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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
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design the painting to fit the theme of place, environment and cultural context.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค
ธรรมชาติ นับไดวาเปนตนแบบของกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะ เปนตนแบบ
เพื่อใหผูสรางสรรคงานศิลปะไดถายทอดอารมณ สะทอนความรูสึกจากสวนลึกของจิตใจ จากการ
รับรูจากประสาทสัมผัสทั้งหมด และใชเปนแนวทางการสรางสรรคความสุขใหกับชีวิตดวย ทั้งนี้
เนื่องจาก ธรรมชาติเปนสิ่งแวดลอมดั้งเดิมของมนุษย เปนรากฐานแหงการดํารงชีวิต ความผูกพัน
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติมีมากจนไมสามารถแยกออกจากกันได ในโลกแหงธรรมชาตินั้น ความ
งามที่แตงแตมสรางสรรค มีองคประกอบของความงาม ความหลากหลายแหงสีสันดั่งจินตนาการ
บรรยากาศนี้
ซึ่ ง เป น จุ ด เริ ม ต น ของแนวคิ ด ต า ง ๆ ความเชื่ อ ตลอดจนเครื่ อ งใช ไ ม ส อย
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี สถาป ต ยกรรม สั ญ ลั ก ษณ ที่ ม นุ ษ ย ป ระดิ ษ ฐ ขึ้ น ล ว นมี อิ ท ธิ พ ลจาก
ธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้น เปนพลังที่ สงผลไปสูมูลเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย
ดั งนั้น การแสดงออกทางด า นศิ ล ปะที่ม นุ ษ ย ไ ด สร างสรรคขึ้ น มาจากประสบการณ
ดังกลาว ไมวาจะเปนความประทับใจ ความเชื่อ ความศรัทธาตาง ๆ ลวนเปนการบันทึกเรื่องราวการ
แสดงออกทางดานความคิด อารมณและการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยถายทอดเปนผลงานศิลปะ
ดวยเทคนิควิธีการผานสื่อตาง ๆ ที่หลากหลายกลายเปนผลงานศิลปะใหชนรุนหลังไดคิดและคนหา
ความหมายที่แทจริง
การสรางสรรคผลงานสามารถถายทอดทั้งในแงเนื้อหาและความนึกคิดที่ศิลปนสัมผัส
อีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นยังสามารถกําหนดทิศทางหรืออารมณของสถานที่เหลานั้นไดอีกดวย สําหรับ
ผลงานที่สรางขึ้นในชุดนี้เปนการนําเสนอการบันทึกชวงหนึ่งของประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นถึง
ความเชื่ อ และความศรั ท ธาที่ ม นุ ษ ย มี กั บ สิ่ ง รอบ ๆ ตั ว คื อ ธรรมชาติ ความเชื่ อ เรื่ อ งการนั บ ถื อ
ธรรมชาตินําไปสูความเจริญรุงเรืองในดานศิลปะ ความร่ํารวยทางวัฒนธรรม อีกทั้งผลงานที่สราง
ขึ้นยังสงผลตอมุมมองที่ดีตอสถานที่ในเวลาเดียวกัน ไดทั้งดานสุนทรียะ และเนื้อหาในเวลา
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ลักษณะรูปแบบและแนวคิดการสรางสรรคผลงาน
การออกแบบตกแตง (Decorative Design) เปนการออกแบบสงเสริมและสรางมุมมองที่
ตองการโดยมีความสัมพันธตอสิ่งแวดลอมและบริเวณติดตั้งผลงาน อาทิการออกแบบเพื่อเสริมแตง
ความงามใหกับอาคารบานเรือนและบริเวณ ที่อยูอาศัย ซึ่งจะตองคํานึงถึงลักษณะและคุณภาพของ
วัตถุ บริเวณวาง พรอมเปาประสงคหรือ บรรยากาศที่ตองการ การสรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อการ
ตกแตงก็เปนความงามอีกรูปแบบหนึ่งในการประดับตกแตงอาคารสถานที่ใหเกิดความสอดคลอง
สัมพันธกันระหวางอาคารกับตัวงานศิลปะ
การสรางสรรคครั้งนี้ นอกจากจะไดผลงานศิลปะ ที่สรางสรรคขึ้นใหมเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว ยังถือเปนการบันทึกเรื่องราวของวิถีชีวิต ณ ชวงเวลาหนึ่งของเมืองเชียงใหมไดเปนอยางดี
อีกดวย เพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูถึงที่มาที่ไปของตนเอง ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงใน
ยุคสารสนเทศ และยุคสังคมแหงการเรียนรู ที่หมุนกาวไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งสรางบรรยากาศที่สด
ชื่น และสงบใหเกิดขึ้นเพื่อใหงานศิลปะชวยสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของสถานที่พรอมกัน
การกําหนดสถานที่เพื่อประยุกตติดตั้งผลงาน
การสรางสรรคผลงานศิลปะนั้นตองมีความสอดคลองและกลมกลืนกับการตกแตงของ
โรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม ที่พักอันเงียบสงบ งายดวยรูปแบบของรูปทรงอาคารที่มีเอกลักษณ
ตั้งอยูใจกลางเมืองบนพื้นที่ซึ่งเปนสถานกงสุลเกาอังกฤษ และติดริมแมน้ํา
นําเสนอการออกแบบเพื่อเสริมแตงความงามใหกับอาคารและบริเวณ คํานึงถึงลักษณะ
และคุณภาพของวัตถุ บริเวณวาง พรอมเปาประสงค หรือ บรรยากาศที่ตองการการสรางสรรค
ผลงานศิลปะเพื่อการตกแตงสรางความงามและคุณคา ใหเกิดความสอดคลองสัมพันธกันระหวาง
อาคารกับตัวงานศิลปะและมนุษย จึงจําเปนจะตองมีการออกแบบผลงานใหมีความเหมาะสม ให
สอดคลองสมดุลเหมาะสมกับสถานที่นั้น ๆ สรางสุนทรียภาพทั้งในตัวงานและสภาพแวดลอม โดย
ตัวเนื้อหางานเปนการนําความเชื่อเรื่องราวทองที่ที่มี ผสมผสานแนวคิดศิลปน และสื่อออกไปให
ดานสุนทรียะที่ สงบ สดชื่น เหมาะกับสถานที่ ๆ เปนโรงแรมดังกลาว
วัตถุประสงคในการศึกษา
1. เพื่ อ ออกแบบสร า งสรรค ผ ลงานจิ ต รกรรมสํ า หรั บ การตกแต ง ให สั ม พั น ธ แ ละ
สอดคลองสรางความงามใหกับโรงแรม the chedi จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อสรางสรรคงานจิตรกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความศรัทราที่สงผลถึงความ
ร่ํารวยทางดานศิลปวัฒนธรรม และความเจริญรุงเรืองของเชียงใหม โดยผานกระบวนการคิด
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วิเคราะหเปนผลงาน เรื่อง “ศรัทธา-ธรรมชาติ” ตองการถายทอดความประทับใจในภาพของความ
รุงเรือง ของเมืองเชียงใหม ผานเอกลักษณในงานศิลปะและสถาปตยกรรมแบบลานนา รวมถึงการ
ใชสัญลักษณทางความเชื่อตาง ๆ ในการสื่อสารผลงานชุดนี้ ดวยจินตนาการและเทคนิคของตนเอง
ขอบเขตการศึกษา
ในการสร า งสรรค ผ ลงานชุ ด นี้ เ พื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข า พเจ า ได กํ า หนด
ขอบเขตดังนี้
1. ศึ ก ษาและสร างสรรคผลงาน ผลงานที่ไ ดเ กิ ด จากรู ปแบบของวิถีชีวิ ต และความ
ศรัทธาที่อยูในวิถีชีวิตประจําวัน เพื่อสรางงานจิตรกรรมกลาวคือ
1.1 รูปแบบผลงาน เปนงานศิลปะนามธรรม (Abstract) 2 มิติ โดยการตัดทอน
เพิ่มเติม ผสมผสานระหวางรูปทรงกับสี ซึ่งโครงสีจะเปนตามจริงที่ไดจากการสัมผัสธรรมชาติ
1.2 เทคนิคที่ใช ไดใชอารมณและมุมมองเปนจุดเริ่มตนในการสรางสรรคเทคนิค
การทํางาน
1.3 เนื้อหาที่ใชเปนการจัดองคประกอบสื่อถึงผลลัพธ ที่เกิดจากพลังศรัทธา ไมวา
จะเปน ศิลปะ สถาปตยกรรมและพิธีกรรมตาง ๆ
2. ศึกษาลักษณะของโรงแรม The Chedi ทั้งภาพรวมและในรายละเอียด ขอมูลที่
เกี่ยวของกับการตกแตงภายในและภายนอกของโรงแรม ผานการวิเคราะหทั้งดาน แนวคิดในการ
ออกแบบ และแนวคิดของการใชสอย เพื่อใชในการออกแบบผลงานชุดนี้
ขั้นตอนดําเนินการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ขอมูลขั้นตน : ศึกษาและสัมผัสขอมูลจากประสบการณจริง เปนการศึกษาจาก
สถานที่จริง จากธรรมชาติแวดลอม ทิวทัศนเมืองเชียงใหม
1.2 ขอมูลรายละเอียด : ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนะธรรม ทิวทัศน
จากหนังสือ และสื่อขอมูลอิเลคโทรนิค และการศึกษาอื่น ๆ เพื่อใหไดมุมมองที่แตกตางออกไป
2. การวิเคราะหขอมูล
2.1 นําขอมูลที่ศึ กษาและรวบรวมทั้ งหมดมาวิเ คราะห คั ดสรร กลั่น กรอง และ
จัดทําเปนภาพรางโดยกําหนดโครงสรางดวยมุมมองที่สิ่งเหลานั้นสื่อออกมาในแงภาพ และการ
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จดจํา เพื่อหาจุดเดนของสัญลักษณ เพื่อนํามาใชพัฒนาผลงาน สรางความหลากหลายในรูปแบบ ให
เกิดความนาสนใจในองคประกอบของผลงาน โดยอาศัยจินตนาการและความรูสึกสวนตัว
2.2 แก ไ ขและพั ฒ นาภาพร า ง โดยใช ข อ มู ล ขั้ น ต น และขั้ น รอง มาวิ เ คราะห
เปรียบเทียบ คัดสรรภาพราง เพื่อเปนแนวทางของการปฏิบัติงานจริง
3. การสรางสรรคผลงาน
3.1 รวบรวมแนวความคิดและสรางความเชื่อมโยงของเรื่องราวโดยรวม
3.2 รวบรวมแนวความคิดและสรางความเชื่อมโยงของเรื่องราวกับสถานที่
3.3 นําเสนอและสรางสรรคผลงานโดยใชจินตนาการสวนตัวในการสื่อสารผลงาน
ในรูปแบบจิตรกรรม
3.4 ทําแบบรางและพัฒนาแบบ
4. การตกแตงผลงานใหมีความลงตัวตามภาพราง
5. การถายภาพผลงานเพื่อนํามาจัดตกแตง จําลองเสมือนจริงดวยคอมพิวเตอร
6. การนําเสนอตอคณาจารย (ผูทรงคุณวุฒิ)
7. การแกไขและปรับปรุง

