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The thesis “Delight of Nature: Painting project for Ramada Resort Khoa Lak, PhangNga”, the source of inspiration come from the beauty of southern Thailand landscape, such as
Andaman Sea, tropical forest, jungle, mountain, sea, and stream. The overall content of the
painting is about a positive view towards nature. The artist intends to communicate to the
viewers that nature is something that keep earth warm and beautiful. Nature is the one who
comfort mankind, the earth habitants to be free from loneliness and suffering. Their sprit will
be raised and enjoy life. Nature is the good friend who is very concerned with human well
being on happiness.
The series of painting is done by batik technique, a distinguish art media widely
practice in southern Thailand. Color dying and sewing express independently on the fabric. It
is the artistic expression exists in harmony with natural, culture environment, and well serves
the artist’s thinking and mentality. This series of art work fit the site of the place where they
are installed. It is the reflection of unique feeling of the artist’s individual world, peace full and
simple. All the paintings, five points of instillation are assigned:
1. The wall of the staircase towards the first floor
2. The wall behind the counter of customer reception
3. The wall of the left and right of lobby
4. The wall of dining room
5. The wall of hall in front of auditorium
After making the mode, the rooms where painting assigned, the artist found that
each painting is something of high artistic value fully depicts the atmosphere of Andaman
Sea. They make profound impressions and give the unforgettable experience to the hotel
guests.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ตองการหลีกหนีใหพนจากความทุกข แตในโลก
ของความเปนจริงนั้น ทุกคนตองประสบพบเจอทั้งสองดาน คือสุขและทุกขสลับกันไป ไมมีใครพบ
แตสุขหรือทุกขเพียงอยางเดียว และเราก็เก็บสิ่งเหลานั้นมาเปนประสบการณในการดํารงชีวิตตอไป
มนุษยตางแสวงหาความสุขดวยการปรนเปรอสิ่งที่ตนปรารถนา แตลืมคิดไปวาทุกสิ่ง
ลวนเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติ ถาเราเปดใจสัมผัสธรรมชาติ อันเงียบสงัดหรือแมแตแหงนมองดูดาว
ระยิบระยับในคืนเดือนมืด ความสุขก็จะเกิดขึ้น เกิดเพราะใจเราสงบ ความสงบของธรรมชาติชวย
โนมนาวจิตใจใหเกิดความสงบ ไดงาย ความสุขประเภทนี้แมวาเกิดขึ้นจากการสัมผัสธรรมชาติ
ดู ด ดื่ม ธรรมชาติ แต ก็ มิ ไ ด ห มายความว า เราจะต อ งหลี ก หนี จ ากผู ค นจึ ง สามารถพบความสุ ข
ดังกลาวได
ดังเชนความสุขของขาพเจาเกิดจากการที่ไดสัมผัสกับธรรมชาติจากภูมิลําเนาที่ได
เติบโตมา คือ ธรรมชาติทางภาคใต ที่อุดมสมบูรณ อยางปาเขตรอน ภูเขาที่สลับซับซอน น้ําตก
ลําธาร และทองทะเลเปนตน สิ่งตางๆ ลวนชวนใหหลงใหลเกิดเปนจินตนาการสูเรื่องราวตางๆ
จากสิ่งที่พบเห็น ขาพเจาชอบปนจักรยานทองเที่ยวไปคนเดียว เปนความรูสึกที่วิเศษที่สุด จักรยาน
เปนสิ่งประดิษฐที่ไมมีวันลาสมัย สามารถใหความสุขแกเราไดงายมาก โดยเฉพาะยามเมื่อสายลม
พัดโบกเหมือนกับกําลังตอนรับ ใบไมสองขางทางที่เขียวขจี โบกสะบัดตามสายลม พรอมกับสายตาที่
ชื่นชมทัศนียภาพสองขางทาง ราวกับตัวเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ เกิดความรูสึกผอนคลาย
รมรื่น อบอุน โรแมนติกชวนฝน ชางเต็มเปยมไปดวยความสนุกความสุขสดใส บางครั้งการที่ไดอยู
กับตัวตามลําพังบาง จะชวยใหรูสึกปลดปลอยความคิด ชําระจิตใจใหเปนสุข เพื่อเขาถึงความสุข
และตัวตนที่แทจริง จิตใจก็จะเปนสุข ไมครุนคิดในเรื่องที่ทําใหจิตใจหมนหมอง มีแตจิตที่เกิด
จินตนาการตางๆ มากมายอยางไมรูจบ

1

2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โครงการสรางสรรคจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ รามาดา รีสอรท เขาหลัก, พังงา นี้ เปน
การศึกษากระบวนการออกแบบสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เพื่อติดตั้งกับสถานที่ที่ตองมีความ
ประสานกลมกลืน และมีความสัมพันธกันอยางมีเอกภาพ ระหวางงานศิลปะกับวัตถุประสงคและ
สภาพแวดลอมของสถานที่
โรงแรม รามาดา รีสอรท ตั้งอยูที่ เขาหลัก จังหวัดพังงา ทามกลางขุนเขาที่เขียวชอุม
และเบื้องหนาคือน้ําทะเลอันดามันสีฟามรกตที่สวยงาม เขาหลักหนึ่งในแหลงทองเที่ยวเดินปาเขต
รอนเชิงอนุรักษธรรมชาติยอดนิยมแหงหนึ่งในภาคใต ดวยความอุดมสมบูรณของผืนปาเขตรอน
และทิวเขาที่โอบลอมตัวอุทยาน พืชพรรณไมนานาชนิด อากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์ น้ําตกนอยใหญ ผา
หิน เทือกเขาและทะเลฝงอันดามัน อีกทั้งลําธารและสัตวตางๆ ทําใหเขาหลัก อุดมไปดวย
แหลงกําเนิดของธรรมชาติ
รามาดา รีสอรท สรางขึ้นมาไดอยางลงตัวมีความเปนสมัยใหมไม เหมือนใคร เปน
สถานที่แหงหนึ่งที่ชวยสรางความสุข ความสงบเขาสูความเปนธรรมชาติความงามเปนโรงแรมที่
ไดรับความนิยมแหงหนึ่งของประเทศไทย รามาดารีสอรท เปนที่นิยมมากที่สุดสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ เนื่องจากเจาของโรงแรม ไดเล็งเห็นความสําคัญ ของนักทองเที่ยวที่มักจะตองการ
ความสงบ ความเงียบ ผอนคลาย รมรื่น และที่สําคัญตองการความเปนสวนตัว และสามารถชื่นชม
ทัศนียภาพของธรรมชาติ ทองทะเล ไดตลอดเวลาที่มาพักผอน ในการมาพักผอน จึงไดมีการสราง
โรงแรมที่ ยึดหลักความเรียบงาย อบอุน ดูแลวมั่นคงปลอดภัย และตองการใหมีความแตกตาง
จากที่อื่น โดยใชสีขาว เขียว และสีจากธรรมชาติเปนหลัก ไมเนนสีสัน เนนพันธุไมทองถิ่น อยาง
ตนมะพราว เพื่อใหคงความเปนธรรมชาติ อยางมากที่สุด
สําหรับโรงแรมรามาดารีสอรทนี้ ขาพเจาไดมีการเขาไปสัมผัสสถานที่จริง โดยเมื่อ
ขาพเจาไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศโดยรวมของโรงแรมแลว ไดรับรูถึงบรรยากาศ อันสงบ เหมาะ
แกการมาพักผอน เสพความงามจากธรรมชาติ ของทองทะเลอันดามัน จึงเห็นวามีความเปนไปได
ที่ จ ะสามารถเชื่ อ มโยงกั บ แนวความคิ ด ทางศิ ล ปะเข า กั บ เรื่ อ งราวบรรยากาศของธรรมชาติ
บรรยากาศที่แสนจะอบอุน ผอนคลาย เต็มเปยมไปดวยพลังของความสุขของโรงแรมได
ดว ยเหตุ ผลดั ง กลา วขา พเจ าจึง เลือ กโรงแรมรามาดารีสอรท เป น สถานที่ ประกอบ
การศึกษากระบวนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อตกแตงสถานที่ เนื่องจากโรงแรมรามาดารี
สอรท มีแนวความคิดที่สอดคลองในสวนของเรื่องราวทางความคิดที่ขาพเจาสนใจเรื่องราวของ
ความสุขจากธรรมชาติ หลีกหนีจากโลกหนึ่งเขาสูอีกโลกหนึ่งคือโลกแหงความสงบ ผอนคลาย การ

3
ประยุกตผลงานจิตรกรรม ใหเขามามีบทบาท มีสวนสัมพันธ กับพื้นที่ภายในโรงแรมรามาดารี
สอรท เปนการเสริมสรางความรูสึกทางดานจิตใจ โดยคํานึงถึงประโยชนดานคุณคาทางความงาม
ที่ ต อบสนองวั ต ถุ ป ระสงค ค วามต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ ม าเยี่ ย มเยื อ น ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่ตองการเขาถึงธรรมชาติอยางแทจริง
การออกแบบตกแตงภายในโรงแรมรามาดารีสอรทนั้น หากมีการนําผลงานจิตรกรรมที่
สื่อถึงเรื่องราวความเปนธรรมชาติของทะเลฝงอันดามัน ดวยรูปแบบและเทคนิคที่ที่แสดงความเปน
เอกลักษณของทองถิ่นจะสามารถชวยเสริมใหนักทองเที่ยวที่มาพักผอน เกิดความสุขใจ ความ
ประทับใจ ในความงามและความเปนเอกลักษณ สรางจุดเดนภายในโรงแรมใหเกิดความประทับใจ
และเปนเอกลักษณที่ผูคนจดจําเมื่อไดเขามาสัมผัสโรงแรมแหงนี้
วัตถุประสงคของการสรางสรรค
1. เพื่อนําเสนอผลงานสรางสรรคงานจิตรกรรม โดยผานกระบวนการจินตนาการจาก
ประสบการณสวนตัว
2. เพื่อใหงานศิลปะเกิดคุณคาทางความงาม คุณคาทางจิตใจ และคุณประโยชนเพื่อ
การใชสอยสําหรับการตกแตงภายในโรงแรมรามาดารีสอรท
3. เพื่ อ ให ผู ช มผลงานได สั ม ผั ส ถึ ง ความสุ ข ความสงบ และเป ย มไปด ว ยพลั ง แห ง
ความสุข จากการมาผักผอน
สมมุติฐานของการสรางสรรค
1. การนําเสนอผลงานจิตรกรรมเรื่อง “ความสุขใจจากธรรมชาติ” เขาไปติดตั้งภายใน
โรงแรม รามาดา รีสอรท ครั้งนี้เพื่อ ตองการใหเกิดผลรวมกันในดานความงาม และสอดคลองกับ
การออกแบบตกแตงของสถานที่ตรงกับวัตถุประสงคของสถานที่ เพื่อเสริมสรางจุดเดนทางดาน
ความงามของบรรยากาศทางสุนทรียภาพภายในอาคาร รวมไปถึง การอนุรักษสิ่งแวดลอมเขาใจ
ธรรมชาติ และสามารถสรางความประทับใจใหกับผูพบเห็น
2. รูปแบบเนื้อหาของผลงานจิตรกรรม จะสื่อถึงความสุขความงาม จากที่ไดสัมผัส
ธรรมชาติอยางทะเลในเขตภาคใต ถายทอดความรูสึกนึกคิดที่มีตอบรรยากาศความสุขความสงบ
แอบแฝงดวยอารมณสนุกสนาน
3. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมดวยเทคนิคการเย็บ ปะผา ยอมผาดวยวิธีสะบัดสีโดยใช
สีบาติก เปนการศึกษาเทคนิควิธีการในการนําสีบาติกมาประยุกตใชใหเกิดเปนผลงานจิตรกรรมอีก
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รูปแบบหนึ่ง และยังเปนการนําเอาลักษณะเดนของศิลปะหัตถกรรมทางภาคใตมานําเสนอ เพื่อ
แสดงความเปนเอกลักษณทางทองถิ่น อันเปนสิ่งแวดลอมของโรงแรมดวย
ขอบเขตของการสรางสรรค
1. ศึกษา รูปแบบและเนื้อหาของงานจิตรกรรม ลักษณะผลงานแนวกึ่งนามธรรมที่อิง
ตนแบบธรรมชาติ โดยใชเทคนิควิธีการการเย็บผาการยอมผาดวยสีบาติก
2. ศึก ษาวิ เ คราะห รูปแบบการออกแบบ และตกแต ง ด ว ยผลงานจิตรกรรมภายใน
โรงแรมรามาดา รีสอรท ใหเกิดความสอดคลองระหวางผลงานที่นําไปติดตั้งกับสถานที่
ขั้นตอนของการศึกษา
1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
1.1 ศึกษาขอมูลโรงแรมรามาดารีสอรท แนวความคิดหลักการออกแบบตกแตงทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
1.2 ศึกษาศึกษาขอมูลในเอกสาร ตํารา รูปถาย สื่อสิ่งพิมพอินเตอรเน็ตขอมูลจาก
โรงแรมรามาดา รีสอรท และหองสมุด เปนตน
1.3 ศึกษาขอมูลสถานที่ทองเที่ยว เขาหลัก จังหวัดพังงา จากสภาพแวดลอมจริง
ภูมิประเทศประวัติ ความเปนอยูของที่ตั้งโรงแรม ศึกษาความเปนธรรมชาติของสถานที่แหงนั้น
2. วิเคราะหขอมูล สถานที่ หาจุดติดตั้งผลงาน
3. วิเคราะหหลักการออกแบบงานจิตรกรรมใหมีความสอดคลองกับสถานที่รวมไปถึง
เทคนิควิธีการตางๆ ของการสรางสรรคผลงาน
4. ปฏิบัติการ รางภาพทดลองคนควา รวมทั้งสรางแบบจําลอง 3 มิติ เพื่อทดลองการ
ติดตั้งผลงาน
5. ขยายภาพราง (Sketch)
6. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมถึงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการสรางสรรค
ผลงาน
7. นําเสนอผลงานสูกระบวนการวิเคราะหวิจารณ เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
8. สรุปผลการทํางาน เพื่อพัฒนาในครั้งตอไป
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ขอตกลงเบื้องตน
1. โครงการนี้ เ ป น การศึ ก ษาเพื่ อ ประยุ ก ต ผ ลงานให ส อดคล อ งกั บ สถานที่ เป น
กระบวนการศึกษาขั้นตอนของการปฏิบัติงานในเชิงการทดลอง เปนโครงการสมมุติเทานั้นไม
สามารถนําผลงานไปติดตั้งยังสถานที่จริงได
2. ขนาดของผลงานจิตรกรรมที่สรางขึ้นจริงเปนเพียงภาพตนแบบที่อาจไมใชขนาด
จริง เนื่ องจากบางกรณี พื้ น ที่บ ริเ วณติดตั้ ง กว า งใหญม าก จึ ง ได ล ดขนาดลงตามสั ด ส ว นความ
เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการสรางสรรค แตมีการทดลองสรางแบบจําลอง 3 มิติเพื่อใหเห็น
สัดสวนชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ขอมูลเกี่ยวกับโรงแรมรามาดารีสอรท เปนขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหในบางสวน
ไมใชทั้งหมด
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
ความสุขทางใจ : หมายถึง ความสุขที่สัมผัสไดจากจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ
ความอิ่มใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น อันเปนความสุขที่สะอาดเปน ความสุขที่
แทจริง
ความงาม : หมายถึง สิ่งตางๆ ที่ทําใหมนุษยมีวัฒนธรรม และความเพลิดเพลินความ
พอใจ ทางสายตา คุณสมบัติของสิ่งตางๆ ที่ทําใหผูคนไดเห็น ไดยิน และไดสัมผัส เกิดความชื่นชม
ยินดี เบิกบาน ติดตรึงใจอยูเปนนิจ
ความสงบ : หมายถึง ความไมวุนวาย ความไมดิ้นรน ความไรซึ่งปญหาความเดือดรอน
ไรซึ่งปญหาหนักหนวงถวงจิตใจ ไรความขัดแยง เปนความราบรื่น เย็นใจ ไมเรารอน หรือถูกกดดัน
ซึ่งอาจเรียกอีกอยางวา วิเวก
ธรรมชาติ : หมายถึงสิ่งที่เกิดมีและ เปนอยูตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ สิ่ง ที่เปนไปเอง
โดยมิไดปรุงแตง
สัมผัส : หมายถึง การถูกตองที่ใหเกิดความรูสึกโดยผานการรับรู ทางตา หู จมูก ปาก กาย
การรับรู : คือการที่อวัยวะสัมผัสกับสิ่งแวดลอมแลวสามารถแปลความหมายของการ
สัมผัสไดซึ่งการแปลความหมายนี้จําเปนจะตองอาศัยประสบการณเดิม ที่มีมากอน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดพัฒนาตนเองดานกระบวนการทางความคิด ในการออกแบบตกแตงภายใน
โรงแรมดวยผลงานจิตรกรรม และสามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวัน
2. ไดใชผลงานศิลปะเกิดคุณคาทางความงาม คุณคาทางจิตใจ และคุณประโยชน
เพื่อการใชสอยสําหรับการตกแตงภายในโรงแรม
3. ได พั ฒ นาผลงาน จิ ต รกรรมทางด า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารเป น การพั ฒ นาตนเองสู
ความสําเร็จ

บทที่ 2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานชุด “ความสุขใจจากธรรมชาติ” ขาพเจาไดรับอิทธิพลทาง
ความคิดและแรงบันดาลใจมาจากประสบการณที่ผานมา โดยเฉพาะวัยเด็ก เปนชวงเวลาที่มีแต
ความสุขความประทับใจ ตอสิ่งแวดลอมธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเปนที่นาคนหา และนาจดจํา ทัง้ หมดที่
กลาวมาลวนเปนสิ่งที่ทําใหกอเกิดเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม ซึ่งสามารถ
แบงออกไดดังนี้
ประสบการณที่ไดสัมผัสจากธรรมชาติ
มนุษยเรียนรู และจําสภาพแวดลอมทางกายภาพที่อยูรอบตัวไดดี โดยสะสมเก็บเกี่ยว
เปนประสบการณ สภาพแวดลอม ที่ดียอมโนมนําไปสูชีวิตที่ดีงาม สิ่งแวดลอมอาจเปนสภาวการณ
หรือสิ่งที่บุคคลนั้นสัมผัส หรือเกี่ยวของดวย ทั้งที่มีชีวิต และไมมีชีวิต ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีตางๆ เชน วัฒนธรรม การอบรมเลี้ยงดู ที่อยูอาศัย อาหาร ญาติพี่นอง สถาบัน การศึกษา
ฯลฯ สิ่งแวดลอมเปนตัวกําหนดขอบเขตของการพัฒนางอกงาม ขาพเจารูสึกโชคดีที่เกิดมา
ท า มกลางสภาพแวดล อ มที่ ดี เ ต็ ม เป ย มไปด ว ยสิ่ ง สวยงามมี ธ รรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ร วมถึ ง
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวในการใชชีวิตประจําวัน
แรงบันดาลใจจากครอบครัว
จุดเริ่มตนของการเกิดแรงบันดาลใจในชีวิตของขาพเจา คือพอ ผูเปนแบบอยาง ผูสอน
ใหรู ทําใหดู และทําใหเห็น เปนแมแบบเพื่อใหลูกดูแบบอยาง ทําใหเกิดความศรัทธาตอพอ เกิดแรง
บันดาลใจใหใฝรู ใฝเรียนเลียนแบบ ศึกษาตามพฤติกรรมแบบอยางของพอ แลวทําตามแบบอยาง
ในฐานะเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการใฝรูใฝเปนกําลังใจใหแกลูก กระตุนใหลูกสรางสรรคสิ่งดีงาม
พอเปนบุคลที่ มีใจรักในงานศิลปะ มีอารมณสุนทรี มีทัศนคติที่ดีงาม รักและมองเห็นความงามที่มี
อยูรอบตัวเรา อาจจะไมตองสอนกันตรงๆ เพียงแคผูดูแบบอยางเมื่อไดเห็นไดรับรูก็เกิดความปลื้ม
ปติศรัทธาเชื่อมั่นเปนขวัญกําลังใจ ของลูก ที่นาชื่นใจ เปนแรงบันดาลใจใหสรางคุณภาพแกชีวิต
7
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เหมือนกับคํากลาวของ ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุไดกลาวไววา การที่ไดเห็นตนแบบที่ดีนั้นทําให
เกิดทัศนคติที่ดี และอยากทําตัวใหดีเหมือนตนแบบนั้นทําใหรูสึกมีแรงบันดาลใจที่จะทําตัวเองใหดี
ขึ้นและพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา 1
0

ภาพที่ 1 ภาพแรงบันดาลใจจากครอบครัว
แรงบันดาลใจธรรมชาติ
มนุษยทุกคนตางมีความรูสึกตอความสวยงามมาแตกําเนิด แตจะนอยหรือมากกวากัน
เทานั้น ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม และการศึกษาอบรมเปนพื้นฐาน ทุกคนจะไมปฏิเสธความ
สวยงามของธรรมชาติ เชน ดอกไม ปาไม ภูเขา น้ําตก ทะเล ทุกสิ่ง ลวนเปนสิ่งที่สวยงาม ปราศจาก
การรังสรรค ปรุงแตง เปรียบไดดั่งความงามอันบริสุทธิ์อยางแทจริง
การที่ขาพเจาไดเขาถึงธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ เขาถึงจิตวิญญาณ แกนแท เปรียบได
ดั่ ง ธรรมชาติ เ ป น หนึ่ ง เดี ย วกั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า ง สั ม ผั ส ได ถึ ง สั ม พั น ธภาพแห ง มิ ต รภาพ สร า ง
ความสัมพันธดวยความเขาอกเขาใจ ระหวางตัวเองกับธรรมชาติชวยใหจิตใจออนโยนขึ้น ชวยลด
ความแข็งกระดางเกิดจากสัมผัสอันใกลชิด จึงไมคิดทําลายธรรมชาติ แมแตจะคิดเด็ดดอกไมสัก
ดอกเดียว ก็ถือวาเปนสิ่งโหดราย เปนการทําลายธรรมชาติ สําหรับตัวขาพเจาเองถือวาทุกอยาง
เปนมิตร ขาพเจาไมรูสึกโดดเดี่ยวหรือคิดวาอยูตัวคนเดียว เพราะรูสึกชื่นชอบธรรมชาติ อยาง
ตนไม ใบไม สายน้ํา หรือแมแตเสียงนกรอง ก็สามารถชวยใหขาพเจารูสึกอบอุนใจ เพราะทุกสิ่งทุก
1

สายพิณ เชื้อนอย, บทความวิชาการ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 14 สิงหาคม 2545,
เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th
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อยางลวนเปนมิตรตอกัน ธรรมชาติถือวาเปนงานศิลปะชิ้นเอกที่แสนซาบซึ้ง ทําใหเขาถึงสัจธรรม
ความเปนจริงวาทุกสิ่งในโลกลวนเปนไปตามกฎของธรรมชาติ อยางเชน เมื่อยามสายลมผัดโบก ก็
จะไดยินเสียงรองของสายลมราวกับกําลังทักทายสิ่งตางๆ พรอมกับตนไมที่โตตอบโบกสะบัดไหว
เอนไปมา ราวกับกําลังพูดคุยตอบรับกับสายลม และก็ไดเวลานิ่งสงบและเงียบสงัด เมื่อสายลม
จากไป มองดูแลวก็เขาใจถึงสรรพสิ่งวาลวนเปนไปตามกฎของธรรมชาติ เมื่อมีเขามาก็ตองมีจาก
ไปเปนธรรมดา ธรรมชาติสามารถสอนแงคิดแกเราไดอีกมากมายถาเราสังเกตและ ใกลชิดกับ
ธรรมชาติอยางแทจริง ไมวาจะเปนเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติ ธรรมชาติเทานั้นที่เกิดมา
เพื่อรับใชมนุษยแตมนุษยกลับมองขามคุณคาขอนี้ไป อยางเชนยามเราเหนื่อยลาจากการเดินทาง
เราก็มักจะมองหาตนไม เพื่อนั่งพักหลบรมเงาเพื่อหนีแสงแดด และเมื่อเราหายจากการเหนื่อยลา
เราก็จะเดินจากไป โดยไมเคยเลยที่จะหันมามองขอบคุณนึกถึงคุณคาความดีของตนไม ธรรมชาติ
จะดํ า เนิ น ไปไม มี วั น สิ้ น สุ ด มี ผ ลผลิ ต คื อ ความงดงามบวกกั บ ประโยชน ใ ช ส อยทั้ ง สองสิ่ ง มี
ความสัมพันธกันอยางแนบแนน ธรรมชาติพยายามที่จะสรางสรรคความงามเพื่อมุงมั่นใหบรรลุถึง
ประโยชนใชสอยแกมนุษยใหมากที่สุด เปนเรื่องเดียวมาโดยตลอด

ภาพที่ 2 ภาพแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
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แรงบันดาลใจจากศาสนา

ภาพที่ 3 ภาพแรงบันดาลใจจากศาสนา
ศาสนาทุกศาสนา สอนใหคนเปนคนดี โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ที่ยึดหลักคําสอนของ
พระพุทธเจาเปนหลักคําสอนที่นาสนใจยิ่งนัก แมแตนักคิดตะวันตก ที่เคยคิดวาวิทยาศาสตรอยู
เหนือทุกสิ่งทุกอยาง นํามนุษยไปสูความสุขมีการจัดการกับธรรมชาติ แตเมื่อเริ่มเกิดปญหาความ
วุนวายของสังคมอุตสาหกรรมอยูอยางเปนทุกขใจ เกิดปญหาสิ่งแวดลอม โลกรอน ชาวตะวันตกจึง
หันมามองมนุษยใหมจากที่มนุษยอยูเหนือธรรมชาติ กลับมองใหมวามนุษยเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ จะต อ งรั ก ษาธรรมชาติ เ ป น การรื้ อ ฟ น จริ ย ธรรมขึ้ น มาใหม โดยการหั น มาศึ ก ษา
แนวความคิดตะวันออก แลวเราชาวพุทธผูเปนเจาของศาสนาโดยแท ถือวาเปนผูโชคดีที่ไดเกิดมา
นับถือศาสนาพุทธ
ขาพเจาก็เปนอีกคนหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธ ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจา ศึกษา
หลักธรรมเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คิดวาธรรมะก็แปลวา ธรรมชาติ สิ่งที่อยูใกลตัว
เปนสัจจะแหงความจริง สําหรับตัวขาพเจาแลว การที่ไดอยูกับธรรมชาติอยูอยางเงียบสงบและเขา
ใจความเปนไปแหงสัจธรรม วาทุกสิ่งทุกอยางยอมเปนไปตามกฎของธรรมชาติ ธรรมะก็เหมือนกับ
ธรรมชาติ ยกตัวอยางเชน ตนไมตนหนึ่งมีการเจริญเติบโต มีวิวัฒนาการไปตามระยะเวลาแลวก็มี
การเปลี่ยนแปลงอยางใบไมที่หลุดรวง ไมวาจะเปนใบแกใบออนใบที่แหงกรอบ กิ่งไมที่แหงแตกหัก
จะเพราะสาเหตุจากลมพัด พายุสะบัด หลุดรวงตามกาลเวลา หรือแมแตโดนเด็ดหักโดยมีฝมือ
มนุษย แตตนไมก็ยังยืนอยูไดอยางสงา พรอมที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลง โดยไมเคยเรียกรอง
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ขอสิ่งใด ตนไมก็เหมือนกับมนุษยที่ตองมีการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก มีการตาย การจากไปไมวา
จะเปนใคร คนแก คนหนุมสาว หรือแมแตเด็ก แตเมื่อเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงแลว คนมักจะ
ออนแอไมมีแรงยืนตอสู อาจจะมีการเจ็บปวยเสียสติหรือตายไปในที่สุด ซึ่งจะแตกตางกับตนไมที่
ยังคงสามารถทําหนาที่มีชีวิตอยูตอไป แตถาหากคนเราสามารถเขาใจธรรมชาติแลว วาแทจริงชีวิต
ก็เปนเชนนี้เองไมมีอะไรมากไปกวานี้เลย คนเราก็ยอมมีชีวิตอยูอยางเขมแข็งและมีความสุขพน
จากความทุกข เชนเดียวกับตนไม ที่ไมเคยเรียกรองสิ่งอื่นใดเลย
แรงบันดาลใจจากศิลปหัตถกรรมผาบาติก
ทางภาคใตของประเทศไทย ผาบาติกถือวาเปนงานหัตถอุตสาหกรรม และงานทาง
ศิลปะอยูในตัว ซึ่งไดรับอิทธิผลมาจาก อินโดนีเซีย แตไทยนํามาผสมผสานกับศิลปะไทย จนเกิด
เปนผลงานผาที่งดงาม เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย สวนใหญนิยมใชทําผานุง ผาโสรง ผาตัดเสื้อ
หรือใชเปนผาปูนั่ง ผาคลุมผมสตรี และผาที่ใชไดอเนกประสงค กระบวนการทําผาบาติก มีทั้งพิมพ
เทียน แตมสี ระบายสี ยอมสี ผาบาติก เสนหของผาบาติกประการหนึ่งก็คือความไมเหมือนใคร ไม
ซ้ํากันและเปนหนึ่งเดียว ผาที่ใชแมพิมพเทียนอันเดียวกัน แตมสีเดียวกัน ระบายสีเดียวกัน ยอมสี
เดียวกัน

