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The inspiration of thesis is my impression of environment in the present which
technology is so prosperous that it creates colorful light at night. This colorful light is used to
decorate environment at night to make more beautiful, attractive, rousing and make people
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The installation of paintings is designed to be in harmony. The place should be
international. The theme of City Night Scene approved for the hotel. Therefore,
Holiday
Inn Bangkok is chosen by the architecture and interior design which relate to the content of
the project. All process intended to expand the applied art to display on the public and bring
the highest benefit to the building and viewers.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค
เมือง เปนสิ่งแวดลอมที่อุดมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายอยางคาดไมถึง เปน
การรวบรวมความหลากหลายที่มีความเปนเอกลักษณในแตละที่ ทั้งทางดานสถาปตยกรรม การ
คมนาคม เทคโนโลยีที่กาวล้ํานําสมัย จากอดีติมาจนถึงปจจุบันคาดวาในอนาคตจะตองมีการพัฒนา
เกิดขึ้นอีกมากแนนนอน ยอมมีอิทธิพลตอความเปนอยูความรูสึกนึกคิดและจิตใจมนุษย มนุษยจะมี
ความสุขอยูในสิ่งแวดลอมทางสุนทรียที่เกิดถึงจากแสงสี ของโลกสมัยใหม และเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย
จากสภาพแวดลอมของ ทิวทัศน ตึก อาคาร สถานที่ แสงไฟจากอาคารและทองถนน ที่
แสดงถึงบทบาทของชีวิตความเปนเมืองอยูนั้น ทําใหขาพเจาเกิดความรูสึก ในชวงเวลา ค่ําคืนของ
เมืองขึ้น ที่เกิดจากมิติที่หลากหลากของตัวอาคารและการเคลื่อนไหวของแสงไฟที่มีชีวิต ไวอยางลงตัว
และสวยงาม ตื่นเตน นาคนหา จนทําใหขาพเจานํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะชุดนี้
เรื่อง รูปลักษณราตรีวิถีแหงเมือง ขาพเจาตองการแสดงความรูสึกที่สื่อใหเห็นถึงความ
สวยงามที่ นาคนหาตื่นเตนสุขใจ ตามสภาวะตางๆของเมืองในยามค่ําคืน ณ ชวงเวลาของความม
ประทับใจ ในบรรยากาศ สีสัน ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปอยูเสมอ ใหไดสัมผัสและรับรูถึงความ
แตกตางทางอารมณ เชน ตื่นเตน เจริญหูเจริญตา นารื่นรม สงบ และผอนคลาย แสดงออกถึงรูปทรง
บรรยากาศของความสุข เปนความสุขที่สื่อใหทุกคนรับรูวาเมืองใหญที่แออัดวุนวาย เราก็สรางและ
หาความสุขได เพียงปลอยวางเรื่องราวที่กอความทุกข แคมองบวกความสุขก็คอยเกิดขึ้นความงามก็
จะกอใหเราเห็น โดยถายทอดผลงานออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรมจากจินตนาการและความ
ประทับใจผานอารมณความรูสึกถึงโครงสรางเมืองที่มีอยูจริงมาผสมผสานในงานกราฟฟค โดย
ลดละตัดทอนรูปทรงและรายละเอียดที่มีอยูจริง ใหหลุดจากความเหมือนจริง คงไวแตสัญลักษณที่
แสดงออกถึงความงามทางศิลปะ โดยใชสื่อในเรื่องของรูปทรง สี บรรยากาศ และองคประกอบ
อื่นๆทางทัศนธาตุ มาเปนสี่อในการถายทอดความรูสึกนั้น ใหดูผสมกลมกลืน และเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันมากยิ่งขึ้น กั บแนวคิ ดและเทคนิคทางจิตรกรรมผสานกับการสนองตอสถานที่ที่จะนํา
1

2
ผลงานเขาไปติดตั้งเปนการผสมผสานกันของผลงานกลับสิ่งแวดลอมคือสถานที่ปรากฎเปนผลงาน
ศิลปะประยุกตที่สมบูรณ
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อนําเสนอผลงานจิตกรรม ที่สื่อถึงความสวยงามของมิติสีสัน ดวยรูปทรงเมืองแบบ
กราฟฟกตามจินตนาการ
2. เพื่อแสดงทัศนะในการสรางสรรคผลงานศิลปะ เขาไปมีสวนรวมกับการออกแบบ
ตกแตงโดยใหเกิดความกลมกลืนและสอดคลองกัน ระหวางผลงาน กับสถานที่ภายในอาคารรวมที่
การติดตั้งผลงานจิตกรรมใหสัมพันธกับสถานที่โรงแรม Holiday inn Bangkok
สมมุติฐานของการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินการมีขอบเขตที่แนนอนตามความมุงหมายจึงไดกําหนดขอบเขตไว
ดังนี้
1. กําหนดรูปแบบในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเปนแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
2. กําหนดเรื่องราวและรูปทรงที่แทนคาถึงความเปนเมืองในปจจุบันโดยกําหนดใชรูปทรง
ที่ผสานกันของมิติ แสงเงา ที่สัมผัสและรูสึก เพื่อแสดงถึงความสวยงามในมุมตางๆในสีสันของ
เมือง
3. ศึกษาขอมูลทางเอกสารที่เกี่ยวของกับจุดประสงคในการแสดงออก คืออารมณของ
มิติในเมือง
4. นําเสนอเปนผลงานจิตรกรรมในการสรางสรรค โดยใชสีอะคริลิกระบายบนผาใบ
5. ศึกษาวิจัยแนวความคิดและรูปแบบในการออกแบบสถานที่คือโรงแรม Holiday inn
Bangkok โดยเฉพาะเจาะจงศึกษาเฉพาะบริเวณทีจ่ ะติดตัง้ ผลงาน
6. ออกแบบผลงานติดตั้งในบริเวณทีก่ ําหนดโดยใหนําลักษณะทางกายภาพของสถานที่
มาผสานสัมพันธกับผลงาน
7. ศึกษาความสัมพันธระหวางสถานที่และผลงานที่เกิดขึน้ หลังจากไดออกแบบและจําลอง
การติดตั้งผลงานแลว
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาและสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เรื่อง “รูปลักษณราตรีวิถีแหงเมือง” จาก
การรวบรวม และศึกษาขอมูลในเชิงลึกของสภาวะบรรยากาศของเมืองอยางละเอียด แลวถายทอด

3
ความรู สึกภายในออกมา ผา นรู ปทรง สี และบรรยากาศ โดยใชสื่อทางสถาป ตยกรรม แสงไฟ
รวมถึงองคประกอบอื่นๆมาผสานกับงานกราฟฟคดวยจินตนาการสวนตัว เทคนิค และวิธีการใน
การสรางสรรค
2. ศึกษาขอมูล รูปแบบ และโครงสรางทางสถาปตยกรรม รวมถึงการออกแบบตกแตง
ภายใน และพืน้ ที่การใชสอยภายในอาคาร เพื่อเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูล ใหเกิดแนวทาง
ในการสรางสรรคผลงานและวิธีการจัดสรรคตําแหนงของจุดติดตั้งผลงานภายในพื้นที่ ใหมีสัดสวน
ที่พอเหมาะและสอดคลองกับสถานที่ โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพ ไดอยางเหมาะสม
3. ศึกษาและวิเคราะหหาความลงตัวของรูปแบบผลงาน การติดตั้งที่เหมาะสมคงไวซึ่ง
บรรยากาศและชั่งเวลา อันหลากหลาย ดวยมุงเนนใหผลงานและสถานที่สงเสริมภาพลักษณซึ่งกัน
และกัน ดวยการเพิ่มสัมผัสทางความคิดและจินตนาการใหกับผูที่เขามาใชบริการโรงแรม ไดรูสึกถึง
ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมในแตละชวงเทศกาลใหความรูสึกตื่นเตน นาคนหา หรือสงบ ทั้ง
กายและใจ ผสานความกลมกลืน และสอดคล องด ว ยการจํา ลองแบบผลงานที่ส รางสรรค ตาม
แนวความคิดลงในสถานที่ และวิเคราะหเลือกสรรคใหไดผลงานการติดตั้งที่สมบูรณ และตรงตาม
แนวความคิด
ขั้นตอนการศึกษา
1. การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
1.1 จากประสบการณสวนตัว
1.2 ทางดานการกําหนดรูปแบบของงานสรางสรรค
2. การวิเคราะหขอมูลสวนทีน่ ําไปสรางสรรค
เพื่อเตรียมการสรางสรรค
3. การสรางสรรคผลงาน
4. การนําเสนองาน
5. สรุปผลงานสรางสรรคตามวัตถุประสงค

