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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปญหา
การนําเสนอผลงานศิลปะสิ่งทอ ชุด “พลังแหงธรรมชาติ” เพื่อติดตั้ง Bangkok Oasis
spa เปนการประยุกตผลงานศิลปะสิ่งทอใหเขามามีบทบาทเพื่อประดับตกแตง สรางความ
สวยงามและบรรยากาศของอาคาร การสรางงานชุดนี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
ความงามตามธรรมชาติไมวาจะเปน ใบไม, ตนไม,พระอาทิตย,แมน้ํา หรือแมแตทะเล
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ที่โอบลอมอยูรอบ ๆ ตัวเราอยูเสมอจนเกิดเปนความเคยชินกับมัน แตมีสิ่งหนึ่งที่
นาแปลกใจเมื่อเราลองมองธรรมชาติในชวงที่เรารูสึกเหนื่อยลาจากวันที่ทํางานเหน็ดเหนื่อย หรือ
สิ้นหวังจากสิ่งที่เราหวังไว หรือทุกขใจจากสิ่งตาง ๆ จนไมรูวาจะตองทําอยางไร เมื่อเราหยุดนิง่ และ
ทอดสายตาออกไปละทิ้งจากทุกสิ่งทุกอยางที่อยูตรงหนาซึ่งเปาหมายเราจะพบวาสิ่งที่เราเห็นอยู
ตรงหนานั้นก็คือ ทองฟาสีคราม , ตนไมสีเขียวขจี วิวทิวทัศนที่ไรมันทําใหเราเหมือนหยุดพักจาก
สิ่งตาง ๆ ที่พัดถาโถมเขามาในชวงนั้นเหมือนตองกับมนตสะกด สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตทําใหเรา
ผอนคลายและสบายใจจากสิ่งที่เราแบกรับมาอยางหนักอึ้งเหมือนกับเราไดดูดซับเอาพลังจาก
ธรรมชาติเขามาเติมเต็มเราซึ่งออนลาไดการพักผอนในบรรยากาศที่เต็มไปดวยธรรมชาติหรือการ
นวดเพื่อผอนคลายและสบายใจจากสิ่งที่เราแบกรับมาอยางหนักอึ้งเหมือนกับเราไดดูดซับเอาพลัง
จากธรรมชาติเขามาเติมเต็ม ซึ่งเราออนลาไดการพักผอนในบรรยากาศที่เต็มไปดวยธรรมชาติหรือ
การนวดเพื่อผอนคลาย ซึ่งสถานที่หนึ่งที่ชวยผอนคลายของคนเมืองหลวงที่ไมคอยมีเวลาไปสัมผัส
กับธรรมชาติจะเห็นไดวาสปานั้นเปนทางเลือกหนึ่งในการพักผอนของกลุมคนที่คอนขางจะมีฐานะ
และสปานั้นก็เปนที่นิยมกันอยางแพรหลายกันจนมีเปดเปนสาขามากมาย โดยเฉพาะสปาที่มี
บรรยากาศแบบธรรมชาติ เพราะธรรมชาติเปรียบเสมือนน้ําหลอเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกเพราะเหตุนี้
การดึงธรรมชาติเขามาในชีวิตเราใหมากขึ้นทําใหมนุษยเราผอนคลายมากขึ้น เพราะเหตุนี้ขาพเจา
จึงคิดคนชุดงาน “พลังแหงธรรมชาติ”ที่สื่อออกมาในรูปแบบงานศิลปะสิ่งทอแบบงาน ซึ่งงานสิ่งทอ
นั้นจะใหผิวสัมผัสออนนุมจากตัวเสนใย เพื่อใชในการตกแตง Bangkok Oasis spa เพื่อให
ผูรับบริการรูสึกผอนคลายมากขึ้นจากการรับชมผลงาน
1

2
วัตถุประสงคของการสรางสรรค
ในการสร างสรรคผลงานชุด “พลังแหงธรรมชาติ”ไดแสดงออกมาด วยรู ปแบบงาน
ศิลปะสิ่งทอที่เกิดจากการจินตนาการจากรูปทรงที่เห็นในการสรางสรรคผลงาน ครั้งนี้ขาพเจามี
จุดมุงหมายในการแสดงออกใหเห็นถึงความสําคัญจึงลําดับตัวอยางดังตอไปนึ้
1. เพื่อสรางสรรคงานดานศิลปะสิ่งทอที่ไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
2. เพื่อใชในการตกแตงBangkok Oasis spa เพื่อตองการใหเกิดความสรางสรรคใน
ดานความงามและสอดคลองของการตกแตงสถานที่และโครงสราง
สมมุติฐาน
การดึงเอารูปทรงและสีสันของธรรมชาติมาผสมผสานกับจินตนาการกอเกิดความคิด
จินตนาการดึงไปสูอารมณทางสุนทรียเพื่อสรางความผอนคลายและเติมเต็มทางดานอารมณ
ขอบเขตของการสรางสรรค
ความสําคัญของผลงานและสถานที่แบงเปน 4 สวนดวยกันคือ
1. เนื้อหา นําเสนอความประทับใจในความงามของธรรมชาติที่กอใหเกิดจินตนาการ
และความรูสึกแนวเรื่องจากผลงาน ชุด “พลังแหงธรรมชาติ” ขาพเจาไดหยิบเอารูปทรงและสีสัน
ของธรรมชาติ ซึ่งในผลงานชุดนี้ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจมาจากบึงบัวที่ประกอบไปดวย ใบบัว
ดอกบัว วงน้ํา ฯลฯโดยนําโครงสรางของสิ่งเหลานี้มาใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบและ
กําหนดรูปทรง,สีสันในการสรางงาน ยกตัวอยางเชน นําโครงสรางของใบบัวที่มีลักษณะตาง ๆ ไม
วาจะกลมขอบเรียบกวาง , กลมขอบหยก, วงรีเวากลาง ฯลฯ มาใชเพื่อสรางความรูสึกที่สบายผอน
คลายเนื่องจากรูปทรงกลมนั้นจะใหความรูสึกที่เคลื่อนไหวเปนอิสระไมอึดอัดเหมือนรูปทรงที่เปนสี่
เหลียม เชน รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เมื่อผสมผสานเขากับโทนสีเขียวของใบบัวที่อยูในสีโทนเย็นนั้น
ชวยสรางความผอนคลายและจรรโลงใจใหกับผูพบเห็น
2. เพื่อศึกษารูปแบบของการออกแบบและตกแตงภายใน Bangkok Oasis spa
2.1 เพื่อศึกษาโครงสรางและการตกแตงของ Bangkok Oasis spa
2.2 เพื่อใหทราบถึงความกลมกลืนของบรรยากาศภายใน โดยศึกษาพื้นที่และ
องคประกอบ ตาง ๆ Bangkok Oasis spa
3. ศึกษาความสัมพันธและสอดคลองกับผลงานที่นําไปติดตั้งสถานที่
3.1 เพื่อใหทราบถึงขนาดของพื้นที่ติดตั้งและชิ้นของผลงานที่ติดตั้ง
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3.2 เพื่อศึกษาโครงสรางและการตกแตงของสถานที่เพื่อใชในการออกแบบชิ้นงาน
เพื่อให สงเสริมกับสถานที่
3.3 เพื่อศึกษาแนวความคิดของสถานที่เพื่อเชื่อมโยงใหเขากับตัวงาน
4. ศึกษาแบบจําลอง (MODEL) เพื่อศึกษาสถานที่โดยรวมใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให
ทราบสัดสวนที่เกิดขึ้นระหวางพื้นที่จุดติดตั้งชิ้นงานกับชิ้นงานวามีความเหมาะสมในเรื่องขนาด
และสถานที่
ขั้นตอนของการศึกษา
1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับผลงานปฏิบัติ
1.1 จากรูปทรงจริงตามธรรมชาติ
1.2 จากขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร
2. วิเคราะหขอมูลและเตรียมงานตนแบบ (Sketch)
3. คัดเลือกงานตนแบบฉบับเพื่อนําไปขยาย
4. นําผลงานของการนําเสนอผลงานมาวิเคราะห
5. ปฏิบัติงานจริง
6. สรุปผลการสรางสรรคตามวัตถุประสงค
วิธีการศึกษา
1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับงานสรางสรรค
1.1 ประสบการณดานความรูสึกสวนตัว
1.1.1 การไดเห็นและไดรับรูถึงสีสันและความงามของธรรมชาติในชวงของ
อารมณ ค วามรู สึ ก หนึ่ ง ที่ ทํ า ให รู สึก ถึ ง พลั ง ของธรรมชาติ ที่ ช ว ยมาเติ ม เต็ ม ให เ ราเกิด พลั ง ที่ จ ะ
เดินหนาตอไป
1.2 ทางดานการกําหนดรูปทรงของงานสรางสรรค
1.2.1 จากความประทั บ ใจในธรรมชาติ นี้ ข า พเจ า ได นํ า เอารู ป ทรงตาม
ธรรมชาติที่ประทับใจมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบในผลงานชุด “พลังแหงธรรมชาติ” เชน
นําเอารูปทรงของดอกบัวตูมที่ใหความรูสึกที่ออนนอมเหมือนคนพนมมือมาใชในการออกแบบ
หรือชุดสีของงานที่ไดแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศในชวงเวลาตาง ๆ เปนตน
1.2.2 จากข อมูลที่ไดรับจากเอกสารวรรณกรรม/นิต ยาสาร/ผลงานศิ ลปน
ศึกษาจากศิลปนที่ชื่นชอบไดแก ไมวาจากงานของกลุมที่มีชื่อวา NEEDLEWEAVING EASY
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EMBROIDERY. โคลด โมเนต, คอนสแตนติน แบรนคูชี่, ปาโปน ปกัสโซ หนังสือใน
หองสมุด นิตยสารหรือสื่อโทรทัศน หรืออินเตอรเน็ต เพื่อนําตัวอยางผลงานที่ชื่นชอบในสวนของ
วิธีการและเทคนิค เชน ในเรื่องของรูปรางและรูปทรงที่มีจังหวะที่ดูเคลื่อนไหวเปนอิสระดวยเสนโคง
ในงานประติมากรรมของคอนสแตนติน แบรนคูชี่ที่ไดนํามาใชในการออกแบบโครงสรางในผลงาน
ชุดพลังแหงธรรมชาติ การจัดวางองคประกอบและเทคนิคของงานสิ่งทอที่นําเสนใยมาขัดสานสราง
เปนเนื้องาน
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากงานของกลุ ม ที่ มี ชื่ อ ว า NEEDLEWEAVING
EASY EMBROIDERY.

ภาพที่ 1 “Round manadala” ของ Lovella Ballerino
โคลด โมเนต

ภาพที่ 2 “The House of Parliament : stormy sky”
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คอนสแตนติน แบรนคูชี่

