49152320 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
คําสําคัญ : รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ
นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ : รูปทรงแหงเมืองในจินตนาการ : การสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมเพื่อติดตั้งภายในอาคารสํานักงานใหญ บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.พรพรม ชาววัง , รศ.ปรีชา ปนกล่ํา และรศ. ดร.ไพโรจน ชมุนี. 99 หนา
วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาเกี่ย วกับกระบวนการสรางสรรค งานจิตรกรรมที่สามารถกอ ใหเกิด
ประโยชนกับสถานที่ติดตั้ง โดยผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับเมือง อันแสดงออกผานทางรูปทรงของสิ่งปลูกสรางหรือ
โครงสรางบางอยางที่ถูกสรางสรรคขึ้นมาใหมตามจินตนาการ
จุดติดตั้งผลงานมีทั้งหมด 3 จุด โดยแนวคิดและลักษณะการแสดงออกของผลงานในแตละจุดติดตั้ง
จะมีความแตกตางกันออกไปตามบริบทของแตละจุด ดังนี้
1. ผนังบริเวณทางเดินเชื่อมตอระหวางอาคารสํานักงานใหญ 1,2 เปนจุดติดตั้งหลักและเปนจุด
สัมผัสแรกระหวางบุคคลภายนอกกับองคกร ผลงานมีสาระที่สะทอนถึงภาพลักษณของบริษัทซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)ในดานสายงานธุรกิจและแนวนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยผลงาน
จิตรกรรมแสดงเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองในจินตนาการ ที่แสดงออกผานกลุมของรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรง
สถาปตยกรรม รวมไปถึงพื้นที่ธรรมชาติตางๆ ซึ่งอยูรวมกันภายใตบรรยากาศสมมุติ
2. ผนังบริเวณทางเดินเขาสูหองทํางานผูบริหารและสถานที่รับรองแขกวี.ไอ.พี. ผลงานมีสาระ
เกี่ยวกับความสัมพันธภายในองคกร การสรางสรรคผลงานมีแรงบันดาลใจมาจากลักษณะการเกาะเกี่ยวเชื่อมโยง
กันของโครงสรางทางสถาปตยกรรมโดยผลงานไมแสดงการบอกเลาเรื่องราวแตคงเพียงการแสดงออกทางความ
งามของรูปทรงบริสุทธิ์คือรูปทรงเรขาคณิต ดวยมีเหตุผลมาจากรูปแบบการตกแตงและบริบทของสถานที่เปน
สําคัญ
3. ผนังบริเวณชุดโซฟาดานหนาทางเขาสูหองจัดประชุมสัมมนา ผลงานสรางสรรคมุงเสนอสาระ
วาดวยเรื่องความสามัคคีของพนักงานภายในองคกร ผลงานในจุดติดตั้งนี้ เปนงานจิตรกรรมแบบนามธรรม แสดง
ทัศนียภาพของเมืองที่ถูกตัดทอนลดรูปเหลือเปนเพียงกลุมกอนของรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบงาย ความประสาน
ตอเนื่องกันของรูปทรงภายในภาพสะทอนถึงแนวคิดเรื่องความสามัคคี
ผลลัพธของการทดลองติดตั้งผลงานเขากับสถานที่ แสดงใหเห็นความสอดคลองกันในดานรูปแบบ
ผลงานจิตรกรรมกับสถานที่ติดตั้ง รวมไปถึงทางดานเนื้อหาสาระของผลงานที่มีความสัมพันธกับบริบทของจุด
ติดตั้งในแตละจุดอยางเหมาะสม
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The art thesis is aimed at serving its function, a site specific art works enhancing
good appearance to the building. The content of the paintings are concerned with architectural
forms of the building, as they appear in the real world and some are designed, based on the
artist’s imagination.
Three points of installation, each of them has its special context.
1. The wall joining the head office buildings 1 and 2, the contact point between
visitors and company staff personals. Image of the company is depicted. The content of this
about how the company is concerned with social and environment responsibility.The content
of this group of paintings is about an imaginary city, geometric shapes applied to depict the
surrealistic outlook of both architecture and natural surrounding of the city never exist in real
world.
2. The wall along the hall way to the administrative area and VIP reception , the
painting theme is concerned with relationship among the sub unit of the organization. The
inspiration of the paintings come from architectural form connecting different parts and fused
into one. Solid geometric shapes are applied as the means of depicting these painting
showing the story of close connection under the special context. To make a good relationship
to the decoration of the place.
3. The wall in front of the auditorium with sofa, the theme is about unity among the
staff members. Abstract form is selected to depict the meaning of good teamwork and unity.
Art forms of these painting are solid geometrical shape; they are suitable to communicate the
theme of organization unity.
The net result of the series of painting installed at the head office building of The
Siam Cement Public Company Limited is appropriate to communicate the meaning of good
relationship. It fits the context of each point of installation.
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กิตติกรรมประกาศ
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหโครงการวิทยานิพนธนี้มีความสมบูรณและสําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดีคือผูที่ใหความชวยเหลือและใหคําปรึกษา ณ โอกาสนี้ขาพเจาขอขอบพระคุณบิดามารดา
ที่ทุมเทกําลังกายกําลังใจใหการสนับสนุนการศึกษาของขาพเจาในทุกดานโดยเฉพาะอยางยิ่งคือการ
ที่ทานทั้งสองมีความหวังและความเชื่อมั่นอยางเต็มเปยมในตัวขาพเจาอันถือไดวาเปนแรงผลักดันที่
ดีที่สุดสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อันประกอบดวย อาจารยพรพรม ชาววัง
รองศาสตราจารยปรีชา ปนกล่ํา และรองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี ที่สละเวลาใหคําปรึกษา
และชี้แนะสิ่งที่เปนประโยชนตอการศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
ตลอดจนครูอาจารยทุกทานในอดีตที่เคยอบรมสั่งสอนใหความรูทั้งศาสตรและศิลปทุกแขนงแก
ขาพเจา
ขอขอบพระคุณพนักงานและเจาหนาที่บริษัท ซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)ที่ใหความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับขอมูลดานสถานที่ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
สุ ด ท า ยนี้ ข อขอบคุ ณ ป ญ หาและอุ ป สรรคนานั ป การที่ เ ป น เสมื อ นบทเรี ย นและบท
ทดสอบความมุงมั่นอุตสาหะที่มีอยูในตัวมนุษย
อนึ่งหากโครงการวิทยานิพนธนี้กอใหเกิดคุณประโยชนทางการศึกษาอยางหนึ่งอยางใด
กั บ บุ ค คลที่ ส นใจข า พเจ า ขออุ ทิ ศ คุ ณ ความดี นี้ แ ก บุ พ การี แ ละผู มี พ ระคุ ณ ทุ ก ๆท า น สํ า หรั บ
ขอผิดพลาดและขอบกพรองใดๆที่เกิดขึ้นขาพเจากราบขออภัยไวและขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว
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