บทที่ 2
ขอมูลเกี่ยวกับการสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เรื่อง รูปลักษณราตรีวิถีแหงเมือง ขาพเจาไดรับแรง
บันดาลใจจากการพบเห็น และการเขาไปสัมผัสกับสภาพแวดลอม ของตึก อาคาร แสงไฟ จาก
อาคารและทองถนน ที่แสดงถึงบทบาทของชีวิตความเปนเมือง ในชวงเวลาค่ําคืน ทําใหเกิดมิติที่
หลากหลาย ของตึก อาคาร และการรเคลื่อนไหวของแสงไฟทั้งในอาคารและทองถนน ทําใหชวย
กระตุนความรูสึก สวยงาม ตื่นเตน นาคนหา จนมาสูกระบวนการสรางสรรคผลงานของขาพเจา
1. อิทธิพลที่มีตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจา
อิทธิพลที่มีตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจา สามารถแยกออกมาไดดังนี้
1.1 อิทธิพลและความประทับใจที่ไดรับจากสภาพแวดลอม
เมือง เปนคํานิยาม ที่มีผูนิยามไวมากมาย โดยที่แตละนิยามก็จะมีความหมายครอบคลุม
ไปตามความสนใจและความรูของผูใหคํานิยาม เชน นักสังคมศาสตรใหความหมายเมืองวา เมืองคือ
แหลงชุมชนที่ประกอบดวยหมูบานหลายหมูบาน โดยที่ประชากรภายในเมืองจะตองมีวัฒนธรรมที่
คลายกัน มีวิถีชีวิตที่สอดคลองกัน นักเศรษฐศาสตรอาจใหความหมายเมืองวา สถานที่หรืออาณา
บริเวณที่มีผูคนอาศัยอยูมาก และโดยมากไมไดประกอบอาชีพเกษตรกร นักสถิติอาจใหความหมาย
วา เมืองคือ ชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน โดยกําหนดขนาดของเมือง ตามจํานวนของ
ผูอาศัยภายในเมือง สวนคํานิยามของเอกสารฉบับนี้ มีเพียงสั้นๆ และงายวา กรุงเทพมหานคร ฯ
เพราะเปนเมืองที่มีคุณสมบัติครบถวนตามคํานิยามขางตน และเปนเมืองหลวงของประเทศไทย และ
ขาพเจาก็เปนคนไทยคนหนึ่ง ทั้งยังเปนแหลงขอมูลและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคดวย
กรุงเทพมหานคร ฯ จึงมีความสําคัญมาก เปนเมืองที่มีทุกอยางครบครัน มีความทันสมัย
ผสมผสานกับวัฒนธรรม อยางนาสนใจ เปนศูนยกลางทางการศึกษา ศูนยกลางวัฒนธรรม และเปน
ศูนยกลางที่เศรษฐกิจ ซึ่งมองไดจากอาคารตึกสูงที่ตั้งเรียงรายกันอยูในเมือง และแสงสีจากไฟยาม
ค่ําคืน ซึ่งเปนภาพที่สวยงาม จากรูปทรงสีสัน ของตึกอาคารสมัยใหม และแสงไฟนั้น ลวนเปน
ความงามตามสภาพแวดลอมที่ชวยเติมเต็มความรูสึกในการใชชีวิตในเมืองของขาพเจา จากความ
ประทับใจเมืองในเวลาค่ําคืนนี้เอง จึงเปนจุดเริ่มตนที่ไดนําสูการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม เพราะ
4
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นอกจากภาพของเมืองในชวงเวลากลางคืนที่มีมิติสีสันที่นาสนใจแลว ยังสามารถแสดงใหเห็นถึง
เมืองในชว งเทศกาลงานตางๆในการตกแตงประดับไฟมากมายอย างสวยงาม เปลี่ ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เพื่อความทันสมัย เพื่อความสวยงามนาสนใจ ดึงดูดสายตาเราอารมณความรูสึกไดมาก
ขึ้นดวย

ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศของกรุงเทพในเวลากลางคืน

ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศของกรุงเทพในเวลากลางคืน
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ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศของกรุงเทพในเวลากลางคืน

ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศของกรุงเทพในเวลากลางคืน
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ภาพที่ 5 ภาพบรรยากาศของกรุงเทพในเวลากลางคืน
1.2 อิทธิพลจากการออกแบบตกแตงภายในอาคาร
การออกแบบควรจะเปนการคิดสรางสรรค ดัดแปลง หรือปรับปรุงสิ่งที่เคยมีมาแลว
ใหดีขึ้น โดยคํานึงระบบการทํางาน ความสะดวก ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งการ
ประหยัดในการผลิต อันเปนคุณสมบัติในแงการใชสอย (Functional Design) นอกจากนี้ยังตอง
คํานึงถึงรูปรางความสวยงาม (Aesthetic Design)1
การตกแตง (Decoration) หมายถึง การจัดการประดับเพื่อความสวยงามของอาคาร
สถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สิ่งที่นํามาประดับตกแตงอาจจะเปนรูปภาพ ลวดลาย ภาพ
จิตรกรรมหรือผลงานประติมากรรม ดังจะเห็นไดวา ผลงานจิตรกรรมชั้นเยี่ยมในสมัยกอนไดจัดทํา
เพื่อการตกแตง ทั้งสิ้น เชน การเขียนภาพประดับฝาผนัง ในระยะแรก การสรางงานจิตรกรรม
ประติมากรรม ไมไดเนนใหมีสวนสัมพันธกับงานสถาปตยกรรมแตอยางใด รูปแบบเนื้อหาเปน
แบบอิสระไมจํากัดขอบเขต เปนการสรางงานศิลปะอยางแทจริง แตปจจุบัน การตกแตงก็อาจ
หมายถึง ภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นบนผนังเพื่อประดับอาคารสถาปตยกรรมที่เรียกวา ศิลปะตกแตง
(Decoration Art) ซึ่งอาจมีคุณคา ไมยิ่งหยอนไปกวาศิลปะหรือศิลปะบริสุทธิ์ (Pure Art)2
อิทธิพลจากลักษณะของอาคารที่ใชในการตกแตง ก็เปนวัตถุประสงคของการทําการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยออกแบบประยุกตใหเขากับอาคารภายใน ที่ตองประกอบกิจการทุกวัน ทางดานการ
ใหบริการ จึงมุงเนนใหเกิดความเหมาะสมลงตัว ตอแนวคิดของสถานที่ รวมไปถึง องคประกอบ
ตางๆ ของอาคารสถานที่ เชน รูปทรง แสงเงา สี สัดสวน โดยมุงเนนออกแบบเพื่อเปนการรวบรวม
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องคประกอบตางๆ เขาดวยกัน เปนเสมือนโครงสรางของสถานที่ อันจะนํามาซึ่งความมีคุณคาของ
สุนทรียภาพซึง่ เปนจุดประสงคและเปนแนวทางการสรางสรรคของขาพเจาในครั้งนี้
1. วัฒนะ จูฑะวิภาต (2531 : 1) การออกแบบตกแตงภายในและเทคนิคในการ
ออกแบบ
2. วรพงษ วรชาติอุดมพงษ (2542 : 1) การออกแบบตกแตง

ภาพที่ 6 ขอมูลการออกแบบตกแตงที่ตองพิจารณารวมกับการออกแบบงานจิตรกรรมที่จะนํามา
ติดตั้งรวมดวย (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 7 ขอมูลการออกแบบตกแตงที่ตองพิจารณารวมกับการออกแบบงานจิตรกรรมที่จะนํามา
ติดตั้งรวมดวย (ภาพที่ 2)

9

ภาพที่ 8 ขอมูลการออกแบบตกแตงที่ตองพิจารณารวมกับการออกแบบงานจิตรกรรมที่จะนํามา
ติดตั้งรวมดวย (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 9 ขอมูลการออกแบบตกแตงที่ตองพิจารณารวมกับการออกแบบงานจิตรกรรมที่จะนํามา
ติดตั้งรวมดวย (ภาพที่ 4)
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1.3 อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
ขาพเจาไดรับอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปนที่มีลักษณะการแสดงออก
ใกลเคียงกับขาพเจา ศิลปนที่ขาพเจาไดรับอิทธิพลคือ กมล ทัศนาญชลี ขาพเจาไดรับอิทธิพลใน
ดานตางๆ เชน เรื่องของเทคนิคพื้นผิวการใชสี การแสดงออกทางอารมณ ความสวยงามของที่แปรง
และการใช คู สี การประสานกั น ของสี มี รู ป ทรงที่ อิ ส ระ การสลั บ ทั บ ซ อ นกั น ของสี ใ นรู ป แบบ
นามธรรม
ข า พเจ า ได นํ า ความสนใจในผลงานศิ ล ปะของศิ ล ป น ท า นนี้ ม าเป น ส ว นหนึ่ ง ที่
ผลักดันใหเกิดแนวความคิดและวิธีการในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจา

ภาพที่ 10 ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม กมล ทัศนาญชลี (ภาพที่ 1)
ชื่องาน Diary Series#January 7,2010
เทคนิค Mixed Media on Handmade Paper
ขนาด 28” x 24”