ภาพที่ 4 ภาพแรงบันดาลใจจากศิลปหัตถกรรมผาบาติก
ผาบาติก หรือผาปาเตะ เปนคําที่ใชเรียกผาชนิดหนึ่ง ที่มีวิธีการทําโดยใชเทียนปดสวน
ที่ไมตองการใหติดสี และใชวิธีการแตม ระบาย หรือยอมในสวนที่ตองการใหติดสี คําวา บาติก
(Batik) หรือปาเตะ เดิมเปนคําในภาษาชวาใชเรียกผาที่มีลวดลายเปนจุด คําวา "ติก" มี
ความหมายวา เล็กนอย หรือจุดเล็ก ๆ ดังนั้น คําวาบาติกจึงมีความหมายวา เปนผาที่มีลวดลาย
เปนจุดๆ ตางๆ แตถาพิจารณาอยางละเอียดแลว ผาเหลานั้นหรือดอกแตละดอก ลายแตละลายจะ
แตกตางกัน ซึ่งเกิดจากการแตมหรือระบายแตกตางกัน รวมทั้งสีที่ซอนทับกัน สีที่ซึมเขาไปตาม
รอยแตกของเทียนที่แตกตางกันสิ่งเหลานี้ทําใหผาบาติกแตละชิ้น แตละผืนไมเหมือนกัน
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เอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับศิลปะ
1. สุนทรียภาพกับประสบการณ
สุนทรียศาสตร หมายถึง ศาสตรที่วาดวยความงาม ความงามอาจเปนสิ่งลึกซึ้งที่มี
อยูในทุกสิ่งอาจจะเปนสิ่งบริสุทธิ์ที่ปราศจากการปรุงแตงหรือสิ่งที่โนมนาวใจใหเกิดความรูสึก
ซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม ความงามอาจมีอยูรอบ ๆ ตัวเราสุนทรียภาพกับความงามในธรรมชาติ หรือ
งานศิลปะที่แตละบุคคล สามารถสรางกิจกรรมของแตละบุคลโดยเพาะศิลปน ขาพเจาคิดวา
ความสําคัญขอเนื้อหาความสัมพันธระหวางประสบการณชีวิต ในแตละเวลาสถานที่ตองมาจาก
ชีวิตจริงเปนปฏิกิริยาของอารมณ และความคิดบวกกับการดํารงชีวิตของมนุษย เปนการทําให
ประสบการณธรรมดาเหลานั้นเราใจ เขาใจได และเต็มไปดวยความหมาย
การรับรูทางสุนทรียภาพ เปนประสบการณที่สําคัญ เปนการแสดงถึงความชื่นชม
ยินดีในความงาม โดยอาศัยความรูประกอบที่จะตองคํานึงถึง ความรู ความเขาใจ ความศรัทธา
ในการคิดวิเคราะห แยกแยะใหเปนหมวดหมู เพื่อประเมินผลความงามนั้นดีหรือไมดีอยางไร
จึงจะสงผลใหเราเขาใจในความงามอยางเปนเหตุเปนผลประสบการณคือ ความชัดเจนที่เกิดจาก
การกระทําหรือไดพบเห็นมาแลว จึงสั่งสมไวห ลังจากที่เราไดดวยรับรูหรือมีประสบการณแลว
ก็ส ามารถที ่จ ะจํ า หรือ จํ า แนกแยกแยะสิ ่ง ที ่ร ับ รู นั ้น ไดป ระสบการณส ุน ทรีย ะนั ้น จะตา งกับ
ประสบการณอื่น ๆ ตรงที่เราจัดหาใหตัวเราเอง เราเลือกเอง ไมวาทางตรงหรือทางออม เมื่อ
เกิดขึ้นแกเราแลวชวยใหเราเพลิดเพลิน พึงพอใจ เกิดเปนความอิ่มเอิบใจ เชน การไดรับชม
ภาพยนตร ไดฟงเพลงเพราะๆ ไดรับประทานอาหารที่อรอยๆ ไดก ลิ่นหอมของดอกไมเปนตน
สิ่ง เหลานั้นสามารถชวยสงเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอยางสมเหตุสมผลชวย
กลอ มเกลาใหเ ปน ผู ม ีจิต ใจออ นโยนเสริม สรา งประสบการณสุน ทรีย ะใหก วา งขวางสง เสริม
แนวทางในการแสวงหาความสุข สงเสริมใหเ ห็นความสําคัญของสรรพสิ่ง ความตองการหรือ
ความอยากของเราเอง ขาพเจาไดหยิบยกตัวอยางทฤษฎีกลาวถึงความงามเปนทฤษฎี ของ ดิวอี้
ที่อาจารยชลูด นิ่มเสมอ เขียน ไววา ศิลปะคือประสบการณ ประสบการประสบการณ คือการมี
ชีวิตที่สัม พัน ธกับสิ่งแวดลอม 2 ถือไดวาผูที่มีประสบการณใน ชีวิตมาก สามารถถายทอด
ประสบการณโดยการสรางเปนผลงานศิลปะไดดี
1

2

ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531), 13.
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2. การออกแบบ การออกแบบนับเปนศิลปะที่ถูกจัดอยูในสาขาประยุกตศิลป เปน
การนําผลงานศิลปะที่สรางสรรคขึ้นมาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองประโยชนใชสอยที่แตกตาง
กันไป การออกแบบมีหลายประเภท อยางงานออกแบบประเภทตกแตง เปนการออกแบบเพื่อ
ตกแตงสิ่งตางๆ ใหสวยงามเหมาะสมกับประโยชนใชสอยมากขึ้น ไมวาจะเปนงานตกแตงภายใน
งานตกแตงภายนอก งานจัดบริเวณและจัดสวน การออกแบบตกแตงภายในสถานที่อยูอาศัยสิ่ง
สําคัญอันดับแรกก็นาจะเปนความพึงพอใจของผูอยู ตามรสนิยมของผูอยู การสรางที่อยูอาศัยให
สวยงามเพื่อผูที่พบเห็นหรือผูอาศัยรูสึกสดชื่นดวยบรรยากาศของความสวยงาม ซึ่งไดประโยชนแก
รางกายและจิตใจ เพราะฉะนั้นการออกแบบตกแตงสถานที่อยูอาศัยจึงจําเปนตองมีความเขาใจ
หลักการและเหตุผล และมีความสําคัญมากที่สุด เปาหมายของการตกแตงแตละครั้งยอมมีหลัก
ปรัชญา วัตถุประสงคที่แตกตางกันไป จึงมีความจําเปนจะตองเขาใจหลักการออกแบบพื้นฐาน
ดังนี้
2.1 ความรูความเขาใจในการออกแบบตกแตง ผูออกแบบควรมีความเขาใจ
เกี่ยวความสัมพันธของขนาดพื้นที่ที่จะใชทําการตกแตง มีความรูเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของวัสดุ
แตละประเภทที่จะนํามาใชสําหรับตกแตงไดอยางเหมาะสม ไดรับประโยชนอยางเต็มที่
2.2 ความพึงพอใจอันเปนสวนบุคคลของแตละบุคคล ความรักความชอบ
ในสิ่ง ตาง ๆ ของบุคคลยอมจะมีความแตกตางกัน ไปตาม เพศ วัย นิสัย และพื้นฐานการรับรู
สิ่งเหลานั้นเกี่ยวกับความรูสึกสวนตนจะเห็นไดวาบางคนจะชอบความเรียบงาย บางคนชอบ
ความโออาหรูหรามีเครื่องประดับประดามาก บางคนชอบความเงียบขรึมของสีสันและรูปแบบ
เครื ่อ งเรือ น บางคนชอบความออ นหวาน สีนุ ม นวล ความแตกตา งเหลา นี ้เ ปน ความจริง ที่
หลีกเลี่ยงมิได
2.3 การผลิตและดําเนินการตามแผนงาน การดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนที่จะตองวางแผนงานอยางรัดกุม โดยเริ่มจากการสํารวจขอมูล การรวบรวมขอมูล การ
ออกแบบราง การกําหนดพื้นที่ใชสอยและทางสัญจร ตลอดจนสวนตกแตงตางๆ ที่ตองการใหมี
การกําหนดโครงสี การกําหนดวัสดุทั้งหมด โดยการแสดงรายละเอียดตางๆ ภาพทัศนียภาพเหมือน
จริ ง ภาพแสดงรายละเอี ย ดและภาพแสดงส ว นขยายที่ ต อ งแสดงส ว นที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ น จะต อ ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในรูปแบบสีสันและขนาดที่สอดคลองกัน
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3. การจัดองคประกอบศิลป ลักษณะขององคประกอบตาง ๆ ในการจัดออกแบบ
ตกแตงเพื่อประโยชนใชสอย และเพื่อสรางความสวยงาม ผูออกแบบจะตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่จะตองเอื้อใหเกิดการสนองความตองการ โดยอาศัยแนวทางศิลปะเปนแนวคิดในการ
ออกแบบ เพื่อการตกแตงโดยใหมีความสอดคลองกับขนาด ลักษณะพื้นที่และการใชสอย เนนการ
ออกแบบใหเกิดความสะดวกในการใชงานไดอยางเต็มที่ มีความคลองตัวในการทําความสะอาด
และการสัญจรไปมาในบริเวณใชงานและบริเวณขางเคียง การจัดวางเพื่อใหเกิดมุมมองที่โดดเดน
และสวยงามนอกเหนือจากอรรถประโยชนตางๆ แลวยังตองพิจารณาในดานขององคประกอบทาง
ความงามดวย การจัดวางจึงตองพิจารณาถึงสัดสวนของพื้นที่ที่มีอยู และการจัดวางเพือ่ การเนนให
เกิดความสงางาม เชน การแกปญหาเกี่ยวกับฝาผนังสําหรับหองที่มีพื้นที่แคบ หรือการตกแตง
สวนของบานประตู หนาตาง หรือสวนของมุมมองที่ไมนาดู ใหดูสวยงามดวยการใชวัสดุตกแตง
หรือการทาสี ฯลฯ
4. เทคนิคการสรางสรรคงานตกแตง วิธีการออกแบบและเทคนิคการคิดสรางสรรค
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคบางครั้งไมใชเรื่องยาก แตถาตองทําใหเกิดความพอเหมาะพอดี มี
ความสอดคลองกันกับโครงสรางหลัก สภาพแวดลอมและเหมาะแกประโยชนใชสอยอยางดีจึงตอง
คิดอยางรอบคอบ
5. หลักการใชสีพื้นฐาน การสรางสรรคงานตกแตงใหดูดีมีคุณคา มีความสวยงาม
นาประทับใจเมื่อพบเห็นในบางครั้งจะพบแมรูปแบบที่คอนขางจะหลากหลายในพื้นที่เดียวกันก็ดู
ประสานกลมกลืนกันไดอยางดีดวยลักษณะของอิทธิพลในโครงสีที่ออนหวานนุมนวล ก็จะสงเสริม
บรรยากาศรอบดานใหรูสึกคลอยตามไปดวย หรือการกําหนดโครงสีอันสดใสเพื่อเนนใหเกิด
บรรยากาศสดชื่น แจมใส เกิดพลังความตื่นเตนเปนตน มีวิธีการอยางงาย ๆ ในการกําหนดแนวคิด
เพื่อใหโครงสีของงานออกใหแบบดูดีดังนี้
5.1 สีเนน (Accent Colour) ใชสีสดใส เขม สีใดสีหนึ่ง จํานวนไมเกินรอยละ 20
ไมต่ํากวารอยละ 5 แตถาตองการใชในเนื้อที่มากควรทําใหสีออน (Softened) โดยการผสมขาวสี
หลักหรือสีสวนรวม ตามวิธีการกําหนดจุดเนนหลักคือตองการใหเห็นอยางชัดเจนหรือสวนตกแตง
เสริมเพื่อเนนบรรยากาศก็ได
5.2 สีหมน (Graying or Neutralizing Colour) สีที่สะอาดจะเห็นเปนสีที่สดนาดู
และสดชื่น การทําใหเปนสีหมนจึงตองใหสะอาดดวยวิธีการที่ถูกตอง ไมดูเหมือนโคลนหรือสกปรก
การทําใหหมนควรใชสีแท (Hue) ผสมกับสีเทาหรือผสมดวยสีตรงขามจะไมทําใหสกปรก
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5.3 สีที่เดนและสีตัดกัน (Relief and Contrast Colour) สีที่มีความผิดแปลก
เดน และสีตัดกัน มักนําไปใชการจัดตกแตงหอง ควรจําไววาพื้นที่ที่ตกแตงทั่วๆ ไป ควรมีสีที่ผิด
แปลก เดน และตัดกันอยูบางเปนบางสวน จะชวยใหนาดูและสนุกขึ้น การสรางคุณคาทางความ
งามดวยวิธีการสรางความขัดแยงอยางพอเหมาะพอดีจะทําใหมุมของการตกแตงดูมีเสนห ไมจืด
ชืดและไมเปนทางการจนเกินไป ลักษณะของการแยงกันควรจะเนนบางที่หรือเฉพาะจุดไมใชดูแลว
รูสึกแยงกันไปหมด ไมวาจะเปนรูปแบบเครื่องเรือน สีสัน หรือแมกระทั่งวัสดุตกแตง
5.4 สีตรงกันขามหรือสีคูประกอบ (Complementary Colour Scheme) เปนสี
ที่ อ ยู ต รงกั น ข า มในวงสี ซึ่ ง ให ค วามรู สึ ก ตั ด กั น อย า งแท จ ริ ง วิ ธี ใ ช สี ที่ ต อ งการให เ ป น สี ส ดเข ม
ประมาณรอยละ 20 ของเนื้อที่ เนื้อที่ที่เหลือใชสีเดิมกับตรงกันขาม หรือสีตรงกันขาม ผสมกับสีเทา
(Gray) ใหหมนลงมากนอยตามตองการ ตัวอยาง ใชสีเหลืองสดออนหรือเขม สดใสเนื้อที่ประมาณ
รอยละ 20 เนื้อที่ที่เหลือใชสีเหลืองผสมเทามากนอยตามตองการ หรือสีตรงกันขามสีมวงผสมสีเทา
5.5 การจัดสีใหกลมกลืน (Creating Harmony Colour) ในความหมายของการ
ตกแตง ดวยความกลมกลืนของสี สําคัญอยูที่การตกแตงใหสีนั้นเกิดความกลมกลืนกัน ไมวาจะ
เปนวิธีใชสีตัดกันสีตรงขามก็ดี เมื่อใชแลวก็จะตองใหเกิดความกลมกลืนเสมอ จึงจะถือไดวาการใช
โครงการของสี นั้ น ได ผ ลสมบู ร ณ จะช ว ยให ล ดป ญ หาความไม เ ข า กั น ให เ กิ ด มี ค วามประสาน
กลมกลืนกัน ชวยทําใหความกระดางในการเห็นใหลดนอยลง
5.6 การใชสีขางเคียง (Analogous Colours Scheme) เปนสีที่อยูขางเคียงและ
สัมพันธกับสีที่ตองกาใชขางเคียงตามวงจรสี ไมเกินครึ่งหนึ่งของวงจรสี สําหรับสีที่ตองการเนนใชสี
ตรงกันขามหรือสีตัดสีใดสีหนึ่งในสีขางเคียงตัวอยาง ใชสีเหลืองสมในกลุมแดง (สม, แดงสม, แดง,
แดงมวง, มวง, น้ําเงิน-มวง) ใชสีน้ําเงินซึ่งเปนสีตรงกันขามกับกลุม เปนสีเนน ไมควรเกินรอยละ
20
5.7 การใชสีรอนหรือเย็น (Warm & Cool Colours Scheme) โดยปกติสีเหลือง
เปนสีที่มีคา (Value) ออนที่สุดและอยูในกลุมสีรอน (Warm Colours) สวนสีมวงเปนสีที่มีคา
(Value) แกที่สุดและอยูในกลุมสีเย็น (Cool Colours) แตถาถูกผสมดวยสีอื่นก็จะเปลี่ยนกลุมได
ทันที เชน เหลืองผสมกับเขียวเพียงเล็กนอยก็จะอยูในกลุมสีเย็นทันที และมวงถูกผสมกับสีแดง
เพียงเล็กนอยก็จะอยูในกลุมสีรอนทันที วิธีการใชจึงควรใหอยูในกลุมของสีรอนหรือเย็นโดยตรง
ถาจะมีสีปนกันบางก็ไมควรเกินรอยละ 20 เชน ใชสีรอนประมาณรอยละ 20 นอกนั้นควรเปนกลุม
สีเย็น เปนตน ตัวอยาง ใชสีรอนสีสมหรือแดงประมาณรอยละ 20 เนื้อที่นอกนั้นใชสีเหลืองเขียว
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เขียว น้ําเงิน น้ําเงินมวง มวง และมวงแดง เปนตน ความรูสึกของสีสวนรวม (Tonality) ก็จะรูสึกอยู
ในพวกสีเย็น เปนตน
5.8 การใชสีเอกรงค (Monochromatic Colour Scheme) ใชสีใดสีหนึ่งเนนสีสด
เข ม จะผสมขาวหรื อ ดํ า หรื อ สี อ อ น (Value) ก็ ได และจะมี สี อื่ น อี ก ก็ ได แต จ ะต อ งทํ า ให ห ม น
(Neutralizing) หรือผสมสีเทาก็ได เพื่อที่จะใหมีความรูสึกไปในทางเดียววิธีใช คือใหสีใดสีหนึ่งสีสด
ประมาณร อยละ 20 นอกนั้ น จะใช สีเ ดิม ผสมขาวหรื อดํ า อี ก ก็ ไ ด ความรู สึก ของสีก็ อ ยูใ นพวก
เดียวกัน เมื่อจะใชสีอื่นผสมเพิ่มเติมก็ใชสีที่มีคุณคาแกกวาสีเดิมที่ใชในวงสี เลือกใชไมเกิน 5 สี (สี
เดิมไมนับ) สีที่นํามาใชจะตองเปนสีหมน (Neutralizing) หรือผสมสีเทากอนเสมอ
6. การตกแตงพื้น การแกปญหาการตกแตงพื้นคือ เพื่อเนนความสวยงาม เพื่อเนน
ความเหมาะสมกับการใชสอย และเพื่อเนนถึงความสะดวกในการดูแลรักษาและทําความสะอาด
วัสดุสําหรับทําพื้น สวนมากจะเนนการเลือกใชประเภทที่มีความคงทนถาวร ไมเกิดปญหาจุกจิก
ในการใช เชน การเลือกใชพรมปูพื้นจะเหมาะสมอยางยิ่ง เมื่อเปนสวนบริเวณที่มีฝุนละอองนอย
หองควรเปนหองปรับอากาศ การเลือกใชพื้น ไมควรเคลือบผิวดวยสารเคลือบผิวหนาที่ชวยรักษา
เนื้อไมใหคงทนถาวรมากยิ่งขึ้น ปจจุบันมีสารเคลือบผิวหลายอยางทําใหผิวหนาไมแข็งแกรงขึ้น
และไมทําใหน้ําซึมลงในเนื้อไมไดงาย ควรเลือกใหสอดคลองกับหนาที่ใชสอย
7. การตกแตงผนัง ผนังมีสวนสําคัญมากจากการตกแตงเพราะเปนสวนของพื้นที่ที่มี
ปริมาตรการมองเห็นมากที่สุด เปนจุดการเห็นที่มีความโดดเดนมากที่สุด โครงสรางหลักของการ
กําหนดวัสดุผนังสวนมาก ในปจจุบันมีวัสดุตกแตงผนังมากมาย เชน กระดาษปดตกแตงผนัง ไม
อัดแผนสําเร็จเพื่อการตกแตงผนัง โดยเฉพาะหินออน กระเบื้องเซรามิก ฯลฯ การเลือกใชก็ตองดู
ความเหมาะสมหลายๆ ดาน เชน ความงาม การบํารุงรักษา การใชสีตกแตงพื้นผิวปูนฉาบเรียบ
หรือฉาบเรียบหรือฉาบขรุขระ (Texuter) ตามความเหมาะ สําหรับผนังสีออน เหมาะกับขนาดหอง
ที่มีพื้นที่แคบจะทําใหดูกวางขึ้น และสีเขมสําหรับหองที่มีขนาดกวางมาก ๆ การตกแตงผนังดวย
รูป ภาพหรือ ลวดลายของกระดาษปด ผนัง จะช ว ยสร า งสรรค บ รรยากาศให เ ป น ไปตามความ
ตองการไดอยางงายดาย
8. ทัศนียภาพในการตกแตง ตําแหนงของสวนตาง ๆ ของพื้นที่มักจะมีแบบอยาง
ของปญหาที่แตกตางกันไปโดยเฉพาะในอาคารบางประเภท เชน อาคารพาณิชยที่อยูอาศัยแบบ
ใหม ซึ่ งจะพบเสมอวาสภาพแวดลอมมีความจํากัดมาก เปนเงื่อนไขหลักที่ผูออกแบบจะตอง
แกปญหา เปนตนวามีลักษณะเปนหองทึบตันปราศจากมุมมองที่สวยงาม ไมมีหนาตางมีฝาผนัง
รอบทั้งสี่ดาน หรืออาจมีสวนที่เปดใหเห็นมุมมองระยะไกลอยูบาง แตก็เปนทัศนียภาพที่ไมนาดูเลย
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ซึ่งควรไดรับการแกไขอยางดียิ่งเพื่อใหบริเวณนั้นนาอยูยิ่งขึ้น มีวิธีการหลายวิธีเปนการใชประจํา
คือกระจกเงาตกแตงผนังบางสวนเพื่อสรางมุมมองใหลึก และกวางยิ่งขึ้น กระจกเงาจะสะทอน
ภาพที่สวยงาม จากการออกแบบตกแตงที่ไดจัดเอาไวทําใหลดความอึดอัดลงได
9. การประดับตกแตง การนําสิ่งของมาประดับตกแตงภายในอาคารนั้น ควรตกแตง
พอเหมาะสมจะทําใหดูแลวสบายตา ชวยผอนคลาย และเริ่มความงามใหแกสถานที่ ชวยใหสวน
นั้นมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ไมควรตกแตงมากจนเกะกะพื้นที่ใชสอยหรือดูรกไปหมดที่เรียกวาเกินงาม
และงายตอการดูแลรักษาความสะอาดมากเชนกัน สิ่งประดับชิ้นเล็กๆ ดูจะไมมีปญหามากนัก
แมวาจะมีรูปแบบที่แตกตางกันมาก ไมเหมือนกับของชิ้นใหญๆ กอนนํามาตกแตงจึงควรวาง
แผนการตกแตงอยางดีเสียกอนเพื่อไมใหทําลายเนื้อที่บางสวน 3
2

แรงบันดาลใจที่ไดรับจากศิลปนตอการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ขาพเจามีความจําเปนที่ตองศึกษาผลงานศิลปะตางๆ
เพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานในสวนของกระบวนการทางความคิดในการทํางานของ
ศิลปนตางๆ ที่ชื่นชอบไมวาจะจากหนังสือภายในหองสมุดสื่อโทรทัศนหรืออินเตอรเน็ต เพื่อนํามา
ทําการวิเคราะหทบทวน เปนแนวทางในการสรางสรรคผลงาน ซึ่งมีอยูหลายทานดวยกัน ดังนี้

3

จั ก รผั น อั ก ก พั น ธ า น ท , ห ลั ก ก า ร อ อก แบ ต ก แ ต ง บ ริ เ ว ณ , พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 5
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิชจํากัด, 2542 ), 192-211.
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อองรี รูโซ ( Henri Rousseau)

ภาพที่ 5 ภาพผลงานของอ องรี รูโซ
ซื่อภาพ Fight between a Tiger and a Buffalo1908
ขนาด 170 × 189.5 cm.
เทคนิค Oil on canvas
ที่มา : Henri Rousseau. Henri Rousseau (France 1844-1910) [Online], accessed 25
March 2011. Available from http://www.tendreams.org/rousseau
อองรี รูโซ ศิลปนชาว ฝรั่งเศส รูโซเปนผูที่เรียนรูการเขียนจิตรกรรมดวยตนเอง ไมมี
ผูสอนแตอยางใด เขาสามารถคนหาสไตลของตัวเอง เขียนในลักษณะที่เรียกวา นาอีฟ รูโซเขียน
ภาพตามที่ตนชอบ อยางภาพวาดเปนฉากของปา พืชและสัตวปา เชน ลิง เสือ หรือควาย หนึ่งใน
ภาพเขียนของเขาดังภาพตัวอยาง ภาพที่ 5 มีที่มาจากการสังเกต การเจริญเติบโตของตนกลวย
เขาไดสังเกตวากลวยเติบโตขึ้น และไดวาดการตอสูของเสือและควาย ที่ตอสูกันเพื่ออยูรอด เทคนิค
การวาดภาพของเขามีการใชสีแตกตางกันภายในงาน การตอสูกันระหวางเสือกับ ควาย มีการใชสี
เขียวเขมของใบไมที่มีการไลสีมีความแมนยํา การจัดวางรูปทรงกลมเล็กๆ ไวดานหนา ใหดูเดน
ลักษณะการวาด แม วาจะมี ลักษณะที่ดูงายคลายการเขียนของเด็ก แตก็เ ปน ลักษณะที่แสดง
ความสามารถสูง ในการเขียนลักษณะดังกลาว
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ขาพเจาไดนําแนวคิดหลักในคือการเขียนถึงเรื่องราวธรรมชาติ โดยไมมีการใช
ทัศนียภาพ (Perspective) ทั้งเรื่องของเสน และสีไมเหมือนจริง แลดูชัดเจนการจัดองคประกอบ
การใชรูปทรงที่เรียบงาย มีความเดนตรงขนาดของพืชพรรณที่มีความใหญเกินจริง แตสามารถทํา
ใหเกิดจุดเดน รวมไปถึงเนื้อหาเรื่องราวที่สะทอนใหเห็นคุณคาความงามของธรรมชาติอยางแทจริง
ซึ่งสามารถเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุดนี้
อองรี มาตีสส (Henri Matisse)

ภาพที่ 6 ภาพผลงานของอองรี มาติสส
ชื่อภาพ Le Bonheur de vivre (The Joy Life)
ขนาด 175 x 241 cm.
เทคนิค Oil on canvas.
ที่มา : Henri Matisse. Olga's Gallery [Online], accessed 25 March 2011 Available from
http://www.abcgallery.com/M/matisse/matisse.html
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อองรี มาติสส ศิลปนชาว ฝรั่ งเศส ผูซึ่ งถูกขนานนามวาเป นทั้ง จิตรกร ประติมากร
นักเขียนแบบ ศิลปนภาพวาดลายเสน ผูเขียนภาพประกอบ และสถาปนิก การสรางสรรคภาพ
ลายเสนบนพื้นเรียบใหมีเสนสายและสีสันระบบการเขียนภาพอยางบริสุทธิ์ นําไปสูพื้นฐานในการ
แสดงออก มาติสส การจัดองคประกอบของภาพ มีอิสระ ศิลปนผูนี้ไดกลาวไววา “ขาพเจาฝนถึง
ศิลปะซึ่งมีหลักสมดุล ความบริสุทธิ์ และความสงบสันติ โดยปราศจากความลําบากที่จะบีบคั้นใน
เรื่องราวซึ่งอาจจะทําหนาที่คลายสิ่งที่มาระงับอารมณและความคิด” 4 มาติสส มักจะใชสีมีความ
รุนแรงสดใส ใชสีแทโดยไมนิยมนําสีมาผสมกัน แดง สมมวง น้ําเงิน เขียว ทําใหภาพเขียนดูสวาง
สดใส มีชีวิตชีวาและไมนิยมใชสีดํา เพราะถือวาไมไดปรากฏอยูในแสงอาทิตย แสดงการระบาย
อยางฉับพลัน เห็นแปรงที่ปรากฏขึ้นอยางธรรมชาติ รอยแปรงที่แสดงสีจัดจาน และผสานใหเกิด
องคประกอบพื้นภาพขึ้น ภาพจะมีรูปทรงเรียบงาย ไมมีรายละเอียด และมีพลังดึงความรูสึกของผู
ดูเปนอยางยิ่ง จะตื่นเตนเราใจ
จากศึก ษาผลงานศิลปน อองรี มาติสส ข าพเจา ไดศึกษาแนวทางการใชสี ที่สดใส
จัดจา เชนสี แดง สมมวง น้ําเงิน เขียวอมฟา รวมทั้งการใชสีเพื่อแสดงแสงและบรรยากาศเขาถึง
อารมณ ค วามรู สึก ของภาพ เปนที่ตื่น เต น เรา ใจ และศึก ษาการใชสีคูต รงข า ม เพื่อสรา งความ
กลมกลืนในความขัดแยงอีกดวย
3

4

ธวัชชานนท ตาไธสง, จิตรกรรมภาพหุนนิ่งของอองรีมาติส (กรุงเทพมหานคร
สํานักพิมพสิปประภา,2547), 113.