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคและการพัฒนาผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ
ขอ มู ล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาค น คว า ในการออกแบบสร า งสรรค ผ ลงานจิ ต รกรรม เพื่ อ
ประดับตกแตงโรงแรม The chedi มาจากการไดศึกษาในเอกสารตําราวิชาการ การไดรับอิทธิพล
ตาง ๆ จากประสบการณตรงและจากแหลงขอมูล ที่เปนบอเกิดของแรงบันดาลใจในความรูสึกนึก
คิด ที่ผสมผสานกับจินตนาการแลวนํามาสรางสรรค
“อิทธิผลที่มีตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจาสามารถแยกออกได ดังนี้
1. อิทธิพลจากสภาพแวดลอมของสถานที่ (โรงแรม The chedi จ.เชียงใหม)
2. แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สูศิลปะในชีวิตแบบลานนา ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
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อิทธิพลจากสภาพแวดลอมของสถานที่ (โรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม)
ประสบการณเปนผลมาจากการเดินทางทองเที่ยว และไปทํางาน โดยไดสัมผัสกับชีวิต
และวัฒนธรรมแบบลานนา รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยางเหลือเฟอ จากสิ่งที่ไดพบเห็นมีทั้ง
ความยิ่งใหญและความวิจิตรยากที่จะเกิดขึ้นไดในยุคสมัยนี้ หากสิ่งที่เกิดขึ้นเหลานี้ จะเกิดขึ้นไมได
หากไมมีความศรัทธา รับรูถึงอารมณ ความรูสึก คติความเชื่อของชาวลานนา ที่สัมพันธใกลชิด
ธรรมชาติ การดําเนินชีวิตที่มีความสุข ประเพณีตาง ๆ ทําใหขาพเจาได รับรูถึงผลที่เกิดจากความ
ศรัทธาที่บริสุทธิ์คือ ความเจริญและรุงเรืองมิมีเสื่อมคลาย เปนมนตขลัง ที่ทําใหผูที่ไดเขาไปสัมผัส
ประทับใจและมิอาจลืม 1
0
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ศิลป พีระศรี, ศิลปสงเคราะห (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 197.
5

6
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสูศิลปะในชีวิตแบบลานนาที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
อิทธิพลจากธรรมชาติและวิถีการดํารงชีวิต
สถานที่ที่เหมาะสําหรับผูที่หลงใหลในธรรมชาติ ร่ํารวยทั้งทรัพยากรและทิวทัศน ผืน
ปา จะมีสเนหมากเวลาที่สายฝนเริ่มโปรยปราย น้ําตกทุกสายก็ลวนอิ่มเอิบอลังการ ไมปานานา
พรรณจะผลิดอกแยมบานรับสายฝน ทะเลหมอกก็ขาวแนนหนาดูสวยงาม ขาพเจาปาชวงนี้สวยกวา
ช ว งไหน ๆ จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น จั ง หวั ด ที่ ค นท อ งเที่ ย วที่ นิ ย มของจั ง หวั ด ในภาคเหนื อ เมื อ ง
เชียงใหมเปนเมืองโบราณนับรอย ๆ ป มีคูเมืองเชียงใหม ซึ่งจะลอมรอบทั้งสี่ดานของกลางเมือง
เชียงใหม ผูคนของเชียงใหมยังคงรักษาวัฒนธรรมดานภาษาไวไดอยางดี ภาษากําเมือง ซึ่งเปน
คําพูดที่หวานหูชวนนาฟง ธรรมชาติใกลชิดตัวเมือง ดอยสุเทพทําหนาที่เปรียบเสมือนฉากหลังอัน
ยิ่งใหญ อากาศเย็นสบายตลอดป ทั้งหมดเปนอิทธิพลที่ทําใหเชียงใหมเปนเมืองที่มีเอกลักษณ และ
เปนเชียงใหมจนทุกวันนี้

ภาพที่ 1

ดอยอินทนนทบริเวณพระธาตุ
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ภาพที่ 2

ปาบนยอดดอยอินทนนท

วิถีชีวิตของชาวลานนา มีชีวิตและความเปนอยูโดยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน
หลัก โดยพื้นที่สวนใหญเปนภูเขา หุบเขา ชาวบานทํานาแบบนา พื้นที่สูงปลูกขาวไร พื้นที่ที่ราบ
ในแองเขาอุดมสมบูรณ ปลูกขาว และพืชอื่น ๆ ไดดี จากทรัพยากรที่มีอยางเหลือเฟอ ทําใหผูคนที่นี
มีกําลังที่จะลงรายละเอียดและทุมเทใหกับศิลปะวัฒนะธรรมเปนอยางมาก งานศิลปะและเครื่องใช
ไมสอยลวนทําจากไม นิยมปลูกบานอยูรวมกันเปนกลุม เปนหมูบาน หากพื้นที่ใดอุดมสมบูรณ
เหมาะแกการทํานา มีแมน้ําไหลผาน ก็จะมีหมูบานตั้งเปนระยะ ๆ เรื่อยไปตามแมน้ํา การแสดง
ฐานะของแตละครอบครัว จะสังเกตไดจาก ขนาดยุงขาวใหญเล็กตามฐานะ สวนใหญเปนเชื้อสาย
ไทยยวน หรือโยนก ความรูภูมิปญญาชาวบาน อันมาจากความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศรัทธา
ของธรรมชาติและบรรพชน มีประเพณี "ยี่เปง" เปนประเพณีลอยกระทงตามประเพณีลานนาที่
จัดทําขึ้นในวันเพ็ญเดือน 2 ของชาวลานนา ซึ่งพออุยแมอุยและผูมีศรัทธาก็จะพากันไปถือศีล ฟง
ธรรม และทําบุญเลี้ยงพระที่วัด มีการทํากระทงขนาดใหญตั้งไวที่ลานวัด ในกระทงนั้นจะใสของ
กินของใช ใครจะเอาของมารวมสมทบดวยก็ไดเพื่อเปนทานแกคนยากจน การประดับตกแตงวัด
บานเรือน และถนนหนทางดวยตนกลวย ตนออยทางมะพราว ดอกไม ตุง ชอประทีป และชักโคมยี่
เปงแบบตาง ๆ ขึ้นเปนพุทธบูชา พอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเลนมากมาย มีการแหโคม
ทอง พรอมกับมีการจุดถวยประทีป (การจุดผาง ปะติ๊ด) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย การจุดบอกไฟ การ
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จุดโคมไฟประดับตกแตงตามวัดวาอาราม และการจุดโคมลอยปลอยขึ้นสูทองฟาเพื่อบูชาพระเกตุ
แกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคชั้นดาวดึงส แสดงถึงพลังแหงศรัทธาที่มี
เรื่องราวของวิถีที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธาดังกลาว มีความหลากหลายทั้งดาน
วิธีการและการนําเสนอ เรื่องราวตาง ๆ ที่มีความหลากหลายนี้มีจุดยืนและแนวความคิดที่เปนหนึ่ง
เดียวคือความศรัทธา เปนมุมมองที่นาสนใจ ขาพเจาจึงมองความหลากหลายที่มีความเปนหนึ่งนี้วา
เปนเสนหอยางหนึ่งทางลานนาที่สามารถนํามาใชในการออกแบบได โดยหากมองภาพรวมก็มีพลัง
แตหากจะมองภาพในจุดตาง ๆ ก็จะมีอารมณและเนื้อหาที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง ผลงานที่
เกิดขึ้นจึงจะมีความหลากหลายมีเรื่องราวทับซอนมากมายแตยังมีจุดรวมเดียวกัน

ภาพที่ 3

การจุดโคมลอยปลอยขึ้นสูทองฟาเพื่อบูชา

อิทธิพลจากอิทธิพลจากสถาปตยกรรม
ความเจริญของลานนาเริ่มปรากฎอยางเดนชัดนับตั้งแตสมัยพญากือนาเปนตนมา ดวย
การทําใหเชียงใหมเปนศุนยกลางศาสนาแทนหริภุญชัยพระองคทรงรับพุทธ ศาสนานิกายลังกาวงศ
จากสุโขทัย และอาราธนาพระสุมนเถระมาจําพรรษาที่วัดสวนดอก ในระยะนี้นิกายวัดสวนดอกใน
เชียงใหม ไดรุงเรืองมากและมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “นิกายรามัญ” หรือตั้งแตราวชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ดังตัวอยางสําคัญที่ เจดียวัดสวนดอก เชียงใหม เปนที่พระเจากือนาโปรด
ใหสรางขึ้นเปนที่ประทับของพระสุมนเถระ เปนตน
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และเจดียที่ใชรูปแบบเจดียสุโขทัย ลักษณะสําคัญของพระพุทธรูป ศิลปะลานนา ซึ่งมัก
เรียกวา แบบเชียงแสน คือ พระวรกายอวบอูม พระพักตรอิ่ม ยิ้มสํารวม กระเกตุมาลาเปนรูปตอม
กลม และดอกบัวตูม ไมมีไรพระศก พระศกเปนแบบกนหอย พระขนงโกงรับพระนาสิกงุมเล็กนอย
ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน พระอุระนูนดังราชสีห ทานั่งขัดสมาธิเพชร
งานสถาปตยกรรมเจริญอยางสูงใน รัชกาลตอมาคือ รัชกาลพระเจาติโลกราช พระองค
ได แ ผข ยายพื้ น ที่ ครอบคลุมพื้น ที่เ มืองแพรแ ละนา นได ดังนั้น ความเป น ป กแผ นของอาณาจั ก ร
รวมทั้งการสืบศาสนาลังกาวงศใหม นําไปสูความมั่นคงทั้งดานอาณาจักรและศาสนจักร จึงทําให
ตั้งแตรัชกาลนี้เปนตนมา สงผลใหถือเปนยุครุงเรื่องทางดานสถาปตยกรรมดวย มีการถายแบบจาก
ประเทศ อินเดีย อนิมิสเจดียมณฑปพระแกนจัทรแดง เปนตน
เจดียที่สืบทอดรูปแบบในชวงกอน ตัวอยางสําคัญที่ เจดียวัดพญาวัด เมืองนาน คงสืบ
ทอดรูปแบบเจดียทรงปราสาทแบบเจดียกูกุดและกูคํา อาจถือเปนสัญลักษณทางอํานาจของพระเจา
ติโลกราชที่แผขยายไปสูเขตลานนา ตะวันออก

ภาพที่ 4

เจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
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เจดียที่พัฒนาขึ้น มีตัวอยางสําคัญคือเจดียหลวง ที่พระเจาติโลกราชโปรดให ” รวบเปน
กระพุมยอดเดียว ” นักวิชาการบางทานกลาววาอาจเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเจดีย 5 ยอดเปน
เจดียยอดเดียวหรือเจดียทรงปราสาทยอด นอกจากนั้นยังพบกลุมเจดียทรงระฆังที่เริ่มปรับรูปแบบ
จากผังกลมไปเปน ผัง หลายเหลี่ยม ดังตัวอยางของเจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เปนตนและเจดีย
ทรงปราสาทยอดทรงระฆัง ดังตัวอยางขงเจดียบรรจุอัฐิพระเจาติโลกราช วัดเจ็ดยอด ที่สรางใน
รัชกาลพระเมืองแกว
สําหรับในผลงานที่จะทําการสรางสรรคเปนการนําสัดสวนทรงเรขาคณิตของเจดียมาใช
ใหเกิดองคประกอบในภาพ การนําโครงสรางและอารมณความมั่นคงของสถาปตยกรรมนี้มาใชเปน
อารมณในการทําเนินเรื่องราวเนื่องจากเจดียเองเปนสัญลักษณแหงความศรัทธาความนับถือ การใช
เปนการนําเพียงแคมุมมองและวิธีการดําเนินเรื่องเทานั้น ไมไดนํารูปแบบมาใชในการนําเสนอ