11

ภาพที่ 11 ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม กมล ทัศนาญชลี (ภาพที่ 2)
ชื่องาน Diary Series#January 17,2010
เทคนิค Mixed Media on Handmade Paper
ขนาด 28” x 24”
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ภาพที่ 12 ภาพอิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม กมล ทัศนาญชลี (ภาพที่ 3)
ชื่องาน Artist’s Colors,2010
เทคนิค Mixed Media on Handmade Paper
ขนาด 28” x 24”
2. แนวความคิดในการสรางสรรคจากแรงบันดาลใจ
ขาพเจาตองการนําเสนอรูปแบบของผลงานจิตรกรรมที่มุงเนนแสดงสีสันที่เกิดจากเสน
แสงสีจากไฟบนทองถนน และอาคารตางๆ ยามค่ําคืน หลากหลายรูปแบบ ดวยแรงบันดาลใจจาก
การพบเห็นและเขาไปสัมผัสในที่อยูอาศัย รวมถึงจากประสบการณจากการศึกษาและการชมงาน
ศิลปะและขอมูลตางๆที่ขาพเจาไดรับ
ในการสร า งสรรค ผ ลงานเรื่ อ งรู ป ลั ก ษณ ร าตรี วิ ถี แ ห ง เมื อ ง เป น การถ า ยทอดความ
ประทับใจจากสิ่งที่ไดพบเห็นและสัมผัสแสงสีกลางคืนในเมืองที่ชวยสรางชีวิตชีวา บรรยากาศของ
แสงไฟที่ สาดส องผานประสานกั น เกิด สีสัน ที่ หลากหลายด ว ยสีของแสงและมิติ ของตึกอาคาร
สมัยใหม ทําใหเกิดมิติและลีลาที่แสดงออกแตกตางกันไปตามแสงไฟที่ไมหยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหว
เกิดทัศนียภาพคือ พื้นที่วาง ระนาบของสี แสงที่มีความสวาง และมืดในบางจังหวะ ผสมผสาน
กลมกลืนระหวางกัน มีทิศทางและมุมมองที่มีความเปนอิสระ
ขาพเจาตองการนําเสนอเรื่องของมิติแสงสียามค่ําคืนของเมืองสงผานทางอารมณและ
ความรูสึกที่มีมุมมองแตกตางกัน จากความประทับใจในสีสันของแสงสี และตึกอาคารในเมืองยาม
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ค่ําคืน ในแบบของตัวขาพเจา ถายทอดเปนจิตรกรรมผสมผสานกับจิตรกรรมเพื่อใหการตกแตง
ผลงานจิตรกรรมในอาคาร Holiday inn Bangkok เปนการสรางความสุขและตื่นตา ตื่นใจ แกผูที่มาพัก
2.1 ลําดับการพัฒนาผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ
ชวงที่ 1 การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ ผลงานชุดนี้ ขาพเจาไดมีการคนควา
ทดลอง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมกับอารมณความรูสึกใหเขากับแนวทางของขาพเจา ผลงาน
ตองการใหเกิดสีสันที่หลากหลายตางมุมมองกันในการแสดงออกของแสงสี เมืองยามค่ําคืน และหา
มุ ม มองจากสิ่ งที่ ไ ด สั มผั ส ที่ พ บเห็ น ในหลายๆ มุ ม ในเรื่อ งความงามที่เ กิ ด จากโครงสรา งจาก
สถาปตยกรรมสมัยใหม และแสงไฟกลางคืน ตลอดจนเทคนิควิธีการสรางสรรคใหดูเหมาะสมลง
ตัวกับผลงานในเรื่องแนวคิด เนื้อหา เรื่องราว วิธีการทํางานใหเขากับสถานที่ใหลงตัวที่สุด

ภาพที่ 13 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 1 ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 1 ภาพที่ 2)
ชวงที่ 2 การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ
ผลงานการสรางสรรคระยะนี้ไดนําเอาแนวความคิดชวงตนของการสรางสรรคมา
พัฒนาแนวความคิดตอเนื่อง ทั้งวิธีคิดและการนําเสนอ แสดงความชัดเจนของรูปรางและรูปทรง
น้ําหนัก แสง เงา สี และพื้นที่วางที่เปนระนาบมีพื้นผิวในผลงานมากขึ้น ทําใหเกิดการขัดแยงที่
กลมกลืนระหวางรูปทรงอิสระกับพื้นที่ระนาบ

ภาพที่ 15 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 2 ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 2 ภาพที่ 2)
ชวงที่ 3 การพัฒนาผลงานกอนวิทยานิพนธ
ผลงานการสรางสรรคระยะนี้ ถือไดวาเปนผลงานการสรางสรรคที่มีความชัดเจนใน
เรื่องกระบวนการคิด รูปแบบ และการนําเสนอ สูเนื้อหาสาระไดสมบูรณพอสมควร โดยแสงแทน
คาความรูสึกจากชีวิต ที่มีการเคลื่อนไหว และสีสันจากสิ่งที่เราไดพบเห็นสัมผัสทําใหเกิดความรูสึก
ตางๆ ควบคูกับรูปทรงตึกอาคารของค่ําคืน ที่ถูกตกแตงประดับประดาจากแสงไฟที่หลากหลาย ทํา
ใหเกิดการผสมผสานกันของสี จากโครงสรางสถาปตยกรรมสมัยใหม ทําใหเกิดมิติขึ้นมา ผลงาน
แสดงบรรยากาศโครงสรางผลงานมากขึ้น การผสมผสานกันระหวางทิศทางของน้ําหนัก แสง เงา
ระยะของภาพ ที่สวางและมืด สรางสมดุลระหวางกัน มีความชัดเจนและคอยหายไปของโครงสราง
รูปทรง ความคุมโทนสีที่สื่ออารมณ ความรูสึกของเรื่องเมืองยามค่ําคืน ใหมีความเหมาะสมกับสิ่งที่
ตองแสดงออก
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ภาพที่ 17 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 3 ภาพที่ 1)

ภาพที่ 18 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 3 ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 19 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 3 ภาพที่ 3)

ภาพที่ 20 ภาพผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค (ชวงที่ 3 ภาพที่ 4)

บทที่ 3
การศึกษาสถานที่ติดตั้งผลงาน Holiday inn Bangkok
ขอมูลสถานที่
Holiday inn Bangkok เปนโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย นอกจากบรรยากาศที่
ทําใหผูเขาพักรูสึกผอนคลายแลว ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ ยังมีบริการความสะดวกที่ถูกการันตีดวย
มาตรฐานของโรงแรมระดับ 4.5 ดาว ตั้งอยูในพื้นที่ที่สะดวกแกการเดินทางไปสถานที่ตางๆของ
กรุงเทพมหานคร การเดินทางจากสนามบินสุวรรณูมิและดอนเมืองมายัง Holiday inn Bangkok ใช
เวลาขับรถเพียง 45 นาทีเพราะตั้งอยูในศนูยกลางยานบันเทิงอยางสยาม ที่นี่จึงลอมรอบไปดวย
รานคา แหลงชอปปงที่หรูหรา ไนทคลับ และสํานักงานธุรกิจ นอกจากนี้ เดินไปอีกไมไกลก็จะพบ
สถานีรถไฟฟาซึ้งจะพาผูเขาพักสูสถานทูต หางหรูและแหลงทองเที่ยวมากมาย สถานที่นาสนใจ
อื่นๆ ไดแก เซ็นทรัลเวิลด สยามพารากอน เกษรพลาซา และศาลพระพรหม โรงแรมฮอลิเดย อินน
กรุงเทพฯ ประกอบไปดวยอาคารที่มีสถาปตยกรรมสมัยใหมสองหลังโดยมีจํานวนทั้งหมด 379
หอง ซึ่งถูกออกแบบในรูปลักษณใหม โฉบเฉี่ยว พรอมเฟอรนิเจอร ที่เตรียมไวใหบริการอยางครบ
ครันและทันสมัย อีกทั้งยังอยุใกลกับสถานีรถไฟฟาชิดลม

ภาพที่ 21 ภายนอก Holiday inn Bangkok
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ลักษณะการออกแบบตกแตงภายใน Holiday inn Bangkok
ลักษณะการออกแบบในสวนของ Lobby บริเวณสวนตอนรับเปนบริเวณสวนหนาของ
โรงแรมทั้งหมดเปนบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงไดมากที่สุด จึงทําใหบริเวณนี้มีการออกแบบ
ตกแต งและมีความสําคัญที่สุดเพราะเปนหนาตาของโรงแรม การออกแบบตกแตงภายในของ
Holiday inn Bangkok จะเปนแนวทางเดียวกันคือรูปแบบ Modern เปนการออกแบบที่เรีบยงายใช
เสนตรงและระนาบของรูปทรงเรขาคณิตเปนหลัก ปูหินออนสีเทาออนทั่วพื้น เสาทุกตนใชกระจก
ฝาสีฟา ออน ตกแตงเพื่อใหดูโปรงโลง สบายตา

ภาพที่ 22 ภาพภายในล็อบบี้ (มุมมองที่ 1)

