49152313 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
คําสําคัญ : ศรัทธา ธรรมชาติ ลานนา
วรงค อรุณรักษ : โครงการออกแบบศิลปะเพื่อติดตั้งโรงแรม The Chedi เชียงใหม
เรื่อง "ศรัทธา - ธรรมชาติ". อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ. ปรีชา ปนกล่ํา, อ. พรพรม ชาว
วัง และ อ. อุณรุท กสิกรกรรม. 59 หนา.
วิทยานิพนธนี้ คือ การออกแบบสรางสรรคงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม
The Chedi เชียงใหม อันเปนโรงแรมขนาดใหญ ทันสมัย ตกแตงดวยรูปแบบรวมสมัย โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความศรัทธาตอธรรมชาติและความเจริญรุงเรืองของแผนดิน
ลานนา หรือดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย คือดินแดนที่มีความเจริญดวย
ทรัพยทางวัฒนธรรม อีกทั้งสวยงามดวยธรรมชาติอันเต็มไปดวยจิตวิญญาณ ความรุงเรืองของ
วัฒนธรรมลานนาสามารถพบเห็น ไดจากความงดงามของวิถีชีวิต สถาปตยกรรมทองถิ่น ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังตามวัด เครื่องใชไมสอย ตลอดจน พิธีกรรมตางๆ เปนตน
ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ สรางสรรคในรูปแบบศิลปนามธรรม เทคนิคสีน้ํามันบน
ผาใบโดยสะทอนบรรยากาศแหงความเจริญของวัฒนธรรมลานนา และกําหนดใหติดตั้งภายใน
หองโถงรับรองแขกของโรงแรม รูปแบบผลงานทั้งหมดไดถูกออกแบบขึ้นโดยคํานึงถึงความกลมกลืน
กับลักษณะการออกแบบตกแตงภายในและโครงสรางทางสถาปตยกรรมของโรงแรม แสดงถึง
ความสั มพั นธ กั นระหวาง ผลงานศิล ปะกั บ สภาพแวดล อ ม และบริ บ ททางวั ฒ นธรรมได อ ย า ง
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KEY WORD : FAITH NATURE LANNA
VARONG AROONRAT :

PROJECT PAINTING INSTALLED AT THE

CHEDI

HOTEL CHIANG MAI TITLED "FAITH OF NATURE". THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF.
PREECHA PUN-KLUM, PORNPROM CHAWWANG AND AUNARUT KASIKORNKAM. 59
pp.

The thesis is a series of painting which designed to be installed at the Chedi,
Chiangmai the 5 stars, oriental contemporary design hotel. The theme is the faith of nature
and wealth of the land.
Lanna or Northern Thailand is the land of wealth as well as impressing scenery; the
spirit of nature is strong. The prosperity of Lanna can be found in way of life, the traditional
architecture, mural painting as well as the daily life appliances and ritual tradition.
The paintings are created in abstract style, showing a reflection of this cultural rich
land to decorate the Chedi’s hall and lobby. All of them are well designed to be in harmony
with the interior design and architectural structure of the hotel. It show the artist carefully
design the painting to fit the theme of place, environment and cultural context.

Department of Applied Art Studies Graduate School, Silpakorn University AcademicYear 2010
Student's signature .........................................
Thesis Advisors' signature 1. ............................ 2. ............................. 3. ...............................

จ

กิตติกรรมประกาศ
การทําโครงการวิทยานิพนธครั้งนี้ของขาพเจาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับ
ความชวยเหลือจากผูหวังดีทุก ๆ ทานที่ปรารถนาดีตอขาพเจา ซึ่งไดแกบิดา มารดา พี่ ๆ นอง ๆ และ
เพื่อน ๆ ทั้งที่รวมเรียนดวยกันและเพื่อนที่ทํางาน
ขอบคุณคณาจารยทุก ๆ ทานที่ใหโอกาสและใหความเมตตาลูกศิษยโดยเสมอมา
ขอขอบพระคุณในความปรารถนาดีของทานทั้งหลายมา ณ ที่นี้ดวย
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