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วิทยานิพนธ์นี้ เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยรูปแบบจิตรกรรมเพื่อการตกแต่ง
โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น กรุงเทพฯ โดยผู้วิจัยได้สร้างผลงานจิตรกรรมท้ังหมด 1 ชุด ผลงานแบ่งเป็นผลงาน
ย่อย 6 ชิ้น ผลงาน ผลงานท้ังหมดมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ท่ีหยิบยกแรงบันดาลใจจากความเชื่อ ความ
ศรัทธา ในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช น าเสนอมุมมองด้านความดี ความ
งามของวัฒนธรรมจีน ถ่ายทอดออกมาเป็นงานสร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ ให้ความรู้สึกสงบ สว่าง ผนวกความ
ต้องการถ่ายทอดตามทัศนคติและอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจากจินตนาการและประสบการณ์ส่วนตัว 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เกิดจากการบูรณาการแนวความคิด ของสถาปนิกผู้ออกแบบ
โรงแรมกับแนวความคิดของผู้วิจัย  แนวคิดของการออกแบบท่ีมีอยู่เดิมท าให้โรงแรมมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะในเรื่องของ สี ลวดลาย การใช้แสง ท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปกรรมจีน เช่น ลวดลายการ
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ท่ีน ามาตกแต่ง เก้าอี้แบบจีน การใช้สีผนัง และการใช้แสงในการสร้างบรรยากาศ  
ข้าพเจ้าเคารพแนวคิดเดิมของสถาปนิก โดยไม่ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง 
เพียงแต่พิจารณาว่า มีพื้นที่ส่วนใดท่ีสามารถน าผลงานศิลปกรรมของข้าพเจ้าไปมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ต้อง
พิจารณารูปแบบ  ผลงานของข้าพเจ้าสามารถประสานกลมกลืนไม่ขัดแย้ง มีลักษณะส่งเสริมซึ่งกันและกัน
และด ารงความเป็น อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมจีนไว้ 

ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะใช้รูปวงกลม ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจาก “ประตูวงเดือน” ในงานสถาปัตยกรรม
จีน โดยน ารูปแบบวงกลมของประตูวงเดือนมาพัฒนาแบบเป็นชิ้นส่วนย่อยเหมือนภาพต่อ โดยไม่ค านึงถึง
สัดส่วนของวงกลมเดิม ซึ่งภายในชิ้นส่วนย่อยของวงกลมเหล่านั้นได้น ามาใส่รายละเอียดลวดลายจีนและการ
ใช้สีตามรสนิยมจีนท่ีประสานกับผนัง  โดยใช้สีเหลือง แดง ส้ม ด า เป็นสีหลัก และให้มีสีคู่ขัดแย้งเป็นสีน้ าเงิน
และม่วง  ตลอดจนน าสาระเรื่องราวด้านความเชื่อความศรัทธาของชาวจีนน าเสนอสัญลักษณ์ทางวัตถุมงคล
ลักษณะต่างๆ 

การติดต้ังจึงมองผนังเป็นพื้นภาพ วงกลมแต่ละชิ้นได้น าไปใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับขนาด
พื้นท่ี (พื้นภาพ) วิเคราะห์มุมมอง ค านึงถึงระยะการมองระหว่างคนดูกับผลงาน ค านึงถึงองศาตาการมอง 
และค านึงถึงความรู้สึกของคนดูท่ีมีต่อผลงานควบคู่กัน  

ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาเรื่องความไม่เข้ากันของผลงานเป็นรายชิ้นและความไม่ประสานกลมกลีน
ระหว่างผลงานกับผนังติดต้ังภาพ  ซึ่งเป็นรสนิยมและทักษะท่ีสะสมมา โดยการเคารพสถาปนิกผู้ออกแบบ 
และการถ่อมตนหรือลดอัตตาของข้าพเจ้าที่ไม่ได้น าเอาความชอบและทักษะท่ีตนช านาญเป็นท่ีต้ัง ข้าพเจ้าได้
พยายามและมีความเชื่อมั่นว่า ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ประสบความส าเร็จและเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหา
โครงการในลักษณะเดียวกันนี้ได้ในระดับหน่ึง 
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This Thesis is an artistic creation process in characteristics of painting to decorate 
Shanghai Mansion Hotel, Bangkok. The researcher created the series of 6 paintings under the 
concept and inspiration from the beliefs, faithfulness in the cultures and daily life of Thai-Chinese 
community in Yaowarat District, obviously presented in the perspective of virtue and beauty of 
Chinese cultures through the symbolic artworks, its reflecting to the peace of mind and 
illumination, involving the transmission to the opinion and emotion from the imagination and 
direct experience. 

All these series of paintings originated from the conceptual integration of an architect 
who designed the hotel and researcher. The primary concept of design presented to the specific 
identities of colors, patterns and lighting under an inspiration from the Chinese art, for instance; 
the patterned design of furniture: chairs in Chinese style, wall colors selection and light setting for 
creating an atmosphere. I unchanged any architectural structures and designs as the architect’s 
primary concept, nevertheless, I have just considered which spaces can install my artworks. 
Additionally, it is necessary to consider my artworks’ characteristics that have harmony, mutually 
conformity and chinese cultural identity’s existence. 

I preferred to use the rounded shape under my inspiration from the circular door in 
Chinese architectural work, integrating as the form of jigsaw pieces, regardless to the proportion 
of original shape, increasing the Chinese patterned design on those segments of circles to be 
harmonious with the wall, using the main colors; yellow, red, orange and the opposed colors; 
dark blue and purple, also reflecting to Chinese beliefs and faithfulness through several symbolic 
characteristics of sacred objects. 

The wall is background of each circular piece in the process of an installation which is 
necessary to analyze the balance of space, distance of viewer and artwork, also regarding to the 
dimension of vision, interaction and response of viewers. 

I absolutely solved the problems with my taste and skillful experience about each 
incongruous artwork, the dissonance of artworks and wall space. Especially, I humbled and 
decreased my ego, without any consideration under my pleasure and proficient skill so as to 
respect the architect who created the ideological designs. Importantly, I researched with an effort 
and confidence that this thesis will be success and useful as the sample of solving the similar 
problems. 
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วิทยานิพนธ์นี้ ไม่สามารถส าเร็จลุล่วงลงได้หากขาดบุคคลดังต่อไปนี้ 
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และอาจารย์ สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ขอบคุณทุกความรู้ ทุกๆ ค าแนะน า ทุกๆ ประสบการณ์ที่
ได้รับจากอาจารย์ทุกท่านด้วยความเมตตา 

 

ขอขอบคุณผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนทุกท่านและมีพระคุณต่อข้าพเจ้าเร่ือยมา ดังนี้คือ  
คุณ อวิกา แจ้งเจนกิจ และคุณ นลิน หริตวร  (Red Bull & Siam winery), คุณพนมพร แสวงทรัพย์ 
(Ice café), คุณเดวิด เลวิทท์ (Ogilvy) ,พี่ป้อม ไตรรัตน์ ธนารุ่งโรจน์ และครอบครัว (Pimienta),  
พี่เล็กและพี่จักร (Pinto by Jack)  
 