ภาพที่ 23 ภาพภายในล็อบบี้ (มุมมองที่ 2)
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ภาพที่ 24 ภาพภายในล็อบบี้ (มุมมองที่ 3)
ลักษณะการออกแบบในสวนของทางเดินหนาลิฟท
บริเวณทางเดินมีการออกแบบปูพื้นดวยหินออนสีเทาและปูกระจกฝาที่ผนังทางเดิน
สลับกับลิฟทเพื่อเพิ่มความความโปรงโลงของพื้นที่ทางเดินเพราะเปนทางที่ไมกวางมากนัก และ
ทางฝงซายจะตกแตงเปนกลองสีน้ําตาลเขม ยาวติดพนัง สรางความสวยงามในการออกแบบบริเวณ
ทางเดิน และไมทําลายความโลงโปรงภายในและความตอเนื่องของแสง ที่สองผานผนังกระจกจาก
ภายในที่เปนสํานักงานในอาคาร เขามาทําใหภายในสวนทางเดินนี้มีความสวาง โลง โปรงในเวลา
กลางวันและกลางคืน เหมาะสมที่จะติดตั้งผลงานเพื่อเพิ่มสีสัน และบรรยากาศที่มีความเปนกันเอง
ในสวนนี้

21

ภาพที่ 25 ภาพ ทางเดินหนาลิฟท (มุมมองที่ 1)

ภาพที่ 26 ภาพ ทางเดินหนาลิฟท (มุมมองที่ 2)
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ภาพที่ 27 ภาพ ทางเดินหนาลิฟท (มุมมองที่ 3)

ภาพที่ 28 ภาพ ทางเดินหนาลิฟท (มุมมองที่ 4)
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สาเหตุในการเลือกติดตั้งผลงานจิตรกรรมประยุกต ณ Holiday inn Bangkok
จากที่ไดวิเคราะหลักษณะ โดยรวมของ Holiday inn Bangkok มา สามารถวิเคราะหถึง
ความเหมาะสมในการที่จะติดตั้งผลงาน ไวดังนี้
1. ความเหมาะสมทางกายภาพ จากหลักเกณฑที่ขาพเจากําหนดไวคราวๆ คือ
1.1 มีภาพแบบที่เปนสมัยใหม หรือรวมสมัย
1.2 มีการใชภาพทรงเรขาคณิตในการออกแบบ
1.3 มีการใชระนาบแบน 2 มิติ ในการออกแบบ
1.4 มีบริบทของเมือง แฝงอยูใน การใชงานของตัวอาคาร
การออกแบบและตกแตงภายในของ Holiday inn Bangkok ดังที่ไดวิเคราะหมาขางตน
สามารถมองไดวา อาคารนี้มีคุณสมบัติครบถวนทั้ง 4 ขอ
2. ความเหมาะสมทางดานแนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบ Holiday inn Bangkok นี้ออกแบบเพื่อสรางอาคารที่มี
คุณภาพสูง มีการแบงพื้นที่การใชงานใหไดประโยชนสูงสุด และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูที่เขามาพัก ซึ่งสวนมาก เปนนักทองเที่ยวและนักธุระกิจตางชาติ
จากเหตุผลขางตนเราสามารถมุงเนนจับประเด็นในดานแนวความคิดในการออกแบบ
อาคารที่มุงถึงบริบทของความเปนเมือง การใชชีวิตในเมือง ขาพเจาจึงเนนความสอดคลองของ
ผลงานจิตรกรรมประยุกตนี้โดยกําหนดเนื้อหาเรื่องราวของผลงานที่จะติดตั้งเกี่ยวกับเรื่องของเมือง
ที่เบิกบาน รวมถึงภาพแบบของผลงานใหสามารถสอดคลองกับสถานที่ติดตั้งผลงานคือ Holiday
inn Bangkok และผลงานสามารถแสดงตัวตนและเรื่องราวไดอยางชัดเจนและมีความเหมาะสม ทั้ง
ทางดาน กายภาพ คือ การใชระนาบแบน และในดานแนวความคิดของผลงานจิตรกรรมประยุกตที่
จะติดตั้งกับการออกแบบตกแตงภายในคือการดําเนินชีวิตทามกลางสภาพแวดลอมเมืองอยางมี
ความสุข

บทที่ 4
วิธีการศึกษาและกระบวนการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ เปนการประมวลความรู ความคิด จากขอมูลจริง
และสิ่งที่รูสึกโดยสัมผัส นํามาตัดทอนเพิ่มเติมใหเกิดสุนทรียภาพ ตามเปาหมายเชิงประยุกตเปน
การออกแบบจิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในโรงแรม Holiday inn Bangkok โดยมีจุดมุงหมายใหผลงาน
เขาไปสรางความสัมพันธในการเชื่อมโยงระหวางศิลปะกับบรรยากาศภายในใหมีเอกภาพ ขอมูล
ตาง ๆ ที่ใชในการสรางสรรคงาน
วิธีการศึกษา
1. สัมผัสสิ่งแวดลอมและวัตถุในสถานที่จริง
2. ศึกษาจากภาพถายของสถานที่เปนที่มาในการสรางสรรค
3. ศึกษาขอมูลสถานที่และการออกแบบตกแตงของสถานที่ติดตั้งผลงาน
4. กําหนดขนาดและสัดสวนของผลงานใหเหมาะสมกับสถานที่
5. สรางสรรคผลงาน
แหลงขอมูลที่นํามาใชในการสรางสรรค
1. ขอมูลจากสิ่งแวดลอม
2. ขอมูลจากหนังสือศิลปะ
3. ขอมูลจากภาพถาย
4. ขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ขั้นตอนในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
ในการสรางผลงานวิทยานิพนธครั้งนี้ในอันดับแรก จะตองทําการสรางสรรคผลงาน
ขึ้นมาจํานวนหนึ่ง เพื่อคนหาพัฒนารูปแบบและแนวความคิดที่ชัดเจน กอนที่จะหาสถานที่จะ
ติดตั้งผลงานตอไป
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การหาขอมูล มีวิธีการในการหาขอมูล 2 วิธีดังนี้
1. การสัมผัสกับสถานที่จริง เนื่องจากที่มาสรางสรรคผลงานนั้น เปนสิ่งแวดลอม
ภายในเมืองยามค่ําคืน ทําใหสามารถเขาไปสัมผัสกับขอมูลลโดยตรงไดโดยเลือกสรรเขาไปสัมผัส
ในชวงเวลาทีม่ ีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงาน
2. การถายภาพ การถายภาพเปนวิธกี ารเก็บขอมูลที่รวดเร็วและไดผลโดยจะเก็บขอมูล
จากสถานที่จริง เวลาจริงโดยเลือกสรรมุมมองและอารมณที่ชอบในแตละสถานที่ รวมทั้งภาพของ
เมืองในมุมกวาง เพื่อนําใชเปนแรงบันดาลในการทํางานและเปนขอมูลในการศึกษาในสวน
รายละเอียด
รูปแบบในการสรางสรรคผลงาน
รูปแบบในการสรางสรรคผลงานอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะซึ่งเปนปจจัยทางทัศนศิลป
เปนสื่อนําการถายทอดแนวความคิด เนื้อหาสาระ อารมณความรูสึก และจินตนาการเพื่อใหได
ความชัดเจน ตามจุดมุงหมายโดยอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะอันประกอบดวย
1. เสน
งานทัศนศิลปชิ้นแรกๆของมนุษยนั้นเริ่มจากเสนเปนแกนของทัศนศิลปทุกๆแขนง
เสนเปนพื้นฐานของโครงสรางของทุกสิ่งในจักรวาล เสนแสดงความรูสึกไดทั้งดวยตัวของมันเอง
และดวยการสรางเปนรูปทรงตางๆขึ้น1 เสนเปนทัศนศิลปเปนหัวใจของการแสดงออก สวนใน
การทํางานของขาพเจานั้น เสนทําหนาที่กําหนดขอบเขตของรูปทรงบนพื้นที่วาง เปนองคประกอบย
อันหนึ่งของโครงสรางภาพ เพื่อใชประกอบเปนองคประกอบตางๆที่ปรากฎแกสายตา (ชลูด
นิ่มเสมอ 2531 : 29 – 30)
1.1 เสนนอนใหความรูสึกเงียบ เฉย สงบ
1.2 เสนตั้งใหความรูสึกสมดุล มั่งคง แข็งแรง พุงขึ้น
1.3 เสนเฉียงใหความรูสึกเคลื่อนไหว
1.4 เสนโคงใหความรูสึกนุม นวลกลมกลืน
2. พื้นที่วาง
พื้นที่วางในผลงานเปนพื้นที่วางลวงตา (Pictorial Space) ซึ่งทําใหเกิดมีมิติ มีระยะ
ในทางลึกใกลและไกลที่ถูกความบรรยากาศของสีปกคลุมอยู เปนที่วางที่เกิดขึ้นจากวิธีการจิตรกรรม
หรือการประกอบกันของทัศนธาตุ
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3. รูปทรง
รูปทรงที่ใชเปนรูปทรงที่ไดมาจากภาพถายแสงไฟและอาคารตึกในเวลากลางคืนตาม
สถานที่ตางๆในเมือง ในลักษณะเปนเสนนจะเปนรูปทรงอิสระและระนาบที่เปนทรงของอาคาร
4. สี
สีเปนองคประกอบที่สําคัญในทางศิลปะดวย 1) สามารถกระตุนความรูสึกของผูพบ
เห็นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันกวาองคประกอบประเภทอื่นๆ 2) เปนทัศนธาตุที่สําคัญ
ที่ สุ ด ในงานจิ ต รกรรม ในผลงานของข า พเจ า ได ใ ช สี แ บ ง เป น โทนคื น โทนร อ นและโทนเย็ น
(ประเสริฐ ศีลรัตนา 2525 : 60)
4.1 สีโทนรอน จะเปนสีของแสงสวางคือ สีเหลือง สีสม สีมวง สีมวงแดง เปนตน
โดยใชสีสดบางตามจังหวะของสีที่มาจากแสง
4.2 สีโทนเย็น จะเปนสีระนาบหรือเงา คือ สีดํา สีเทา สีน้ําเงิน สีน้ําตาลเขม เปนตน
โดยจะผสมสีตรงกันขามของสีนั้นๆ เพื่อลดความสดของสีลง
5. พื้นผิว
พื้นผิวในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ มีความสําคัญมาก การสรางสรรคงานพื้นผิวจะถูก
สรางขึ้นตอนรองพื้นงานกอนที่จะทําเปนผลงานที่เกิดจากฝแปรงและเทคนิคเฉพาะตัวตอนสราง
ผลงาน พื้นผิวในวิทยานิพนธชุดนี้จะทําหนาที่ แทนคาของวัตถุและสรางระยะใหเกิดขึ้นในภาพ
แตพื้นผิวโดยสวนใหญในภาพจะเปนพื้นขรุขระและแตกตางกัน
6. เนื้อหา
เรื่องในผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ เรื่องราวที่นํามาสรางสรรคคือ เรื่องราวของเมือง
ยามค่ําคืน แนวเรื่อง ความรูสึกที่แสดงออกในผลงานชุดนี้คือ ความสนุกสนาน เบิกบาน เนื้อหา
ภายใน จากการประสานกันของทัศนธาตุทําใหผลงานชุดนี้แสดงออกถึงความงาม ของแสงสีและ
พื้นผิวของระนาบ จังหวะของน้ําหนักที่ลงตัวและการประสานกันของเสนเกิดเปนความสนุกสนาน
เบิกบาน ที่ไดพบเห็นแสงสีเหลานี้เปนความสุขที่ไดรับจากการใชชีวิตในโลกยุคปจจุบัน
เนื้อหาภายนอก ความหมายในการแสดงออกของผลงานวิทยานิพนธชุดนี้สามารถจะ
อธิบายคราวๆไดวา เปนความสุขสนุกสนานที่ไดอยูในเมืองที่มีบรรยากาศของแสงสีและสภาพแวดลอม
ที่งดงาม ถึงแมสภาพเมืองอาจจะแออัดตองตอสูดิ้นรนแตก็ยังคงมีความงามที่สรางความเบิกบาน
สนุกสนานใหกับผูอยูอาศัยได

