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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
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ชีวิตชนบททีมีความสุข
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ความสัมพันธ์ กลมกลืน และเหมาะกับสภาพแวดล้อมภายในบริ เวณทีติดตังผลงาน อันจะก่อให้เกิด
คุณค่าความงาม ความสมบูรณ์กบั อาคารสถานทีเพิ มมากขึน
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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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บทที 1
บทนํา
ในอดี ต สังคมไทยเป็ นสังคมทีมีลกั ษณะทางวัฒนธรรมทีเป็ นลัก ษณะเฉพาะตัว การ
ดําเนินชีวิตของผูค้ นมีความเป็ นอยูใ่ นลักษณะทีเรี ยบง่าย สมถะ ไม่ซบั ซ้อน ทังการกิน การอยู่ มีการ
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทีหลากหลาย เป็ นสิ งทีดีงามมีคุณค่า มีเสน่ ห์ มีความผูกพันกับธรรมชาติ
แบบพึ งพาอาศัย ซึ งกัน และกัน แต่ จ ากความเจริ ญเติ บ โตของสั ง คม เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย ทําให้การดําเนิ นชีวิตของผูค้ นต้อง
ปรับเปลียนไปตามสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะในโลกปัจจุบนั มีวิวฒั นาการไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้า ความเป็ นสากลอย่าง
รวดเร็ ว มี ก ารปรั บเปลียนวิ ถี ชีวิ ต ที เคยเป็ นอยู่อ ย่า งในอดี ต เข้าสู่ โ ลกแห่ ง อุต สาหกรรมและ
เทคโนโลยี เพือตอบสนองความสะดวกสบายในวิถีชีวิตทีเร่ งรี บ แผ่ขยายจากเมืองไปสู่ชนบท ผล
พวงเหล่านีทําให้รูปแบบการใช้ชีวิตในชนบทต้องปรับเปลียนไปตามสภาวะใหม่ๆ จนทําให้บางสิ ง
บางอย่างทีเคยดํารงอยูเ่ ปลียนแปลงไป และทําให้คุณค่าความสําคัญของวิถีชีวิตอันเรี ยบง่ายทีผูกพัน
กับธรรมชาติค่อยๆลดน้อยลง
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ความเป็ นมาและความสําคัญของการสร้ างสรรค์
การศึกษาในระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต ภาควิชาประยุกตศิลปศึก ษา เพือให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิของการศึกษา ผูศ้ ึกษาจะต้องทําโครงการวิทยานิพนธ์ สร้างสรรค์งานเพือประยุกต์ใช้ใน
การตกแต่ ง สถานที ผลงานจะต้อ งมีล ัก ษณะและรู ป แบบเฉพาะตัว ทังยังต้อ งคํา นึ ง ถึง ความ
สอดคล้องกับพืนทีติดตังงานด้วย ความงามทางศิลปะกับการตกแต่งสถานที เป็ นอีกปั จจัยหนึ งทีมี
ความสําคัญ ก่อให้เกิดบรรยากาศความสุนทรี ยภาพทีหลีกเลียงไม่ได้ เพราะความงามในการตกแต่ง
นันมีผลต่อความรู้สึกของผูพ้ บเห็น จึงจําเป็ นต้องได้รับการตกแต่งให้มีความงาม ความเหมาะสม
เพือสร้างความสบายช่วยผ่อนคลายอารมณ์ความเครี ยดให้รู้สึกดีขึน
ในการสร้างสรรค์งานตามโครงการวิทยานิ พนธ์ของข้าพเจ้าได้เลือกโรงแรมภูเภตรา
รี สอร์ ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี เป็ นหัว ข้อในการศึกษา ด้วยบรรยากาศโดยรวมไม่แตกต่างจาก
แนวทางในการสร้ างสรรค์งานของข้าพเจ้า ประกอบกับการออกแบบตกแต่งสถานที ทังภายใน
1

2
ภายนอก มีความงดงามลงตัว แต่มีพืนทีบางส่วนทียังขาดความงามทางด้านศิลปะในการตกแต่ง จึง
สามารถนําผลงานศิลปะเข้าไปเสริ มสร้างทัศนียภาพภายในให้ดูงดงามยิงขึนได้
ในส่วนเรื องราวทีใช้ในการสร้างสรรค์ จากประสบการณ์ทีข้าพเจ้าเติบโตมา ข้าพเจ้ามี
ความประทับใจส่วนตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ การดํารงชีวิตทีอยูใ่ กล้กบั ธรรมชาติ มีความเป็ นอยู่
ทีเรี ยบง่าย พึงพาอาศัยซึงกันและกัน มีการคิดค้นเครื องมือเครื องใช้ขึนเองตามแบบฉบับของภูมิ
ปั ญ ญาท้อ งถิ น ซึ งปั จ จุ บัน สิ งต่ า งๆเหล่ า นี กํา ลัง จะเปลี ยนแปลงไปตามกาลเวลา เนื องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื อสารก้าวไกลทําให้ค วามเจริ ญทางวัต ถุเข้ามามีบทบาทใน
ท้องถิ นชนบท โดยเฉพาะเรื องการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ส่งผลในการเปลียนแปลงระบบวิถีชีวิตให้เกิดความตึงเครี ยด เร่ งรัดในการดํารงชีวิตเพือความอยู่
รอดและสอดคล้องกับสภาวะสังคมใหม่ทีกําลังเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เกิด การดิ นรนต่อสู้
เพือให้ได้มาซึงความสะดวกสบายและสิ งแปลกใหม่กบั สิ งของเครื องใช้ในการดํารงชีวิต ทําให้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาอันดีงามแบบดังเดิมต่างๆทีมีคุณค่า ควรแก่การอนุ รักษ์และจดจํา
กํา ลัง ถูก ลื ม เลื อ นไปกับ กาลเวลา ยิ งความเจริ ญของสั ง คมเมื อ งเข้า มามี บ ทบาทมากเท่ า ใด
ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ นก็จะถูกลืมเลือนมากเท่านัน
จากการเปลียนแปลงต่ างๆ ทําให้ข ้าพเจ้านึ ก ถึงวัน เวลาที ข้าพเจ้ามีค วามสุ ข กับการ
ดํารงชีวิต มีความผูกพันกับวิถีชีวิตแบบพึงพาธรรมชาติ ความทรงจําทีดีกบั ประสบการณ์ต่างๆ ได้
หล่อหลอมให้ขา้ พเจ้ามีจิตสํานึกทีดีและรู้จกั คุณค่าของถิ นฐานบ้านเกิด เป็ นแรงบันดาลใจสําคัญทํา
ให้ขา้ พเจ้าต้องการทีจะถ่ายทอดวิถีชีวิตทีเรี ยบง่าย แต่ทรงคุณค่าของคนในชนบท ในการสร้างสรรค์
ผลงานชุด “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข” ขึนมาในรู ปแบบเทคนิ คภาพพิมพ์หิน ซึง
เทคนิคดังกล่าวเป็ นกระบวนการทางศิลปะทีน่าสนใจ ข้าพเจ้านํารู ปทรงซึงผ่านการออกแบบให้เกิน
เลยจากความเป็ นจริ งในธรรมชาติ สร้างสรรค์ จัดวางองค์ประกอบ ให้เกิดเป็ นเอกภาพทีน่ าสนใจ
ในมุมมองของพืนทีทิวทัศน์มุมกว้างตามจินตนาการส่ วนตน เพือส่ งผลความรู้สึกแห่ งความสุ ขใน
โลกปัจจุบนั
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพือสร้ างสรรค์งานภาพพิมพ์ให้สัมพัน ธ์และสอดคล้องสร้ างความงามให้ก ับ ภู
เภตรา รี สอร์ท จังหวัดกระบี
2. เพือสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ทีแสดงออกให้เห็นถึง ความสงบสุ ข ความอบอุ่น
ความเรี ยบง่ายในวิถีชีวิตชนบท โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์เป็ นผลงานในชุดนี
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3. ต้องการถ่ายทอดความประทับใจในวิถีชีวิตชนบทโดยอาศัยสื อจากสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ตลอดจนสิ งของเครื องใช้ต่างๆอันเป็ นรู ปแบบของท้องถิ น ทีแสดงให้เห็นถึงความ
เป็ นวิถีชีวิตชนบทในจินตนาการ
4. เพือแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจผ่านสือทางศิลปะให้แก่ผทู้ ีได้ชมผลงาน
5. เพือฝึ กกระบวนการคิดการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์งานให้เป็ นระบบ
6. เป็ นแนวทางในการพัฒนางานศิลปะให้กบั ผูส้ ร้างสรรค์งานและบุคคลทัวไป
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ขอบเขตของการศึกษา
1. สถานทีในการติดตังผลงาน
1.1 ศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์ของโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ ท อ่าวนาง
จังหวัดกระบี
1.2 ศึกษาการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกของโรงแรม
1.3 ศึกษาแนวคิดของสถานที ทีสัมพันธ์กบั แนวคิดของผลงานในการติดตัง
1.4 ศึกษาจุดติดตัง ขนาดและการจัดวางของผลงาน
2. ผลงานการสร้างสรรค์
2.1 นําเสนอเนือหาเรื องราวเกียวกับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของคนในภาคใต้ ที
แสดงถึงความสงบ อบอุ่น และเรี ยบง่าย
2.2 รู ปแบบของผลงานทีถ่ายทอดจะเป็ นลักษณะงานภาพพิมพ์กึงนามธรรม โดย
เน้น การออกแบบสร้ างสรรค์รู ปทรงและสี สัน ขึ นใหม่ต ามจิ น ตนาการ นําสร้ างสรรค์ จัด วาง
องค์ประกอบในรู ปแบบลักษณะเฉพาะตน
2.3 สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้กระบวนการทางภาพพิมพ์หิน
ขันตอนของการศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูลทีได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องกับการตกแต่งภายในและภายนอกโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ ท
อ่าวนาง จังหวัดกระบี
2. ศึกษาข้อมูลในเอกสาร ตํารา รู ปถ่าย สื อสิ งพิมพ์จาก โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ ท อ่าว
นาง จังหวัดกระบี อินเตอร์เน็ต และห้องสมุด เป็ นต้น
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3. ศึก ษาจากสภาพแวดล้อมจริ ง ในธรรมชาติ และวิถี ชีวิต จริ ง ในชนบท ตังแต่ เริ ม
กิจกรรมแรกของชีวิตประจําวัน ตังแต่ตืนนอนจนถึงเข้านอนในแต่ละวัน
4. ศึกษาจากประสบการณ์ของตนเองทีได้สมั ผัสกับชีวิตจริ งในชนบท
5. สอบถามข้อมูลเพิ มเติมจากการสัมภาษณ์พนัก งานในสถานประกอบการ เพือให้
ทราบถึงประวัติความเป็ นมา ตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงลักษณะแนวความคิดในการออกแบบ
ตกแต่งสถานที
6. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รวบรวมทังหมดมาสรุ ป เพือประมวลผลความสัมพันธ์และความ
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สอดคล้องของแนวทางการสร้างงานกับสถานที
ขันตอนการสร้ างสรรค์ผลงาน

1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทีได้จากเอกสารงานวิจยั และสื อต่างๆ ซึงเป็ นข้อมูลงานวิจยั ที
เกียวข้องและสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างงาน
2. รวบรวมข้อมูลทีได้จากประสบการณ์เดิม หรื อข้อมูลการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
อันเป็ นประสบการณ์ตรงที ข้าพเจ้าได้รับรู้ และสะสมจนกลายเป็ นบ่อเกิดของแนวความคิด แรง
บันดาลใจต่อการพัฒนางาน
3. สรุ ปผลวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือกําหนดรู ปแบบของการสร้างสรรค์ รวมไปถึงเทคนิ ค
วิธีการต่างๆ
4. ปฏิบตั ิการทดลองค้นคว้า โดยการทําแบบร่ างพร้อมสรุ ปแนวทางการสร้างสรรค์
5. ขยายแบบร่ างต้นฉบับและปัญหาเพือให้ผลงานตรงตามจุดมุ่งหมายและชัดในเนือหา
ทีจะนําเสนอ
6. สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้ไปสู่จุดมุ่งหมาย
7. นําเสนอผลงานสู่กระบวนการวิจารณ์ สัมมนา เพือปรับปรุ งแก้ไขให้ดียงขึ
ิ น
8. สรุ ปผลงานการทํางานเพือพัฒนาในครังต่อไป
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ความจํากัดของการศึกษา
โครงการนีเป็ นเพียงโครงการสมมติเท่านัน ไม่สามารถนําผลงานไปติดตังได้จริ งในบาง
ชิ น เพราะกระบวนการสร้างสรรค์อาจจะมีการเปลียนแปลง เช่น ขนาดของผลงานทีไม่ใช่ขนาดจริ ง
เนืองจากพืนทีบริ เวณติดตัง จึงได้ลดขนาดลงตามสัดส่ วนความเหมาะสม เพือความสะดวกในการ
สร้ างสรรค์ และอาจมีก ารเพิ มเติ มเทคนิ ค วิธีก ารเพือให้เกิ ด ความสมบูร ณ์ ในผลงานและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีต้องการ ซึงจะอยูใ่ นขันตอนของการพัฒนารู ปแบบของการสร้างสรรค์
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บทที 2
ข้ อมูลเกียวกับการสร้ างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สิ งสําคัญคือต้องทําการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที
จํานามาสู่ก ารสร้ างสรรค์ผลงานทีสมบูร ณ์ โดยประกอบไปด้ว ยข้อมูลต่ างๆ ทีนํามาสนับสนุ น
แนวคิดเฉพาะตัวของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความกระจ่างชัดเจนขึน อิทธิพลต่างๆย่อมมีบทบาท
ทังทางตรงและทางอ้อม นันก็คือ อิทธิพลจากประสบการณ์ตรงหรื อทีพบเห็นได้ตามธรรมชาติและ
อิทธิพลจากผลงานศิลปิ นอืนๆ อันเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ซึงจะอธิบาย
พอสังเขปดังต่อไปนี
1. ประสบการณ์ทีได้สมั ผัสกับวิถีชีวิตในชนบท
2. แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตชนบททีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์
3. อิทธิพลจากงานศิลปกรรมต่อการสร้างสรรค์
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ประสบการณ์ทีได้ สัมผัสกับวิถีชีวติ ในชนบท
ข้าพเจ้าได้เติบโตใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชนบทมาแต่วยั เด็ก ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อม
ทีบริ สุทธิ สวยงาม ซึงสอนให้ขา้ พเจ้ารักความเรี ยบง่าย และมีความเอือเฟื อเผือแผ่ต่อเพือนมนุ ษย์
และสัต ว์ ได้รั บรู้ถึงอารมณ์ ความรู้ สึกคติค วามเชือของคนในชนบท การดํารงชี วิต ที มีค วามสุ ข
สนุ ก สนานตามฤดูก าลต่างๆ ทําให้ข ้าพเจ้าซึมซับวัฒนธรรมอัน ดีงามเหล่านี เป็ นบรรยากาศที มี
ความสุขอย่างเต็มเปี ยม
แรงบันดาลใจจากวิถีชีวติ ชนบททีมีอทิ ธิพลต่อการสร้ างสรรค์
อิทธิพลจากธรรมชาติ
บรรยากาศแสงเงา สายลม ต้นไม้ ดอกไม้ ล้วนแต่มีความงามทีไม่ได้ปรุ งแต่ง มีสีสัน
และมีความงดงามแตกต่างกันในแต่ละพืนที บรรยากาศ ฤดูกาลต่างๆเหล่านีเกิดขึนในวิถีชีวิตชนบท
ทีข้าพเจ้าได้สมั ผัส ความงามของธรรมชาติทีกล่าวมานี ส่งผลให้รูปแบบของผลงานสือถึงความเป็ น
ชนบท มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็ นลักษณะเฉพาะทีเห็นได้อย่างชัดเจน
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ภาพที 1 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ สวนยางพารา
ทีมา: ศุภชัย เมืองไทย [นามแฝง], วิถีชีวติ พิชิตความจน:ชาวสวนยางพารา, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://supachai-yangpara.blogspot.com/