ขอบคุณ นางสุนันฑา ศรีคง น้องสาวแท้ๆ ช่วยในเร่ืองการพิมพ์ในส่วนของหนังสือ
วิทยานิพนธ์ 

 

ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรและขอบคุณอาจารย์ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
ทุกท่าน ที่ให้ความกรุณา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
                ความเช่ือเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ นั้นคือ การยอมรับอ านาจเหนือธรรมชาติ  
เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถสัมผัส รับรู้ ได้จากทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ น าเข้าสู่
จิตใต้ส านึก เมื่อเกิดการบ่มเพาะความเช่ือโดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่ได้ สัมผัสเป็นกิจวัตร เป็น
เคร่ืองช่วยให้ความเช่ือนั้นเจริญเติบโตงอกงามจนเกิดรูปแบบสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง สร้างความ
เช่ือท่ีเป็นรูปธรรมและความเชื่อที่เป็นนามธรรม 
     ความเชื่อสามารถเป็นพื้นฐานในการกระท าทั้งทางดีและทางร้าย โดยธรรมดาคนเรานั้นมี
ความเช่ือและความไม่เช่ือควบคู่กัน นั้นคือ ระหว่างความศรัทธาและความไม่ศรัทธา อย่างไรก็ตาม 
ความเชื่อ ความศรัทธา มักเกิดขึ้นจากความคิดค านึงว่าสิ่งนี้ดี สิ่งนั้นไม่ดี จะส่งผลกระทบเช่นนั้น หรือ
เกิดเป็นผลกระทบเช่นนี้ จึงเกิดเป็นค าสอนหรือเป็นข้อห้ามต่างๆ ก่อให้เกิดพื้นฐานของการด ารงชีวิต
ประจ าวันเร่ือยมา เป็นวิถีทางวัฒนธรรม 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
    ความเ ช่ือและโลกทัศน์ของคนในแต่ ละสั งคมวัฒนธรรมย่อมแตกต่างกันตาม

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และพัฒนาการทางความคิดและสังคมเฉพาะตน 
    ส าหรับชาวจีนแล้วความสุขสมบูรณ์ในชีวิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ในโลกโลกียะนั้น 

ประกอบด้วย ความต้องการ 3 ประการ คือ ความมั่งคั่งร่ ารวย ความเจริญในอ านาจและหน้าที่การ
งาน และความมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาว 

    ผู้วิจัยได้สังเกต ศึกษา เรียนรู้คติทางความเช่ือของวัฒนธรรมจีนในไทย ความเช่ือเป็น
ความรู้สึกท่ีชวนลึกลับ เหนือธรรมชาติ  ชวนสงสัย ซึ่งมาในรูปสัญลักษณ์ทางวัตถุ  เป็นการตอบโต้กับ
สภาวะจิตจากภายในของตัวเองที่มีต่อวัตถุดังกล่าวที่พบเห็น 

    ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึงความเช่ือว่า ความกลัวและความไม่รู้เป็น
เหตุให้เกิดความเช่ือ และความเช่ือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดศาสนา และลัทธิต่างๆ วัฒนธรรมทาง
ความเชื่อก็เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักการ และค าสั่งสอนของศาสนาและลัทธิต่างๆ นั้น เพื่อหวังผล
ให้คลายจากความกลัวและบังเกิดความสุขแก่ตนเอง พลังและผลผลิตทางความเช่ือความศรัทธาของ
ชาวจีนจึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ทางวัตถุต่างๆมากมายที่สอดคล้องไปกับวิถีชีวิต สร้างวัฒนธรรมและ
ประเพณี ตลอดจนยังเป็นการสร้างคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความหมายทางความงามในอีกมิติหนึ่ง 

    ถนนเยาวราช เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็น 
"ถนนมังกร”บริเวณถนนเยาวราช เป็นแหล่งชุมชนชาวจีน และชาวไทยเช้ือสายจีน เป็นจ านวนมาก 
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จัดเป็นย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร ร้านทอง ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม  ร้านค้า ฯลฯ 
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชนาทาวน์ แห่ง
กรุงเทพมหานคร" จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ตั้งอยู่ในย่านเยาวราช ที่มี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างการตกแต่งในรูปแบบจีนโบราณแบบกับความทันสมัย
แบบโมเดิร์น เน้นบรรยากาศของอารมณ์ที่มีความสดใส สะดุดตา  การออกแบบที่มีการอ้างอิงจาก
ความเช่ือโดย พื้นที่ภายในห้องพักของโรงแรม จะเน้นโทนสีสันที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป 
วัสดุที่ทางโรงแรมน ามาใช้ในการตกแต่งโดยมากจะเป็นวัสดุที่ดูเก่าและโบราณจากศิลปะทาง
วัฒนธรรมจีนอย่างเด่นชัด  โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน มุ่งเน้นที่จะน าเสนอมุมมองที่สอดคล้องไปกับ
พื้นที่ย่านเยาวราชน าเสนอความงามที่เกิดจากเอกลักษณ์ทางความงามแบบจีนนิยม แขกที่มาเข้าพัก
จะได้สัมผัสมนต์ขลังของเสน่หข์องรูปแบบวัฒนธรรมจีน  

              แนวคิดทางความเช่ือมีอิทธิพลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การออกแบบใน “โครงการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่ง    โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน  กรุงเทพฯ “ ในการสร้างสรรค์งาน
จิตรกรรมนั้น มีแนวคิดในการน าผลงานศิลปะรูปแบบจิตรรม 2 มิติ เข้าไปติดตั้งภายในโรงแรม   เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความสวยงามที่สอดคล้องกับบรรยากาศ   เกิดเป็นความงามและผ่อน
คลาย โดยค านึงถึงความกลมกลืนระหว่างผลงานกับแนวทางการตกแต่งที่ต้องการให้ผู้มาใช้บริการได้
รับรู้ถึงความรู้สึกของนิ่งความสงบจนเกิดเป็นสุนทรียะทางความงามและส่งเสริมคุณค่าทาง
ศิลปะวัฒนธรรมของจีน 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ ที่แสดงคุณค่าทางสุนทรียะของศิลปะท่ีมาจากสัญลักษณท์าง

วัตถุท่ีเกดิจากความเช่ือ ความศรัทธาในวัฒนธรรมชาวจีน 
2. เพื่อน าเสนอผลงานศิลปะที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับสถานที่เฉพาะกรณี ในรูปแบบ

และการจัดองค์ประกอบ ที่มีความสัมพันธ์กับสถานที่ เพื่อตกแต่ง โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน  
กรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ภายในอาคารโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นผนังห้อง   ล็อบบี้ ห้องโถงหรือ
ผนังทางเดิน ฯลฯให้ดูมีความน่าสนใจ  ดูดี น่ามองมากขึ้น โดยการสร้างความโดดเด่นให้กับพื้นที่ด้วย
งานจิตรกรรม สร้างสรรค์ให้เกิดความหมายที่สอดคล้องกับแนวความคิด และการออกแบบของ
สถานที่ที่จะติดตั้ง  
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สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
    1. ผลงานการสร้างสรรค์จะเป็นในรูปแบบ จิตรกรรม ภาพสะท้อนความเป็นจริงทาง

