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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
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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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กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการบานเย็น เพ็ญญะ และอาจายสําราญ เพ็ญญะ
บิดามาดาผูใหกําเนิดที่มอบชีวิต ความรัก ความเขาใจ และเปนผูที่สนับสนุนการศึกษาวิทยานิพนธ
ตลอดมา
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําฝน ไลสัตรูไกล และผูชวยศาสตราจารยปรีชา
ปนกล่ํา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ รวมถึงอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทความรูใหใหมาโดยตลอด
ขอขอบคุณพี่นองและเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบทั้งกําลังกายและกําลังใจ
ขอขอบคุณโรงแรม SALA SMUI RESORTS & SPA ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล
สถานที่ เพื่อใชในการศึกษาโครงการนี้
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