ภาพที 2 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ กะลาใส่นาํ ยาง
ทีมา: พาจรดอทคอม, ขอฝากขียางพรก..ให้ รัฐมนตรีช่วยฯนัฐวุฒิ ไสเกือ...และไข่ หีดด้ วย, เข้าถึง
เมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/pajondotcom/2012/08/19/e
ntry-1
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ภาพที 3 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ลูกยาง
ทีมา: คิตพู22, ยางพารา @ บ้ านและยางพาราต้นแรกของไทย, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kitpooh22&month=20-08-2013&
group=21&gblog=11

ภาพที 4 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ลูกยาง
ทีมา: คิตพู22, ยางพารา @ บ้ านและยางพาราต้นแรกของไทย, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kitpooh22&month=20-08-2013&
group=21&gblog=11
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ภาพที 5 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ดอกยางพารา
ทีมา: คิตพู22, ยางพารา @ บ้ านและยางพาราต้นแรกของไทย, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kitpooh22&month=20-08-2013&group=21&
gblog=11

ภาพที 6 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ต้นสะตอ
ทีมา: ปลายแป้ นพิมพ์, เรืองของ...”โหม้งตอ”, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plaipanpim&month=02-03-2010&group=6&gblog=
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ภาพที 7 ภาพประกอบอิทธิพลจากธรรมชาติ ดอกสะตอ
ทีมา: ปลายแป้ นพิมพ์, เรืองของ...”โหม้งตอ”, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=plaipanpim&month=02-03-2010&group=6&gblog

11
อิทธิพลจากการดํารงชีวติ
ข้าพเจ้าได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบสังคมชนบททีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็ นลักษณะของ
การพึงพาตนเอง และช่วยเหลือซึงกันและกัน เช่น การทํามาหากิน กิจกรรมในแต่ละวัน การะเล่น
เป็ นต้น ก่อให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมอันดีงาม ช่วยเติมแต่งความสมบูรณ์ให้กบั ชีวิตทีมีความสุ ข ตาม
แบบฉบับของคนในชนบท

ภาพที 8 ภาพประกอบอิทธิพลจากการดํารงชีวิต การกรี ดยางพารา
ทีมา: ภาคใต้ เอเอสทีวี ผูจ้ ดั การ, ชาวสวนยางสงขลาเดินหน้ ากรีดยางแม้ราคาตํา เห็นด้ วยกับข้ อ
เรียกร้ องม็อบ กก.ละ 100 บาท (ชมคลิป), เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.
manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9560000108760

12

ภาพที 9 ภาพประกอบอิทธิพลจากการดํารงชีวิต การรี ดแผ่นยางพารา
ทีมา: ลาล่านุ่นเก๋ , กว่ าจะเป็ นยางแผ่ น (ไม่ ง่ายอย่ างทีคิด), เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=884280
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ภาพที 10 ภาพประกอบอิทธิพลจากการดํารงชีวิต การตากแผ่นยางพารา
ทีมา: ไอเก็ตเว็บดอทคอม, การปลูกยางพารา, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://http://leelaagro.igetweb.com/articles/41913371/การปลูกยางพารา.html
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ภาพที 11 ภาพประกอบอิทธิพลจากการดํารงชีวิต กาทําประมงพืนบ้าน
ทีมา: พงษ์เทพ เทพแก้ว, ภูมปิ ัญญาท้องถิน, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://27.254.38.19/~sipa020/index.php//ข้อมูลทัวไปของอ-ปะเหลียน/ภูมิปัญาท้องถิ น
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ภาพที 12 ภาพประกอบบรรยากาศวิถีชีวิตชาวประมงพืนบ้าน
ทีมา: พงษ์เทพ เทพแก้ว, ภูมปิ ัญญาท้องถิน, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://27.254.38.19/~sipa020/index.php//ข้อมูลทัวไปของอ-ปะเหลียน/ภูมิปัญาท้องถิ น
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ภาพที 13 ภาพประกอบการละเล่นว่าว เป็ นกิจกรรมยามว่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ทีมา: แฟคตอรี ไอเดีย, การแข่ งขันว่าวประเพณี, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.prapayneethai.com/search?_token=r0g5dVx0b7ST2A2khvzqfM2mQuqKrImSOmhw
gf5X&q=ว่าว

ภาพที 14 ภาพประกอบการเลียงนกกรงหัวจุก
ทีมา: บินหลาหาดใหญ่, ภาพสือสันติสุข..นกกรงหัวจุก กับวิถีชีวติ จชต.ด้ ามขวานไทย, เข้าถึงเมือ
16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation. net/blog/witphoto /2007/11/26 /entry-1
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ภาพที 15 ภาพประกอบการเลียงนกกรงหัวจุก
ทีมา: ศิริพงศ์ [นามแฝง], นกกรงหัวจุก สร้ างเงิน สร้ างรอยยิม, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึง
ได้จาก http://live.phuketindex.com/th/jambul-bird-597.html
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อิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
ทีอยูอ่ าศัยของคนในแต่ละพืนถิ นก็บ่งบอกถึงสภาพชีวิต สังคม และสิ งแวดล้อม ดังเช่น
บ้านเรื อนของคนในภาคใต้ จะมีลกั ษณะเด่นคือ เป็ นเรื อนไม้ยกพืนสูง และเป็ นเรื อนแฝด จะมีชาน
เชือมต่อกัน ข้างฝาใช้ไม้กระดาน หรื อไม้ไผ่สาน มุงหลังคาด้วยวัสดุทีหาได้ง่ายในท้องถิ น ใต้ถุน
เรื อนใช้เป็ นทีพักผ่อน เก็บของ หรื อประกอบอาชีพเสริ ม เช่น ทํากรงนก เป็ นต้น และด้วยสภาพ
อากาศทีมีฝนตกบ่อย บ้านเรื อนในภาคใต้จึงไม่ฝังเสาบ้านลงในดิน เพราะทําให้เสาบ้านผุพงั ได้ง่าย
แต่จะทําตีนเสาซึงทํามาจากไม้เนือแข็ง ศิลาแลง หรื อก่ออิฐฉาบปูนมารองรับ

ภาพที 16 ภาพประกอบอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม ลักษณะบ้านเรื อนในภาคใต้
ทีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร, “ตีนเสา” ส่ วนประกอบของบ้ านเรือนไทยภาคใต้, เข้าถึงเมือ
16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www. gotoknow.org/posts/515388
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ภาพที 17 ภาพประกอบอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม ลักษณะบ้านเรื อนในภาคใต้
ทีมา: พนาสุ [นามแฝง], ขอความรู้ การต่ อ ไม้ เสา, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No
=1427523
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตทีดีงามเหล่านี มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ โดยนําข้อมูลจาก
ภาพถ่า ยที เป็ นแรงบัน ดาลใจ มาดัด แปลงรู ปทรง ขนาด และสี ให้เกิ ด เป็ นภาพที แต่ งแต้มตาม
จินตนาการ ในการสร้างสรรค์ผลงานทียังคงสะท้อนให้เห็นความเป็ นพืนถิ นทีหลงเหลืออยู่ จากการ
แสดงออกในผลงานได้อย่างกลมกลืนและลงตัว

20
อิทธิพลจากสิงของเครืองใช้
ในการดํารงชีวิตของคนในชนบทแต่ละพืนถิ นก็จะแต่งต่างกันออกไป อุปกรณ์เครื องมือ
เครื องใช้ในการทํามาหากินก็เช่นกัน มีการประดิ ษฐ์คิดค้นเครื องมือเครื องใช้ขึนเองให้เหมาะสม
ตามสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ เพือใช้สอยให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เช่น เครื องจักสาน
ต่างๆ ทีประดิษฐ์ขึนด้วยฝี มือ ทีทําจากวัสดุทีหาได้ไม่ยาก ราคาไม่แพง และมีกรรมวิธีทาํ ทีพืนๆ ถือ
ว่าเป็ นงานหัตถกรรมทีมีคุณค่าในตนเอง สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านหลายอย่าง ทังความ
ฉลาดในการเลือกใช้วสั ดุแต่ละชนิ ด และนํามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ในด้านวัตถุดิบซึงมีความงาม
ตามธรรมชาติ ไม่ใช่วสั ดุทีสังเคราะห์ขึนจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เครื องใช้ต่างๆทีทําด้วย
ฝี มือมนุ ษ ย์จึ งมีคุณ ค่าเฉพาะตัว ในแต่ ละชิ น มีความงามแตกต่ างกัน แสดงถึงลักษณะพืนบ้านที
แตกต่างกันออกไป

ภาพที 18 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ กระด้ง
ทีมา: สิ นีนาฎ อินทรโยธา, ภู มิปัญญาท้ องถินภาคใต้ , เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://sineenach.blogspot.com/2012/01/blog-post_7992.html

21

ภาพที 19 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ กระชอน
ทีมา: ธุรกิจไทย, เครืองจักสานเอกลักษณ์เฉพาะตนของภาคใต้ , เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึง
ได้จ าก http://wassanapromkhon.webiz.co.th/products/เครื องจัก สานเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตนของ
ภาคใต้

ภาพที 20 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ สุ่ม
ที มา: บังเหล็ม , เรื องทีมากับ การหากุ้ง หาปลา, เข้าถึงเมื อ 16 มิถุน ายน 2557, เข้าถึงได้จ าก
http://salatom.maetom.com/2013/01/blog-post.html#comment-form
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ภาพที 21 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ ไซ
ทีมา: ครู ติ ม, ลํานําแห่งชีวติ , เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net
/blog/print.php?id=328855

ภาพที 22 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ ข้อง
ทีมา: เครืองจักสานทีมีชีวติ , เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang .com
/viewdiary.php?id=klongrongmoo&month=04-2011&date=09&group=6&gblog=74
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ภาพที 23 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ สุ่มไก่
ทีมา: ครู วิ, สุ่ มไก่ งานฝี มือจากไม้ไผ่ภูมปิ ัญญาชาวบ้ านกับไอเดียดัดแปลง, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.rayabeading.com/creative_detail.php?id=24&ln=th

ภาพที 24 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ กะลารองนํายาง
ที มา: เจ้า หญิ ง, มหั ศจรรย์ แ ห่ ง ...ขียางพรก, เข้าถึ งเมื อ 16 มิถุน ายน 2557, เข้าถึ งได้จ าก
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=581501
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ภาพที 25 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ เครื องมือกรี ดยาง
ทีมา: พัฒนา นรมาศ กองเกษตรสัมพันธ์, วิธีกรีดต้ นยางพารายาง, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557,
เข้าถึงได้จาก http://pnpandbest.com/pnp_book/pnp_book03.html

ภาพที 26 ภาพประกอบอิทธิพลจากสิ งของเครื องใช้ ยอ
ทีมา: บัวสร, ปากพนัง นครศรีฯ ภาคใต้ ยกยอ สารทไทย เดือนสิบ ตะลุมพุก มหันตภัย, เข้าถึงเมือ
16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://buasorn.wordpress.com/tag/ปากพนัง-นครศรี -ภาคใต้-ยก/
เครื องใช้ส อยต่ า งๆ เหล่ า นี มี รู ปทรง โครงสร้ า ง และลวดลายที ลงตัว งดงาม เป็ น
ส่ ว นประกอบของการสร้ า งสรรค์ผ ลงาน ทํา ให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก ารดํา รงชี วิ ต ในแบบต่ า งๆ ที มี
ความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติสภาพแวดล้อมแหล่งทีอยูอ่ าศัย ทําให้เกิดเนื อหาเรื องราวต่างๆ มากมาย
ในการดํารงชีวิต ซึงข้าพเจ้าได้นาํ มาเป็ นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
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อิทธิพลจากสัตว์
ชาวชนบทส่วนใหญ่ นิยมเลียงสัตว์ไว้เพือทําการเกษตร และเลียงไว้เพือเป็ นอาหาร เช่น
นก ห่ าน เป็ ด ไก่ หมู ปลา วัว ควาย สัตว์ต่างๆ เหล่านี มีส่ว นสําคัญทีจะนํามาเป็ นส่ วนเติมความ
สมบูรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีชีวิตมากขึน

ภาพที 27 ภาพประกอบอิทธิพลจากสัตว์ ไก่ทีเลียงไว้ตามลานบ้าน
ทีมา: พีเอชพีบีบี, ไก่ กับชีวิตการเป็ นอยู่ในชนบท, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=15077
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ภาพที 28 ภาพประกอบอิทธิพลจากสัตว์ ห่าน
ทีมา: Nutthavud, ห่ านขาวและห่ านเทา, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.
kasetporpeang.com/ forums/index.php?topic=45715.0

ภาพที 29 ภาพประกอบอิทธิพลจากสัตว์ เป็ ด
ทีมา: ฟี บี, เรืองของเป็ ด, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.bloggang.com
/viewdiary.php?id=febie&month=08-2007&date=28&group=3&gblog=15
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ภาพที 30 ภาพประกอบอิทธิพลจากสัตว์ หมู เลียงไว้เป็ นอาหาร
ทีมา: คุณไผ่, หลบมาบ้ านเรา ตามพ่ อไปดักกุ้ง แบบภู มิปัญญาชาวบ้ าน, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=860827