:
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ฮวน มิโร (Juan Miro)

ภาพที่ 7 ภาพผลงานของฮวน มิโร (Juan Miro)
ชื่อภาพ The Wagons Tracks. 1918.
ขนาด 75 x 75 cm.
เทคนิค Oil on canvas.
ที่มา: Juan Miro. Olga's Gallery [Online], accessed 25 March 2011 Available from
http://www.abcgallery.com/M/matisse/matisse.html
ฮวน มิโรเปนศิลปนชาวสเปน ไดเริ่มตนวิวัฒนาการทางสุนทรียศาสตร และทางรูปแบบ
ในการทํางานของเขา ซึ่งแมวาจะเปนไปอยางชาๆ แตก็มีความมั่นคงยิ่งนั่นคือการใชองคประกอบ
สําคัญขนาดใหญที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัว และรูปทรงที่สําคัญในภาพของเขาที่ถูกออกแบบใหเปน
รูปทรงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนวง ซึ่งกอรูปกันขึ้นโดยการใชระนาบสีที่มีความสดตัดกันอยูภายใน
พื้นที่ตารางสี่เหลี่ยมอันไมนาจะเปนไปได รูปทรงอื่นที่แสดงอากัปกริยาการเคลื่อนไหว ที่มีลักษณะ
คลายกับการเขียนอักษรจีน ศิลปะอันแสดงใหเห็น วิธีการแสดงออกอันมีแบบแผน แสดงออกถึง
ความมีความอิสรภาพในการเคลื่อนไหว และการสรางบรรยากาศของสีไดเปนอยางดี
ขาพเจาไดศึกษา หลักการจัดองคประกอบศิลป ความสมดุลของภาพ การเวนที่วาง
ลักษณะของ การใชเสนที่ดูออนไหว รูปทรงที่ดูเคลื่อนไหว บวกกับจังหวะลีลาที่ดูสนุกสนาน และ
การใสรายละเอียดภายใน
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ลีโอนารด ทอมสัน (Leonard Thompson)

ภาพที่ 8 ภาพผลงานของลีโอนารด ทอมสัน (Leonard Thompson)
ชื่อภาพ "Three Toucans"
เทคนิค Paintings on Silk
ที่มา: Thompson, Leonard. Paintings on Silk by Leonard Thompson [Online], accessed
25 March 2011. Available from http://www silkart.co.uk/
ลีโอนารด ทอมสันศิลปนชาวอังกฤษ เขาหลงใหลในความงาม สีสันของดอกไม และนก
เขาไดสรางสรรคผลงานที่วาดลงบนผาใหมเปนภาพวาดที่ใชสีเทคนิคการทําผาบาติ และแว็กซ เพิ่ม
ความเงางาม ภาพวาดทอมสัน มีจุดเดนตรงการใชเทคนิคที่ซอนเสนรอยตอ หรือเสนสีขาว ของ
เทียน และสีภายในพื้นที่ใกลเคียง ของภาพวาดจะไมแยกสีจากกัน ดูเรียบเนียน และเปนหนึ่งเดียว
จะเรียกวาการทํางานกับภาพวาดที่มีเสนห “ซอนเสน” เปนการพัฒนาผลงานสายเทคนิค มีการสราง
ขึ้นมาอยางระมัดระวัง และประณีต การใชสี ลงบนผาไหมมีความชัดเจน ลักษณะเดนของงานเขียน
ทอมสัน คือกับรูปทรงเรียบ และเนื้อสัมผัสถึงอารมณของกลีบของดอกไม และความสดฉ่ําของสี
บาติก ที่วาดลงบนผาไหม
ขาพเจาเกิดความประทับใจในการใชเทคนิคเขียนสีบาติก ไดอยางประณีต การสรางสรรค
ผลงานของทอมสันเปนจุดเริ่มตน และอิทธิพลที่สําคัญของขาพเจาในดานเทคนิควิธีการใชสีในการ
สรางสรรคผลงานชุดนี้ ทําใหขาพเจาตองการถายทอดรูปแบบผลงานของขาพเจาที่มีสวนไดรับอิทธิพล
จากศิลปนนํามาดัดแปลงปรับปรุงพัฒนาใหเปนรูปแบบเทคนิคตามแบบฉบับของตน
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สเตรซี่ เวส (Stacy West)

ภาพที่ 9 ภาพผลงานของสเตรซี่ เวส (Stacy West)
ชื่อภาพ Kampong I
ขนาด 12 X 12 cm.
เทคนิค A crylic paint, machine applique, free-motion quilting
ที่มา: Stacy West Fabric Art by Stacy West [Online]. accessed 15 February 2011.
Available from
สเตรซี่ เวส เปนศิลปน ชาวอเทริกัน เขาสรางสรรคผลงานผาหมนวมไดอยางดีลักษณะ
เปนภาพที่มีการเคลื่อนไหวของเสนดายที่ดีมากดูแลวไมติดขัด สนุกสนาน และสามารถใชสีที่สวย
สดใส ลักษณะเดนอีอยางหนึ่งคือ งานผานวมโดยใชเทคนิคการเย็บ ประกอบกับการวาดภาพได
คลายของจริงมาก มีการระบายสีใสรายละเอียด ใสแสงเงา ใหดูมีมิติ เปนงานผานวมที่ดูไมแบน
ราบ โดยจัดวาง องคประกอบที่มีระยะใกลไกล และแสงเงาภายในภาพ
ข า พเจ า จะนํ า รู ป แบบผลงานของสเตรซี่ เวส มาศึ ก ษาลั ก ษณะการการใชเทคนิ ค
เสนดายที่เคลื่อนไหวอยางอสระ ที่สามารถชวยใหงานดูพลิ้วไหว สนุกสนาน ไมขัดสายตา และ
ศึกษาเรื่องของการใชสีที่ดูออนนุม รวมทั้งการวางสีใหภาพมีมิติไมแบน หรือแข็งกระดางเลย
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แมรี่ มานาฮาน (Mary Manahan)

ภาพที่ 10 ภาพผลงานของแมรี่ มานาฮาน (Mary Manahan)
ชื่อภาพ Bucks County Cancal Path I Fall 2002.
ขนาด 37 x 50 cm.
เทคนิค Quilters.
ที่มา: Mary Manahan. Quilt Artist [Online]. accessed 18 February 2011.Available from
http://www.maymanahan.com
แมรี่ มานาฮาน เปนศิลปนชาวอเมริกาที่สรางสรรคผลงานศิลปะผานวม มีลักษณะ
งานเนนรูปทรงมีความคมชัด และเหมือนจริงมากที่สุดโดยเทคนิคการตัดตอภาพ ใหเปนผาหมโดย
ใชแนวความคิดที่มีตอความรัก ไมวาความรักที่ไดรับจากแม หรือความรักที่มีใหกับคนรอบขาง
เปนสวนสวนหนึ่งของประสบการณ โดยสรางงานที่มีความสมจริงมากที่สุด ใหเห็นของคาสี และ
รูปราง รูปทรง แสดงใหเห็นถึงสิ่งมีพลัง สัมผัสไดถึงความอบอุน และเพิ่มเนื้อสัมผัสมิติเพื่อใหผูชม
ไดสัมผัสความนุมของผาหม แมรี่ ชื่นชอบการทําผานวมตลอดเวลาไดแสวงหาขอมูลที่ใหม และ
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แรงบันดาลใจสําหรับดานการปฏิบัติ ดังภาพที่ 10 เปนภาพผลงานแสดงที่นานาชาติสมาคมผา
นวมใน Houston, TX 2003 เปนภาพความประทับใจในขณะที่แมรี่ เกิดความประทับใจ พรอมกับ
ถายภาพไวเพื่อที่จะสรางสรรคผลงานผาหม โดยการยอมผาตัดตอผาเปนชิ้นโดยรูปแบบอิสระของ
เนื้อผา มีการใสรายระเอียดของวัตถุไดเปนอยางดีเพื่อความสมจริง และใชอยางเสนมีอิสระ
ขาพเจาได ใชลักษณะของการสรางรูปทรงของวัตถุ รูปทรงที่ผานกระบวนการคิด
ตัดทอนไดอยางสมบูรณ และการยอมผาที่ใหคุณลักษณะใกลเคียงกับของจริงดูแลวเปนงานที่มี
ความละเอียดในการยอมสีผา วางสีไดอยางคมชัดมากที่สุด
แอนนี่ แฮมเมอรริคเลาเดอร (Annie Helmerickslouder)

ภาพที่ 11 ภาพผลงานของแอนนี่ แฮมเมอรริคเลาเดอร (Annie Helmerickslouder)
ชื่อภาพ Outlaw: Jackrabbit
ขนาด 77x72 cm.
เทคนิค Arty Textile
ที่มา : Annie Helmerickslouder Annie Helmericks –Louder Artist [Online], accessed 20
March 2011. Available from http://www. helmericks.com
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แอนนี่ แฮมเมอรริคเลาเดอร ศิลปนชาวอเมริกา เปนทั้งศิลปนและครูผูสอนศิลปะ ที่
ยอดเยี่ยมอีกทานหนึ่ง แอนนี่มีแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน คือนําประสบการณการใช
ชีวิตที่ไดอยูในโลกของธรรมชาติ ความคุนเคยใกลชิด มาสรางสรรค แอนนี่ ทํางานศิลปะโดยใช
เทคนิคงานผา และวาดรูปโดยใชอุปกรณอยางเชน,ถาน, เสนใยสีน้ํา, ดินสอสี, น้ํามัน, ครีลิค สิง่ ทอ
และเส น ใย ใช วั ส ดุ ที่ มี คุ ณ ภาพมี ค วามหรูห ราของผา ไหม เสน ใยเรื อ งแสงธรรมชาติ เปน การ
สร า งสรรค ง านศิ ล ปะที่ ใ ช วั ส ดุ ส วยงามมาเป น สื่ อ ความหลากหลายของการใช วั ส ดุ ใ นการ
สรางสรรคผลงาน ชวยใหงานดูสวยงาม วิจิตรอลังการดังภาพที่ 11 ที่นํามาเปนตัวอยาง ลักษณะ
ทางกายภาพและการเคลื่อนไหวของรูปทรงของเสนภายในงาน ใหเห็นถึงลักษณะเดนของพรม
และเย็บปกถักรอยอยางประณีต ทําใหผลงานดูมีพื้นผิวที่นาสัมผัส มีความโดดเดนเห็นไดอยาง
ชัดเจน
ขาพเจาได ใชลักษณะของการนํา เสนดาย หรือสายใยมาใชในการเย็บปก ใหเกิดเปน
ลวดลายที่งดงาม และศึกษาเรื่องของพื้นผิววิธีการสรางพื้นผิว ใหดูกลมกลืนและมีความโดดเดน
งดงาม
ประสบการณจากการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ
กอนที่จะทําโครงการสรางสรรค ขาพเจาไดมีการทบทวน รูปแบบงานจิตรกรรมที่ผาน
มาของตนเอง ซึ่งโดยรวมแลว เปนผลงานจิตรกรรมสื่อถึง เรื่องราวความสุข ความประทับใจใน
ธรรมชาติโดยเฉพาะในวัยเด็ก โดยใชวัสดุผา มีวิธีการกระบวนการที่หลากหลาย ในการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมกอนการทําวิทยานิพนธ ไดมีการพัฒนางานมาโดยตลอด และคลี่คลายผลงาน
เพื่อเขาสูการสรางสรรคในครั้งนี้ โดยจะแบงผลงานเปนระยะเวลาการทํางานเปน 4 ระยะดังนี้
ผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธระยะที่ 1 (ภาคการศึกษา 1/2549)
ผลงานชุดแรก (ภาพที่ 12- 15) ตองการนําเสนอเรื่องราว บรรยากาศของความสุข
อยางแทจริงที่ไดรับจากธรรมชาติ เห็นคุณคาของธรรมชาติโดยเฉพาะความสุขในวัยเด็กที่เปยมไป
ดวยความสนุกสนาน สดใส ชวนฝน เชน บรรยากาศทองฟา กอนเมฆ ดวงดาว ทองทะเล เปนตน
นําเสนอผลงานในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยการตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติ ไปสูรูปทรงอิสระ
รูปทรงมีทั้งรูปทรงเรขาคณิต มักจะใชเสนตรง เสนโคง มีการวางรูปทรงที่ซ้ําๆ กันขนาดใกลเคียงกัน
ไมมีจุดเดน นําเสนอรูปทรงที่เรียบงาย ใชสีเรียบไมมีลวดลายอะไรมากมาย เทคนิคที่ใชคือการนํา
ผาฝายสีเรียบๆ มาจัดองคประกอบแลวเย็บติดกัน
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 1(ภาคการศึกษา 1/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (1)
ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)

ภาพ 13 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 2 (ภาคการศึกษา 1/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (2)
ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 3 (ภาคการศึกษา 1/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (3)
ขนาด 100 x 190 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ภาพที่ 15 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 1 ชิ้นที่ 4 (ภาคการศึกษา 1/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (4)
ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
ผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 2 (ภาคการศึกษา 2/2549)
ผลงานในระยะที่ 2 (ภาพที่ 16- 19) ยังคงมีเนื้อหาตอเนื่องจากระยะแรก นําเสนอ
เรื่องราวที่บงบอกถึงบรรยากาศแหงความสุข ของตนอยางแทจริง ระยะนี้เริ่มอิงไปในทางธรรมชาติ
ไมวาจะเปนความงามของดอกไม ตนไม ใบไมเปนตน ระยะนี้ ยังคงความสดใส ใชสีที่มีความ
ผสานกลมกลืนภายในงานเปนอยางดี มีการนําผาที่มีลวดลายมาใชชวยใหเพิ่มรายละเอียดภายใน
งาน ผลงานระยะนี้ มีการพัฒนาโดยการนําฟองน้ํามาบุรองดานหลังของผาแลวเย็บใหเกิดพื้นผิว
ชวยใหงานที่ดูแบนมีมิติขึ้น มีการนําสีอะครีลิคมา ระบายทับใหเกิดรายละเอียด มีการเย็บใหเกิด
รองรอยของเสนดายภายในงาน ที่ใหความรูสึกสนุกสนานดวยเสนดายที่เคลื่อนไหวอยางอิสระ ถือ
เปนรายละเอียดและเสนหของภาพ
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 1 (ภาคการศึกษา 2/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (5)
ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)

ภาพที่ 17 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 2 (ภาคการศึกษา 2/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (6)
ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ภาพที่ 18 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 3 (ภาคการศึกษา 2/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (7)
ขนาด 140 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)

ภาพที่ 19 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 2 ชิ้นที่ 4 (ภาคการศึกษา 2/2549)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (8)
ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธระยะที่ 3 ( ภาคการศึกษา 1/2550)
ผลงานระยะที่ 3 (ภาพที่ 20 - 23) นําเสนอเรื่องราวของบรรยากาศแหงความสุขที่ไดรับ
จากสิ่งแวดลอมธรรมชาติ นําเสนอเรื่องราว แสดงออกถึงรูปทรงที่มาจากธรรมชาติ มีการจัด
องคประกอบแบบเลาเรื่องราว นําเสนอมุมมองตาง ๆ โดยใชรูปทรงจากธรรมชาติ อยางเชน ตนไม
ภูเขา สายน้ําลําธาร มีสัตวประกอบอยูในภาพอยางเชน นก ปลา เปนตน สีภายในงานระยะนี้
ยังคงความหวาน สดใส มีการควบคุมสีของบรรยากาศไดเปนอยางดี มีการนําผาที่มีลวดลายมาใช
แตกตางจากเดิมที่ใชแตผาสีเรียบ ๆ ชวยใหงานเกิดรายละเอียดขึ้น ดูแลวนาสนใจยิ่งขึ้นผลงานใน
ระยะนี้ ยังคงใชเทคนิคการเย็บผาและเสริมความหนาดวยฟองน้ํา

ภาพที่ 20 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 1 (ภาคการศึกษา 1/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (9)
ขนาด 110 x 150 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ภาพที่ 21 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 2 (ภาคการศึกษา 1/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (10)
ขนาด 110 x 150 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)

ภาพที่ 22 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 3 (ภาคการศึกษา 1/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (11)
ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ภาพที่ 23 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 3 ชิ้นที่ 4 (ภาคการศึกษา 1/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (12)
ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
ผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธระยะที่ 4 (ภาคการศึกษา 2/2550 )
ผลงานระยะที่ 4 (ภาพที่ 24 - 28) นําเสนอ มุมมองที่เกิดจากความประทับใจทัศนียภาพ
สถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติ อยางเชน ปาไม ภูเขา และทองทะเล ผลงานระยะนี้ ตองการนําเสนอ
รูปทรงของบรรยากาศ ทองทะเล มีการพัฒนาในเรื่องการพัฒนาการจัดองคประกอบขึ้นมาบาง
เล็กนอย มีการตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติที่นํามาใชใหดูเรียบงาย เชน รูปทรงของใบไมที่ดู
แปลกตา ชวยใหงานดูนาสนใจ สีของผลงานในระยะนี้ มีการควบคุมสีบรรยากาศไดอยางดี ใชสีที่
ดูแลวอบอุน ลดความหวานของสี ยังคงใชเทคนิคการเย็บผา มีการพับขอบผาแตละชิ้นงาน เพื่อ
เก็บริมของผาชวยใหงานดูเรียบรอย มีการทดลองเพิ่มฟองน้ําที่มีขนาดหนาขึ้น เพื่อใหเห็นพื้นผิวที่
นูนชัดยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 24 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 4 ชิ้นที่ 1 (ภาคการศึกษา 2/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (13)
ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)

ภาพที่ 25 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 4 ชิ้นที่ 2 (ภาคการศึกษา 2/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (14)
ขนาด 150 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ภาพที่ 26 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 4 ชิ้นที่ 3 (ภาคการศึกษา 2/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (16)
ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)

ภาพที่ 27 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 4 ชิ้นที่ 4 (ภาคการศึกษา 2/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (17)
ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
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ภาพที่ 28 ภาพผลงานจิตรกรรมกอนวิทยานิพนธ ระยะที่ 4 ชิ้นที่ 5 (ภาคการศึกษา 2/2550)
ชื่อภาพ ความสุขใจ (18)
ขนาด 170 x 220 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
กล า วโดยสรุ ป แล ว ผลงานจิ ต รกรรมระยะก อ นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เป น การนํ า เสนอ
เรื่องราวความสุข ความประทับใจ ความสงบ ความอบอุนจากประสบการณที่ไดรับ ความรักผูกพัน
จากธรรมชาติ เขาถึงธรรมชาติ การแบงปนความรัก การพึ่งพาซึ่งกันและการเขาถึงอารมณแหง
ความสงบ จากความงดงามของธรรมชาติ สื่อ ถึง อารมณ ความรูสึก ของตนเองอยา งแทจริง
เพื่อถายทอดออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรม โดยนํารูปทรงตาง ๆ เชน ตนไม ใบไม เปนตน
มาคลี่คลาย ตัดทอน ใหไดมาถึงรูปแบบ มีเอกลักษณเฉพาะตนมีการพัฒนามามาโดยตลอด ไมวา
จะเปน เรื่องราวของการนํา ผา ที่หลากหลายมาใช การพัฒนาเรื่องสี การใชสีที่สดใส สามารถ
ควบคุมบรรยากาศไดเปนอยางดี เพื่อเปนแนวทาง ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธตอไป ก็ได
ขอสรุปจาก เนื้อหา รูปแบบ และเทคนิคในการสรางสรรค สรุปผลการวิเคราะหแบงเปน 2 สวน
คือ การพัฒนาผลงานที่สามารถนําไปพัฒนาตอไป และปญหาที่ควรปรับปรุงแกไขตอไป
สิ่งที่สามารถนําไปใชสําหรับพัฒนาผลงาน จากการสรางสรรคผลงานชุดนี้คือ เทคนิค
การเย็บถือวามีความเดน นาสนใจ และสามารถนําไปพัฒนาตอเนื่องในผลงานชุดตอ ๆ ไป ดวย
เทคนิคการเย็บดวยเสนดาย ใหเกิดลวดลาย เห็นถึงรองรอยการกดทับของเสนดาย บนผาที่มีการบุ
ดวยฟองน้ําเปนพื้นผิวที่มีลวดลาย ใหความรูสึกเคลื่อนไหวของเสนสาย อยางอิสระสนุกสนาน
และการนําฟองน้ํามาใชเพื่อใหเกิดมิติมีความนูนขึ้น อยางเห็นไดชัด เปนเสนหอีกอยางหนึ่ง ของ
ผลงาน
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นอกจากข อ ดี ที ไ ด ก ล า วไว แ ล ว ยั ง มี ป ญ หาที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แก ไ ขคื อ หลั ก การจั ด
องคประกอบ ยังดูเปนการเลาเรื่องราวมากจนเกินไป ขาดความคลี่คลายของรูปทรง การจัดวาง
รูปทรงที่ไมนาสนใจ ขนาดของรูปทรงภายในงานยังดูเทา ๆ กัน ควรศึกษาหลักการจัดองคประกอบ
ที่มีจุด เดน จุด เนน ใหม ากกวา นี้ และควรศึก ษาหาขอ มูล ในเรื่อ งของสีแ ละลวดลายของผา
ที่นํามาใชในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมใหมากกวานี้ เพราะที่ผานมาผาที่นํามาใช ดูธรรมดา
จนเกินไป ยังขาดความนาสนใจ