ภาพที่ 5

วิหารวัดพระธาตุลําปางหลวง

สําหรับรูปแบบของวิหาร ในชวงยุคทองนี้ปรากฏหลักฐานอาคารหลังคาคลุม มีตัวอยาง
สําคัญไดแกวิหารพระพุทธและวิหารหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง นักวิชาการบางทานเสนอวา
รูปแบบสําคัญของวิหารลานนาคือ การยกเก็จอันสัมพันธกับการซอนชั้นหลังคา โครงสรางหลัก
ของวิหารไดแก วิหารแบบเปดหรือที่เรียกวา “วิหารปวย” และวิหารแบบปด โดยวิหารสวนใหญให
ความสําคัญกับการใชระบบมาตางไหมในสวนหนาบัน
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นอกจากนั้นยังปรากฏวิหารปราสาท คือการกอรูปปราสาทตอทายวิหาร ใชปราสาทเปน
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มีตัวอยางสําคัญที่วิหารลายคํา วัดพระสิงห เชียงใหมที่เชื่อวานาจะใชเปน
ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงส เปนตน อันนาจะเกี่ยวของกับสถาปตยกรรมสุโขทัยหรือพมาสมัย
พุกามดวย
ในมุมมองดังเกลาที่ขาพเจามีตอวิหารสมัยลานนานั้นในดานความรูสึกใหความรูสึก
ยิ่งใหญ และมีพลัง สําหรับดานรูปแบบยังมีความวิจิตรออนชอยแตแฝงดวยความมั่นคง อบอุน มี
ความสุข สิ่งเหลานี้เองจะถูกนํามาสรางความรูสึก การรับรูระหวางผูชมและผลงานไดเปนอยางดี

ภาพที่ 6

ตัวมอม สัตวในตํานานเทพนิยายมีรูปรางคลายสิงโตผสมมังกร

ภาพที่ 7

ศิลปะปูนปนทําไดละเอียดลออและสิงหปนหนาวัด
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ภาพที่ 8

ยอดฉัตรทองคําลายลานนา หาชั้น

ฉัตต หรือ “ ฉัตร” คือเครื่องประดับคลายรม คือเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคลายรมที่ซอน
กันขึ้นไปเปนชั้น ๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกวาชั้นลางลดหั่นกันไปโดยลําดับ สําหรับแขวน ปก ตั้ง หรือ
เชิญเขาขบวนแหเปนเกียรติยศ
องคประกอลและลวดลายมีความนาสนใจ สื่อถึงเกียรติยศและความมุงมั่น ความร่ํารวย
การสรางจุดสุงสุดและเนื้อหาจึงสามารถเชื่อมโยงทัศนคติจากฉัตรลงในเนื้อหาของงานได
อิทธิพลจากความเชื่อเรื่องตุงและลวดลาย
ในภาคเหนือของประเทศไทยมีการใช ธง (ตุง) เปนเครื่องบูชากันมาก ซึ่งจุดมุงหมาย
ของการบูชานั้นแตกตางกันไป จากหลักฐานเอกสารและทางดานพิธีกรรมที่ปรากฏในลานนาอาจ
สรุ ป ได ว า การสร า งตุ ง และการใช ตุ ง นั้ น มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ที่ จ ะเป น การบู ช าพระธาตุ บู ช า
พระพุทธรูป การปกประดับในงานเฉลิมฉลองศาสนวัตถุตาง ๆ การสืบทอดพระศาสนาใหครบ
5,000 ป การเขาสูพระนิพาน ตุงกระดาง คือ ตุงที่ทําขึ้นจากวัสดุที่คอนขางจะคงทนและสามารถคง
รูปอยูไดนาน ตุงกระดางสวนมากมักมีขนาดใหญ มีความสูงประมาณ 2-9 เมตร มักตั้งอยูภายในวัด
บริเวณฐานชุกชี หนาวิหารหรืออุโบสถ และรายรอบเจดีย เนื่องจากตุงกระดางตองใชทุนทรัพยและ
ความสามารถของชางในการสรางมาก ดังนั้นมักจะพบวาผูที่สรางอุทิศถวายมักจะเปนบุคคลที่มี
ฐานะมั่งคั่ง หรือผูที่มีอํานาจทางสังคม คือ เจาอาวาส เจาเมือง หรือคหบดี
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เสนหอีกอยางเมื่อตุงที่แขวนโดนลมพัด ใหอารมณืที่มีความสุขอยางบอกไมถูกมีความ
อิสระและสงบไปในตัวความรูสึกและความเคลื่อนไหวของตุงเหมาะแกการสรางการเคลื่องไหวใน
องคประกอบของงานอยางมากโดยหากใชในปริมาณที่เหมาะสม

ภาพที่ 9

ตุงและลวดลาย

ลายหมอดอก
หม อ ดอก ในคติ ข องพราหมณ เ รี ย ก ปู ร ณกลส หรื อ ปู ร ณฆฎะ เป น ลวดลายลงรั ก
ปดทองลองชาด รูปหมอน้ํามีไมเลื้อย หรือเปนกระถางดอกไมบูชา ที่แสดงถึงความรมเย็น ความ
สมบูรณพูนสุข อันเปนสัญลักษณของชีวิตที่งดงามและสรางสรรค ที่สื่อจากรูปของภาชนะหมอน้ํา
หรือแจกันบรรจุกอดอกทั้งกาน ใบและดอก เชื่อกันวาจะชวยใหผูเปนเจาของประสบผลสําเร็จใน
ทุกสิ่งที่ปรารถนาและชวย ใหเกิดทรัพยสมบัติทั้งปวง เปนลวดลายโบราณที่มีตนกําเนิดในประเทศ
อินเดีย ชาวลานนาเรียกหมอดอก ในชวงแรก ๆ จะปรากฏภาพดอกไมที่มีกาน ๗ กาน มีนกบินอยู
ดานบน ตอมาคลี่คลายเปนเพิ่มลายเครือเขา และรับลวดลายจากอยุธยา รัตนโกสินทร มาประกอบ
มากขึ้น
นอกจากลวดลายหมอดอกในวิหารลานนาแลว ชาวลานนาในอดีต ทั้งคนเมือง คนไท
ลื้อ จึงนิยมจัดหมอดอกหรือแจกันไวบนหิ้งพระ เพื่อบูชาพระพุทธองค จัดเปนอามิสบูชาซึ่งดวย
ลวดลายที่งดงาม หมอดอกที่ประดับประดาดวยดวงใจบริสุทธิ์ก็ยอมนอมนําจิตใจใหเขาไปสูการ
ปฏิ บั ติ บู ช าเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความดี ความงามและความจริ ง ในท า ยที่ สุ ด คํ า อวยพรจากลวดลาย
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เปรียบเสมือนความปรารถนาดีของเจาของบานและผ็มาเยือนสิ่งเหลานี้จะถูกสอดแทรกไปในตัว
ผลงานเพื่อเปนคําอวยพร

ภาพที่ 10 ลายหมอดอก
อิทธิพลจากงานศิลปกรรมตอการสรางสรรค
ศิลปะแบบอิมเพรสชันนิสม (Impressionism)
กลุมศิลป น อิมเพรสชั นนิสมเริ่มเบื่อรูปแบบที่มีห ลักความงามแบบเหมือ นจริงตาม
ธรรมชาติ เปลี่ยนเปนสิ่งเชื่อมโยง เนนดวยแสง สี บรรยากาศ ศิลปนที่สําคัญของกลุมอิมเพรสชัน
นิสม ไดแก โคลด โมเนต (Claude Monet) ซิสเลย (Sisley) เดอกาส (Degas ปซาโร (Pissaro
มาเนต (Manet) เรอนัว (Renoir)
นับเปนครั้งแรกในจิตรกรรมตะวันตกที่ศิลปนใชสีที่เขมกวาสีพื้นเองมาแรเงา แทนที่จะ
ใชสีเทา สีดํา หรือสีน้ําตาล เหมือนกอน พวกอิมเพรสชันนิสตไดศึกษาผลกระทบของแสงเทียมที่
เกิดขึ้นภายในอาคาร อิมเพรสชันนิสมมุงเนนถึงการวาดภาพที่จับซึ่งสายตาสัมผัสรับรูในชวง ณ
เวลานั้น เปนชวงเวลาที่ฉับพลัน และจะมีการแยกแยะสีที่จะเขามาประกอบกันเขาเปนแสงที่สอง
ตองสิ่งตาง ๆ ทําใหเกิดพื้นผิวภาพที่เต็มไปดวยสีสันที่แปรเปลี่ยนเปน ภาพที่เต็มไปดวยความ
เคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง
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ลักษณะของภาพวาดแนวอิมเพรสชั่นนิสม คือ การใชพูกันตระหวัดสีอยางเขม ๆ ใชสี
สวาง ๆ มีสวนประกอบของ ภาพที่ไมถูกบีบ เนนไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง (มักจะเนนไปยัง
ผลลัพธที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเปน เรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองที่
พิเศษ
สําหรับแนวคิดนี้เปนมุมมองที่ขาพเจาไดทําและพัฒนามาอยางสม่ําเสมอ ในผลงานชุด
นี้เปนการนําหลักการนี้มาใชอีกครั้ง และจะเพิ่มความพิเศษในการผสมผสานทัศนธาตุตาง ๆ ที่มี
ความซับซอนมากขึ้น

ภาพที่ 11 เอดูอารด มาเนต, สีน้ํามัน, ป 1881-1882
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ภาพที่ 12 สีน้ํามันบนผาใบ โดย ปแอร-ออกุสต เรอนัวร
ศิลปะนามธรรม
แอบ สแตกอาร ต หรื อ มโนศิ ล ปะ หรื อ ศิ ล ปะนามธรรม หมายถึ ง แบบอย า งของ
ทัศนศิลปที่เกี่ยวของกับจิตใจ แสดงความรูสึกของมนุษยตอธรรมชาติแวดลอม ถายทอดเปนรูป
ภาพ จะมีลักษณะเปนสองมิติ หรือ สามมิติ สวนใหญจะไมพรรณนาเรื่องราวตามความเปนจริง
ศิลปนอาจละทิ้งรูปทรงตาง ๆ ดวยการตัดทอนหรือตัดรูปทรงจนหมดสิ้น อาจสรางรูปทรงขึ้นมา
ใหมตามความรูสึกของตนเอง ดวยการวางโครงสีใหม และเรื่องราวลวนเปนนามธรรม ซึ่งนับวา
เปนหัวใหมของวงการศิลปกรรมเพราะการเขียนภาพเชนนี้ ทําความเขาใจยากกวาศิลปะทุกแขนงที่
เคยมีมา ผูริเริ่มคือ วาสสิลี่ แคนดินสกี้ ชาวรัสเซีย เขากลาววา จิตรกรรมทุกชนิดความสําคัญของ
ความรูสึกอยูที่ สี และการจัดรูปทรง (Colour of Form)สําหรับการถายทอดออกมาเปนศิลปะนั้น
แคนดินสกี้คํานึงถึงหลัก 2 ประการ คือ ความรูสึกภายนอกและความรูสึกภายใน (the inner and the
outer) ความรูสึกภายนอก คือ วัสดุรูปทรง และเมื่อรูสึกตอการเห็นรูปทรงดังกลาวแลว ก็จะเกิด
ความรู สึก ภายในสํ า หรั บคุ ณ ค าของรูป ทรงนั้น เปน การสรา งความกลมกลื น ขึ้ น ดว ยสีสัน การ
เคลื่อนไหว ลีลา จังหวะ ลักษณะผิว สัดสวน และความเดนชัดของภาพ
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การตั ด ทอนรายละเอี ย ดของเนื้ อ งานจะมี ค วามยากมากขึ้ น หากผลงานมี เ นื้ อ หาที่
หลากหลายดังนั้นในการสรางผลงงานชิ้นนี้จะตองสามารถดูไดสองระยะคือระยะไกลและใกล โดย
ระยะไกลสื่ออารมณ ระยะใกลสื่อเนื้อหา เปนตน