27

ภาพที่ 29 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่1
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 90 x 90 ซม.
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ภาพที่ 30 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 2
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 100 x 150 ซม.

ภาพที่ 31 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 3
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 90 x90 ซม. 3 ชิ้น
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ภาพที่ 32 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 4
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 120x 150 ซม.
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ภาพที่ 33 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 5
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 120 x 150 ซม.
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ภาพที่ 34 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 6
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 100 x 120 ซม.
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ภาพที่ 35 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 7
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 100 x 150 ซม.
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ภาพที่ 36 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 8
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 150 x 240 ซม.

34

ภาพที่ 37 ภาพแสดงผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นที่ 9
ชื่อภาพ Metropolis
เทคนิค สีอะคริลิค
ขนาด 100 x 120 ซม.

บทที่ 5
วิเคราะหการติดตัง้ ผลงานกับสถานที่
เมื่อความสําคัญของศิลปะ เริ่มกระจายสูทุกชนชั้น มีบทบาทโดยตรงตอความเปนอยู
ของมนุษยการออกแบบสถาปตยกรรม การตกแตงภายใน การสรางสรรคศิลปะจึงตองทํางาน
ร ว มกั น เพื่ อ ประสานประโยชน ต อ กั น กล า วคื อ สถาปนิ ก จะมี ห น า ที่ อ อกแบบภาพร า งอาคาร
สถาป ต ยกรรมและจั ด แบ ง พื้ น ที่ ใ ช ส อยโดยเชื่ อ มโยงกั บ การทํ า งานของมั ณ ฑนากรที่ มี ห น า ที่
ออกแบบพื้นที่วางภายใน เพื่อการใชประโยชนตามจุดประสงคและการจัดตกแตงใหเกิดบรรยากาศ
รื่นรมย นาอยูอาศัย และเชื่อมโยงตอการทํางานของศิลปนที่จะตองออกแบบสรางสรรคใหผลงาน
นั้น สอดคลองประสานกับบรรยากาศ หรือเปนตัวกลาง เชื่อมโยงภาพรวมบอกเลาเรื่องราวเนื้อหา
ภายในกับผูอยูอาศัยใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ปรีชา ปนกล่ํา 2548 : 4)
การวิเคราะหการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 1 บริเวณจุดตอนรับ (Lobby)
ในบริเวณนี้เปนสวนของ บริเวณจุดตอนรับ (Lobby) การใชสอยในบริเวณนี้ คือเปนจุด
ศู น ย ร วมที่ ผู ที่ เ ข า มาทํ า งานหรื อ ติ ด ต อ เข า พั ก อาศั ย ในบริ เ วณนี้ ข า พเจ า ได เ ลื อ กภาพผลงาน
วิทยานิพนธชิ้นที่ 4 มาติดตั้ง โดยพิจารณาถึงความสอดคลองและเหมาะสมในดาน กายภาพ ซึ่ง
ลักษณะทางกายภาพของบริเวณนี้ มีการตกแตงที่เดนเลย คือเสาโดยใชแผนกระจกฝาสีฟาออนมา
ปดลอมเสาทั้งเพื่อใดดูโปรง พื้นก็เปนแผนหินออนสีเทาออนเรียงตอกัน ดังนั้นจึงคนหาวิธีการจัด
วางเพื่อใหสรางความสัมพันธของภาพกับการตกแตงภายใน ขาพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานจิต
กรรมในมุมตางๆ จนเปนที่นาพอใจ จากแนวคิดดังกลาว จึงไดนํางานพัฒนาแนวคิดเพิ่มเติม และ
นําเสนอการทดลองเปนลําดับขั้น ดวยการติดตั้งผลงาน 3 ชิ้นในพื้นที่ 2 สวน คือ Lobby 1 และ
Lobby2 ตรงทางเดิน
สวน Lobby 1 ศึกษาทดลองการออกแบบติดตั้ง 3 แบบดังนี้
1. การออกแบบติดตั้งแบบที่1 คือผนังขางLobby1 ติดตั้งภาพผลงานดวยเฟรมลักษณะ
แนวตั้ง1 รูปเต็มผนัง จัดวางพื้นที่วางของผนังกับภาพผลงานใหสมดุลกัน ใหความรูสึกนิ่งเรียบงาย
รูสึกผอนคลาย
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ภาพที่ 38 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณตอนรับ(Lobby) แบบที่ 1
2. การออกแบบการติดตั้งแบบที่ 2 คือผนัLobby 1 ติดตั้งภาพผลงานดวยแฟรมลักษณะ
แนวตั้งแยกกัน 3ชิ้น เพื่อการตกแตงจัดวางรูปแบบผลงานใหสอดคลองกับแนวตั้งของรูปทรงของ
เสาในสวนของหองโถง

ภาพที่ 39 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณตอนรับ(Lobby) แบบที่ 2
3. การออกแบบการติดตั้งแบบที่3 คือผนังขาง Lobby 1 ตกแตงภาพผลงานดวยเฟรม
แนวนอนแยกชิ้น3ชิ้น เพื่อใหดูขัดแยงกับเสนแนวตั้งที่มีอยูมากในบริเวณสวนหองโถงและทําใหผลงาน
ดูเดนมากขึ้น
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ภาพที่ 40 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณตอนรับ(Lobby) แบบที่ 3
สรุปผลการติดตั้งผลงานในบริเวณ สวนตอนรับ Lobby1 ขาพเจาไดเลือก การติดตั้ง
ผลงานในแบบที่ 1 เพราะการติดตั้งในแบบที่ 1 นี้ ผลงานสามารถแสดงตัวออกมาไดอยางสอดคลอง
กับเงื่อนไขเฉพาะทางกายภาพ ไมวาจะเปนขนาดที่พอดีกับผนังซึ้งไมเยอะไปเหมือนแบบทดลอง
ติดตั้งที่ 2 กับ 3 การติดตั้งผลงานในการทดลองแบบที่ 1 นี้เปนการสรางสรรคที่เนนใหผูที่พบเห็น
เกิดอารมณที่ สดใส มีความเปนกันเอง เปนการตอนรับดวยสีสันที่ไมมีความฉูดฉาดดูเรียบงายสงบ
เปน กัน เอง เสริม สรา งความเปน มิต รภาพที่อ บอุน และยัง แสดงความหมายถึง การตอ นรับ ได
เปนอยางดี