ภาพที่ 3 “Melle Pagany , 1931”
ปาโปน ปกัสโซ

ภาพที่ 4 “Woman in a hat”
ซึ่งขอมูลเหลานี้ขาพเจาจะทําการศึกษาคนควาอยางละเอียด จาก
เอกสารหนังสือในหองสมุดตาง ๆ เพื่อเปนการใชภาพประกอบศึกษาขอมูล
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2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อเตรียมงานสรางสรรค
2.1 ศึก ษาผลงานและเทคนิคของศิลปที่นํ า มาใช เ ป น แรงบั น ดาลใจวา มี ค วาม
เชื่อมโยงและชวยสงเสริมเพื่อใชในการพัฒนาใหกับผลงานของขาพเจาอยางไร
2.1.1 ขาพเจาคิดวาจากการศึกษาที่ผานมาทําใหขาพเจาทราบวางานของ
ข า พเจ า ควรออกมาในรู ป แบบและทิ ศ ทางใดเพื่ อ ที่ จ ะได ถ า ยทอดแนวความคิ ด ตามอารมณ
ความรูสึกสวนตัวถึงความงามและความรื่นรม และพลังที่ไดรับจากธรรมชาติ
3. วิเคราะหจากผลงานเพื่อเตรียมการสรางสรรค
3.1. ทบทวนผลงานจากที่ขาพเจาเคยปฏิบัติงานที่ผานมาในเรื่องแนวความคิดและ
รายละเอียด
3.1.1 ขาพเจาเคยทํางานเบื้องตนอยูในชวงศึกษาปริญญาตรีที่ผานมามีการ
ทํางานสรางสรรคในเรื่องแนวความคิดรายละเอียดและเทคนิคโดยใชการทอบนโครงสรางเหล็ก
เพื่อสรางมิติใหกับตัวงานโดยใชเหล็กดัดเปนโครงรูปแบบตาง ๆ และขึ้นเสนยืนบนโครงเหล็กที่
ออกแบบไวแทนการขึ้นเสนยืนบนกี่ทอผาเหมือนกับการทอผาที่นิยมทั่วไปซึ่งจะมีขอจํากัดในเรื่อง
ของรูปทรงซึ่งขาพเจาตองการสรางงานสิ่งทอที่มีรูปทรงอิสระและแปลกใหมเพื่อเปดกวางและ
ตอบสนองตอความคิดและจินตนการของขาพเจาใหมากยิ่งขึ้น
3.1.2 กอนที่จะมาเปนผลงานสรางสรรคชุด “พลังแหงธรรมชาติ” ขาพเจาได
ผานขั้นตอนและกระบวนการคิดและทดลอง สรางสรรค และพัฒนาเพื่อใหไดผลงานที่สวยงามและ
ลงตัวที่สุดตามความคิดและจินตนาการโดยจะแบงเปนชวงระยะเวลาดังนี้
1. ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ (Pre-Thesis)
2. ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ (Thesis)
1. ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ (Pre-Thesis)
ในชวงผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ (Pre-Thesis) ไดทํางาน
สรางสรรคแบงออกเปน 2 ระยะดวยกันเนื่องจากไดรับอิทธิพลและแรงบันดาลใจ เนื้อหา ในการ
สรางสรรคผลงานที่แตกตางกันซึ่งเปนตัวกําหนดสีสันและรูปทรงในการออกแบบ
ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1
ผลงานสรางสรรคกอนศิลปวิทยานิพนธ ระยะที่ 1 เปนเรื่องราว
เกี่ยวกับชาวเขาที่มีเครื่องแตงกายที่งดงามเปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมวาจะดวยสีสันที่แปลกตาใช
การตัดกันของสีที่สด เชน สีแดงของภูบนชุดสีดํา ฯลฯ ที่ปะดับไปดวยเครื่องประดับเงินที่แวววาว
พริ้วไหวไปกับการรายรําตามจังหวะดนตรีอยางสนุกสนานในงานเทศกาลจากแรงบันดาลใจที่
กลาวมานี้ขาพเจาไดนํามาเปนตัวกําหนดในการออกแบบในเรื่องของรูปทรงและสีสันในตัวงานโดย
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ใชการทอดวยเสนใยชนิดตาง ๆ เชน ฝาย ไนลอนและอื่น ๆ ผสมผสานกับวัสดุตาง ๆ ทอบนโครง
เหล็กที่ดัดตามที่ออกแบบไวซึ่งจะแบงออกเปน 2ชวงดวยกันชวงแรกจะเปนงาน 3มิติเพื่อใหเกิด
การอิสระและเคลื่อนไหวในตัวงานโดยใชรูปทรงของคนที่กําลังรายรํามาออกแบบโดยใชการตัด
ทอนรายละเอียดใชเสนที่เคลื่อนไหวเพื่อทําใหเกิดจังหวะที่ลื่นไหลและเชื่อมโยงซึ่งจากผลงานที่
สําเร็จในงาน 3 มิตินี้ทําใหขาพเจาไดเห็นถึงปญหาและขอจํากัดของงานทอที่ใชโครงสราง 3 มิติมี
หลายประการ
1. ปญหาในการยึดจับของเสนยืนบนโครงเหล็ก
2. ป ญ หาในการการเก็บซ อ นเส น ดา ยเนื่ อ งจากงาน3มิติจ ะตอง
สามารถมองไดรอบทิศทาง
3. โครงสรางที่ซับซอนเกินไปจะเปนอุปสรรคในการทอ
จากปญหาที่เกิดขึ้ในชวงแรกที่ทําเปนงาน3มิตินั้นทําใหขาพเจาได
ลองนําเสนอผลงานในรูปแบบ 2มิติแทน เพื่อลดมุมมองและโครงสรางที่ซับซอนเกินไปทําใหการ
ยึดจับของเสนยืนบนโครงเหล็กและความถี่ดีขึ้นทําใหตัวงานมีความแนน
ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 2
ผลงานในระยะที่ 2 นี้จะมีความแตกตางจากชวงแรกอยู 2เรื่องคือ
1.ขนาด และ 2.เนื้อเรื่องและที่มาของแรงบันดาลใจ ขนาดในชวงแรกของผลงานระยะที่ 2จะมี
ขนาดใหญกวาในชุดหลังเพื่อตองการที่จะเนนในเรื่องรายละเอียดและประกายของสีที่เกิดจากการ
ขัดกันของกลุมเสนใยและความแตกตางในเรื่องของแรงบันดาลใจที่ระยะแรกเปนเรื่องของชาวเขา
และเครื่องดนตรีที่ใชเปนตัวกําหนดในการออกแบบชิ้นงานมาเปนเรื่องราวของธรรมชาติเนื่องจาก
ที่ ข า พเจ า ได ศึ ก ษาเรื่ อ งราวของชาวเขาในช ว งต น นั้ น ทํ า ให ข า พเจ า ได เ ห็ น บรรยากาศและ
ทัศนียภาพ ของ ปาไม แมน้ําลําธาร ฯลฯ ไมวาจากสถานที่จริง สารคดี หรือภาพถาย ทําใหขา พเจา
มีความรูสึกที่สดชื่นและสบายใจในบรรยากาศที่สวยงามเหมือนมีพลังอะไรบางอยางที่แอบแฝงอยู
เพราะเมื่อเราไดทอดสายตามองไปที่ทองฟา แมน้ํา และขุนเขา จะทําใหเรารูสึกผอนคลายเมื่อยาม
ที่เรารูสึกเกนื่อยลาทอแทและสิ้นหวังทําใหเรารูสึกดีขึ้น ตัวผลงานนั้นยังคงเปนงานรูปแบบ 2มิติ
และใชเทคนิคการทอบนโครงเหล็กเชนเดิมแตจะคลี่คลายโครงสรางใหมีความซับซอนนอยลง
เพื่อใหแสดงพลังของสีและลายละเอียดในตัวงานใหทํางานมากยิ่งขึ้นโดยไมมีตัวโครงสรางมา
รบกวนสายตา
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จากการศึกษาและปฏิบัติงานในระยะที่ 2 นี้ทําใหขาพเจาไดพบวา
การที่ใชเสนยืนที่มีความหลากหลายของสีนั้นจะชวยทําใหงานดูมีมิติและสวยงามยิ่งขึ้นกวาแตเดิม
เนื่องจากการทอเกิดจากการขัดกันทํามุม 90 องคศาของกลุมดา 2กลุมคือเสนยืนกับเสนพุงที่มี
ขนาดที่ใกลเคียงกันจะเกิดการลวงตาของสีที่แตกตางกันทําใหสีของงานดูมีมิติและสวยงามยิ่งกวา
การ ที่ใชเสนยืนเพียงสีเดียว เชน สีดํา สีน้ําเงินกรมทา ขึ้นเปนเสนยืนสีเดียวกันทั้งชิ้นงานมิติของสี
ที่เกิดขึ้ก็จะกระจายเทา ๆ กันทั่วงาน
2. ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ (Thesis)
ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธในชุดนี้เปนผลงานสรางสรรคผลงาน
ศิลปะสิ่งทอสําหรับติดตั้ง ณ หองรับรองและหองสปาของ Bangkok oasis spa สุขุมวิท 31
กรุงเทพฯ เรื่อง “พลังแหงธรรมชาติ” จะเห็นไดวาการออกแบบผลงานในชุดนี้จะมีอีกปยจัยหนึ่งคือ
สถานที่มาเปนตัวกําหนดในการออกแบบทั้งรูปทรงและสีสันของตัวชิ้นงานซึ่งจะแตกตางในการ
ทํางานในชวงแรก ๆ ที่ผานมาที่จะไมมีสถานที่มาเปนตัวกําหนดในการสรางสรรคผลงานทําให
สามารถทํางานตามความคิดไดเต็มที่โดยไมมีขอจํากัด ซึ่งผลงานสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธที่
ใชติดตั้งในหองรับรองและหองสปาของ Bangkok oasis spa เรื่อง “พลังแหงธรรมชาติ” นั้น
ขาพเจาไดดึงเอาบึงบัวที่เปนจุดเดนของตัวสถานที่มาใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ บึงบัว
เปรียบเสมือนโลกใบเล็ก ๆ ใบหนึ่งที่สรางความร็สึกสดชื่นและชวยใหจิตใจสงบและผอนคลาย ตัว
บัวนั้นมีความหลากหลายทั้งรูปทรงและสีสัน
3.1.3 ในการที่ขาพเจาศึกษาวิเคราะหผลงานของศิลปนนั้นดิฉันคิดวามีสวน
ชว ยเป นแรงผลั ก ดั น ในการทํา งานไดดีอยา งยิ่งจะขอ ยกตัว อย า งการที่ ไดวิเคราะหข องศิ ลปน
คอนสแตนติน ที่มีการนํารูปทรงจากธรรมชาติมาดัดแปลงใหมีจังหวะเคลื่อนไหว เรียบงายและ
สวยงาม
3.2 เมื่อขาพเจาไดศึกษาวิเคราะหขอมูลดังกลาวแลวจากนั้นขาพเจาจึงอยาก
นําเสนอแนวทางที่ปรากฏออกมาจากภาพรางตามแบบตาง ๆ เพื่อบอกทิศทางวาทําไมจึงไดภาพ
รางอยางนี้เปนเพราะอะไรเพื่อเปนตัวอยางเบื้องตนในการนําไปขยายตอไป
4. การสรางสรรคผลงาน
4.1 กําหนดหัวขอเรื่องที่ตองการรางภาพ แลวหาขอมูลที่สามารถเปนแนวทางใน
การทํางานมาใชในการรางภาพผสมผสานกับจินตนาการสวนตัวเพื่อถายทอดออกมาใหเห็นใน
ภาพราง
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4.2 นําภาพรางที่มีหลายแบบมาวิเคราะหเอาศึกษาในเรื่ององคประกอบ จังหวะ
สี และความงาม มาพิจารณาเพื่อเลือกแบบขยายจริง
4.3 ลงมือปฏิบัติงานสรางสรรคเมื่อเสร็จแลวนํามาพิจารณาเปนตัวผลงาน เพื่อ
ตรวจสอบวาขาพเจาพอใจหรือไมพอใจในงานของขาพเจามีอะไรบาง
5. การนําเสนอผลงาน
5.1 เมื่อขาพเจาไดพิจารณาตามเวลาของการปฏิบัติงานขาพเจาจะสรางสรรค
ผลงาน 8 ชิ้นในระยะเวลา 1 ป
5.2 ผลงานสรางสรรคขาพเจาเปนงาน 2 มิติ ที่ใชวิธีการถักทอเสนใยบนโครงเหล็ก
การนําเสนอผลงานดิฉันจึงอยากจะนําภาพเสก็ตตางมาประกอบกับผลงานที่จะนําเสนอดวย
5.3 ฟ ง คํ า วิ จ ารณ แ ละนํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ งานสร า งสรรค ที่ ผ า นมาเพื่ อ การ
พัฒนาจากงาน3มิติ มาเปนงาน 2มิติที่มีรูปแบบและโครงสรางใหมีความซับซอนนอยลงเพื่อแสดง
พื้ น ผิ ว และรายละเอี ย ดของตั ว ผลงานให ม ากยิ่ ง ขึ้ น และจึ ง นํ า มาบั น ทึ ก เป น ข อ มู ล เพื่ อ นํ า ไป
สรางสรรคงานตอไป
5.4 การนําเสนอผลงานจะนําเสนอในรูปแบบงานสรางสรรคศิลปะสิ่งทอที่มีรูปทรง
ใหมีและเปนงาน 2 มิติ
6. สรุปผลงานสรางสรรค ผลงานสรางสรรคชุด “พลังแหงธรรมชาติ” จะสื่อออกมา
ในรูปแบบงานศิลปะสิ่งทอ 2 มิติโดยใชโครงสราง และการออกแบบที่ไดแรงบันดาลใจมากรูปทรง
ธรรมโดยใชเรื่องราวของสระบัวมาเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบเพื่อใหมีการเชื่อมโยงและ
สงเสริมใหกับตัวสถานที่ บางกอก โอเอซิส สปา ที่ใชเปนสถานที่ในการติดตั้งผลงาน

บทที่ 2
ขอมูลเกี่ยวกับการสรางสรรค
แนวความคิดที่มีอิทธิพลตอแรงบันดาลใจ
ตั้งแตโบราณกาลมนุษยใชชีวิตรวมกับทวงทํานองของธรรมชาติซึ่งธรรมชาตินับไดวา
เปนสิ่งที่ไดหลอเลี้ยงทุกสรรพสิ่งบนโลก เราเชื่อกันวาพลังและทุกสิ่งเกิดมาจากธาตุตาง ๆ ที่มีอยู
ในธรรมชาติ อาจกลาวไดวาธรรมชาตินั้นเปนแหลงทิพยโอสถแหงหนึ่งที่เปนตนกําเนิดของแนวคิด
แบบธรรมชาติบําบัด ซึ่งเปรียบกับการดํารงชีวิตของผูคนในยุคสมัยที่อยูทามกลางความสับสน
วุนวายการแขงขันกัน ในเรื่องการทํางาน จนลืมใหเวลากับตนเอง ขาดการดูแลเอาใจใสตอตนเอง
มากเกินไป จนหลงลืมความงามของธรรมชาติที่เ ราคิ ดวาเปน เรื่องไกลตัว ดั่ง นั้นการไดสัม ผัส
ธรรมชาติที่เปนเสมือนตนกําเนิดของแหลงพลังเพิ่มเติมตามสถานที่ตาง ๆ ซึ่งผูคนสวนใหญใน
เมื อ งที่ มี เ วลาพัก ผ อ นเพีย งเล็ก นอ ยจะเอาเวลาส ว นใหญไปกั บสปา เพื่อ จะได เ พลิ ด เพลิ น กั บ
บรรยากาศแบบธรรมชาติและการนวดเพื่อผอนคลายซึ่งในผลงานชุดนี้ขาพเจาไดหยิบนําสระบัว
มาเปนแรงบันดาลใจในการทํางานเนื่องจากสระบัวนั้นใหความรูสึกรื่นรม, รมเย็น และรูลึกสบาย
ผอนคลาย ไมวาจะเปนน้ําใสเย็นที่ใหความรูสึกชุมชื้นและสัมผัสของวงน้ําบนผิวน้ําเมื่อเรานั่งมอง
ใหเรารูสึกผอนคลายเหมือนกับความทุกขที่รวงลงมาไดกระจายหายไปเหมือนกับวงน้ํา ไมวาจะ
ดอกบัวที่ชูชอเบงบานอวดความงาม บัวมีหลายสีหลากขนาดบางชนิดมีกลิ่นหอมออน ๆ สราง
ความเบิกบานเมื่อพบเห็น และตัวของบัวเองก็มีคุณคาและความหมายซอนอยู เพราะบัวเปน
สัญลักษณคุณงามความดีและปญญาในพระพุทธศาสนา คนไทยโบราณยังเชื่ออีกวาบานใดปลูก
ดอกบัวไวประจําบาน จะทําใหเกิดความบริสุทธิ์สะอาด ความเบิกบานและแจมใส นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่ออีกวาบัวชวยทําใหเกิดความหวงใยผูกพันของคนดั่งสายใยบัว ดังนั้นไมวาจะ รูปทรง สี
กลิ่น และความหมายลวนแลวแตเปนความสําคัญที่เกิดเนื่องมาจากแรงดลใจจากบัว ที่ถือไดวา
เปนราชินีแหงไมน้ํา, ปลา ฯลฯ
จากแรงบันดาลใจทั้งหมดทั้งมวลที่ไดจากบึงบัวไมวาจะเปน ดอกบัว ใบบัว วงน้ํา ทํา
ใหเกิดเปนการศึกษาคนควาเพิ่มเติมในสวนของเนื้อหาเกี่ยวกับ “ บัว ” และความหมายที่ลึกซึ้งของ
คําวา “ สปา ”เพื่อหาความลงตัวและสมบูรณของการสรางสรรคศิลปะตอไป
10
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อิทธิพลจากธรรมชาติ
1. สระบัว
โครงสร า งของสระบั ว นั้ น ให ค วามรู สึ ก รื่ น รม, ร ม เย็ น ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย วงน้ํ า
แสงแดดที่ตกกระทบบนผิวน้ํา ดอกบัว ใบบัว และสิ่งตาง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต ประกอบกัน
ขึ้นเปน “ สระบัว” ที่ใหความรูลึกสบายผอนคลายเมื่อไดมอง ไมวาจะเปนน้ําใสเย็นที่ใหความรูสึก
ชุมชื้นและสัมผัสของวงน้ําที่แพรกระจายบนผิวน้ําเมื่อเรานั่งมองใหเรารูสึกผอนคลายเหมือนกับ
ความทุกขที่รวงลงมากระจายหายไปเหมือนวงน้ําไมวาจะดอกบัวที่ชูชอเบงบานอวดความงาม บัว
มีหลายสีหลากขนาดบางชนิดมีกลิ่นหอมออน ๆ สรางความเบิกบานแกบุคคลเมื่อพบเห็น เปรียบ
ดั่งสวนสวรรคเล็ก ๆ ที่สัมผัสได
1.1 วงน้ํา วงน้ําเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดจากวัตถุที่ตกกระทบบน
พื้นผิวน้ําที่นิ่งสงบเกิดเปนวงน้ํากระเพื่อมเปนวงขยายตามน้ําหนักของวัตถุแผกระจายเปนวงราว
กับกําลังเตนรํากันอยางสนุกสนานราวกับจิตใจมนุษยที่บางครั้งนิ่งสงบเสียจนดูหงอยเหงาขาด
ชีวิตชีวาวงน้ํากระเพื่อมที่เกิดจากการตกกระทบลงบนผิวน้ํานั้นก็เหมือนกับมีสิ่งที่มาตกกระทบลง
ที่จติ ใจไมวาจะรายหรือดีแตสิ่งเหลานั้นก็กอใหเกิดจังหวะการเคลื่อนไหวลีลาของชีวิต
1.2 แสงแดดที่ตกกระทบลงบนผิวน้ํา พื้นน้ํานั้นเปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะทอน
ทุกสิ่งทุกอยางใหปรากฏแมแตแสงอาทิตยอันรอนแรงนั้นก็ยังสะทอนบนผิวน้ําที่พริ้วไหวไปตาม
สายลมเปนประกายระยิบระยับราวกับอัญมณีทีหรูหราแปรงประกายงดงาม
1.3 บัว (ปริมลาภ เสริมลาภ 2477 : 25) บัวถือไดวาเปนราชินีแหงไมน้ําที่มีสีสัน
ความงามและกลิ่นที่สามารถสรางความเยายวนและสะกดใจไดในเวลาเดียวกันซึ่งดอกบัวนั้นเปน
พืชน้ําที่มีมาแตครั้งโบราณซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร ไดคนพบดอกบัวแหงในสุสานของกัษ
ตริยรามาเลสและตุตันคาเมนแหงอียิปต ซึ่งมีระยะเวลาอยูในชวง 3,000- 4,000 ปมาแลวซึ่งชาว
อียิปตเรียกกันวา บัวศักดิ์สิทธิ์แหงลุมแมน้ําไนล “ The sacred lotus of the Nile ” และมีการ
คนพบภาพเขียนบนผนังที่มีรูปสระบัวและรูปจําลองของบัวสายในซากอาคารดวย ซึ่งชาวอียิปตมี
ความเชื่อกันวาบัวเปนเครื่องหมายของความบริสุทธิ์และยังถือเปนสัญลักษณของเทพผูครองฟา
คือ เทพเอมอน หรือ เทพรา ทางศาสนาพราหมณ- ฮินดูเองก็มีความเชื่อวาดอกบัวเปนตนกําเนิด
ของทิพย ความบริสุทธิ์ และอัจฉริยะบุคคล และยังถือเอาดอกบัวเปนตัวแทนของพระลักษมี ชายา
ของพระวิษณุและเปนดั่งมารดาของเทพทั้งปวง อีกทั้งความเชื่อของพุทธประวัติเองก็ดอกบัวมี
ความเกี่ ย วข อ งและมี ความสํ า คั ญ ตอ พุ ท ธศาสนาตั้ ง แต ป ระสู ติ ตรั ส รู แ ละปรินิ พ าน ซึ่ ง ตั้ ง แต
พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรูและปรินิพานซึ่งการตรัสรูของพระพุทธเจานั้นเปรียบเสมือนการเกิดของ
ดอกบัว คือ ความดีความงดงามนานัปการที่ถือกําเนิดขึ้นทามกลางความทุกขและกิเลสทั้งหลาย
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ทั้ ง ปวงของมนุ ษ ย ที่ เ ปรี ย บดั่ ง โคลนตม ดั่ง คํา ที่พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจา ทรงตรั ส เทศนาแก เ หล า
ปญจวคีทั้ง 5ที่เปรียบเทียบความเปนมนุษยกับดอกบัว 4 เหลา อันไดแก 1. บัวพนน้ํา 2. บัวปริ่ม
น้ํา 3. บัวใตน้ํา และ 4. บัวใตโคลนตม
ในประเทศอิน เดีย และศรีลัง กาไดย กยอ งใหบัว หลวงเปน ดอกไมป ระจํา ชาติแ ละ
นํา มาเปน ฐานรองรูป เคารพตา ง ๆ หรือ เปน รูป สัญ ลัก ษณที่แ สดงถึง ความอุด มสมบูร ณ ใน
ประเทศจีนจะเรียกดอกบัว เหลียนฮวา หรือ “เหอฮวา” (ดูภาพที่ 1) หมายถึงการปรองดองรวมกัน
และความตอเนื่องไมจบสิ้นเปรียบ ไดกับสายใยที่ผูกพันดุจดังใยบัวและยังเปนสัญลักษณในการ
อวยพรตาง ๆ มากมาย (ปริมลาภ เสริมลาภ 2477 : 25)

