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คําสําคัญ : สุธิดา บุญจินดาทรัพย : สีสันแหงแสง: โครงการสรางสรรคงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้ง ณ
โรงแรมไอบิส หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ธีรวัฒน งาม เชื้อชิต , อ.
พรพรม ชาววัง และ รศ. ปรีชา ปนกล่ํา. 101 หนา
ผลงานวิทยานิพนธชุดนี้สรางสรรคในรูปแบบงานจิตรกรรมนามธรรมเรื่อง สีสันแหงแสง
เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมไอบิส หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต ดวยกระบวนการสรางสรรคจากแนวความ
คิด ปรัชญา และปรากฏการณของแสง เพื่อสะทอนถึงสภาพตามธรรมชาติของแสง ที่มีผลตอสิ่งที่
ประดิษฐขนึ้ โดยมนุษยกอใหเกิดสิ่งลวงตาที่สวยงาม ผลงานจิตรกรรมนั้น ผานกระบวนการเพิ่มเติม
ลดตัดทอนรูปทรง โดยใชจังหวะ ลักษณะของรูปทรงและสี ที่สามารถสื่อถึงผูชมไดถึงอารมณ และ
ความรูสึกประหลาดใจและไมแนใจไดอยางชัดเจน การสรางสรรคผลงานเพื่อติดตัง้ ในสถานที่นนั้
เปนเงื่อนไขในการสรางสรรค จึงไดมีการปรับผลงานเฉพาะตนในบางสวน ใหมคี วามสอดคลอง
กลมกลืน และ สัมพันธกับบริบทของสถานที่ ทําใหเกิดความงามทางสายตาและความรูสึกรวมกัน
โรงแรมไอบิส เปนโรงแรมสากล ที่มีสาขาอยูทั่วโลก มีกลุมเปา หมายที่ชัดเจน ไดแก หนุม
สาววัยทํางานและครอบครัวขนาดเล็ก การตกแตงภายในนั้นเนนความเรียบงาย อบอุน สบาย ให
ความรูสึกเหมือนอยูที่บานในตางแดน โรงแรมไอบิสแตละแหงนั้น มีการตกแตงคลายๆ กัน ทั้งสี
เฟอรนิเจอรในล็อบบี้และหองนอน การสรางสรรคงานจิตรกรรมเพือ่ ติดตั้งที่สาขาหาดปาตอง ตอง
คํานึงถึงเอกลักษณขอนี้ของโรงแรม ดังนัน้ งานจิตรกรรมตองมีความเปนสากลเหมือนอยางโรงแรม
รวมทั้งสะทอนและกระตุนความรูสึกสนุกและเปย มดวยความหวังของบรรดาแขกผูมาพักดวย
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The thesis “Colours of Light” consists of a series of abstract paintings to
be installed at Ibis Hotel, Patong Beach, Phuket. These paintings represent
light and its effect on manmade objects. This phenomenon creates something
of an optical illusion, beautiful yet unreal. The creating process behind the
artworks includes reducing and abstracting forms with regards to balance,
rhythm, and colors, for they must enhance and encourage the feeling of
bedazzling and entrancement among the viewers. Creating artworks for a
specific and existing locale implies that there are conditions. Therefore, the
paintings are adapted to harmonize with and relate to the context of the
location in order to generate beauty emotionally and visually.
Ibis Hotel is an international hotel meaning its partner hotels are
located around the world. The hotel has specific groups of cliental: Young
professionals and Small families. Its interior is simple, yet warm and cozy,
giving the feeling of being home n a faraway land. Each location of Ibis hotel
has similar interior design. Colors and furnishing items are comparable. This
unique quality makes creating art pieces for the hotel a challenge. They must
be as international as their site and reflect the fun and youthfulness of the
hotel’s guests.
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