ภาพที่ 41 ภาพจําลองโมเดลแบบที่ 1 สวนLobby 1
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ภาพที่ 42 ภาพจําลองโมเดลแบบที่ 1 สวนLobby 1

ภาพที่ 43 จําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที่1 สวนLobby 1
การวิเคราะหการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 2 Lobby สวนที่ 2
ในบริเวณที่จะติดตั้งผลงานนี้คือ Lobby สวนที่ 2 ซึ่งมีขนาดเล็กกวาสวนที่ 1 อยูบริเวณ
ทางเดินเปนทางไปสูลิฟท เพื่อขึ้นไปบนหองพัก ในบริเวณนี้มีการตกแตงผนังเปนกลองไมสีน้ําตาล
เขมอยูดานหลังของเคานเตอร แนวยาวจนถึงทางเดิน ซึ้งขาพเจาออกแบบผลงานใหมีขนาดกลาง

39
เพื่อใหมีความกลมกลืนกับกลองไมสีน้ําตาลและสอดคลองกับพื้นที่ ในบริเวณนี้ขาพเจาไดเลือก
ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ้นที่ 2 และ 3 ใชสีที่มีความกลมกลืนกับสีของกลองไม ในการติดตั้ง
ผลงานในบริเวณนี้ จะชวยสงเสริมให บริเวณสวนนี้มีความสวยงาม เปนการเพิ่มลูกเลนการตกแตง
สีสัน บรรยากาศใหเขากับสถานที่และมีความเหมาะสมทางดานกายภายของผลงาน ที่จะติดตั้งได
เปนอยางดี
สวน Lobby ที่ 2 ศึกษาทดลองการออกแบบติดตั้งมี 3 แบบ ดังนี้
1. การออกแบบการติดตั้งแบบที่ 1 คือผนัง Lobby 2ในการทดลองติดตั้งผลงาน ในสวน
ของกลองไมดานหลังเคานเตอร Lobbyที่ 2 นี้ เพื่อสรางความกลมกลืนใหกับ บรรยากาศภายในโดย
กําหนดใหผลงานที่จะติดตั้งนั้น มี 2 ชิ้นดวยเฟรมผลงานงานแนวยาว อยูสองดานของกลองไมติด
ผนัง แนวขนานเปนการนําสายตาของผูที่เขามาภายในตัวอาคารสามารถมองเห็นไปถึงผลงานชิ้นที่
ติดตั้งอยูบริเวณเคานเตอรโดยไมถูกรบกวนทางสายตา อีกทั้งผลงานยังมีขนาดกลาง ก็เพื่อความ
กลมกลืนและเรียบงายกับลักษณะทางกายภาพของกลองไมสีน้ําตาลเขม รวมถึงดวงไฟบนผังฝา
เพดานให เปนมุมมองและทางเลือกใหกับการออกแบบติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ไดอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 44 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณตอนรับ (Lobbyสวนที่ 2) แบบที่ 1
2. การออกแบบการติดตั้งแบบที่ 2 คือผนังLobby 2 ขาพเจาไดทดลองแบงสวนโดย
กําหนดใหผลงานติดตั้งสองจุดเปน ในสวนของหลังเคานเตอรและทางเดิน จุดแรกติดตั้งเปนรูป
เดี่ยวเฟรมแนวยาวอยูตรงกลางกลองไมสีน้ําตาลเขม เพื่อดูเรียบงายไมใหจุดนี้ดเคลื่อนไหวมาก
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เกินไป จุดที่ 2 บริเวณทางเดินไดแยกผลงานออกเปน 3 สวน เพื่อเสริมสรางจังหวะการจัดวางความ
กลมกลืนของผลงานกับลักษณะทางกายภาพในการตกแตงใหดูมีการเคลื่อนไหว ในบริเวณทางเดิน
สามารถชวยลดความขัดแยงของขนาดและสีของผลงานกับการตกแตงภายในอาคารบริเวณนี้ไดเปน
อยางดี อีกทั้งยังลดความแข็งกระดางจากพื้นผิวของกลองไมได

ภาพที่ 45 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณตอนรับ(Lobbyสวนที่ 2) แบบที่ 2
3. การออกแบบการติดตั้งแบบที่ 3 คือผนังLobby2 ขาพเจายังไดทําการทดลองติดตั้ง
ผลงานที่มีสีสันกลมกลืนกับสีสันของบรรยากาศในการตกแตงภายในอาคาร โดยกําหนดใหผลงาน
ที่จะติดตั้งแตละดานแยกออกเปน 3 สวนในระยะชองไฟที่เทาๆกันใหผลงานทั้ง 3สวนนั้นอยูเรียง
กันในแนวตั้งเปนการสรางจังหวะการจัดวาง และนําสายตาของผูที่เขามาภายในตัวอาคารสามารถ
มองเห็นไปถึงผลงานชิ้นที่ติดตั้งอยูบริเวณเคานเตอร ไดชัดเจนโดยไมถูกรบกวนทางสายตา อีกทั้ง
ผลงานยังมีขนาดกลาง นี้ก็เพื่อความกลมกลืนกับลักษณะทางกายภาพของกลองไมสีน้ําตาลเขม
รวมถึงดวงไฟบนผังฝาเพดานให เปนมุมมองและทางเลือกใหกับการออกแบบติดตั้งผลงานใน
บริเวณนี้ไดอีกทางหนึ่ง
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ภาพที่ 46 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณตอนรับ(Lobbyสวนที่ 2) แบบที่ 3
สรุปผลการติดตั้งผลงานในการออกแบบการติดตั้งแบบที่2 คือผนังLobby2ในการ
ทดลองติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ ขาพเจาไดเลือกการติดตั้งในแบบที่2 เพราะวาสามารถสรางอารมณ
ในการจัดวางที่หลากหลายใหกับผลงานไดดีกวา ในการติดตั้งผลงานแบบที่ 1 และ 3 นี้เปน
การติดตั้งผลงานที่ ยังไมลงตัวและสอดคลองทางอารมณในติดตั้ง เชน การติดตั้งในแบบที่1 ดูแลว
รูสึกเรียบจนเกินไป และบริเวณมุมทางเดินดูนิ่งจนเกินไป ไมสอดคลองกับการเคลื่อนไหวไปมา
ของผูคนบริเวณนั้น สรางความกลมกลืนกับลักษณะทางกายภาพที่ใชในการออกแบบตกแตง
ภายใน รวมถึงสีที่ใชในผลงานที่จะติดตั้งไมคอยมีสีสันที่ฉูดฉาด สงผลใหผลงานที่จะติดตั้งในสอง
จุดนี้ไมขัดแยงกันเอง ทําใหลักษณะโดยรวมของการตกแตงมีจังหวะของการใชสีที่ลงตัวไมโดดเดน
จนเกินไป ไมเหมือนแบบทดลองติดตั้งที่ 1 กับ 3 ขนาดที่ไมพอดีกับผนัง ในแบบใหอารมณการ
ติดตั้งที่ราบเรียบจนเกิดไปและในสวนของทางเดินนั้นดูไมสอดคลองกับจังหวะของผูคนที่เดินผาน
ไปมา สวนในแบบการทดลองติดตั้งแบบที่ 3 การแบงผลงานเปนสวนๆนั้นดูใหความรูสึกที่
เคลื่อนไหวเยอะไป และผลงานก็ดูเดนจนเกินไปไมสอดคลองและกลมกลืนกับการตกแตงบริเวณนั้น
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ภาพที่ 47 ภาพจําลองโมเดลแบบที่2 สวนLobby 2