ภาพที่ 5 เหลียนฮวา หรือ เหอฮวา
ประเทศญี่ปุนและอีกหลาย ๆ ประเทศในเอเชียเองก็เปรียบเทียบบัวเปนตัวแทนของ
ความบริสุทธิ์เพราะเปนพืชที่ถือกําเนิดมาจากโคลนตมแตสามารถสงกานใบและดอกใหเบงบาน
เหนื อ น้ํ า ได อ ย า งสะอาดและสวยสดงดงามซึ่ ง จะเห็ น ได ว า บั ว นั้ น มี ค วามเกี่ บ วข อ งกั บ ทาง
พระพุทธศาสนามาก ดั่งตอนหนึ่งที่สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณไดทรงนิพนธไววา เมื่อเจาชาย
สิทธัตถะทรงเจริญขึ้นมีพระชนมายุได 7 พรรษา พระราชบิดาตรัสใหขุดสระโบกขรณีในพระราช
นิเวศน 3 สระ ปลูกบัวขาวสระ 1 ปลูกปทุมบัวหลวงสระ 1 ปลูก
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บุณฑริก บั ว ขาวสระ 1 แลว แต ง เปน ที่เ ล น ใหสํ า ราญพระหฤทั ยพระราชโอรส ฯลฯ
(ปริมลาภ เสริมลาภ 2547 : 26 - 27)
บัว นั้นถาทางวิทยาศาสตรจัดอยูในพันธไมวงศ Nymphaeaceae ซึ่งแบงเปน 3 สกุล
ดังนี้ คือ สกุล Nelumbo, สกุล Nymphaea และสกุล Victoria (ปริมลาภ เสริมลาภ 2547 : 26 27)
1. สกุล Nelumbo ชื่อ สามัญคือ บัว หลวงหรือปทุมชาติ ภาษาสากลคือ Lotus
เปนดอกบัวที่เราใชบูชาพระ ลําตนมีทั้งที่เปนเหงาใตดิน และเปนไหลเหนือดินใตน้ําใบเดี่ยวจะ
แตกออกจากขอของลําตน กานใบกลมเรียวแข็งมีหนามเปนตุมเล็ก ๆ ใบชูเหนือน้ํา ใบมีรูปราง
กลมขอบใบเรียบและเปนคลื่นผิวใบเรียบ ดอกเดี่ยวมีกลิ่นหอมเกิดจากขอของเหงาใตดินตรง
ซอกใบ ดอกประกอบดวยกลีบเลี้ยงประมาณ 4- 5 ใบถาดอกขนาดเล็กกลีบดอกก็จะมากโดย
ธรรมชาติจะขึ้นในบอ กวางที่น้ําลึกประมาณ 40-50 ซม. และจะใชไหลบัว (รากบัว) ในการปลูก
บัว หลวงในประเทศไทยมีเ พีย งชนิด เดีย วแตมีห ลายพัน ธุดว ยกัน จะมีดว ยกัน อยู 3 ลัก ษณะ
ใหญ ๆ ดังนี้
1.1 บัวหลวง มีดอกแหลมเรียว มีสองสีดวยกัน คือ สีขาว กับสีแดง สีขาวเรียกวา
บัวหลวงขาว หรือ บุณฑริก สวนสีแดง เรียกวาบัวหลวงแดงหรือปทุมปทมา

ภาพที่ 6 บัวหลวงหรือปทุมชาติ ชื่อสากล คือ Lotus

14

ภาพที่ 7 บัวหลวงหรือปทุมชาติ ชื่อสากล คือ Lotus

ภาพที่ 8 บัวหลวงขาว หรือ บุณฑริก

ภาพที่ 9 บัวหลวงแดงหรือปทุมปทมา
1.2 บัวฉัตร มีดอกตูมทรงปอม กลีบดอกซอนกันคอนขางมาก มีสองสีคือสีขาว
และสีชมพู สีขาวเรียกวา บัวฉัตรขาว หรือสัตตบุษย สีชมพูเรียกวา บัวฉัตรแดง หรือ สัตตบงกช
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ภาพที่ 10 บัวฉัตรขาว หรือสัตตบุษย

ภาพที่ 11 บัวฉัตรแดง หรือ สัตตบงกช
1.3 บัวเข็มหรือบัวจีน บัวไตหวัน จะมีใบและดอกเล็กแคระมีสีชมพูและขาว

ภาพที่ 12 บัวเข็มหรือบัวจีน บัวไตหวัน ขาว
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ภาพที่ 13 บัวเข็มหรือบัวจีน บัวไตหวัน ขาว

ภาพที่ 14 บัวเข็มหรือบัวจีน บัวไตหวัน ชมพู
2. สกุล Nymphaea ชื่อสามัญ คือ อุบลชาติ ภาษาสากลคือ waterlily ซึ่งจะแบง
ออกเปน 2 กลุมยอยคือ อุบลชาติยืนตน (Hardy waterlily), อุบลชาติลมลุก (Tropical waterlily)
2.1 อุบลชาติยืนตน (Hardy waterlily) หรือเรียกอีกอยางวา “ บัวฝรั่ง” มีถิ่นกําเนิด
อยูในเขตอบอุนและเขตหนาวในแทบยุโรปและอเมริกาเจริญเติบโตไดดีในอุนภูมิระหวาง 20 – 30
องศาเซลเซียส ณ จุด ยอด (crown) ของบัวใตน้ํา ซึ่งที่ใชคําวา “ ยืนตน ” ใหกับบัวกลุมนี้เพราะมี
ความทนตอความหนาวเย็นและสภาพที่ผิวน้ําแข็งตัวไดดี
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ภาพที่ 15 อุบลชาติยืนตน หรือ “บัวฝรั่ง

ภาพที่ 16 บัวฝรั่ง ชื่อ Hermine
2.2 อุบลชาติลมลุก (Tropical waterlily) มีถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอน ไมทนเหมือน
อุบล ชาติยืนตนถาปลูกในเขตหนาวบัวชนิดนี้จะตาย ซึ่งอุบลชาติลมลุกนี้จะแบงออกเปน 2 พวก
ใหญคือ พวกที่บานกลางวันและพวกที่บานในตอนกลางคืน
2.2.1 อุบลชาติลมลุกบานกลางวัน
พวกนี้ จ ะบานชว งเช า ถึง ช ว งบา ย เปน บั ว ที่ เ ห็ น อยูทั่ ว ไปโดยจะแบ ง
ออกเปน 2 กลุมตามลักษณะไดแก บัวใบหยักกับบัวใบกลม
2.2.1.1 บัวใบหยัก ไดแก บัวผัน (ดอกใหญ) บัวเผื่อน (บัวดอกเล็ก)ซึ่ง
ภาษาสากลเรียกวา Tropical Day Blooming waterlily บัวพวกนี้เลี้ยงงาย มีขอบใบเปนหยัก ๆ
โดยรอบดอกดกและออกดอกใหม ม าทดแทนกั น ตลอดเวลา ดอกชู โ ผล ผ ลน้ํ า กลี บ ดอกจะมี
ลักษณะเรียวยาวและแหลมเวลาบานจะแผมีกลิ่นหอมมาก ดอกมีหลากสี ไดแก สีมวง, สีชมพู, สี
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ฟา, สีขาว, สีเหลือง และสีแดง ซึ่งบัวชนิดนี้ปลูกในประเทศไทยไดแก บัวนางกวักและบัวจงกลนี
บัวนางกวัก เขาใจวามีตนกําเนิดมาจากอินเดีย แตไดมาพัฒนาสายพันธุอีกในไทย บัวจงกลนี เปน
บัวพื้นเมืองของไทยมีแหงเดียวในไทย เปนบัวที่สวยงาม มีลักษณะใบหยัก ดอกไมชูเหนือน้าํ สีออก
ชมพู มีกลีบดอกจํานวนมาก เจริญเติบโตไดดีในบอน้ําใหญ ซึ่งมีการสันนิษฐานกันวาจงกลนีนั้น
เกิดมาจากการแปลงพันธุ

ภาพที่ 17 บัวผัน (ดอกใหญ)

ภาพที่ 18 บัวเผื่อน (บัวดอกเล็ก)
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ภาพที่ 19 บัวนางกวัก

ภาพที่ 20 บัวจงกลนี
2.2.1.2 บัวใบกลม เปนบัวที่มีถิ่นกําเนิดทั้งเขตอบอุนและเขตหนาว จะ
เรียกวาอุบลชาติ หรือ บัวฝรั่ง จะมีใบกลมขอบเรียบ ดอกลอยเหนือน้ําบานเฉพาะกลางวัน ไมคอย
มีกลิ่นหรือมีกลิ่นออน ๆ ไมแรงเทาพวกบัวใบหยัก ดอกมีลักษณะปอมเปนรูปถวย สีหวานนารัก
ออกดอกเปนชุด ชุดละประมาณ 3-4 ดอก พวกนี้จะไมมีดอกสีมวง ฟาคราม แตจะมีสี ขาว เหลือง
สม แดง ซึ่งสีของดอกจะออกไปในโทนวรรณะรอน ดอกบัวในพวกตระกลูนี้ไดแก Hermine, sloux
ฯลฯ ซึ่งจะเปนบัวทางแทบตะวันตก
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ภาพที่ 21 อุบลชาติ หรือ บัวฝรั่ง
2.2.2 อุบลชาติลมลุกที่มีดอกบานกลางคืน หรือเรียกวาบัวสาย (บัวที่กินสาย
ภาษาสากลเรียกวา Tropical Night Blooming Waterlity) ที่เรียกวาบัวกลางคืนเพราะ ดอกจะ
บานในเวลากลางคืน ในชวง ทุมถึงสามทุมจนถึงเกาถึงสิบโมงเชา เวลาปลูกตองปลูกในพื้นที่ที่มี
แสงแดดจัดแบบเดียวกับบัวทั่วไป บัวสายมีอายุหลายป กานใบยาวสูงเทาระดับน้ํา แผนใบลอย
เปนวงที่ผิวน้ํา แผนใบกลมฐานใบหยักเวาลึก ผิวใบดานบนเรียบเปนเงามัน ผิวใบดานลางมีขนนุม
ๆ เสนใบใยนูน ดอกเดี่ยว เมื่อบานจะกวางประมาณ 15 ซ.ม. ดอกประกอบดวยกลียบเลี้ยง 4 กลีบ
สีเขียวคล้ํา มีกลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนกันหลายชั้น ดอกมี 4 สี คือ แดง, ชมพูบานเย็น, ขาว
และขาวอมชมพู

ภาพที่ 22 อุบลชาติลมลุกที่มีดอกบานกลางคืน หรือเรียกวาบัวสาย
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3. สกุล Victoria ชื่อสามัญคือ บัวกระดงหรือบัววิคตอเรีย ชื่อสากล Victoria, Royal
water – lily มีถิ่นกําเนิดที่อเมริกาใตแตอังกฤษนํามาแพรขยายในชวงพระราชินีวิคตอเรีย จึงตั้งชื่อ
บั ว ชนิ ด นี้ ต ามชื่ อ พระราชิ นี วิ ค ตอเรี ย บั ว วิ ค ตอเรี ย ใบจะมี ลั ก ษณะใหญ ม าก มี ข นาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 100 ซ.ม. ขอบใบกระดกตั้งขึ้นคลายกระดง ลําตนมีหนาม ขยายพันธุ
ไดดวยเมล็ดเทานั้น บัววิกตอเรียจะมีดอกสีขาวในชวงแรกและเปลี่ยนเปนขาวอมชมพูและแดงเขม
มีกลิ่นหอม ดอกจะบานใกลค่ําและหุบตอนสาย ๆ ของวันรุงขึ้น

ภาพที่ 23 บัวกระดงหรือบัววิคตอเรีย
บัวในแตละสกุลนั้นลวนแลวแตมีความงามและเสนหในตัวของมันเองไมวาจะดวย
กลิ่น,สีสัน รูปทรงของดอกแลใบซึ่งจะมีรุปทรงและจังหวะของโครงสรางที่ตางกัน ถาจะจําแนก
ลักษณะโครงสรางของบัวตามที่ตาเห็นนั้นจะขอจําแนกแบงออกเปนโครงสรางของ ใบบัว และ
ลักษณะของดอก ((ปริมลาภ / เสริมลาภ : บัวประดับในประเทศไทย 1)
ใบบั ว การจํ า แนกลั ก ษณะโครงสร า งของใบบั ว นั้ น จะดู ต อนที่ ใ บบั ว แกเต็ ม ที่
เนื่องจากใบบัวจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไดอีกเราจะสังเกตไดจาก
1. รูปรางของใบ
2. ขอบใบ
3. ปลายใบ
4. ฐานใบ
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1. รูปรางของใบ (leaf form) ใบบัวที่พบเห็นทั่วไปจะแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ
ใหญ คือ
1.1 ใบรูปกลม (orbicular)
1.2 ใบรูปไขหรือ วงรี (ovate)

ภาพที่ 24 รูปรางของใบ (leaf form)
2. ขอบใบ (leaf margin) ขอบใบนั้นจะมีลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งจะแบงไดเปน 6
กลุมคราว ดั่งนี้
2.1 ขอบใบเรียบ (entrie)
2.2 ขอบใบจักมนและแหลมสลับกันไมเปนระเบียบ (mixed crenate and
dentate)
2.3
2.4
2.5
2.6

ขอบใบจักแหลมไมเปนระเบียบ (irregular dentate)
ขอบใบจักมน (crenate)
ขอบใบจักแหลมเปนระเบียบ (dentate)
ขอบใบยน (undulate)
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ขอบใบเรียบ (entrie)

ขอบใบจักมนและแหลมสลับกัน
ไมเปนระเบียบ
(mixed crenate and dentate)

ขอบใบจักแหลมไมเปนระเบียบ
(irregular dentate)

ขอบใบจักมน (crenate)

ขอบใบจักแหลมเปนระเบียบ (dentate)

ขอบใบยน (undulate)

ภาพที่ 25 ลักษณะของขอบใบ (leaf margin) ตาง ๆ
3. ฐานใบหรือ หูใบ (leaf bases) คือ ขอบลางของใบที่แยกออกจากกัน หรือ ลอย
แยกของใบ ซึ่งทางพฤกษศาสตรของราชบัณฑิตเรียกตรงนี้วาสวนเวา (ราชบัณฑิตยสถาน 2541)
ลักษณะเวาของใบแบบนี้จะมีอยูในใบพืชไมกี่ชนิด จะแบงออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ กลุม
ฐานใบปดและกลุมฐานใบเปด
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3.1 กลุมฐานใบปด คือลักษณะที่สวนลางของฐานใบที่แยกออกจากกันทั้ง 2
ขางมาแบชิดเกยกันปดทับกันตลอดหรือเกือบตลอดแนวฐานใบ ประมาณ 3 ใน 4 ของฐานใบถึง
ปลายใบ

กนใบ

ใบเวาเขาหากัน (กลุมบัวหลวง)

แบบปด

ปดซอนทับกัน

ใบปดชนตั้งขึน้

ปดบางสวน

ภาพที่ 26 ฐานใบหรือ หูใบ (leaf bases)
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3.2 กลุมฐานใบเปด คือสวนของรอยแยกของใบทั้ง 2 ขาง ทับซอนกันจากขั้ว
ใบนอยกวา 3 ใน 4 สวน ซึ่งฐานใบจะแบงออกเปน 2 พวกคือ กลุมฐานใบเปดนอย กับกลุมฐานใบ
เปดมาก
3.2.1 กลุมฐานใบเปดนอย คือรอยแยกของใบจะแยกออกจากขั้วใบ หรือ
จุดศูนยกลางของใบทํามุมนอยกวา 30 องศา
3.2.2 กลุมฐานใบเปดมาก คือรอยแยกของใบจะแยกออกจากขั้วใบ หรือ
จุดศูนยกลางของใบทํามุมมากกวา 30 องศา