บทที่ 3
การดําเนินงานสรางสรรควิทยานิพนธ
ในโครงการสรางสรรควิทยานิพนธนี้เปนการการออกแบบติดตั้งผลงานจิตรกรรมใหมี
ความสัมพันธกับสถานที่ โรงแรม รามาดารีสอรท เชื่อมโยงระหวางผลงานศิลปะ กับบรรยากาศ
ภายใน และภายนอกในการทํางานครั้งนี้จะเกิดผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ก็ตองมีกระบวนการ
ดําเนินการอยางเปนขั้นตอน มีวิธีการศึกษา จากแหลงขอมูลที่นํามาใชในแตละขั้นตอน มีความ
ตอเนื่องกันพัฒนาการในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อใหมีความสอดคลองกลมกลืน กับ
สถานที่เปนหลัก จึงมีความจําเปนที่จะตองวิเคราะหขอมูลสถานที่กอน จึงขอกลาวเปนลําดับ
ดังตอไปนี้
สมมติฐานของการเลือกสถานที่เพื่อติดตั้งผลงานจิตรกรรม
ขาพเจาไดเลือกสถานที่เพื่อทําการออกแบบตกแตงโดยการศึกษากระบวนการออกแบบ
งานจิตรกรรมเพื่อประกอบการตกแตงภายในสถานที่ คือ โรงแรมรามาดา รีสอรท เนื่องจากโรงแรม
รามาดา รี ส อร ท มี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ตรงกั น กั บ แนวความคิ ด โดยรวมของข า พเจ า ที่ ต อ งการ
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมที่สะทอนถึงคุณคาความงามของธรรมชาติทางภาคใต
โรงแรมรามาดารีสอรท เปนโรงแรมที่ความเปนสวนตัว สงบ และการทองเที่ยวเชิง
นิเวศน ที่นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสถึงความเปนธรรมชาติ และที่สําคัญตองการศึกษาหลักการ
ออกแบบตกแตงของโรงแรม ที่มีสไตลการออกแบบตกแตงไมซ้ําใคร โดยสรางอาคารคอนกรีตทรง
เตี้ยสามารถเชื่อมตอเปนรูปตัว U ภายในมีบริเวณสีเขียวที่กวาง สะดวกสบายเปนสวนตัว ดวย
รูปทรงของตึกที่เตี้ย จึงสามารถเปดรับทัศนียภาพโดยไมบังตา สามารถมองเห็นตนไม ทองฟา
อยางงายดาย และการตกแตงสถาปตยกรรมโดยการนําวัสดุจากธรรมชาติ มาใชอยางไมระแนง
นํามาเปนสวนหนึ่งของสถาปตยกรรม จึงกลายเปนจุดสนใจ สะดุดตาเมื่อไดเขามาสัมผัส
การศึกษาสถานที่เพื่อการออกแบบในครั้งนี้มีการคํานึงถึงประโยชนใชสอยในดาน
สถานที่ ค วามงามของรู ป แบบการจั ด การพื้ น ที่ แ ละแนวทางการตกแต ง ภายใน การสร า ง
สภาพแวดลอมภายในอาคารที่เกี่ยวของกับความเปนอยูของผูใช ประกอบเหตุผลในการออกแบบ
ผลงานจิตรกรรมที่เหมาะสม
39
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ภาพที่ 29 ภาพแผนที่โรงแรมรามาดา รีสอรท
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ภาพที่ 30 ภาพแปลนพื้นที่ทั้งหมดของโรงแรมรามาดารีสอรท
โรงแรมรามาดารีสอรท ตั้งอยูที่ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เปนสถานที่
ที่ขาพเจาเลือกนํามาวิเคราะห เพื่อติดตั้งผลงานจิตรกรรม ในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ ขาพเจาได
มีการเขาไปศึกษาสัมผัสสถานที่จริง เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับโรงแรมใหไดมากที่สุด เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่จําเป นต อการสรางสรรคผลงาน เพื่อใหผลงานออกมามีความสอดคลองกับ
โรงแรม โดยไดทําการศึกษาแนวทางการออกแบบตกแตงเดิมของโรงแรม ใหเหมาะสมตอการ
นําเสนอผลงานจิตรกรรม ที่ใชในการตกแตง
รามาดารีสอรท มีพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร ตั้งอยูชายฝงทะเลของหาดบางเนียง จังหวัด
พังงา อยูแนวชายฝงทะเลอันดามันทางใตของประเทศไทย ซึ่งมีปาเขตรอนที่เขียวชอุมตลอดทั้งป
มีถ้ําหินงอกหินยอย และมีแนวชายฝงซึ่งมีแนวปะการัง เปนสถานที่ใหความผอนคลายใหหาย
เครียดโดยการดําน้ํา และการชื่นชมบรรยากาศของทองทะเลอันงดงาม เนื่องจากเขาหลัก ยังคง
ความงดงามทางธรรมชาติ เปรียบเสมือนบานหลังใหญของพืชและ สัตวที่อาศัยอยูรวมกัน จนเกิด
เปนความสัมพันธลึกซึ้ง อาจกลาวไดวาทุกตารางนิ้วของปา เต็มไปดวยสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิต
เหลานี้ตางตองพึ่งพากัน เพื่อตอเติมระบบนิเวศตามครรลองของธรรมชาติ
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บรรยากาศโดยรวมของรามาดารี ส อร ท ได มี ก ารออกแบบตกแต ง แนวร ว มสมั ย
(Contemporary) ไมหวือหวาหรือลาหลังจนเกินไป โดยแฝงไปดวยอารมณความรูสึกที่เปน
ธรรมชาติโดยแท จึงทําใหเกิดความสบายตา ความสุขและผอนคลายเปนอยางยิ่ง เฟอรนิเจอรที่
นํามาใชสวนใหญทํามาจากธรรมชาติ ผสมผสานวัสดุสมัยใหมอยางลงตัว อาทิ เหล็ก คอนกรีต
กระจก ประกอบกับสีขาว สีเทา และสีครีม ที่ใชเสียสวนใหญ มีการปลูกตนปาลมประดับ ลอมรอบ
สวนและทิวมะพราวสลับกันไป โดดเดนดวยตนมะขาม ที่มีขนาดใหญโตมีอายุหลายสิบป คงความ
เงียบสงบเปนธรรมชาติ ไวไดอยางดี อีกทั้งยังใกลกับสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ผูมาพักจะได
สัมผัสถึงความงดงามและบรรยากาศที่ถูกรังสรรคขึ้นอยางมีศิลปะและความสะดวกสบายดวย
เทคโนโลยีหลากหลาย

ภาพที่ 31 ภาพลักษณะอาคารสถาปตยกรรม
สถาปตยกรรมเปนอาคารคอนกรีตทรงเตี้ย ตกแตงแบบรวมสมัยตัวอาคาร ทั้งหมดใน
รามาดา รีสอรท จะเปนอาคาร 2 และ 3 ชั้นเพื่อไมใหดูสูงมากนักจะไดไมดูขัดแยงกับความเปน
ธรรมชาติรอบขาง ระหวางอาคารแตละหลังจะทําทางเดินเชื่อมตอกันโดยตลอดเพื่อใหดูเหมือนวา
ไมมีอาคารหลังไหนโดดเดี่ยว และเปนการสรางขอบเขตภายใน รามาดา รีสอรท ไปในตัว ไมจําเปน
ตองสรางกําแพงกั้นเพื่อแสดงอาณาเขตอีกชั้นหนึ่ง เพราะจะดูเหมือนวาตัดขาดจากโลกภายนอก
โดยสิ้นเชิง ตัวอาคารที่สรางขึ้นถึงแมจะใชวัสดุสังเคราะห เชน ปูนซีเมนตในการกอสรางทั้งหมดแต
ก็ไมลืมที่จะนําวัสดุจากธรรมชาติ และเครื่องใชพื้นบาน เชน แผนไม เครื่องปนดินเผา และตนไม
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มาประดับตกแตง ภายในอาคารทุกหลัง เพื่อเนนความเปนธรรมชาติใหมากที่สุด และอาคารทุก
หลังจะมีระเบียงตากอากาศของแตละหองพักหันหนาเขาหาสวนหยอม ไวสําหรับนั่งทํากิจกรรม
ตางๆ พรอมทั้งยังไดชมทัศนียภาพของธรรมชาติ และสูด อากาศบริสุทธิ์ไปพรอมๆ กันอีกดวย

ภาพที่ 32 ภาพชุดทางเขาสูโรงแรม
ดานหลังของรามาดารีสอรท เปนทางเขาสู ลอบบี้ และตัวอาคารตา ๆ เพียงแคยางกาว
เขามาสู รามาดา รีสอรท ก็จะไดพบกับการตอนรับ ที่ผสมผสานระหวางธรรมชาติกับสิ่งปลูกสราง
ที่ลงตัว โดยมีการจัดวาง ตําแหนงของตนไมใหกลมกลืนกับตัวอาคารเพื่อทําใหดูเหมือนวา มีสิ่ง
ปลูกสรางเกิดขึ้นทามกลางปาไม ตัวอาคารไมสูงจนเกินไปจะ มองเห็นความโอโถง กวางขวางของ
สถานที่แหงนี้ เมื่อแหงนหนามองขึ้นไปเบื้องบนจะไดเห็นทองฟาที่ไมมีสิ่งใดมาบดบัง
ทางเขาสูลอบบี้ เปนบันไดทางขึ้นโดยใชสีของบันไดเปนสีขาวดําทําใหดูลึกลับนา
คนหาอยางยิ่ง และเมื่อมองเขาไปแลวเหมือนเปนชองลึกเขาไปโดยมีพันธุไมแนบขาง จึงทําให
สามารถ จินตนาการไดวา กําลังเดินเขาสูถ้ําหรืออุโมงคที่มหัศจรรย เพื่อนําเขาสูสถานที่หนึ่ง ที่จะ
นําไปพบกับการพักผ อนที่เ ปน ส วนตัว และเงี ยบสงบ หลุดพนจากโลกและสังคมภายนอกอัน
วุนวายโดยมีธรรมชาติ และอากาศอันบริสุทธิ์
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ภาพที่ 33 ภาพทางเดินชมทิวทัศนบรรยากาศรอบๆ โรงแรม
ทางเดินชมทิวทัศนบรรยากาศรอบ ๆ โรงแรมบรรยากาศภายในบริเวณ รามาดา รี
สอรท จะมีตนไมตาง ๆ ทั้งไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ และสนามหญาขนาดใหญที่ใชสําหรับนั่ง
พักผอนหรือนอนเลนทามกลางสนามหญาเพื่อสูดดมไอดิน และกลิ่นหญาไดอยางใกลชิด โดย
บริเวณรอบสนามหญา จะมีการปลูกตนไมตาง ๆ เชน ตนมะพราว มะพราวภูเขา ตนหมาก ไว
เพื่อความสวยงามและสบายตา อีกทั้งยังมีทางเดินรอบสนามหญาที่ใชเพียงแผนคอนกรีตเล็กๆ
จัดวางเรียงรายไปตามทางเดินและยังมีโคมไฟใหแสงสวางยามค่ําคืนเล็กๆ จัดวางเคียงคูกันไป
ตลอดเสนทางโดยรอบบริเวณเพื่อความกลมกลืน ระหวางธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะหตางๆ เพื่อ
เนน ความเปน ธรรมชาติม ากที่สุด ทางเดิน คอนกรีตที่จัด วางไวสํา หรับ การออกกํา ลัง กาย นั่ง
พักผอน เดินชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ชวยทําใหรูสึกผอนคลาย สดชื่น สุขภาพและระบบ
ทางเดินหายใจดีขึ้น แมแตตัวอาคารก็จะมีการปลูกตนไมมาปดบังเพื่อใหดูกลมกลืนกับธรรมชาติ
ไมใหเสียอรรถรสในการชมทัศนียภาพของธรรมชาติ
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ภาพที่ 34 ภาพชุดสระน้ําบรรยากาศบริเวณโดยรอบ
สระน้ําตางระดับสําหรับความเหมาะสมของลูกคา ที่มาใชบริการบริเวณสระวายน้าํ จะ
อยูใกลกับทะเลมากทําใหดูเหมือนกับวา มีทะเลอยูภายใน รามาดา รีสอรท พรอมที่จะใหลงไป
แหวกวายผอนคลายไดทุกเมื่อ แถมยังมีความปลอดภัยมากกวาการวายน้ําทะเลอีกดวย โดยรอบ
สระวายน้ํามีการจัดวางองคประกอบตางๆ ไวอยางเหมาะสมและนาดู โดยมีการจัดการกับพื้น
ทางเดินโดยการปูดวยไมระแนง เสนเล็ก ๆ จัดวางไวพรอมกับรม และเกาอี้นอนอาบแดด เพื่อเลือก
การอาบแดด และรับลมไปพรอมๆ กันและไมลืมที่จะแซมพันธไมไวตามจุดตางๆ โดยรอบบริเวณ
รอบ ๆ สระวายน้ําจะนําระแนงไมเปนเสนๆ มาปูไวกับพื้นสลับกับหญาสีเขียว ไวตลอดทางเดิน
รอบสระวายน้ําเพื่อความเปนธรรมชาติ และสรางกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมรอบๆ บริเวณของสระ
วายน้ําอีกฝงฝากหนึ่งของสระวายน้ํา จะมีการจัดวางซุมไมพรอมเบาะนอนบริการสปา เพื่อการ
ผอนคลาย มีการแซมดวยพันธไมตางๆ ไวตลอดขอบสระวายน้ําเพื่อใหไดสัมผัสกับกลิ่นไอสีเขียว
ของตนไมและกลิ่นไอสีครามของน้ําทะเล
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ภาพที่ 35 ภาพสระวายน้ําภายในโรงแรม
ในสวนของสระวายน้ํา จะมีการสรางใหมีลักษณะเปนวงรี มีการสรางใหตางระดับกัน
เปน 2 ระดับโดยแตละระดับของสระจะมีความกวางและความลึกแตกตางกัน เพื่อความเหมาะสม
ของผูใชระหวางเด็กและ ผูใหญเพื่อความปลอดภัย และความชํานาญของบุคคล ระบบควบคุมน้ํา
หมุนเวียนภายในสระวายน้ําจะมีการจัดการอยู 2 ระบบ คือ
1. ใชแรงดัน น้ํา ที่มาจากทอที่ฝ งอยูริมสระวายน้ําพนน้ํ าอออกมาพรอม ๆ กัน จาก
หลายทางในระดั บผิ ว น้ํา เพื่อทํ า ใหน้ํา เคลื่อนที่อยูตลอดเวลา ระบบนี้นอกจากจะชวยในการ
หมุนเวียนน้ําแลวยังชวยในการบําบัด คลายเสน คลายกลามเนื้อแกผูใชดวย โดยการนํารางกายไป
สัมผัสกับแรงดันน้ําที่พนออกมา ในระยะที่ปลอดภัยและพอดี
2. ใชแรงดันสงน้ําขึ้นไปยังทอสง 2 อัน ที่อยูริมสระวายน้ําอีกฝากหนึ่ง แลวปลอยให
ระบบพนน้ําจากขางบนลงสูสระวายน้ําขางลาง เพื่อใหน้ําดูดซับ ออกซิเจน ในระหวางการพนลงสู
สระวายน้ํา เพื่อเปนการหมุนเวียนน้ําและใหน้ําเปนพาหะนําออกซิเจนลงสูสระวายน้ําไดมากขึ้น
เพื่อลดปญหาน้ําเนาเสียในสระวายน้ําใหชาลง นับวาเปนการประยุกต ระหวางการทําใหเกิด
ประโยชน และความสวยงามไดอยางลงตัวและไดประโยชนสูงสุด
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ภาพที่ 36 ภาพสระวายน้ําภายในโรงแรม
ในสวนของ สปา จะตั้งอยูไมหางจากสระวายน้ํามากนัก เพื่อใหผูใชบริการทุกทาน
สามารถเลือกวิธีที่จะผอนคลายโดยไมตองเดินยอนไปยอนมาเพื่อที่จะทํากิจกรรมหลายอยางใน
ชวงเวลาที่จํากัดและเสียพลังงานโดยใชเหตุ โดยผูใชบริการทุกคนสามารถที่จะเขามาใชบริการ
นวดเพื่อผอนคลายกลามเนื้อคลายเสน บําบัดอาการปวดเมื่อยของสปา ในรามาดา รีสอรทแหงนี้
กอนหรือหลังการวายน้ําในสระวายน้ํา โดยการเดินเพียงไมกี่อึดใจ ในระหวางทางเดินทานก็ยังได
ชมทัศนียภาพของธรรมชาติ และพันธุไมเชนเคย เพราะตลอดเสนทางที่จัดวางดวยพื้นระแนงไม ซึง่
เปนวัสดุของธรรมชาติพรอมทั้งขนาบขางไปดวยพันธไมตลอดเสนทางเดินจนถึงตัวอาคาร สปา ใน
รามาดา รีสอรท บรรยากาศภายในบริเวณสวนของสปา ก็จะมีทางเดินที่เต็มไปดวยสีเขียวของ
ตนไมไวสองขางที่มีระแนงไมมาตอกันเปนลานสําหรับทางเดิน สูหองบริการ สปาในแตละหองนั้น
จะ มีชื่อเรียกที่ตางกันโดยใช ชื่อเรียกเปน ดอกไมไทย ๆ อยางเชนจําปา, จําป, มะลิ เปนตน
ภายในหองมีภาพเขียนดอกไมตรงกับชื่อห องบวกกับวัสดุที่ทําจากไมเ พื่อเปน การ
ตกแตง ใหเขากับบรรยากาศที่อิงความเปนธรรมชาติใหมากที่สุดในสวนของตัวอาคารเปนสิ่งปลูก
สรางชั้นเดียว เพราะไมเนนความใหญโตมากนักเพื่อที่จะไดดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ผนังดานนอก
มีการปลูกและประดับตกแตงดวยพันธุไมชนิดตางๆ เล็ก ใหญ ตางกันจนติดกับผนังดานนอกจึงทํา
ใหตัวอาคารดู กลมกลืน เขากับธรรมชาติและพั นธุไมมากยิ่งขึ้น ประตูและหนาตางเนนการใช
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กระจกที่โปรงแสงมาใชแทน วัสดุทึบแสงชนิดตาง เพื่อทําใหดูโลงไมอึดอัด เวลาผูที่มาใชบริการ
เข า สู ภ ายในตั ว อาคาร สามารถมองลอดผ า นบานกระจก เพื่ อ ชมทั ศ นี ย ภาพของธรรมชาติ
ภายนอกไปพรอมกับการใชบริการ เมื่อยางกรายเขาสูภายในอาคารสปา ของรามาดา รีสอรท
สัมผัสแรกทานจะไดพบก็คือความหอมของกลิ่นน้ําหอม ที่ผลิตและสกัดมาจากธรรมชาติทั้งหมด
ช ว ยเพิ่ ม ความรู สึ ก สบายและผ อ นคลาย ตั้ ง แต ก า วแรกที่ สั ม ผั ส กั บ สถานที่ แ ห ง นี้ ภายในจะ
ประกอบดวยหองตางๆ สําหรับใหบริการ ภายในหองจะประดับตกแตงดวยเตียงไมพรอมเบาะรอง
นอนนุมๆ ตูไม เกาอี้ไม โดยเนนการใชวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อที่ผูใชบริการ ไดซึมซับกับความเปน
ธรรมชาติตลอดการใชบริการ

ภาพที่ 37 ภาพชุดรานอาหารอยูติดริมทะเล
ที่นั่งพักตากอากาศริมทะเล เปนที่นั่งพักที่ มีบริเวณ ติดกับทะเล จะมีสิ่งที่ขาดไปไมได
คือ การนั่งพักผอนตากอากาศริมทะเล ในสวนของ รามาดา รีสอรท จึงจัดสถานที่เพื่อนั่งตาก
อากาศริมทะเลเปน 2 สวน คือ
1. รานอาหาร ที่ตั้งอยูริมทะเล Sarsi’s Bar เปนบารริมชายหาด บริเวณนี้จะมีเสียง
ระลอกคลื่นกระทบฝงคลอเคลาตลอดเวลา จะเปดใหบริการในชวงบาย เพื่อรับกับบรรยากาศยาม
เย็น ในสวนนี้ มีการจัดวางพื้นดวยแผนไมระแนงเปนหลักเพื่อเนนความเปนธรรมชาติ โดยจัดวาง
แผนไมระแนงเปนลานโลงกลางแจง ตกแตงดวยไมประดับชนิดตางๆ รอบๆ ลานและรานอาหาร
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เพื่อความสบายตาแกผูใชบริการ และจัดวางโตะอาหาร และเกาอี้ ที่ทํามาจากไมเพื่อใหกลมกลืน
กับพื้นไมและเนนการใชวัสดุจากธรรมชาติมากที่สุดพรอมกับรมเพื่อบังความรอนของแสงแดด
ในชวงที่มีแดดจัดเกินไป ในสวนนี้ผูใชบริการจะไดรับประทานอาหารทามกลางแสงแดดออน ๆ
และเสียงคลื่นของทะเล และชมทัศนียภาพรอบขางไดอยางชัดเจน

ภาพที่ 38 ภาพชุดบรรยากาศที่นั่งพักตากอากาศริมทะเล
2. ชุดเกาอี้สําหรับอาบแดดและตากอากาศริมทะเล ในสวนนี้ มีการจัดวางเกาอี้ ที่
ทําดวยไมเพื่อเนนการใชวัสดุจากธรรมชาติ วางเรียงรายตามริมหาดทรายสีขาวสะอาดตาทั่ว
บริเ วณของ รามาดา รีส อรท มีร ม ไวสํ า หรับ กัน แสงแดดที่ร อ นจัด เพื่อ ปอ งกัน อัน ตรายจาก
แสงแดดในตอนเที่ยง มีเบาะรองนอนบนเกาอี้ไมเพื่อความนุมสบายในการนอนพักผอน มีตนไม
เชน ตนปาลม ตนมะพราว ปลูกเรียงเปนแนว ตลอดริมหาดทรายชายทะเลเพื่อความสบายตาใน
เวลามีแสงแดดจัดๆ ในสวนนี้ผูใชบริการจะไดรับ ความสุขของการพักผอน ของผูที่ตองการจะ
อาบแดดอยางแทจริงเพราะจะไดเห็น หาดทรายสีขาว ทะเลสีคราม เสียงคลื่นที่ซัดมากระทบ
ชายฝง และแสงแดดที่อบอุนพอดีตอสุขภาพในยามบาย พรอมทั้งจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ในระหวาง
การนอนพักผอนดวยก็ได
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ภาพที่ 39 ภาพชุดหองประชุมหรือหองจัดเลี้ยง
หองประชุมหรือหองจัดเลี้ยงอยูทางดานขวามือของทางเขา หองประชุมและจัดเลี้ยง ก็
ไมไดทิ้ง แนวความคิด ของการผสมผสาน ระหวางสิ่งปลูกสรางกับธรรมชาติ บริเวณทางเดินจนถึง
ประตูทางเขาหองประชุม และหองจัดเลี้ยง มีการจัดวางตําแหนงของพันธุไมตาง ๆ ตลอดเสนทาง
เพื่อใหผูใชบริการไดดื่มด่ํากับ ธรรมชาติ และ อากาศอันบริสุทธิ์ ตลอดเสนทางที่เดินเขาสูหอง
ประชุ ม และจั ด เลี้ ย ง ส ว นตั ว อาคารก็ มี ก ารนํ า ไม ที่ เ ป น วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ ม าผสมผสานกั บ
ปูนซี เมนต ที่เ ปน วัสดุ สังเคราะห นํามาตกแตงเขาดวยกั นอยางลงตัว เพื่อใหเ กิดความเปน
ธรรมชาติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ส ว นภายในตั ว อาคาร จะมี ห อ งประชุ ม ใหญ และ ห อ งประชุ ม เล็ ก ให
ผูใชบริการเลือกจัดการตามความเหมาะสมของผูใช หองทั้งหมดจะเนนความโลง สบาย โดยผนัง
หองไมมีการปดทึบ แตจะใช กระจกมาติดตั้งเพื่อใหมองเห็นสิ่งแวดลอมภายนอกไดอยางชัดเจน
เพราะฉะนั้นถึงแมจะอยูในตัวอาคารก็ยังไดสัมผัสกับธรรมชาติรอบขางไดตลอดเวลา สวนดาน
นอกจะเปนลานกวางกลางแจง ทางรามาดา รีสอรทไดจัดไวเพื่อเปนทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งของ
ผูใชบริการ เพื่อจัดงานเลี้ยงสังสรรคและงานรื่นเริงตาง ๆ ที่ประสงคจะสัมผัสกับธรรมชาติ สายลม
แสงแดดในเวลากลางวัน และแสงจันทรในเวลาค่ําคืน อยางแทจริง
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ภาพที่ 40 ภาพชุดหองพักทั่ง 4 แบบ
หองพักทั้งหมดมี 84 หอง 4 แบบ ขนาดของหองเทากัน แตกตางตรงที่การตกแตง และ
สิ่งอํานวยความสะดวก หองมีการตกแตงใหดูสะอาด สะดวกสบาย หองพักทุกหองสามารถสัมผัส
กับธรรมชาติแหงทองทะเลและสภาพแวดลอมที่แทจริงของรีสอรท อยางใกลชิด สังเกตไดจากไม
วาจะมองไปดานใดก็ สามารถเห็นตนไม พรรณไมตาง ๆ หรือลมทะเลที่หอบความเย็นทั้งจากทะเล
และสระน้ําขนาดใหญดานหนารีสอรท รูสึกไดถึงความเย็นและความสดชื่น
แบบบานพักหรูติดริมชายหาด Ocean Front Villa ติดกับชายหาด ถูกตกแตงไว
อยางวิจิตร มีทิวทัศนทองทะเลใหมองไดตลอดทั้งวัน เนื่องจากความเรียบงายแตคงไวซึ่งสไตล
แบบไทยๆ หองนอนที่ทาสีในโทนครีมออน หอยโคมไฟสีขาวดีไซนรูปรางเก ๆ และเพื่อไมใหผนัง
หองโลงจนเกินไป ทางรีสอรทเลือกใชภาพวาด บนผืนผาใบมาประดับเสริมสีสันเพิ่มชีวิตชีวาให
กับหอง เฟอรนิเจอรที่เลือกใชเนนโทนสีเขม เกาอี้ใชเทคนิคการจักสานทําใหเห็นถึงความออนโยน
แบบธรรมชาติ ดานหนาหองพักมีผามานกั้นระหวางดานในหองกับระเบียงดานนอกที่เพียงคุณ
รูดผามานออกคุณก็จะไดสัมผัสกับความงดงามแหงทองทะเล หาดทรายสีขาว เนื้อทรายละเอียด
นุม ลมทะเลพัดเย็นสบาย สามารถมองเห็นพระอาทิตยขึ้นในยามเชา สรางบรรยากาศอัน
โรแมนติก มีใหใชบริการทั้งหมด 8 หลัง
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สวนหองพักแบบ Deluxe Ocean View ตัวหองพักจะหันหนาเขาหาสนาม ติดกระจก
ใสเพื่อมองเห็น ทิวทัศนไกลออกไป เปนหองนอนขนาดมาตรฐาน มีสิ่งพิเศษ คือการไดยืนชมวิว
ทะเลในมุมแบบพาโนรามานั่นคือ การมองเห็นทะเลในแบบมุมกวางที่สุด หองพักทีด่ สู ะอาด โปรง
โลงสบายเปดรับลม ผนังสีขาว ใชไมเสนเล็กๆ ตกแตง สวนของเฟอรนิเจอรเนนรูปทรงเหลี่ยม ดู
แข็งแรง ประดับดวยโคมไฟ ทรงกระบอกสีเหลืองครีม หอยไวสองขางซายขวา โรงแรมแหงนี้นับได
วาเปนโรงแรมที่มีความเปนสมัยใหม ใหความสุขสบายเงียบสงบ เหมาะแกผูตองการความเปน
สวนตัวโดยแทจริง ภายในหองมีการนํางานจิตรกรรมมาติดตั้งเพื่อตกแตงใหสถานที่มีความงดงาม
ยิ่งขึ้น
วิเคราะหขอมูลโรงแรมรามาดารีสอรท
โรงแรมรามาดารีสอรท มีพื้นที่ทั้งหมด 13ไร สรางขึ้นมาทามกลางธรรมชาติที่ยังคง
งดงาม รวมทั้ง พืช พัน ธเ ขตรอ นอัน เขีย วชอุม ชว ยสรา งบรรยากาศของการพัก ผอ นความเปน
สว นตัว ไดอ ยา งยอดเยี่ย มมีแ นวความคิด เกี่ย วกับ การสรา งและตกแตง เพื่อ ใหส อดคลองกับ
สภาพแวดลอมคือ
1. การนําเสนอ รามาดารีสรอทตองการนําเสนอความแตกตาง จากโรงแรมทัว่ ไปทีเ่ ปด
ใหบริการอยู คือ รูปแบบของการตกแตงภายในและภายนอกที่ใชสไตล รวมสมัย (Contemporary)
เปนคําตอบของโรงแรมที่เต็มไปดวยความอบอุน โดยมีการออกแบบใหโรงแรมมีพื้นที่สวนกลางให
มาก เพื่อลูกคาเกิดการผอนคลาย พรอมที่จะตอนรับแขกผูมาเยือน และออกแบบใหดูเปนรวมสมัย
สมัยใหมผสมความเปนธรรมชาติ และใสความเปนไทยเขาไปนิดหนอย เพราะโรงแรมอื่นๆ มักจะ
สรางเปนแนวบาหลี หรือไมก็แบบไทยแทๆ การดีไซนที่แตกตางทําใหโรงแรมโดดเดนเปนที่สังเกต
จดจํา และกระตุนใหคนที่ชื่นชมแนวความคิดการดีไซนอยากเขามาทดลองพัก ขณะเดียวกันดีไซน
ของโรงแรมก็สะทอนบุคลิก ไลฟสไตลและ “ตัวตน” ของผูมาพัก
2. การจัดโซน ของรามาดา รีสอรท จะพยายามเนนพื้นที่สําหรับพักผอนตากอากาศจะ
อยูใกลๆ กับทะเลเพื่อดูดดื่มกับบรรยากาศ และความสะดวกในการเลือกการผอนคลายแตละ
กิจกรรมตามความตองการของผูใชบริการ โดยในมุมพักผอนจะมีทั้ง สระวายน้ํา สปา รานอาหาร
ที่ตากอากาศ รวมอยูใกลๆ กัน พื้นที่หองพักริมทะเล จะหางออกไปเพื่อเนนความสงบ เงียบ และ
เปนสวนตัวมากที่สุด เพราะฉะนั้นในการทํากิจกรรมตางๆ ใน รามาดา รีสอรท จึงไมสรางความ
สับสนแกผูใชบริการ เพราะการจัดพื้นที่ตางๆ เนนความสะดวก ในการใชสอย และตําแหนงการ
จัดสรรพื้นที่ชัดเจนจึงไมทําใหผูใชบริการเสียเวลา ในการทํากิจกรรมที่ตัวเองตองการ
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3. การจัดวางตัวอาคาร เมื่อเขาสูพื้นที่ดานในของรามาดา รีสอรท แลว จะสังเกตเห็น
วา ตัวอาคารหลักทุกหลัง จะโอบลอมพื้นที่สวนใหญ ในการจัดการของ รามาดา รีสอรท โดยรวม
ถือไดวามีการจัดการที่ดี และลงตัวอยางยิ่งระหวางองคประกอบตางๆ ทั้งหมด ทั้งรูปแบบของตัว
อาคารที่ผสมผสานกับอุปกรณตกแตงอื่นๆ ที่เนนการนําวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งสังเคราะห
ตางๆ มาใชใหเกิดประโยชน และความสวยงาม ทําใหดูแปลกตาออกไปอีกแบบหนึ่ง
4. การจัดวางระบบนิเวศ ที่เนนการอางอิงจากธรรมชาติ จัดวางใหดูเปนระเบียบและ
สบายตาเมื่อไดพบเห็น การจัดการกับพื้นที่ใชสอยใหสะดวกแกการใชงาน และใหเกิดประโยชน
สูงสุดโดยไมใชเนื้อที่ใหสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ อีกทั้งธรรมชาติโดยรอบยังสวยงามเปนธรรมชาติ
เหมือนเดิมโดยไมมีการรุกล้ําหรือทําลายจนทําใหสิ่งตาง ๆ ดูดอยและลดคุณคาไปจากเดิมกอนจะ
มีการเขามาของ รามาดา รีสอรทแหงนี้
จากการสํารวจขอมูลโรงแรมรามาดารีสอรทเห็นไดวา การออกแบบตกแตงภายใน
โรงแรม ตองการนําเสนอความเปนสมัยใหม บวกกับความเปนธรรมชาติ โดยการนําตนไม กระถาง
รูปทรงโบราณ และระแนงไม นํามาตกแตงใหดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ผสมผสานกับวัสดุที่คงความ
เปนสมัยใหม อยางเชนผนังที่บุดวยหินสีเทา ทั้งหมดมองดูแลวใหความรูสึกสงบนิ่ง เงียบเหงา ขาด
ความสดชื่นไรชีวิตชีวา ที่สําคัญขาดการประดับตกแตงผนังดวยงานศิลปะเปนสวนใหญ ถึงแมใน
บางบริเวณมีการนําผลงานศิลปะมาประดับตกแตงไวแลวก็ตาม แตเมื่อพิจารณาดูแลว ผลงาน
ศิลปะเหลานั้น ยังไมสามารถแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณ หรือความเปนตัวตนของ โรงแรม
รามาดารีสอรทไดมากพอ จึงดูเปนการตกแตงผนังดวยรูปภาพที่ธรรมดาเห็นไดทั่วไป
การกําหนดตําแหนงติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ
ภายในโรงแรมรามาดารีสอรท มีบริเวณสําคัญๆ หลายจุดที่สามารถตกแตงใหเปน
จุดเดนภายในโรงแรมรามาดารีสอรท มีสวนที่นาสนใจ จะตองดูเดนสะดุดตา และความรูสึกดีและ
ประทับใจตอแขกผูมาใชบริการ ดังนั้นในการตกแตงภาพจิตรกรรมก็ตองแสดงถึงแนวความคิด
หลักของการออกแบบตกแตง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยรวม ไมวาจะเปนความกวาง
ของผนังที่ติดตั้ง สีพื้นของผนังและบริเวณโดยรอบ วัตถุประสงคหลักในการออกแบบตกแตง และ
การจัดวางเฟอรนิเจอร สิ่งเหลานี้จะตองนํามาประกอบการวิเคราะหในการสรางสรรค จึงจะ
สามารถตองสนองความตองการในการออกแบบ ใหเหมาะสมและโดดเดน สื่อถึงความเปน
เอกลักษณของโรงแรม ไดตรงกับแนวความคิด หลังจากทําการวิเคราะหแลวจึงกําหนดจุดติดตั้ง
ทั้งหมด 5 จุดดังตอไปนี้
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จุดติดตั้งที่ 1