ภาพที 31 ภาพประกอบอิทธิพลจากสัตว์ วัว นิยมเลียงไว้เพือทําการเกษตร
ทีมา: รักบ้านเกิด, อนุรักษ์โคพืนบ้ าน, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.
rakbankerd.com /agriculture/page.php?id=1428&s=tblareablo
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อิทธิพลจากงานศิลปกรรมต่อการสร้ างสรรค์
ผลงานของศิลปิ นทีมีชือเสี ยง และได้รับการยอมรับเป็ นอีก ปั จ จัยหนึ งทีมีผลต่ อการ
สร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ทังในด้านเนื อหา รวมไปถึงรู ปแบบและวิธีการต่างๆ นํามาเป็ นข้อมูลทาง
ความคิดและการพัฒนาผลงาน รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ทีมีความหลากหลาย และน่ าสนใจ
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้าต้องการสื อแนวความคิดทีแสดงถึงความเป็ นพืนถิ น วิถี
ชีวิตชนบท ทีเรี ยบง่าย พึงพาอาศัยกัน นํามาสร้างสรรค์ในงานศิลปะโดยข้าพเจ้าได้ จําแนกอิทธิ
ผลงานศิลปะออกเป็ นสองส่ ว นใหญ่ คื อ อิทธิ พลศิลปะทางด้านแนวความคิ ด ในงานศิลปะที
เกียวกับศึกษาผลงานศิลปะของศิลปิ น
ศิลปิ น ทินกร กาษรสุ วรรณ
ทินกร กาษรสุวรรณ เกิดเมือวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ.2512 ทีจังหวัดเลย มีโอกาสได้
เรี ยนศิลปะมาตังแต่เด็ก โอกาสทีได้รับทําให้มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะจนสามารถสอบเข้าเรี ยน
ต่อที วิทยาลัยช่ างศิลป์ กรมศิลปากร ด้ว ยการหมันฝึ กฝนและพัฒ นาตนเองจนสามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร นับจากนัน เส้นทางการศึกษาวิชาศิลปะโดยเฉพาะศิลปะภาพพิม พ์ก็ได้รับ
รางวัลแสดงงานศิลปะมากมาย
ทินกร กาษรสุวรรณ ได้สร้างสรรค์งานรู ปแบบภาพพิมพ์มากมาย ซึงผลงานทีข้าพเจ้าได้
ศึกษา จะเป็ นเนือหาของผลงานได้บรรยายถึงความประทับใจในสังคมชนบท วิถีชีวิตทีเรี ยบง่ายมี
ความ มีความสุ ข สงบ และพอใจในสิ งทีตนเองมีอยู่ โดยมีรูปแบบผลงานด้วยกระบวนการภาพ
พิมพ์ร่องลึก ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น ฮาร์ดกราวนด์ รี ลิฟเอชชิ ง เป็ นต้น ในรู ปแบบกึงนามธรรม สิ งที
มีความพิเศษและน่ าสนใจในงานภาพพิมพ์ของอาจารย์ทินกรทีนอกเหนื อไปจากด้านเทคนิ คการ
พิมพ์แล้วก็คือ รู ปแบบของผลงานทีมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนเมือเห็นทีใดก็ทราบได้ว่าเป็ น
ผลงานงานของท่าน ลักษณะโดดเด่นคือการใช้รูปทรงทีอิงจากธรรมชาติมาจัดองค์ประกอบให้มี
ความเรี ยบง่าย ไม่ยงุ่ ยาก ให้เกิดความรู้สึกทางนามธรรมผลงานหลายๆ ชิ นของท่านมีความงดงาม
ทางด้านองค์ประกอบที ดูเรี ยบง่ ายไม่ว่าจะเป็ นการจัด วางสี ทีดู สงบและเรี ยบง่ายแสดงอออกถึง
บรรยากาศภายในภาพตามทัศ นะของศิ ล ปิ นเอง ซึ งผลงานทังหมดมี ค วามงามในเชิ ง ของ
องค์ประกอบทีลงตัวเรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อนตามแบบฉบับของงานภาพพิมพ์
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ภาพที 32 ผลงานภาพพิมพ์ของอาจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ชือผลงาน “ชีวิตในชนบทไทย บี 3”
ทีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลภาพงานศิลปะ, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P002402
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ภาพที 33 ผลงานภาพพิมพ์ของอาจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ชือผลงาน หลังฝน 1
ทีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, สํานักหอสมุดกลาง, ฐานข้อมูลภาพงานศิลปะ, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P002433
ศิลปิ น สาวสยาม กองเกตุ
ข้า พเจ้า มี ค วามประทับ ใจในผลงานของสาวสยาม กองเกตุ จบการศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้ างสรรค์ผลงานด้ว ยเทคนิ ค แม่พิมพ์หิน และมีเกี ยรติ ประวัติ มากมาย
ผลงานเป็ นลัก ษณะคิ ด ฝั น เหนื อ จริ ง เป็ นการนํา องค์ประกอบมาจัด วางตามความคิ ด ฝั น และ
จินตนาการส่วนตัว อันเป็ นดินแดนทีอิสระเรี ยบง่าย ทีช่วยให้ผดู้ ูรู้สึกถึงความสดใสและผ่อนคลาย
โดยนําเอารู ปทรงต่างๆ ของสิ งทีนํามาใช้คลีคลายให้มีลกั ษณะง่ายขึน สามารถรู้ได้วา่ มีทีมาจากสิ ง
ใด ไม่เน้น ความเป็ นจริ งตามสภาพอัน เป็ นรู ปทรง แต่ จ ับเอาลัก ษณะบางลัก ษณะของทิ ว ทัศ น์
บรรยากาศภายในห้อง การพลิ วของผ้าม่านมาใช้แทน เพือให้เกิดความผ่อนคลาย สีทีใช้จะเป็ นสี ทีมี
ความสดใส ไม่ใช้สีด าํ ในภาพ จะเลือกใช้คู่สีทีมีความกระจ่ างสบายตาและจะไม่ ใช้สีทีมีค วาม
รุ นแรง
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ภาพที 34 ผลงานภาพพิมพ์หินของสาวสยาม กองเกตุ ชือผลงาน In My Life No.1

ภาพที 35 ผลงานภาพพิมพ์หอนของ สาวสยาม กองเกตุ ชือผลงาน สายลม 1
ทีมา: ฐานข้อมูลภาพงานศิลป, พืนทีแห่ งจินตนาการ, เข้าถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/detailpicture.asp?id=P001510
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จากการยกตัวอย่างของศิลปิ นโดยคร่ าวๆ ก็พอสรุ ปได้ถึงการดําเนินความคิดของผลงาน
ศิลปิ นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ตัวผลงานของข้าพเจ้า ดังจะยกตัวอย่างเช่น การคิดสร้างสรรค์
ตัดทอน ออกรู ปทรงทีมีอยู่จริ งให้เกิดความสวยงามในลักษณะเฉพาะตน การใช้สีทีมีความสดใส
เพือช่วยให้ภาพมีชีวิตชีวาและน่าสนใจขึน

บทที 3
วิธีดําเนินงาน
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ วิธีการดําเนินงานเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ โดยแต่ละคน
ย่อมมีการดําเนินการทีแตกต่างกันไป ตามลักษณ์วิธีการนําเสนอ เพือให้กระบวนการ ขันตอนการ
ทํางานเป็ นไปอย่างมีร ะบบและสมบูร ณ์ ตรงตามเป้ าหมายที ต้อ งการ ซึ งในแต่ ล ะขันตอนมี
รายละเอียดดังนี
1. กําหนดแนวความคิดการสร้าสรรค์
2. รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานทีติดตังผลงานโดยรวม
4. วิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์ก่อนทําวิทยานิพนธ์
5. ปฏิบตั ิการทําภาพร่ างต้นแบบ
6. สรุ ปผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างสรรค์
6.1 เนือหา
6.2 รู ปแบบ
6.3 เทคนิค วิธีการ
1. กําหนดแนวความคิดในการสร้ างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ “วิถีชีวิตใต้กบั จินตนาการแห่งความสุข” โดยใช้เทคนิ ค
แม่พิมพ์หิน ในรู ปแบบกึงเหมือนจริ ง เป็ นเรื องราวความประทับใจในวิถีชีวิตชนบท ทีเรี ยบง่าย
พึงพาอาศัยกัน มีสภาพแวดล้อมธรรมชาติและบรรยากาศทีอบอุ่น รวมไปถึงประเพณี วฒั นธรรมอัน
ดีงามที มีคุ ณ ค่ าควรแกการรั ก ษา ซึงสิ งเหล่านี นับวัน จะสู ญหายไปเพราะการเปลียนแปลงของ
กาลเวลาและสภาพแวดล้อม อันมีผลมาจากความเจริ ญของสังคมเมืองทีเข้ามามีบทบาทและเกิดการ
เบียดเบียนธรรมชาติ เป็ นเหตุ ให้บรรยากาศความอบอุ่นอย่างเมือก่อนนันจางหายไป ข้าพเจ้าได้
ตระหนักถึงคุณค่าความสวยงามในวิถีชีวิตชนบทเหล่านี ซึงเป็ นสิ งทีข้าพเจ้าได้สมั ผัสและเกิดความ
ประทับใจ ข้าพเจ้าจึงต้องการสร้ างสรรค์ผลงาน เพือให้เห็ น ความงดงามในวิถีชีวิตที สมบูร ณ์
โดยรอบรวม ตัดทอน รู ปทรง ตามเหตุผลของสุ นทรี ยะในทัศนของข้าพเจ้าเอง ผนวกกับจินตนา
ส่วนตัวมาถ่ายทอดให้เห็นความสนุกสนาน ความงามทีมีความสุขใจ
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2. รวบรวมข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการสร้ างสรรค์
การหาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทีเกียวข้องแล้วเก็บรวม
รวมข้อมูล ทังทีเกิดจากประสบการณ์ตรงของข้าพเจ้าทีได้จดจําและสัมผัสคุน้ เคยในอดีต รวมทัง
การค้นคว้าหาข้อมูลจากภาพถ่ายต่างๆ การถ่ายภาพจากสถานทีจริ ง ซึงเป็ นข้อมูลทีสําคัญและช่วย
อํานวยความสะดวกในการสร้างสรรค์ รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลจากวิชาตําราต่างๆ ทีเกียวข้อง
เป็ นข้อมูลอ้างอิงถึงความเป็ นจริ งได้ดี มีทงภาพประกอบและการบรรยายถึ
ั
งเนื อหาบรรยากาศของ
ชนบทได้ สิ งเหล่านีทีข้าพเจ้าได้รับเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้
สอดคล้องกับสถานทีติดตังได้อย่างลงตัว
3. วิเคราะห์ ข้อมูล สถานทีติดผลงานโดยรวม
ภู เ ภตรา รี สอร์ ท จัง หวัด กระบี เป็ นสถานที ที ข้า พเจ้า เลื อ กนํา มาวิ จ ัย ในการทํา
วิทยานิพนธ์ครังนี ก็เพือความสมบูรณ์และสมจริ งในการสร้าสรรค์ผลงาน ประกอบกับการติดตัง
สถานทีจริ ง ในการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการขันตอนต่างๆ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับ
สถานทีการติดตังผลงานก็เป็ นส่ วนสําคัญยิ ง ที จะทําให้ผลงานมีความสัมพัน ธ์และเหมาะสมกับ
สถานทีตัง เพือช่วยเพิ มความสมบูรณ์ให้สถานทีนัน จากสภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกของ
รี สอร์ททีออกแบบตกแต่งให้สอดคล้อง กลมกลืน กับธรรมชาติสภาพแวดล้อมตรงนัน อีกสิ งหนึ งที
บทบาทสําคัญ ก็คือการการตกแต่งบริ เวณภายใน ไม่ว่าจะเป็ น ห้องโถง ล็อบบี รวมไปถึงห้องนอน
ก็เป็ นส่วนทีน่าสนใจ เพราะการตกแต่งส่วนต่างๆเหล่านี จะเป็ นสิ งทีแสดงออกทางแนวความคิดใน
การออกแบบตกแต่งได้อย่างชัดเจน ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนีจึงมีความสอดคล้องกับรู ปแบบ
และแนวความคิดในการอกแบบตกแต่ง อ่าวนาง ภูเภตรา รี สอร์ท ทีเน้นความพิถีพิถนั ในการตกแต่ง
อย่างละเอียดละไม อ่อนช้อย ในแบบร่ วมสมัย ด้วยกลิ นอายความเป็ นภาคใต้ผสมอยู่ โดยวัสดุทีใช้
ในการตกแต่งทํามาจากผ้า ซึงเป็ นงานฝี มือจากศิลปหัตถกรรมในจังหวัดกระบี ทีมีความสัมพันธ์
กลมกลืน กับแนวความคิดและรู ปแบบงานทีแสดงถึงวิถีชีวิตชนบทในพืนถิ นได้อย่างลงตัว อันจะ
ก่อให้เกิดคุณค่าความงาม ความสมบูรณ์กบั อาคารสถานทีเพิ มมากขึน
4. วิเคราะห์ ผลงานการสร้ างสรรค์ก่อนทําวิทยานิพนธ์
การสร้าสรรค์ผลงานก่อนทีจะทําการวิจยั มีเนื อหาเรื องราวทีเกียวข้องกับวิถีชีวิตใน
ชนบทของภาคใต้ รวมไปถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิ คแม่พิมพ์หิน ซึงแบ่งเป็ น
ช่วงๆในการสร้างสรรค์ผลงานการวิจยั ในครังนี
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4.1 ผลงานช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่ วงที 1
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานในระยะแรก เมือเข้า
มาศึกษาในระดับปริ ญญาโท ได้ศึกษา ค้นคว้าและทดลอง เพือหาแนวทางทีเหมาะสมกับอารมณ์
ความรู้ สึก ให้มีค วามสอดคล้องกับแนวทางการแสดงออก มีการพัฒนาในด้านรู ปแบบและการ
แสดงออกได้อย่างชัดเจนมากขึน โดยในช่วงเริ มต้นนัน ผลงานการสร้างสรรค์จะเป็ นไปในทิศทาง
เดิม คื อ เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานที มีแนวความคิ ดที มีความต่อเนื อง จากการสร้าสรรค์ผลงาน
ศิลปะในช่วงระดับปริ ญญาตรี เรื อง “พืนทีแห่ งจินตนาการ” ทีได้รับแรงบันดาลใจมาจากการได้
สัมผัสสิ งแวดล้อมในปั จจุ บันทังธรรมชาติสือเทคโนโลยี ตามเหตุ ผลของสุ นทรี ยะในทัศนของ
ข้าพเจ้า
ในช่วงการสร้างสรรค์ผลงานในระดับปริ ญญาโทช่วงต้นนัน เป็ นการสร้างสรรค์
ผลงานทีมีแนวความคิดทีต่อเนื องจากการศึกษา มีการปรับเปลียนและพัฒนาแนวความคิดมาเป็ น
เรื อง การละเล่น “ว่าว” ของชาวปักษ์ใต้ ทีนิยมเล่นว่าวกัน เพือความสนุ กสนานในฤดูเก็บเกียว ทัง
ว่าวท้องถิ นยังบ่งบอกถึงวิถีก ารดํารงชีวิตของพืนถิ นนันๆได้ดว้ ย ซึ งการสร้ างสรรค์ผลงานได้มี
พัฒนาการและรายละเอียดดังนี

ภาพที 36 ภาพผลงานภาพพิมพ์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที 1
ชือผลงาน ว่าว No.1
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ภาพที 37 ภาพผลงานภาพพิมพ์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที 1
ชือผลงาน ว่าว No.2
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

ภาพที 38 ภาพผลงานภาพพิมพ์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที 1
ชือผลงาน ว่าว No.3
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ภาพที 39 ภาพผลงานภาพพิมพ์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที 1
ชือผลงาน ว่าว No.4
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

ภาพที 40 ภาพผลงานภาพพิมพ์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที 1
ชือผลงาน ว่าว No.5
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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การสร้ า งสรรค์ผ ลงานภาพพิ ม พ์ หัว ข้อ “วิ ถี ชี วิ ต ชนบทกับ จิ น ตนาการแห่ ง
ความสุข” ในระดับปริ ญญาโทช่วงที 1 เป็ นเรื องราวทีข้าพเจ้าอยากจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื องราววิถี
ชีวิต ของชาวปั ก ษ์ใต้ โดยการนําว่าว ซึ งเป็ นของเล่น ที ชาวชนบทมัก เล่น กัน มาเป็ นสื อในการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีตวั ตะลุง หรื อหนังตะลุง ทีเราคุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี ว่าเป็ นการละเล่นเพือความ
ผ่อนคลายหลังจากหมดฤดูเก็บเกียวกันแล้ว มาเป็ นสัญลักษณ์ในผลงานชุดนีด้วย
4.2 ผลงานช่ วงก่อนวิทยานิพนธ์ ช่ วงที 2
การเปลี ยนแปลงแนวความคิ ด ก่ อ นวิ ท ยานิ พ นธ์ช่ ว งที 2 ได้มี ก ารค้น คว้า หา
แนวทางความคิดทีใกล้ตวั และตรงกับทัศนคติมากยิงขึน ผนวกกับการย้ายเข้ามาอยูใ่ นสังคมเมืองที
ไม่มีความคุน้ เคย ทําให้ก่อเกิดความคิดถึงและมีแรงบันดาลใจในการศึกษา จึงหยิบยกเรื องราวของ
ความรู้ สึก ประทับใจในสิ งแวดล้อมที ตนเองมีความคุ ้นเคยมาแสดงออก เป็ นการถ่ายทอดและ
สร้างสรรค์ผลงานทีเกิดจากความรู้สึกภายในจิตใจทีตนเองต้องการแสดงออก สะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตในอีกแง่มุมหนึงทีมีชีวิตความผูกพันกับธรรมชาติทงคนและสั
ั
ตว์กินอยู่กนั อย่างเรี ยบง่าย เป็ น
การใช้ชีวิตแบบระบบเครื อญาติ ทีมีความเอือเฟื อต่อกัน สามารถมองเห็นความรู้สึกทีสนุ กสนาน
และอบอุ่น ดังภาพผลงาน

