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วิทยานิพนธ์ระดั บศิลปมหาบั ณฑิตนี ได้รับแรงบั นดาลใจจากความประทั บใจในปั จจุบ ั น
ที มี ความเจริ ญทางเทคโนโลยีจนเกิ ดสี สั นของแสงสี ยามคํ าคื น ที นํา มาใช้ในการตกแต่งประดับ
ประดาสภาพแวดล้อมในเมืองยามคํ าคืน ให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดสายตา เร้าใจ สนุ กสนาน และ
เกิดสุ นทรี ยภาพแก่ผู ้ ทีได้พบเห็นและสัมผั ส ด้วยแรงบั นดาลใจนี จึงทํ าให้ข ้าพเจ้าเกิดจินตนาการใน
การสร้ า งสรรค์ผ ลงานจิ ตรกรรมแนวกึ งนามธรรม ในหัวข้อเรื อง รู ป ลัก ษณ์ ราตรี วิถี แห่ ง เมื อ ง
แสดงออกโดยใช้เทคนิ คสี อะคริ ลิคบนผ้ าใบ นําเสนอด้วยมิติสถาปั ตยกรรม และสี สันของแสงไฟ
ยามคํ าคื นหลากหลายรู ป แบบ โดยสร้ า งสรรค์จ ัดวางองค์ป ระกอบใหม่ จากมุ ม มองที มี จริ ง มา
ปรับเปลียนองค์ประกอบสี ของแสงไฟทีมีรูปทรงอิสระ การสลับทั บซ้อนเหลือมลํ ากันระหว่างสี แต่
ละสี เกิดทิศทางจั งหวะลีลา และความเคลื อนไหว ตามอารมณ์ ตามประสบการณ์ ด้วยการเลื อกสี ที
สื อความหมายแสดงออกในรู ปแบบต่างๆ
การออกแบบสร้ า งสรรค์ ผ ลงานจิ ต รกรรม เพื อทํา การติ ด ตั งภายในสถานที ที มี
ความสัมพันธ์ ก ันระหว่างผลงานจิ ตรกรรมกับสถานที ควรจะเป็ นสถานทีที มี ความเป็ นสากลให้
ความรู ้สึกถึงความเรี ยบง่าย แต่ย ั งคงรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสมั ยใหม่ ผสมผสานกับการตกแต่งแบบ
Modern style คือการลดทอนองค์ประกอบตกแต่งทีฟุ ่ มเฟื อยมาใช้รูปทรงเรขาคณิ ตขั นพื นฐานทีมี
ความเรี ยบง่าย ในบรรยากาศทีดูสบายและทั นสมั ย จึงได้เลือก โรงแรม Holiday inn Bangkok เพือ
ติดตั งผลงานจิตรกรรม เรื อง รู ปลักษณ์ราตรี วิถีแห่ งเมือง ติดตั งภายในส่ วนล็อบบี และทางเดินหน้า
ลิฟท์ สําหรับเงือนไขของความสอดคล้องกันระหว่างผลงานการสร้างสรรค์จิตรกรรมและโรงแรม
ข้าพเจ้าได้นําเอารู ปแบบการตกแต่งที มี อยู่เดิ มของโรงแรมมาปรั บใช้ในผลงานเพือให้เกิ ดความ
กลมกลื นกัน ดังเช่ น นําเอาระนาบของผนังรู ปทรงเรขาคณิ ตมาใช้เป็ นโครงสร้างทางองค์ประกอบ
นําแสงสี ของการตกแต่งมาใช้เป็ นโทนสี ร่วมในผลงาน เมื อนําผลงานจิ ตรกรรมเข้าไปติ ดตั งกับ
สถานทีให้ความรู ้สึกทีสอดคล้องและเป็ นอั นหนึ งอั นเดียวกั น
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The inspiration of thesis is my impression of environment in the present which
technology is so prosperous that it creates colorful light at night. This colorful light is used to
decorate environment at night to make more beautiful, attractive, rousing and make people
aesthetic. Due to this inspiration, I imagined to paint semi abstract painting on the title of City
Night Scene, using acrylic on canvas to present architectural dimension and various forms of
colorful light at night. New composition arranged from city scape which the color of light was
changed into freedom forms and overlapping between each color. The artwork presented
direction, rhythm, action and movement from emotion and experience of me and using any
expression of colors.
The installation of paintings is designed to be in harmony. The place should be
international. The theme of City Night Scene approved for the hotel. Therefore,
Holiday
Inn Bangkok is chosen by the architecture and interior design which relate to the content of
the project. All process intended to expand the applied art to display on the public and bring
the highest benefit to the building and viewers.
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ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูที่ใหกําเนิดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนใหความรัก ความ
อบอุน แกขาพเจาเสมอมาและตลอดไป ตลอดจนคณะครูอาจารยผูอุทิศประสาทวิชาความรูพรอม
ทั้ง การสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ชี้ แ นวทางที่ ถู ก ที่ ค วรและก อ ให เ กิ ด คุ ณ ค า ในผลงาน ตั้ ง แต เริ่ ม
การศึกษาเรื่อยมา เปนวิทยานิพนธคุณคาสูงสุดในชีวิต ทั้งนี้ ขอบพระคุณศิลปนทุกทานที่กอใหเกิด
ความบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะ ขอบคุณนองชาย ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ ที่คอย
ให ค วามช ว ยเหลื อ ความห ว งใย ความอบอุ น และเป น กํ า ลั ง ใจที่ จ ริ ง ใจตลอดเวลา สุ ด ท า ยนี้
ขอขอบคุณโลกใบนี้ที่สรางพื้นที่ใหเราไดยืนหยัดอาศัย และเปนแรงบันดาลใจ ในการสรางสรรค
งานศิลปะที่สวยงามไวมากมาย สรางความละเอียดออนตอจิตใจผูคน ที่ยากจะเขาใจ แตรับรูไดใน
ความรูสึก นํามาสูคุณคาทางจิตใจ
ขอขอบคุณ Holiday inn Bangkok ตลอดจนผูที่เกี่ยวของที่ใหความอนุเคราะหในการ
ถายภาพและในสวนของขอมูลเบื้องตน อันเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานวิทยานิพนธครั้งนี้
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