ภาพที่ 48 ภาพจําลองโมเดลแบบที่ 2สวนLobby 2
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ภาพที่ 49 จําลองการติดตั้งผลงานจริง แบบที่2สวนLobby 2
การวิเคราะหการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 3 ทางเดินหนาลิฟท
บริ เ วณที่ จ ะติ ด ตั้ ง ผลงานในจุ ด นี้ คื อ บริ เ วณเป น ส ว นที่ เ ป น ทางเดิ น หน า ลิ ฟ ท ที่ มี
ความสําคัญ และเปนจุดเดนของผลงาน ในการติดตั้งผลงานบริเวณนี้ ขาพเจาไดเลือกผลงานชิ้นที่ 6
โดยขาพเจาไดออกแบบผลงาน ใหมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ การตกแตง ลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฎ และใหสีที่มีความ สดใส ใหความรูสึกที่เคลื่อนไหวในผลงาน เสมือนเปนการสรางความ
เบิกบาน ราเริง แกผูคนที่เดินผานไปมา ซึ่งผลงานไดถูกติดตั้งในบริเวณผนังสีครีม ที่มีการใหแสง
จากดวงไฟสวางพอดี จึงทําใหผลงานที่จะติดตั้งในบริเวณนี้แสดงตัวตนไดอยางโดดเดนและมีความ
เหมาะสม ไดเปนอยางดี
ศึกษาทดลองการออกแบบติดตั้งสวน ทางเดินหนาลิฟท มี 3 แบบ ดังนี้
1. การติดตั้งผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 1 ขาพเจาไดทดลองแบงในระยะ
ชองไฟที่เทาๆกันในผลงานเปน 3 สวนแนวตั้ง เพื่อใหเขากับชองประตูลิฟทเสริมสรางความกลมกลืน
กับลักษณะทางกายภาพในการแบงผลงานออกเปนสวนๆนี้ สามารถชวยสรางความกลมกลืน
บริเวณนี้ไดเปนอยางดี ลดความขัดแยงของขนาดและสีผลงานกับการตกแตงภายในอาคารบริเวณนี้
ไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 50 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณทางเดินหนาลิฟท แบบที่ 1
2. การติดตั้งผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 2 ขาพเจาไดทดลองแบงสวนใน
ระยะชอ งไฟที่เ ทา ๆกัน ของผลงานเปน 3 สว นแนวนอน เพื่อ ใหดูขัด แยงกับชอ งประตูลิฟ ท
เสริมสรางความแตกตางใหกับลักษณะทางกายภาพในการบริเวณนี้เพื่อทําใหผลงานดูมีความโดดเดน
ขึ้น สวนๆนี้ สามารถชวยสรางความขัดแยงของเสนแนวตั้งเปนมุมมองและทางเลือกใหกับการ
ออกแบบติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ไดอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 51 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณทางเดินหนาลิฟท แบบที่ 2
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3. การติดตั้งผลงานบริเวณทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 3 ขาพเจาไดทดลองออกแบบผลงาน
ใหมีขนาดใหญรูปเดียวเพื่อใหมีความสอดคลองกับพื้นที่ ของผนัง ในผลงานขาพเจาเลือกใชสีที่มี
ความสด เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานมีความโดดเดน และสรางอารมณการเคลื่อนไหวดวย
สีสันแบบไมขาดตอน ในการติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ จะชวยสงเสริมความเบิกบาน ราเริง แกผูคน
ที่เดินผานไปมา ภายในอาคารมีความ สวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับสถานที่และมี
ความเหมาะสมทางดานกายภายของผลงานกับสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานไดเปนอยางดี

ภาพที่ 52 ภาพจําลองการติดตั้งบริเวณทางเดินหนาลิฟท แบบที่ 3
สรุปผลการติดตั้งในบริเวณ ทางเดินหนาลิฟท ในจุดนี้ ขาพเจาไดเลือกการทดลองติดตั้ง
ในแบบที่ 3 เพราะวา การติดตั้งในแบบที่ 3 นี้ ทําใหผลงานมีความกลมกลืนดูไมแบงแยก สอดคลอง
กับลักษณะทางกายภายในการออกแบบตกแตงภายใน สวนนี้เลือกใชสีที่มีความฉูดฉาดไมมากนัก
เนนไปทางชุดสีที่เนนอารมณที่สรางความเปนกันเอง ความเบิกบาน ราเรง ทําใหพื้นที่โดยรวมที่จะ
ติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ดูมีการเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา เสริมสรางความเปนมิตรใหกับผูที่พบเห็นได
เปนอยางดี
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ภาพที่ 53 ภาพจําลองโมเดลสวนทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 3

ภาพที่ 54 ภาพจําลองโมเดลสวนทางเดินหนาลิฟท แบบที่ 3
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ภาพที่55 จําลองการติดตั้งผลงานจริงสวนทางเดินหนาลิฟทแบบที่3
การวิเคราะหการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 4 บริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกับทางเขา
ออฟฟทโรงแรม
บริเวณที่จะติดตั้งผลงานในบริเวณนี้เปนสวนที่ทุกๆคนในโรงแรมตองเดินผานไปมาทั้ง
ผูที่มาพักอาศัยและพนักงานในโรงแรม ลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแตงสวนนี้ ไมได
มี การออกแบบใดๆที่ ทํา ให ดู โดเดน ทางเดิ น ที่ เ ชื่อมตอไปสํา นั ก งานในส ว นอื่ น ๆ ในบริ เ วณนี้
ขาพเจาไดเลือกผลงานชิ้นที่ 8 ขาพเจาใชสีที่มีความสด ฉูดฉาดตัดกัน เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงที่
โดดเดนที่สุดในบริเวณนั้น ในการติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ จะชวยสงเสริมให ภายในอาคารมีความ
สวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศในการเคลื่อนไหวทางอารมณใหรูสึกความเบิกบาน ราเริง
ของพนักงานและผูที่เขามาพักอาศัย ที่เดินผานไปมา ใหกับสถานที่และมีความเหมาะสมทางดาน
กายภาพของผลงานกับสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานไดเปนอยางดี
การติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 4 บริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกับทางเขาออฟ
ฟทโรงแรม
การติดตั้งผลงานบริเวณแยกทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 1 ขาพเจาไดทดลองออกแบบ
ผลงานใหมีขนาดใหญรูปเดียวเพื่อใหมีความสอดคลองกับพื้นที่ ของผนัง ในผลงานขาพเจาเลือกใช
สีที่มีความสด เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานมีความโดดเดน และสรางอารมณการเคลื่อนไหว
ดวยสีสันแบบไมขาดตอน ในการติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ จะชวยสงเสริมความเบิกบาน ราเริง แก
ผูคนที่เดินผานไปมา ภายในอาคารมีความ สวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับสถานที่และ
มีความเหมาะสมทางดานกายภายของผลงานกับสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 56 การจําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที่1 บริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกบั
ทางเขาออฟฟทโรงแรม
การติดตั้งผลงานบริเวณแยกทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 2 กําหนดใหผลงานที่จะติดตั้งแยก
ออกเปน 3 สวนในระยะชองไฟที่เทาๆกันใหผลงานทั้ง 3สวนนั้นอยูเรียงกันในแนวตั้งขนาดเล็ก
ผลงานชิ้นที่ติดตั้งอยู ของผนัง ขาพเจาเลือกใชสีที่มีความสด เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานมี
ความโดดเดน และสรางอารมณการเคลื่อนไหวดวยสีสันแบบมีจังหวะการจัดวาง ในการติดตั้ง
ผลงานในบริเวณนี้ จะชวยสงเสริมความเบิกบาน ราเริง แกผูคนที่เดินผานไปมา ภายในอาคารมี
ความ สวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับสถานที่และมีความเหมาะสมทางดานกายภาย
ของผลงานกับสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 57 การจําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที2่ บริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกับ
ทางเขาออฟฟทโรงแรม
การติดตั้งผลงานบริเวณแยกทางเดินหนาลิฟทแบบที่ 3 กําหนดใหผลงานที่จะติดตั้งแยก
ออกเปน 3 สวนในระยะชองไฟที่เทาๆกันใหผลงานทั้ง 3สวนนั้นอยูเรียงกันในแนวตั้งขนาดกลาง
เพื่อใหมีความสอดคลองกับรูปทรงของเสาและพื้นที่ของผนัง ในผลงานขาพเจาเลือกใชสีที่มีความ
สด เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงผลงานมีความโดดเดน และสรางอารมณการเคลื่อนไหวดวยสีสัน
แบบไมขาดตอน ในการติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ จะชวยสงเสริมความเบิกบาน ราเริง แกผูคนที่
เดินผานไปมา ภายในอาคารมีความ สวยงาม เปนการเพิ่มสีสัน บรรยากาศใหกับสถานที่และมีความ
เหมาะสมทางดานกายภายของผลงานกับสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 58 การจําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที่3 บริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกับ
ทางเขาออฟฟทโรงแรม
สรุปผลการจําลองการติดตั้งผลงานจริงบริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกับ
ทางเขาออฟฟทโรงแรมจุดนี้ ขาพเจาไดเลือกการทดลองติดตั้งในแบบที่ 1 เพราะวา การติดตั้งใน
แบบที่ 1 นี้ ทําใหผลงานมีความกลมกลืน สอดคลองกับลักษณะทางกายภาพในการออกแบบตกแตง
ภายในสวนนี้ การเลือกใชสีที่มีความฉูดฉาดมาก เนนไปทางชุดสีที่เนนอารมณที่สรางความเปน
กันเอง มีความหวาน ความเบิกบาน ทําใหพื้นที่โดยรวมที่จะติดตั้งผลงานในบริเวณนี้ดูมีชีวิตชีวา
เสริมสรางความเปนมิตรใหกับผูที่พบเห็น ไดเปนอยางดี