ภาพที 41 ภาพผลงานภาพพิมพ์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที 2
ชือผลงานบันทึกความทรงจํา No. 1
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ภาพที 42 ภาพผลงานภาพพิมพ์ก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที 2
ชือผลงานบันทึกความทรงจํา No. 2
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ผลงานในช่ วงวิทยานิพนธ์
การพัฒนาผลงานชุดนี ข้าพเจ้านําเอารู ปทรงทีอิงมาจากความเป็ นจริ งในเนื อหาของ
ธรรมชาติ เช่น กะลา เครื องรี ดยาง สะตอ ซุม้ ปลา ยอ บ้านแบบยกสูง ฯลฯ รู ปแบบเหล่านี จะพบ
เห็น ได้ในชีวิตประจําวัน ในสภาพแวดล้อมชนบทข้าพเจ้าคุ ้นเคย จึ งได้น ํามาสร้างสรรค์ จัด วาง
องค์ประกอบให้เกิดเป็ นเอกภาพทีน่าสนใจ ในมุมมองตามจินตนาการและทัศนคติทีข้าพเจ้ามีต่อสิ ง
นี เช่น การเพิ มขนาดของสิ งของต่างๆ จากสิ งทีเล็กให้กลายเป็ นสิ งใหญ่ จากสิ งทีใหญ่มาเป็ นสิ ง
เล็ก บ้านเรื อนก็จะเพิ มลวดลาย เพิ มสี สัน ตัดเส้น ลักษณะของต้นไม้ก็มีการเพิ มเติมสี สันมากขึน
แต่ละรู ปทรงก็จะมีการตัดทอน แทรกรายละเอียดลงไป โดยรวมของโครงสร้างสีทงหมด
ั
ต้องการ
ให้มีความสว่างสดใสได้มากขึน เน้นให้เกิดบรรยากาศทัวทังภาพ โดยมุ่งเน้นเนือหาร่ วมกัน คือ วิถี
ชีวิตในชนบท ความอบอุ่น และการพึงพาอาศัยกัน

ภาพที 43 ภาพผลงานภาพพิมพ์ในช่วงวิทยานิพนธ์
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.1
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ภาพที 44 ภาพผลงานภาพพิมพ์ในช่วงวิทยานิพนธ์
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.2
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

ภาพที 45 ภาพผลงานภาพพิมพ์ในช่วงวิทยานิพนธ์
ชือผลงาน ยามเย็นเรามาเล่นว่าว
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ภาพที 46 ภาพผลงานภาพพิมพ์ในช่วงวิทยานิพนธ์
ชือผลงาน ฤดูฝน
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)

ภาพที 47 ภาพผลงานภาพพิมพ์ในช่วงวิทยานิพนธ์
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.3
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ภาพที 48 ภาพผลงานภาพพิมพ์ในช่วงวิทยานิพนธ์
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.4
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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5. ปฏิบัตกิ ารทําภาพร่ างต้นแบบ
จากการรวบรวมข้อมูลผ่านกระบวนความคิดและวิเคราะห์ ข้าพเจ้าได้นาํ รู ปทรงที อิง
จากธรรมชาติมาสร้างภาพร่ างโดยวิธีการวาดเส้น นํามาจัดองค์ประกอบ ในบรรยากาศของรู ปทรงที
ถูกตัดทอน ออกแบบขึนใหม่ตามความรู้สึกภายในของข้าพเจ้า เพือความสมบูรณ์ในเนื อหาและ
เรื องราว ให้เกิดความสวยงามก่อนทีจะนําไปขยายแบบสร้างสรรค์ผลงานจริ ง ประกอบกับเทคนิ ค
กระบวนการทีสอดคล้องกับเนือหา รวมถึงวิธีการนําเสนอ

ภาพที 49 ภาพร่ างวิทยานิพนธ์ชิ นที 1

ภาพที 50 ภาพร่ างวิทยานิพนธ์ชิ นที 2
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ภาพที 51 ภาพร่ างวิทยานิพนธ์ชิ นที 3

ภาพที 52 ภาพร่ างวิทยานิพนธ์ชิ นที 4
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ภาพที 53 ภาพร่ างวิทยานิพนธ์ชิ นที 5

ภาพที 54 ภาพร่ างวิทยานิพนธ์ชิ นที 6
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6. สรุ ปวิเคราะห์ แนวทางการสร้ างสรรค์
แนวทางการสร้ างสรรค์ข องข้า พเจ้า ได้ส รุ ป เนื อหา รู ป แบบ และเทคนิ ค ในการ
สร้างสรรค์ ดังนี
6.1 เนือหา
ข้าพเจ้ากําหนดเนื อหาเรื องราวทีข้าพเจ้าประทับใจวิถีการดําเนิ นชีวิตทีเรี ยบง่าย
อบอุ่น อันเกิดจากการพึงพาอาศัยกัน การอยูร่ ่ วมกันในรู ปแบบของเครื อญาติ แบบพีน้อง ของสังคม
ชนบทที ข้าพเจ้าเคยสัมผัส ต้องการแสดงอารมณ์ ค วามรู้ สึกส่ วนนี ออกมาในผลงาน ดังนัน ใน
การสร้าสรรค์จึงต้องการสือให้เห็นถึงความรู้สึกทีมาจากความประทับใจเหล่านี โดยนํารู ปทรงต่างๆ
มาเป็ นข้อมูลในการสร้างสรรค์ เช่น ต้นไม้ กะลา บ้านเรื อน ฯลฯ และสิ งของเครื องใช้ต่างๆ เป็ น
ต้น โดยนํามาจัดวางในสภาพแวดล้อมใหม่ตามทัศนของข้าพเจ้า
6.2 รู ปแบบ
การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิ พนธ์ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ ง
ความสุข” เป็ นผลงานศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph) รู ปแบบกึงเหมือนจริ ง เป็ นเรื องราว
ความประทับใจในวิถีชนบท ซึงการแสดงออกจะเน้นในเรื องการผสมผสานระหว่างจินตนาการกับ
ข้อมูลความเป็ นจริ งของรู ปร่ างรู ปทรง สิ งของ เครื องใช้ ในพืนถินและธรรมชาติสภาพแวดล้อม
นํามาจัดองค์ประกอบใหม่ตามเหตุผลของสุ นทรี ยะในทัศนของข้าพเจ้าเอง ให้เห็นถึงความสนุ ก
สนาม ความงามทีก่อให้เกิดความสุขใจ
6.3 เทคนิควิธีการ
ในการสร้ า งสรรค์ผ ลงาน ข้าพเจ้า ใช้เ ทคนิ ค กระบวนการทางภาพพิม พ์หิ น
(Lithograph) ซึงเป็ นเทคนิ คทีสอดคล้องกับแนวความคิด และรู ปแบบของผลงานสามารถสร้าง
ความนุ่มนวลในส่วนรายละเอียด และพืนผิวได้เป็ นอย่างดี โดยใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ดังนี
วัสดุอุปกรณ์ทีใช้ ในเทคนิคภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
วัสดุสําหรับการสร้ างแม่พมิ พ์
1. แผ่นอลูมิเนียม (Aluminum) สําหรับสร้างแม่พิมพ์
2. ดินสอไขเขียนกระจกสําหรับเขียนบนแม่พิมพ์
3. กระดาษคาร์บอนใช้ลอกลาย
4. ดินสอหรื อปากกาใช้ลอกลายจากแบบลงบนแม่พิมพ์
5. กาวกระถิน “อารบิคกัม” (Arabica Gum) ใช้สาํ หรับเคลือบแม่พิมพ์และกัด
กรดแม่พิมพ์
6. กรดฟอสฟูริก (Phos Phuric Acid)
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7. ผ้าขาวบาง สําหรับเช็ดทําความสะอาดแม่พิมพ์ในขันตอนการเคลือบกาวและ
กัดกรด
8. ทูช ใช้เขียนแม่พิมพ์
วัสดุและอุปกรณ์สําหรับการพิมพ์
1. แท่นพิมพ์ระบบคานครู ด
2. กระดาษพิมพ์ “ฟาเปี ยโน” (Farbiano) ไว้สาํ หรับพิมพ์งาน
3. กระดาษบรู ฟ สําหรับรองชิ นงาน
4. หมึกพิมพ์ไว้สาํ หรับพิมพ์งาน
5. ลูกกลิ งยางสําหรับใช้กลิ งหมึกสี
6. เกรี ยงใช้สาํ หรับปาดสีทีจะพิมพ์
7. นํามันสน (Terpentine) ทินเนอร์ (Tinner) ใช้สาํ หรับล้างแม่พิมพ์
8. ฟองนําอย่างดี สําหรับใช้ลบู นําแม่พิมพ์ในขันตอนการพิมพ์

ภาพที 55 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ขันตอนในการสร้ างสรรค์งาน
ในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้เลือกใช้เทคนิคกระบวนการทางภาพพิมพ์หิน
(Lithograph) ซึงเป็ นเทคนิคทีสอดคล้องกับแนวความคิดและรู ปแบบของงาน สามารถสร้างความ
นุ่มนวลในส่วนของรายละเอียด และพืนผิวได้เป็ นอย่างดี โดยมีขนตอนในการปฏิ
ั
บตั ิดงั นี
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ขันตอนการสร้ างแม่พมิ พ์
1. นําภาพร่ างไปขยายให้เท่ากับผลงานจริ ง
2. นําแบบร่ างมาคัดลอกลายลงบนแผ่นอลูมิเนี ยมหรื อแม่พิมพ์ ให้ได้ขนาดตาม
ความต้องการ โดยแยกแม่พิมพ์เท่ากับจํานวนสีทีใช้ในตัวชิ นงาน
3. นําแม่พิมพ์มากันขอบด้วยกาวกระถิน
4. ใช้ดินสอไขในการสร้างค่านําหนักแสงเงาและรายละเอียดของภาพ
5. นําแม่พิมพ์ทีเขียนเสร็ จแล้วไปผ่านกระบวนการเคลือบ โดยใช้กาวบริ สุทธิลูบ
ให้ทวประมาณ
ั
4 – 5 นาที เช็ดออกด้วยผ้าขาวบางให้เรี ยบเสมอกัน
6. การผสมกาวกรดเพือทําการโค้ดกาวลงบนแม่พิมพ์ กาวบริ สุทธิ 8 ออนซ์ ต่อ
กรดฟอสฟอริ ค 5.6 มิลลิ ลิต ร เพือใช้ใ นการกัด กรดแม่พิมพ์จ ะนําไปผสมกับกาวบริ สุ ทธิ ใน
อัตราส่วน 40 : 60 ในส่วนทีมีนาํ หนักกลางและอัตราส่วน 50 : 50 ในส่วนทีมีนาํ หนักเข้ม
7. นําแม่พิมพ์ทีโค้ดกาวบริ สุทธิทิ งไว้ประมาณ 7 ชัวโมง มากัดกรดตามทีผสมไว้
ในอัตราส่วน ทังนีขึนอยูก่ บั ความเข้มอ่อนของนําหนักแสงเงาในแม่พิมพ์ จะกัดตามระยะเวลาความ
เข้มอ่อนของแสงเงาโดยกัดจากค่านําหนัก เข้มก่อนใช้เวลาประมาณ 3 – 4 นาที แล้วจึ งเทกาว
บริ สุทธิลงไปลูบให้ทวแม่
ั พิมพ์ประมาณ 2 นาที เช็ดออกด้วยผ้าขาวบางทิ งไว้ประมาณ 5 ชัวโมง
ขันตอนการพิมพ์
1. นํา แม่ พิ ม พ์ม าล้า งเขม่ า ดํา ด้วยนํามันสน หยดลงบนแม่พิมพ์ให้ทวแล้
ั วเช็ด
ออกด้วยกระดาษทิชชู่วนไปมาสลับซ้ายขวาให้เขม่าดําในวัสดุไขจะหลุดออกมากทีสุด
2. ตามด้วยใช้กระดาษทิชชูชุบทินเนอร์ ลูบให้ทวแม่
ั พิมพ์เช็ดจนไม่ให้หลงเหลือ
คราบเขม่าดํา
3. นํา กระดาษทิ ช ชู ชุ บ แลคเกอร์ ลู บ ให้ทวแม่
ั พิมพ์โดยเฉพาะบริ เวณทีเขียนไว้
แล้วเช็ดให้เหลือบางทีสุด
4. ใช้กระดาษทิชชูใส่เชือหมึกพิมพ์ตามสีทีต้องการพิมพ์ ผสมนํามันสนเล็กน้อย
เช็ดให้ทวแม่
ั พิมพ์แล้วเช็ดด้วยกระดาษทิชชูสะอาด นําเอาสีทีเป็ นส่วนเกินออก
5. นําแม่พิมพ์ไปล้างนําให้ทวั เพือล้างคราบกาวและหมึกส่วนทีไม่ตอ้ งการออก
6. นําแม่พิมพ์มากลิ งหมึกสีทีเตรี ยมไว้ โดยใช้ลูกกลิ งยางกลิ งหมึกสี บนแผ่นหิ น
อ่อน (โต๊ะกลิ งหมึก) มากลิ งทับหน้าแม่พิมพ์สลับกับการใช้ฟองนําหมาดๆ นําลูบแม่พิมพ์ ขันตอน
นีต้องระวังไม่ให้แม่พิมพ์แห้ง เพราะอาจทําให้หมึกสีติดในส่วนทีไม่ตอ้ งการ และทําความสะอาด
แม่พิมพ์ยาก ทําให้ผลงานออกมาไม่ตรงตามทีเขียนไว้บนแม่พิมพ์
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7. เมือแม่พิมพ์มีหมึกติดได้นาํ หนักทีต้องการ (ตามทีเขียนไว้) ก็นาํ ไปเข้าแท่น
พิมพ์โดยนํากระดาษทีจะพิมพ์ทีมีความใหญ่กว่าแม่พิมพ์ ทําเครื องหมายไว้และนํากระดาษพิมพ์มา
วางบนแทนพิมพ์ตามด้วยกระดาษทีใช้พิมพ์อยูด่ า้ นบนและวางซ้อนด้วยกระดาษบรู๊ ฟประมาณ 4 5 แผ่น แล้วทําการพิมพ์เมือเสร็ จกระบวนการพิมพ์แล้ว สีจะแห้งประมาณ 1 - 2 วัน จึงสามารถ
พิมพ์สีต่อไปได้ ทําซําจนครบจํานวนแม่พิมพ์ทีเขียนไว้ ก็ถือว่าเสร็ จกระบวนการพิมพ์