ศิลปวัฒนธรรมทางความเช่ือของชาวจีน โดยน ามาส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านความงาม 
และเหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละส่วน ในพื้นที่แต่ละประเภทของโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน เพื่อความงาม
ทางสุนทรียะและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 

    2. ผลงานการสร้างสรรค์นี้จะน าแนวคิดทางความเช่ือของวัฒนธรรมทางทางความเช่ือ
ของชาวจีน โดยจะเน้นรูปแบบเหมือนจริง เป็นจุดยืนในการน าเสนอ ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมโดย
การน าเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม เป็นตัวถ่ายทอดการสร้างสรรค์และแนวคิดของผู้วิจัย 

 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ศึกษารูปแบบและเทคนิคทางจิตรกรรม 
2. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทางความเชื่อของคนจีนในประเทศไทย 
3. ศึกษาสถานที่ติดตั้งผลงานการสร้างสรรค์ ณโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน  
    (เยาวราช กรุงเทพมหานคร) 

3.1 พื้นที่บริเวณผนังหน้าล็อบบี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
3.2 พื้นที่บริเวณผนังหน้าพื้นที่ริมทางเดิน 
3.3 พื้นที่บริเวณผนังพื้นที่บริเวณในส่วนห้องพักแบบต่างๆ 

  ห้องโถงโรงแรม 
  ระเบียงทางเดินโรงแรม 
  ล็อบบี้โรงแรม 
  ผับ / เลาจน์ โรงแรม 
  ลานหน้าประชาสัมพันธ์โรงแรม 
  ห้องดีลักซ์ 
  ห้องสวีท 
  ห้องซูพีเรีย 
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ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
               1. การรวบรวมข้อมูล 

          1.1 ข้อมูลทางแรงบันดาลใจ คือ แนวคิดและรูปแบบทางวัฒนธรรมทางความเช่ือ
ของคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

          1.2 ข้อมูลของสถานที่ คือ ลักษณะแนวทางการออกแบบและแนวคิดในการ
ออกแบบโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
              2. รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างสรรค์ให้เกิดความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันระหว่างวัฒนธรรมทางความเชื่อของชาวจีนกับสถานที่ภายในโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 

2.2 ท าแบบร่าง  
2.3 เลือกแบบร่างที่ดีท่ีสุดน ามาสร้างผลงาน 
2.3 น าผลงานการสร้างสรรค์ที่ได้มีการจ าลองการติดตั้งกับบรรยากาศของสถานที่

จริง ด้วยการตกแต่งภายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อความเหมาะสมและ
สวยงาม 

2.4 น าผลงานมาวิเคราะห์ และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า 
2.5 สรุปและอภิปรายผล 

 
ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ประมาณ 1 ปี 5 เดือน เร่ิมงานวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 และเสนอ
วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระภายในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

วิธีกำรศึกษำ 
ก าหนดเป้าหมายของโครงการ คือ สร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนชั่น         
กรุงเทพมหานคร 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีดังนี้ 

2.1 ข้อมูลภาคสนาม  
 รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช มีการ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากการสังเกต ถ่ายรูป และการสอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่
โดยตรง 
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 การรวบรวมข้อมูลจากโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ในการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง เก็บ
ข้อมูลโดยการถ่ายรูป สังเกตบรรยากาศ และการสัมภาษณ์จากเจ้าหนา้ที่โรงแรม และแขกผู้เข้าพัก 

2.2 ข้อมูลภาคเอกสาร 
2.2.1 ข้อมูลจากหนังสือ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2.2.2 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2.2.3 ข้อมูลจากงานวิจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 

2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลทั้งข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม น ามารวบรวม วิเคราะห์หาความ

เช่ือมโยง ที่สามารถสอดคล้องไปกับแนวคิดในการสร้างสรรค์และสถานที่ในการติดตั้ง 
2.4  การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
2.5 สร้างแบบร่าง ให้เกิดความเหมาะสมกับสถานที่ในแต่ละส่วน เช่น การก าหนด

รูปแบบผลงานการสร้างสรรค์ให้มีขนาด สี ให้เหมาะสม โดยสร้างแบบร่างขึ้นมาหลายแบบและเลือก
แบบท่ีดีที่สุดน ามาสร้างผลงานศิลปะ 

2.6 น าแบบร่าง  มาขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนท่ีจะลงมือสร้างผลงานวิจัย 
2.7 ลงมือสร้างช้ินงานจริง พร้อมทั้งทดลองรูปแบบการสร้างสรรค์ใหม่ๆ เสมอ เพื่อให้

เกิดความหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละบรรยากาศของสถานที่ภายในโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
2.8 ปรับปรุง และตกแต่งให้เกิดความงามและสมบูรณ์มากที่สุด 

 

แหล่งข้อมูล 
1. แหล่งชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร 
2. สถานที่ติดตั้งผลงานโรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังท่าพระ 
4. การสัมภาษณ์คนไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร 
5. การลงเรียนพิเศษ สาชาวิชา ศาสตร์ ฮวงจุ้ย ของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เขตคลองสาน 

 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรค้นคว้ำ 
1. กล้องถ่ายรูป ส าหรับเก็บข้อมูล 
2. สมุดร่างภาพ กระดาษ ดินสอ ปากกา สีน้ า สีโปสเตอร์ เป็นต้น 
3. คอมพิวเตอร์ ส าหรับหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการตัดต่อภาพผลงานกับสถานที่

ติดตั้ง 
4. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน 
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4.1 สีอะคริลิก 
4.2 ผ้าใบ 
4.3 พู่กัน 
4.4 จานสี 
4.5 ไม้กระดาน 
4.6 เฟรม 
4.7 แก้วใส่น้ า 

 

ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดในกำรวิจัย 
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท าการวิจัย โดยประมาณ  80,000 บาท 

กำรเสนอผลงำน 
1. ผลงานจริงประมาณ  6  ช้ิน 
2. ภาพจ าลองผลงาน กับสถานที่ติดตั้ง 
3. แบบจ าลอง 3 มิติ ของสถานที่ติดตั้งผลงาน  
4. วิทยานิพนธ์ภาคเอกสาร 
5. เผยแพร่ผลงานวิจัย ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะ และการบรรยาย 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์  

ส ำหรับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์นั้น จ ำเป็นต้องอำศัยพึ่งพำปัจจัยต่ำงๆ มำเป็น
ข้อมูลเช่ือมโยงควำมคิด และรูปแบบวิธีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน จนเกิดเป็นกระบวนกำรเรียนรู้และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำผลงำนอย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ข้อมูลจึงมีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน และเป็นสิ่งจ ำเป็นในกระบวนกำรทดลองกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ ดังนั้น แหล่งข้อมูลต่ำงๆ 
ทั้งแหล่งข้อมูลทำงตรง และแหล่งข้อมูลทำงอ้อม จึงมีผลกับควำมคิดและทิศทำงในกำรสร้ำงสรรค์ ใน
วิทยำนิพนธ์คร้ังนี้  ข้ำพเจ้ำจะน ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 