ภาพที่ 27 กลุมฐานใบเปดนอย

ภาพที่ 28 กลุมฐานใบเปดมาก
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นอกจากลักษณะการแยกของฐานใบที่จะมีกลุมฐานใบเปดและกลุมฐานใบปด
แลวยังมีลักษณะของปลายฐานใบ หรือสวนปลายที่เปนรอยแยกของใบจะแบงออกเปน 3 ลักษณะ
คราว ๆ ดังนี้ 1. ปลายฐานใบแหลม 2. ปลายฐานใบแหลมเปนจะงอย 3. ปลายฐานใบมน

ปลายฐานใบแหลม

ปลายฐานใบแหลมเปนจะงอย

ปลายฐานใบมน

ภาพที่ 29 ลักษณะของปลายฐานใบ
4. ปลายใบ (leaf apices) คือสวนที่อยูตรงขามกับลอยแยกของใบจะแบงออกเปน
3แบบ คือ
4.1 ปลายใบมน (obtuse)
4.2 ปลายใบแหลม (acute)
4.3 ปลายใบเวา (retuse)
4.3.1 ปลายใบบุม (retuse)
4.3.2 ปลายใบเวาตื้น (emarginate)

27

ปลายใบมน (obtuse)

ปลายใบแหลม (acute)

ปลายใบเวาตืน้ (emarginate)

ปลายใบเวาตืน้ (emarginate)

ภาพที่ 30 ลักษณะปลายใบ (leaf apices)
จากขางตนจะเห็นไดวา ใบบัวนั้นมีมากหมายหลายลักษณะไมวาจะดวยรูปทรงของใบ
ลักษณะของขอบใบ ฯลฯ ซึ่งแตละลักษณะนั้นจะใหอารมณและความรูสึกที่ตางกัน ยกตัวอยาง
เชน ขอบใบที่หยักจะใหความรูสึกที่เคลื่อนไหวที่ดูเปนจังหวะชีวิตที่วองไวกวาแบบขอบเรียบที่แพร
กวางใหความรูสึกที่สงบนิ่ง สบาย ผอนคลาย
ดอกบัว ดอกบัวนั้นจะมีอยู 2 ระยะ ดวยกันคือดอกบัวตูมและดอกบัวบานซึ่งแตละ
ลักษณะนั้นจะใหเความรูสึกและอารมณที่แอบซอนอยูตางกันดอกบัวตูมในความคิดของขาพเจา
จะใหความรูสึกที่สงบนิ่งและเปนการออนนอมถอมตนเหมือนคนพนมมือ ลักษณะขิงดอกบัวตูมจะ
แบงออกเปน 3 รูปทรงดวยกัน
1. ทรงโคนกวางปลายเรียว (Ovate) ฐานของดอกจะมีความกวางมากที่สุด
2. ทรงดอกโคนและปลายเรียวตรงกลางกวาง (Elliptic) จะมีลักษณะสวนกลางของ
ดอกมีความกวางมากกวาโคนกับปลายของดอก
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3. ทรงดอกเรียวยาว (Linear) ที่ลักษณะรูปรางของดอกที่ความยาวกับความกวางเกือบ
เทากัน

ทรงโคนกวางปลายเรียว
(Ovate)

ทรงดอกโคนและปลายเรียว
ตรงกลางกวาง (Elliptic)

ทรงดอกเรียวยาว
(Linear)

ภาพที่ 31 ลักษณะดอกตูม
ดอกบัวบานนั้นอาจจัดไดวาเปนสวนที่สวยงามที่สุดหรือเปนจุดเดนของดอกบัว ไม
วาจะดวยสีสันที่หลากหลาย หรือกลิ่นหอมของดอกบัวบางชนิดหรือแมแตรูปทรงที่เยายวนใจให
มวลแมลงหรือผูคนลวนหลงใหลแมแตลีลายามบานก็ยังมีทวงทาจนบานเต็มที่อวดโฉมแกผูคน

ภาพที่ 32 ลักษณะการบานของดอก
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รูปทรงของดอกที่บัวบาน จะมีอยู 3 รูปทรง คือ
1. รูปถวย
2. แผครึ่งวงกลม
3. แผคอนวงกลม

รูปถวย

แผครึ่งวงกลม

แผคอนวงกลม

ภาพที่ 33 รูปทรงของดอกที่บัวบาน
ความงามของบัว นั้น แมแ ตศิล ปน หลาย ๆ ทา นก็ยัง นํา เอาดอกบัว มาเปน สื่อ และ
แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน อาทิ ผลงานชุดบานมิรูโรย ของ พันธุศักดิ์ จักกะพาก ที่
เขียนบัวตาง ๆ โดยสื่อออกมาในภาพเขียนสีน้ําที่มีความงามและเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะตัว
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ภาพที่ 34 “บัวหลวง” ผลงานชุดบานมิรูโรย ของ พันธุศักดิ์ จักกะพาก
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ภาพที่ 35 “บัวสาย” ผลงานชุดบานมิรูโรย ของ พันธุศักดิ์ จักกะพาก
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ภาพที่ 36 “บัวหลวง” ผลงานชุดบานมิรูโรย ของ พันธุศักดิ์ จักกะพาก
จากขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร
ศึกษาเพิ่มเติมในสวนของผลงานของศิลปนที่ชื่นชอบไมวาจากหนังสือในหองสมุด
นิตยาสารหรือสื่อโทรทัศน หรืออินเตอรเน็ต เพื่อนํามาวิเคราะหทบทวน ตัวอยางผลงานที่ชื่นชอบ
ในสวนของเทคนิคตาง ๆ เชน ในเรื่องของรูปรางและรูปทรงที่มีจังหวะที่ดูเคลื่อนไหวเปนอิสระ การ
จัดวางองคประกอบและเทคนิคของงานสิ่งทอ และผลงานของศิลปนตาง ๆ ที่ขาพเจาชื่นชอบ
นํามาทบทวนดูอยูหลายทานดวยกันดังนี้
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1. กลุมที่มีชื่อวา NEEDLEWEAVING EASY EMBROIDERY .
2. โคลด โมเนต
3. คอนสแตนติน แบรนคูชี่
4. ปาโปน ปกัสโซ
ซึ่งแรงบันดาลใจที่ไดรับจากศิลปนนี้ขาพเจาไดนํามาศึกษาคนควาอยางละเอียดจาก
เอกสารและหนั ง สื อ ในห อ งสมุ ด เพื่ อ ใช ภ าพผลงานของศิ ล ป น มาประกอบเป น ข อ มู ล ในการ
สรางสรรคผลงานเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานของขาพเจาไมวาจะดวยรูปทรงหรือ
สี สั น เพื่ อ ที่ จ ะได แ สดงออกมาได ต รงกั บ ความต อ งการของข า พเจ า จึ ง ขอยกตั ว อย า งศิ ล ป น
ดังตอไปนี้
1. อิทธิพลจากผลงานกลุมที่มีชื่อวา NEEDLEWEAVING EASY EMBROIDERY
จะสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการทอ การทอคือ การนําเสนใย 2 กลุมมาขัดกัน
ทํามุม 90 องศาโดยมีกลุมหนึ่งยืนเปนหลักเรียกวาเสนยืน และกลุมที่นํามาขัดกันตามแนวขวาง
เรียกวาเสนพุง ซึ่งการการทอเบื้องตนหรือทอมาตรฐานซึ่งจะไดลักษณะผาที่มีพื้นผิวแตกตางกัน
ดังนี้
1.1 การทอธรรมดา (Plaan waeve) จะไดผาพื้นธรรมดาทั่วไป
1.2 การทอลายสอง (Twill weave) จะไดผาลายทแยงที่มีความทนทาน
1.3 การทอตวน (Satin weave) จะไดผาที่มีความมันและความพริ้วมาก
งานสิ่งทอนั้นมีเทคนิคและกรรมวิธีที่หลากหลายไมตายตัวไมวาจะดวยการใชเสน
ใยตาง ๆ ที่มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัว เชนเสนใยจากฝายจะมีพื้นผิวที่ดานไมมันวาว เสน
ใยไนลอนจะลื่นและมันวาวกวาหรือแทรกวัสดุตาง ๆ เขาไปในขั้นตอนการทอ เชนขนนก, กิ่งไม ฯ
ลฯ ทําใหงานมีความหลากหลายเปนที่หนาสนใจ ทําใหงานสิ่งทอนั้นไดพัฒนาเปนรูปแบบงาน
ศิลปะที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
กลุม NEEDLEWEAVING EASY EMBROIDERY. เปนกลุมศิลปนที่สรางสรรค
ผลงานโดยใช เ ทคนิ ค การทอเป น สื่ อ ในการแสดงออกยกตั ว อย า งภาพประกอบที่ 33 “Round
manadala” ของ Lovella Ballerino (Esther warner Dendel : U.S.A.) ใชเทคนิคการทอบนโครง
วงกลมขนาดใหญ ทอเปนรูปกากบาทและลวดลายสี่เหลี่ยม เปนรัศมี เหมือนเสนใยของแมงมุม
ดวยเสนใยและหยาบผสมผสานกับลูกปดที่รอยระโยงรยางคราวกับเม็ดฝนที่ตกใสใยแมงมุม
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ภาพที่ 37 “Round manadala” ของ Lovella Ballerino
2. อิทธิพลจาก โคลด โมเนต
โคลด โมเนต เปนศิลปนคนสําคัญในการบุกเบิกลัทธิอิมเพรสชั่นนิสมในชวง ค.ศ.
1840-1926 ลักษณะงานในลัทิอิมเพรสชั่นนิสมนั้นจะเปนการแสดงออกซึ่งอารมณความรูสึก
ประทับ ใจในชว งเวลาขณะนั้น ผา นผลงานที่เ ปน การฉีก กลวิธีจิต รกรรมที่ศิล ปน ชว งกอ นเคย
สรางสรรคมาดว ยวิธีการเกลี่ย สีเ รียบมาเปน ปา ยสีใหสีเ กิดการผสมผสานกัน ในดวงตาผูมอง
ยกตัวอยาง (ศุภชัย สิงหยะบุศย 2547: 160) ผลงานที่มีชื่อวา “The House of Parliament sun
Beeaking through the fog” และ “The House of Parliament : stormy sky” สองภาพนี้จะเปน
ภาพที่แสดงถึงตึกรัฐสภาอังกฤษแตตางกันที่ชวงเวลา (สุรพงษ บุนนาค 2544 : 41-42)
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ภาพ “The House of Parliament : sun Breaking through the fog” จะเปนหวง
บรรยากาศที่แสงอาทิตยที่สาดสองผานมานหมอกลงมาโดยใชการปายสีเปนจุดเพื่อใหเกิดการ
ผสมผสานกลมกลืนไมวาจะดวยโทนสีออกมวง ๆ ชมพูอมแดงสลัว ๆ ราวกับแสงแดดที่สองผาน
หมอกสลัวบรรยากาศชวนวังเวงยิ่งนัก

ภาพที่ 38 “The House of Parliament : sun Breaking through the fog”
ภาพ “The House of Parliament : stormy sky” ถึงแมภาพนี้จะเปนสถานที่เดียวกัน
กับภาพแรกแตแตกตางในชวงเวลาทําใหแสงสีตางกันออกไปภาพนี้แสงแดดคอนขางจะแรงกวา
สาดสองลงมาบนผืนน้ําทอแสงระยิบระยับราวกับอัญมณีที่ทอแสงเปนประกายโดยใชการปายสี
เพื่อใหเกิดการผสมผสานในดวงตา ซึ่งภาพนี้บรรยากาศโดยรวมจะดูรอนแรงและสวางไสวกวาใน
ภาพแรกหนาจะอยูในชวงเวลากลางวัน
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ภาพที่ 39 “The House of Parliament : stormy sky”
ซึ่งจะเห็นไดวาผลงานของโคลด โมเนต งานจะแสดงออกจากความรูสึกที่ประทับใจ
หรื อ มี ค วามดึ ง ดู ด ใจในช ว งเวลาขณะนั้ น โดยถ า ยทอดผ า นการป า ยสี ด ว ยพู กั น ให เ กิ ด การ
ผสมผสานรวมกั น ในดวงตาของผู ช มเมื่ อ ภาพที่ เ กิ ด จากจุ ด สี ห ลายจุ ด มารวมกั น จะเกิ ด การ
เคลื่อนไหวลวงตาดวยประกายของสีมากกวาการปายสีแบบแบน ๆ เรียบ ๆ ทําใหขาดชีวิตชีวา
ซึ่งจากตรงนี้เองขาพเจาไดหยิบเอาเทคนิคการปายสีเปนจุด ๆ ใหผสมผสานกันในดวงตามาใชเปน
เทคนิคในการสรางสรรคผลงานชุด “พลังแหงธรรมชาติ” เนื่องจากงานสิ่งทอนั้นเกิดจากการขัดและ
สานกันของเสนยืนและเสนพุงทําใหเกิดตัวงาน ก็คลายกับการสรางารรคผลงานของลัทธิอิมเพรส
ชั่นนิสมทที่เกิดจากการผสมผสานของสีนั้นเอง
3. อิทพลจากคอนสแตนติน แบรนคูชี่
ถาขอบเขตและธรรมชาติของศิลปนคือความฉลาดในการใชอิทธิพลในการแสดงออก
คอนสแตนตินก็คงเปนเชนนั้นเพราะงานของเขาแสดงออกซึ่งตัวตนของเขาในการแสดงออก งานของ
คอนแสตนตินโดยสวนมากจะเปนเนื้อหาของความนึกฝนไมยึดติดกับรูปจริงแตจะแสดงออกซึ่ง
รูปทรงที่มาจากความรูสึก งานของเขาจะดูสงบนิ่งและนุมนวลดวยเสนโคงที่ใหความรูสึกออนโยน

37
พื้นที่ภายในรูปทรงที่ดูเปนแพลนกวางและเสนรอบนอกที่ที่เปนเสนโคงมนทําใหงานดูสงบและ
สบายตางานของเขาจะเปนมวลที่สัมพันธกับอากาศทําใหงานไมหยุดนิ่งดูมีชีวิตไมตายตัวไมวาใน
งาน3 มิติหรืองาน2 มิติยกตัวอยางงาน3 มิติ มีชื่อวา “Melle Pagany” และงาน 2 มิติที่มีชื่อวา
“Etude pour la << Princesse x >>”
ภาพนี้เปนงาน 3 มิติ องคอนสแตนตินที่มีชื่อวา “Melle Pagany, 1931” ลักษณะ
ผลงานเหมือนกับใบหนาของผูหญิงที่แฝงไปดวยความออนโยนและใจดีเพราะเสนบนงานปะติมา
กรรมสวนใหญจะเปนเสนโคงแทบทั้งหมด ทําใหรูสึกนุมหวลและลื่นไหล ออนโยน ราวกับหญิงสาว
และพื้นที่วางบนตัวงานที่กวางเปนแพลนใหญทําใหงานดูสงบนิ่ง

ภาพที่ 40 “Melle Pagany, 1931”
ภาพนี้เปนงาน 2 มิติของคอนสแตนติน มีชื่อวา “Etude pour la << Princesse x >>”
เปนภาพของเจาหญิงที่ใชเครยอนวาดโดยใชเสนที่หยาบดูมีชีวิตเสนที่เคลื่อนไหวและจังหวะราว
กับสายน้ําที่กําลังไหล
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ภาพที่ 41 “Etude pour la << Princesse x >>”
จากอิทธิพลของผลงานของ คอนสแตนตินขาพเจาไดศึกษาเกี่ยวกับเสนที่พริ้วไหว
และจังหวะที่ออนชอยและเชื่อมโยงกันของตัวงานและพื้นที่วางในรูปทรงที่กวางทําใหงานดูโปรงไม
อึดอัดสายตาไมวาจะเปนงานปะติมากรรม หรือ งานจิตรกรรมมันทําใหขาพเจารูสึกถึงความ
ออนโยนที่แฝงอยูในงาน
4. ปาโปน ปกัสโซ
ขาพเจาไดศึกษางานของปกัสโซทั้งงาน 2 มิติ และงาน 3 มิติเพราะงานของขาพเจา
จะเปนงานสรางสรรค 2 มิติกึ่งนูนต่ําที่มีการทับซอนของมิติที่ตางระนาบกัน ขาพเจาไดศึกษา
มุมมองและความคิดที่จะมองทุกอยางรูปทรงเรขาคณิตและแปรสภาพวัตถุตาง ๆ ใหเรียบงายและ
คลี่คลาย ยกตัวอยางภาพที่มีชื่อวา “Woman in a hat” เปนรูปผูหญิงหนาเปนนกที่แฝงดวย
อารมณขัน ตัวภาพรูปทรงที่คลี่คลายจากความเปนจริงโดยใชรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบงายในการ
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สรางองคประกอบและจังหวะที่ลงตัวไมวาจะดวยจังหวะของสีที่มีการสงตอกัน เชนใบหนาจะเปน
รูปหาเหลี่ยมดานไมเทาเอามารวมกับเสี้ยววงกลมแลวตัดใหขาดออกจากกันผสมกับสามเหลี่ยม
สองอันมาตอกันตั้งแตคอลงไปแบงดวยสีและรูปทรงที่มีขนาดที่แตกตางกันรองรับกันไปทําใหงาน
ทําใหงานดูไมหยุดนิ่ง