ภาพที 56 ภาพการร่ างแบบลงบนแผ่นอลูมิเนียม

ภาพที 57 การเขียนให้เกิดแสงเงาและนําหนัก
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ภาพที 58 การเคลือบแม่พิมพ์โดยกาวบริ สุทธิ

ภาพที 59 การใช้ผา้ ขาวบางเช็ดกาวในการเคลือบแม่พิมพ์
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ภาพที 60 กัดกรดแม่พิมพ์โดยกาวกรดผสมอัตราส่วนทีต้องการ

ภาพที 61 ใช้ผา้ ขาวบางเช็ดกาวในขันตอนการกัดกรดแม่พิมพ์
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ภาพที 62 การล้างแม่พิมพ์ดว้ ยนํามันสน ทินเนอร์ Red Lager

ภาพที 63 การเช็ดเชือหมึกทีผสมนํามันสน
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ภาพที 64 การล้างแม่พิมพ์

ภาพที 65 การผสมหมึกพิมพ์ทีจะกลิ งลงบนแม่พมิ พ์
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ภาพที 66 การกลิ งหมึกพิมพ์

ภาพที 67 การวางกระดาษพิมพ์ในงานลงบนแม่พิมพ์
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ภาพที 68 ภาพการปาดจารบีบนแผ่นอะครี ลิค

ภาพที 69 การหมุนแท่นนําแม่พิมพ์เข้าสู่แท่นพิมพ์ระบบคานครู ด

57

ภาพที 70 การนําผลงานออกจากแม่พิมพ์
การวิเคราะห์ ทัศนธาตุทีปรากฏในผลงาน
ทัศนธาตุ (Visual Element) คือ องค์ประกอบต่างๆ ทีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
โดยจะนําการแยกทัศนธาตุแต่ละอย่างเพือวิเคราะห์หน้าทีและลักษณะให้ชดั เจนตามผลงานทีได้
สร้างสรรค์
เส้น (Line) ลัก ษณะของเส้น ทีปรากฏในงานมีทิศทางกระจัด กระจายทั วทังภาพใน
ปริ มาณทีเท่าๆกัน ช่วยให้เกิดความเคลือนไหวในตัวผลงานอย่างต่อเนื อง เส้นจะถูกสร้างขึนตาม
รู ปทรงทีอิงธรรมชาติเป็ นหลัก มีเส้นในลักษณะเลขาคณิ ต อย่างเช่น เส้นตรง เส้นเฉี ยง เข้ามาสร้าง
ความขัดแย้งในปริ มาณทีเหมาะสม ทําให้ผลงานดูสนุกสนาน
รู ปทรงกับพืนทีว่าง (Form and Space) รู ปทรงในงานเกิดจากการลดทอนและเพิ มเติม
จากรู ปทรงทีอิงธรรมชาติ มีการเพิ มเติมรู ปทรงให้เกินความจริ ง ทําให้เกิดความรู้สึกจินตนาการที
หลากหลาน รู ปทรงสามารถบอกระยะในผลงานได้ โดยจัดรู ปทรงที มีขนาดใหญ่เป็ นระยะใกล้ตา
ส่วนรู ปทรงทีมีขนาดเล็กจะบ่งบอกถึงระยะทีไกลออกไปเหมือนการมองพืนทีภูมิทศั น์ พืนทีว่าง จะ
เกิดจากรู ปทรงของอากาศ ท้องฟ้ า แต่มีรายละเอียดในพืนทีว่าง อย่างเช่น การทับซ้อนของสี และ
การใช้ดินสอขูดขีดในเบืองต้น ซึงก็เกิดจากจินตนาการทีได้ถ่ายทอดเป็ นผลงาน
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สี (Colour) เป็ นส่วนสําคัญในงานของข้าพเจ้าทีสามารถถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ตาม
ความต้องการทีจะเน้นให้เห็นถึงความงามทีมีชีวิตชีวา ใช้สีสันสดใส ไม่ยึดติดกับสี จากความเป็ น
จริ ง บรรยากาศของสีส่วนรวมจะให้ความรู้สึกอบอุ่น นุ่มนวล
นําหนัก (Tone) คือ ความอ่อนแก่ของบริ เวณทีถูกแสงสว่าง และบริ เวณทีเป็ นเงาของ
วัตถุหรื อการระบายสี นําหนักทีเกิดขึนในงานจะอิงจากรู ปทรงและพืนผิวจริ งในธรรมชาติ แต่จะ
เน้นนําหนักเข้มกับสว่างสุ ดซึงอยู่ในส่ วนของรู ปทรงและนําหนักกลางจะอยู่ในพืนทีของท้องฟ้ า
และอากาศ
ลักษณะพืนผิว (Texture) ลักษณะของพืนผิวทีปรากฏในงานเกิดจากร่ องรอยของการใช้
เส้นทีมีขนาดความต่างหรื อวิธีการทีหลากหลาย และตรงส่วนของการใช้สีมีการซ้อนสีให้เกิดมิติใน
พืนทีของสีนนั

บทที 4
สถานทีในการติดตังผลงาน
สถานทีในการติดตังผลงานทีได้ศึกษานัน คือ โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัด
กระบี ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าการออกแบบ การก่อสร้างสภาพแวดล้อม ทังภายในและภายนอกของ
ตัวอาคาร เพือเป็ นข้อมูลประกอบการออกแบบการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี
สถานทีตัง
โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี ตังอยู่เลขที 244/5 ถนนมหาราช ตําบล
ปากนํา อําเมืองกระบี จังหวัดกระบี 81000

ภาพที 71 แผนทีทางไปโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี
ทีมา: Aonang Phu Petra, LOCATION MAP, accessed June 30, 2014, available from http: //
www.aonangphupetra.com/phupetra-resort-location.html#prettyPhoto/1/
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ข้ อมูลลักษณะทัวไป
โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี เป็ นรี สอร์ทขนาดกะทัดรัด ทีเน้นสไตล์
วิลล่า โอบอ้อมไปด้วยความงามของธรรมชาติ ภูผา หินปูน ทีเลืองลือในจังหวัดกระบี ล้อมรอบไป
ด้วยพืชพันธุธ์ รรมชาติทีร่ มรื น มีการจัดสวนตกแต่ง ต้นไม้ อย่างสวยงาม ใช้เวลาเพียงสามนาทีก็จะ
ถึงชายหาดอ่าวนาง ซึงเป็ นชายหาดทีสวยงามและมีชือเสียงในจังหวัดกระบี

ภาพที 72 ลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี
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ด้วยสภาพแวดล้อมทีโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ ความงามของธรรมชาติทีถูกจัดตกแต่ง
กับความงามของธรรมชาติทีเกิดขึนเอง ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศบริ เวณรอบนอกของอาคารให้ร่ม
รื นขึนด้วย

ภาพที 73 บรรยากาศภายในห้องพัก
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รี สอร์ทแห่งนีถูกตกแต่งขึน “แบบคอนเทมโพรารี สล์” ทีผสมผสานเอกลักษณ์ของปั กษ์
ใต้ กับรู ปแบบสมัยใหม่เข้าด้ว ยกัน อย่างลงตัว ด้ว ยการออกแบบหลังคาสู ง เพือความโปร่ งใส
สะอาดตา อี ก ทังโครงที โดดเด่ น สร้ า งขึ นมาให้ ค ล้า ยๆกับ โครงสร้ า งของเรื อสํา เภาควํา
เปรี ยบเสมือนเราได้เข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของซากเรื อทีมีชีวิต จึงทําให้ภูเภตรา รี สอร์ ทมีความ
โดดเด่นมากขึน

ภาพที 74 ลักษณะหลังคามีการออกแบบอย่างโดดเด่น
บริ เวณด้านหลังของอาคารก็เป็ นจุดพักผ่อนอีกจุดหนึงทีน่าสนใจ การเป็ นจุดพักผ่อนอีก
จุดหนึง ทีน่าใจ ซึงจะมี สระว่ายนําขนาดเล็ก นําใสสะอาดเหมาะสําหรับการว่ายนํา เพือสุ ขภาพ
และการพักผ่อนทีคลายความเครี ยด บริ เวณรอบๆสระจะมีโคมไฟ ซึงทํามาจากกรงนกหัวจุกใน
ปักษ์ใต้ มีรูปทรงลักษณะทีสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน อีกทังยังห้อมล้อมไปด้วยทิวเขาอัน
งดงาม เสมือนได้ว่ายนําอยูใ่ นทามกลางหุ บเขาทีมีธรรมชาติอนั บริ สุทธิ บริ เวณรอบๆสระก็จะถูก
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จัดเป็ นมุมเล็กๆร่ มรื น ให้แขกทีมาพักผ่อนได้ชืนชมความงามของธรรมชาติ สายลม ทีพัดผิวนําไป
ตามคลืน กระทบขอบสระ และความเงียบสงบ ซึงในบริ เวณนีจะมีสายลมพัดโชยอยูต่ ลอดเวลา

ภาพที 75 มุมพักผ่อนบริ เวณสระว่ายนํา
บริ เวณภายในอาคารของรี สอร์ ท ได้ออกแบบไว้อย่างลงตัว ด้วยลัก ษณะโครงสร้าง
หลังคาทีสูงโปร่ ง โล่ง สะดุดตา โดยให้ความสําคัญกับพืนทีการใช้สอย รี สอร์ ทแห่ งนี จะประกอบ
ไปด้วย วิลล่าทังหมด 25 หลัง ด้านหน้าจะเป็ นห้องโถงใหญ่อยู่ตรงกลาง ด้านขาวมือจะเป็ นส่ วน
ของล็อบบี ด้านซ้ายมือก็จะเป็ นมุมนั งพักผ่อนทีมีการตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ถัดไปอีกก็จะ
เป็ นห้องอาหาร เป็ นสไตล์บูทีค ทีมองเห็นวิวสระว่ายนํา ในส่วนห้องพักจะมี 25 ห้อง 16 วิลล่า ซึง
จะแบ่งออกเป็ นห้องพัก 4 แบบ ทุกห้องตกแต่งอย่างมีดีไซน์แต่ทีประทับใจเป็ นพิเศษ ก็เห็นจะเป็ น
ห้องนําในห้องพักแบบ Gloriyo Poolside and Gloriyo Hillside ทีกว้างขวางโดดเด่น ด้วยอ่างล้าง
หน้าพร้อมกระจกทีตังอยูต่ รงกึงกลาง ภายในมีอ่างอาบนํา และห้องอาบนําแยกส่ วนชัดเจน ผนังก็
ตกแต่งด้วยโทนสีและลวดลายเลียนแบบไม้จริ ง สี นาํ ตาล ซึงให้อารมณ์ต่อเนื องมาจากห้องนอนที
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เน้นงานไม้ได้ลงตัว ยิงเมือเอนกายลงบนทีนอนต้องยอมรับว่า คุณจะสัมผัสความนุ่มนวลแบบกําลัง
ดี และนุ่ มสบายด้วยหมอนเส้นใยสังเคราะห์ทีทําให้คุณเคลิ มหลับไปอย่างเป็ นสุ ข ตืนมาไม่เมือย
หลัง เป็ นความต่างทีหลายๆคนทีเคยมาพักรู้สึกได้ในส่ วนของห้องแบบต่างๆนัน ตกแต่งคล้ายกัน
แต่ต่างในด้านรายละเอียดปลีกย่อย และความกว้างใหญ่ของห้องแต่ละแบบเท่านัน จุดทีน่าสนใจ
คือ เพดานในห้องโถง ทีออกแบบตกแต่งด้วยวัสดุจากธรรมชาติ จากการผสมผสานศิลปะแบบไทย
ร่ วมสมัย บวกกับกลิ นอายวัฒนธรรมของปักษ์ใต้ได้อย่างลงตัว สื อให้เห็นการถึงการตอนรับแขก
บ้านแขกเมืองในรู ปแบบความเป็ นพืนถิ นได้อย่างชัดเจนถัดจากบริ เวณห้องโถง เข้ามาด้านหลัง ก็
จะเป็ นสระว่ายนําทีอยูใ่ จกลางรี สอร์ ท โอบล้อมไปด้วยภูเขาเสมือน การได้ว่ายนําอยู่กลางหุ บเขา
ซึงจะทําให้มองเห็นธรรมชาติได้อย่างชัดเจน อีกทังยังให้ความสําคัญกับพืนทีใช้สอยทีมีขนาดใหญ่
ภายในห้องต่างๆจะประดับไปด้วยผ้าแพร ดูสวย โดดเด่น ตระการตากับเฉดสี สันทีสดใส เพือเพิ ม
ความอ่อนช้อย งดงาม และมีระเบียงเอาไว้สาํ หรับชมวิวในแต่ละห้อง จะโดดเด่นด้วยท้องนําขนาด
ใหญ่ กว้างขวาง ซึงภายในจะมีอ่างอาบนํา และห้องอาบนํา แยกเป็ นสัดส่ วนชัดเจน ผนังของห้อง
จะออกแบบด้ว ยโทนสี นาํ ตาล และลวดลายที เลียนแบบไม้จ ริ ง ผ้าหลากหลายสี สัน ที ถูก นํามา
ตกแต่ง ช่วยเพิ มมุมมองในแต่ละห้องให้ดูน่าสนใจมากยิงขึน
บทบาทและหน้ าทีของโรงแรม
นอกจากความหรู หรา โดดเด่น ของโครงสร้างรี สอร์ ทแล้ว ในด้านการให้บริ การ รี
สอร์ ท แห่ ง นี ก็ ค งไม่ แ ตกต่ า งไปจากที อื นๆ ที มี บทบาทหน้าที อย่างเดี ย วกัน คื อ เป็ นสถานที
ให้บริ การที พัก สําหรั บนัก ท่องเที ยวทีต้องการพัก ผ่อนอย่างใกล้ชิด กับธรรมชาติ ดังนัน หัว ใจ
สําคัญ ก็คือ การบริ ก ารทีจะทําอย่างไรจึงจะสร้างวามประทับใจแกแขกผูม้ าเยือนได้รับความสุ ข
ความสะดวกสบาย และสิ งอํานวยความสะดวกครบครัน งานบริ การทีเป็ นจุดดึงดูดความสนใจก็มี
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการอํานวยความสะดวก การประชาสัมพัน ธ์ แนะนําส่ วนต่างๆ อาหาร
อร่ อย ห้องพักสะอาด ตกแต่งสวยงาม เป็ นต้น สิ งเหล่านี ล้วนเป็ นานบริ การทีสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แกแขกผูม้ าเยือนได้ และสิ งสําคัญอีกอย่างหนึ ง คือ การสร้าความประทับใจในด้าน
การตกแต่ง อาคาร สถานทีให้เกิดความสวยงาม ถือได้ว่าเป็ นสิ งสําคัญทีสามารถปรุ งแต่ง เพือเพิ ม
ความสมบูรณ์ให้กบั สถานที ดังนันการทีจะนําผลงานศิลปะเข้ามามีส่วนร่ ว มกับห้องและอาคาร
ต่างๆให้เกิดความสัมพันธ์กนั เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ ภาพถ่าย จึง
เป็ นสิ งหนึงทีสามารถส่งเสริ ม เพิ มแต่งให้อาคาร สถานทีมีความงดงามมากยิงขึนได้อีกทางหนึง
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แนวคิดในการสร้ างและการออกแบบตกแต่ง
อ่า วนาง ภู เภตรา รี ส อร์ ท จัง หวัด กระบี เป็ นรี สอร์ ท ที สร้ างขึ นมาใหม่ใ นพืนที ที
กว้างขวาง มีแนวความคิดเกียวกับการสร้างและการตกแต่งให้มีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติมากทีสุด
1. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เนืองจากรี สอร์ทตังอยูใ่ นพืนทีจังหวัดกระบี จึงต้องการ
แสดงออกให้เห็นถึงกลิ นอายของวัฒนธรรมของปั กษ์ใต้ โดยผสมผสานกับศิลปะแบบไทยร่ ว ม
สมัย ด้วยการนําเอาเรื องราววิถีชีวิตทีเล่าขานต่อกันมาของคนใต้ มาเป็ นแนวทางในการออกแบบ
และตกแต่ งรี ส อร์ ท โดยการออกแบบหลัง คาที มีล ัก ษณะคล้ายเรื อสําเภาควํา และเพื อให้เกิ ด
ความรู้สึกมากยิงขึน รี สอร์ ทเลยนําเอาวัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือ เครื องใช้ทีเป็ นธรรมชาติและทีใช้
งานอยูใ่ นชีวิตประจําวันของพืนทีถิ น ชาวชนบทมาผสมผสานกับความเป็ นศิลปะร่ วมสมัย เพือให้
ผูท้ ีมาเยือนได้สมั ผัสถึงกลิ นอายทางวัฒนธรรมของปักษ์ใต้
2. การรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้สวยงาม โดยการปลูกต้นไม้นานาพันธุ์
ล้อมรอบบริ เวณภายนอกและภายในของรี สอร์ ท ให้มีสีสันของธรรมชาติ ทังนี รี สอร์ ทยังถูกโอบ
ล้อมไปด้วยความงามแห่งภูผาหินปูน อันเลืองชือของจังหวัดกระบีด้วย สามารถมองทัศนี ยภาพได้
อย่างชัดเจน
3. มีร ะบบของการถ่ายเทอากาศได้อย่างสะดวก และประหยัดพลังงาน โดยมีก าร
ออกแบบในส่วนของห้องโถง ล็อบบี ให้มีความโปร่ ง สามารถระบายอากาศได้ดี ด้วยหลังคาทีสูง
โปร่ ง โล่ง สะอาดตา จึงทําให้อากาศภายในอาคารนันมีสายลมจากธรรมชาติพดั ผ่านมาเบาๆ
ในการตกแต่งภายในห้องพัก ก็ตอ้ งการทีจะสือ แสดงให้เห็นถึง กลิ นอายวัฒนธรรม
ของปักษ์ใต้ ผสมผสานกับศิลปะแบบไทยร่ วมสมัย โดยการนําผ้าทอหลากหลายสี สันมาประดับ
ตกแต่ง กับเครื องใช้ไม้สอยทีทันสมัย ไม่ว่าจะเป็ น โต๊ะ ทีวี โซฟา โคมไฟทีมีดีไซน์ เพืออํานวย
ความสะดวกให้กบั แขกทีมาพัก ได้สมั ผัสกับความสะดวกสบาย ผนังของห้องก็ตกแต่งด้วยโทนสี
และลวดลายทีเลียนแบบไม้จริ ง แต่ได้กลิ นอายความเป็ นพืนบ้านเข้ามาปะปนในบรรยากาศของ
ห้อง จะเห็นได้ว่างานออกแบบเป็ นปัจจัยทีสําคัญมาก สําหรับสถานทีทีให้บริ การของรี สอร์ ทนี ที
จะมีแนวความคิดอย่างไรในการออกแบบจึงจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั พืนถิ น ดังนันจึง
ไม่ใช่เรื องง่ายทีจะออกแบบตกแต่งสถานทีให้มีความงาม เหมาะสมและลงตัว
โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี ก็มีแนวความคิดในการออกแบบทัง
การสร้างและการตกแต่งทีได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ งเป็ นเพียงส่ วนหนึ งทีได้นาํ เสนอ เพือทีจะเป็ น
ข้อ มูล ในการนํา มาประกอบการสร้ า งสรรค์ผ ลงานภาพพิ ม พ์ ในหัว ข้อ “วิ ถี ชี วิ ต ชนบทกับ
จินตนาการแห่งความสุข”
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วิเคราะห์ ข้อมูลเกียวกับบริเวณทีจะติดตังผลงาน
ภายโรงแรม ภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี มีพืนทีบริ เวณสําคัญอยู่หลายจุดที
สามารถสร้างเป็ นจุดเด่นให้กบั รี สอร์ทได้ จุดทีสามารถบ่งบอกถึงระดับมาตรฐานการให้บริ การและ
ความงามของการประดับตกแต่ง บริ เวณด้านหน้าทางเดินก็เป็ นจุดแรกทีจะอํานวยความสะดวก ใน
การต้อนรับ เป็ นจุดเริ มต้นทีแสดงให้เห็นถึงการให้บริ การและความงามในการออกแบบอาคาร
การตกแต่งในส่วนต่างๆ ภายในรี สอร์ท ลักษณะด้านทางเข้าห้องโถง จะเปิ ดโล่ไม่มีประตู ยกระดับ
สูงขึนจากพืนดิน มีบนั ไดเป็ นทางขึนไปยังห้องโถง

