดานขวาขางโซฟามีการวางโซฟาขนาดเล็กลงที่ตกแตงใน
จุดนี้ดวยหมอนอิงที่มีสีสันที่สดใส และทําใหทั่วทั้งบริเวณหองพักเต็มไปดวยจุดพักผอนทําใหรูสึก
อึดอัด จึงนําชุดโซฟาสีขาวติดผนังดานหนาทางเขาหองพักออก แลวนําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1 ชิ้น
ที่ 8 เขาไปติดตั้งสรางความสัมพันธกับพื้นที่ ลักษณะของภาพคลายภาพวิวทิวทัศนใตทองทะเลก็ดู
ไมอึดอัดจนเกินไป เพราะพื้นที่วางบนผนังและพื้นที่วางภายในผลงานรวมถึงน้ําหนักของสีภายใน
รูปทรงสามารถทํางานรวมกันไดอยางกลมกลืนและเชื่อมโยงกันกับผนังและบรรยากาศโดยรวม
ของหองตามแนวความคิดหลักของโรงแรม ที่ตองการสรางพื้นที่ธรรมชาติในรูปแบบสวนตัว
ภายในหองพัก ในการกําหนดตําแหนงในการติดตั้งผลงานมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
3.1 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1 ชิ้นที่ 8 นําเขาไปทดลองทําการติดตั้งโดยกําหนด
ขนาดตามสัดสวนของผลงานจริง คือ สี่เหลี่ยมจัตุรสั ดานเทา ผลงานขนาด 80 x 100 ซม. ขยายเกือบ
เต็มพื้นที่ผนัง จัดวางองคประกอบในลักษณะแนวตั้งไดผลของการติดตั้งที่เกิดความสมดุลและ
เชื่อมโยงสอดคลองกัน
3.2 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1 ชิ้นที่ 8 นําเขาไปทดลองทําการติดตั้งโดยกําหนด
ขนาดตามสัดสวนของงานจริง คือ สี่เหลี่ยมจัตุรัสดานเทา ผลงานขนาด 80 x 100 ซม.ทั้ง 2 ชิ้น จัด
วางองคองคประกอบในลักษณะแนวตั้ง 2 ชิ้นคูกัน ทิ้งชองวางของผนังขนาด 0.05 เมตรไดผลของ
การติดตั้งที่เกิดความสมดุลและเชื่อมโยงสอดคลองกัน
3.3 นําผลงานจิตกรรมชุดที่ 1 ชิ้นที่ 8 นําเขาไปทดลองทําการติดตั้งโดยกําหนด
ขนาดตามสัดสวนของงานจริง คือ สี่เหลี่ยมจัตุรัสดานเทา ผลงานขนาด 80 x 100 ซม.ประกอบการ
จัดวางทั้งหมด 3 ชิ้น เปนองคประกอบโดยรวมเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดใหญ ในลักษณะเปน
แนวนอนโดยปรับทิศทางของผลงานจิตกรรม 3 ชิ้น ใหสลับทิศทางกัน โดยมีรูปทรงและเสนเปน
ตัวเชื่อมองคประกอบทั้ง 3 ชิ้น ใหไมแปลกแยกจากกันมีการทิ้งชวงวางของผนังแตและชิ้นเทา ๆ
กันขนาด 0.05 เมตร โดยใชเทคนิคตัดตอทางคอมพิวเตอร เพื่อทดลองผลทางสายตาที่เปนสัดสวน
ตามแนวนอนลอเลียนโครงสรางของโซฟาดานนอกติดบริเวณสระน้ํา
เลือกการติดตั้งผลงานแบบที่ 3.1 จากการพิจารณาทดลองการติดตั้งแบบที่ 3.3 เปน
การวางองค ป ระกอบการติ ด ตั้ ง ชิ้ น งานทั้ ง หมด 3 ชิ้ น เป น องค ป ระกอบโดยรวมเหมื อ น
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ ในแบบที่ 3.2 ก็เชนเดียวกันถึงแมจะติดชิ้นงานใหเหลือเพียง 2 ชิ้น ซึ่งการ
วางภาพผลงานเปนคูกันนั้นไมเหมาะกับพื้นที่หองที่ถูกจํากัดของหอง เกือบเต็มผนัง ซึ่งไมเหมาะ
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เพราะ Garden Pool Villa มีพื้นที่ที่จํากัดกวา Sala Pool Villa การติดตั้งงานขนาดใหญมีผล
ทางสายตาสรางความรูสึกที่ไ ดยังขัดแยง ดูอึดอัด และไมกลมกลืนกับบรรยากาศของสถานที่
การติดตั้งผลงานแบบที่ 3.1 ที่เลือกนั้นรูสึกไดถึงความสมดุลของผลงาน 1 ชิ้นดูเชื่อมโยงและ
สัมพันธกันกับผนัง เกิดความเปนเอกภาพในลักษณะเปนแนวนอนสอดคลองโครงสรางของโซฟา
ดานนอกติดบริเวณสระน้ํา ซึ่งสัดสวนของผลงานชิ้นนี้มีขนาดใหญอยูแลว การวางภาพผลงาน
เพียงชิ้นเดียวจึงเหมาะสม สอดคลอง กับบรรยากาศภายในหองนี้
การติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Garden Pool Villa โดยการตัดตอภาพ
จุดที่ 1

ภาพที่ 54 ภาพจุดที่ 1 กอนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Garden Pool Villa

ภาพที่ 55 ภาพจุดที่ 1 หลังการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธภายในหองพักแบบ Garden Pool Villa

72

ภาพที่ 56 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานลงในโมเดลหองพักแบบ Garden Pool Villa