ภาพที่ 42 “Woman in a hat”
ในงาน 3 มิติของปกัสโซเองก็มีลักษณะคลาย ๆ กับงาน 2 มิติแตจะมีมุมมองของ
มิติที่ลึกกวาและมองไดรอบดานมากกวา ยกตัวอยางงาน 3 มิติที่มีชื่อวา “Bronze” งานชิ้นนี้เปน
งานปะติมากรรมที่ทําจากสําริดในความรูสึกของขาพเจางานชิ้นนี้ใหความรูสึกเหมือนคนจมูกโตมี
พัดอยูที่หัวดูแลวใหอารมณขันดีพื้นที่ภายในรูปทรงจะมีขนาดใหญและเล็กรองรับกันทําใหงานดูมี
จังหวะเชื่อมโยงและมิติที่ไลระดับความลึกในงาน
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ภาพที่ 43 “Bronze”
จากการศึ ก ษาค น คว า และวิ เ คราะห จ ากข อ มู ล ข า งต น ไม ว า จะด ว ยอิ ท ธิ พ ลจาก
ธรรมชาติ หรือ อิทธิพลจากผลงานของศิลปนก็ตามลวนแลวแตเปนแนวทางในการสรางสรรค
ผลงานชุด “พลังแหงธรรมชาติ” ไมวาจะดวยเรื่องของรูปทรงที่ไดจากบัว, วงน้ํา บรรยากาศจาก
ธรรมชาติ เทคนิคที่ไดจากงานสิ่งทอ หรือการลวงตาดวยสีแบบอิมเพรสชั่นนิสมจนกอเกิดเปน
ผลงานตามความคิดและจินตนาการ

บทที่ 3
การสรางสรรคผลงาน
ผลงานสรางสรรคศิลปะสิ่งทอสําหรับติดตั้ง ณ หองรับรองและหองสปา ของ Bangkok
Oasis spa สุขุมวท 31 กรุงเทพฯเรื่องพลังแหงธรรมชาติครั้งนี้ ไดอาศัยประสบการณ การศึกษา
ฝกฝน คนควาและวิเคราะหอยางตอเนื่องในการสรางชิ้นงานสงผลใหเกิดการสรางสรรคที่มีการ
พัฒนาและมีผลตองานในชวงระยะเวลาตอมาจนเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้นเพื่อแสดงถึง
ที่มาของการพัฒนาผลงานสรางสรรคจึงนําเสนอเปน 2 ตอนดังนี้
1. ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ (Pre-Thesis)
2. ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ (Thesis)
ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ (Pre-Thesis)
ในการสรางสรรคผลงานกอนนําเสนอเปนวิทยานิพนธนั้นไดศึกษาวิเคราะหและพัฒนา
ผลงานในเรื่องของรูปทรง สีสัน และแนวทางของเนื้อหาซึ่งมีชิ้นงานทั้งหมด 10 ชิ้น แบงผลงาน
ออกเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 จํานวน 3 ชิ้น เปนเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวะการรายรําของชาวเขา ระยะ
ที่ 2 จํานวน 7 ชิ้นเปนไดรับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ซึ่งในงานระยะที่ 2 นี้ จะอยูในชวงเสนอ
หัวขอดวย โดยจะใชเทคนิคเดียวกันคือทอบนโครงเหล็กที่ดัดรูปทรงตามจินตนาการ
ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1
ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1 เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องแตงกายของ
ชาวเขาที่งดงามเปนเอกลักษณเฉพาะตัวไมวาจะดวยสีสันทีแปลกตาหรือเครื่องประดับที่งดงาม
พริ้วไหวไปตามจังหวะของรางกายที่รายรําตามจังหวะเสียงดนตรีอยางสนุกสนานจะใชเทคนิคการ
ทอขึ้นบนโครงเหล็กใชเสนใยตาง ๆ เชน ฝาย ไนลอน ฯลฯ ผสมผสานเขากับวัสดุตาง จําพวก
ลูกปด ผันอลูมิเนียมและอื่น ๆ โดยใชเสนยื่นสีเดียวหรือนอยสี เพื่อคุมโทนใหไดโครงสีเดียวกันกับ
เครื่องแตงกายชาวเขาประกอบไปดวยชิ้นงาน 3 ชิ้นดังนี้
ผลงานชิ้นที่ 1 “ชาวเขา” ขนาด120 x 180 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 2 “เสียงพิณ” ขนาด 90 x 240 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 3 “ระบําชาวเขา” ขนาด 80 x 240 เซนติเมตร
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ผลงานชิ้นที่ 1 “ชาวเขา” ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 1 “ชาวเขา” จะแสดงออกถึงเอกลักษณความเปนชาวเขาคอนขางมากตัว
งานจะคุมโทนโดยใชชุดโครงสีแบบเครื่องแตงกายของชาวเขาที่จะใชสีโทนมืดตัดกับความวาวของ
เครื่องประดับเงินผสมผสานกับจังหวะการเคลื่อนไหวของเสนรูปทรงตาง ๆ ตัวงานคอนขางหยาบ
ในเรื่องการใชวัสดุและมีโครงสรางที่ไมแสดงผลมากเกินความจําเปน

ภาพที่ 44 “ชาวเขา” ขนาด 120 x 180 เซนติเมตร
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ผลงานชิ้นที่ 2 “เสียงพิณ” ขนาด 90 x 240 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 2 “เสียงพิณ” ไดรับแรงบบรรดาลใจมาจาทวงทํานองจังหวะการรายรํา
ของชาวเขาที่จะใชลักษณะจังหวะของเครื่องประดับของชาวเขาที่มีรูปทรงสวยงามเปนเอกลักษณ
แปลกตาบวกกับเครื่องดนตรีตาง ๆ

ภาพที่ 45 “เสียงพิณ” ขนาด 90 x 240 เซนติเมตร
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ผลงานชิ้นที่ 3 “ระบําชาวเขา” ขนาด 80 x 240 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 3 “ระบําชาวเขา” เปนการผสมผสานรูปทรงของเครื่องดนตรีกับรูปทรงของ
เครื่องประดับเขากับจังหวะการรายรําของชาวเขา มีการเลนกับจังหวะพื้นที่วางบนงานมากกวา
งานชิ้นแรก ๆ และยังคงใชเสนยืนสีโทนมืดและนอยสี เชน สีดํา, สีน้ําเงิน เปนตน

ภาพที่ 46 “ระบําชาวเขา” ขนาด 80 x 240 เซนติเมตร
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ผลงานสรางสรรคกอนวิทยานิพนธระยะที่ 2
ผลงานในระยะที่ 2 ของชวงกอนสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธนั้นจะประกอบไปดวย
งานทั้งหมด 7 ชิ้น ซึ่ง 3 ชิ้นสุดทายจะอยูในระยะนําเสนอหัวขอซึ่งในชวงนี้จะมีความแตกตางจาก
ชวงแรกในเรื่องแรงบันดาลใจจากเดิมจะมาจากชาวเขา , เครื่องดนตรี และเครื่องประดับมาเปน
จากธรรมชาติ เนื่องจากขาพเจามีความรูสึกวาธรรมชาตินั้นมีความงามและพลังบางอยางที่แอบ
แฝงอยู เพราะเมื่อเราลองเมอมองฟาหรือทอดสายตาไปในที่ที่มีตนไมมันเหมือนกับไดปลอยทุกสิ่ง
ทุกอยางที่ถาโถมเขามายามเราเหนื่อยลา เราจะรูสึกดีขึ้นเหมือนกับเราไดดูดซับเอาพลังมาจากมัน
ทําใหจิตใจสงบและปลอยวาง ซึ่งขาพเจาจะขออธิบายชิ้นงานไปที่ละชิ้นดังนี้
1. ผลงานชิ้นที่ 4 “ระบําสายลม” ขนาด 120 x 90 เซนติเมตร
2. ผลงานชิ้นที่ 5 “การเติบโต” ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร
3. ผลงานชิ้นที่ 6 “จักรวาล” ขนาด เสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
4. ผลงานชิ้นที่ 7 “เกลียวคลื่น”3 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 41 เซนติเมตร
ผลงานชวงเสนอหัวขอ
5. ผลงานชิ้นที่ 8 “พลังแหงคลื่น” ขนาด เสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
6. ผลงานชิ้นที่ 9 “วงน้ํา” 3 ชิ้น ขนาด เสนผาศูนยกลาง 41 เซนติเมตร
7. ผลงานชิ้นที่ 10 “ดวงตาแหงธรรมชาติ” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร
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ภาพที่ 47 “ระบําสายลม” ขนาด 120 x 90 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 4 “ระบําสายลม” ขนาด 120 x 90 เซนติเมตร
ไดแรงบันดาลใจมาจากการเคลื่อนไหวของวัตถุตาง ๆ ที่ถูกสายลมพัดผานราวกับ
กําลังรายรําหยอกลอกันอยู โครงสีที่ใชจะดึงเอาสีสันของธรรมชาติเขามาใชมากขึ้นจากผลงาน
สรางสรรคกอนวิทยานิพนธ ในชวงแรกที่ยึดอยูกับโครงสีของเสื้อผาชาวเขา ซึ่งในผลงานชิ้นที่ 4
“ระบําสายลม”ยังไดรับอิทธิพลจากชาวเขาอยูบางและเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาและคลี่คลาย
รูปทรงและสีสันมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 48 “การเติบโต” ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 5 “การเติบโต” ขนาด 120 x 100 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 5 ไดรับแรงบันดาลใจมาจากจังหวะและการเคลื่อนไหวของพืชที่กําลัง
เจริญงอกงาม งานชุดนี้ไดตัดทอนโครงสรางใหมีความเรียบงายขึ้นและใชในเรื่องพื้นที่วางใหลอ
ไปกับตัวงานเพื่อไมใหเกิดการทึบตันและหนาเบื่อเกินไปในตัวงานโดยปลอยเสนยืนทิ้งไหวให
มากขึ้น
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ภาพที่ 49 “จักรวาล” ขนาด เสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 6 “จักรวาล” ขนาด เสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
ในสวนของงานชิ้นที่ 6 และ ชิ้นที่ 7 จะเปนงานที่อยูในชุดเดียวกัน งานชิ้นที่ 6 จะไดรับ
แรงบันดาลใจมาจากจักวาลและพระอาทิตยที่ใหความรูสึกถึงพลังจะเลือกใชโทนสีรอนและใช
อลูมิเนียมมาสานและทอเขาไปในตัวงานเพื่อใหเกิดความรูสึกสะทอนแสงระยิบระยับเหมือน
ประกายแสงแตงานชิ้นนี้ยยังขาดความปรานีตและละเอียดอยูมาก
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ภาพที่ 50 “เกลียวคลื่น” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 41 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 7 “เกลียวคลื่น” 3 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 41 เซนติเมตร
งานชิ้นที่ 7 “เกลียวคลื่น” ประกอบไปดวยงาน 3 ชิ้น ประกอบเขาดวยกันแทนที่จะเปน
งานชิ้นใหญชิ้นเดียวที่อาจจะดูหนักและใหญเกินไปสําหรับสถานที่ที่ติดตั้งงานโดยอาศัยการจัด
วาง ผลงานชุดนี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจากเกลียวเคลื่อนที่มวนตัวเขาหาฝงงานในชุดนี้จะทอและ
ไลสีในการทอให มีความละเอี ย ดและลดความซับซอนของโครงสรา งที่ ม ากเกินไปเพื่ อที่ จะได
แสดงออกถึงรายละเอียดและสีสันในตัวงานไดมากยิ่งขึ้น
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ผลงานชวงเสนอหัวขอ

ภาพที่ 51 “พลังแหงคลื่น” ขนาด เสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 8 “พลังแหงคลื่น” ขนาด เสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากเกลียวคลื่นที่มวนตัวเปนจังหวะแตแฝงไปดวยพลังที่
เต็มเปลี่ยมพรอมที่จะทําลายทุกสิ่งที่ขวางกันเปรียบไดกับพลังที่ทําลายอุปสรรคในจิตใจ ในดานตัว
งานจะเลนสีที่ตัวเสนยืนมากยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดประกายของสีที่เกิดจากกานขัดสานกันของเสนยืน
และเสนพุงที่มีขนาดเทา ๆ กันทําใหเกิดการซอนทับกันของสีเหมือนในงานอิมเพลสชั่นนิสที่เกิด
จากการรวมกันของจุดสีทําใหงานเกิดความลวงตาดูเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 52 “วงน้ํา” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 41 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 9 “วงน้ํา” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 41 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 9 นี้ประกอบไปดวยชิ้นงาน 3 ชิ้น ไดรับอิทธิพลมาจากวงน้ํากระเพื่อมที่
เกิดจากวัตถุตกลงมากระทบที่ผิวน้ํา ทําใหผิวน้ําที่เงียบสงัดเกิดการสั่นไหวราวกับกําลังเตนรําเปน
วงกลมหลาย ๆ วงซอนกันดูราวกับมีชีวิต ในผลงานชุดนี้ขาพเจาไดลองซอยยอยผลงานใหมีขนาด
เล็กลงไมเปนชิ้นใหญเพียงชิ้นเดียวเพื่อที่จะไดเลนกับการจัดวางบนพื้นที่ของสปาที่มีพื้นที่ไมกวาง
นักเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงและลอกันของตัวงานใหดูมีลูกเลนมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 53 “ดวงตาแหงธรรมชาติ” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 10 “ดวงตาแหงธรรมชาติ” ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร
ผลงานชิ้นที่ 10 ไดรับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของใบไมที่ขาพเจารูสึกวามีรูปราง
คลายดวงตาและทิ้งเสนยืนใหโปรงใหคลายกับเสนใยของใบไม บางใบก็จะมีหยดน้ําเกาะอยูที่ใบ
เมื่อแสงตกกระทบโดนใบเกิดประกายแสงระยิบระยับขาพเจาจึงไดหยิบยกเอาแรงบันดาลใจใน
สวนนี้มาสรางเปนผลงานโดยไลสีที่เสนยืนและการใชลูกปดมาทอลงบนตัวงานเพื่อใหแสดงถึง
หยดน้ําที่เกาะอยูตามใบสรางความรูสึกที่สดชื้นแกคนที่พบเห็น
ผลงานชิ้ น ที่ 8 “พลั ง แห ง ธรรมชาติ ” ชิ้ น ที่ 9 “วงน้ํ า ” และชิ้ น ที่ 10 “ดวงตาแห ง
ธรรมชาติ” เปนผลงานในชวงเสนอหัวขอ ซึ่งทั้ง 3 ชิ้นนี้จะเปนงานชุดเดียวกันและเปนเรื่องราว
เดียวกันที่ไดแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ยามใดที่เราเหนื่อยลา , เครียด จากสิ่งตาง ๆ ที่เราได
เผชิญมาในแตละวันทําใหเราหมดเรี่ยวแรงสูญเสียพลังไป แตเมื่อยามใดที่เรามองไปในบรรยากาศ
ที่เต็มไปดวยธรรมชาติไมวาจะตนไมที่เขียวขจี ดอกไมหลากสีสัน ลําธารที่ไหลเย็น มันทําใหเรารู
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สึกสดชื่น สงบ และผอนคลายราวกับมีบางสิ่งบางอยางมาปดเปาความเหนื่อยลาและเติมเต็มพลัง
ใหเรารูสึกสดชื่นและมีเรี่ยวแรง
จากการศึกษาและปฏิบัติงานในชวงกอนสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธนั้น ทําใหเปน
แนวทางในการสรางสรรคและพัฒนาผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ไมวาจะดวยเทคนิค , รูปทรง ,
โครงสราง หรือแนวความคิด ใหตรงกับความคิดและจินตนาการของขาพเจาไดมากยิ่งขึ้น
ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ (Thesis)
ผลงานสรางสรรควิทยานิพนธในชุดนี้เปนผลงานสรางสรรคศิลปะสิ่งทอสําหรับติดตั้ง
ณ หองรับรอง และหองสปา ของ Bangkok oasis spa สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ เรื่อง “พลังแหง
ธรรมชาติ” ไดรับแรงบันดาลใจมาจากพลังที่ไดรับจากธรรมชาติ แตในผลงานชุดนี้ขาพเจาได
กระชับเรื่องราวที่กวางมากของธรรมชาติเขามาเพื่อใหมีความสอดคลองกับสถานที่ติดตั้งงานมาก
ยิ่งขึ้น ซึง่ ในผลงานชุดพลังแหงธรรมชาตินี้ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจมาจากสระบัวที่เปรียบไดกับ
โลกเล็กใบหนึ่งที่ชวยสรางความรูสึกสดชื่นและทําใหจิตใจของคนเราสงบลงรูสึกผอนคลาย ผลงาน
สรางสรรควิทยานิพนธ (Thesis) นี้จะมีชิ้นงานทั้งหมด 6 ชุด 17 ชิ้น
1. ผลงานชุดที่ 1 “ใบบัว 1” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 120 เซนติเมตร
2. ผลงานชุดที่ 2 “ใบบับ 2” จํานวน 2 ชิ้น
2.1 ชิน้ ที่ 1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
2.2 ชิ้นที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 51 เซนติเมตร
3. ผลงานชุดที่ 3 “วงน้ํา” จํานวน 3 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 52 เซนติเมตร
4. ผลงานชุดที่ 4 “วงวารี” จํานวน 4 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 52 เซนติเมตร
5. ผลงานชุดที่ 5 “บัวตูม” จํานวน 4 ชิ้น ขนาด 56 x 30 เซนติเมตร
6. ผลงานชุดที่ 6 “อุบลแยม” จํานวน 3 ชิ้น ขนาด 47 x 47 เซนติเมตร
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ภาพที่ 54 “ใบบัว 1” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 120 เซนติเมตร
ผลงานชุดที่ 1 “ใบบัว 1” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 120 เซนติเมตร
ผลงาน “ใบบัว 1” ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากใบบัวที่มีหยดน้ําเกาะอยูที่ใบเมื่อ
ยามตองแสงอาทิตยที่สาดสองมากระทบที่หยดน้ําที่เกาะบนใบเกิดประกายระยิบระยับโดยใชลก
ปดสีเงินและสีทองและการทออลูมิเนียมเขาไปในชิ้นงานเพื่อใหเกิดประกายระยิบระยับในชิ้นงาน
ใหเหมือนกับแสงที่ตกกระทบลงหยดน้ําที่เกาะอยูบนใบบัว
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ผลงานชุดที่ 2 “ใบบับ 2” จํานวน 2 ชิ้น
ชิ้นที่ 1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
ชิ้นที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 51 เซนติเมตร