พื้นฐานทางความคิด และประสบการณ์ส่วนตัว 
ควำมเช่ือในตัวข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรปลูกฝังควำมเช่ือ ควำมศรัทธำมำตั้งแต่วัยเด็ก 

เป็นควำมเชื่อที่ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น เป็นควำมเช่ือท่ีมำพร้อมกับควำมอบอุ่น ควำมเมตตำ ควำมหวังดี 
ควำมห่วงใย ในสังคมของครอบครัวญำติผู้ใหญ่ ตลอดจนสภำพแวดล้อมสังคมรอบตัวในขณะนั้น 
ควำมเชื่อต่ำงๆ เหล่ำนั้นถูกปลูกฝังในควำมรู้สึกนึกคิดมำตั้งแต่เด็ก โดยผ่ำนกระบวนกำรอบรมสั่งสอน 
บอกกล่ำว ข้อห้ำม และรูปแบบทำงประเพณีและพิธีกรรม หล่อหลอมจนกลำยเป็นวิถีกำรใช้ชีวิตว่ำ
อะไรควรท ำ อะไรไม่ควรท ำ อะไรต้องท ำ ซึ่งเป็นควำมเชื่อตำมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดตำมๆ 
กันมำ 

ข้ำพเจ้ำมีญำติผู้ใหญ่หลำยๆ ท่ำนเป็นชำวไทยเชื้อสำยจีนที่จังหวัดตรัง ข้ำพเจ้ำจึงมีโอกำส
ซึมซับได้รับกำรเรียนรู้ในด้ำนวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนกระบวนกำรทำงพิธีกรรม ซึ่งล้วนแล้วแต่
จ ำเป็นต้องอำศัยพื้นฐำนทำงควำมเช่ือ ควำมศรัทธำเป็นตัวก ำกับ ท ำให้ข้ำพเจ้ำรับรู้ถึงกระบวนกำร
ทำงควำมเช่ือ ควำมศรัทธำเหล่ำนั้น โดยเป็นรูปแบบทำงควำมเช่ือที่หวังผลให้เกิดเป็นมิติของควำมดี 
ควำมงำมทั้งสิ้น 

คร้ันมีโอกำสเข้ำมำเรียนและท ำงำนในกรุงเทพมหำนคร ข้ำพเจ้ำได้มีโอกำสท ำงำนใน
แหล่งชุมชนชำวจีนในย่ำนเยำวรำช มีโอกำสได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน ควำมคิด ควำมอ่ำน ทัศนคติ 
กิจวัตรประจ ำวัน และวัฒนธรรม ซึ่งในชุมชนเยำวรำชนี้มีผู้คนหลำกหลำย ส่วนใหญ่จะเป็นชำวไทย
เช้ือสำยจีน ที่สืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรมมำยำวนำน ตั้งแต่บรรพบุรุษที่อพยพมำจำกแผ่นดินจีน มำ
ตั้งหลักถิ่นที่อยู่อำศัยที่ตลำดพลู ถือเป็นต้นสำยธำรย่ำนประวัติศำสตร์ของคนจีนในบำงกอกก่อนจะ
ย้ำยมำตั้งรำกฐำนที่ส ำเพ็งและเยำวรำชในช่วงกรุงธนบุรีจนถึงปัจจุบัน ถิ่นฐำนย่ำนเยำวรำชนี้เต็มไป
ด้วย  อัตลักษณ์ของคนไทยเช้ือสำยจีนที่กระจำยตัวอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ มีศำลเจ้ำโบรำณที่สถิตควำมเช่ือ 
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ควำมศรัทธำของชำวไทยเช้ือสำยจีนในย่ำนเยำวรำช เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องสำยเลือดจีนที่สืบ
ทอดกันมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

อิทธิพลจากความเชื่อความศรัทธา 
ชำวจีนเป็นชนชำติที่ถูกปลูกฝังให้ยึดมั่นในควำมเช่ือต่ำงๆ ตำมประเพณีที่สืบต่อกันมำ

หลำยปี เร่ืองรำวต่ำงๆ ที่คนจีนเช่ือนั้นมักมีสำระแกนสำรของควำมดี ควำมงำม ควบคุมเสมอ ท ำให้
ควำมเชื่อควำมศรัทธำเหล่ำนั้นมีควำมยั่งยืนและถูกปฏิบัติตำมจนเป็นนิสัย ที่สืบทอดกันมำนำนหลำย
ทศวรรษ ไม่ว่ำพวกเขำจะอยู่ในประเทศจีน  หรือมีกำรอพยพไปยังถิ่นฐำนใดก็ตำม ชำวจีนก็ยังมีวิถีใน
กำรด ำรงชีวิตที่ไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 

ควำมเช่ือของคนจีนนั้นมีอยู่มำกมำย ซึ่งมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ ำวัน บ้ำงก็เกี่ยวข้องกับ
เทพเจ้ำหรือควำมเร้นลับของโชคชะตำของมนุษย์  บ้ำงก็เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับโชคลำง หรือผีสำงเทวดำ 
ซึ่งเป็นเร่ืองรำวที่เหนือธรรมชำติยำกต่อกำรพิสูจน์  และอำจสำมำรถแบ่งได้เป็น  3  ประกำร  คือ 

1. ควำมเชื่อมีควำมเกี่ยวข้องกับควำมมำนะพยำยำมที่จะประสบควำมส ำเร็จในชีวิต 
2. กำรแสดงควำมเคำรพนับถือต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับหรือดวงวิญญำณที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

กับตน 
3. ควำมพยำยำมที่จะแสวงหำควำมรู้ท่ีเร้นลับซึ่งเกี่ยวกับอนำคตของตน 
 
ควำมส ำคัญทั้ง  3  ประกำรนี้ ชำวจีน เช่ือว่ำพวกเขำสำมำรถจะบรรลุเป้ำหมำยได้ โดย

กำรแสดงควำมเคำรพนับถือต่อบรรพบุรุษ ท ำพิธีกรรมเพื่อให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับเกิดควำมพอใจหรือ
กระท่ังกำรหำวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อให้เขำถึงเทพยดำหรือเจ้ำทั้งหลำย ควำมเช่ือและวิธีปฏิบัติเหล่ำนี้  ชำว
จีนเ ช่ือว่ำจะส่งผลต่อวิถี ชิวิตไปในทิศทำงที่ดี   และเกิดเป็นโชคลำภ สิ ริมงคลกับชีวิต  และ
นอกเหนือจำกกำรแสวงหำโชคลำภในชีวิตแล้ว  คนจีนยังมีระเบียบวิธีกำรคิดที่ผูกพันอยู่กับคนตำย  
และต้องพยำยำมรักษำควำมสัมพันธ์ให้คนเป็นกับคนตำยต่ำงมีควำมสงบสุขด้วยกันทั้ง  2 ฝ่ำย 
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ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย  
ควำมเช่ือเร่ืองฮวงจุ้ย  เป็นควำมเช่ือโบรำณของจีนที่มีมำตั้งแต่สมัยรำชวงศ์ช่งหรือซ้อง  