ภาพที่ 13 Convergence โดย แจคสัน พอลลอค

ภาพที่ 14 Transverse Line, 1923 วาสสิลี่ แคนดินสกี้
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แนวความคิดในการสรางสรรคจากแรงบันดาลใจ
ขาพเจาตองการนําเสนอรูปแบบของงานภาพเขียนสีน้ํามันที่แสดงออกถึงอารมณและ
ความรูสึกที่สื่อถึงความร่ํารวย ความมั่งคั่งที่เกิดจากแรงศรัทธาในวิถีชีวิตที่เรียบงาย ชีวิตที่ใกลชิด
ธรรมชาติ โดยไดรับแรงบันดาลใจจาก สถาปตยกรรม ขาวของเครื่องใชของลานนา เปนขอมูลใน
การพัฒนาผลงาน ที่เรียบงายดวยแรงบันดาลใจจากความเชื่อในวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงขอมูลตาง ๆ
ที่ขาพเจาไดรับ
เปนการจําลองบรรยากาศความเปนลานนาที่มีความหลากหลาย ในวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรที่ผสมผสานอยูรวมกันไดอยางลงตัว มีการตัดทอนรายละเอียดใหเหลือเพียงแคอารมณ
นํามาจัดการใหมีความรูสึกเคลื่อนไหว มีมิติในแบบฉบับของตนเอง สรางใหเกิดจินตนาการที่อิสระ
ใหกับผูที่ไดชม
สําหรับการนําเสนอเพื่อตกแตงในโรงแรม The Chedi เปนการสรางเนื้อหาใหม ๆ
ใหกับสถานที่ เปรียบไดกับการสรางกิจกรรมใหกับผูที่ไดเขามาพัก โดยมีการควบคุมสีและโทน
ของภาพใหรูสึกมีความผอนคลาย เหมาะสมสําหรับโรงแรมที่เปนสถานที่พักผอนอยางแทจริง อีก
ทั้งยังเปนเอกลักษณที่ผูคนจะจดจําวา ที่นี่คือ The Chedi อีกทางหนึ่ง
การพัฒนาผลงานในชวงกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชุดนี้ตองการนําเสนอในเรื่องราวของความร่ํารวย ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นจากพลัง
ศรัทธาและ ความนับถือที่ผูคนมีกับธรรมชาติ เปนการแฝงคติความเชื่อของคนทางภาคเหนือเพราะ
แสดงใหเห็นถึงหากเรานับถือ ศรัทธา เคารพ สิ่งที่เราจะไดรับก็คือสิ่งดี ๆ โดยภาพจะแสดงออกถึง
ผลแหงความดีเหลานี้ ออกมาเปนคุณคาแหงความงาม ในจินตนาการที่เกิดขึ้น
แนวคิดในการสรางสรรคผลงานชุดกอนวิทยานิพนธ
ผลงานชุดนี้ไดนําผลงานที่พัฒนาตอนป 1-2 มาสรุปแนวคิดการเปนอยูและการใชชีวิต
แบบที่ตนเองเปนมานําเสนอใหเกิดความนึกคิดสะทองถึงตัวตนที่แทจริงของแตละบุคคล เราไม
ควรเปนในสิ่งที่ไมใชธรรมชาติของตนเองเปนการนําเสนอเรื่องราวในแงลบ เปนการแสดงออกของ
ที่ขาดศรัทธาในธรรมชาติและตนเอง โดยผลงานในชุดนี้เมื่อจะตองเปนผลงานที่อยูในที่สาธารณะ
จึงถูกนําเสนอใหเปนกลางมากขึ้น มีการนําเสนอที่รูศึกมีความผอนคลายมากขึ้นโดยยังควบคุมสีสัน
ในแบบ mono tone อยู สรางความเคลื่อนไหวดวยมิติที่ทับซอน ลดรายละเอียดโดยเนนเปนภาพ
หลักเพียงมุมมองเดียว พรอมกับใชเทคนิคสวนตัวในการเขียนเพื่อสรางลวดลายและรายละเอียด
ของภาพใหนาสนใจ
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ “ทางออก”
รูปแบบและการจัดองคประกอบในผลงานชุด กอนวิทยานิพนธ
การจัด องคป ระกอบของภาพเรี ย บง า ยใชรูป ทรงแบบง าย ๆ มาปะติด ปะตอ ใหเ กิ ด
เรื่องราว และเนื้อหาที่ตองการจะสื่อสาร การบอกเรื่องราวเพียงเรื่องราวเดียวอยางเจาะจง มีการเนน
เนื้อหาหลักดวยพื้นหลังเปนปริมาณมาก ทําใหเกิดความรูสึกปลอดโปรงโลงสบายตา
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
เจดีย
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ

ภาพที่ 17 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ
ชื่อภาพ
โบยบิน
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ

บทที่ 3
การวิเคราะหลักษณะการออกแบบภายในโรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม
โรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม
The Chedi Chiang Mai เปนโรงแรมขนาด 84 หองตั้งอยูใจกลางของเมืองเชียงใหมริม
แมน้ําปง พื้นที่ตั้งของโรงแรมเคยเปนสถานกงสุลอังกฤษซึ่งสรางมาตั้งแตป 1920 โดยอาคารนี้จะ
ถูกอนุรักษและออกแบบรวมไปพรอมกับโรงแรม โดยผังการออกแบบจะมีตัวอาคารโรงแรมเปน
เหมือนอาคารที่กั้นระหวางความวุนวายของเมืองเชียงใหมทางดานหนาโรงแรมซึ่งเปนถนน กับ
ความเงียบสงบของภายในโรงแรมซึ่งดานหลังติดแมน้ําปง หองพักทั้งหมดจะหันหนาเขาสู court
ภายในโรงแรมและยังมองเห็นแมน้ําปงทางดานหลังโดยทางเดินเขาสูหองจะวางตัวอยูภายนอก
การวิเคราะหลักษณะการออกแบบ
การออกแบบทางสถาปตยกรรม
การออกแบบ “โรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม” จะใหผนังอาคารที่หันหนาเขาสูตัว
ถนนและเมืองจะมีลักษณะเปนระแนงไมเปนรูปแบบที่สามารถนึกถึงสถาปนิกผูออกแบบไดและยัง
ทําหนาที่เสมือนเปน screen ปองกันความเปนสวนตัวของสวนทางเดินเขาสูหองพักของในโรงแรม
สวนการออกแบบภายในโรงแรมเนนความรูสึกที่เปน tropical และ modern ควบคูกันไปอยางลงตัว
สถาปนิกเลือกเอารูปทรงอาคารที่เรียบงายและใชองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่ไมมากมาย โดย
ใชไมเปนองคประกอบหลัก ในการสรางพื้นผิว ใหกับอาคาร และจัดเรียง สวนของพื้นที่ใชงาน
ออกเปนชั้น ๆ โดยใชทางเดินเปนตัวกั้นเสียงและความวุนวายจากภายนอก
การออกแบบตกแตงโถงรับรองและพื้นที่สวนกลาง
บริเวณโถงรับรองและพื้นที่สวนกลางเปนสวนแรกสุดที่พบเมื่อกาวเขาไปภายในตัว
อาคาร การออกแบบตกแตงจึงมีสวนสําคัญที่สุดเพราะบริเวณสวนนี้มีสวนสรางความประทับใจ
เปนอยางแรก ใหแกลูกคาที่มาใชบริการ ถูกออกแบบใหเปดโลงตั้งแตบริเวณทางเขา โดยใชเพดาน
ที่สูง ถึ ง 6 เมตร ให ค วามรู สึ ก ที่ โอโถง ยิ่ ง ใหญ โปรง โลงสบาย การใช เ ส น สายทางสถาป ตย ที่
ตรงไปตรงมา มีความจริงใจ จะใชเสนตรงซึ่งเปนเสนแกนของโครงสรางเปนหลักมีการใช เสนโคง
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เพื่อลดความกระดางของเสนตรง เชน เฟอรนิเจอร รวมถึงของประดับตกแตง เซรามิครูปทรงที่
ปรากฏ เปนรูปทรงเรขาคณิตงาย ๆ ไมมีความซับซอน
โดยใช รูปทรงอิสระบาง ซึ่งเปนรูปทรงของเฟอรนิเจอรของประดับและภูมิสถาปตย
สามารถมองเห็นภายนอกอาคารมาสรางความขัดแยงกับรูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อสรางความนาสนใจ

ภาพที่ 18 ผังบริเวณสวนโถงรับรอง
นอกจากลักษณะทางกายภาพและสไตลสถาปตยกรรมที่สะทอนความเปน The Chedi
แลว ใบริเวณโถงตองรับหากตั้งแตเริ่มตนเดินเขามาจากทางเขา ใหความรูสึกโปรงโลงสบายเสมือน
เขามาอีกโลกหนึ่งจากลักษณะทางเขาดานหนาที่แคบ ผานเขามาพบความโลงสูงของเพดาน และ
ทัศนียภาพที่เห็นดานหนาคือบรรยากาศรวมของโรงแรมที่เย็นรมรื่นสบายตา การใหสีสันสีขาว
ผสานดวยวัสดุไมรูสึกสัมผัสถึงธรรมชาติ ภายในสวนนี้ยังมีการเลนระดับสรางความรูสึกอบอุน
และเปนสวนตัวแกสวนพักคอยอีกดวย พื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีกําแพงที่โลง
หลายจุด แตที่สําคัญคือการพักคอยในจุดนี้จะมีความโดดเดนและนาสนใจมากขึ้นหากแตงแตมหรือ
เติมเนื้อหาลงไป ทําใหเปนการพักคอยที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น
การออกแบบตกแตงภายในหองพัก
ตัวหองพักแบบ Deluxe ถูกจัดเปนพื้นที่อยางคุมคา ใหมีแสงผานเขามาจาก Bay
window ขนาดใหญ กรุผนังหองดวยกระจกฝาทั้งหมด แบบ Club Suite ตัวผนังหองนอนจะจัดเปน
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แบบเปดโลงแลวควบคุมพื้น ที่ผานการจัดวางเฟอรนิเจอรภายในหองนอน เมื่อเดิน ผานประตู
กระจกออกไปก็เปนสวนของระเบียงที่มีการนําเอากระจกใสมาใชเปนราวกันตกและเปดมุมมองสู
ดานแมน้ําและคอรทภายใน
การใชเสนจะใชเสนตรง ลายของผนังไมในแนวตั้ง และเฟอรนิเจอรตาง ๆ เพื่อความ
เปนระเบียบสบายตา ทําใหเกิดความรูสึกผอนคลายรูปทรงเปนรูปทรงเรขาคณิตงาย ๆ ลดความ
ซับซอนเพื่อความเปนระเบียบสบายตา
รูปทรงอิสระจากไมประดับเพื่อสรางความขัดแยง ให เกิดความนาสนใจ น้ําหนัก ที่
ปรากฏจะมีน้ําหนักเขมในสวนของพื้นเพื่อสรางมิติ ระหวางสวนประกอบตาง ๆ ของหองกับพื้น
เพื่อเนนใหสวนตาง ๆ มีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น โครงสีหลัก คือ น้ําตาลเขม และสีไมธรรมชาติมี
การใชระนาบของสีที่สดใน บางจุดเพื่อสรางความดึงดูดใจ พื้นผิว พื้นผิวโดยสวนใหญ เปนพื้นผิว
ที่แบนเรียบซึ่งเปนพื้นผิวของ ผนัง พื้น และเพดาน มีการขัดมันเพื่อเพิ่มความสะอาดตา และมีการ
ใสลวดลายการประกอบไม ในสวนของโครงสรางผนังในบางจุดเพื่อลดความแข็งกระดางของผนัง
ปูน และเพื่อความรูสึกใหใกลชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เมื่อมองออกไปทางระเบียงพบวาสามารถ
มองไปไดไกลสรางความรูสึกเปนบุคคลพิเศษ เสมือนมีโลกสวนตัว การติดตั้งผลงานในหองนี้จะ
เปนสวนหนึ่งการการสรางแรงบันดาลใจอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 19 ภาพลักษณะสถาปตยกรรม โรงแรม The Chedi
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ภาพที่ 20 ภาพลักษณะสถาปตยกรรมบริเวณสระวายน้ํา โรงแรม The Chedi