บทที่ 5
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
จากการวิเคราะหก ารสร างสรรคผลงานวิ ทยานิพ นธนี้ ทํ าใหขาพเจาภาระหนัก ถึง
ปญหาการสรางสรรคผลงานประยุกตศิลปที่นอกเหนือจากความสมบูรณที่จะตองปรากฏในผลงาน
ศิ ล ปะแล ว ยั ง ต อ งดํ า เนิ น ถึ ง ความสอดคล อ งสั ม พั น ธ กั บ บริ บ ทของสถานที่ ติ ด ตั้ ง ดั ง นั้ น การ
สรางสรรคจิตรกรรมประยุกตเมื่อติดตั้งหองพัก SALA SMUI RESORTS & SPA สามารถแยก
วิเคราะหปญหาไดดังนี้
ปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธหัวขอเรื่อง “ชีวิต ธรรมชาติ : ความสมดุลแหงจิต
วิญญาณ” เปนการสรางสรรคผลงานตอเนื่องมาจากผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ ซึ่งมีแนวคิด
เกี่ ยวกับความงดงามที่ประทับใจในสีสันบรรยากาศและรูปทรงของธรรมชาติใ ตท องทะเลแต
ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานและเทคนิควิธีการสรางสรรคใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานที่ติดตั้ง เริ่ม
ตั้งแตการปรับปรุงแกไขรูปทรงในผลงานใหลดความเหมือนจริงลง โดยการทอนรูปทรงใหมี
ลักษณะกึ่งนามธรรม ซึ่งไดนํากระบวนการทางคอมพิวเตอรเขามาชวยในการสรางภาพรวม เพื่อ
แกไขปญหาการสรางความกลมกลืนบรรยากาศภาพและการกําหนดเพื่อแกไขปญหาการสรางความ
กลมกลืนบรรยากาศภาพและการกําหนดโครงสีของภาพ แลวจึงนําผามาซอนทับบนโครงสราง
ของภาพซึ่งทําใหงายตอการสรางมิติและระยะภายในภาพ จากนั้นจึงใชเทคนิคการเย็บปกดวยจักร
มาใชสรางรายละเอียดในผลงาน ซึ่งในชวงแรกการปกยังไมสามารถควบคุมทิศทางและการใช
เครื่ องมื อได ดี นัก จึ งไปศึ ก ษาคน ควาทางดานเทคนิ คการเย็ บปก ผา และการตอผา การซ อ นผา
เพิ่มเติมทําใหผลงานในชวงหลังของวิทยานิพนธมีความสมบูรณทั้งทางดานเนื้อหา รูปแบบ และ
เทคนิควิธีการในการสรางสรรค
เนื่องจากผลงานที่ทําเสร็จแลวมีลักษณะเปนผาที่ออนนุมไมอยูทรง จึงนําผลงานไปเขา
กรอบโดยนําตัวชิ้นงานขึงบนแผนไมใหตรึงกอนที่จะใสกรอบเพื่อความเรียบรอยและพรอมติดตั้ง
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ปญหาและอุปสรรคในการติดตั้งผลงานกับสถานที่
ปญหาและอุปสรรคในการหาสถานที่ติดตั้งผลงาน เปนปญหาหนึ่งที่มีความสําคัญเปน
อยางมาก เพราะตองคนหาสถานที่มีแนวคิดในการออกแบบใกลเคียงกับแนวคิดในการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมของตนเอง เพื่อใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกัน ซึ่งมีแนวคิดสอดคลองแต
รูปแบบการออกแบบตกแตงไมเหมาะสมก็ตองคอย ๆ วิเคราะหสถานที่แตละแหงเพื่อหาปญหาและ
ความเปนไปไดในการใชผลงาน จิตรกรรมเขาไปตกแตงเพื่อแกไขปญหาของสถานที่นั้น ซึ่งสรุป
เลือก SALA SMUI RESORTS & SPA เพราะการตกแตงภายในหองพัก แหงนี้ใชโทนสีขาว ครีม
เหลือง น้ําตาล เกือบทั้งหมดจึงทําใหบรรยากาศภายในหองพักดูซึมเศรามากเกินไป ขาพเจาจึง
เลือกกลุมโทนสีเขียว ฟา และสม นํามาใชเปนโทนสีหลักในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เพื่อ
ตกแตงสถานที่นี้ใหดูมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยขนาดของผลงานจะมีขนาดไมใหญมากนัก เพราะพื้นที่
ในหองพักมีจํากัดดวยการแตงที่มากอยูแลวของเฟอรนิเจอร
สรุปผลงานสรางสรรคและขอเสนอแนะ
จากการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ทําใหขาพเจามีความเขาใจในโครงสรางและ
ระบบความคิดของการออกแบบงานศิลปประยุกตที่ตองตอบสนองความรูสึกทางดานจิตใจแลวยัง
ตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการออกแบบ รวมถึงกระบวนการ
รวบรวมขอมูลในวิทยานิพนธยังทําใหขาพเจาเขาใจในปญหาและกระบวนการสรางสรรคผลงาน
ของตนเองอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเปนเพียงสมมุติฐานของการศึกษาที่ขาพเจาจะนําไป
พัฒนาและประยุกตใชในสถานการณจริงของชีวิตตอไป
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
เกิด
ที่อยู

เพ็ญประภา จันทร
27 เมษายน 2523
95/1 ต.ทาชาง อ. เมือง จ. นครนายก

ประวัติการศึกษา
- โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ. นครนายก
- ศิลปบัณฑิต (เซรามิค) สาขาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- กําลังศึกษาระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการแสดงผลงาน
- การแสดงผลงานจิตกรรม - เซรามิค หอศิลปศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- การแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผา ครั้งที่ 11
- การแสดงผลงานศิลปนิพนธ หอศิลปศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