(ค.ศ.  1126-1278)  ซึ้งได้มีกำรรวบรวมและจัดควำมเช่ือให้เป็นระบบ  ปรำชญ์ แห่งรำชวงศ์ช่ง  
กล่ำวว่ำ  มีควำมเช่ืออันหนึ่งที่ว่ำ  “มีกฎอันเป็นนำมอันหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวก ำเนิดของสรรพสิ่งทั้งมวล  
เมื่อสิ่งนี้เคลื่อนท่ีไปได้มีลมหำยใจเกิดขึ้น เรียกว่ำ  เป็นกฎของผู้ชำย  ( หยำง)  และเมื่อมันหยุดมันได้
ให้ก ำเนิดกฎของผู้หญิง  (หยิน)  พลังที่ท ำให้กฎทั้งสองนี้มีชีวิตขึ้นมำ  คือ  ช่ีหรือลมหำยใจแห่ง
ธรรมชำตินั้นเอง   เมือพลังช่ี  เคลื่อนไปข้ำงหน้ำ  ได้ก่อให้เกิดกฎสองกฎขึ้น  คือ  กฎผู้ชำยและกฎ
ผู้หญิง  อันมีผลต่อทั้งจักรวำล  และสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวำลนั้นเป็นล ำดับ  ซึ้งแม้ควำมเช่ือนี้จะ
เป็นรูปแบบนำมธรรม  แต่กลับเป็นที่นิยมในสังคม  ชำวจีนโดยทั่วไป  หรืออำจตีควำมระบบควำมเช่ือ
ของ  ฮวงจุ้ยในพื้นฐำนได้ว่ำ  ธรรมชำติมีชีวิตและอำรมณ์นั้นเอง  หลักกำรควำมเช่ือในระบบ  ฮวงจุ้ย  
มีบทบำทมำกในกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ  กระทั่งปัจจุบันก็ยังได้รับควำมนิยมอยู่ ตัวอย่ำงกำร
ก่อสร้ำงวัดจีน  อำคำร   โรงแรม  ร้ำนค้ำ  หรือกระทั้งกำรท ำธุรกิจ  ชำวจีนโดยมำกก็มักจะอำศัยผู้รู้ 
หรือ  ซินแส  เป็นองค์ประกอบในกำรตัดสินใจ  ด ำเนินกำรที่มีกำรอ้ำงอิงควำมเช่ือตำมต ำรำ  ฮวงจุ้ย  
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดโชคลำภ ควำมเจริญ ส่งผลเกิดควำมสมดุลตลอดจนขจัดปัดเป่ำสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคล 
 
ควำมหมำยของสี ตำมหลักของควำมเชื่อเร่ือง  ฮ้วงจุ้ย 

สี มีควำมส ำคัญในกำรดูแลตัดสินลักษณะของฮ่วงจุ้ยด้วย  โดยเฉพำะเมื่อต้องกำรสร้ำง
บ้ำนเรือน  ที่อยู่อำศัย หรืออำคำร  สถำนบริกำร  โดยสีด ำกับสีเทำ  ถือว่ำเป็นสีไม่เป็นมงคล  เป็นสี
แห่งควำมหำยนะ  หรือควำมโศกเศร้ำ  สีเขียวหมำยถึง ควำมกลมกลืน  สีเหลืองหรือสีทอง หมำยถึง 
ควำมรุ่งเรือง   สีแดงหรือสีส้ม   มีควำมหมำยเป็นควำมสุข  ควำมอุดมสมบูรณ์  สีขำว  หมำยถึง  
ควำมบริสุทธ์ิ  และสีน้ ำเงิน  หมำยถึง  ญำณแห่งสรวงสวรรค์ 
 
ความเชื่อดั้งเดิมท่ีชาวจีนรับมาจากบรรพบุรุษที่ส าคัญ คือ 

ลัทธิขงจื้อ  เป็นค ำสอนที่มีควำมส ำคัญ ซึ่งอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในสังคมไว้
อย่ำงชัดเจน คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่และลูกหลำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำมีภรรยำ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพี่น้อง หรือผู้ ใหญ่กับผู้ เยำว์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครอบครัวกับ
ครอบครัว  นอกนั้นยังมีรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของผู้คนในระดับต่ำงๆ ที่ส ำคัญ คือ 
กำรเน้นควำมกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และบรรพบุรุษ 

ลัทธิเต๋า เป็นค ำสอนทำงปรัชญำที่ว่ำด้วยชีวิตกับธรรมชำติ สอนให้บุคคลด ำเนินชีวิตโดย
ไม่ฝืนธรรมชำติ รู้จักตนเอง เอำชนะตนเองรู้จักพอ สอนให้รู้จักสันโดษ สอนว่ำกำรปกครองที่ดีนั้นไม่
ควรใช้อ ำนำจมำก  ไม่ควรมีกฎระเบียบมำก ให้เป็นไปโดยธรรมชำติเหมือนชีวิตในครอบครัว
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เดียวกัน  ต่อมำเต๋ำได้ปรับตัวผสมผสำนกับพุทธศำสนำนิกำยมหำยำนในจีนท ำให้เกิดมีซั่มเมง (ไตร
สุทธิ) หรือพระผู้บริสุทธ์ิทั้งสำม คือ เล่ำจื๊อ พ่อนโกสี (เทพผู้สร้ำงโลก) และ เง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นต้น 

 
พุทธศาสนามหายาน  นอกจำกจะช้ีทำงเพื่อกำรพ้นทุกข์เหมือนค ำสอนของพุทธ-ศำสนำฝ่ำย

เถรวำท ยังมีกำรผสมผสำนกับควำมเช่ืออื่นๆ  มีพระพุทธเจ้ำและพระโพธิสัตว์จ ำนวน
มำกมำย  พระพุทธเจ้ำองค์ส ำคัญที่สุด คือ พระอมิตำภะ และพระโพธิสัตว์องค์ส ำคัญที่สุด คือ  
พระอวโลกิเตศวร หรือกวนอิม หัวใจกำรปฏิบัติธรรม คือ ต้องมีทั้งปัญญำและกรุณำควบคู่กันไปเน้น
กำรละควำมเห็นแก่ตัวและท ำประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งเป็นที่มำขององค์กรกำรกุศลต่ำงๆ เช่น มูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง โรงพยำบำลหัวเฉียว ถนน ศำลำ โรงธรรม เป็นต้น 

 
การนับถือเทพเจ้า  เป็นควำมเช่ือที่เก่ำแก่ที่สุดที่บรรพบุรุษได้ถ่ำยทอดมำ มีเทพเจ้ำประจ ำ