ภาพที 76 บริ เวณด้านหน้ารี สอร์ท
ห้องโถงตอนรั บจะเป็ นส่ ว นที ต่อเนื องกับทางเดิ น ของรี สอร์ ท โดยมี มุมรับแขกอยู่
ทางด้านซ้ายมือ ในส่ วนของล็อบบีก็จะอยู่ทางด้านขวามือเป็ นส่ วนทีทําหน้าทีตอนรับแขก การ
ให้บริ การข้อมูลเกียวกับส่วนต่างๆของรี สอร์ท เช่น ติดต่อห้องพัก จัดเลียง ห้องอาหาร และสระ
ว่ายนํา เป็ นต้น บริ เวณล็อบบีนีมีเนือทีกว้างขวาง ด้วยหลังคาทีสูงโปร่ ง โล่ง ตกแต่ดว้ ยโคมไฟจาก
ไม้ไผ่ ให้ความรู้สึกถึงความเป็ นพืนถิ น ผสมผสานกับศิลปะไทยแบบร่ วมสมัยได้อย่างลงตัว จึงทํา
ให้ส่วนของล็อบบีเป็ นจุดเด่นเหมาะกับประโยชน์ใช้สอย ในการติดต่อสอบถาม สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน อีกส่วนหนึงทีดึงดูดความน่าสนใจก็คือการตกแต่ง เพิ มความสวยงามได้มากขึน
ดังนันการตกแต่ง ล็อบบีจึงเป็ นส่ วนสําคัญที จะแสดงแนวความคิ ดในการออกแบบ
ตกแต่งทีถือได้ว่าเป็ นหน้าเป็ นตาของรี สอร์ ท จึงต้องการวามโดดเด่น สะดุดตา เพือให้เกิดความ
ประทับใจ และความรู้สึกทีดีของผูท้ ีมาใช้บริ การ อีกทังผนังตรงล็อบบีจึงเหมาะสําหรับการติดตัง
ตกแต่งผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า
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ภาพที 77 บริ เวณล็อบบี
เพือให้ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแนวความคิดของสถานที จึงควรมีผลงานศิลปะ
มาเป็ นตัวเชือมให้เกิดความสัมพันธ์ สอดคล้องทังในเรื องของเนื อหา รู ปแบบ ขนาด การจัดวาง
และสีสนั ทีนํามาสร้างสรรค์ให้เกิดความเหมาะสม ในส่ วนของห้องพัก จะมี 4 ประเภท คือ Gloriy
Hillside Villa, Gloriy Poolside Villa, Majtic Suite Poolside Villa, Family Grand Poolside Villa

ภาพที 78 ห้องนอน Gloriy Hillside Villa
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ภาพที 79 ห้องนอนแบบ Gloriy Poolside Villa

ภาพที 80 ห้องนอนแบบ Majtic Suite Poolside Villa

ภาพที 81 ห้องนอนแบบ Family Grand Poolside Villa
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การออกแบบตกแต่งห้องพักในแต่ละห้อง ก็จะแตกต่างกันออกไป โดยการออกแบบให้
ดูโดดเด่ น เสมือนกับการได้พกั ผ่อน สะดวกสบายเหมือนอยู่ทีบ้าน แต่ละห้องมีเอกลักษณ์ ของ
ตัวเองในการออกแบบด้วยเฟอร์นิเจอร์ของโทนสี เฮิร์ธโทน ผสมผสานกับผ้าทอสี สดใสต่างๆ เพือ
เพิ มบรรยากาศความเป็ นพืนถิ นในห้องพัก และเสริ มความอ่อนช้อย งดงามได้อย่างมีรสนิ ยม ผนัง
ห้องจะเป็ นสีขาวนวลทีตกแต่งด้วยงานไม้ แต่ภายในห้อพักทุกห้องก็ยงั ไม่มีผลงานทางด้านศิลปะ
มาประดับตกแต่ งเลย ซึ งในส่ วนนี ถือได้ว่าเป็ นส่ ว นสําคัญและจําเป็ นต้องมีความงามทางด้าน
ศิลปะเข้าไปมีส่วนร่ วม เพือสร้างบรรยากาศความสุ นทรี ในห้องพัก และยังสามารถสร้ างความ
ประทับใจให้กบั แขกผูม้ าเยือนได้อีกทางหนึง
ผลงานการสร้ าสรรค์และการนําไปติดตังภายในสถานที
การสร้ างสรรค์ผลงานเทคนิ ค ภาพพิ มพ์ เพือการตกแต่ ง อ่าวนาง ภูเ ภตรา รี สอร์ ท
จังหวัดกระบี ในหัวข้อ “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข ” ได้แบ่ งออกเป็ นขันตอนใน
การนําเสนอดังนี
1. ผลงานการสร้างสรรค์
2. การจําลองการติดตัง
3. การติดตังผลงานภายในสถานที
ผลงานการสร้ างสรรค์
ผลงานการสร้าสรรค์ ในหัวข้อ “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข ” ได้คลี
คลายพัฒนาจากชุด ก่อนวิทยานิ พนธ์ โดยพัฒนาทังเนื อหาและรู ปแบบให้มี ค วามเหมาะสมมาก
ยิงขึน เพือความสอดคล้องในการนําไปติดตังภายในอาคารสถานทีโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง
จังหวัดกระบี
เนือหาในผลงานจะสื อถึงลักษณะของความงาม ความเรี ยบง่าย ในวิถีชีวิตชนบทและ
สภาพแวดล้อมทีมีความ สวยงามอย่างธรรมชาติ โดยการสร้างสรรค์รูปทรงและเนื อหาทีเรี ยบง่าย
สิ งของเครื องใช้ในการประกอบอาชีพและรู ปทรงต่างๆทีมีลกั ษณะเด่นในพืนถิ น มาแสดงออกให้
เห็นถึงความงาม
รู ปแบบในการสร้างสรรค์จะเน้นแสดงออกตามจินตนาการในรู ปแบบทีเหนื อจริ ง โดย
การนําเอารู ปทรงจากธรรมชาติทีข้าพเจ้าได้สมั ผัส เช่น รู ปทรงของต้นไม้ ลูกยาง ต้นยาง เครื องรี ด
ยาง เครื องมือจับปลาต่างๆ เหล่านีมาคัดสรร สร้างใหม่ โดยวิธีการรวบรวม ตัดทอน เพิ มเติม จัด
องค์ประกอบใหม่ตามความเหมาะสมและเหตุผลของสุนทรี ยะในทัศนของข้าพเจ้าเอง จนเกิดความ
ลงตัวและนําไปสู่การสร้างสรรค์ วิทยานิ พนธ์ ชุด ในหัวข้อ “วิถีชีวิตชนบทกับจิ นตนาการแห่ ง
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ความสุข” เพือการนําไปตกแต่งภายในอาคาร โดยกระบวนการสร้างสรรค์ดว้ ยวิธีการ เทคนิ คภาพ
พิมพ์ ซึงเป็ นเทคนิคทีข้าพเจ้าคุน้ เคย ถือเป็ นอีกวิธีการหนึ งทีข้าพเจ้าต้องการนําเสนอตามรู ปแบบ
ของตน
การติดตังผลงานภายในโรงแรม
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานการสร้างสรรค์กบั สถานทีติดตัง การสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพพิมพ์ ในหัวข้อ “วิถีชีวิต ชนบทกับจิ นตนาการแห่ งความสุ ข ” ก็เพือที จะให้มีค วามสัมพัน ธ์
สอดคล้องกันกับสถานทีการตกแต่ง ทําให้เกิดความงามในบริ เวณทีติดตังผลงาน ตามทีได้กล่าวมา
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับบริ เวณทีจะติดตังผลงาน โดยคํานึ งถึงแนวความคิดในการตกแต่ง
สถานทีเป็ นหลักในการสร้างสรรค์ ซึงมีความสอดคล้องกันระหว่างผลงานกับสถานที คือ เนื อง
ด้วย โรงแรมภูเภตรา รี สอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี เป็ นรี สอร์ททีตังอยูท่ ามกลางภูผาหินอันงดงาม
บนหาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี พิถีพิถนั และมีรายละเอียดในการตกแต่ง ด้วยการผสมผสานศิลปะ
แบบไทยร่ วมสมัย กับกลิ นอายวัฒนธรรมของปั กษ์ใต้ได้อย่างลงตัว โดยการนําวิถีชีวิต เรื องราว
เหล่านันมาเป็ นแนวความคิดในการออกแบบรี สอร์ท
ดังนันในการนําเสนอเนือหาเรื องราว เกียวกับวิถีชีวิตความงามของสภาพแวดล้อมใน
พืนถิ น จึงสอดคล้องกับแนวความคิดของรี สอร์ ททีต้องการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ น ซึ ง
ผลงานในหัวข้อ “วิถีชีวิต ชนบทกับจิ นตนาการแห่ งความสุ ข ” นัน ก็ถือได้ว่าเป็ นการบัน ทึ ก
เรื องราวความงามในวิถีชีวิตอีกรู ปแบบหนึ ง ทีถ่ายทอดให้มีความสัมพันธ์กบั สถานทีในเรื องของ
เนือหา เรื องราวทีได้สร้างสรรค์
ความสัมพันธ์อีกส่วนหนึง คือ การออกแบบผลงานในแต่ละชิ นทีจะให้มีความงามและ
สอดคล้องกับพืนที ในการติ ดตังจึงจําเป็ นต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในแต่ละส่ ว น เช่ น สี
ภายในสถานที การตกแต่งเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดของผนังในการติดตัง และแบบทีจะนําเสนอใน
ผลงาน ซึงเป็ นส่วนสําคัญอย่างยิง ทีก่อให้เกิดความงาม ความสมบูรณ์ ให้กบั อาคารสถานที โดย
นําผลงานติดตังภายในสถานที 7 ชิ น ดังนี
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ภาพที 82 ภาพผลงงานวิทยานิพนธ์ชิ นที 1
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.1
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
ภาพผลงาน “วิถีชีวิตใต้กบั จินตนาการแห่งความสุข”เป็ นการแสดงออกเนือหา เรื องราว
วิถีชีวิตวามเป็ นอยูข่ องชนบท โดยมุ่งเน้นเนือหาร่ วมกัน คือ วิถีชีวิตในชนบท ความอบอุ่น เรี ยบง่าย
และการพึงพาอาศัยกัน เป็ นเนือหาหลัก รู ปแบบทีแตกต่างกัน แต่ละชิ นจะมีเนือหาพิเศษ แตกแขนง
ต่างออกไป
สําหรับผลงานชิ นนี ข้าพเจ้านํากะลามาแสดงถึงลักษณะความอุดมสมบูรณ์ และกะลา
เป็ นอุปกรณ์ทีสําคัญอีกชิ นหนึงในการทําสวนยางพารา ซึงถือเป็ นอาชีพหลักของคนในชนบทใต้
โดยในเนือหาของกะลาก็จะมีบรรยากาศวิถีชีวิตทีอิงจากความเป็ นจริ งในธรรมชาติ เช่น รู ปทรงของ
กรงนก จักรรี ด ยาง ว่าว ช้อนยางพารา ราวตากยางพาราบ้านยกสู ง นกกรงหัวจุ ก ยอ รู ปทรง
เหล่านีจะพบเห็นในชีวิตประจําวันในสภาพแวดล้อมชนบท เป็ นวัสดุทีมีชีวิตในตัวของมันเองด้วย
เนือหาของการทํามาหากิน เมือข้าพเจ้าพบเห็นวัตถุเหล่านี นับตังแต่วยั เด็กจึงรู้สึกมีความผูกพัน
ข้าพเจ้าเลยนําวัตถุเหล่านีมาจัดองค์ประกอบใหม่ตามความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง
ข้า พเจ้า มี ก ารออกแบบรู ป แบบของผลงานโดยจัด วาง องค์ป ระกอบ จัง หวะการ
เคลือนไหวของรู ปทรง ทิศทางในการติดตังผลงานให้มีความน่ าสนใจ ผ่อนคลาย ไม่อึดอัด ด้ว ย
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องค์ประกอบของภาพ จึงเหมาะแก่การติดตังภายในห้องนอน เพือเกิดความสะดุดตาและความผ่อน
คลายแกผูพ้ บเห็น