ภาพที่ 21 ภาพลักษณะสถาปตยกรรม โรงแรม The Chedi
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ภาพที่ 22 ภาพลักษณะสถาปตยกรรม และภูมิสถาปตย

ภาพที่ 23 ภาพแสดงการตกแตงภายใน สวนโถงรับรอง
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงการตกแตงภายใน สวนโถงรับรอง

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการตกแตงภายในหองพัก Deluxe
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงการตกแตงภายในหองพัก Deluxe

ภาพที่ 27 ภาพแสดงการตกแตงภายในหองพัก Club Suite
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ภาพที่ 28 ภาพแสดงการตกแตงภายในหองพัก Club Suite

ภาพที่ 29 ภาพแสดงบรรยากาศกลางคืน

บทที่ 4
วิธีการศึกษาและกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ มีการศึกษาประมวลความรู ความคิดจากขอมูล
โดยการวิเคราะหการออกแบบและตกแตงของโรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม เพื่อเปนหลักในการ
พัฒนาผลงาน สําหรับติดตั้งภายในอาการโรงแรง The Chedi จังหวัดเชียงใหม เรื่อง ศรัทธาธรรมชาติ โดยคนหารูปแบบ แนวคิด ของการออกแบบและการตกแตง สูการเชื่อมโยงความงาม
เพื่อความกลมกลืนและเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางผลงานศิลปกรรมกับงานสถาปตยกรรม การ
ตกแตงภายในและบริบทของโรงแรม
ขั้นตอนการศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะหลักษณะการออกแบบและตกแตงของโรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม
2. ศึกษาวิเคราะหเรื่องคติความเชื่อตาง ๆ
3. ศึกษาขอมูลและถายภาพจากสถานที่จริง
4. กําหนดรูปแบบและแนวคิดของผลงานใหเหมาะสมกับสถานที่
5. สรางสรรคผลงานชุด ศรัทธา-ธรรมชาติ
6. ศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งผลงาน ดวยการสรางแบบจําลองของการตกตาง
7. สรุปผลการศึกษา
แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.

สถานที่ติดตั้งผลงานโรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม
สภาพแวดลอม : วิถีชีวิตและธรรมชาติ ของชาวบานแถบเชียงใหม เปนตน
หนังสือศิลปะ : ศึกษารูปแบบและวิธีการในการสรางสรรค
ภาพถาย : จากสถานที่จริง (แหลงขอมูลตาง ๆ)
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องคประกอบทางทัศนธาตุของวิทยานิพนธ
ขาพเจาใชทัศนธาตุ อันไดแก เสน (Line) น้ําหนักออนแกของแสงและเงา (Tone) พื้นที่
วาง (Space) สี (Color) สรางรูปทรงเพื่อสื่ออารมณ และแนวคิด 1 ที่สอดคลองกับการออกแบบ
ตกแตงของโรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม ดังนี้
1. เสน (Line)
ในผลงานของขาพเจา เสนเปนของเขตของรูปทรง ขอบเขตของน้ําหนักขอบเขต
ของสี และขอบเขตของพื้นที่วาง มีทิศทางที่เปนอิสระเปนไปตามขอบเขตของสิ่งตาง ๆ ขางตน มี
รายละเอียดของรูปทรง เปนสวนสําคัญตอการสรางอารมณความรูสึก
2. น้ําหนักออนแกของแสงและเงา (Tone)
ในผลงานชุดนี้ ใชบริเวณ มืดและสวาง ตามลําดับจากขาวไปดําลักษณะน้ําหนักของ
ภาพ เกิดจากทิศทางของแสงและระยะใกลไกลในระยะหนาจะมีความชัดในรายละเอียดที่เกิดจาก
ทิศทางขอแสงที่เขาจากดานใดดานหนึ่ง และระยะหลังที่เปนระยะไกลสุดเกิดเปนเงามืดไมเห็นใน
รายละเอียด มีเพียงรูปทรงภายนอกของวัตถุ
3. พื้นที่วาง (Space)
พื้นที่วาง ชองวาง ในผลงานชุดนี้เกิดจากการกําหนดรูปทรงขั้นในระยะหนา ซึ่งมี
ทิศทางอิสระ พื้นที่วางจึงเกิดขึ้น ในดานหลังเปนบรรยากาศของความเคลื่อนไหวดวยน้ําหนักของ
แสงเงาเกิดเปนมิติ หนาหลังเชื่อมโยงกันดวยเสนและรูปทรงที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพบรรยากาศ
แวดลอมที่จุดสนใจของงาน
4. สี (Color)
สีคูกับแสง แสงเกิดการหักเห มีความถี่ในขนาดที่ตามนุษยสามารถมองเห็นได เมื่อ
แสงตกกระทบวัตถุที่มีสีสองไดสีที่มีอยูในธรรมชาติทั่วไป
บทบาทของสีในผลงานของขาพเจา เปนตัวสรางบรรยากาศใหบรรยากาศในงานนั้น
เหมาะสมกับการตกแตงและกลมกลืนกับสถานที่ของโรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม
0

ขั้นตอนการสรางสรรคผลงาน
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเรื่อง ศรัทธา-ธรรมชาติ นําเสนอผลงาน 9 ชิ้น ใน
เทคนิ ค สี น้ํ า มั น บนผ า ใบ โดยเริ่ ม ด ว ยการนํ า ข อ มู ล ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห ผ สานเข า กั บ อารมณ

1

ชลูด นิ่มเสมอ. องคประกอบศิลปะ. (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิชย, 2543)
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ความรูสึก ตามจินตนาการโดยออกแบบใหสอดคลองกับการตกแตง และ ตําแหนงตาง ๆ ที่จะนําไป
ติดตั้ง
ภาพราง
เป น ขั้ น ตอนการกํา หนดรูป แบบและแนวคิด ของผลงานให เ หมาะสมกับ การนํ า ไป
ตกแตง ขาพเจาคนหาและทดลองในเรื่ององคประกอบทางทัศนธาตุ โดยการเลือกสรรมุมมอง ตาม
จินตนาการตัดทอน เพิ่มเติมจุดเดน ระยะหนาและหลัง เพื่อเนนความหมายที่ตองการจะนําเสนอ
ผลงานจริง
เปนการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคสีน้ํามัน โดยอาศัยเทคนิควิธีการเขียนโดยใหเนื้อ
สีผสมกันบนผาใบสรางมิติเฉพาะสวนบุคคล ทําใหผลงานดูมีความละเอียดและแปลกตา
การเขียนผลงานจริงจะตองเขียนใหเสร็จอยางรวดเร็ว เนื่องจากการแกไขจะทําไดยาก
และไมลงตัว สําหรับภาพที่มีขนาดใหญจะตองมีการวางแผนและบริหารเวลาและกิจกรรมตาง ๆ ให
เหมาะสม เทคนิคการเขียนนี้ผานการพัฒนาในชวงกอนวิทยานิพนธ โดยอาศัยการทดลองเนื่องจาก
สีแตละสีมีความสามารถแหงตัวไมเหมือนกัน และในการทํางานคุณสมบัติที่เหมาะสมคือตองทําให
สีทุกสีมีความเทาเทียมกัน การผสมผสานกันก็จะทําไดงายและไดตามจินตนาการที่เราคิด
ผลงานวิทยานิพนธชุด “ศรัทธา-ธรรมชาติ ”
ขาพเจาไดวิเคราะหผลงานสรางสรรคที่ผานมาของขาพเจาสรุปออกมาเปนโครงการ
สรางสรรควิทยานิพนธ ซึ่งมีผลงาน 9 ชิ้น แบงเปน 2 ชุด เปนผลงาน ภาพเขียนสีน้ํามันที่มีความ
แตกตางกันที่อารมณื โดยมีการเชื่อมโยงดวยเนื้อหาเดียวกันคือ ความศรัทธา สรางความมั่งคั่งและ
เจริญรุงเรืองในทุก ๆ ดาน โดยคํานึงถึงบริเวณของการติดตั้งงานเปนสําคัญ
ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธในชวงนี้ ขาพเจาไดนําเสนอแรงบันดาลใจ ของอารมณ
ความรูสึกส วนตัวที่อิสระ มีการใชมุมมองของสถาปตยกรรมและลวดลายทางภาคเหนือมาจัด
องคประกอบใหเกิดเนื้อหาใหม ๆ โดยเลือกที่จะทําผลงานในชุดนี้เพื่อติดตั้งบริเวณหองพัก และ
บริเวณทางเดินระหวางอาคาร หรือหองพัก เนื้อหางาย ๆ มีความรูสึกผอนคลาย สรางความสุขแกผู
พบเห็น ตามแตจินตนาการจะพาไป มีการแฝงเรื่องราวความเชื่อแบบ ชาวบานเกี่ยวกับครอบครัว
และธรรมชาติ จัดวางในตําแหนง และสรางพื้นที่วาง สรางใหเกิดระยะใกลไกล
ผลงานวิทยานิพนธ ชวงเรียบเรียงแนวความคิด
เปนการนําเรื่องราวและแนวคิดของเนื้อหา ศรัทธา ธรรมชาติ และวิถีชีวิตมาทดลองจัด
องคประกอบเพื่อหาความลงตัวที่เหมาะสมกับโรงแรม พบวาการสรางมิติของภาพที่ซับซอนมาก

32
เกินไปและการสรางภาพที่มีความละเอียดเกินไปทําใหเกิดความรูสึกจริงจัง เปนแบบแผน และมีพิธี
การมากเกินไป ไมเหมาะกับบรรยากาศสถานที่ ผลงานที่ทดลองตอตอมาจึงมีการลดรายละเอียด
พบวา ภาพที่มีแบบแผนอยูกึ่งกลางระหวางระเบียบและไมมีระเบียบมีความเปนไปไดสูงสุด ซึงลง
ตัวกับแบบแผนการตกแตงของโรงแรม

ภาพที่ 30 ภาพผลงานชวงเรียบเรียงแนวความคิด

ภาพที่ 31 ภาพผลงานชวงเรียบเรียงแนวความคิด
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ภาพที่ 32 ภาพผลงานชวงเรียบเรียงแนวความคิด