ภาพที่ 41 ภาพจุดติดตั้งที่ 1 ผนังบริเวณบันไดทางลงสูชั้น 1
บริเวณบันไดทางลงสูชั้น 1 เปนจุดติดตั้งงานจุดแรกในการนําผลงานศิลปะเพื่อติดตั้ง
ขนาดบริเวณบันได 2.50 x 3.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตรความสูงของผนัง 4.50 เมตร พื้นบันได
ปูดวยกระเบื้อง สีดํา ราวบันใดไม ตกแตงดวยกระจกใสลักษณะการตกแตงบริเวณนี้เรียบงายแต
ดูแลวยังขาดจุดเดนขาดความนาสนใจขึ้น ถึงแมจะมีการนําตนไมมาวางไวสองขางซายขวา เพื่อ
ชวยใหสาถานที่เกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติก็ตาม แตบรรยากาศก็ยังดูเงียบเหงาไรซึ่งสิ่ง
สวยงามจรรโลงจิตใจใหเกิดความซาบซึ้ง จึงมีความเปนไปไดวาจุดนี้ควรเพิ่มศิลปะที่มีสีสันใหกับ
สถานที่เพื่อสรางบรรยากาศใหมีชีวิตชีวามากขึ้น
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จุดติดตั้งที่ 2

ภาพที่ 42 ภาพจุดติดตั้งที่ 2 ผนังบริเวณเคานเตอรติดตอหองพัก (Reception)
ในสวนของ เคาเตอรติดตอหองพัก เปนสวนที่มีความสําคัญมากที่สุดเรียกวา เปนจุด
แรกที่ สรางความประทับใจ จะเปนสวนที่ทําหนาที่ในการตอนรับแขก เปนจุดเริ่มตนแสดงใหเห็น
ถึงการ ใหบริการตาง ๆ เมื่อมาถึงโรงแรม ทุกทานตองขึ้นบันใดที่กวางเปนทางเดินขึ้นไปยัง Lobby
มายังจุดเคาเตอร ภายในโรงแรมยกระดับพื้นสูงขึ้นจากพื้นดินอยูชั้นสองของโรงแรม ใหบริการ
ขอมูลเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของ บริเวณเคาเตอร มีเนื้อที่กวาง 3.00 x 6.00 เมตร ความสูง 3.00
เมตร ตกแตงอยางมีระเบียบ คงความเปนสมัยใหม พื้นปูดวยกระเบื้องสีดํา บุผนังดวยหินสีเทาสีที่
ดูเปนสมัยใหม ตกแตงใหดูโลงโปรงสบาย เปดรับลม ผสมผสานกับ ความเปนธรรมชาติ ดวยวัสดุที่
ทํามาจากไมไมวาจะเปนชุดเกาอี้หวาย หรือโตะไม เสริมมีเบาะรองนั่งสีแดงซีด ๆ
โดยรวมแลว บรรยากาศดูเรียบงายแตเห็นวาจุดนี้เปนจุดเดนสําคัญของโรงแรม จึง
ควรเสริมความงาม ความสดใส จุดเนน เพื่อสรางความประทับใจ ดวยผลงานศิลปะตกแตงผนัง
ขางหลังเคาเตอรได
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จุดติดตั้งที่ 3

จุดติดตั้งที่ 3 หองโถงรับรองแขกดานขวา

จุดติดตั้งที่ 3 หองโถงรับรองแขกดานซาย

ภาพที่ 43 ภาพจุดติดตั้งผลงานที่ 3 ผนังบริเวณที่นั่งพักรับรองแขกทางดานขวาและดานซาย
สวน Lobby มี ที่นั่งพักรับรองแขกมีการจัดไวใหบริการ สองสวน อยูทางดานซายมือ
และดานขวามือของบริเวณ Lobby มีขนาดพื้นที่ 3.00 x 14.00 เมตร ความสูงของผนังสําหรับติด
ตั่งผลงาน 3.00 เมตร รูปทรงของพื้นที่เปนแนวยาว มีการตกแตงเหมือนกันทั้งสองจุด โดยติด
กระจกใส เปดโลง โปรงสบาย รับลม โชว เครื่องปนดินเผา และสามารถมองเห็นบรรยากาศ ความ
เปนธรรมชาติสูทองทะเล เห็นบรรยากาศอันเขียวสดของสนามหญาภายในโรงแรม มีการตกแตง
ดวยไม ระแนงสีดํา ไดอยางลงตั ว ใชชุ ดเกา อี้หวาย ตกแตง ดวยเบาะนั่งสีแดงซี ดๆ พื้ น ปูดว ย
กระเบื้องสีเทา ผนังบุดวยหินสีเทา มีการนํากระถางตนไมเล็กๆ มาตกแตงเพิ่มสีเขียวสดชื่นในสวน
ของสีสันที่ขาดหายไป
พื้นที่ผนังหองโถงรับรองแขก ทั่งสองดานนี้เหมาะสําหรับการประดับตกแตงผลงาน
ศิลปะ ซึ่งในสถานที่ไมมีการติดรูปงานศิลปะ ทําใหบรรยากาศดูแลวเงียบเหงา ดูโบราณ ขาดสีสัน
ในจุดนี้ การไดนําผลงานจิตรกรรมมาติดตั้งในจุดที่นั่งพักรับรองแขกนอกจากจะชวยสรางจุดเดน
ใหกับจุดดังกลาวแลว ยังจะเสริมสรางมนตเสนหกลิ่นอายความเปนภาคใตอยางทะเลฝงอันดามัน
เพื่อสรางความประทับใจแกแขกที่มาเยือน เพิ่มสุนทรียะทามกลางกลิ่นอายความเปนธรรมชาติได
อยางสมบูรณแบบ
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จุดติดตั้งที่ 5

ภาพที่ 44 ภาพจุดติดตั้ง 4 ผนังบริเวณหองอาหารสําหรับมื้อเชา (The Kitchen)
The Kitchen เปนอีกจุดหนึ่งที่เลือกเพื่อทําการออกแบบตกแตง The Kitchen คือ
หองอาหารที่ตอนรับมื้อเชา เปนสวนที่มีความเดนชัดนาสนใจ มีบทบาทหนาที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง
ของ โรงแรม บรรยากาศโดยรวม ตกแตงดวยกระจกเงาและโคมไฟหอยระยาสีสม เสริมความหรูหราใน
ความเรียบงาย วัสดุที่ใชเนนโทนสีน้ําตาลสีของธรรมชาติอยางเกาอี้ไม มีใหเลือกทั้งที่นั่งดานใน
แบบหรูโรแมนติก ติดกระจกใสดูโลงโปรงสบายและดานนอกที่เปดรับลมทะเล มีการโชวสวนของ
หองครัวแบบ เปดโลงแสดงวิธีการปรุงอาหารใหทุกคนไดเห็น ผนังมีการนําผลงานศิลปะมาติดตั้ง
ทั้งหมด 2 ภาพ
จากการวิเคราะหพื้นที่นี้เห็นวา ตําแหนงที่ติดตั้งงานศิลปะเดิมนั้นมีความเหมาะสมดี
อยูแลวแตเห็นวาสีสันของงานจิตรกรรมนั้น ยังไมสรางบรรยากาศสดชื่นใหกับสถานที่จึงควรเพิ่ม
สีสันใหมใหกับบรรยากาศหองนี้ ดวยผลงานศิลปะที่มีสีสันระยิบระยับสดใสขึ้น เปนการปรับปรุง
ใหสถานที่มีความโดดเดนในเรื่องของความอบอุน สามารถซึมซับบรรยากาศอันโรเมนติก มีความ
เหมาะสมกับหองอาหารที่สุดหรูแหงนี้ ขนาดของหองอาหาร 12.00 x 20.00 เมตร ความสูงของ
ผนังติดตั้งผลงาน 3.50 เมตร ความกวางของผนังติดตั้งผลงาน 10.40 เมตร
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จุดติดตั้งที่ 5

ภาพที่ 45 ภาพจุดติดตั้งที่ 5 ผนังบริเวณ หองโถงอาคารหองประชุม (Meeting)
อาคารหองประชุม (Meeting) หองจัดเลี้ยง ขนาดของหองโถง 8.00 x 9.75 เมตร
ความสูงของผนังสําหรับติดตั้งผลงานคือ 3.00 เมตร ดูโลง โปรง สีผนังสีครีมเนนการตกแตงดวย
ไม ปู ด ว ยกระเบื้ องสี เ ทา เปน ห อ งที่ไ มมี ก ารตกแตง อะไรมากนั ก ลั ก ษณะอาคารเป น รู ป ทรง
สี่เหลี่ยม เมื่อมองออกไปสูประตูทางออกก็จะมีทางเดิน เชื่อมไปยังตัวอาคารอีกอาคาร ดวยสี
ภายในอาคารที่ มีแตสีเทา สีน้ําตาลของไม และสีดํา เปนหองที่ดูมืดมัว จืดชืด แมจะมีการนํา
กระถางตนไมสีเขียวมาจัดวางเพิ่มสีสัน แตดูแลวยังนอยไปในเปอรเซ็นต ที่จะสรางใหมีชีวิตชีวา
ควรเพิ่มงานจิตรกรรมที่ ดูสดใสนํามาใชในการเสริมหองใหมีจุดเดนอีกจุดหนึ่ง ดังนั้นการติดตั้ง
งานจิตรกรรมในจุดนี้ จึงสามารถชวยเพิ่มความสมบูรณ แสงสวาง ความสดใสเพิ่มบรรยากาศ
ภายในบริเวณสถานที่ ใหดูสวางขึ้นเปนการแกปญหาทัศนียภาพภายในอาคารที่มีขนาดความสูง
ไมมากนัก แลวยังชวยเสริมสรางใหหองแหงนี้ดูมีชีวิตชีวาจากบรรยากาศเดิมที่ขาดความนาสนใจ

59
แปลนอาคารที่ติดตั้งผลงานอาคาร Lobby

ภาพที่ 46 ภาพแปลนอาคาร Lobby ใชติดตั้งผลงาน ณ รามาดารีสอรท
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แปลนอาคารที่ติดตั้งผลงานอาคาร Lobby

ภาพที่ 47 ภาพแปลนอาคาร Lobby ใชติดตั้งผลงานอาคาร ณ รามาดารีสอรท
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แปลนอาคารที่ติดตั้งผลงานอาคาร Meeting

ภาพที่ 48 ภาพแปลนใชติดตั้งผลงานอาคาร Meeting ณ รามาดารีสอรท
สรุปจุดติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ
จุดติดตั้งที่ 1 : เปนการติดตั้งผลงานจิตรกรรมยังบริเวณ Lobby จุดติดตั้งอยูบริเวณ
ทางลงบันไดไปยังชั้น 1 ซึ่งมีระยะการมองผลงานประมาณ 4 เมตร จากผนังถึงราวบันได
จุดติดตั้งที่ 2 : เปนการติดตั้งผลงานจิตรกรรมตั้งอยูบริเวณตรงกันขามกับชิ้นที่ 1 เปน
สวนของเคานเตอร บริการติดตอหองพักชั้น (Reception) ระยะการมองผลงานประมาณ 6 เมตร
จากผนังถึงราวบันใด
จุดติดตั้งที่ 3 : เปนการติดตั้งผลงานจิตรกรรม ในบริเวณถัดไปจากจุดติดตั้งผลงานจุด
ที่ 1-2 เป น บริเวณที่ นั่ง พัก รั บรองแขกมี 2 ดา น อยูต รงกัน ขา มกัน เรีย กวา ที่นั่ง พัก รับรองแขก
ทางดานซายของลอบบี้ และดานขวาของลอบบี้ ติดตั้งผลงานบริเวณผนังของที่นั่งทั้ง 2 ดาน ระยะ
การมองผลงานประมาณ 13 เมตรจากผนังถึงที่นั่งพักรับรองฝงกันตรงขาม
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จุดติดตั้งที่ 4 : เปนการติดตั้งผลงานจิตรกรรมที่เชื่อมโยงมาจากชิ้นที่ 1- 4 บริเวณที่ติด
ตั้งอยูชั้น 1 ภายในหองอาหารมื้อเชา เปนการติดตั้งผลงานคูกัน ระยะการมองผลงานประมาณ
9.5 เมตรจากผนังถึงที่ประตูทางเขาดานหนาของหองอาหาร
จุดติดตั้งที่ 5 : เปนการติดตั้งผลงาน ยังอาคาร หอประชุม ลักษณะเปนหองโถงโลงใช
สํ า หรั บ ทํ า กิ จ กรรมต า งๆ ระยะการมองผลงานประมาณ 9 เมตรจากผนั ง ถึ ง ที่ ป ระตู ท างเข า
ดานหนาของหองโถง
แนวความคิดในการออกแบบผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในโรงแรมรามาดารีสอรท
จากการวิเคราะหสถานที่โรงแรมรามาดารีสอรท เพื่อ แนวความคิดในการออกแบบ
ตกแตงสถานที่ภายในโรงแรมรามาดารีสอรทเพื่อสรางสรรคผลงานจิตรกรรม และนําผลงานไป
ติดตั้งติดตั้งโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคของโรงแรมวาเปนอยางไร จึงไดขอสรุปแนวความคิดในการ
ออกแบบตกแตงภายในสถานที่ได 3 ขอดังตอไปนี้
1. ความเปนธรรมชาติของปาเขตรอนแหงอันดามมัน
2. อนุรักษสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศนใหคงอยู
3. ความงามที่ควบคูความพึงพอใจของผูใชบริการ
ดั ง นั้น ในการสรา งสรรคผ ลงานจิตรกรรมชุด “ความสุข ใจจากธรรมชาติ”ตอ งการ
นําเสนอ เปนธรรมชาติของปาเขตรอนแหงอันดามัน เพื่อตอบสนองแนวความคิดหลัก ของโรงแรม
ที่ตองการใหโรงแรมเปนสถานที่ทองเที่ยว เชิงอนุรักษตองการรักษาระบบนิเวศใหคงอยูซึ่ง จังหวัด
พังงาเปนจังหวัดที่ขึ้นชื่อวาเมืองแหงหุบเขา เพียบพรอมไปดวย ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
อยางปาไม ภูเขา ทองทะเล เปนตนสิ่งตางๆ ที่กลาวมา ชวนใหเกิดการจินตนาการสูบรรยากาศอัน
แสนสุขสวยสดงดงาม ในแบบสงบ เปนความรูสึกถึงความสุขที่กลั่นกรองมาจากสวนลึกของจิตใจ
เขาสูธรรมชาติอยางแทจริงรวมถึงเรื่องราวเล็กๆ นอยๆ ที่อยูใกลตัวเราในการใชชีวิตประจําวัน
ในการกําหนดเนื้อหาเรื่องราว ขาพเจาไดใชรูปทรงธรรมชาติ ที่สามารถพบไดจาก
สภาพแวดลอมโดยหยิบยกมาใชเปนสวนประกอบตาง ๆ เชน ดอกไม ใบไม กิ่งไม มาเปนที่มาของ
รูปทรงในผลงานมาจัดวางในลักษณะรูปทรงหลักและรูปทรงรองลงบนพื้นที่วางโดยใหรูปทรง
เหลานั้นแสดงความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และสามารถอยูรวมกันไดอยางกลมกลืน พื้นผิวของ
รูปทรงเลียนแบบลักษณะจากของจริง แตสีและบรรยากาศไดถายทอดจากจินตนาการ และ
ความรูสึกในแตละชวงเวลาอารมณ โดยสรุปแนวคิดในการออกแบบสรางสรรคงานจิตรกรรมได
ดังนี้
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1. ผลงานจิตรกรรมจะแสดงเนื้อ หาเกี่ย วกับ ความสุขใจที่ ไดรับ จากธรรมชาติเ ปน
เนื้อหาทางศิลปะที่สอดคลองกับแนวคิดของโรงแรม
2. มีการใชรูปทรงทางธรรมชาติที่สามารถพบไดจาก สภาพแวดลอมของสถานที่มา
เปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบรูปทรงทางศิลปะ
3. แสดงบุคลิกภาพสวนตัวโดย ใชเทคนิควิธีการสรางงานที่ตนเองถนัดเพื่อถายทอด
บรรยากาศของทิวทัศนธรรมชาติที่อบอุนสดใสของภาคใต เชนเทคนิคการยอมบาติก และการเย็บ
ปกดายสีสันสดใส
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคงานจิตรกรรม
ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ไดทําการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับความงามที่เกิดจาก
ธรรมชาติเปนผูสรางสรรคสิ่งสวยงามขึ้นมาประดับโลกไวอยางมากมาย ไมวาจะเปนหาดทรายขาว
ใสกับน้ําทะเลสีฟา น้ําตกสูงอลังการ หนาผาสูงใหญตั้งตระหงานหรือแมแตสีสัน ที่ธรรมชาติสราง
ขึ้นมาไดอยางวิจิตรไมวาจะเปนสีแดงของดอกชบา สีเขียวของใบไม หรือรูปทรงของดอกไม ที่มี
ความงามราวกับตั้งใจ ดูแลวทําใหเรารูสึกวาธรรมชาตินั้นยิ่งใหญเสียเหลือเกิน การศึกษาความ
งามจากธรรมชาติ เกิดจากความรูสึกทางอารมณในชั่วขณะนั้นๆ ที่เกิดเปนความรัก เปนความรูสึก
อันลึกซึ้ง ทางดานอารมณที่ตองการความรูสึกสดชื่น มีชีวิตชีวา มีพลังที่จะกลับไปตอสูกับภารกิจ
ตางๆ

ภาพที่ 49 ภาพประกอบที่มาของรูปทรงในงานจิตรกรรม

64
ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุด “ความสุขใจจากธรรมชาติ” ครั้งนี้ เกิดจากความ
ประทับใจในความงามของธรรมชาติ ที่หลากหลาย ขาพเจาได ศึกษารูปทรงของธรรมชาติ โดยการ
นํามาตัดทอน และเพิ่มเติม บวกกับจินตนาการ ใหไดมาถึงรูปทรงที่มีความงามสามาถนํามา ใชจัด
องคประกอบ โดยวิธีการรางภาพตามความเหมาะสมโดยยึดหลักความงามทางทัศนศิลป

ภาพที่ 50 ภาพประกอบรูปทรงและที่มาในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
การสรางภาพรางตนแบบ (Sketch)
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ มีขั้นตอนการการรางภาพขึ้นมาจากองคประกอบ
ตางๆ การศึกษาจากขอมูลที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับแนวความคิด เชน ภาพถาย ตนไม ใบไม
กอนเมฆเปนตน การรางภาพกอนนําไปขยายเปนงานจริง ซึ่งตามความเปนจริงแลว ผลงานจริง
มักจะมีความแตกตางจากภาพรางมากในเรื่องของสีและรูปทรง เนื่องจากเทคนิคกระบวนการการ
สรางสรรคผลงานคือ วิธีการยอมผาและเย็บผา เปนวิธีที่แตกตางกันกับขั้นตอนการรางภาพซึ่งใช
วิธีการเทคนิคทางคอมพิวเตอร และการระบายสีดวยสีโปสเตอร ทําใหสีมีความแตกตางไปจากสีที่
ใชในการสรางสรรคผลงานจริง แตอยางไรก็ตามการรางภาพก็ถือวาเปนสิ่งสําคัญสามารถชวยให
เห็นแนวทาง และมองเห็นป ญหา ในการออกแบบไดระดั บหนึ่ง โดยการสรางภาพรางจะตอง
คํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งผลงานการสร า งสรรค กั บ สถานที่ ติ ด ตั้ ง โดย
แนวความคิ ด ในการออกแบบตกแต ง สถานที่ ทั้ ง 5 จุ ด ติ ด ตั้ ง นั้ น ต อ งยึ ด หลั ก การวิ เ คราะห
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พิ จ ารณาเรื่ อ ง รู ป ทรง สี สั น เทคนิ ค ขนาด สั ด ส ว น ตลอดจนวิ ธี อ อกแบบการติ ด ตั้ ง ของงาน
จิตรกรรมตองมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและแนวทางการตกแตงเดิมของโรงแรมดวย
ภาพรางจุดติดตั้งที่ 1