ภาพที่ 59 ภาพจําลองโมเดลบริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกับทางเขาออฟฟทโรงแรม
แบบที่ 1
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ภาพที่ 60 จําลองการติดตั้งผลงานจริงบริเวณทางแยกระหวางทางเดินหนาลิฟทกับทางเขาออฟฟท
โรงแรมแบบที่ 1
การวิเคราะหการติดตั้งผลงานในบริเวณที่ 5 หองนอน
บริเวณที่จะติดตั้งผลงานในบริเวณนี้เปนสวนของหองพักภายในโรงแรมตกแตงดวย
โทนสีเหลืองคลีม ใหความรูสึกอบอุน สงบ นุมนวล ในการตกแตงสวนนี้ ไมไดมีการออกแบบ
ใดๆที่ทําใหดูโดเดน ใหความรูสึกที่ดูราบเรียบเกินไป ในบริเวณนี้ขาพเจาไดเลือกผลงานชิ้นที่ 9
ใชสีที่มีอยูในโทนเดียวกันกับบรรยากาศภายในของหองพัก เพื่อคัดใหผลงานมีรูปทรงที่โดดเดน
เสริมสรางบรรยากาศใหมีความผอนคลายมากแลสดชื่นมากขึ้นบรรยากาศภายในหองใหมีการ
เคลื่อนไหวเล็กนอยทางอารมณใหรูสึกความเบิกบาน ที่ไดเขามาพัก
ศึกษาทดลองการออกแบบติดตั้งสวน หองนอน มี 3 แบบ ดังนี้
1. การติดตั้งผลงานบริเวณหองนอนแบบที่ 1 ขาพเจาไดทดลองแบงในระยะชองไฟ
เทาๆกันในผลงานเปน 2 สวนแนวตัง้ ขนาดเล็กเพื่อใหเขากับแนวของประตู และสรางจังหวะการ
เคลื่อนไหวภายในหอง

52

ภาพที่ 61 การจําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที1่ บริเวณหองนอน
การติดตั้งผลงานบริเวณหองนอนแบบที่2 ขาพเจาไดทดลอติดตั้งผลงานชิ้นเดียวขนาด
กลางแนวตั้ง เพื่อใหเปนหนึ่งเดียวกับที่วางผนังหองและใหความรูสึกมั่งคงปลอดภัย

ภาพที่ 62 การจําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที2่ บริเวณหองนอน
การติดตั้งผลงานบริเวณหองนอนแบบที่3 ขาพเจาไดทดลอติดตั้งผลงานชิ้นเดียวขนาดกลาง
แนวนอน เพื่อใหเปนหนึ่งเดียวกับที่วางผนังหอง และใหความรูสึกที่ดูสงบนิ่งมากขึ้น

ภาพที่ 63 การจําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที3่ บริเวณหองนอน
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สรุปผลการติดตั้งผลงานในบริเวณหองนอนในการทดลองติดตั้งผลงานในบริเวณนี้
ขาพเจาไดเลือกการติดตั้งในแบบที่ 3 เพราะวาในการติดตั้งผลงานแบบที่ 3 นี้ผลงานที่ติดตั้งนั้นมี
ความกลมกลืนและสรางอารมณทางสีสันในบรรยากาศในหองใหมีความรูสึกสงบแบบเบิกบานได
ดีกวา

ภาพที่ 64 ภาพจําลองโมเดลแบบที่3 บริเวณหองนอน

ภาพที่ 65 ภาพจําลองโมเดลแบบที่3 บริเวณหองนอน
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ภาพที่ 66 จําลองการติดตั้งผลงานจริงแบบที่3 บริเวณหองนอน

บทที่ 6
สรุป
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ Holiday inn Bangkok ในครั้งนี้ ทําใหเห็น
ถึงกระบวนการทํางานที่มีขั้นตอน สามารถสืบคนได โดยเริ่มตั้งแตการสรางสรรคผลงาน ซึ่งจะตอง
มีที่มาและมีจุดประสงคในการออกแบบที่ชัดเจน โดยผลงานวิทยานิพนธชุดนี้ มีที่มาจากความ
สนใจตอสภาพแวดลอมรอบตัว มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงออกถึงมุมมองดานบวกที่มีตอเมืองตอน
กลางคื น เป น ความสนุ ก สนาน ความเบิ ก บานที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก การสั ม ผั ส กั บ บรรยากาศและ
สภาพแวดลอมเมืองตอนกลางคืน ในดานรูปแบบของผลงานนั้นไดใชจินตนาการความรูสึกและใน
การนําเสนอรูปทรงทางศิลปะรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi abstract)
เมื่อผลงานมีจุดมุงหมายและรูปแบบในการแสดงออกที่ชัดเจนแลว การหาสถานที่ที่
สามารถตอบสนองจุดมุงหมายและรูปแบบนั้นนับวามีความสําคัญมาก การวางหลักเกณฑที่สําคัญ
ไวคราวๆในการเลือกสถานที่ที่จะติดตั้งผลงานควรมีรูปแบบทางกายภาพที่สอดคลองและมีบริบท
ของความเปนเมืองรวมอยูดวย Holiday inn Bangkok เปนสถานที่ที่ถูกเลือก เพราะ มีลักษณะทาง
กายภาพที่สอดคลองกับรูปแบบผลงาน รวมถึงบริบทของเมืองที่มีอยูเต็มเปยมจากชวงเวลาหนาที่
และประโยชนใชสอยของอาอาคาร
การวิเคราะหการออกแบบตกแตงภายในของสถานที่ ซึ่งจากการวิเคราะห และเก็บ
ขอมูลจากสถาปนิกผูออกแบบ จะเห็นไดวา Holiday inn Bangkok เปนสถานที่ที่มีคุณภาพสูงใน
ทุกๆดาน แตจุดหนึ่งที่พบและนาสนใจคือ ในการออกแบบตกแตงมีการนําระนาบมาใชในทิศทางที่
ไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้จึงเปนการสรางความแตกตางของรูปทรง สีสัน
ผลงานยังสามารถแสดงเนื้อหารวมกับสถานที่ไดอยางดีอีกดวย
การวิเคราะหหาบริเวณที่จะติดตั้งผลงานโดยใชหลักเกณฑของลักษณะการใชงานและ
ความเหมาะสมทางกายภาพ ทําใหสามารถกําหนดบริเวณที่จะติดตั้งผลงานลําดับตอมาที่จะตอง
คํ า นึ ง ถึ ง ขนาดของพื้ น ที่ ที่ จ ะติ ด ตั้ ง ผลงานกั บ ขนาดของผลงานให มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง ใน
วิทยานิพนธชุดนี้เปนการสรางองคประกอบศิลปโดยไมเนนความเครงเครียดกับเอกภาพภายใน
เพราะความไมลงตัวจะเปนความแตกตางที่จะเพิ่มความหลากหลายและนาสนใจ แตตองควบคุม
ไมใหขัดแยงมากเกินไปเชนกัน
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การสรางแบบจําลองการติดตั้งก็มีสวนสําคัญที่สามารถทําใหมองเห็นภาพโดยรวมใน
การออกแบบติดตั้งผลงานในแบบตางๆได เมื่อไดแนวทางที่ชัดเจนแลวจึงทําการสรางสรรคผลงาน
โดยใชเทคนิคสีอะคริลิค บนผาใบ
การสรางสรรคผลงานติดตั้งกับสถานที่ Holiday inn Bangkok นี้เปนการออกแบบโดย
มุงเนนผลที่ไดคือการสรางเสริมความงาม สรางปฏิสัมพันธที่สงผลในดานความสนุกสนาน ความ
เบิกบาน นําไปสูความสุขใหกับสถานที่และผูที่เขามาภายในอาคาร
เมื่ อ ติ ด ตั้ ง ผลงานเข า ไปแล ว จะเกิ ด ผลอย า งไร ตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ไม จาก
กระบวนการทั้งหมดที่ก ลาวมาแสดงใหเห็นว าการสรางสรรคผลงานเพื่ อติด ตั้งกับสถานที่นั้น
อันดับแรกผูสรางจะตองมีรูปแบบและแนวความคิดในการสรางสรรคที่ชัดเจนเสียกอนจึงจะสราง
สามารถออกแบบผลงานเพื่อติดตั้งกับสถานที่ไดโดยไมเสียความเปนตัวเอง การเลือกสถานที่ก็
จะต อ งเลือกที่ มีความสดคล องกัน ทั้ งทางความคิ ด และทางกายภาพเพื่อใหผลงานกับสถานที่มี
ความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และเปนสวนหนึ่งของอาคารผลงานมีความสําคัญในตัวมัน
เอง อีกทั้งยังมีความสําคัญตอบริเวณรอบขางกลายเปนผลงานศิลปะที่ตอบสนองตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม มิใชผลงานที่มุงเพียงตอบสนองตอผูสรางเพียงอยางเดียวอีกตอไป
วิทยานิพนธชุดนี้ เปนเพียงการแนวทางการแสดงออกและการกําหนดแนวทางในการ
คิด เพื่อการตกแตงอาคารสถานที่ ที่ผานการวิเคราะห ถึงขอดี ขอจํากัด และปญหาในการสรางสรรค
แตประเด็นที่สําคัญ คือ การสรางภาพรวมการทํางานของศิลปน ที่จะตองเขาไปจัดการกับพื้นที่ที่ถูก
กําหนดไว ซึ่งบางครั้งอาจมีความแตกตาง ดังนั้นคุณคาสําคัญ นอกจาก คุณลักษณะของศิลปนที่
แสดงออกในการสรางสรรคเฉพาะตนแลว โจทยที่มีเงื่อนไขแตกตางจะทําใหเกิดการคิดวิเคราะห
ทําใหเกิดการสรางสรรคใหมๆหากเพียงแตวาศิลปนนั้นจะมีความสามารถแสดงออกถึงตัวตนของ
ตนเองมากนอยเพียงใดที่เหมาะสมของชวงเวลานั้นๆ
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