ภาพที่ 33 ภาพผลงานชวงเรียบเรียงแนวความคิด

34
ผลงานวิทยานิพนธ ชุดที่ 1 มี 6 ชิ้น
ผลงานสร า งสรรค วิ ท ยานิ พ นธ ใ นชุ ด นี้ ข า พเจ า ได มุ ม มองของสถาป ต ยกรรมและ
ลวดลายทางภาคเหนือมาจัดองคประกอบใหเกิดเนื้อหาใหม ๆ โดยเลือกเรื่องราวความเชื่อแบบ
ชาวบานเกี่ยวกับครอบครัว และธรรมชาติ จัดวางในตําแหนง และสรางพื้นที่วาง สรางใหเกิด
ระยะใกลไกล ตามแตจินตนาการสวนบุคคล มีการทดลองใชสีทอง และผงทองเขามาสื่อใหถึงความ
รํา รวย ความรุง เรื องทางศิ ลปะวัฒนะธรรมแบบลา นนา พบว าส งผลให เ กิ ด มิติข องภาพใหม ๆ
เพิ่มขึ้นกวาเดิม ซึ่งไดตามวัตถุประสงคคือไมตองการสรางความโดดเดนจากทองแตใหสัมผัสในแง
รายละเอียดของผลงานมากกวา

ภาพที่ 34 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 1
ชื่อภาพ
“ชุมชน”
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ

35

ภาพที่ 35 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 1
ชื่อภาพ
“อิสระ 1”
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ

ภาพที่ 36 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 1
ชื่อภาพ
งอกงาม 1
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 1
ชื่อภาพ
งอกงาม 2
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ

ภาพที่ 38 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 1
ชื่อภาพ
อิสระ 2
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 1
ชื่อภาพ
รากแกว
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ
ในการออกแบบของผลงานกับพื้นที่พบวาในผลงานชุดนี้สื่อในเรื่องธรรมชาติ ความ
เชื่อและการนับถือในธรรมชาติ สื่อสารในมุมมองที่สบาย ๆ สามารถติดตั้งไดกับสวนตาง ๆ ของ
โรงแรมไดงาย ในการออกแบบไดมีการทดลองจัดวางในรูปแบบตาง ๆ ในภาพพบวาการจัดการ
ภาพในลักษณะแนวตั้งจะใหความรูสึกอึดอัดเนื่องจากความสูงของเพดานสวนใหญสูงเพียง 3 เมตร
และเสนสายสวนใหญเปนแนวตั้งทําใหการจัดวางภาพแนวตั้งจะเปนการทําใหบรรยากาศดูคับแคบ
ขึ้นไปอีก

38
ผลงานวิทยานิพนธ ชุดที่ 2 มี 3 ชิ้น
ผลงานชุดนี้เปนชิ้นแรกที่เริ่มนําสถาปตยกรรมลานนาเขามามีสวนรวมในงานมากขึ้น
โดยใชลวดลายของทางสถาปตยกรรม และขางของเครื่องใชทางลานนามาใชโดยมีการตัดทอน
รายละเอีย ดเหลือเพี ย งแคอารมณ แ ละความรูสึก มี การทําความเคลื่อนไหวของตุงมาใชในการ
กําหนดทิศทางของวัตถุตาง ๆ สื่อเปนสัญลักษณความเชื่อความร่ํารวยในภูมิปญญาและความรู ผลง
งานมความซับซอนมากขึ้น มีการใชสีสันเขาชวยในการสื่อสารมากขึ้น มีเรื่องราวใหผูชมเลือกมอง
ไดหลากหลายสามารถเพิ่มจินตนาการ และสนุกกับการชมผลงานมากขึ้น การควบคุมน้ําหนักทําได
ยากขึ้นเนื่องจากขนาดภาพที่มีขนาดใหญ และอากาศที่รอนผิดปกติ ทําใหการควบคุมน้ําหนักทําได
คอนขางยาก ภายหลังจึงมีการวางแผนโดยแยกรายละเอียดเปนสวน ๆ จากที่เคยเขียนแบบรางแลว
ลงรายละเอียดเรื่อย ๆ พบวาจัดการปญหาไดระดับหนึ่ง
สุดทายเมื่อมีการเพิ่มสีสันและแบบแผนดังกลาวพบวาภาพสามารถสรางความนาสนใจ
มากขึ้นและยังเพิ่มจินตนาการไดหลากหลายกวา การมีสีสันที่มากขึ้นทําใหการเขียนภาพมีความ
ผอนคลายมากขึ้นกวาผลงานชุดที่ 1 มากแมวาการเตรียมงานจะนานกวา

ภาพที่ 40 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 2
ชื่อภาพ
ศรัทธา-ร่ํารวย
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ
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ภาพที่ 41 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 2
ชื่อภาพ
สืบทอด
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ

ภาพที่ 42 ภาพผลงานชวงวิทยานิพนธ ชุดที่ 2
ชื่อภาพ
ความเคลื่อนไหว
เทคนิค
สีน้ํามันบนผาใบ

40
สรุปผลการวิเคราะหแนวทางการสรางสรรค
สรุ ป ผลการวิ เ คราะห แ นวทางการสร า งสรรค แนวทางการสร า งสรรค ผ ลงานของ
ขาพเจาไดสรุปเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคในการ สรางสรรคดังนี้
ขาพเจาไดกําหนดเนื้อหาเรื่องราวที่ขาพเจาประทับใจในความเรียบงาย การตัดทอน
รายละเอียด ซึ่งเปนโครงสรางในการสรางสรรค ที่ตองการแสดงอารมณความรูสึกสวนนี้ออกมาใน
ผลงาน จากความผูก พันระหวางธรรมชาติ วิถีชีวิตของผูคน ผลที่ไดรับจากแรงศรัทธา ในการ
สรางสรรคจึงตองการสื่อใหเห็นความดีงามในวิถีชีวิต โดยนํารูปทรง สถาปตยกรรม และสิ่งของ
เครื่ อ งใช ต า ง ๆ เป น ต น นํ า มาจั ด องค ป ระกอบตามรู ป แบบที่ ข า พเจ า จิ น ตนาการขึ้ น ในการ
สรางสรรคผลงานของ มีการใชแนวคิดรูปแบบนามธรรม ซึ่งการแสดงออกจะเนนในเรื่องของการ
ผสมผสานระหว า งจิ น ตนาการกั บ ข อ มู ล ความเป น จริ ง ของรู ป ร า งรู ป ทรงสิ่ ง ของพื้ น ถิ่ น และ
ธรรมชาติสภาพแวดลอมที่งดงาม โดยการนําหลักการจัดองคประกอบศิลปและทัศนธาตุทางศิลปะ
มาสร า งสรรค ถื อ เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความงามความสมบู ร ณ ใ นผลงานเพิ่ ม มากขึ้ น สี
(Colour) ถือไดวาเปนทัศนธาตุที่สําคัญในผลงานจิตรกรรมชินใหมของขาพเจา เพราะ ตองการที่จะ
แสดงออกใหเห็นถึงความงามที่มีชีวิตชีวา มีสีสันสดใสและยังสรางจุดเดนในผลงาน สีสวนรวมใน
การสรางสรรคของขาพเจาเปนการใชสีตามจินตนาการ มีการใชสีที่อิสระ ซึ่งบรรยากาศของสี
สวนรวมจะใหความรูสึกยิ่งใหญ และรุงเรือง จากการแสดงออกที่ใชลักษณะ ใหแสงเงาที่ทับซอน
กัน โดยจะแสดงบรรยากาศสวนของฉากหลัง( Background )ใหเกิดความกลมกลืนกัน มีการเนนจุด
สีตามรูปทรงในสวนที่เปนจุดเดนของภาพใหเขมขึ้นและชัดเจนขึ้น จากผลงานชุดดังกลาวไดเปด
มุมมองใหม ๆ ให เกิด ขึ้น กับสถานที่เปนการสรางเนื้ อหาใหม ๆ ที่สงเสริมความยิ่งใหญ และ
อลังการของโรงแรม อีกทั้งสีสันและองคประกอบของภาพยังชวยสรางความสุขแกผูที่ไดเห็น ได
สัมผัส เปนการสรางเรื่องจดจําที่ดีใหกับ The Chedi อีกทางหนึ่งอีกดวย

บทที่ 5
ศึกษาวิเคราะหการตกแตงสถานที่กับผลงาน
การสรางสรรค และออกแบบผลงานเพื่อติดตั้ง ณ โรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม เรื่อง ศรัทธาธรรมชาติ
โรงแรม The Chedi จ.เชียงใหม ไดรับการปรึกษาและออกแบบ โดย Kerry Hill สถาปนิก
ชาวออสเตรเลีย ซึ่งลูกเลือกมาพรอมกับกลุมบริหารโรงแรมในเครือ GHM ซึ่งทุกอยางมาในระบบ
มาตรฐาน งานกอสรางที่เรียบรอย และประณีตในรายละเอียดแผงไมระแนงแนวตั้ง ยังคงถูกใชเปน
สูตรสําเร็จอยางกวางขวางใหพื้นผิวงานสถาปตยกรรมรวมสมัยในเขตรอนชื้น การออกแบบตกแตง
ภายในของโรงแรมจะเปนไปในทางเดียวกัน คือ เปนรูปแบบ Modern ดวยการออกแบบที่เรียบงายใช
เสนตรงและพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งสวนใหญเปนไมเปนหลัก โดยมีโครงสีหลัก คือ สีไมธรรมชาติ
และสีขาว สวนผนังติดตั้งงานศิลปะ ภายในเดิมถูกกําหนดไวในตําแหนง สลับกับสวนของผนังวาง
ในกรณีที่โรงแรม The Chedi ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของภาคเหนือและในแนว
เดียวกันก็เปนแหลงทองเที่ยวหลัก ดวยรูปลักษณของวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้น กลายเปนเหมือนกฎ
ควบคุมความคิดตอรูปแบบภายในของอาคาร รวมไปถึง รูปแบบของผลงานศิลปะตกแตงดวย โดย
การใสสัญลักษณซึ่งเปนที่รับรูกันไดงายเขาไปในพื้นที่นั้นๆ เพื่อเปดรับกลุมผูใชในระดับนานาชาติ
การวิเคราะหและหาบริเวณที่จะติดตั้งผลงาน
พื้นที่ภายในโรงแรม The Chedi จังหวัดเชียงใหม มีการแบงแยกบริเวณการใชงาน
ตามจุดประสงคอยางชัดเจน การออกแบบตกแตงจะเปนไปในทางเดียวกัน จะมีความแตกตางกันใน
รายละเอียด ลักษณะของการตกแตงเปนการแบงพื้นที่ใชสอย
บริเวณโถงรับรอง
หองโถงตอนรับ จะเปนสวนที่ตอเนื่องกับทางเขาหลักของโรงแรมโดยมีบริเวณโถง
ทางเขาที่มีเพดานสูงเปนพิเศษ ถัดไปในสวนของล็อบบี้จะเปนสวนที่ทําหนาที่ตอนรับแขกการ
ใหบริการขอมูลเกี่ยวกับสวนตางๆ ของโรงแรม เชน ติดตอหองพัก หองประชุม สัมมนา หองจัด
เลี้ยง หองอาหาร และสามารถเชื่อมถึงอาคารตางๆ ไดเปนจุดตรงกลางที่สามาถเขาถึงทุกพื้นที่
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มุมมองสวนนี้จะเห็นเกือบทั้งโรงแรม มีเนื้อที่กวางยาวและโลงโปรง มีการเลนระดับในสวนพัก
คอยสรางสัดสวนและแบงแยกกับทางเดินสวนกลางไดเปนอยางดี
การวิเคราะหบริเวณที่จะติดตั้งจุดที่ 1 บริเวณโถงรับรอง
การสรางสรรคผลงาน เพื่อการติดตั้งภายในบริเวณสวนตอนรับ บริเวณนี้มีพื้นที่เปน
ผนังสีขาวเรียบ ขนาบไปกับสวนของทางเดินผนังทั้งหมดถูกแบงเปนชวง โดยแตละชวงมีขนาด
ประมาณ 3 – 5 เมตร ทางเดินมีขนาดกวางประมาณ 3 เมตร เพดานสูง 3 เมตร เปนจุดเชื่อมไปสูลิฟต
เพื่อขึ้นไปในสวนหองพักและสามารถเชื่อมตอสวนของหองอาหาร สระวายน้ํา สปา และชุดชมวิว
ริมแมน้ําปง ผนังที่จะติดตั้งผลงานบริเวณนี้จึงมีความสําคัญและมีความเหมาะสมที่จะติดตั้งผลงาน
ในบริเวณนี้ ขาพเจาจึงนําเสนอผลงานในชุดที่ 2 ซึ่งประกอบไปดวยภาพที่สื่อถึงความร่ํารวยทาง
วัฒนะธรรมที่เกิดจากแรงศรัทธา คือ ชุมชน, อิสระ1, งอกงาม 1 ในชุดที่ 1 และ ศรัทธา-ร่ํารวย, สืบ
ทอด และความเคลื่อนไหว ในชุดที่ 2 นํามาออกแบบเพื่อหามุมมอง เหมาะสมกับพื้นที่ในการติดตั้ง
แสดงออกถึงความยิ่งใหญและความอลังกาลของโรงแรม อีกทั้งยังมีภาพลักษณของเอกลักษณทาง
ทองถิ่นอีกดวย
การติดตั้งผลงานตองการใหผลงานเปนสวนหนึ่งของตัวอาคาร จึงจะไมมีการใสกรอบ
เนื่องจากกรอบภาพจะทําใหเกิดการแบงแยกอยางชัดเจน ใช ชิ้ น งานที่ มี ลั ก ษณะเป น แนวนอน
เพื่อใหเกิดชองวางระหวางผนัง พื้นและเพดาน มากขึ้นทําใหดูไมอึดอัด เนื่องจากลักษณะของ
บริเวณตอนรับมีเพดานต่ํา หากติดภาพในแนวตั้งจะทําใหรูสึกอึด
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ในบริเวณที่นี้ขาพเจาไดจําลองการติดตั้งไว 3 แบบ เพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสม

ภาพที่ 43 ภาพผังสวนตอนรับบริเวณติดตั้งผลงาน 1,2,3
แบบที่ 1 ขาพเจาทดลองการติดตั้งแบบแยกชิ้น โดยแบงใหแตละชิ้นติดตั้งอยูบนผนัง 1,
2, 3 โดยใชภาพในชุกที่ 1 คือ ชุมชน อิสระ 1 และงอกงาม 1 ในการตกแตงสถานที่บริเวณสวน
ตอนรับของโรงแรม โดยแตละภาพถูกติดตั้งในแนวนอน เพื่อใหเกิดที่วางระหวาง พื้น ภาพและ
เพดานมีความโลงสบายไมอึดอัดเนื่องจากบริเวณนี้ลักษณะของ เพดานมีความสูงต่ําเพียง 3 เมตร
หากเราใชภาพในแนวตั้งจะใหความรูสึกอึดอัดมากขึ้น และเนื่องจากลวดลายของสถาปตยกรรม
เปนลายในแนวตั้งเกือบทั้งหมด อาจทําใหดูรกได การใชภาพในชุดนี้สื่อถึง ความศรัทธาที่ชาว
เชียงใหมมีตอธรรมชาติ อีกทั้งยังสื่อถึงตุงสัญลักษณมงคลอีกดวย
แบบที่ 2 ขาพเจาทดลองการติดตั้งแบบแยกชิ้น โดยแบงใหแตละชิ้นติดตั้งอยูบนผนัง 1,
2, 3 โดยใชภาพในชุกที่ 1 คือ ชุมชน อิสระ 1 และ ศรัทธา-ร่ํารวย ในการตกแตงสถานที่บริเวณ
สวนตอนรับของโรงแรม โดยแตละภาพถูกติดตั้งในแนวนอน เพื่อใหเกิดที่วางระหวาง พื้น ภาพ
และเพดานมีความโลงสบายไมอึดอัด การผมสมระหวาง 2 ชุดเพื่อสราง มุมมองที่หลากหลายให
เกิ ด ขึ้ น ในแต ล ะมุ ม มองของส ว นต อ นรั บ เริ่ ม จาก ชุ ม ชน และ อิ ส ระ 1 ในบริ เ วณทางเข า ให
ความรู สึ ก สบาย สงบ และภาพ ศรั ท ธา-ร่ํ า รวย บริ เ วณทางไปสระว า ยน้ํ า เพื่ อ ให ค วามรู สึ ก
กระฉับกระเฉงและสดชื่น เปนการสรางความสัมพันธระหวางกิจกรรมและภาพ
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แบบที่ 3 ขาพเจาทดลองการติดตั้งแบบแยกชิ้น โดยแบงใหแตละชิ้นติดตั้งอยูบนผนัง 1,
2, 3 โดยใชภาพในชุดที่ 2 คือ ศรัทธา-ร่ํารวย สืบทอดและความเคลื่อนไหว ในชุดนี้ใหความรูสึก
สดชื่น หลากหลาย มีเรื่องราว ในการตกแตงสถานที่บริเวณสวนตอนรับของโรงแรม โดยแตละภาพ
ถูกติดตั้งในแนวนอน เพื่อใหเกิดที่วางระหวาง พื้น ภาพและเพดานมีความโลงสบายไมอึดอัด เพื่อ
สรางมุมมองใหม โดยในสวนตอนรับนี้เอง เปนสวนที่ผูคนหมุนเวียนเปนจํานวนมากและมีการนัก
พักคอยเพื่อรับบริการตาง ๆ ของทางโรงแรมจึงมีแนวคิดและนําภาพที่มีรายละเอียดที่หลากหลาย
และซับซอนมาตกแตงบริเวณนี้ เพื่อใหผูคนไดสัมผัสและเกิดจินตนาการตางๆ เพื่อใหการรอคอย
ดังกลาวสนุกมากขึ้น
ในการทํ า ทางเลื อ กในการติ ด ตั้ ง ดั ง กล า วพบว า ทุ ก ๆ แนวให ค วามรู สึ ก ต า งกั น แต
เนื่ อ งจากความสั ม พั น ธ ใ นจุ ด นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผู ค นที่ ห ลากหลาย มี ค วามเคลื่ อ นไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขาพเจาจึงเลือกแบบที่ 3 ที่ใหความรูสึกสดชื่น มีเรื่องราวหลากหลาย ใน
การตกแตงบริเวณนี้ อีกทั้งยังสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมมากกวาทางเลื่อบแบบอื่น ๆ

ภาพที่ 44 ภาพบริเวณสวนโถงรับรองกอนติดตั้งผลงานบริเวณที่ 1, 2 ,3
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ภาพที่ 45 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานในสวนรับรองบริเวณที่ 1, 2, 3 แบบที่ 1

ภาพที่ 46 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานในสวนรับรองบริเวณที่ 1, 2, 3 แบบที่ 1
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ภาพที่ 47 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานในสวนรับรองบริเวณที่ 1, 2, 3 แบบที่ 2

ภาพที่ 48 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานในสวนรับรองบริเวณที่ 1, 2, 3 แบบที่ 2
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ภาพที่ 49 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานในสวนรับรองบริเวณที่ 1, 2, 3 แบบที่ 3

ภาพที่ 50 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานในสวนรับรองบริเวณที่ 1, 2, 3 แบบที่ 3
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บริเวณหองพักแบบ Deluxe
เปนหองพักขนาด 32 ตารางเมตร จํานวน 52 หอง มีขนาดความยาวเปน 3 ชวงประตู
และถูกแบงเปน 3 สวน คือ สวนของพื้นที่เล็กๆ ไววางรองเทา และพื้นที่กอนเตรียมเขาสูภายใน
หองพัก ถัดมา คือ สวนของบริเวณหองพักโดยมีการวางโครงสีหลักที่ใช 2 สี คือ สีไมธรรมชาติซึ่ง
ถูกจัดวางไวบริเวณพื้น สวนโครงสราง และเฟอรนิเจอร และสีขาวของสวนผนังอีกดานหนึ่ง สวน
สุดทาย คือ สวนของระเบียงพักผอนบริเวณดานนอกของหองหันหนาสูแมน้ําปง
การวิเคราะหบริเวณที่จะติดตั้งจุดที่ 2 บริเวณ หองพักแบบ Deluxe
ในหองพักแบบ Deluxe นั้น บริเวณผนังปูนเหนือที่นั่งเลนตรงขามกับเตียงนอน มีพื้นที่
เปนผนังสีขาวเรียบยาวทั้งผนัง มีขนาดประมาณ 1.5 × 4 เมตร ผนังบริเวณนี้มีความสําคัญและมี
ความเหมาะสมในการติดตั้งผลงาน ขาพเจาจึงนําเสนอผลงานในชุดที่ 1 ประกอบไปดวยผลงาน
งอกงาม 2, อิสระ 2 และรากแกว ในการสื่อถึงความเคลื่อนไหวแบบอิสระ ในทามกลางวิถีศรัทธา
แบบชาวเหนือ มีความอบอุน ไมซับซอนและไมมีเรื่องราวใหจินตนาการมาก
แบบที่ 1 ขาพเจาทดลองการติดตั้งแบบแยกชิ้นโดยแบงใหแตละชิ้นมีระยะหางจากกัน
ในสัดสวนที่พอเหมาะกับผนังและของประดับตกแตง เพื่อทดลองการติดตั้ง ใหผลงานมีจังหวะที่
สอดคลองกับเครื่องประดับตกแตงภายในหอง
แบบที่ 2 ขาพเจาทดลองการติดตั้งแบบรวมกันเปนชุดเยื้องไปทางดานใดดานหนึ่งของ
ผนัง เพื่อใหมีการสอดคลองกับรูปทรงของเฟอรนิเจอร
แบบที่ 3 ขาพเจาทดลองการติดตั้งโดยแยกออกมาใชเพียงชิ้นเดียว โดยเยื้องไปทางดาน
ใดดานหนึ่งของผนัง เพื่อทดลองการเวนพื้นที่วางใหเกิดขึ้นของผนัง
การจําลองจุดติดตั้งทั้ง 3 แบบ ขาพเจาเลือกแบบที่ 3 เนื่องจากภาพจําลองในการติดตั้ง
ผลงานในแบบที่ 1 และ 2 นั้นผลงานติดตั้งที่เมื่อวางลงไปพบกับของประดับตกแตง โคมไฟ ทีวี
ประกอบกับตัวหองที่มีขนาดเล็กทําใหภาพที่ออกมาดูอึดอัดจนเกินไป สวนการจําลองแบบที่ 3 นั้น
ผลงานที่เมื่อวางลงไปบนผนังเหนือจุดนั่งพักผอน ซึ่งเปนบริเวณที่แสงเขาดูเดนชัด กลมกลืน และ
ไมขัดแยงกับของประดับตกแตงภายในหอง การติดตั้งดวยภาพขนาดเล็กใกลแสงสวางประตูบาน
เลื่อนขนาดใหญที่ระเบียงทําให บรรยากาศของภาพเปลี่ยนอารมณไดในแตละชวงเวลาเมื่อแสง
เปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 51 บรรยากาศภายในหองแบบ Deluxe