ภาพที่ 51 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 1 ชุดที่ 1
ภาพรางตนแบบ ชุดที่ 1 นําเสนอเรื่องราวความงามของธรรมชาติ โดยรวมแลวใชสีสด
รุนแรงใชสีตัดกันอยางชัดเจน รูปทรงที่ใชคือรูปทรงธรรมชาติ ที่ดูมีความเคลื่อนไหวรุนแรงของเสน
การทดลองติดตั้งผลงานกับผนังยังไมลงตัวเรื่องสัดสวนกับพื้นที่วาง และเกิดความขัดแยงดวยสี
ของผลงานที่สดจนเกินไปขาดความกลมกลืนกับสถานที่
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ภาพที่ 52 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 1 ชุดที่ 2
ภาพรางตนแบบชุดที่ 2 ใชสีเทาภายในงานเปนสวนใหญ มีการจัดวางรูปทรงที่ดูนอย
เรียบงาย โดยใชสัญลักษณของดอกไม สีเหลือง ใบไมสีแดงน้ําตาล ใหเขากับราวบันใด แตดู
ธรรมดาจนเกินไป มีการทดลองการติดตั้งผลงาน ดวยการการใสกรอบสีดํา แตทําใหผลงานดูแข็ง
อึดอัดขัดแยงกันกับสถานที่ ทดลองออกแบบหาวิธีติดตั้งแบบจัดภาพเปนชุด เปนงานชิ้นเล็ก ๆ
รวมกันหลายๆ ภาพ แตวิเคราะหดูแลวยังไมลงตัวกับสภาพแวดลอม
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ภาพที่ 53 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 1 ชุด 3
เนื่องดวยวิเคราะหวาขนาดของพื้นที่ผนังเปนแนวตั้งบริเวณแคบ ภาพรางตนแบบ
บริเวณนี้ จึงควรออกแบบภาพแนวตั้ง ใชรูปทรงที่มีทิศทางของเสนไมขัดแยงกับโครงสรางของผนัง
และโครงไมระแนงเกินไปจะดูกลมกลืนกวา ชุดนี้เมื่อรางภาพแลวไดทําการ ทดลองติดตั้งผลงาน
กับผนังเพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสม 4 รูปแบบ และพบวาภาพรางตนแบบที่ 3 มีขนาดสัดสวน
เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดคือไมใหญและไมเล็กเกินไป
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ภาพที่ 54 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 2 ชุดที่ 1
ภาพรางจุดติดตั้งที่ 2 ชุดที่ 1 นําเสนอเรื่องราวธรรมชาติ การใชสีไมกี่สี เนนสีสดใส แต
องคประกอบศิลปยังขาดความนาสนใจ โดยเฉพาะการออกแบบรูปทรง ที่ยังขาดการความซับซอน
ทางความคิด รูปแบบยังอิงความเหมือนจริงของธรรมชาติมากเกินไป ขาดจินตนาการทางศิลปะ
รูปทรงขนาดใหญดูขาดรายละเอียด ขาดความหลากหลายของขนาดรูปทรง
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ภาพที่ 55 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 2 ชุดที่ 2
จุดติดตั้งที่ 2 ชุดที่ 2 มีการเพิ่มสีสันภายในภาพและทดลองออกแบบรูปราง และขนาด
ของงานจิตรกรรมขนาดตางๆ ติดตั้งภาพเปนชุดแตก็ยังดูไมมีเอกภาพ เปาหมายในการตัดตอภาพ
ไมชัดเจน สวนเรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรมนั้น ก็ยังมีปญหาเดิมคือยังอิงกับมุมมองตามธรรมชาติ
ยังไมสามารถพัฒนารูปทรงทางศิลปะใหมีความแปลกใหมได
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ภาพที่ 56 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 2 ชุดที่ 3
ชุดนี้มีแนวคิดวาเคานเตอรตอนรับนี้เปนจุดแรกที่สรางความประทับใจใหแกแขกผูมา
เยือน ดังนั้นจึงนาจะนําเสนอเรื่องราว ที่แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศของทองทะเลสีเขียวมรกต
ทองฟาสีคราม และนําเสนอเขาตะปูเปนสัญลักษณของสถานที่ทองเที่ยวเขาหลัก จังหวัดพังงา
ภาพรางตนแบบชุดนี้ใชสีโทนเย็นสวางสดใส กลมกลืนกับสีผนัง และเพื่อใหรูปทรง และพื้นผิวของ
งานดูกลมกลืนกับลักษณะของผนัง ที่เปนแผนหิน จึงคิดวิธีการสรางงานโดยการตัดตอผาเปนชิน้ ๆ
เพื่อลอกันไปกับลักษณะของผนังหิน
ชุดนี้เมื่อรางภาพแลวไดทําการทดลองติดตั้งผลงานกับผนังเพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสม
4 รูปแบบ และพบวาภาพรางตนแบบที่ 2 ดูเรียบงายมีขนาดสัดสวนเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด
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ภาพที่ 57 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 2 ชุดที่ 4
ภาพรางตนแบบชุดนี้ยังทําในจุดเดิม แตทดลองใชชุดสีโทนอุนบางโดยดึงบรรยากาศสี
จากชุดเฟอรนิเจอรไมและหวาย วิเคราะหดูแลวเห็นวา ชิ้นที่ 3 นาสนใจที่สุด เพราะโครงสรางทาง
องคประกอบภาพดูอิสระ เสนโครงสรางภาพแนวนอนดูกลมกลืนกับเสนของผนัง รายละเอียดของ
รูปทรงทางศิลปะ ก็ดูนาสนใจ สรางจินตนาการไดดีกวาชิ้นอื่น ๆ
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ภาพรางจุดติดตั้งที่ 3 (ดานขวา)

ภาพที่ 58 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 3 (ดานขวา) ชุดที่ 1
ภาพรางจุดติดตั้งที่ 3 ชุดที่ 1 ใชสีภายในงานมีความกลมกลืนกับสถานที่ เขากับสีของ
ผนัง และสีของเบาะรองนั่งรูปทรงภายในงานตองการนําเสนอรูปทรงที่เรียบงาย เนนพื้นผิวภายใน
ภาพสรางเปนจุดเดนของงานเพื่อใหเกิดความแตกตางระหวาง ความเรียบงายของผนังกับพื้น เพื่อ
แก ป ญ หาของผนัง ที่ ดู ข าดสี สั น แต ก็ ยั ง มี ป ญ หาเดิ ม คื อ ยั ง อิ ง กับ มุ ม มองตามธรรมชาติ ยั ง ไม
สามารถพัฒนารูปทรงทางศิลปะใหมีความแปลกใหมได
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ภาพที่ 59 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 3 (ดานขวา) ชุดที่ 2
ภาพรางจุดติดตั้งที่ 3 ชุดที่ 2 นําเสนอรูปทรงของธรรมชาติ มีการจัดองคประกอบ
ภายในภาพที่ดูเรียบงาย เนนลักษณะความเดนชัดของพื้นผิว สีภายในภาพเนนโทนสีมวง สงผลให
บรรยากาศรับรูถึงความอบอุนเมื่อทําการทดลองติดตั้งผลงานแลว ดูจงใจมากจนเกินไปในการใชสี
ของผลงานเหมือนกับสีเบาะรองนั่ง สวนเรื่องราวและองคประกอบภายในภาพควรคลี่คลายรูปทรง
และพัฒนามุมมองการนําเสนอใหดูแปลกใหมกวานี้
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ภาพที่ 60 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 3 (ดานขวา) ชุดที่ 3
ภาพรางชุดที่ 3 เปนการพัฒนารูปทรงภายในงานในเรื่องของ การจัดองคประกอบที่
ผานกระบวนการทางความคิดมากขึ้น นําเสนอเรื่องราวความสุขใจที่ไดรับจากธรรมชาติ ดวยสีสัน
สดใส แฝงไปด ว ยความสนุ ก สนานแม จ ะใช สี ภ ายในงานที่ ดู เ รี ย บๆ แต ผ ลงานสามารถสร า ง
บรรยากาศแหงความสุข ความเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ตําแหนงที่ติดตั้งยึดหลักความสมดุลเปน
จุดศูนยกลาง
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ภาพที่ 61 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 3 (ดานขวา) ชุดที่ 3
จุดติดตั้งผลงานจุดที่ 3 บริเวณพื้นที่ที่นั่งรับรองแขก(ดานขวา) ขาพเจานําความอุดม
สมบูรณของธรรมชาติที่มีอยูรอบๆ เขามาสูงานศิลปะ โดยใชปลา เปนสัญลักษณถึงความอุดม
สมบูรณ สีฟาชวยใหบรรยากาศของพื้นที่บริเวณดังกลาวดูสดใสลายเสนของปะการังชวยใหดู
เคลื่อนไหวสนุกสนานลดความแข็งทึบของสีของผนัง และเสนตรงของไมระแนงที่ดูแข็ง และยังชวน
ใหผู ชม เกิดจินตนาการถึง ความสุขความสงบจากที่ไดมายั ง สถานที่ทองเที่ ยวที่ยังคงอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับชุดนี้ขาพเจาคิดวาแบบที่ 4 มีความเหมาะสมของรูปแบบและสัดสวน
ที่ดูเรียบงายดูแลวสบายตา ไมรกหรืออึดอัด
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ภาพรางจุดติดตั้งที่ 3 (ดานซาย)

ภาพที่ 62 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 3 (ดานซาย) ชุดที่ 1
ภาพรางจุดติดตั้งที่ 4 ชุดที่ 1 ตองการนําเสนอเรื่องราวของธรรมชาติ มุมมองที่เรียบ
งาย เนนความงามของพื้นผิวภายในผลงาน การจัดองคประกอบภายในภาพยังขาดความนาสนใจ
ดานการออกแบบรูปทรงเชนเดิม
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ภาพที่ 63 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 3 (ดานซาย) ชุดที่ 2
มีความพยายามพัฒนาในเรื่องการจัดองคประกอบ ใหมีความซับซอนขึ้นเพิ่มการ
ดัดแปลงรูปทรง การติดตั้งผลงานจิตรกรรม โดยการจัดวางภาพไวบริเวณตรงจุดศูนยกลางของ
ผนังยึดหลักความสมดุลเปนจุดศูนยกลาง สีภายในภาพนําเสนอโทนสีเทา ภาพไมมีการใสกรอบ
แตอยางใด เพราะเมื่อใสกรอบใหผลงานทําใหงานดูแข็งเนื่องจากมีผนังหินสีเทาที่ดูแข็งอยูแลว
และยังเปนการปดกั้นขอบเขตความเปนอิสระของผลงานจิตรกรรม ที่สรางขึ้นมาดวยเทคนิคผา
ภาพรางแบบที่ 2 มีการจัดองคประกอบไดนาสนใจกวาแบบอื่น ดวยโทนสีสีน้ําตาลที่มี
ความกลมกลืนกับสถานที่อยางเกาอี้หวาย และสีฟา สีเหลือง สีแดงและสีขาว ชวยเพิ่มความสดใส
ใหกับสถานที่ การติดตั้งผลงานอยูในระดับสายตา จัดวางใหไดระดับจุดศูนยกลางของผนัง ขนาด
ของผลงานไมเล็กหรือใหญจนเกินไป เนนความกลมกลืนกับสถานที่
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ภาพที่ 64 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 3 (ดานซาย) ชุดที่ 3
เนื่องจากจุดติดตั้งที่ 3 (ดานซาย) พื้นที่ในการติดตั้งผลงาน ลักษณะการออกแบบ
ตกแตงเหมือนกันกับจุดติดตั้งที่ 3 ดานขวาของลอบบี้ ผลงานที่ตองการนําเสนอผลงาน เปนงานที่
สรางคูกับกับจุดติดตั้งที่ 3 ดานขวาเลือกของลอบบี้ แบบที่ 4 นาจะเหมาะสมเรื่องสัดสวนที่สุด
สอดคลองกับจุดติดตั้งที่ 3 (ดานขวา) ของลอบบี้ มีการจัดวางแบบเดียวกัน เปนเรื่องเดียวกัน
ยัง คงยึ ด หลั ก ความสมดุ ล ของตรงกลางของพื้ น ที่ ผ นั ง สี แ ละการจั ด องค ป ระกอบภายในงาน
ตองการใหสถานที่มีบรรยากาศอันสดใสรับกับทองฟาและน้ําทะเล ที่สามารถมองเห็นไดจากจุด
ติดตั้งผลงาน
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ภาพรางจุดติดตั้งที่ 4

ภาพที่ 65 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 4 ชุดที่ 1
ภาพรางจุดติดตั้งที่ 4 ชุดที่ 1 ตองการนําเสนอรูปทรงของธรรมชาติ ภาพปาไม รูปทรง
ของกิ่งไมทับซอนกัน พยายามพัฒนาองคประกอบ ที่ดูเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา แบบที่ 1-3 ใชสีโทน
รอน อยางสีแดง เพื่อตองการใหผลงานมีความกลมกลืนกับสถานที่ สีแดงและสีดําทําใหสถานที่ดู
มืดมัว และดูรุนแรงจนเกินไป ไมเหมาะสมกับการติดตั้งภายในหองอาหารแหงนี้ สวนภาพที่ 4 เปน
ภาพโทนสี เ ย็ น ใช สี ฟ า สดใส ดู ส ะอาดกว า การใช โ ทนสี แ ดง แต ก ารใช โ ทนสี ฟ า สด ดู ไ ม ค อ ย
กลมกลืนกับโครงสีสวนรวมของสถานที่
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ภาพที่ 66 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 4 ชุดที่ 2
จุดติดตั้งที่ 4 เปนการติดตั้งผลงาน 2 ชิ้น คูกัน นําเสนอเรื่องราวความเปนธรรมชาติ
โดยใชโทนสีสมเพื่อใหเขากับบรรยากาศภายในสถานที่ การจัดวางแบบที่ 1 การนําผลงาน 2 ชิ้น
มาวางคูติดกัน ไมมีการเวนที่วางใหกับผนังดูแลวอึดอัด แบบที่ 2 นําผลงาน 2 ชิ้นมาวาง มีการเวน
ที่วางระหวางกลาง โชวผลงานที่มีความยาวติดขอบผนัง ดูแลวเปนสัดสวนที่ไมเหมาะสม แบบที่ 3
เปนการนําเสนอผลงาน 2 ชิ้นมีการใสกรอบสีเทาขนาดใหญ เปนการเนนผลงานใหเห็นเดนชัด
จนเกินไป
ขาพเจาคิดวา แบบที่ 4 ที่ติดตั้งผลงานเปน 2 ชิ้น มีขนาดใหญ มีกรอบสีน้ําตาลดําทํา
ดวยวัสดุผา มากั้นกลางระหวางผลงาน และวางไวซายขวา เปนการจัดวางที่เหมาะสมดีแลว
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ภาพรางจุดติดตั้งที่ 5

ภาพที่ 67 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 5 ชุดที่ 1
ภาพรางจุดติดตั้งที่ 5 ชุดที่ 1 ภาพรางชุดนี้ตองการนําเสนอ เพื่อใหหองโถง อาคารหอง
ประชุมดู กลมกลืนกับธรรมชาติ ใหดูมีชีวิตชีวาหลีกเลี่ยงปญหาการทึบตันของอาคาร การจัด
องคประกอบขาดการพัฒนาคลี่คลายในเรื่องของรูปทรงที่ยังเลียนแบบธรรมชาติมากเกินไป ขาด
ความคิดสรางสรรค
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ภาพที่ 68 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 5 ชุดที่ 2
จุดติดตั้งที่ 5 การสรางผลงาน ใชหลักการจัดองคประกอบ แบบการจัดวางรูปทรงที่
ซ้ําๆ ใหเกิดความกลมกลืนของสีภายในภาพมี การใชสีโทนเย็นใหความรูสึกรมเย็น สดชื่น สงบ
สามารถชวยใหหองมีจุดเดน ชวยใหหองดูสวางขึ้น แกปญหาความเตี้ยตันของตึก ลดปญหาความ
อึดอัด เสริมสรางความมีชีวิตชีวา
ภาพรางตนแบบแบบที่ 2 มีการติดตั้งในเรื่องของตําแหนงติดตั้งผลงานไดอยางลงตัว
เปนการติดตั้งผลงานที่มีความยาวสัมพันธกับผนัง สวนแบบอื่นดูแลว ยังไมลงตัวมากนักไมวาจะ
เปน ขนาดผลงานที่มีขนาดใหญ เต็มผนัง ดูแลวขัดแยงกับสถานที่
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ภาพที่ 69 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 5 ชุดที่ 3
จุ ด ติ ด ตั้ ง ผลงานที่ 5 เป น การคลี่ ค ลายการจั ด องค ป ระกอบของผลงานไปสู แ นว
นามธรรม เปนภาพปะการังสีฟา สดใส ชวยเสริมสรางจุดเดนภายในบริเวณหองโถงอาคารหอง
ประชุม สามารถชวยใหหองโถงที่มีความสูงไมมากนัก ชวยเพิ่มความสวางใหดูมีอาณาเขตบริเวณ
ที่กวางใหญ โปรงโลงสบายตา ใหกับสถานที่ ลดความอึดอัดของสถานที่ที่ดูเตี้ยตัน
จากการวิเคาระหทั้ง 4 แบบ แบบที่ 1 เปนการติดตั้งผลงานที่มีความยาวสอดคลองกับ
สัดสวนของผนัง เกิดความกลมกลืนภายในสถานที่มากที่สุด
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บทสรุปการคัดเลือกภาพรางตนแบบ
ในการตกแตงภายในสถานที่ทั้ง 5 จุด ขาพเจาไดคัดเลือกภาพรางเพื่อทําการขยาย มี
ทั้งหมด 10 แบบ ดังนี้

ภาพที่ 70 ภาพรางตนแบบ จุดติดตั้งที่ 1-5

85
อุปกรณในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
ในการสร า งผลงานชุ ดโลกแหง ความสุ ขครั้ ง นี้ เทคนิ ค วิธี ก าร ถื อวา มี ค วามสํ า คั ญ
อยางยิ่ง เพราะเปนเทคนิคที่มีความถนัดและชื่นชอบโดยสวนตัว เปนเทคนิคเฉพาะตน ที่มีการ
ถายทอด นําเสนอใหสอดคลองกับแนวความคิด ขาพเจาใชเทคนิคการเย็บผาที่ผานกระบวนการ
ยอมสีผา เพื่อใหไดสีที่ตองการ โดยใชวัสดุ-อุปกรณดังตอไปนี้
1. เฟรม
2. สีบาติก
3. พูกัน
4. เข็มเย็บผา
5. ดาย
6. จักรเย็บผา
7. ฟองน้ํา
8. ผามัสลิน
9. น้ํายาซิลิเกตเคลือบกันสีตก
10. เทียน
11. ซานติ้ง (Canting)
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ภาพที่ 71 ภาพวัสดุอุปกรณในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
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เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
ในการสรางสรรคผลงานชุดความสุขใจจากธรรมชาติเทคนิคที่ใชคือ การยอมผาดวย
สีบาติก และเทคนิคการเย็บผาที่มีการบุฟองน้ํา เย็บดวยเสนดายสีสันสดใส ลักษณะการเย็บเสนสาย
ที่อิสระสามารถลื่นไหลไดตามอิสระ เปนเทคนิคที่ตนเองชื่นชอบ กอใหเกิดเปนลักษณะของพื้นผิว
ภายในผลงานใหความรูสึกอบอุน สนุกสนานเคลื่อนไหวไปตามเสนดาย

ภาพที่ 72 เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
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ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
1. เตรียมภาพรางฉบับสมบูรณ
2. ยอมผ า หรือ ระบายผาโดยใชสี บ าติก ระบายลงบนผ า มั สลิน ที่ขึง ไวบ นเฟรม
ระบายสีที่ตองการ ใชวิธีการยอมผามีหลากหลายวิธี เชน สะบัดสี พนสี ระบายสีเปนตน สวนของ
ปนหลัง (Background) ยอมไว 1 ชิ้นตามขนาดที่กําหนดไว
3. เมื่อไดผาที่มีสีตามตองการแลว นําผามาตัดเปนชิ้นสวน ตามรูปทรงที่กําหนดไวใน
แบบ ภาพราง พรอมกับบุฟองน้ําไวดานหลัง แลวเย็บตามรูปแบบที่ตองการทําอยางนี้จนครบทุก
ชั้น เชน ใบไม ตนไม สายน้ํา สายฝน เปนตน
4. นําผาที่เตรียมไวเปนพื้นหลัง มาปูวางไว นําชิ้นผาที่เปนรูปทรงตางๆ ที่เตรียมไว แต
ละชิ้น มาจัดวางองคประกอบตามแบบ Sketch ติดดวยเข็มหมุด ปองกันการหลุด แลวทําการเย็บ
ดวยเสนดายเปนการเนาดายไวเพื่อใหชิ้นสวนยึดติดกับผาพื้นหลังปองกันการหลุดอีกวิธีหนึ่ง
5. ขั้นตอนตอไป ทําการเย็บผาแตละชิ้นใหติดกันกับพื้นหลัง ใหเปนชิ้นเดียวกันจน
ครบหมดเรียบรอย ต องการใส ลวดลายของเสน ดายก็อยูในกระบวนการขั้น นี้ รวมถึ ง การเย็บ
ลวดลายของผาที่เปนพื้นหลัง
6. เสร็จแลว ก็ทําการตรวจสอบดูความเรียบรอย วามีจุดไหนยังไมไดเย็บหรือควรเย็บ
ปรับปรุงเพิ่มเติมจุดไหนแลวก็มีการตัดเสนดาย ที่เปนสวนเกินออกใหหมดเพื่อความเรียบรอย
7. ขั้ น ตอนสุ ด ท า ย นํ า ผลงานมาวิ เ คราะห ดู เ พื่ อ เพิ่ ม รายละเอี ย ด ในส ว นของ
รายละเอียด และเปนการควบคุมบรรยากาศของสีในสวนที่ยังไมสมบูรณตามตองการ เมื่อเก็บ
รายละเอียด

ภาพที่ 73 ภาพขั้นตอนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
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การสรางแบบจําลองการติดตั้ง 3 มิติ (Model)
การสรางสรรควิทยานิพนธชุดนี้ มีการสราง แบบจําลองแบบจําลอง 3 มิติ ขนาด 1: 75
เพื่อทําการทดลองติดตั้งภาพผลงานจิตรกรรมกับพื้นที่ ดวยวิธีการการถายภาพจากผลงานจริงแลว
จําลองผลงานใหมีขนาดเล็ก เพื่อนําไปทดลองแสดงการติดตั้ง ณ จุดติดตั้งผลงานเพื่อเปนการภาพ
จําลองผลงานภายใหเห็นบรรยากาศภายในในอาคารของโรงแรม สามารถเห็นมุมมองของพื้นที่ทุก
ดาน แสดงใหเห็นถึงความเหมาะในการสรางสรรคผลงานเพื่อทําการตกแตง ณ จุดติดตั้งทั้ง 5 จุด

ภาพที่ 74 ภาพแบบจําลองการติดตั้ง 3 มิติ
ภาพบรรยากาศโดยรวมของโรงแรมที่ทําแบบจําลองขึ้นมา แสดงใหเห็นพื้นที่ภายใน
และภายนอก ของโรงแรม รามาดารีสอรท มีการออกแบบใชสีหลักคือโทนครีมสีขาว สีเขียวและสี
น้ําตาล ไมเนนสีสันสดใสแมแตการปลูกดอกไมเพื่อประดับก็ยังเปนดอกไมสีขาว เชนดอกชบาสี
ขาว เปนตน มีการนําไมระแนงมาตกแตงใหสถานที่ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ

90

ภาพที่ 75 ภาพแบบจําลองการติดตั้ง 3 มิติ จุดติดตั้งที่ 1- 3
เปนบรรยากาศ ของบริเวณ ลอบบี้ (Lobby) มีจุดติดตั้งผลงานถึง 3 จุด จุดที่ 1 ผนัง
บริเวณบันไดทางลงสูชั้น 1 จุดติดตั้งที่ 2 ผนังบริเวณเคานเตอรติดตอหองพัก จุดติดตั้งที่ 3 ผนัง
บริเวณหองรับรองแขกดายซายของล็อบบี้ และดานขวาของล็อบบี้ การนําผลงานทั้ง 4 ชิ้นนํามา
ติดตั้ง เพื่อทําการทดลองติดตั้งเพื่อใหถึงเห็นบรรยากาศภายในสถานที่อยางชัดเจน เมื่อไดนํา
ผลงานที่ไดสรางสรรคมาติดตั้งแลวเปนเปนการทดลองติดตั้งผลงานอีกวิธีหนึ่ง สามารถมองได
หลายๆ ดาน จากการทดลองติดตั้งผลงาน บรรยากาศโดยรวมแลว เห็นไดชัดวาผลงานจิตรกรรม
สามารถช ว ยให ส ถานที่ มี คุ ณ ค า ทางสุ น ทรี ย ภาพ ด ว ยชุ ด สี น้ํ า ตาลของผลงานชุ ด นี้ มี ค วาม
สอดคลองกับสถานที่
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ภาพที่ 76 ภาพแบบจําลองการติดตั้ง 3 มิติ จุดติดตั้งที่ 4 หองรับประทานอาหาร
หองรับประทานอาหารมีการนําผลงานจิตรกรรมมาติดตั้งทั้งหมด 2 ชิ้น แทนที่ผลงาน
จิตรกรรมเดิมที่ทางโรงแรมไดตกแตงไว ผลงานจิตรกรรมที่นํามาตกแตง มีความงามในทางดาน
ความรูสึกและรับรูจากการมองเห็น มีความสอดคลองกับสถานที่ จากบริเวณฝาผนังนอกจากจะมี
ผลงานจิตรกรรมตกแตงแลว ทางโรงแรมยังมีการออกแบบตกแตง โดยใชผาสีน้ําตาลดํามาวางกั้น
ผลงานทั้งสองชิ้น แบงชองวางไวตรงกลาง คุณลักษณะของผาที่มีความออนนุมสามารถชวย เพิ่ม
บรรยากาศแหงความอบอุน ภายในหองรับประทานอาหารแหงนี้อีกดวย
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ภาพที่ 77 ภาพแบบจําลองการติดตั้ง 3 มิติ จุดติดตั้งที่ 5 บริเวณหองโถงอาคารหองประชุม
อาคารหองประชุ มอยู ติดกับ อาคาร Lobby มี ท างเดิน เชื่ อมต อกัน หอ งโถงภายใน
อาคารเปนบริเวณจุดติดตั้งผลงานที่ 5 มีการสรางสรรคผลงานขึ้นมาเพื่อทําการติดตั้งพรอมกัน 2
ชิ้น ขาพเจาไดเลือกผลงานมาหนึ่งชิ้นที่มีชื่อวา สีสันแหงปะการังที่ใชรูปทรงอิสระของสายน้ํา
และปะการัง เพื่อทําการจําลองติดตั้งผลงาน สามารถแสดงใหเห็นมุมมองในการมองเห็นรอบๆ
ดาน เพื่อหาความเหมาะสมในการนําผลงานมาตกแตงบริเวณแหงนี้ จาการทดลองติดตั้งผลงาน
เห็นไดวา ผลงานที่ใชสีเขียวอันสะอาดสดใส เมื่อเขามาอยูภายในหองโถง อาคารที่มีทรงเตี้ย
ผลงานสามารถเสริมสรางใหบรรยากาศภายในหองดูสวางกวางขวาง
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สรุปแลวในการดําเนินงานสรางสรรควิทยานิพนธ ผานกระบวนการศึกษาคนควา เพื่อ
หาขอมูลในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ไดผานกระบวนการวิเคราะหสถานที่ กําหนด
แนวความคิด การออกแบบพรอมกับสรางภาพรางตนแบบ ใหไดมาซึ่งผลงานที่มีความงามและ
สมารถเกิดประโยชนใชสอย เพื่อทําการตกแตงภายในสถานที่ กระบวนการสรางสรรค ผลงาน ได
ผานการคิด วิเคราะหเพื่อแกปญหา การคิดคนหาเทคนิควิธีการในการสรางสรรคผลงาน โดย
คํานึงถึงความแปลกใหม ความเหมาะสมกับสถานที่ ความงาม การสรางสรรคผลงานในครั้งนี้มี
ทั้งหมด 11 ชิ้น เพื่อใชสําหรับตกแตงสถานที่ ณ จุดติดตั้งผลงานทั้งหมด 5 จุด การสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมในครั้งนี้ ขาพเจาใชเวลาในการทํางานเปนเวลา 3 ป เฉลี่ยชิ้นละ ประมาณ 3
เดือน เนื่องจากเทคนิควิธีการการเย็บผาใหเกิดความงาม พรอมทั้งการบรรจงเย็บใสลวดลาย โดย
ใชเสนดายสีสดใส และดวยขนาดของชิ้นงานที่มีขนาดใหญ เปนการทํางานที่ตองใชระยะเวลา
พอสมควรในระยะเวลา 3 ปนั้นรวมถึงการสรางแบบจําลอง 3 มิติ (Model) ดวย
หลังจากที่ไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เสร็จสิ้นแลว ขั้นตอนตอไป คือการนําผลงาน
จิ ต รกรรมเพื่ อ ทํ า การจํ า ลองการติ ด ตั้ ง โดยเทคนิ ค ตั ด ต อ ภาพทางคอมพิ ว เตอร เพื่ อ ให เ ห็ น
บรรยากาศของสถานที่มีความใกลเคียงกับสถานที่จริงมากที่สุด โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop
ซึ่งจะนําเสนอ รายละเอียดของการของการวิเคราะห วิทยานิพนธในบทตอไป