ภาพที 83 ภาพผลงงานวิทยานิพนธ์ชิ นที 2
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.2
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
ภาพผลงานชิ นที 2 เป็ นภาพทีแสดงบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนในชนบทยามรุ่ งสาง
ทีมักจะตืนแต่เช้า เพือทํามาหากิน เริ มกิจกรรมต่างๆ ข้าพเจ้าจําได้ว่าบรรยากาศในยามรุ่ งสางมักมี
ความอบอุ่นของการพูดคุ ย สนทนาของเหล่าบรรดา ปู่ ย่า ตา ยาย รอยยิ มแห่ งเช้าวัน ใหม่ กลิ น
หอมหวนของกับข้าว เสียงนกร้องเอือยแจ้ว สิ งเหล่านีมันทําให้ขา้ พเจ้าสุขใจ และตราตรึ งความรู้สึก
มาได้จนปั จจุ บนั นี เมือยามหวนกลับไปคิดคํานึ งหา ข้าพเจ้าจึงมีแรงบันดาลใจเพือที จะบันทึ ก
เรื องราวต่างๆ เก็บไว้ โดยการสร้าสรรค์ผลงานทางศิลปะ เพราะเป็ นการแสดงออกทีชัดเจน ทังด้าน
เนือหา รู ปทรง อีกทังยังทําให้เกิดถึงกลิ นหอมของบรรยากาศของภาพ อันเกิดจากการใช้สีโทนฟ้ า
อ่อน ชมพูอ่อน สีขาวนวลแบบฟุ้ งๆ ทําให้รู้สึกถึงบรรยากาศยามเช้า ยามรุ่ งสาง และในชิ นงานมีการ
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เชือมต่อกันของภาพทางด้านรู ปทรงของอุปกรณ์พืนบ้าน และสัตว์เลียง เข้ามามีส่วนร่ วมในเนื อหา
ของงาน โดยการจัดวางองค์ประกอบให้เกิดความสวยงาม และยังเป็ นการสื อถึงช่วงเวลาทีมีความ
แตกต่างกัน มีบรรยากาศทีเรี ยบง่าย อบอุ่น เป็ นการดําเนิ นวิถีชีวิตของคนในชนบททางปั กษ์ใต้
ในผลงานชิ นนี ข้าพเจ้ามีการออกแบบ จัดวางรู ปทรงของสัตว์ เพือให้ชิ นงานดูมีชีวิต ดูสนุ กสนาน
ซึงถือเป็ นเสน่ห์ของชิ นงานข้าพเจ้า

ภาพที 84 ภาพผลงงานวิทยานิพนธ์ชิ นที 3
ชือผลงาน ยามเย็นเรามาเล่นว่าว
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
ภาพผลงานชิ นที 3 เป็ นภาพทีแสดงบรรยากาศในยามเย็นแสดงออกโดยการใช้สีส้มอุ่น
ทีทําให้เกิ ด ความรู้ สึก อบอุ่น ทัวทังภาพ ในการสร้ าสรรค์จุเด่ น ของผลงานชิ นนี คื อ การจัด วาง
องค์ประกอบให้ดูมีระยะใกล้ ไกล มีพืนทีว่างในงาน ทําให้ภาพดูเบา สบาย ไม่อึดอัด ซึงต่างจากชิ น
ที 1 และชิ นที 2 อันมีการจัดวางเป็ นระนาบเดียวกัน โดยชิ นนี จะใช้สือสัญลักษณ์ของต้นไม้สีเขียว
ว่าวทีกําลังลู่ลม นกทีกําลังโผบินกลับลัง ลูกยาง ใบยางทีกําลังล่วงหล่น และสิ งของเครื องใช้ต่างๆ
เป็ นส่วนประกอบทีแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศยามเย็นในชนบททีมีความเรี ยบง่าย
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ในการออกแบบรู ปทรง ตัดทอนรายละเอียด เน้นความเรี ยบง่าย จัดองค์ประกอบของ
รู ปทรงเป็ นกลุ่ม เพือแสดงจุด เด่น ตัดกับพืนทีว่าง ทําให้เกิด ความสมดุ ลของชิ นงาน เพิ มความ
สวยงามและความเหมาะสม ในการนําไปติดตังกับสถานที

ภาพที 85 ภาพผลงงานวิทยานิพนธ์ชิ นที 4
ชือผลงาน ฤดูฝน
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
ภาพผลงานชิ นที 4 เป็ นรู ปแบบการจัดวางองค์ประกอบทีมีการพัฒนามากขึนกว่าชิ นที 1
2 3 ตามลําดับ อันจะเห็นได้จากพืนทีว่างและรู ปทรงในชิ นงานทีมีไม่มาก แต่เน้น ในเรื องของ
บรรยากาศการใช้สีเข้ามาช่ ว ยให้ชิ นงานดูมีค วามสมดุ ลทางด้านเอกภาพ ให้ค วามสําคัญของ
รายละเอียดของรู ปทรงมากยิงขึน ซึงในผลงานชิ นนี ก็จะมี ไก่ กะลา ลูกยาง กรงนก เครื องรี ดยาง
บ้านยกสูง ในการเลือกรู ปทรงเหล่านี ข้าพเจ้านํามาจากความรู้ สึกทีพบเห็น สิ งเหล่านี ได้ง่ายจาก
ชีวิต ประจําวัน ของชนบท เพือต้องการสื อให้เห็น ถึงรายละเอียดความงามของรู ปทรง และให้
ความสําคัญกับเส้น เปรี ยบเสมือนสายฝน เพือสร้างบรรยากาศในภาพ ทังนี เส้นจะถูกสร้างไปตาม
รู ป ทรงและพืนผิว อย่างอิส ระโดยเน้น ความเป็ นจริ ง ของธรรมชาติ เป็ นหลัก ใช้รู ป แบบตาม
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จินตนาการของข้าพเจ้าในการถ่ายทอด ทังด้านรู ปร่ าง รู ปทรง และพืนทีทีข้าพเจ้าสร้างขึนมาใหม่
จากสิ งเล็กเป็ นสิ งใหญ่ จากสิ งใหญ่ให้ดูเล็กลง เพือสร้างความสะดุดตาในชิ นงาน
จากการใช้เส้นและองค์ประกอบของพืนทีว่างในการสร้างสรรค์ ทําให้ชิ นงานมีความ
โดนเด่นอยู่ตรงกลางภาพสร้างความเป็ นเอกภาพให้ชิ นงานดูน่าสนใจ แต่ ก็มีการทับซ้อนกันใน
ระยะใกล้ไกล เพือสร้างบรรยากาศภายในผลงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

ภาพที 86 ภาพผลงงานวิทยานิพนธ์ชิ นที 5
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.3
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
ภาพผลงานชิ นที 5 เป็ นผลงานทีมีการคลีคลายของรู ปทรงและแสดงรายละเอียดของ
รู ปทรง เพือความชัดเจนของรู ปทรงตามจินตนาการของข้าพเจ้ามากยิงขึน โดยให้ความสําคัญกับ
พืนทีว่างเข้ามามีส่วนร่ วมกับชิ นงาน เน้นสีทีหวาน นุ่มนวล ลดความจัดจ้านของสีลง มีการทับซ้อน
เพือเกิ ด ระยะใกล้ไกล สร้ างบรรยากาศพืนที ว่าในชิ นงาน ซึงข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับพืนว่าง
มากกว่าชิ นก่อนหน้านีมากขึนกว่าเดิม โดยพืนทีว่างดังกล่าวก็มีรายละเอียดของพืนผิวและสีทีทําให้
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รู้สึก ความเป็ นบรรยากาศในยามเวลาต่างๆ ที ข้าพเจ้าจิน ตนาการ เมือทดลองมาถึงชิ นนี ทําให้
ข้าพเจ้าพึงพอใจกับผลงานทีเกิดขึน ด้วยเทคนิคการทําทูชซึงเป็ นกระบวนการสร้างพืนผิวของภาพ
พิมพ์หิน สร้างความกลมกลืนให้บรรยากาศภายในผลงาน

ภาพที 87 ภาพผลงงานวิทยานิพนธ์ชิ นที 6
ชือผลงาน วิถีชีวติ ชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.4
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
ภาพผลงานชิ นที 6 เป็ นผลงานที ยังต้องให้ค วามสําคัญในการสร้ า งองค์ป ระกอบ
โดยรวมให้รู้สึกถึงความประทับใจในสังคมชนบท โดยองค์ประกอบดังกล่าวจะมีความเรี ยบง่าย ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อนของรู ปทรงที นํามาใช้ ซึงเป็ นรู ปทรงทีอิงมาจากธรรมชาติเป็ นหลัก ซึ งข้าพเจ้า
นํามาจัดวางในสภาพแวดล้อมใหม่ให้รู้สึก ฝัน ๆเหนื อความจริ งตามจิน ตนาการที ข้าพเจ้าตังใจ
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เพือให้ชิ นงานดูมีความโดนเด่น ข้าพเจ้ายังคงจัดรู ปแบบขององค์ประกอบดังเช่นชิ นก่อนหน้านี
โดยให้ส่วนสําคัญอยูต่ รงกลางภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ นนี ของข้าพเจ้ามีการเปลียนแปลง
เพือให้เกิดสิ งใหม่และมุมมองการทํางานศิลปะด้วยเทคนิ คการสานมาสร้างพืนผิวให้กบั งาน ซึง
ข้าพเจ้าคิดว่าเทคนิคการสานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเนือหา แนวความคิดทีข้าพเจ้าตังเป้ าหมาย
ในการทําวิทยานิพนธ์ครังนี เพือให้ความสัมพันธ์ระหว่างเนือหากับรู ปทรงจากวัสดุพืนบ้าน ทีใช้ใน
การประกอบอาชีพของคนในชนบทเป็ นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความสวยงาม ความกลมกลืน
ตามรู ปแบบทีข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดในผลงานการสร้างสรรค์ชิ นนี

ภาพที 88 ภาพผลงงานวิทยานิพนธ์ชิ นที 7
ชือผลงาน วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข No.5
เทคนิค ภาพพิมพ์หิน (Lithograph)
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ผลงานชิ นนี ก็ยงั คงแนวความคิ ดเดิม ใช้รู ปทรงจริ งจากธรรมชาติในสภาพแวดล้อม
ชนบท นํามาจัดวางในสภาพแวดล้อมใหม่ ผลงานจึงมีสาระทางรู ปทรงจริ งจากสภาพแวดล้อม แต่
ถูกนํามาจัดวางตามจินตนาการส่วนตัว เพือแสดงความรู้สึกถึงวิถีชีวิตในชนบททีข้าพเจ้าเคยสัมผัส
องค์ประกอบโดยรวมของผลงานจึ งเป็ นการจัด วางวัสดุ บนพื นที ทังสิ น มีก ารใช้สีเพียงไม่กี สี
ลักษณะของสีเป็ นสีทีไม่มีความฉูดฉาดและการจัดวางสี จะอาศัยสี จากธรรมชาติ แต่จะเป็ นไปตาม
จินตนาการของข้าพเจ้า
การจําลองการติดตังสามมิติ
ภาพจําลองการติดตังผลงานภายใน 3 มิติ ของอาคารโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ ท อ่าวนาง
จังหวัดกระบี

ภาพที 89 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Gloriyo Hillside Villa
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ภาพที 90 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Gloriyo Hillside Villa
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ภาพที 91 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Gloriyo Hillside Villa

ภาพที 92 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Gloriyo Poolside Villa
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ภาพที 93 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Majestic Suite Poolside
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ภาพที 94 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Majestic Suite Poolside
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ภาพที 95 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Family Grand Poolside
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ภาพที 96 ภาพชุดจําลองพืนทีติดตังผลงาน ห้องนอน Family Grand Poolside
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ภาพที 97 ภาพชุดจําลองติดตังผลงานพืนที ล็อบบี
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ภาพที 98 ภาพชุดจําลองติดตังผลงานพืนที ล็อบบี
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การติดตังผลงานภายในสถานที
ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานการสร้างสรรค์กบั สถานที ทีติ ด ตัง ในหัว ข้อ “วิถีชีวิต
ชนบทกับจินตนาการแห่งความสุข” ก็เพือทีจะให้มีความสัมพันธ์กบั สถานทีในการประดับตกแต่ง
ทําให้เกิดความงามของบริ เวณทีเป็ นจุดติดตังผลงานตามทีกล่าวมาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับ
บริ เ วณที จะติ ด ตังผลงาน โดยคํา นึ งถึ งแนวความคิ ด การตกแต่ ง ของสถานที เป็ นหลัก ในการ
สร้างสรรค์ หากจะกล่าวถึงความสอดคล้องระหว่างผลงงานกับสถานทีก็สามารถอธิบายให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่า อ่าวนาง ภูเภตรา รี สอร์ท เป็ นรี สอร์ทสไตล์บูทีคทีมีชือเสียงในจังหวัดกระบี ซึงเป็ น
อีกจังหวัดหนึ งทีมีความชัดเจนทางด้านศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มีสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติ
ทัง ทะเล แม่นาํ ภูเขา อารยธรรมอันดีงามมากมายและวิถีการดําเนินชีวิตทีเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง
อย่างชัดเจน
ดังนันในการนําเสนอเนือหาเรื องราวเกียวกับความงามของสภาพแวดล้อมและวิถีความ
เป็ นอยูท่ ีเรี ยบง่ายในชนบท จึงสอดคล้อกับแนวความคิดของรี สอร์ ท ทีต้องการแสดงออกให้เห็น
ถึงวิถีวฒั นธรรมท้องถิ น ซึงในผลงานภาพพิมพ์ เรื อง “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข”
ถือได้ว่าเป็ นการบันทึ ก เรื องงราวความงามของวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ในชนบทผ่านมุมมองการ
สร้างสรรค์ในรู ปแบบทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดยมีความสัมพันธ์กบั สถานทีในเรื องของเนื อหา
เรี องราวทีได้สร้างสรรค์
ความสัมพัน ธ์อีกส่ ว นหนึ ง คือ การออกแบบผลงานในแต่ ละชิ นจะมีค วามงามและ
ความสอดคล้องกันกับพืนทีในการติดตัง จึงจําเป็ นต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในแต่ละส่ วน
เช่ น สี โ ดยรวมของพืนที การตกแต่งเฟอร์ นิ เจอร์ ขนาดพืนที ว่างของผนังสําหรั บติ ด ตัง และ
รู ปแบบที จะนําเสนอในผลงาน ซึงเป็ นส่ ว นสําคัญอย่างยิ งทีก่ อให้เกิ ดความงาม ความสมบูร ณ์
ให้กบั อาคารสถานที โดยข้าพเจ้านําเสนอการติดตังผลงานภายในสถานทีทีได้เลือกมา มีทงหมด
ั
จํานวน 7 ชิ น ในการติดตังพร้อมแสดงแปลนการติดตังภายในอาคาร ดังนี
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ภาพที 99 แปลนพืนทีบริ เวณติดตังผลงาน ห้องนอน Gloriyo Hillside Villa

