49152317 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
คําสําคัญ : ความสุขใจจากธรรมชาติ
ษมาภรณ ทองพัฒน : ความสุขใจจากธรรมชาติ: การสรางสรรคจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง
ณ รามาดา รีสอรท เขาหลัก, พังงา. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.พรพรม ชาววัง และ อ.อิทธิพล
วิมลศิลป. 125 หนา.
วิทยานิพนธเรื่อง ความสุขใจจากธรรมชาติ : การสรางสรรคจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ
รามาดา รีสอรท เขาหลัก, พังงา ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก ความงามของทัศนียภาพทางภาคใต เชน
ทะเลอันดามัน ปาเขตรอน ภูเขา ทะเล สายน้ํา รวมถึงสรรพสัตวทั้งหลาย เนื้อหาโดยรวมของงาน
จิตรกรรมเปนแนวความคิดเกี่ยวกับการมีความรูสึกที่ดีตอธรรมชาติ ในความหมายวาธรรมชาตินี้
คือสิ่งที่ทําใหโลกอบอุนสวยงาม เปนสิ่งปลอบประโลมจิตใจ ใหคลายเหงา คลายความทุกขโศก
และใหความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน เปรียบเสมือนเพื่อนที่ดีที่ใหแตความรักเอื้ออาทรตอมนุษย
ทุกคน
จิ ต รกรรมชุ ด นี้ ส ร า งสรรค ด ว ยเทคนิ ค ย อ มผ า ด ว ยสี บ าติ ก ที่ เ ป น ลั ก ษณะเด น ของ
ศิลปหัตถกรรมทางภาคใตของประเทศไทย และเย็บ ปะ ผาดวยเสนดายอยางมีอิสระ รูปแบบ
ผลงานถูกออกแบบขึ้น เพื่อใหสัมพันธกับบรรยากาศสภาพแวดลอมของสถานที่ตั้ง ลักษณะทาง
กายภาพ รวมทั้งแนวคิดในการตกแตงเดิมของสถานที่ ที่ตองการเนน ความเปนสวนตัว สงบ
เรียบงาย ในสไตลรวมสมัย โดยกําหนดจุดติดตั้งผลงานจิตรกรรมทั้งหมด 5 จุด คือ
1. ผนังบริเวณบันไดทางลงสูชั้น1
2. ผนังบริเวณเคานเตอรติดตอหองพัก
3. ผนังบริเวณหองรับรองแขกดายซาย และดานขวาของลอบบี้
4. ผนังบริเวณหองรับประทานอาหาร
5. ผนังบริเวณหองโถงอาคารหอประชุม
เมื่อจําลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรมเขากับพื้นที่ดังกลาวแลว ผลงานจิตรกรรมมีสวน
รวมในการสรางบรรยากาศที่สดชื่นใหกับโรงแรม สงเสริมสถานที่ใหมีจุดเดนดานคุณคาความงาม
ทางสุนทรียะ ผสานบรรยากาศของธรรมชาติแหงทะเลอันดามัน สรางความประทับใจแกแขกผูมาพัก
เปนเอกลักษณที่ผูคนจะจดจําเมื่อไดเขามาสัมผัสโรงแรมแหงนี้
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2553
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49152317 : MAJOR : APPLIED ART STUDIES
KEY WORD : DELIGHT OF NATURE
SAMAPORN THONGPAT : DELIGHT OF NATURE: PAINTING PROJECT
FOR RAMADA RESORT KHAO LAK, PHANG-NGA. THESIS ADVISORS : PORNPROM
CHAWWANG AND ITHIPOL VIMOLSIL. 125 pp.

The thesis “Delight of Nature: Painting project for Ramada Resort Khoa Lak, PhangNga”, the source of inspiration come from the beauty of southern Thailand landscape, such as
Andaman Sea, tropical forest, jungle, mountain, sea, and stream. The overall content of the
painting is about a positive view towards nature. The artist intends to communicate to the
viewers that nature is something that keep earth warm and beautiful. Nature is the one who
comfort mankind, the earth habitants to be free from loneliness and suffering. Their sprit will
be raised and enjoy life. Nature is the good friend who is very concerned with human well
being on happiness.
The series of painting is done by batik technique, a distinguish art media widely
practice in southern Thailand. Color dying and sewing express independently on the fabric. It
is the artistic expression exists in harmony with natural, culture environment, and well serves
the artist’s thinking and mentality. This series of art work fit the site of the place where they
are installed. It is the reflection of unique feeling of the artist’s individual world, peace full and
simple. All the paintings, five points of instillation are assigned:
1. The wall of the staircase towards the first floor
2. The wall behind the counter of customer reception
3. The wall of the left and right of lobby
4. The wall of dining room
5. The wall of hall in front of auditorium
After making the mode, the rooms where painting assigned, the artist found that
each painting is something of high artistic value fully depicts the atmosphere of Andaman
Sea. They make profound impressions and give the unforgettable experience to the hotel
guests.
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กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณบุพการีผูใหกําเนิด และพี่ ๆ ที่ใหโอกาสขาพเจาไดรับการศึกษา
จนประสบความสําเร็จทุกประการ
ขอขอบพระคุณ รามาดารีสอรท ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล อันเปนสวนสําคัญอยาง
ยิ่งตอการศึกษาดําเนินงานสรางสรรควิทยานิพนธเรื่อง การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง
ณ รามาดารีสอรท ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เรื่อง “ความสุขใจจากธรรมชาติ”
จนสําเร็จลุลวง
ขอขอบพระคุณ คณาจารยในภาควิช าประยุกตศิลปศึก ษา คณะมัณ ฑนศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ผูรู และนักวิชาการ ผูแตงตําราเอกสารอันเปนประโยชนตอการศึกษา
ผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการสรางสรรค
ผลงานจนสําเร็จลุลวงดวยดี ตลอดจนสรรพสิ่งและธรรมชาติรอบกายที่มากดวยความรู สํานึก
อันดีงามนี้จะขอติดตัวและระลึกถึงไปตราบนานเทานาน
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