บทที่ 4
การวิเคราะหวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม รามาดารีสอรท ตําบลคึกคัก
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ไดคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ อยาง เพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณ
ในการนําผลงานมาประยุกตใชมีการวิเคราะหถึงสาเหตุ เพื่อใหเกิดประเด็นที่สามารถสอดคลองกับ
แนวทางการสรางสรรคผลงาน สามารถบอกไดถึงความสอดคลอง และประโยชนในการนําผลงาน
มาประยุกตใชภายในจุดติดตั้งผลงาน ไดดังตอไปนี้
ตําแหนงการติดตั้งงานจิตรกรรมภายในโรงแรมรามาดา รีสอรท

ภาพที่ 78 ภาพตําแหนงการติดตั้งงานจิตรกรรมภายในโรงแรมรามาดา รีสอรท
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 1

ภาพที่ 79 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 1
ชื่อภาพ
สีสันแหงความประทับใจ
ขนาด
130 x 230 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ
2552
ผลงานชิ้ น นี้ ต อ งการนํ า เสนอ ความงามจากธรรมชาติ สี สั น ของต น ไม ใบไม ที่ ใ ห
ความรูสึกสนุกสนาน แปลกตา ดวยรูปทรงอิสระทางธรรมชาติ มีการเคลื่อนไหวของกิ่งไม สีภายใน
ภาพสี โ ทนเย็ น สี โ ปรง สดใส ดว ยเทคนิ คสีบ าติ ก ใชวั สดุ ผา และฟองน้ํ า ในสรา งสรรค ผ ลงาน
สามารถสัมผัสถึงพื้นผิวนุม สื่อถึงความอบอุน มีมิติความนูน และรองรอยการเย็บใหเห็นเสนดาย
สีสันสดใสเห็นไดอยางชัดเจน
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การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 1

ภาพที่ 80 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 1
บริเวณทางลงบันใดสูชั้น 1 ขนาดของพื้นที่ 2.5 x 3.00 เมตร ความสูงของผนังสําหรับ
ติดตั้งผลงาน 3.00เมตร การนําผลงาน สีสันแหงความประทับใจ มาประดับตกแตงทางเดินลงสู
บันได บนพื้นที่ผนังสีครีมในสัดสวนที่เหมาะสม เนนใหเกิดความสงางาม ดวยโทนสีน้ําตาลภายใน
ภาพสามารถสรางความกลมกลืนกับสถานที่เขากันไดกับระแนงไมและราวบันได รูปทรงอิสระ
ภายในงานยังชวยใหเกิดความรูสึกมีชีวิตชีวา และใหความรูสึกอบอุนดวยงานที่สรางจากวัสดุผา
สีเขียวภายในงานสื่อถึงธรรมชาติ ที่อยูภายนอกอาคาร เปนสีที่สามารถเติมเต็มชีวิต สิ่งแวดลอม
สะทอนความมีชีวิตชีวาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจากผืนแผนดินที่เปนตนกําเนิดของตนไมทุกตน ซึ่ง
ชวยสรางความสมดุลใหกับชีวิตและธรรมชาติ
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 2 แบบที่ 1

ภาพที่ 81 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 2 แบบที่ 1
ชื่อภาพ
สีสันแหงอันดามัน
ขนาด
100 x 180 เซนติเมตร
เทคนิค
ตอผา ปะผา (Patch work, Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2552
ผลงานชิ้นนี้ขาพเจาตองการนําเสนอเรื่องราวความประทับใจ ความสดใสของทอง
ทะเลสีมรกตแหงอันดามัน โดยมีแนวความคิดคือ เสนอความเปนเอกลักษณ ของเขาหลักที่มี
ชื่อเสียงคือเขาตะปู องคประกอบภายในภาพเปนการนําเสนอเรื่องราวทางธรรมชาติ ดวยมุมมอง
แบบภาพทิวทัศนที่เรียบงาย มานําเสนอแบบการเลาเรื่องราว ใชสีโทนเย็นหลากหลายสีมาวาง
ใกลๆ กัน และมีการนําผามาตัดเปนชิ้นกลมๆ เล็กๆ หลากหลายสี นํามาวางกระจายใหทั่วทั้งภาพ
เปนการสรางรายละเอียดภายในภาพ เย็บดวยเสนดายใหเกิดลวดลายตางๆ เชน เสนตรงที่เปน
สัญลักษณของเม็ดฝน หรือเสนโคงเพื่อชวย ใหเกิดบรรยากาศในภาพ จากงานผาที่ดูธรรมดาเมื่อมี
เสนดายที่เย็บลงไปอยางอิสระ ชวยใหงานดูมีชีวิตชีวา
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การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 2 แบบที่ 1

ภาพที 82 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 2 แบบที่ 1
เคานเตอรติดตอหองพัก เปนจุดที่สรางความประทับใจ ในครั้งแรกเมื่อไดเขามายัง
โรงแรมรามาดารีสอรทภาพสีสันแหงอันดามันขนาด 100 x 180 เซนติเมตร ติดตั้งผนังที่มีความ
กว า ง 3.00 เมตร ความสู ง 3.00 เมตร ข อ ดี ข องงานชิ้ น นี้ คื อ สามารถแสดงเนื้ อ หาเรื่ อ งราวที่
เกี่ยวของกับสถานที่ทองเที่ยวอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น
สีสันที่สดใสเปนการสรางมุมมองที่โดดเดนสวยงาม ใหเกิดประโยชนทางดานความ
งาม เป น การเน น เพื่ อ เสริ ม บรรยากาศ ให ส ดชื่ น ช ว ยให ส ถานที่ ดู ส ว า งขึ้ น ลั ก ษณะของการ
ออกแบบผลงาน เปนงานที่สรางสรรคดวยผา มีการตอผาเปนชิ้นๆ เพื่อลอกับผนังหินสีเทา ดวยสี
สดใสของผลงานมีจํานวนรอยละ 20 ของสีบรรยากาศสถานที่ทําใหผลงานเกิดความกลมกลืนกับ
สถานที่ ภายในภาพยั ง มี สี น้ํ า ตาลสอดแทรก เพื่ อ ให ดู ป ระสานกลมกลื น กั บ สี น้ํ า ตาลของ
เฟอรนิเจอร การติดตั้งผลงานบริเวณจุดศูนยกลางของผนัง เพื่อความเรียบงาย และเกิดความ
สมดุลมากที่สุด
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 2 แบบที่ 2

ภาพที่ 83 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 2 แบบที่ 2
ชื่อภาพ
สีสันแหงความอบอุน
ขนาด
90 x 200 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2554
ภาพผลงานจิตรกรรมแบบที่ 2 เปนการพัฒนาผลงานจากแบบที่1 ยังคงใชสําหรับ
ติดตั้งในจุดเดิม เปนการพัฒนาผลงานใหมีความคลี่คลายทางรูปทรง การจัดองคประกอบ ที่เกิด
จาการจินตนาการมากยิ่งขึ้น ภาพที่ 2 นี้เนนสีโทนอุน ลักษณะของผลงานไมเนนการนําเสนอ
เรื่องราวเชนชิ้นแรก แตเนนการแสดงออกอยางอิสระของทัศนธาตุทางศิลปะ
ผลงานชิ้นนี้ใหความรูสึกถึงกลิ่นไอของดินที่พัดโบกมากับสายลม ชวนใหจินตนาการ
ถึงความสนุกสนาน การจัดองคประกอบใชการแบงโครงสรางภาพตามแนวนอน มีรายละเอียดคือ
รูปทรงของกอนหินวางทับซอนกัน ดวยลักษณะรูปทรงที่คลายๆ กัน ขนาดเล็ก ใหญปะปนกัน มี
ความสมดุลกันทั้งทางดานซายและขวา ใชสีใหเกิดความผสานกลมกลืน สีน้ําตาลของผลงาน
แสดงความบริสุทธิ์ของแหลงกําเนิดธรรมชาติ สีเขียวภายในงานใหความรูสึกสดใส แทรกดวยสี
แดงสด มีการจัดวางกระจายไวดานหนาสรางความนาสนใจเพื่อเพิ่มสีสันภายใน ภาพสามารถทํา
ใหงานดูมีสีสันมีชีวิติชีวามากเลยทีเดียว ความงามภายในภาพคือสวนของพื้นผิว เทคนิคการเย็บมี
การใช ฟองน้ํา รองดานหลัง ของผา ทําใหผาเกิดเปน พื้นผิวลวดลายรองรอยของการเย็บ ดว ย
เสนดายเกิดเปนลวดลายตางๆ เปนการเพิ่มรายละเอียดภายในผลงาน
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การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 2 แบบที่ 2

ภาพที่ 84 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 2 แบบที่ 2
ไดนําผลงานจิตรกรรม สีสันแหงความอบอุนขนาด 90 x 200 เซนติเมตร นํามาประดับ
ตกแต ง ผนั ง หิ น สี เ ทา เน น สี น้ํ า ตาล โทนอุ น ของผลงานมี ค วามกลมกลื น เป น หนึ่ ง เดี ย วกั บ
เฟอรนิเจอรในพื้นที่ติดตั้งผลงาน ไมวาจะเปนสีน้ําตาลของเกาอี้หวาย และเคานเตอร ผนังสีเทาที่
ลอมรอบผลงานเปรียบเสมือนกรอบของผลงาน สีเทาเปนสีมีความออนกวาสีน้ําตาลอยูมากทําให
ผลงานมีความโดดเดน สามารถวางคูกับสีน้ําตาลไดโดยไมขัดแยงกัน
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สรุปการติดตั้งผลงานจิตรกรรมจุดติดตั้งที่ 2
จากการวิเคราะหผลงานทั้ง 2 แบบ จะเห็นไดวา แบบที่ 1 และ 2 มีความเปนไปได
และมีความเหมาะสมกลมกลืนกับสถานที่ที่ใกลเคียงกัน โดยมีการเปรียบเทียบขอเดนขอดอย
ไดดังนี้
แบบที่ 1 โดยโทนสีของภาพ เมื่อติดตั้งบริเวณนี้แลว ใหบรรยากาศที่สวางสดใส ดู
สบายตา แมการแสดงออกดานรูปทรงจะใชโครงสรางภาพปนภาพทิวทัศนธรรมดา แตเนื่องดวย
สถานที่นี้เ ปน สถานที่ที่ตอนรับนักทอ งเที่ย ว ดัง นั้น จึง มีขอดีต รงที่ ภาพนี้มีลักษณะภาพที่เ นน
เรื่องราวที่เดนชัด โดยเปนการนําเสนอ ภาพสถานที่ที่เปนเอกลักษณของของทองถิ่น เชน ภาพ
เขาตะปู และทองทะเลสีฟา เปนตน
แบบที่ 2 เนนโทนสีอุน โดยคิดเชื่อมโยงสีกับชุดเฟอรนิเจอร ใหอารมณหนักแนน
มากกวา ขอเดนของงานชิ้นนี้คือความมีอิสระในการใชรูปทรงทางศิลปะ มาแสดงออกในชิ้นงาน
ไดอ ยา งเต็ม ที ่ ดว ยองคป ระกอบภาพที ่ดูค ลา ยงานนามธรรม ไมเ นน การเลา เรื่อ งราวที่เ ปน
สัญลักษณของการทองเที่ยวเทาชิ้นที่ 1 แตผลงานชิ้นที่ 2 นี้ สามารถแสดงความงามทางศิลปะที่
ซับซอนทางการแสดงออกดวยรายละเอียดทางรูปทรง และสามารถแสดงอารมณความรูสึก และ
จินตนาการที่เปดกวาง สรางสุนทรียะไดมากกวาชิ้นที่ 1
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งสองแบบในจุดที่ 1 นี้ ขาพเจาเห็นวามีความเหมาะสมที่
จะเปนงานตนแบบในการติดตั้งกับพื้นที่นี้ทั้ง 2 แบบ ตามวัตถุประสงค
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 1

ภาพที่ 85 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 1
ชื่อภาพ
สีสันแหงความสุข 1
ขนาด
170 x 240 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2552
ผลงานชิ้นนี้ใชปลาเปนสัญลักษณของความมั่นคงและ ความอุดมสมบูรณ ปลาที่มี
อิสระในน้ํา อีกทั้งความเจริญงอกงามก็จะเพิ่มทวีขึ้นเปนหลายเทาตัว ผลงานชิ้นนี้ตองการเปน
การจัดองคประกอบที่เ รียบงาย เนน สีสดใส เพื่อสื่อความสุขสนุก สนาน และดวยเสนโคง ของ
ปะการังใหความรูสึกเคลื่อนไหวไปพรอมกับปลาที่กําลังแหวกวายอยูรวมกันเปนฝูง ภายในภาพ
ตรงกลางเปนการเวนที่วาง ชวยลดความอึดอัดภายในภาพ มีการไลระดับสีเขมอยูดานหนาสี
ออนๆ อยูดานหลัง เห็นรองรอยการเปนเสนคลื่นของน้ําทะเล กระจายทั่วทั้งภาพ
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โดยรวมแลวภาพนี้ยังขาดความลงตัวดานเอกภาพ เนื่องจากมีการจัดจังหวะการวาง
ขนาดรูปทรง สี และน้ําหนักที่เทาๆ กันเกินไปทําใหงานดูขาดองคประกอบที่เปนจุดเนน รูปทรงดู
กระจายดูไมนาสนใจ การใชสียังไมสมบูรณเนื่องจากใชสีนําเพียงคูสีเดียวคือสีฟากับสีชมพู ซึ่ง
จํานวนสีดูนอยเกินไปที่จะสรางชุดสีที่ดูสวยงาม
การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 1

ภาพที่ 86 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 1
เปนการตกแต งที่ ตองการ เนน ใหเ กิดความสวา งสดใส ภายในสถานที่ โดยการใช
ผลงานสีสดใสมาประดับตกแตงผนัง สรางเปนจุดเดน รูปแบบที่นํามาตกแตง ใชโทนสีฟาสด และ
แทรกดวยสีชมพูเพื่อใหเขากับสีเบาะรองนั่ง อิทธิพลในโครงสีที่ออนสดใส สงใหบรรยากาศรอบ
ดานใหรูสึก สดชื่น แจมใส เกิดพลังความตื่นเตน
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 3 (ดานซาย) แบบที่ 1

ภาพที่ 87 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 3 (ดานซาย) แบบที่ 1
ชื่อภาพ สีสันแหงความสุข 2
ขนาด 170 x 240 เซนติเมตร
เทคนิค ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2552
ผลงานชิ้นนี้สรางขึ้นมาคูกันกับผลงาน สีสันแหงความสุข 1 ยังคงตองการนําเสนอ
แนวความคิด ความอุดมสมบูรณรวมถึงความมีโชคลาภตางๆ ที่มาจากทรัพยากรทางธรรมชาติ
อยางทองทะเล
การจั ด วางองค ป ระกอบภายในภาพแบบการวางซ้ํ า ๆ กั น เหมื อ นๆ กั น ต อ งการ
นําเสนอความสนุกสนานของลีลาของปลาที่แหวกวายโดย กําหนดโครงสรางภาพเปนเสนทะแยง
มุม ใหความรูสึกเหมือนปลากําลังมุงไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ใชสีโทนเย็น สีภายในภาพมีความ
หลากหลายกวาชิ้นแรกทําใหชุดสีดูมีความสมบูรณสวยงามขึ้น น้ําหนักของสีดีขึ้นคมชัดขึ้นดวย
การมีการใชสีเขมอยูดานหนาและคอยๆ ใชสีออนวางอยูดานหลัง เพิ่มสีเขียวของปะการังชวยให
ภาพมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น พรอมๆ กับโชวลวดลายของเสนดาย ในลักษณะเสนรูปคลื่นกระจายไปทั่วทั้ง
ภาพ ใหความรูสึก เคลื่อนไหวภายในภาพ
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การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานซาย) แบบที่ 1

ภาพที่ 88 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานซาย) แบบที่ 1
การตกแตง จุดที่ 3 (ดานซาย) โดยนําเสนอเรื่องราว และหลักการออกแบบตกแตงที่มี
ความสอดคลองกับจุดติ ดตั้งผลงานที่ 3 (ดานขวา) คือการนําผลงานผลงานศิลปะสีสดใสมา
ประดับตกแตงผนังชวยใหนาดูและสนุกขึ้น การสรางคุณคาทางความงามดวยวิธีการสรางความ
ขัดแยงอยางพอเหมาะพอดี จะทําใหมุมของการตกแตงดูมีเสนห ไมจืดชืด และไมเปนทางการ
จนเกินไป เปนการเพิ่มสีสันความมีชีวิตชีวา และความสวางใหแกสถานที่
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 2

ภาพที่ 89 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 2
ชื่อภาพ
สีสันแหงธรรมชาติ 1
ขนาด
100 x 140 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2554
ภาพผลงานจิตรกรรม แบบที่ 2 เปนการพัฒนาผลงานจากแบบที่ 1 ยังคงใชสําหรับ
ติดตั้งในจุดเดิม คือติดตั้งจุดที่ 3 (ดานขวา) เปนการพัฒนาผลงานใหมีความคลี่คลายทางรูปทรง
การตัดทอน ความเหมือนจริงของธรรมชาติ ใหไดมาซึ่งรูปทรง อันอิสระตามจินตนาการ ผลงานชิ้น
นี้ตองการนําเสนอธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง และความเปนไปของสิ่งมีชีวิติที่มีอยูในโลกใบนี้
การจัดองคประกอบ รูปทรงกระจายไปทั่วทั้งภาพเกิดการเคลื่อนไหว ที่เกิดจาการซ้ํา
กันของรูปทรงเล็กๆ ที่อยูระยะหนาที่เคลื่อนไหวไปตามทิศทางเดียวกัน ใหผูชมมีอารมณคลอยตาม
เหมือนกับสายน้ํา สายลมและปลา กําลังลองลอยอยูในอากาศ มีการลดความจัดของสีลง และใชสี
นําคือสีน้ําตาลอมมวง ซึ่งเปนสีโทนอุน และความจัดของสี มีการเนนเปนบางตําแหนง ดวยการใช
สีเขียวเขมเปนสีตัดกันกับสีบรรยากาศรอบๆ ดาน ชวยเนนในแตละจุดชวยเพิ่มความสะดุดคลาย
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ความนาเบื่อของสีหมน ภาพนี้ยังคงใชเทคนิคการเย็บแสดงออกถึงความสนุกสนาน ดวยรองรอย
ของเสนดายสีสดใส และพื้นผิวที่มีความนูนเดนชัด มีมิติ
การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 1

ภาพที่ 90 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานขวา) แบบที่ 1
ที่นั่งพักรับรองแขกทางดานขวา ขนาดของพื้นที่ 3.00 x 6.00 เมตร ความสูงของผนัง
สําหรับติดตั้งผลงาน 3.00 เมตร นําผลงานจิตรกรรม สีสันแหงธรรมชาติ 1 มาประดับตกแตง
ผลงานใชสีโทนน้ําตาล สื่อถึงความเปนธรรมชาติ ในอีกอารมณหนึ่ง สามารถรองรับกับผนังสีเทา
และสีน้ําตาลของเฟอรนิเจอร และสีแดงซีดๆ ของเบาะรองนั่ง ไดอยางกลมกลืน ทําใหหองดู
นุมนวลเพิ่มเสนห ดวยสีของผลงานที่ดูไมสดรุนแรง ชวยใหความรูสึกสงบ อบอุนกวาแบบแรก
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 4 (ดานซาย) แบบที่ 2

ภาพที่ 91 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 3 (ดานซาย) แบบที่ 2
ชื่อภาพ
สีสันแหงธรรมชาติ 2
ขนาด
100 x 140 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2554
ภาพผลงานจิตรกรรม แบบที่ 2 (ดานซาย) เปนการพัฒนาผลงานจากแบบที่ 1ยังคงใช
สําหรับติดตั้งในจุดเดิม เปนการพัฒนาผลงานใหมีความคลี่คลายทางรูปทรงการตัดทอนทาง
กายภาพ ทางธรรมชาติผลงานชิ้นนี้ตองการนําเสนอธรรมชาติแหงความสุข บรรยากาศปาไมอัน
งดงาม การจัดองคประกอบ มีการจัดใชรูปทรงทางธรรมชาติอยาง เชน กิ่งไม วางทับซอนกัน ให
เกิดความสมดุลแบบซายขวาเหมือนกัน ใชรูปทรงที่มีขนาดใกลเคียงกัน มีการเคลื่อนไหวไปตาม
ทิศทางของกิ่งไมใหความรูสึกอิสระในทิศทาง ผลงานชิ้นนี้ใชเสนโคงเปนสวนใหญ มีเสนตรงเพียง
เล็กนอย บทบาทของเสนโคง กระจายอยูทั่วทั้งภาพตอเนื่องกัน ใหความรูสึกเคลื่อนไหว สีที่ใชเปน
โทนสีน้ําตาลภาพนี้ยังคงใหความรูสึกอบอุน ดูปนธรรมชาติ การจัดวางดอกไมสีขาวไวดานหนา
กระจายไปจุด ต า งๆ ทํ า ให ผ ลงานมีค วามรูสึ ก อ อ นโยน และสีแดงของลู ก ไมชว ยเสริม ความมี
ชีวิตชีวาสีสันภายในผลงาน โชวรองรอยพื้นผิวที่เกิดจากการเย็บดวยสีสันของเสนดาย พื้นหลังของ
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ภาพเปนการตอผาเปนชิ้นๆ ดูเปนระเบียบ แตกตางกับรูปทรงที่ใชภายในงาน เปนการจัดวางที่ไร
ระเบียบ เพื่อใหเกิดความตางกัน ระหวางพื้นหลัง กับรูปทรง ถือวาเปนเทคนิคที่หลีกหนีความซ้ํา
กัน ของรูปทรงที่มีขนาดและสีใกลเคียงกันภายในภาพ โดยรวมแลวผลงานชิ้นนี้มีความสวยงาม
กลมกลืนเปนเอกภาพมากกวาชิ้นที่แลว
การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานซาย) แบบที่ 2

ภาพที่ 92 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 3 (ดานซาย) แบบที่ 2
ที่นั่งพักรับรองแขกทางดานซาย ขนาดของพื้นที่ 3.00 x 4.00 เมตร ความสูงของผนัง
สําหรับติดตั้งผลงาน 3.00 เมตร นําผลงานจิตรกรรม สีสันแหงธรรมชาติ สะทอนใหเห็นถึงความ
ของปาไม ภูเขา และสัตวปา ดวยสีน้ําตาลของผลงาน เปนสีที่ผอนคลายเหมาะสําหรับสถานที่ที่
ตองการพักผอนการตกแตงดวยบรรยากาศสบายๆ ตามไสตลรวมสมัย และสีน้ําตาลของผลงานมี
ความกลมกลืนกับเฟอรนิเจอรหวาย ไมระแนงสีดํา และเบาะรองนั่งสีแดงซีดๆ ภายในจุดติดตั้ง
เนนความลงตัวของโทนสีของผลงาน ใหความรูสึกถึงบรรยากาศอันอบอุน
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สรุปการติดตั้งผลงานจิตรกรรมจุดติดตั้งที่ 3 (ดานขวา และซาย)
จากการวิเคราะหผลงานทั้ง 2 แบบ จะเห็นไดวา แบบที่ 1 และ 2 มีความแตกตางกัน
โดยมีการเปรียบเทียบไดดังนี้
แบบที่ 1 โดยโทนสีของภาพ เมื่อติดตั้งบริเวณนี้แลวใหบรรยากาศที่สวางสดใส ดูสบายตา
เปนระเบียบ แตสีที่ใชภายในภาพคือสีบาติก ซึ่งเปนสีที่ใหความรูสึกสดใส มากจนเกินไป ยากแก
การควบคุ ม ทํ า ให มี ความจํา เป นตองปรับ ขนาดของผลงานในขั้นตอนการทดลองติดตั้ง ดว ย
โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใหไดขนาดของผลงานมีความเหมาะสมในการตกแตงผนัง
เปนการควบคุมสีของผลงานที่มีความสดใสภายในจุดติดตั้ง ไมใหเกิดความขัดแยงกับสถานที่ เปน
สิ่งที่สําคัญมากสําหรับการออกแบบตกแตงสถานที่ เพราะนอกจากความงามของผลงานแลวยัง
ตองรักษาไวซึ่งความกลมกลืนของสถานที่
แบบที่ 2 เนนโทนสีอุน โดยคิดเชื่อมโยงสีกับชุดเฟอรนิเจอรใหเกิดความกลมกลืน
มากกวาแบบที่ 1 ขอเดนของงานแบบที่2 นี้คือความมีอิสระในการใชรูปทรงทางศิลปะ มา
แสดงออกในชิ้นงานไดอยางเต็มที่ ดวยองคประกอบภาพที่ดูอิสระและมีความซับซอนในวิธีคิดใน
การออกแบบมากกวา ดวยโทนสีน้ําตาล เทา แบบซีด ของผลงาน สามารถสรางอารมณที่สงบ
ผอนคลาย และหากเปรียบเที ยบงานชุดนี้กับชุดแรกในจุดเดี ยวกันจะเห็น วา งานชุดนี้มี ความ
สมบูรณในเรื่ององคประกอบศิลปมากกวา
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบทั้งสองแบบในจุดที่ 3 นี้ ขาพเจาเห็นวา ชุดที่ 2 มีความ
เหมาะสมที่จะเปนงานตนแบบในการติดตั้งกับพื้นที่นี้มากกวาชุดแรก และแมชุดแรกจะมีเจตนาใน
การออกแบบรูปทรงที่สดใส สนุกสนาน ซึ่งแนวคิดนี้ก็มีความเปนไปได แตเนื่องจากผลงานยังขาด
ความสมบู ร ณ ใ นเรื่ อ งการวางองค ป ระกอบและการใช สี ที่ ยั ง ไม ค อ ยกลมกลื น จึ ง ถื อ ว า ยั ง มี
ขอบกพรองอยูมาก
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 4 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 93 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 4 (ภาพที่ 1)
ชื่อภาพ
สีสันแหงความรัก 1
ขนาด
150 x 230 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2553
ผลงานชิ้นนี้ตองการนําเสนอความอุดมสมบูรณของปาไม ความงดงามของธรรมชาติ
ปาเขตรอน เนนรูปทรงของ กิ่งไม ใบไม ใชรูปทรงที่มีลักษณะใกลเคียงกัน มีความตอเนื่องกัน และ
วางทับซอนกันทั้งภาพ ใชสีในโทนรอน เชนสีสมเปนสีนําในภาพ มีการยอมสีผา แบบซีดๆ วางไว
ดานหลังแลวใชสีสดใสวางทับดานหนา เพื่อใหดูมีหลายระดับสีภายในงานดูแลวงานมีรายละเอียด
มากยิ่งขึ้น มีการเย็บดวยเสนดายสีเขียวสดเย็บแบบซิกแซ็ก แทรกลงบนผืนผาสีสม ทําใหพื้นผิวผา
ดูสนุกสนาน ใชเทคนิคสลัดสีบาติกสรางพื้นผิว กระจายทั่วทั้งภาพ ทําใหรูสึกไดถึงพลังแหงการ
แสดงออกที่สด ฉับพลัน มีชีวิตชีวา สรางบรรยากาศระยิบระยับของแสดงแดดอันอบอุน รอนแรง
รูปทรงภายในผลงาน แตละชิ้นมีการใชฟองน้ํารองไวเพื่อเพิ่มความนูนเพื่อสรางมิติ ภายในภาพมี
การนํารูปสัตวมาวางซอนไวใหงานดูนาคนหา
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 4 (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 94 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 4 (ภาพที่ 2)
ชื่อภาพ
สีสันแหงความรัก 2
ขนาด
150 x 230 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2553
ภาพผลงาน สีสันแหงความรัก 2 สรางขึ้นมาคูกันกับชิ้น สีสันแหงความรัก 1 นําเสนอ
เรื่อ งราวความอุด มสมบูร ณข องธรรมชาติ มีก ารออกแบบรูป ทรงของตน ไมแ ละใบไมมีค วาม
ใกลเ คีย งกับ ธรรมชาติ เนน ความออ นชอย พลิ้ว ไหว สีภ ายในภาพใชโ ทนสีสม ใหสีใ นระดับ
ใกลเคียงกันทั่วทั้งภาพ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ มีจุดเดนบริเวณตรงกลางภาพ โดยมีเสนนํา
ระดับสายตาดวยเสนโคงของตนไมเพื่อนําไปสูจุดตรงกลางของภาพ จะเนนใบไมสีเขียว ที่ดูโดดเดน
เมื่อวางลงบนพื้นหลังสีสม
เทคนิคภายในงานคือ การสะบัดสีดวยสีบาติก ใหเกิดลวดลาย และความนาสนใจ มี
การนําฟองน้ํามาใชเพิ่มความเปนมิติยิ่งขึ้น ใชสีโทนรอนภายในงานใหความรูสึกอบอุน โรแมนติก
สัมผัสถึงความอุดมสมบูรณของปาเขตรอนทางภาคใต
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การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 4