ภาพที่ 52 ภาพจําลองการติดตั้งภายในหองแบบ Deluxe แบบที่ 1

50

ภาพที่ 53 ภาพจําลองการติดตั้งภายในหองแบบ Deluxe แบบที่ 2

ภาพที่ 54 ภาพจําลองการติดตั้งภายในหองแบบ Deluxe แบบที่ 3
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บริเวณหองพักแบบ Club Suite
เปนหองพักที่มีขนาด 64 ตารางเมตรมีทั้งหมด 32 หอง โครงสีและสวนตางๆ คลายคลึง กับ
หองพักแบบ Deluxe แตสวนของพื้นที่ภายในที่เปนสวนของหองพักผอนที่มีขนาดใหญ และหรูหรา
กวา ถูกแบงแยกยอยออกเปน 2 สวน ดวยตูวางทีวีแบงแยกพื้นที่แตไมทําใหดูอึดอัด
การวิเคราะหบริเวณที่จะติดตั้งจุดที่ 3 บริเวณหองพักแบบ Club Suite
ในหองพักแบบ Club Suite นั้นเปนหองพักที่มีขนาดใหญที่สุด จะมีผนังสามารถเปด
ใหแสงจากภายนอกตัวอาคารเขามาในหองได สีสวนของผนังสีขาวอยูทางดานสวนพักผอนมีขนาด
ประมาณ 1.5 × 3 เมตร ผนังบริเวณนี้มีความเหมาะสมในการติดตั้งผลงานขาพเจาจึงนําเสนอผลงาน
ในชุดที่ 1 ประกอบไปดวยผลงาน 1 ชิ้น เปนภาพที่สื่อถึงความเคลื่อนไหวแบบอิสระ ในทามกลาง
วิถีศรัทธาแบบชาวเหนือ มีความอบอุน ไมซับซอนและไมมีเรื่องราวใหจินตนาการมาก
ขาพเจาไดจําลองการติดตั้งเพื่อการออกแบบและหาสัดสวนใหเหมาะสมกับพื้นทีใ่ นการ
ติดตั้ง ไว 3 แบบ
แบบที่ 1 ขาพเจาทดลองการติดตั้งแบบคู โดยแบงใหแตละชิ้นมีระยะหางจากกันใน
สัดสวนที่พอเหมาะกับผนังและของประดับตกแตง เพื่อทดลองการติดตั้ง ใหผลงานมีจังหวะที่
สอดคลองกับเครื่องประดับตกแตงภายในหอง
แบบที่ 2 ขาพเจาทดลองการติดตั้งแบบคูกันเปนชุด ลดขนาดภาพลง และวางชิดไปทาง
ชองแสงและระเบียงใหเกิดมุมมองแปลกใหม สอดคลองกับรูปทรงของเฟอรนิเจอร
แบบที่ 3 ขาพเจาทดลองการติดตั้งโดยแยกออกมาใชเพียงชิ้นเดียวโดยติดตั้งที่กึ่งกลาง
ของเดยเบด เพื่อทดลองการเวนพื้นที่วางใหเกิดขึ้นของผนัง
ขาพเจาไดเลือกใชแบบที่ 2 เนื่องจากภาพจําลองในการติดตั้งผลงานในแบบที่ 1 เปน
การจัดแบบวางจังหวะผลงานใหเต็มพื้นที่ เมื่อรวมกับสิ่งของที่วางเพื่อประดับตกแตง และโคมไฟ
ทําใหภาพที่ออกมาดูแนนจนเกินไป สวนในแบบที่ 3 เมื่อจัดวางผลงานลงในสวนของผนังที่อยูใน
หองที่มีขนาดใหญ ทําใหองคประกอบทั้งหมดออกมาดูไมสมดุล และชินตา สําหรับจุดติดตั้งใน
แบบที่ 2 เมื่อจัดวางภาพลงไปแลวทําใหเกิดความสมดุลลงในองคประกอบของหอง สรางความสงบ
และผอนคลายใหกับผูที่เขาพัก ไดมุมมองที่แปลกตามากขึ้น

52

ภาพที่ 55 บรรยากาศภายในหองแบบ Club Suite

ภาพที่ 56 บรรยากาศภายในหองแบบ Club Suite
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ภาพที่ 57 ภาพจําลองการติดตั้งภายในหองแบบ Club Suite แบบที่ 1

ภาพที่ 58 ภาพจําลองการติดตั้งภายในหองแบบ Club Suite แบบที่ 2
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ภาพที่ 59 ภาพจําลองการติดตั้งภายในหองแบบ Club Suite แบบที่ 3

ภาพที่ 60 ภาพจําลองการติดตั้งสามมิติ
ภาพจําลองการติดตั้งผลงานภายใน Model อาคารของโรงแรม The chedi
จังหวัดเชียงใหม Scale 1 : 75 ทดลองติดตั้งผลงาน
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ภาพที่ 61 ภาพจําลองการติดตั้งสามมิติ
ภาพจําลองการติดตั้งผลงานภายใน Model อาคารของโรงแรม The chedi
จังหวัดเชียงใหม Scale 1 : 75 ทดลองติดตั้งผลงาน

ภาพที่ 62 ภาพจําลองการติดตั้งสามมิติ
ภาพจําลองการติดตั้งผลงานภายใน Model อาคารของโรงแรม The chedi
จังหวัดเชียงใหม Scale 1 : 75 ทดลองติดตั้งผลงาน

บทที่ 6
บทสรุป
ในการสรางสรรคผลงานเรื่อง “ศรัทธา-ธรรมชาติ ” ขาพเจาไดแสดงออกถึงจินตนาการ
ที่มีตอสภาพแวดลอมที่เปยมดวยศรัทธาแหงธรรมชาติ สูความร่ํารวยทางวัฒนะธรรม อันเปนบอ
เกิดจากแรง บันดาลใจของขาพเจา และตองการจะถายทอดความงามในมุมมองของวิถีลานนาที่สื่อ
ถึง ความยิ่งใหญ ความสงบ มีอิสระ โดยการแสดงออกตามจินตนาการ ในดินแดนแหงความฝน
บวกกับขอมูลความเปนจริง เปนผลงานจิตรกรรมที่มีรูปแบบนามธรรม อันสะทอนถึงแนวความคิด
ของข า พเจ า ผ า นกระบวน การศึ ก ษาค น คว า ข อ มู ล จากเอกสารตํ า ราวิ ช าการต า ง ๆ และจาก
ประสบการณจริง นํามารวบรวม จัดหมวดหมู สูการคิดวิเคราะห จวบจนสรางสรรคเปนผลงาน
จิตรกรรม ที่ใชเทคนิคสีน้ํามันใน การสรางสรรค แสดงออกโดยวิธีการสรางแบบแผนที่ทับซอน
ขององคประกอบ เพื่อแสดงบรรยากาศความยิ่งใหญ ของศิลปะวัฒนะธรรม และความมีอิสระใน
การใชชีวิตตาง ๆ ในทองถิ่นลานนา ดังจะเห็นไดจากผลงานการสรางสรรคการสรางสรรคผลงาน
ชุดนี้ ยังเปนการออกแบบประยุกตผลงานใหมีความสอดคลองกับสถานที่
จากการศึกษาขอมูล แสดงไดเห็นถึงแนวความคิดในการออกแบบโรงแรม ที่ตองการจะ
สื่อถึงแนวคิดแบบรวมสมัยผสมผสานศิลปวัฒนธรรมลานนาที่ดีงาม และแสดงบรรยากาศความงาม
ความศรัทธาของมนุษยกับธรรมชาติสภาพแวดลอมที่อยูลอมรอบบริเวณอาคาร จากแนวความคิด
ในการตกแต งนี้ ก็ มี ค วามสอดคลอ งกั บ แนวความคิด ในการสร า งสรรค ผ ลงานเรื่ อง “ศรั ท ธาธรรมชาติ” ของขาพเจา โดยไดทําการศึกษาในบริเวณที่ตองการจะติดตั้งผลงาน บริเวณโถงรับรอง
ประชาสัมพันธเคานเตอรหองโถง บริเวณนั่งพักผอน โถงทางเดิน และภายในหองพัก สําหรับ
บริ เวณที่ มีผูคนสั ญจรไปมาและใชผัก ผอน นัดพบ ดังนั้ น จึงเปน จุดสําคัญในการที่จ ะประยุ ก ต
ผลงานเขาไปติดตั้ง เพราะในบริเวณดังกลาวยังตองการมุมมองใหม ๆ และภาพของการจดจํา หากมี
ผลงานที่จะสรางเอกลักษณประดับตกแตง การสรางสรรคผลงานในชุดนี้เมื่อสิ้นสุดผลการทํางาน
และการทดลองพบวา สิ่งที่เกิดขึ้นชวยสงเสริมคุณคาดานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเชื่อชองคน
ลานนา ใหเกิดการเผยแพรเขาใจแนวและวิธีคิดมากขึ้น ความลงตัวกับสถานที่ สงเสริมซึ่งกันและ
กันทั้งตัวรงแรมและผลงาน อีกทั้งยังเพิ่มสุนทรียะ ทางดานอารมณ ความรูสึกสุข สงบ แฝงดวย
ความนับถือ กับมุมมองดังกลาว
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จากการสรางสรรคและการติดตั้งผลงานภายในสถานที่ของโรงแรม The Chedi จังหวัด
เชียงใหมเปนกรณีศึกษาในการออกแบบสรางสรรคผลงานเรื่อง “ศรัทธา-ธรรมชาติ” ทําใหขาพเจา
ไดรับความรูและไดพัฒนา ความคิด การวิเคราะห การออกแบบอยางเปนขั้นตอน ในการสรางสรรค
ผลงานและประยุกตผลงาน ศิลปะเขาไปมีสวนรวมกับสถานที่ติดตั้ง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
สังคม และยังไดพัฒนาการทํางานของตนเอง ถือไดวาเปนประสบการณที่ดีมีประโยชน อันจะเปน
ผลสําเร็จตอไปในอนาคต
ขอเสนอแนะ
ในการวางแผนการทํางานตองกําหนดใหเปนขั้นตอน และปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นให
สําเร็จ ตรงตอเวลา ขยันและอดทนตออุปสรรคตาง ๆ การศึกษาขอมูลตาง ๆ ในการสรางสรรค
ผลงานควรจะมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนในตํารา อินเตอรเน็ต ภาพเขียนภาพถายและสถานที่
จริง เพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจอยางแทจริงตอการสรางสรรค ผลงานสรางสรรคนอกจากจะ
มีความงามแลวยังตองสื่อแสดงอารมณ ความรูสึก ตอผูพบเห็นไดอยางชัดเจน การนําเสนอผลงาน
การสรางสรรคจะตองสรางสุนทรียภาพภายในอาคารสถานที่และเปนการเผยแพรผลงานศิลปะ อัน
จะมีประโยชนตอวงการศึกษาศิลปะ ตอผูที่สนใจ และตอสาธารณชนทั่วไปที่ไดพบเห็น
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