ภาพที่ 55 “ใบบับ 2”
จากการไดศึกษาเกี่ยวกับใบบัวจะเห็นไดวาใบบัวนั้นมีความหนาสนใจในเรื่องของ
รูปทรงที่มีความแตกตางกันไมวาจะขอบใบมน , ขอบใบหยัก หรือรอยแยกของใบจากปลาบใบถึง
จดกึ่ง กลางของใบที่ เ รี ย กวา ฐานใบหรือแม แตเ สน ใยของบัว ข า พเจา จึ ง ไดห ยิ บรู ป ทรงของใบ
ลักษณะตาง ๆ ของใบและเสนใยของใบบัวมาใชในผลงานชุดนี้โดยขึ้นโครงเหล็กเปนรูปทรงใบบัว
ตามที่จินตนาการไว และทอลงบนโครงเหล็กโดยทิ้งเสนยืนโปรงไวเปนบางจุดของงานคลายกับ
ใยบัวทําใหงานนั้นไมทึบตันจนเกินไปประกอบกับทออลูมิเนียมกับลูกปดเงินและทองใหคลายกับ
ประกาบของแสงที่กระทบบนหยดน้ําที่เกาะบนใบบัว

56
ผลงานชุดที่ 3 “วงน้ํา” จํานวน 3 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 52 เซนติเมตร
ผลงานชุด “วงน้ํา” จะมีงานทั้งหมด 3 ชิ้น ไดแรงบันดาลใจมาจากเวลาที่เรานั่งมองพื้น
น้ํานิ่งสงบและเมื่อมีอะไรตกกระทบลงบนผิวน้ําเกิดการสั่นสะเทือนน้ําก็จะกระจายตัวเปนวงซอน
กันขาพเจาจึงไดนําแรงบันดาลใจจากตรงนั้นมาสรางสรรคเปนชิ้นงานโดยสรางโครงของงานเปน
วงกลมหลาย ๆ วงซอนกันโดยเชื่อมโยงวงกลมแตละวงดวยเสนยืนที่ทิ้งโปรงและผสมผสานดวย
ลูกปดสีทองใหเปนเหมือนประกายของผิวน้ําที่ถูกแสงตกกระทบ จะเห็นไดวาผลงานชุดนี้จะมี
ความคลายกับผลงานกอนวิทยานิพนธชุดที่ 9 “วงน้ํา” เนื่องจากขาพเจามีความรูสึกวาผลงานกอน
วิทยานิพนธชุดที่ 9 “วงน้ํา” นั้นมีความสอดคลองลงตัวและเหมาะสมกับสถานที่และแนวความคิด
ของชุดงานนี้ดีอยูแลวขาพเจาจึงไดนําผลงานนั้นมาตอยอดแตจะประบเปลี่ยนในเรื่องของสีเพื่ให
งานมีความสอดคลองกับผลงานชิ้นอื่น ๆ ในหัวขอ “พลังแหงธรรมชาติ”

ภาพที่ 56 “วงน้ํา” จํานวน 3 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 52 เซนติเมตร

57
ผลงานชุดที่ 4 “วงวารี” จํานวน 4 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 52 เซนติเมตร
ผลงานชุดที่ 4 นี้ไดรับแรงบันดาลใจคลายกับผลงานชุดที่ 3 แตจะแตกตางกันในเรื่อง
ของโครงที่ลดการซอนกันหลาย ๆ วงลงใหโครงเรียบงายจะเนนในเรื่องรายละเอียดของตัวเองและ
การจัดวางมากกวาจากผลงาน วงน้ํา ของผลงานชุดที่ 3 ที่จะเรียงผลงานอยูในระนาบเดียวกันซ้ํา
ๆ กันแตในผลงานชุดนี้จะวางระนาบของงานไมเทากันมีสูมีต่ําแตกตางกันและเชื่อมโยงงานแตละ
วงดวยสีเพื่อหลีกเลี่ยงจังหวะที่ซ้ํากันกินไปที่จะทําใหเกิดความเบื่อหนายขึ้นในงาน

ภาพที่ 57 “วงวารี” จํานวน 4 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 52 เซนติเมตร

58
ผลงานชุดที่ 5 “บัวตูม” จํานวน 4 ชิ้น ขนาด 56 x 30 เซนติเมตร
จากที่ขาพเจาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับบัวนั้นดอกบัวจะแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ
คือ บัวตูม และบัวบาน ซึ่งบัวจะตูมหรือบานนั้นจะขึ้นอยูกับชวงเวลาดวยเพราะดอกบัวจะบาน
ในชวงเชาและจะหุบหรือตูมในชวงเย็นเหมือนกับคนที่กําลังจะนอนหรือพักในชวงเย็นแตดอกบัว
บางชนิดก็จะบานแคเฉพาะชวงเย็นเทานั้น บัวตูมนั้นยังมีลักษณะคลายมือที่พนมที่สือถึงความ
ออนนอมและคลายกับหยดน้ําที่ใหความรูสึกที่สดชื่นขาพจึงไดนําเอารูปทรงมาสรางเปนงาน

ภาพที่ 58 “บัวตูม” จํานวน 4 ชิ้น ขนาด 56 x 30 เซนติเมตร

59
ผลงานชุดที่ 6 “อุบล แยม” จํานวน 3 ชิ้น ขนาด 47 x 47 เซนติเมตร
สวนที่สําคัญของบัวที่ผูคนชื่นชมและหลงใหลก็คือดอกบัวจนไดรับการขนานนามวา
“ราชินีแหงไมน้ํา” ไมวาจะดวยรูปทรงหรือสีสันที่หลากหลายโดยเฉพาะเวลาบานที่จะสวยงามที่สุด
กลีบดอกที่ซอนกันเปนชั้น ๆ เวลาบานสีกลีบดอกวงในจะสีออนกวาและคอย ๆ ไลสีเขมขึ้นออกมา
จนถึงกลีบดานอกเหมือนกับเวลาเราไลสีขาพเจาจึงไดเอาแรงบันดาลใจมาสรางสรรคเปนผลงาน
ในชุดนี้โดยแบงออกเปน 3 ชิ้นงานเเรียงกันใหเหมือนกับกลุมดอกบัว

ภาพที่ 59 “อุบลแยม” จํานวน 3 ชิ้น ขนาด 47 x 47 เซนติเมตร

60
ผลงานชุดที่ 7 “บึงบัว” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 130 เซนติเมตร
ผลงานชุดนี้ไดนําวงน้ําที่แผขยายออกเปนวงโดยมีเงาของดวงอาทิตยที่ตกกระทบลง
บนผิวน้ําเกิดประกายระยิบระยับมาผสมผสานกันกับใบบัวมาใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ

ภาพที่ 60 “บึงบัว” ขนาดเสนผาศูนยกลาง 130 เซนติเมตร

บทที่ 4
สถานที่ติดตัง้ ผลงานสรางสรรค
บางกอก โอเอซิส สปา เปนสปาอีกสถานที่หนึ่งที่ชวยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปเหลานี้ได
ซึ่ง บางกอก โอเอซิส สปา ตั้งอยูใจกลางเมืองยานสุขุมวิทเปนยานที่ผูคนพลุกพลานแตยังคงเต็ม
อิ่มไปดวยความใกลชิดกับธรรมชาติทามกลางสวนสวยอันรมรื่นเต็มเปลี่ยมไปดวยอารมณสบาย ๆ
ผอนคลาย ทามกลางความวุนวายอยางนอยก็ยังมีธรรมชาติที่สดชื่นซอนอยูเปนเหมือนดั่งแหลง
พลังจากธรรมชาติที่อยูทามกลางความวุนวายของสังคม สถานที่แหงนี้จึงเปรียบดั่ง “โอเอซิส”
กลางกรุงฯซึ่งเปนที่มาของชื่อ
ขอมูลทั่วไป
บางกอก โอเอซิส สปา (Bangkok Oasis spa) ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท 31 ซ. สวัสดี
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ประกอบดวยตัวอาคารเกาหนึ่งหลังและตอเติมเพิม่ อีกใน
สวนหองทําสปา เดิมที่เปนที่พํานักของอดีตทูตทานหนึ่งที่ตกทอดมาจนถึงรุนลูก โดยอาคารมี
ลักษณะเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น และหองทําสปาทรีตเมนต 12 หอง บางกอก โอเอซิส สปา นับเปน
สาขาที่ 5 จากอีก 4 สาขาที่เปดในตัวเมืองเชียงใหม
ภูมิสถาปตย
บางกอก โอเอซิส สปา (Bangkok Oasis spa) มีอาณาบริเวณเนื้อที่ 1 ไร ทามกลางใจ
เมืองที่มีผูคนพลุกพลานแตดวยตัวสถานที่นั้นตั้งอยูลึกเขามาจากถนนหลักจึงทําใหมีบรรยากาศ
อันสงบรมรื่น ตัวเปนอาคาร 2 ชั้นประกอบดวยตัวอาคารเกากวา 60 ป 1 หลัง และตัวอาคารใหม
เที่ยังคงสงอารมณตอเนื่องถึงตัวอาคารเกาดวยการใชไมระแนงมาตกแตงโครงสรางภายนอกตัว
อาคารที่เปนปูนเสีขาวเรียบงายและไมระแนงที่นํามาใชตกแตงตัวอาคารและทางเดินนั้นจะชวยลด
ความแข็งกระดางของปูนลงและสรางความโปรงใหตัวอาคารเพื่อใหเกิดบรรยากาศแหงความ
อบอุนในสไตล โอเรียนทัล (Oriental) ซึ่ง คําวา โอเรียนทัล หมายถึงบรรยากาศแบบเอเชียภายใต
ความสงบนิ่ง บางกอกโอเอซิส สปา มีฟงชั่นใชสอยภายในตัวอาคารประกอบดวย หองตอนรับ
(Reception Area) และหองทําทรีตเมนตสปา จํานวน 12 หอง
61

62

ภาพที่ 61 ตัวอาคารที่ประดับดวยไมระแนง

63
1. หองรับรอง (Reception Area) ในสวนของหองรับรอง (Reception Area) จะอยู
ในสวนชั้นลางของอาคารเกา มีพื้นที่ 7.8 x 9.75 เมตร ถือไดวาเปนดานแรกในการตอนรับแขกใน
บรรยากาศเปนกันเอง ดวยโทนสีเพียงไมกี่สี ผนังและเพดานหองทาดวยสีขาวทําใหหองโปรงโลง
และสบายสายตา พื้นปูดวยไมระแนงสีน้ําตาลชวบลดความแข็งของหอง พรอมดวยเฟอรนเจอรไม
เรียบงายสไตลยอนยุคอบอุนและเบาะสีขาวเขียว ทําใหรูสึกสงบผอนคลายเหมือนอยูทามกลาง
ธรรมชาติ

ภาพที่ 62 หองรับรอง (Reception Area)

64
2. หองทําทรีตเมนตสปา คําวา สปา (spa) มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินคําวา
“ Sanus per aqua ” หมายถึง การมีสุขภาพดีดวยน้ํา (Healty through water) จัดวาเปนการดูแล
รักษาสุขภาพโดยใชน้ําบําบัด อาทิ การอาบน้ําในบอน้ําพุรอน, การแชตัวในน้ําแร , การแชน้ํานม
และการบํารุงผิวดวยผลิตภัณฑนานาชนิด ซึ่งตัวสปานี้มีที่มาจากเมืองเล็กในเบลเยี่ยม ที่เปนแหลง
พักผอนตามธรรมชาติ บางกอก โฮเอซิส สปา มีหองทําทรีตเมตสปา 12 หอง แตละหองจะจัดเตียง
ไวเปนคูและมีหองพิเศษที่มีอางอาบน้ําในตัว 2 หอง ทีจะตกแตงดวยผาโทนสีน้ําเงินกรมทาที่
แตกตางออกไปจากอีก 10 หอง ที่จะไมมีอางอาบน้ําในตัวและตกแตงดวยผาปูโทนสีเขียว ภายใน
หองผนังและเพดานจะทาสีขาวที่ใหความรูสึกโปรงและดูกวางขวางขึ้น ตกแตงดวยเฟอรนิเจอร
และของตกแตงที่ใชรูปแบบรวมสมัยผสมผสานกับแบบยอนยุคที่มีกลิ่นไอลานนา โคมไฟผาสี
เหลืองที่ใหแสงสีนวลตกแตงเพดานที่ชวยสรางบรรยากาศในหองนั้นอบอุนและพื้นที่ปูดวยแผนไม
ที่เพิ่มสัมผัสอันออนนุมผอนคลายพรอมเปดมุมมองสูโลกภายนอกอยางเปนสวนตัว

65

ภาพที่ 63 หองทําทรีตเมนตสปา

66
3. มุมพักผอนภายนอกอาคาร มุมพักผอนภายนอกอาคารจะประกอบไปดวย บอ
บัวและกําแพงตัวกําแพงปูนทาสีขาวจะมีการเจาะชองประตูและหนาตางเพื่อไมใหผนังปูนดูทึบตัน
บานประตูทําจากไมเพื่อลดความแข็งของกําแพงพรอมประดับของกระจุกกระจิก ตัวบอบัวจะเปน
บอปูนเปลือยที่เต็มไปดวยน้ําสีเขียวอมฟาใสมีสะพานไมระแนงวางผาดผานจากตัวอาคารใหมที่
เปนหองทําทรีตเมนตสปาเพื่อใหไดสัมผัสใกลชิดกับผืนน้ํา กลางบอจะมีกระถางตนไมที่ประดับ
ตกแตงดวยเชิงเทียนแกว สีเขียว,แดง และน้ําเงินสรางความสดใสและสดชื่น บริเวณขอบสระจะมี
ที่นั่งทําจากปูนสามารถประยุกตใชเปนโตะกลางขนาดใหญจัดวางเกาอี้เบาะหนานุมใหนั่งพักผอน
หยอนใจสรางความสบายและผอนคลาย