สถำนที่ ทะเล ภูเขำ ป่ำ แม่น้ ำ บ้ำนเรือน ประจ ำอำชีพ เทพเจ้ำช้ันสูงที่มีคุณธรรมเป็นเลิศ ได้แก่ เทพ
เจ้ำกวนอู เจ้ำแม่ทับทิม เป็นต้น เทพเจ้ำช้ันสูงสุด ได้แก่ พระพุทธเจ้ำ พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้ำที่ถือ
ว่ำเป็นเซียนต่ำงๆ เช่น โป๊ยเซียน เป็นต้น จะมีศำลเจ้ำขนำดต่ำงๆสร้ำงไว้ในชุมชนหรือสถำนที่ต่ำงๆ 
เพื่อกำรสักกำระ 
 

ฮก ลก ซ่ิว   ควำมเชื่อจีน แทนควำมเป็นมงคล 3 ประกำรของจีน แห่งกำรอวยพร 
ฮก หมำยถึง โชคลำภและควำมมั่งคั่ง บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ คือ ประกอบพร้อมด้วย

เคร่ืองอุปโภค บริโภค แก้วแหวนเงินทอง และบริบูรณ์ด้วยบริวำรสมบัติ มีบุตร ภรรยำ ญำติมิตร คน
ใช้สอย เป็นต้น ลักษณะของฮก เป็นรูปเศรษฐี สวมหมวกมีเส้ำข้ำงหลังสูง มีผ้ำคลุมลงไปเบื้องหลัง 
แสดงโภคสมบัติ มือหนึ่งอุ้มเด็ก แสดงถึงบริวำรสมบัติ นิยมให้เป็นเด็กผู้ชำย เพรำะหมำยถึงกำรสืบต่อ
วงศ์ตระกูล มีค้ำงคำวเป็นสัญลักษณ์ เพรำะพ้องเสียงกับค ำว่ำ ควำมสุข วำสนำ 

ลก หมำยถึง บุญวำสนำ อ ำนำจ เกียรติยศ ลักษณะของลก เป็นรูปขุนนำงจีนสวมหมวก 
มีปีกหมวกกำงออกไปสองข้ำง มือถือคทำยู่อี่ ซึ่งเป็นคทำแห่งควำมสมปรำรถนำ มีกวำงเป็นสัญลักษณ์ 
เพรำะพ้องเสียงกับค ำว่ำ ยศถำบรรดำศักดิ์ 

ซ่ิว หมำยถึงอำยุยืน ลักษณะของซิ่วเป็นรูปชำยชรำหน้ำตำใจดี หนวดเครำยำวสีขำว 
ศีรษะล้ำน ส่วนหน้ำผำกโหนกนูนเห็นชัดเจน มือหนึ่งถือไม้เท้ำ อีกมือหนึ่งถือผลท้อ ซึ่งเป็นผลไม้แห่ง
ควำมยั่งยืนและมักจะมีนกกระเรียนขำวอยู่ข้ำงกำย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งควำมมีอำยุยืนยำว 
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ฮก ลก ซิ่ว มีนัยเกี่ยวกับกำรอวยพรอันเป็นมงคล ดังนั้นสัญลักษณ์ทั้งหลำยที่แสดงออกมำ
จึงเรียกว่ำ เครื่องมงคลแบบจีน เช่น 

1. ดอกโบตั๋น เป็นรำชำแห่งดอกไม้ เพรำะเมื่อปลูกที่ใดไม้อื่นจะโน้มเข้ำหำแสดงถึงอ ำนำจ
วำสนำ 

2. ดอกบัว  หรือ พุดตำนน้ ำเป็นรำชำแห่งไม้น้ ำ เป็นดอกไม้พิเศษที่สะอำดบริสุทธิ์ มีประโยชน์
ทั้งต้น และบำนได้โดยอำศัยแสงจันทร์ในขณะท่ีดอกไม้อื่นบำนโดยแสงอำทิตย์ 

3. ส้มมือ  มีรูปร่ำงมีสัณฐำนเหมือนมือพระโพธิสัตว์ แสดงถึงควำมมีโชค 
4. สิงโต  เป็นสัตว์ท่ีมีนัยแสดงถึงอ ำนำจเป็นที่รู้จักแพร่หลำย 
5. นกยูง  เป็นสัญลักษณ์ของพระอำทิตย์เพรำะแววหำงของนกยูงเหมือนแสงอำทิตย์และควำม

สง่ำงำมของนกยูง มีควำมหมำยถึงอ ำนำจวำสนำ 
6. ค้ำงคำว  เป็นสัตว์ท่ีไม่รู้จักลงดิน แสดงถึงวำสนำและอำยุยืน 
7. พระอำทิตย์  มีอำนุภำพ ให้แสงสว่ำง ให้ชีวิต เป็นเคร่ืองหมำยของอ ำนำจ เป็นตัน 

 
ตารางท่ี 1 ตวัอย่างตารางสัญลักษณ์และความหมายสิ่งมงคลทางความเชื่อของชาวจีน 
 

สัญลักษณ์สิ่งมงคล ความหมายทางความเชื่อ 
1. พระยิ้ม  สัญลักษณ์ของควำมรวย ควำมสุข และควำมอุดมสมบูรณ์ เป็นพระอ้วน

กลมยิ้มแย้ม พุงพลุ้ย มีลักษณะท่ำทำงหลำยแบบ แต่ละท่ำล้วนแล้วแต่มี
ของมงคลที่สื่อถึงควำมมั่งมี ศรีสุข 

2. เรือส ำเภำ    เรือส ำเภำ เป็นสัญลักษณ์ของควำมเจริญรุ่งเรืองทำงด้ำนกำรค้ำขำย
น ำมำซึ่งเงินทอง ช่วยกระตุ้นโชคลำภในด้ำนกำรค้ำขำย กำรเงิน ประสบ
ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ 

3. มังกร   เป็นสัญลักษณ์แห่ง พลัง อ ำนำจ ควำมยิ่งใหญ่ เพศชำย จักรพรรดิ 
ประเทศชำติ มังกรถือเป็นสัตว์ส ำคัญที่สุดของจีน และเป็นสัตว์เทพที่
ศักดิ์สิทธิ์มังกรเป็นสัตว์มงคลสูงสุด เป็นรำชำแห่งสัตว์ เป็นตัวแทนแห่ง
ควำมแข็งแกร่ง ควำมดีงำม ควำมตั้งใจ ควำมอุตสำหะ ควำมพยำยำม 
ควำมกล้ำหำญ และควำมอดทน ชำวจีนจึงถือว่ำ มังกรคือ จิตวิญญำณ
ของกำรเปลี่ยนแปลง และฟื้นฟูให้ดีขึ้น 

4. หงส ์ เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดินี ควำมงำม เพศหญิง และกำรเร่ิมต้น หรือ
กำรมีชีวิตใหม่ท่ีด ี 