ภาพที่ 95 การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 4
หองรับประทานอาหาร ขนาดของพื้นที่ 12.00 x 20.00 เมตร ความสูงของผนังสําหรับ
ติดตั้งผลงาน 3.50 เมตรผลงานจิตรกรรม “สีสันแหงความรัก 1” “สีสันแหงความรัก 2” ตองการ
นําเสนอเรื่องราวบรรยากาศของธรรมชาติอันอบอุน ดวยสีที่สัมผัสไดโดยตรงถึงบรรยากาศอัน
โรแมนติก ชวนฝน สรางความประทับใจดวยผลงานจิตรกรรมสีสดใสอยางสีสมที่เกิดจากสีแดงที่มี
พลังบวกกับสีเหลืองที่มีความสุข โดยรวมแลวที่ใหความรูสึกสนุกสนาน สดใส ชางคิด ชวนฝน
สีของผลงานยังเกิดความกลมกลืนกันกับสีน้ําตาลของชุดโตะรับประทานอาหาร และสีสมของโคมไฟ
สุดหรูที่ หอยระยาสาดแสงสองผลงาน ชวยเพิ่มบรรยากาศชวนจินตนาการถึงความสุขความอบอุน
งานจิตรกรรมจะเชิญชวนใหผูคนเขามารับประทานอาหาร ภายในหองอาหารแหงนี้พรอมทั้งเสพ
ศิลปะหรือสุนทรียะ เปนการตกแตงสถานที่ใหเกิดความสวยงาม
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 5 แบบที่ 1

ภาพที่ 96 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 5 แบบที่ 1
ชื่อภาพ
สีสันแหงความประทับใจ
ขนาด
130 x 200 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2553
ผลงาน สีสันแหงความประทับใจ ตองการนําเสนอมุมมองของตนไมที่มีใบรวมกลุมกัน
มากมาย สื่อถึงความงามของธรรมชาติ อีกมุมองหนึ่ง ถายทอดอารมณความรูสึกความมีชีวิตชีวา
สดใส ออนนอม ดวยรูปทรงที่เรียบงาย การจัดภาพ มีจังหวะการจัดวาง ของรูปทรงเปนจังหวะ
อยางงาย ๆ โดยรวมเกิดความเปนเอกภาพดวยเสน รูปราง รูปทรงสีที่สัมพันธกลมกลืน ทําใหทั้ง
ภาพดูเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการใชสีสันที่หลากหลายใหความรูสึกสดชื่น ราเริง พื้นหลังมีการ
รองดวยฟองน้ําแลวเย็บทับ ใหเกิดลายเสนที่เดนชัด ตนไมสีน้ําตาล มีการเย็บดวยเสนดายใหเกิด
ลวดลายของพื้นผิวตนไม ใบไม และตนไม สีภายในงานใหความรูสึกหวาน อบอุน ชวนใหผอน
คลาย และมีพื้นหลังที่มีการเย็บดวยเสนดายอยางสนุกสนานเปนเสนหของผลงานชิ้นนี้
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การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 5 แบบที่ 1

ภาพที่ 97 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 5 แบบที่ 1
หองโถงอาคารหองประชุม มีขนาดพื้นที่ 8.00 x 9.75 เมตร ความสูงของผนังสําหรับ
ติดตั้งผลงาน 3.00 เมตร เปนอาคารคอนกรีตทรงเตี้ย การนําผลงานศิลปะที่มีสีสันสดใสมาตกแตง
ผนัง เพื่อสรางจุดเนนใหกับสถานที่เปนการเนนใหเกิดความรูสึกรื่นรมย ดวยสีเขียว และสีเหลือง
ภายในงานชวยใหสถานที่ ใหความรูสึกสดชื่น และสีน้ําเงินออนๆ เปรียบเสมือนทองฟา ที่มีอากาศ
ถายเทอยูตลอดเวลาใหความรูสึกโปรงโลงสบาย เปนการสรางความแตกตางเพื่อใหเกิดจุดเนน
ภายในบริเวณ ชวยใหสถานที่ดูสวางขึ้นจากเดิมที่ดูแลวทึบตันเปนการแกปญหาความเตี้ยตันของ
อาคาร และยังชวยใหสถานที่ดูสวางขึ้น
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ผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 5 แบบที่ 2

ภาพที่ 98 ภาพผลงานจิตรกรรม ติดตั้งจุดที่ 5 แบบที่ 2
ชื่อภาพ
สีสันแหงปะการัง
ขนาด
100 x 260 เซนติเมตร
เทคนิค
ปะผา (Appliqué and Quilt)
พ.ศ.
2553
ผลงานชิ้นนี้ มีลักษณะคลายงานศิลปะนามธรรม โดยเกิดจากการนําเสนอ รูปทรง
อิสระเปนองคประกอบหลักนั่นคือรูปทรงของปะการัง และสายน้ําที่เคลื่อนไหว มีปลาที่ซอนอยู
ภายในปะการัง ประกอบกับกระบวนการทางเทคนิค การนําผามาฉลุใหคลายรูปทรงปะการัง
นํามาวางทับกันหลายๆ ชั้นแลวเย็บเปนตาราง ทําใหเกิดพื้นผิวของผาที่เปนริ้วๆ พลิ้วไหว ไมเรียบแนบ
ติดกันกับพื้นหลัง เทคนิคดังกลาวทําใหเกิดลักษณะเสนที่เคลื่อนไหว ดูแลวเหมือนมีการไหลของ
สายน้ําและมีปลาแหวกวายอยางสนุกสนานมีชีวิตชีวา สีเขียวสด ลักษณะผิวที่เกิดจากการสลัดสี
ใหความรูสึกอิสระสดชื่น
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การจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 5 แบบที่ 2

ภาพที่ 99 ภาพการจําลองติดตั้งผลงานจิตรกรรม จุดที่ 5 แบบที่ 2
การนําผลงานจิตรกรรม สีสันแหงปะการัง มาประดับตกแตงภายในหองที่ดูเตี้ยทึบตัน
สามารถชวยเสริมใหบรรยากาศ สดชื่นเปนธรรมชาติ สนุกสนานดวยลวดลายของปะการัง ใชโทนสี
เขียวที่มีลวดลายอันออนหวานงดงาม โดยนํามาจัดวางบริเวณผนังสีครีมเพื่อตองการใหสีเขียว
ภายในผลงานนั้น ดึงเอาความบรรยากาศเปนธรรมชาติรอบๆ กายเขามาสูภายในโรงแรมแหงนี้
รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางบรรยากาศอันสดใส สรางจุดเดนความประทับใจภายในหองโถง
อาคารหองประชุม การนําภาพผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคมาจากวัสดุผา ชวยใหบรรยากาศ
ภายในพื้นที่ ดูอบอุน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ไมมีการใสกรอบรูปใหกับผลงาน เพราะเปนการปดกั้น
ขอบเขตความเปนอิสระของผลงานที่เปนรูปทรงแบบเปด (Open form) เสียสวนใหญ
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สรุปการติดตั้งผลงานจิตรกรรมจุดติดตั้งที่ 5
จากการวิเคราะหผลงานทั้ง 2 แบบ มีความเห็นไดวา ทั้งแบบที่ 1 และแบบที่2 มี
ความเปนไปไดและมีความเหมาะสมกลมกลืนกับสถานที่ที่ใกลเคียงกัน โดยมีการเปรียบเทียบ
กันไดดังนี้
ทั้งสองแบบมีลักษณะเดียวทางดานแนวคิดที่ตองการแกปญหาพื้นที่ที่ เรียบโลงไม
นาสนใจ โดยตองการสรางบรรยากาศใหรูสึกสดชื่น สนุกสนาน แตแบบที่ 1 ผลของรูปทรงยังอิง
ความเปน ธรรมชาติอยูม าก จุดนี้ไมใชขอเสีย หาย แตลัก ษณะการออกแบบอาจรูสึก ธรรมดา
เกินไป ถาเทียบกับชิ้นที่ 2 ที่มีความแปลกตาดวยเทคนิคที่ทําใหเกิดรูปแบบคลายงานนามธรรม
เปนการลดรูปทรงใหเหลือนอยจนเหลือแตบรรยากาศแหงความรูสึกสนุกสนานจากสีสันและเสน
ที่เคลื่อนไหวอยางอิสระ โดยสวนตัวแลวขาพเจามีความพอใจในชิ้นที่ 2 นี้มากกวาชิ้นแรก แต
อยางไรก็ตามก็ยังเห็นวา มีความเปนไปไดที่ที่ทั้ง 2ชิ้นสามารถเปนงานตนแบบในการติดตั้งพื้นที่
บริเวณนี้ได
สรุปการจําลองการติดตั้งผลงานภายในโรงแรมรามาดา รีสอรท
สรุปการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมชุดนี้ มีจํานวนผลงานทั้ง หมด 11 ชิ้น เพื่อใช
สําหรับติดตั้งภายในโรงแรมรามาดา รีสอรท ณ จุดติดตั้งผลงานทั้ง 5 จุด เปนการแกปญหาของ
พื้นที่ภายในโรงแรม
จากการนําผลงานจิตรกรรมเพื่อทําการติดตั้งภายโรงแรมรามาดา รีสอรทในครั้งนี้
เพื่อความสมบูรณของงานจิตรกรรมตนแบบ ขนาดของผลงานจิตรกรรมสวนใหญจะมีขนาดที่
ใหญกวาขนาดจริงสําหรับการติดตั้ง จึงมีการปรับขนาดของผลงานในขั้นตอนการจําลองติดตั้ง
ผลงานจิตรกรรม ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใหไดผลงานที่มีขนาดเหมาะสม สําหรับ
การติดตั้งใน แตละจุด
นอกจากปญ หาอุปสรรคในเรื่อ งขนาดของผลงานจิต กรรมแลว ในการสรา งสรรค
ผลงานในครั ้ง นี ้ย ัง มีสิ ่ง ที ่ป ระสบความสํ า เร็จ ในการสรา งสรรคผ ลงาน คือ ขอ ดีจ ากการได
สรางสรรคผลงานในครั้งนี้ คือกระบวนการวิเคราะห การวางแผนขั้นตอนในการทํางานออกแบบ
ตกแตงสถานที่ เพื่อใหไดมาถึงความสําเร็จ ความพยายามในการแกปญหา และคิดคนหาเทคนิค
วิธีก ารในการพัฒ นาผลงานจิตรกรรมใหไดมาซึ่ง ผลงานที่มีคุณคา และมีความสอดคลอ งกับ
สถานที่ใหมากที่สุด

บทที่ 5
บทสรุป
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมรามาดารีสอรท จังหวัด
พัง งาเรื่ อง ความสุ ข ใจจากธรรมชาติ เปน กระบวนการสร า งสรรค ผ ลงานจิต รกรรมเพื่ อนํ า ไป
ประยุกตใช ใหผลงาน และสถานที่มีคุณคา และสงเสริมซึ่งกันและกัน โดยใชหลักการวิเคราะห
ตามหลักการออกแบบตกแตงภายในสถานที่
ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ไดพบปญหาและอุปสรรคตางๆ มากมาย แตก็สามารถ
จัดการกับปญหาและอุปสรรค ไดทุกครั้ง เกิดจากความพยายามวิเคราะห หาสาเหตุแกไขปญหา
ตามลําดับการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ตลอดระยะเวลาการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน เพื่อใหผลงานจิตรกรรม มีความสมดุลสอดคลองกันกับสถานที่
สามารถ สงเสริมซึ่งกันและกัน สรางบรรยากาศอันประทับใจสรางจุดเดนใหกับสถานที่
การสรางสรรค ผลงานเพื่ อนํ าไปประยุกตใชภายในโรงแรมรามาดารี สอรท มีลําดับ
ขั้นตอนการทํางานดังตอไปนี้
1. กําหนดสถานที่เพื่อทําการออกแบบตกแตง เหตุผลที่เลือกโรงแรมรามาดา
รีสอรท อยางแรกคือ เปนโรงแรมที่สรางขึ้นมามีเอกลักษณที่ไมซ้ําใคร มีความโดดเดนดานความ
สวยงามของอาคารสิ่งปลูกสราง กับธรรมชาติริมชายหาด ประกอบกับพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม
ที่ออกแบบไดอยางลงตัว การรักษาความเปนธรรมชาติ บรรยากาศอันเงียบสงบ แบบที่จะทําให
เขาถึงความเปนธรรมชาติเหมาะสําหรับการมาพักผอน อยางที่สองคือโรงแรมรามาดารีสอท มี
แนวความคิดที่สอดคลองกับ แนวความคิดในกับการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม คือมีความรัก
ใหแกธรรมชาติ มองเห็นคุณคาของความงามที่มีอยูในธรรมชาติ
จะดวยสาเหตุใดก็ตามจะมากหรือนอย ก็ตามขาพเจาคิดวาโรงแรมรามาดารีสอรท
เปนสถานที่ทีมีคุณคา ชวยสงเสริมใหการทําวิทยานิพนธครั้งนี้มีคุณประโยชน กลายเปนคุณคาแก
การจดจํา
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2. ศึกษาขอมูลสถานที่ ในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อประยุกตใชภายใน
สถานที่ จําเปนตองรูและเขาใจวาสถานที่แหงนั้นมีแนวความคิด ในการออกแบบตกแตง ทั้งภายใน
และภายนอกอยางไร สําหรับโรงแรมรามาดารีสอรท เปนโรงแรมที่สรางขึ้นมาไดอยางลงตัวไม
เหมือนใคร มีสไตล แนวรวมสมัย (Contemporary) ไมหวือหวาหรือลาหลังจนเกินไป โดยแฝงไป
ดวยอารมณความรูสึกที่เปนธรรมชาติโดยแท จึงทําใหเกิดความสบายตา ความสุขใจ และผอน
คลายดวยบรรยากาศความเปนสวนตัว
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธครั้งนี้ ไดมีไดมีการศึกษาคนควา ทําการวิจัย
เพื่อเขาไปสูกกระบวนการปฏิบัติงานจิตรกรรม ไดกําหนดจุดติดตั้งผลผลงานจิตรกรรมภายใน
โรงแรมรามาดา รีสอรทมีทั้งหมด 5 จุด ไดแก
1. ผนังบริเวณเคานเตอรติดตอหองพัก
2. ผนังบริเวณบริเวณบันใดทางสงสูชั้น
3. ผนังบริเวณที่นั่งพักรับรองแขกทางดานขวา และดานซายของล็อบบี้
4. ผนังบริเวณหองรับประทานอาหารเชา
5. ผนังบริเวณโถงภายในอาคารหองประชุม
3. กําหนดแนวความคิดในการอกแบบตกแตงสถานที่
1. ความเปนธรรมชาติของปาเขตรอนแหงอันดามมัน
2. อนุรักษสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศใหคงอยู
3. ความงามควบคูความพึงพอใจของผูใชบริการ
4. การรางภาพ ในการทําภาพราง ใชหลักการจากการกําหนดแนวความคิด ในการ
สรางสรรคผลงาน โดยคํานึงถึงปญหาของสถานที่ ขนาดของบริเวณ หลักการออกแบบตกแตง
ภายในสถานที่ รวมถึงทักษะจากประสบการณ ที่เคยสรางสรรคผลงงานจิตรกรรมที่ผานมา เพื่อให
ไดภาพราง ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักสําคัญดังตอไปนี้
1. ผลงานจิตรกรรมจะแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับความสุขใจที่ไดรับจากธรรมชาติเปน
เนื้อหาทางศิลปะที่สอดคลองกับแนวคิดของโรงแรม
2. มีการใชรูปทรงทางธรรมชาติที่สามารถพบไดจากสภาพแวดลอมของสถานที่มา
เปนขอมูลพื้นฐานในการออกแบบรูปทรงทางศิลปะ
3. แสดงบุ ค ลิ ก ภาพส ว นตั ว โดย ใช เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสร า งงานที่ ต นเองถนั ด เพื่ อ
ถายทอดบรรยากาศของทิวทัศนธรรมชาติที่อบอุนสดใสของภาคใต เชนเทคนิคการยอมบาติกและ
การเย็บปกดายสีสันสดใส
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5. การสรางสรรคผลงานและการติดตั้งผลงาน ใชเทคนิคการยอมผาดวยสีบาติก
และเย็บดวยเสนดายใหเกิดลวดลาย อันเปนรูปทรงอิสระ เพื่อแสดงบรรยากาศความสนุกสนาน
ข า พเจ า ได ทํ า การคั ด เลื อ กภาพที่ ใ ห มี ค วามสอดคล อ งกั บ สถานที่ ในเรื่ อ ง
องคประกอบศิลปของผลงาน โดยการนําผลงานมาทดลองติดตั้งภายในจุดติดตั้ง แลวทําการ
วิ เ คราะห เ พื่ อ หาความลงตั ว ความเหมาะสมในการติ ด ตั้ ง ในแต ล ะจุ ด พร อ มทั้ ง มี ก ารสร า ง
แบบจํ า ลองเพื่ อ ทํ า การทดลองติ ด ตั้ ง ผลงาน แต ล ะจุ ด ภายในสถานที่ ที่ ส ร า งขึ้ น มา ให เ ห็ น
บรรยากาศของโรงแรมในมุมมองที่ชัดเจน สุดทายทําการอธิบาย ความสัมพันธระหวางผลงานการ
สรางสรรคกับสถานที่ติดตั้งทั้ง 5 จุดติดตั้ง
สรุปผลการสรางสรรคงานจิตรกรรม
โดย ภาพรวมการสร า งสรรค ผ ลงานชุ ด นี้ เ ป น ที่ น า พึ ง พอใจ มี ก ารสรุ ป ป ญ หาและ
พัฒนาการเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงาได ดังนี้
1. แนวคิดของการสรางผลงาน ไดเริ่มตนจากความรูสึกที่จริงใจของตนเองที่มีความรัก
ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันสอดคลองกับแนวคิดของโรงแรม ดังนั้นโดยสรุปแลว ในเรื่องของ
แนวความคิดไมมีปญหาใดๆ
2. ดานรูปแบบผลงานขาพเจา พบวา ขาพเจามักจะยึดติดกับรูปทรงและมุมมองที่
เหมือนจริงทางธรรมชาติมากจนเกินไป ขาดความกลาในการออกแบบรูปทรงใหมๆ เปนมุมมองที่
ทุกๆ คนสามารถเห็นไดทั่วๆ ไปคลายๆ กับการเลาเรื่อง หรือเปนงานภาพประกอบมากกวาที่จะ
แสดงการแสดงออกถึงอารมณ หรือจินตนาการจากภายในของขาพเจา เพราะลักษณะงานใน
รูปแบบแนวกึ่งนามธรรม เปนงานที่มีลักษณะคลี่คลายจากรูปทรงของวัตถุเดิม ใหเกิดจินตนาการ
ถึงความงามทางสุนทรียภาพภายในผลงาน จากปญหาดังกลาวจึงทําใหการทํางาน ไมคอยมีการ
พัฒนาดานรูปทรงมากนัก แตขาพเจาคิดวาสิ่งที่เปนธรรมชาติกหรือบุคลิคลักษณะเดนอันเปนขอดี
ของตนเองนั้นคือความสด อิสระในการแสดงออก (Expression) โดยจะเห็นไดจาก การใชสี หรือ
ลีลาการปกเสนดายดูสนุกสนานไรกฎเกณฑ
3. เทคนิควิธีการสรางผลงาน ดวยวิธีการคิดคนหาเทคนิคใหมๆ ตามแบบที่ตนถนัด
เชน เทคนิคการเย็บ การใชเทคนิคบาติก ที่เปนศิลปะทางภาคใต มีเสนหไมเหมือนใครสามารถ
ดึงดูดให ผูพบเห็นหลงใหลในความงามของสีสันที่สดใส และรูปแบบที่หลากหลายผลงาน ที่ได
สรางสรรคนําไปประยุกตใชกับสถานที่ เพื่อใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน และคุณคาทางดาน
จิตใจ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคลองกันกับสถานที่ ที่ตองการความเปนสวนตัว การเขาถึง
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ธรรมชาติ สัมผัสความงามอยางแทจริง รักษาความเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศน
รักษาความเปนสวนตัวของผูเดินทางมาพักผอน และสรางความมั่นใจในความปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยว
4. การติดตั้งผลงานเขากับสถานที่ เพื่อใชสําหรับตกแตงภายในสถานที่ โรงแรมรามาดา
รีสอรท มีเงื่อนไขคือ ตองสรางสรรคผลงานจิตรกรรมใหมีความสอดคลองหรือใหเขากันไดกับ
สถานที่ เนื่องจากโรงแรมรามาดา รีสอรท มีวัตถุประสงคหลักในการออกแบบตกแตงที่ตองการ
ความเรียบงายใหอารมณธรรมชาติมากที่สุด การตกแตงเดิมเนนโทนสีธรรมชาติ ดังนั้นเมือ่ ขาพเจา
มีแนวความคิดที่ตองการเติมบรรยากาศสีสันในสวนที่โรงแรมรามาดาขาดหายไปบาง จึงทําใหยาก
แกการตกแตง เพราะเทคนิคที่นํามาใชคือการยอมดวยสีบาติกแลวเย็บ เพื่อที่จะดึงความเปน
เอกลักษณศิลปะทางภาคใตมาใชในการสรางสรรคผลงาน แตสีสันของสีบาติกมีความสดใสมาก
ยากแกการควบคุมสีสดหรือสีหมนในปริมาณพอเหมาะ ในการนําผลงานมาติดตั้งภายในสถานที่
จึงทําใหผลงานศิลปะในชุดนี้มีการปรับแปลี่ยนชุดสี ของผลงาน มีการทดลองทั้งสีที่กลมกลืนและ
โดดเดน ภายในจุดติดตั้งเดียวกัน เพื่อเปนการวิเคราะหหาความเหมาะสมของผลงานที่ใชสําหรับ
ตกแตงภายในโรงแรมใหมากที่สุด จึงใชเวลาทดลอง ลองผิดลองถูกซึ่จึงใชเวลามากในการ
สรางสรรคงานแตละชิ้น
อยางไรก็ตามเมื่อติดตั้งผลงานภายในสถานที่แลวสิ่งที่ไดผลดีที่เห็นไดชัดคือ เปนการ
แกปญหา เกี่ยวกับการสรางบรรยากาศภายในสถานที่ ใหกับโรงแรมรามาดา รีสอรท สรางความ
งามที่สนับสนุนสภาพแวดลอมภายในอาคารที่เกี่ยวของกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของ
มนุ ษ ย ให เ กิ ด ความสะดวกสบายในด า นประโยชน ใ ช ส อยซึ่ ง ผลงานจิ ต รกรรมได ทํ า ให เ กิ ด
ความรูสึกปรับใจใหผูพบเห็นรูสึกถึงความเปน อิสระทางความคิด สงผลทางดานจิตใจ ดวย
สุนทรียภาพทางความงาม ผลงานศิลปะสามารถชวยจรรโลงจิตใจ ใหความรูสึกถึงความสบาย
ความผอนคลาย การพักผอนทั้งกายและใจในบรรยากาศแหงความสงบสุขภายใต ออมกอดของ
ธรรมชาติ ทั้งยังซาบซึ้งในความงดงาม และคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ อันเปนหัวใจของ
งานศิลปะและจุดมุงหมายสูงสุดในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของขาพเจา
โครงการชุ ด นี้ ล ว นก อ ให เ กิ ด ประสบการณ จากการวิ เ คราะห การใช เ หตุ ผ ล การ
แกปญหาทําใหขาพเจาไดรับความรู และไดพัฒนาการทางดานความคิด การวิเคราะห รูจักวิธีการ
การออกแบบตกแตง อยางเปนขั้นตอน ในการสรางสรรคผลงาน และประยุกตผลงานศิลปะเขาไป
มีสวนรวมกับสถานที่ติดตั้ง เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสังคม และยังไดพัฒนาการทํางานของ
ตนเอง ขาพเจาคิดวาประสบการณ คือสิ่งที่ดีมีคุณคาตอการดํารงชีวิตของมนุษย ประสบการณที่
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ไดจ ากการสรา งสรรคผ ลงานวิ ท ยานิพ นธ ชุด นี้ มี ป ระโยชน ตอ การพั ฒ นาตนเองในทุ ก ๆ ด า น
โดยเฉพาะ การพัฒนากระบวนการคิดคนหาเทคนิค วิธีการ และการผลิตผลงานศิลปะใหดียิ่งขึ้น
ขาพเจาจะตั้งใจศึกษาหาเทคนิคใหมๆ เรียนรูอยูตลอดเวลา ไมหยุดนิ่ง พรอมที่จะพัฒนาตนเอง
ตอไป ถือไดวาเปนประสบการณที่ดี มีประโยชน อันจะเปนผลสําเร็จตอไปในอนาคต
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