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พลังแหงธรรมชาติ เปนการสรางสรรคคงานผลงานศิลปะสิ่งทอ โดยรูปทรงที่แสดงออก
ถึงอารมณความรูศึกที่สงบและผอนคลายโดยใชรูปทรงที่เรียบงาย
โครงการวิ ท ยานิพ นธ สรา งสรรค ง านศิ ล ปะสิ่ง ทํ า หั ว ขอ “พลัง แหง ธรรมชาติ” เพื่ อ
ตกแตง Reception Area และในสวนบริเวณของหองทําทรีตเมนตสปา จํานวน 12 หอง ของ
Bangkok Oasis Spa สุขุมวิท 31 กรุเทพมหานคร ดวยวัตถุประสงคในการเสริมสรางภาพลักษณ
ของการตอนรับในบรรยากาศที่สะทอนถึงความสงบนิ่งและความเรียบงายตามแนวความคิด
แบบเซนแตแฝงไปดวยความอบอุนในแบบ Oriental (แบบตะวันออก) ซึ่งขาพเจาเห็นวาสระบัวนั้น
มีความสัมพันธกับสปา เพราะวาสปานั้นมาจากวารีบําบัด ซึ่งขาพเจาเห็นวาสระบัวนั้นใหบรรยากาศ
ที่รื่นรมยผอนคลายนั้นกอใหเกิดความสบายและสงบนิ่งแกจิตใจ
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The power of nature is captured in the painting in an intangible manner. The
character of textile art through the lines and form Lotus form reflects a feeling of calmness
and relaxation.
The Thesis project heading “The power of nature” is for decorating the reception
area, treatment spa area, 12 rooms at Bangkok Oasis Spa Sukumwit 31 Bangkok, with the
objective to portray the imagination of calmness and simplicity inspired by Zen but with a hint
of Oriental Style. I think, a water lity in a spa that offers hydrotherapy, would create a peaceful
and relaxing at mosphere.
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ใหคําแนะนําและคําวิจารณในผลงานแตละชิ้น ทําใหไดแนวทางในการทํางาน
ขอขอบคุณ BANGKOK OASIS SPA ที่เอื้อเฟอสถานที่ และขอมูลสําหรับนํามาเปน
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