ภาพที่ 64 มุมพักผอนภายนอกอาคาร

67

ภาพที่ 65 มุมพักผอนภายนอกอาคาร

บทที่ 5
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลงานสรางสรรคกับสถานทีต่ ิดตั้งงาน
ผลงานสรางสรรคครั้งนี้กําหนดสถานที่ติดตั้งคือ บางกอก โอเอซิส สปา (Bangkok
Oasis spa) สุขุมวิท 31 กรุงเทพ ฯ เปนสถานที่สําหรับใหบริการสรางความผอนคลายใหแกผูมา
ใชบริการ ดวยบรรยากาศอบอุนในสไตลโอเรียลทอลที่ผสมผสานกลิ่นไอแบบตะวันตก ภายใต
แนวความคิดเงียบสงบและใกลชิดกับธรรมชาติ
บางกอก โอเอซิส สปา ตั้งอยูที่ถนนสุขุมวิท 31 ซ.สวัสถี แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนา กรุงเทพฯซึ่งตัวสถานที่นั้นตั้งอยูลึกเขามาจากตัวถนนใหญประมาณ 500 เมตร ซึ่งทําให
ตั ว สปาอยู ห า งไกลจากบริ เ วณที่ พ ลุ ก พล า นของย า นใจกลางเมื่ อ สุ ขุ ม วิ ท ย ทํ า ให ตั ว สปามี
บรรยากาศที่สงบ รมรื่น ทามกลางบริเวณพื้นที่1ไรของบางกอก โอเอซิส สปานั้นจะประกอบไป
ดวยอาคารหลังสีขาว 2 ชั้นรูปตัวยูที่ตกแตงดวยไมระแนง ตัวอาคารจะแบงเปน 2 สวน สวนแรกจะ
เปนพื้นที่ไวสําหรับรับรองแขก และอีกสวนหนึ่งจะเปนพื้นที่สําหรับใหบริการทําสปาทรีตเมนต สวน
ตรงกลางตัวอาคารรูปยูนั้นจะเปนมุมผักผอนภายนอกอาคารที่ประกอบไปดวยบอบัว และมานั่งที่
ทําจากปูนตัวยาวชิดขอบบอสามารถนํามาประยุกตเปนโตะตัวยาวได บรรยากาศของสถานที่
บางกอก โอเอซิส สปานั้นตะแวดลอมไปดวยสนามหญาสีเขียวและตนไมใหญลอมรอบดวยรั่วสี
ขาวที่มีเสาตกแตงประดับดวยไมสีน้ําตาลอยูดานหนาทางเขา ซึ่ง โอเอซิส สปา ทุกสาขาจะมีทําเล
ที่ตั้งอยูทามใจกลางเมืองเพื่อบริการสปาในรูปแบบใกลชิดกับธรรมชาติทั้งนี้เพื่อใหตัวสถานที่
สอดคลองกับแนวความคิดที่วา โอเอซิส สปา เปนดังแหลงน้ําที่อยูใจกลางเมือง
จากแนวความคิ ด ที่ เ ป น ที่ ม าของ บางกอก โอเอซิ ส สปา นั้ น ได เ ป น ที่ ม าของ
แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธเรื่อง “พลังแหงธรรมชาติ” โดยดึงจุดเดนของ
สถานที่คือบอบัวมาใชเปนแรงบันดาลใจโดยกําหนดจุดติดตั้งผลงานศิลปนิพนธไวในสวนรับรองแขก
(Reception Area) และสวนใหบริการทรีตเมนตสปา (Spa room)
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หองรับรองแขก (Reception Area)
ในสวนของหองรับรองแขก (Reception Area) ซึ่งกําหนดเปนจุดสําหรับติดตั้งผลงาน
ศิลปะสิ่งทอหองรับรองแขก เปนเหมือนดานแรกที่ลูกคามาใชบริการตองเขาไปสัมผัสกอนที่จะไป
รับบริการในสวนอื่น ๆ ของสปา ในสวนของหองรับแขกนั้นจะอยูในสวนชั้นลางของฝงตึกเกามี
ลักษณะเปนหองโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด 7.8 x 9.75 เมตร ผนังดานหนาหองโถงจะเปนบาน
หนาตางที่เปนกระจกใสยาวตลอดแนวจนถึงผนังดานที่เปนบริเวณบอบัวเพื่อใหมองลอดหนาตาง
ออกไปเห็นตนไมภายนอกและใหแสงลอดผานชองหนาตางเขามา พื้นที่ภายในหองจะทาสีขาวที่
ผนังกับเพดานและปูพื้นดวยไมระแนงสีน้ําตาล พื้นที่ภายในจะถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่
จัดไวรับรองและรอใชบริการกับสวนที่ไวติดตอกับเจาหนาที่ ในสวนที่จัดไวรับรองและรอใชบริการ
จะ ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรไมสักสไตลเรียบงายแตมีกลิ่นอายลานนาแบบยอนยุค เบาะนั่ง และ
หมอนอิง จะใชผาฝายซึ้งเปนผาที่ไดจากเสนใยธรรมชาติโดยใชสีไมกี่สีคือ สีเขียวขี้มาและสีขาว
เพียง 2 สีเทานั้น และเสริมบรรยากาศใหอบอุนดวยของตกแตงที่ทําจากทองเหลืองและในสวน
ที่ไ วติด ตอ กับ เจา หนา ที ่ ที ่อ ยู ใ นบริเ วณหอ งโถงเดีย วกัน จะเปน มุม สํา หรับ พนัก งานตอ นรับ
คอเคารเตอรสําหรับติดตอกับเจาหนาที่จะประกอบดวยโตะไมสักสีน้ําตาล ดานหลังโตะไมสักจะ
มีพื้นไมสีเหลี่ยมดานไมเทาที่ยกจากพื้นสูงประมาณ 1 เมตร เปนสวนประกอบของบันไดไม ที่
เชื่อมระหวางชั้นหนึ่งและชั้นสอง และผนังตรงฝงบันไดจะปูดวยแผนไมบาง ๆ ทีเ่ รียงกันแบบอิฐบล็อก
กลาวไดวา บางกอก โอเอซิส สปา ตองการใหผูที่มาใชบริการไดสัมผัสและเขาถึงบรรยากาศของ
ธรรมชาติเพื่อสรางความผอนคลาย
โครงสีและโครงสรางของหองรับรอง(Reception Area) จะเห็นไดวาโครงสีหลัก ๆ อยู
3 สี ไดแก สีขาว สีเขียว และสีน้ําตาล โทนสีขาวของจากเบาะนั่งและหมอนอิงผนัง เพดาน เบาะ
และหมอนอิง โทนสีน้ําตาลจากพื้นไมและตัวเฟอรนิเจอร และโทนสีเขียว
ในสวนของหองรับรอง (Reception Area) ขาพเจาไดกําหนดจุดติดตั้งงานไว 3 จุด
โดยมีชุดงาน 3 ชุด ไดแก ใบบัว 1 ใบบัว 2 และวงวารี (ดูภาพประกอบที่ 11 – 13) ซึ่งขาพเจา
ตองการใหบรรยากาศโดยรวมของสถานที่นั้นเชื่อมโยงกับบอบัวที่อยูดานนอกอาคาร พื้นที่โดยรวม
ของหองและอาคารนั้น คอนขางจะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมคอนขางมากไมวาจะดวยขอบหนาตาง
บานประตู หรือเฟอรนิเจอรก็จะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งสิ้นทําใหจากรูปทรงที่เปนเหลี่ยมเปนมุมนั้น
สรางความรู สึกอึดอัดและแข็งกระดางเกิ นไป สําหรับสถานที่ที่ใหบริการทางดานสรา งความ
ผอนคลาย ขาพเจาจึงไดใชรูปทรงที่อิสระเสนที่โครงมนในตัวงานเขามาใชเพื่อลดความแข็งของ
หองและเพิ่มความนุมนวลอบอุนดวยงานที่เปนเสนใยที่ตกแตงดวนอลูมิเนียมสีทอง
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ภาพสถานที่ภายในหองรับรอง (Reception Area) กอนติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ

ภาพที่ 66 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 1 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
จากภาพที่ 1 จุดที่ติดตั้งผลงานภายในหองรับรอง (Reception Area) ผนังสวนนี้มี
ขนาด 3 x 2 เมตร จะอยูบริเวณดานหนาของหองรับรองในสวนที่จะไวสําหรับตอนรับลูกคาทีม่ ารอ
รับบริการทั้งสองขางของผนังถูกขนาบดวยหนาตางที่เปนกระจกใสและมีภาพหยินและหยางที่ให
ความรูสึกที่สงบและเรียบงายอยูในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นหลังแบงครึ่งระหวางสีแดงและดํา
และตรงกลางเปนรูปหยินและหยางสีขาวและสีทองประดับอยู
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ภาพที่ 67 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
ภาพที่ 2 จุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ภายในหองรับรอง (Reception Area) ผนังที่ใชใน
การติดตั้งงานมีขนาด 3 x 3เมตร จะอยูบริเวณดานซายของจุดติดตั้งผลงานจุดที่ 1 จะอยูในสวน
สําหรับตอนรับลูกคาที่มารอรับบริการซึ่งจะมีโคมไฟผาสีขาวตกแตงอยู

ภาพที่ 68 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 3 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
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ภาพที่ 3 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 3 ภายในหองรับรอง (Reception Area) เปนผนังใน
สวนที่ใชในการติดตั้งผลงานมีขนาด 3 x 2.5 เมตร อยูทางดานซายทํามุมฉากเชื่อมกับผนัง
สําหรับติดตั้งงานสวนที่ 2 ผนังหองจะตกแตงดวยโคมไฟเล็กที่ทําดวยทองเหลืองดานหลังจะ
เปนหองเล็ก ๆ

ภาพที่ 69 แสดงถึงความสัมพันธของจุดติดตั้งงานที่ 1 กับจุดติดตั้งงานที่ 2
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลงานสรางสรรควิทยานิพนธกับสถานที่ติดตั้ง
ในการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธครั้งนี้ไดนําเสนอผลงานสรางสรรคผลงาน
วิทยานิพนธเพื่อเพื่อชวยสงเสริมบรรยากาศของสถานที่ใหมีความงามและผอนคลาย จํานวน 3 ชุด
(จากภาพที่ 1, 2 และ 3 ดังตอไปนี้)
1. การติดตั้งผลงานสร างสรรควิท ยานิพ นธ จากภาพที่ 1 จุ ดติ ดตั้ ง ผลงานจุดที่ 1
ภายในหองรับรอง(Reception Area) ดังนี้
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ภาพที่ 70 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานวิทยานิพน จากภาพที่ 65
จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 1 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
ในสวนของจุดติดตั้งงานที่ 1 ภายในหองรับรอง(Reception Area) ไดนําผลงานชุด
“ ใบบัว 1 ” (ภาพที่ 54) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 120 เซนติเมตร (ภาพที่ 11) ผนังที่ใชในการติดตั้ง
ผลงานชุดนี้จะมีขนาด 3 x 2 เมตร อยูบริเวณดานหนาของหองรับรองทั้งสองขางของผนังจะขนาบ
ดวยหนาตางที่เปนกระจกใสเดิม ทีจะมีภาพหยินและหยางติ ดตั้งอยูในความรูสึกของขาพเจา
ขาพเจามีความรูสึกวาภาพหยิ่นและหยางที่เปนวงกลมที่อยูบนเฟรมรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัตที่มีขนาด
ใกลเคียงกันทําใหพื้นที่ระหวางวงกลมและสี่เหลี่ยมมีพื้นที่วางในภาพนอยทําใหภาพวงกลมที่
นาจะใหความรูสึกที่เคลื่อนไหวเปนอิสระนั้นดูแนนอึดอัดเต็มพื้นที่ขาพเจาจึงเลือกที่จะใชรูปทรง
กลมที่ใหความรูสึกที่ลื่นไหลเปนอิสระเพื่อชวยลดความรูสึกอึดอัดจากรูปทรงที่เปนเหลี่ยมของ
หนาตางที่มีอยู
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2. การติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ภาพที่ 2 จุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ภายใน
หองรับรอง (Reception Area) ดังนี้

ภาพที่ 71 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธจาก ภาพที่ 66
จุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
ในสวนของจุดติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ภายในหองรับรอง (Reception Area) ไดนํา
ผลงานชุด “ใบบับ 2” (ภาพที่ 55) จํานวน 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 เซนติเมตร
และชิ้นที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 51 เซนติเมตร ในสวนติดตั้งผลงานสวนที่ 2 นี้ จะเปนสวน
ผนังที่กวางที่สุดในสวนที่ติดตั้งงานของหองรับรอง ขาพเจาไดออกแบบชิ้นงานที่จะใชในการติดตั้ง
ออกเปน 2 ชิ้น เพื่อใชติดตั้งในสวนผนังที่มีพื้นที่กวางที่สุดของหองเพื่อใหตัวงานและพื้นที่วางได
ทํางานรวมกัน ทําใหบรรยากาศของหองดูไมหนักและแนจนเกินไปแทนการติดตั้งงานชิ้นเดียวที่มี
ขนาดใหญ ซึ่งจะทําใหบรรยากาศของสถานที่หนักและอึดอัด ขาพเจาไดตัดเอาโคมไฟขนาดใหญ
สีขาวออกเนื่องจากโคมไฟที่หอยลงมาจากขางบนเพดานทําใหรูสึกหนัก และดวยรูปรางที่ใหญใน
พื้นที่มุมไมกวางนักทําใหสถานที่ดูแคบเกะกะและอึดอัด ขาพเจาจึงไดนําผลงานชุด “ใบบัว 2” เพื่อ
สรางความเชื่อมโยงใหเขากับแนวความคิดและเพิ่มสีสันใหกับพื้นที่
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3. การติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ ภาพที่ 3 จุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 3 ภายใน
หองรับรอง (Reception Area) ดังนี้

ภาพที่ 72 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธจาก ภาพที่ 67
จุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 3 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
ในสวนที่ใชในการจุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 3 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
ข า พเจ า ได นํ า ผลงานชุ ด ที่ 3 “วงน้ํ า ” (ภาพที่ 56) จํ า นวน 3 ชิ้ น ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง 52
เซนติเมตร มาติดตั้ง ซึ่งพื้นที่ของผนังหองที่ใชติดตั้งจะมีขนาดเล็กที่สุดภายในหองรับรอง
ขาพเจาจึงไดออกแบบตัวผลงานใหมี ขนาดไมใหญและจัดวางเรียงกันที่ใชรูปทรงซ้ํากันก็เพื่อ
ตองการเกิดจังหวะที่เคลื่อนไหวที่ชา เพื่อใหสรางเกิดบรรยากาศที่สงบแตยังแฝงไปดวยชีวิตที่ยัง
เคลื่อนไหว โดยขาพเจาไดตัดเอาโคมไฟทองเหลืองที่ใหบรรยากาศของหองที่อบอุนก็จริงแตงดวย
ตัวโคมเปนทองเหลือง จึงทําใหดูแข็งไมออนนุมเหมือนตัวงานชุดวงน้ําที่ใชวิธีการทอดวยเสนใยที่
ใหความรูสึกที่ออนโยนกวาและการใชโทนสีน้ําตาล, สีทอง และสีสมอมชมพูเพื่อสรางบรรยากาศที่
อบอุนแทนแสงไฟที่ไดจากโคมไฟทองเหลือง
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ภาพที่ 73 ภาพจําลองความสั มพันธของการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ จุดที่ติดตั้ง
ผลงานจุดที่ 2 และจุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 3 ภายในหองรับรอง (Reception Area)
หองทําทรีตเมนตสปา (Spa room)
หองทําทรีตเมนตสปา (Spa room) ของ Bangkok oasis spa เปนอีกหนึ่งจุดที่ถูก
กําหนดไวสําหรับติดตั้งผลงานวิทยานิพนธในสวนของหองทําทรีตเมนตสปาจะมีอยูทั้ง 2 ชั้นของ
อาคารที่ตอเติมขึ้นมาใหมซึ่งจะแบงการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธไว 2 สวน คือ ภายนอกและ
ภายในหองทําสปา หองทําสปามีดวยกันทั้งหมด 12 หอง จะมีหองพิเศษ 2 หองที่มีอางอาบน้ําอยู
ในตัว หองทําทรีตเมนตสปาจะมีพื้นที่ขนาด 3.5 x 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หองทําทรีตเมนตสปา 1
หอง จะสามารถใหบริการไดครั้งละ 2 ทาน โดยแตละหองจะจัดไว 2 เตียง พื้นที่ภายในหองสปา
จะทาสีขาวบริเวณผนังและเพดาน พื้นหองจะปูดวยไมระแนงสีน้ําตาลและตกแตงดวยเฟอรนิเจอร
เรี ย บง า ยสไตล ล า นนาประยุ ก ต รู ป แบบเดี ย วกั น กั บ เฟอร นิ เ จอร ที่ ใ ช ต กแต ง ในห อ งรั บ รอง
(Reception Area) เพิ่มความอบอุนดวยแสงสีเหลืองทองของโคมไฟวงกลมสีเหลืองทองที่ทําจาก
ผาที่ตกแตงบนเพดาน ผนังหองจะประดับตกแตงดวยงานไมแกะสลักที่วางเรียงกันซึ่งการตกแตง
ของหองทําทรีตเมนตสปาทั้ง 12 หอง จะมีความคลายคลึงกันทุกหองยกเวนการตกแตงของหอง
พิเศษ 2 หอง ที่จะใชโทนสีของผาปูที่นอนเปนสีน้ําเงินกรมทาซึ่งจะใหบรรยากาศที่รูสึกถึงยามเย็น
สวนอีก 10 หอง จะมีหงน้ําแยกอยูที่ดานหลังของหองจะใชโทนสีของผาปูที่นอนเปนสีเขียวขี้มาอม
ทองซึ่งจะใหบรรยาที่รูสึกยามเชา
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โครงสีและโครงสรางภายในของหองทําทรีตเมนตสปา (Spa
room)จะเปนหอง
สี่เหลี่ยมพื้นผาขนาดเล็กผนังและเพดานทาดวยสีขาว พื้หองปูดวยไมระแนงสีน้ําตาลและตกแตง
ดวยเฟอรนิเจอรไมสี้น้ําตาลไสตลลานนาประยุกตซึ่งจะเปนโครงหลักในการตกแตงของหองสปาแต
จะแตกต า งกั น ด ว ยโทนสี ข องผา ปู ที่ น อนที่จ ะสร า งบรรยากาศภายในห อ งใหแ ตกต า งกัน เป น
บรรยากาศยามเชาดวยสีเขียวทองของหองทําทรีตเมนตสปาธรรมดา 10 หองและบรรยากาศยาม
เย็นดวยโทนสีน้ําเงินกรมทาของหองทําทรีตเมนตสปาพิเศษ 2 หอง
ในสวนภานในของหองทําทรีตเมนตสปา (Spa room) ขาพเจาไดกําหนดจุดติดตั้ง
งานไว 2 จุด โดยมีชุดงาน 2 ชุด ไดแก บัวตูม และ อุบลแยม (ดูภาพประกอบที่ 58, 59) ซึ่ง
ขาพเจาตองการใหบรรยากาศโดยรวมของสถานที่นั้นเชื่อมโยงกับบอบัวที่อยูดานนอกอาคาร
ภาพสถานที่ภายในหองทําทรีตเมนตสปา (Spa room) กอนติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ

ภาพที่ 74 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 1 ภายในของหองทําทรีตเมนตสปาแบบพิเศษ (Spa room)
หองทําทรีตเมนตสปาแบบพิเศษที่มีอางอาบน้ําอยูในตัวจะมีดวยกัน 2 หอง ในสวนนี้
จะเปนอีกหนึ่งจุดที่เลือกใชในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธบรรยากาศภายในหองจะใหความรูสึก
ถึงบรรยากาศยามเย็นดวยผาปูที่นอนสีกรมทาซึ่งเปนสีที่เปนสีที่มีอยูมากที่สุดและเฟอรนิเจอรไมสี
น้ําตาลผนังและเพดานหองทาดวยสีขาวบนผนังตกแตงดวยโคมไฟผาขนาดใหญสีเหลืองทอง
ประดับตกแตงผนังดวยงานแกะสลักไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
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ภาพที่ 75 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ภายในหองทําทรีตเมนตสปา
เปนอีกหนึ่งจุดที่เลือกใชในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธจะเปนหองทําทรีตเมนตสปาที่
มีอางอาบน้ําแยกอูดานหลังมีอยูดวยกัน 10 หอง บรรยากาศภายในหองจะใหความรูสึกถึงยาม
เชาดวยผาปูที่นอนสีเขียวอมทองที่เปนโครงสีใหญสุดในหอง ผนังและเพดานหองทาดวยสีขาว เฟอ
นิ เ จอร แ ละพื้ น ปู ด ว ยไม ร ะแนงสี น้ํ า ตาล ประดั บ ผนั ง ด ว ยโคมไฟผ า สี เ หลื อ งทองที่ ช ว ยสร า ง
บรรยากาศในหงใหอบอุนดานผนังสีขาวจะตกแตงดวยงานไมแกะสลัก
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลงานสรางสรรควิทยานิพนธกับสถานที่ติดตั้ง
ในการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธครั้งนี้ไดนําเสนอผลงานสรางสรรคผลงาน
วิทยานิพนธเพื่อเพื่อชวยสงเสริมบรรยากาศของสถานที่ใหมีความงามและผอนคลาย จํานวน 2 ชุด
(จากภาพที่ 73 และ 74) ดังตอไปนี้
1. การติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ จากภาพที่ 9 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 1
ภายในของหองทําทรีตเมนตสปาแบบพิเศษ (Spa room) ดังนี้
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ภาพที่ 76 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธจากภาพที่ 73 จุดที่ติดตั้งผลงาน
จุดที่ 1 ภายในของหองทําทรีตเมนตสปาแบบพิเศษ (Spa room)

ภาพที่ 77 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธจากภาพที่ 73 จุดที่ติดตั้งผลงาน
จุดที่ 1 ภายในของหองทําทรีตเมนตสปาแบบพิเศษ (Spa room)
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ในส ว นของจุ ด ติ ด ตั้ ง จุ ด ที่ 1ภายในของห อ งทํ า ทรี ต เมนต ส ปาแบบพิ เ ศษ (Spa
room)ไดนําผลงานชุด “บัวตูม” (ภาพที่ 58) จํานวน 4 ชิ้น ขนาด 56 x 30 เซนติเมตร เนื่องจาก
ภายในของหองทําทรีตเมนตสปานั้นมีพื้นที่ขนาดเล็กไมเหมาะสําหรับการติดตั้งงานชิ้นใหญเพราะ
จะทําใหสถานที่ยิ่งดูเล็กและแคบจะทําใหบรรยากาศอึดอัดขาพเจาจึงไดออกแบบงานเปนชุดเพื่อ
ทําชิ้นงานมีขนาดเล็กลงใหมีขนาดเล็กเพื่อสรางความงามและความสมบรูณใหกับหองสปาที่แต
เดิมผนังของหองจะประดับตกแตงดวยงานไมแกะสลักสีน้ําตาลโดยตัวมันแลวใหความรูสึกที่แข็ง
และแหงขาดชีวิตชีวาและรูปทรงที่เปนเหลี่ยมของงานทําใหบรรยากาศของหองดูแข็งและอึดอัด
และดวยบรรยากาศของหองที่ใหบรรยากาศเหมือนยามเย็นดวยโทนสีน้ําเงินที่เกิดจากผาปูที่นอน
ขาพเจาจึงไดนําผลงานชุด “บัวตูม” ซึ่งธรรมชาติของบัวนั้นจะหุบในตอนเย็นซึ่งสอดคลองกับ
บรรยากาศของหองและดวยรูปทรงและเทคนิคของตัวงานที่เปนงานสิ่งทอซึ่งจะใหความรูสึกที่นุม
ดวยวัสดุจากเสนใยเพื่อลดความแข็งกระดางและแหงแรงและเพิ่มสีสันใหกับหองจะเห็นไดวาจาก
จุดที่ติดตั้ง ผลงานชุ ดใหมกับจุดที่ติดตั้งงานเดิมนั้นจะอยูจุด ๆ เดียวกัน เนื่องจากขาพเจาได
พิจารณาดูแลวเห็นวาจุดเดิมที่ติดตั้งผลงานนั้นมีความเหมาะสมอยูแลวดวยจังหวะที่ซ้ํา ๆ กันของ
งานจะทํ า ให เ กิ ด จั ง หวะที่ เ คลื่ อ นไหวอย า งช า ๆ ซึ่ ง ข า พเจ า มี ค วามคิ ด เห็ น ว า เหมาะสมกั บ
Bangkok oasis spa ที่เปนสถานที่สรางความผอนคลายใหกับผูรับบริการแตยังขาดในเรื่องสีสัน
และความรูสึกผอนคลาย
2. การติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ จากภาพที่ 10 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 2
ภายในของหองทําทรีตเมนตสปา (Spa room) ดังนี้
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ภาพที่ 78 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธจากภาพที่ 74 จุดที่ติดตั้งผลงาน
จุดที่ 2 ภายในของหองทําทรีตเมนตสปา (Spa room)
ในสวนจุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 2 ภายในของหองทําทรีตเมนตสปา (Spa room) ได
นําผลงานชุด “อุบลแยม” (ภาพที่ 16) จํานวน 3 ชิ้น ขนาด 47 x 47 เซนติเมตร เนื่องจาก
บรรยากาศภายในหองสปานั้นจะใหความรูสึกเหมือนบรรยากาศในยามเชาดวยโทนสีเขียวทอง
จากผ า ปู ที่ น อนที่ เ ป น โครงสี ใ หญ ข องห อ งผนั ง ห อ ง จะตกแต ง ด ว ยงานไม แ กะสลั ก รู ป ทรง
สี่ เ หลี่ ย มจั ต ตุ รั ส เรี ย งกั น 3 ชิ้ น ซึ่ ง ในความรู สึ ก ของข า พเจ า งานแกะสลั ก ไม ที่ มีอ ยู เ ดิม นั้ น ให
ความรู สึ ก ที่ แ ข็ ง จากตั ว วั ต ถุ ที่ เ ป น ไม แ ละสี่ เ หลี่ ย มและสี ที่ ดู แ ห ง แรงด ว ยสี ข องเนื้ อ ไม ทํ า ให
บรรยากาศของหองขาดสีสันและความมีชีวิตชีวา ขาพเจาจึงไดนําผลงานชุด“อุบลแยม” มาติดตั้ง
แทนงานชุดเดิมเพื่อเพิ่มสีสันและความสดใสใหกับหองซึ่งโดยธรรมชาติของบัวนั้นจะบานในตอน
เชาขาพเจาจึงไดออกแบบผลงานชุดอุบลแยมเพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดของสถานที่ที่
ตองการใหเปนบรรยากาศของบึงบัว
สวนทางเขาหนาหองทรีตเมนทสปาชั้นสอง
ในจุดนี้จะเปนอีกหนึ่งจุดที่เลือกใชในการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธในผนังสวนที่ติดตั้ง
งานจะเปนผนังสีขาวดานหนาทางเขาขนาด 3 x 1 เมตร (ไมรวมผนังในสวนที่มีประตู) ดานซายจะ
เปนประตูเขาออกของหองในสวนนี้จะเปนดานนอกของหองสปาตรงทางขึ้นลงบันไดชั้น 2 เดิมที่มี
งานเปนรูปวงกลมสี่ดําเขียนลวดลายไทยสีทองคลายโลของนักรบโบราณ 8 ชิ้น วางเรียงเปนสอง
แถวตกแตงอยู เพื่อสรางความเชื่อมโยงจากแนวความคิดที่ใชบึงบัวที่เปนจุดเดนของสถานที่มา
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สรางเปนบรรยากาศขาพเจาจึงไดเลือกจุดนี้ซึ่งอยูภายนอกหองไมเหมือนกับจุดติดตั้งงานอื่น ๆ ที่
อยูภายในหองเพื่อที่จะดึงบรรยากาศของบึงบัวที่อยูภายนอกเขาไปภายในสถานที่
ในสวนบริเวณสวนทางเขาหนาหองทรีตเมนทสปาชั้นสองขาพเจาไดกําหนดจุดติดตั้ง
งานไว 1 จุด โดยมีงานชุด “วงวารี” จํานวน 4 ชิ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 52 เซนติเมตร (ดูภาพที่
56) ซึ่งขาพเจาตองการใหบรรยากาศโดยรวมของสถานที่นั้นเชื่อมโยงกับบอบัวที่อยูดานนอก
อาคาร

ภาพที่ 79 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 1 บริเวณสวนทางเขาหนาหองทรีตเมนทสปาชั้นสอง
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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผลงานสรางสรรควิทยานิพนธกับสถานที่ติดตั้ง
ในการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธครั้งนี้ไดนําเสนอผลงานสรางสรรคผลงาน
วิทยานิพนธเพื่อเพื่อชวยสงเสริมบรรยากาศของสถานที่ใหมีความงามและผอนคลาย จํานวน 1 ชุด
(จากภาพที่ 14) ดังตอไปนี้
1. การติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธ จากภาพที่ 14 จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 1
บริเวณสวนทางเขาหนาหองทรีตเมนทสปาชั้นสอง ดังนี้

ภาพที่ 80 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธจากภาพที่ 56 จุดที่ติดตั้งผลงาน
จุดที่ 1 บริเวณสวนทางเขาหนาหองทรีตเมนทสปาชั้นสอง
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ภาพที่ 81 ภาพจําลองการติดตั้งผลงานสรางสรรควิทยานิพนธจากภาพที่ 56 จุดที่ติดตั้งผลงาน
จุดที่ 1 บริเวณสวนทางเขาหนาหองทรีตเมนทสปาชั้นสอง
ในสวนจุดที่ติดตั้งผลงานจุดที่ 1 บริเวณสวนทางเขาหนาหองทรีตเมนทสปาชั้นสอง
ขาพเจาไดนําผลงานชุด “วงวารี” (ภาพที่ 14) เพื่อใชในการติดตั้งโดยจะติดตั้งบนผนังสีขาวให
เรียงกันโดยใชจังหวะการจัดวางสูงต่ําไมเทากัน เพื่อใหเกิดจังหวะการเคลื่อนไหวใหคลายกับวงน้าํ
กระเพื่อม และสรางความเชื่อมโยงของงานทั้ง 4 ชิ้น เขาดวยกัน ดวยชุดสีและลวดลายบนตัวงาน
ที่ออกแบบใหมีความสอดคลองกันในแตละชิ้น เพื่อเพิ่มสีสันความงามและดึงบรรยากาศของบึงบัว
ที่อยูดานนอกและเปนจุดเดนของสปาแหงนี้

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธเรื่องโครงการออกแบบสรางสรรคงานสื่อผสมสิ่งทอ
สําหรับติดตั้งตกแตงภายใน ณ บางกอก โอเอซิส สปา สุขุมวิท 31 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง
“พลังสีสันแหงธรรมชาติ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสรางสรรคงานสื่อผสมสิ่งทอสําหรับตกแตง
ภายในหองรับรอง (Reception area) และหองทําทรีตเมนตสปา (Spa room) ของ บางกอก
โอเอซิส สปา สุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ
สรุปและอภิปรายผลงานสรางสรรค
ผลงานสรางสรรคที่ได อาจกลาวไดวาเปนผลงานที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่เกิดจาก
การทอบนโครงสรางเหล็กแทนการทอบนกี่เพื่อสรางรูปทรงและมิติของงานใหมีความอิสระและ
ตอบสนองกับความคิดและจินตนาการของขาพเจาใหไดมากที่สุด โดยไดรับแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบมาจากบึงบัวซึ่งเปนจุดเดนของ บางกอก โอเอซิส สปา
เมื่ อ ได จํ า ลองหรื อ ทดลองนํ า ไปติ ด ตั้ ง ณ บาง กอก โอเอซิ ส สปา พบว า มี ค วาม
สอดคลองและสัมพันธกันอยางลงตัว อีกทั้งยังกลมกลืนกับบรรยากาศ ขนาดพื้นที่ การออกแบบ
และสภาพภูมิทัศน
นอกจากจะไดผลงานสรางสรรคงานสื่อผสมสิ่งทอที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวแลวยังได
เทคนิคและแนวทางใหมในการสรางสรรคผลงาน
ขอเสนอแนะจากการสรางสรรค
กอนที่จะไดผลงานสรางสรรคที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวไดผานขบวนการคิด สรางสรรค
และทดลองงาน แกไขปรับปรุง พัฒนาจนกวาจะไดผลงานที่ตรงตอความพอใจ การสรางสรรค
ผลงานโครงการออกแบบสรางสรรคงานสื่อผสมสิ่งทอเรื่อง “พลังสีสันแหงธรรมชาติ” ในครัง้ นีท้ าํ ให
ขาพเจามีความเขาใจในขบวนการทอและการการขัดกันของเสนยืนทําใหเกิดสีและตัวเนื้องานมาก
ยิ่งขึ้น
85
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ขอเสนอแนะสําหรับงานสรางสรรคครั้งตอไป
ในการสรางสรรคผลงานศิลปะสิ่งทอในครั้งตอไปนี้ ขาพเจาเห็นวาควรจะพัฒนาใน
เรื่องของโครงสรางใหเกิดมิติในงานมากยิ่งขึ้นและจะทดลองใชเสนใยและวัสดุชนิดตางเพื่อสราง
พื้นผิวที่มีความแปลกใหมในงาน
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