5. นกยูง นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของพระอำทิตย์ เพรำะแววหำงของนกยูงเหมือน
แสงอำทิตย์และควำมสง่ำงำมของนกยูง มีควำมหมำยถึง อ ำนำจวำสนำ 
นกยูงยังเป็นสัญลักษณ์ของควำมโรแมนติกและควำมรู้สึกเป็นหนุ่มสำว 
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สัญลักษณ์สิ่งมงคล ความหมายทางความเชื่อ 
6. โคมจีน โคมจีนเป็นเคร่ืองช้ีน ำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้เกิดควำมสุข ควำมเจริญ

ควำมร่ ำรวย และยังหมำยถึง แสงสว่ำงโชติช่วงชัชวำล โคมจีน สีแดง 
เป็น สีโชคลำภวำสนำ เป็นสีมงคล เป็นควำมเจริญรุ่งเรือง ร่ ำรวยสุขภำพ
แข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุข 

7. ฟักทอง   ผลฟักทอง สื่อสัญลักษณ์ แห่งกำรเกิด กำรผุดของควำมเจริญรุ่งเรือง
เหลือกิน เหลือใช้ เงินทองมีใช้ไม่ขำด 

8. ระฆัง   เป็นสัญลักษณ์มงคล หมำยถึง กำรตื่น และกำรรู้ กำรน ำข่ำวดี เรื่องดี 
9. เหรียญจีนโบรำณ  สัญลักษณ์ที่แสดงถึงควำมมั่งคั่งร่ ำรวย มีเงินทองมำกมำย โชคลำภ  

เป็นเหรียญตรำแห่งควำมเจริญรุ่งเรือง  
10. กิเลน สัญลักษณ์ของวำสนำ ควำมมั่นคง และป้องกันสิ่งอัปมงคล 
11. สิงห ์ เป็นสัตว์มงคลที่มีอ ำนำจในภำคพื้นดิน ให้คุณทำงด้ำนแคล้วคลำดจำก

ภยันตรำยทั้งปวง  
12. คำงคกสำมขำคำบ
เหรียญ 

เหรียญ มีอีกช่ือว่ำคำงคกฟ้ำ เป็นสัตว์น ำโชค มีมงคลหมำยถึงโชคลำภ 
เงินทอง อำยุยืน 

13. กวำง เป็นสัญลักษณ์หมำยถึงยศถำบรรดำศักดิ์ ควำมร่ ำรวย  
รุ่งเรือง มั่งคั่ง อำยุยืนยำว  

14. เต่ำมังกร สัญลักษณ์ของควำมแข็งแกร่ง อำยุยืน สุขภำพดี ตั้งใจ มุมำนะ น ำไปสู่
ควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จ อย่ำงมั่นคง ยืนยำว และรวมถึงควำมเพิ่มพูน
ด้ำนทรัพย์สินเงินทอง และป้องกันคุ้มภัยจำกสิ่งช่ัวร้ำย  

15. ม้ำ     สัญลักษณ์ แทนควำมว่องไว รวดเร็ว  แข็งแรง ชำวจีนเช่ือกันว่ำ กำรใช้
ภำพม้ำแปดตัว แปด อิริยำบถ เพื่อเสริมควำมก้ำวหน้ำรุ่งเรืองในทำง
ธุรกิจกำรค้ำ ส ำเร็จรวดเร็ว ม้ำ ยังเป็นสัญลักษณ์แทนค ำอวยพรขอให้
สุขภำพแข็งแรงอีกเช่นกัน 

16. ดอกโบตั๋น       ควำมมั่งคั่ง มีเกียรติ ควำมสง่ำงำม  
17. เสือ        เป็นสัตว์เทพที่มีอ ำนำจ ใช้ป้องกันภูตผีปีศำจ และคุ้มครองชีวิต  
18. ไก่      หงอนท่ีหัวหมำยถึง ควำมมีสติปัญญำ ขยันท ำมำหำกิน 
19. สุนัข  ปกป้องทรัพย์สิน 
20. ปลำ ถือเป็นสัตว์มงคล เป็นสัญลักษณ์ของควำมมั่งคั่ง ควำม อุดมสมบูรณ์   
21. เต่ำ  อำยุยืน แข็งแกร่ง อดทน  
22. ผลท้อ  ขจัดภูตผีปีศำจ และป้องกันโรคภัย อำยุยืน  
23. สิงห์  เป็นสัตว์มงคลที่มีอ ำนำจในภำคพื้นดิน ให้คุณทำงด้ำนแคล้วคลำดจำก

ภยันตรำยทั้งปวง 
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ภำพที่  1  ภำพ  ฮก ลก ซิ่ว 
ที่มำ : สินค้ามงคล-เสริมโชค-น าโชค, เข้ำถึงเมื่อ 9 กรกฎำคม 2559, เข้ำถึงไดจ้ำก http:www. 
jittasupplylnwshop.com/category/10/ 
 
จำกภำพที่ 1 เป็นประติมำกรรมรูปเทพแห่งโชคลำภวำสนำและอำยุยืนนับ โดยนับจำกซ้ำย  
                 รูปที่ 1 คือ ฮก เทพเจ้ำแห่งโชคลำภ  
                 รูปที่ 2 คือ ลก เทพแห่งอ ำนำจ เกียรติยศ 
                 รูปที่ 3 คือ ซิ่ว เทพเจ้ำแห่งสุขภำพและอำยุยืน 
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ภำพที่  2  ภำพ ข้อมูลตัวอย่ำงสญัลักษณ์ทำงควำมเชื่อของชำวจีน 
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ภำพที่  3  ภำพ ข้อมูลตัวอย่ำงสญัลักษณ์ทำงควำมเชื่อของชำวจีน 
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ภำพที่  4  ภำพ ข้อมูลตัวอย่ำงสญัลักษณ์ทำงควำมเชื่อของชำวจีน 
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ภำพที่  5  ภำพ ข้อมูลตัวอย่ำงสญัลักษณ์ทำงควำมเชื่อของชำวจีน 
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อิทธิพลทางศิลปกรรม   
สำมำรถแบ่งเป็น  2  ประเภท  ดังนี ้

1. อิทธิพลศิลปกรรมตะวันตก  
    ข้ำพเจ้ำได้รับแนวคิดบำงอย่ำงจำกช่วงปลำยของศิลปะสมัยใหม่ Late Modern Art 

ในรำวช่วง ค.ศ. 1960 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่ำงศิลปะสมัยใหม่ Modern Art กับศิลปะหลังสมัยใหม่ 
Past  Modern Art โดยในยุคนั้นเป็นช่วงเวลำนับได้ว่ำ ศิลปะมำพบทำงตัน คือ จะพัฒนำหนีควำม
จริงไปเป็นนำมธรรมก็ไปจนสุดทำงแล้ว หรือจะเป็นทำงแนวคิดที่ตรงข้ำมกัน คือ โลกฝันเหนือจริง ก็
จะดูจะสุดทำงแล้วเช่นกัน ศิลปินในยุคนั้นจึงพยำยำม และหำทำงออกจำกควำมจ ำเจในงำนศิลปะเดิม 
ที่นิยมในยุค Modern Art  ในงำนจิตรกรรมในช่วงปลำยของศิลปะสมัยใหม่ ก็มีสิ่งที่คล้ำยกันเกิดขึ้น 
จิตรกรรมท่ีใช้ผ้ำใบทั้งผืน อำจระบำยสีเรียบเพียงสีเดียวหรือบำงคร้ังเป็นกำรระบำยสีเรียบ ต่ำงแผ่นก็
ต่ำงสี 

