52152304: สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
คําสําคัญ: วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข
นันทพร บุญเจริ ญ: วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข: การสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะภาพพิมพ์เพือการตกแต่ง โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี . อาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์: ผศ. ธีรวัฒน์ งามเชือชิต, อ. อุณรุ ท กสิกรกรรม และ ผศ.ไพรวัลย์ ดาเกลียง. 100 หน้า.
วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ เพือตกแต่ง
โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี เรื อง “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข” ที
มีค วามคิ ด ในการสร้ างสรรค์ผลงานเกี ยวกับวิ ถีชีวิต ของคนในชนบทที เรี ยบง่ าย มีเสน่ ห์ และ
ทรงคุณค่า จากการได้เรี ยนรู้จากสิ งแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนในชนบทภาคใต้ ที
มีความผูกพัน กับธรรมชาติแบบพึงพาอาศัยกัน รวมไปถึงความมีนาํ ใจเอือเฟื อเผือแผ่ข องคนใน
ชนบท จากความดีงามเหล่านี ทําให้ขา้ พเจ้าเกิดความประทับใจและมีความทรงจําทีดี จึงต้องการที
จะถ่ายทอดเนือหาเรื องราวจากความประทับใจเหล่านี ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผสมผสานให้
เกิดคุณค่าใหม่ในทางศิลปะ โดยนํารู ปทรงทีอิงจากธรรมชาติมาตัดทอน เพิ มเติม ตามเหตุผลของ
สุนทรี ยะในทัศนของข้าพเจ้า โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์หินเพือสร้างบรรยากาศทีแสดงให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตชนบททีมีความสุข
ในการแสดงออกนี ก็ เ พื อที จะประยุก ต์ผ ลงานภาพพิ ม พ์ใ ห้มี ค วามสอดคล้อ งกับ
แนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ ง โรงแรมภู เ ภตรา รี สอร์ ท อ่ า วนาง จัง หวัด กระบี ให้มี
ความสัมพันธ์ กลมกลืน และเหมาะกับสภาพแวดล้อมภายในบริ เวณทีติดตังผลงาน อันจะก่อให้เกิด
คุณค่าความงาม ความสมบูรณ์กบั อาคารสถานทีเพิ มมากขึน
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52152304: MAJOR: APPLIED ART STUDIES
KEY WORD: RURAL LIFESTYLE OF HAPPINESS
NANTAPORN BOONJAROEN: RURAL LIFESTYLE AND IMAGINE OF HAPPINESS:
PRINTMAKING PROJECT FOR PHU PETRA RESORT, AO NANG, KRABI. THESIS
ADVISORS: ASST. PROF. THEERAWAT NGARMCHUACHIT, AUNARUT KASIKONKRUM,
AND ASST. PROF. PRAIWAN DAKLIANG. 100 pp.
This Master degree thesis of a creation of prints to decorate Phu Petra Resort, Ao
Nang, Krabi, is about" a rural lifestyle with the fantastic of happiness" by the idea of creation
about common, charming and valuable in the daily life of rural people. Learning from the
environment that influence of living their life in the South depends on the nature together with
kindness of people in rural areas. From these goodness, I was impressed and had a great memory.
So I would like to convey all of these stories through the process critical thinking and to combine
a new value of arts by using the shape that was based from nature and a by adaptation with my
aesthetic attitude. Using Lithographic techniques to create a great atmosphere that reflects the
rural lifestyle with happiness.
This expression is to be applied to the printmaking that is consistent with the concept
of interior design in Phu Petra Resort, Ao Nang, Krabi. A hatmonious involvement of the area
that the prints lie on. This will cause more aesthetic values and more perfect in these buildings.
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กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็ จในการศึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ เรื อง “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ ง
ความสุ ข” เพือนําไปตกแต่งโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี ซึงข้าพเจ้าได้รับการ
สนับสนุน ส่งเสริ ม และได้รับคําแนะนําทีเป็ นประโยชน์จากหลายท่าน เริ มตังแต่การรวบรวมข้อมูล
จนกระทังการทําโครงการวิทยานิ พนธ์เสร็ จสมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณ ทุกท่านทีได้ให้ความ
ช่วยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบคุ ณ อาจารย์ในภาควิชาประยุก ตศิลปศึก ษา คณะมัณ ฑนศิล ป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท่าน ทีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้การศึกษาชีแนะแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานจนสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอเทิดทูนบูชาคุณบิดามารดา ทีให้โอกาสข้าพเจ้าได้รับการศึกษาจนประสบความสําเร็จ
ทุกประการ
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