ภาพที 100 ภาพก่อน – หลัง การติดตังผลงาน
ในการติดตังผลงาน เรื อง “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข No.1” ตรงพืนที
ห้องนอนแบบ Gloriyo Hillside Villa มีพืนทีของห้องนอน 57 ตารางเมตร ส่ วนพืนทีในการติดตัง
ผลงาน เป็ นผนังบริ เวณด้านข้างของเตียงนอน ซึงภายในห้องนอนของรี สอร์ ทไม่มีผลงานศิลปะติด
ตังอยูเ่ ลย ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานติดตัง เพือเสริ มสร้างบรรยากาศและความงาม
ให้กบั ห้องพัก ผลงานทีได้นาํ เสนอในห้องนอนแบบ Gloriyo Hillside Villa คือ “วิถีชีวิตชนบท
กับจินตนาการแห่งความสุข” เช่น การถ่ายทอดความงามของวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ นชนบทปั กษ์ใต้
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ทีข้าพเจ้าแสดงออกตามจินตนาการ ด้วยการใช้สี การตัดทอนรู ปทรงทีอิงจากธรรมชาติ เน้นการ
แสดงออกแบบรู ปทรงและแสดงบรรยากาศภาพรวมให้มีความกลมกลืนกับสี ของผ้าม่าน หมอนอิง
ทีใช้ในการตกแต่งภายในโทนสีเย็น สร้างบรรยากาศทีดูโปร่ ง เบาสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนและ
ขนาดการจัดวาง สร้างความเหมาะสมลงตัวในการติดตัง มีความสัมพันธ์กบั พืนทีของผนังดังภาพ
แสดงการติดตังผลงาน

ภาพที 101 ภาพก่อน – หลัง การติดตังผลงาน
เป็ นห้องนอนแบบเดี ยวกัน กับห้องแบบ Gloriyo Hillside Villa ที มีก ารตกแต่ งไม่
แตกต่างไปจากห้องนอนแบบผลงานชิ นที 1 แตกต่างกันเพียงผ้าทอทีใช้ตกแต่งในห้องนี จะใช้ผา้
โทนสี แดง ชมพู พืนทีในการติดตังผลงานจะเป็ นบริ เวณผนังข้างเตียงนอน สี ทีใช้ในงานโดยรวม
จะเป็ นสีทีสร้างบรรยากาศให้เกิดความอบอุ่น เหมือนการได้กลับมาพักผ่อนทีบ้านด้วยเนื อหาและ
รู ปแบบของการจัดองค์ประกอบในงาน การใช้เส้นในงานแสดงให้รู้สึกถึงฤดูฝนซึงเป็ นช่วงฤดูที
ยาวนานทีสุดของภาคใต้ มีการใช้สีของผ้าทอในห้องมาใช้ในชิ นงาน เพือให้เกิดความสัมพันธ์กนั
ระหว่างผลงานกับห้อง อันเป็ นการสร้างบรรยากาศในห้องนอนได้เป็ นอย่างดีและเหมาะสมยิง
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ภาพที 102 แปลนพืนทีบริ เวณติดตังผลงาน ห้องนอน Gloriyo Poolside Villa

ภาพที 103 ภาพก่อน – หลัง การติดตังผลงาน
ห้องที 2 เป็ นแบบ Gloriyo Poolside Villa มีข นาดห้อง 57 ตรารางเมตร แบ่งเป็ น
ห้องนอนขนาด 44 ตารางเมตร มีพืนทีเป็ นระเบียง 13 ตารางเมตร ตังอยูต่ ิดกับสระว่ายนํา เป็ นห้อง
ทีมีการตกแต่งภายในห้องไม่แตกต่างจากห้องอืนๆมากนัก ผลงานจะติดตังภายในห้องนอน บริ เวณ
หัวเตียง ห้องนี จะมีการตกแต่งด้วยผ้าทอที แสดงความเป็ นพืนถิ น ดั งจะเห็ นได้จากภาพด้านบน
ข้า พเจ้า ได้ส ร้ า งสรรค์ผ ลงานชิ นนี ให้ มี ค วามงามและแปลกตาไปจากเดิ ม ด้ว ยวิ ธี ก ารจัด
องค์ประกอบ ออกแบบ ตัดทอน เน้นความสําคัญของรู ปทรงในชิ นงานให้มีความชัดเจนมากยิ งขึน
การใช้สีภายในงานมีความสัมพันธ์กบั โทนสีภายในห้อง การจัดองค์ประกอบของรู ปทรง เส้นโค้ง
แสดงความเป็ นอิสระและลืนไหล สร้างความผ่อนคลายสบายตากับแขกผูท้ ีมาเยือน
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ภาพที 104 แปลนพืนทีบริ เวณติดตังผลงาน ห้องนอน Majestic Suite Poolside

ภาพที 105 ภาพก่อน – หลัง การติดตังผลงาน
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ห้องที 3 เป็ นห้องแบบ Majestic Suite Poolside มีขนาดห้อง 72 ตารางเมตร เนื อทีใน
ส่วนทีเป็ นห้องพัก 56 ตารางเมตร ระเบียง 16 ตารางเมตร ซึงเป็ นห้องทีแบ่งเป็ น 2 ห้องนอนและ
ห้องนังเล่น ผลงานจะติดตังในบริ เวณส่ วนทีเป็ นห้องนั งเล่น ซึงมีชุดโซฟา ประดับตกแต่งด้วย
หมอนอิงสีชมพู ดังนันผลงานชุด “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข ” จึงเหมาะกับการ
ติดตังในพืนทีนี ด้วยเนื อหาและรู ปแบบของงาน โดยข้าพเจ้าออกแบบการจัด องค์ประกอบให้ดู
น่ าสนใจ มีก ารตัด ทอนรู ปร่ าง รู ปทรง ขึ นมาใหม่ต ามจิ น ตนาการเพือเกิ ด ความสนุ ก สนานใน
ชิ นงาน แต่ยงั คงไว้ซึงเนือหาเรื องราวเดิม เน้นการสร้างบรรยากาศให้อบอุ่น กลมกลืน นุ่ มนวล มี
ความสัมพันธ์กบั โทนสี ของห้อง มีระยะใกล้ไกลในพืนทีว่างของฉากหลัง สร้างความผ่อนคลาย
สบายตา เมือได้ชืนชมกับผลงานการสร้างสรรค์ ชือชิ นงาน “ยามเย็น เรามาเล่นว่าว” เป็ นส่ วนช่วย
สุนทรี ยภาพภายในห้องได้อีกทางหนึง

ภาพที 106 แปลนพืนทีบริ เวณติดตังผลงาน ห้องนอน Family Grand Poolside
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ภาพที 107 ภาพก่อน – หลัง การติดตังผลงาน
ห้องที 4 เป็ นห้องนอนแบบ Family Grand Poolside มีขนาดห้อง 122 ตารางเมตร
แบ่งเป็ นส่ วนของห้องพัก 92 ตารางเมตร ระเบียง 30 ตารางเมตร เป็ นห้องขนาดใหญ่สําหรั บ
ครอบครัว ภายในมีการออกแบบตกแต่งแสดงความเป็ นพืนถิ น โดยการนําผ้าทอมาทําเป็ นผ้าม่าน
และหมอนอิ ง ผ้าทอที เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องภาคใต้ม าประดับ ตกแต่ ง บริ เวณเตี ย ง ข้า พเจ้า ได้
สร้างสรรค์ผลงาน เพือติดตังภายในห้องนอนบริ เวณเตียง โดยให้ความสําคัญของสี บรรยากาศใน
งานกับสีของผ้ามาเป็ นส่วนในการสร้างสีสนั บรรยากาศของชิ นงานให้ดูนุ่มนวล มีความกลมกลืน
กับสีของผ้า มีการตัดทอนรู ปทรง จัดองค์ประกอบของภาพให้มีความเรี ยบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เพือสร้างความงาม เน้นบรรยากาศทีเย็นสบายช่วยผ่อนคลายความเครี ยด โดยการแสดงบรรยากาศ
บริ เวณฉากหลังเป็ นพืนว่าง เพือความสวยงามและเหมาะสมภายในห้อง

ภาพที 108 ภาพก่อน – หลัง การติดตังผลงาน
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สําหรับห้องนี เป็ นห้องในแบบเดียวกันกับห้องที 4 มีขนาดของห้อง และการตกแต่งที
คล้ายกัน ต่างกันตรงเตียงนอน ซึงห้องนี มีลกั ษณะเป็ นเตียงนอนคู่ มีการตกแต่งด้วยผ้าทอสี เขียว
หมอนอิงสีเขียว ผลงานจะถูกนําไปติดตังบริ เวณข้างเตียง ในการใช้สีของงานเป็ นการใช้สีแบบเบา
ลดความฉู ด ฉาดของสี ดูแล้ว สบายตา มีก ารจัด วางองค์ป ระกอบแบบกระจายทั วทังภาพ เน้น
บรรยากาศด้านหลังให้ดูโปร่ ง โล่ง เพือช่วยในการผ่อนคลายความเครี ยดเหมาะสําหรับติดตังใน
ห้องนอน

ภาพที 109 แปลนพืนทีบริ เวณติดตังผลงานตรงเคาน์เตอร์ ล็อบบี

ภาพที 110 ภาพก่อน – หลัง การติดตังผลงาน
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ในการติดตังผลงานวิถีชีวิตชนบทกับจิตนาการแห่ งความสุ ข No. 5 ตรงพืนทีด้านหลัง
ของล็อบบี ทีมีความเหมาะสมในการติดตังผลงาน เนื องจากบริ เวณนี เป็ นการเริ มต้นในการติดต่อ
สอบถามซึงจะต้องมีผคู้ นเดินผ่านไปมามากมาย ดังนันในการติดตังผลงานจะต้องมีความน่ าสนใจ
สร้างจุดเด่น โดยการนําเสนอเรื องราวเกียวกับวิถีชีวิตความเป็ นอยูใ่ นชนบทภาคใต้ โดยนําวัสดุทีมี
อยูจ่ ริ งในพืนทีมาตัดทอน เพิ มเติม สร้างองค์ประกอบใหม่ผสมผสานกับจินตนาการส่ วนตน และ
ให้ความสําคัญกับพืนทีว่างมากขึนใช้โทนสีทีดูสบายตาทําให้รู้สึกผ่อนคลายและเกิดความงามความ
ลงตัวในการติดตังผลงาน

บทที 5
สรุ ปผลการสร้ างสรรค์
ข้าพเจ้าเติบโตใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชนบทตังแต่วยั เด็ก ได้สัมผัสกับธรรมชาติแวดล้อมที
สวยงาม ความเรี ยบง่าย ความสงบ และการพึงพาอาศัยกัน จนเกิดเป็ นความอบอุ่นในจิตใจของการ
อยูร่ ่ วมกัน อันเป็ นสัจธรรมในการใช้ชีวิตของมนุษย์โดยแท้จริ ง
ในการสร้างสรรค์ผลงาน หัวข้อ “วิถีชีวิตชนบทกับจินตนาการแห่ งความสุ ข ” ข้าพเจ้า
ได้แสดงออกถึงจินตนาการทีมีต่อการใช้ชีวิตแบบเรี ยบง่ายในชนบทอันเป็ นบ่อเกิดจากแรงบันดาล
ใจของข้าพเจ้า และต้องการจะถ่ายทอดความงามในวิถีชีวิตชนบทนัน โดยอิงข้อมูลความเป็ นจริ ง
บวกกับจิ น ตนาการความคิ ด ฝั น เป็ นผลงานภาพพิมพ์ที มีรู ปแบบกึ งนามธรรม อัน สะท้อนถึ ง
แนวความคิดของข้าพเจ้า ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าข้อมูล จากเอกสารตําราวิชาการต่างๆ และ
จากประสบการณ์จริ ง นํามาสร้างสรรค์ในผลงานภาพพิมพ์
การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี เป็ นการออกแบบประยุกต์ผลงานให้มีค วามสอดคล้องกับ
สถานทีตัง ซึงข้าพเจ้าได้น ําเสนอสถานทีติด ตังภายในโรงแรมภูเภตรา รี สอร์ ท อ่าวนาง จังหวัด
กระบี ที ได้ท ําการศึก ษาถึ งแนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต่ งเพือที จะประยุก ต์ผลงานการ
สร้างสรรค์ให้สมั พันธ์กบั บริ เวณทีจะติดตังงาน จากแนวความคิดในการตกแต่งนี มีความสอดคล้อง
กับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า โดยได้ทาํ การศึกษาในบริ เวณทีต้องการจะ
ติ ด ตังผลงาน ซึ งเป็ นบริ เ วณที มีผูค้ นเข้ามาใช้บริ ก ารและพัก ผ่อน ดังนันจึ งเป็ นจุ ด สํา คัญที จะ
ประยุกต์ผลงานเข้าไปติดตัง เพราะในบริ เวณดังกล่าวยังขาดการประดับตกแต่งด้วยผลงานศิลปะทีมี
ความเหมาะสมและสัมพันธ์กบั สถานที จึงส่งผลให้การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี ได้นาํ เสนอติดตังใน
บริ เวณดังกล่าว เพือความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั สถานทีในการตกแต่ง ช่วยเพิ มบรรยากาศความ
งามภายในสถานทีติดตังให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ในกระบวนการขันตอนทีได้ศึกษามาทังหมดนี ทําให้ขา้ พเจ้าได้รับความรู้ และพัฒนา
ความคิด การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์และการออกแบบ ซึงเป็ นขันตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน
และประยุก ต์ผลงานศิลปะเข้าไปมีส่ว นร่ ว มกับสถานที ติ ด ตัง เพือก่ อให้เกิ ด ความสวยงาม เกิ ด
ประโยชน์ต่อสังคม และได้พฒั นาการสร้ างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยเทคนิ คภาพพิมพ์ ซึงเป็ น
เทคนิคทีข้าพเจ้าคุน้ เคยและพอใจในผลทีออกมาเป็ นอย่างยิง
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