ข้ำพเจ้ำน ำแนวคิดของกำรพยำยำมแสวงหำทำงออกของควำมจ ำเจ ในรูปแบบศิลปะ
โดยมำกยึดในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นแบบแผ่นนิยม ส ำหรับข้ำพเจ้ำน ำเอำรูปทรงเรขำคณิต  ที่แสดง
ควำมรู้สึก อิสระ  เสรี ให้มุมมองถึงควำมแตกต่ำงมำเช่ือมโยงกับผลงำนให้เกิดควำมรู้สึกแปลกใหม่ 
เพื่อสร้ำงให้เป็นควำมน่ำสนใจกับผลงำนสร้ำงสรรค์ของข้ำพเจ้ำ 

แฟรงก์ สเตลล่ำ (Frank Stella) ศิลปินชำวอเมริกัน  เป็นศิลปินที่น่ำจับตำมองในยุค
ปลำยศิลปะสมัยใหม่ และเป็นแรงบันดำลใจให้กับศิลปินยุคหลังได้จนถึงยุคปัจจุบัน เป็นผู้สร้ำงสรรค์
ผลงำนจิตรกรรมในรูปแบบนำมธรรม ที่พยำยำมแสวงหำหนทำงศิลปะที่ให้ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีช้ัน
เชิงผลงำนของเขำมุ่งเน้นรูปทรงเรขำคณิตที่มีควำมหลำกหลำยเป็นอิสระไม่อยู่ภำยใต้กรอบพื้นที่
สี่เหลี่ยมอันจ ำเจ  แสวงหำรูปทรงใหม่ๆ เสมอ ซึ่งในช่วงเวลำนั้น ศิลปะที่พบเห็นบ่อยๆ นั้นมีควำมคับ
แคบทั้งรูปแบบและขอบเขตทำงควำมคิดที่จ ำกัดตำมสมัยนิยม แต่ผลงำนของ แฟรงก์ สเตลล่ำ นั้นมี
ควำมหลำกหลำยจนท ำให้เกิดควำมน่ำตื่นตำ ตื่นใจ ต่อสำยตำที่พบเห็น และจำกประสบกำรณ์ของเขำ 
มำจำกควำมกล้ำจะเสี่ยงใช้วิธีกำรวำดภำพแบบใหม่ มีควำมกล้ำหำญที่จะลงมือท ำ โดยผลงำนของเขำ
ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงศิลปะของอเมริกำ นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1970  รูปแบบงำนจิตรกรรมของ 
แฟรงก์ สเตลล่ำ มีช่ือเรียกว่ำ “ จิตรกรรมในกรอบรูปอิสระ”(  Free Shape Painting ) 

2.อิทธิพลศิลปกรรมตะวันออก 
ด้ำนศิลปะตะวันออก มีกำรแสดงแนวคิดในทำงปรัชญำ ควำมเช่ือขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศำสนำ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต ซึ่งแต่โบรำณศิลปะทำงตะวันออก จะเด่นชัดไปทำงที่
มุ่งเน้นทำงศำสนำและควำมเช่ือ เช่นงำนด้ำน จิตรกรรม ประติมำกรรม สถำปัตยกรรม ตลอดจนงำน
ประยุกต์ศิลป์ งำนประณีตศิลป์  และงำนหัตถกรรม ผลงำนต่ำงๆ เหล่ำนี้จะ อ้ำงอิง ศำสนำควำมเช่ือ
ระเบียบ ประเพณีนิยมเป็นส่วนใหญ่ จะมีกำรแปลกแยกออกไปบ้ำงไม่มำกนัก  เพรำะมีกำรปลูกฝัง
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แนวคิดเรื่องเคำรพครู อำจำรย์  กำรแปลกแยกทำงควำมคิดแบบประเพณีนิยม อำจหมำยถึง ควำมไม่
เครำรพต่อ ครู อำจำรย์  

ในด้ำนศิลปะปัจจุบันโลกตะวันตกเข้ำมำมีบทบำทมำก ซึ่งวัฒนธรรมแนวคิดที่เปิดกว้ำง
เสรี ของชำวตะวันตกนั้นได้ทยอยเข้ำมำมีบทบำท ที่มีอิทธิพลอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เสรีภำพทำง
ควำมคิดของชำวตะวันออกเร่ิมมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น 

แนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจำกโลกตะวันตก อำจท ำให้คิดว่ำ กำรยึดติดกับแนวคิดเดิมในคติ
ควำมเช่ือหรือระเบียบ แบบแผนตำมประเพณีเป็นเร่ืองล่ำสมัยไปแล้วในยุคนี้ หรือจะมีอยู่ก็อยู่ใน
ระบบของกำรสืบทอดหรือกำรอนุรักษ์เท่ำนั้น แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ชำวตะวันออกไม่ได้ละทิ้ง รำกเหง้ำ
ทำงวัฒนำธรรม ประเพณี ศำสนำ   ควำมเช่ือไปเลย  ยังคง รักษำอัตลักษณ์และกลิ่นอำยของแนวคิด 
เชิงปรัชญำ ควำมเช่ือศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงเสน่ห์แห่งโลกอุดมคติโดยมี
กำรผสมผสำนแนวคิดที่ทันสมัย ของระบบควำมคิดตะวันตก อย่ำงชำญฉลำดในรูปแบบ ผลงำนศิลปะ
ร่วมสมัย 
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ภำพที่ 6 ภำพตัวอย่ำงผลงำนของ แฟรงก์ สเตลล่ำ (Frank Stella) 
ที่มำ : Artnet, เข้ำถึงเมื่อ 19 พฤศภำคม 2559, เข้ำถึงได้จำก
http://http:www.artnet.com/artists/frank-stella/odelsk-i   

 
ช่ือผลงำน :    Odelsk I 
เทคนิค    :    Paintings, Mixed Media, Mixed media on board 
ขนำด   :    228.6 x 335.3 cm. (90 x 132 in.) 
ปี   :     ค.ศ.  1971 

 
อาจารย์ พิชัย  นิรันต์  เป็นศิลปินคนส ำคัญท่ำนหนึ่งในด้ำนจิตรกรรมร่วมสมัย ของ

วงกำรศิลปกรรมไทย และได้รับเกียรติยศเป็นศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ ในปี พ.ศ. 2546  ท่ำนมี
ควำมมุ่งมั่นและได้สร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวมำอย่ำงต่อเนื่องกว่ำ  40  ปี  และ
ได้มีกำรจัดแสดงผลงำนศิลปกรรมทั้งในไทยและต่ำงประเทศจนเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไป อำจำรย์
พิชัย  นิรันต์  เป็นศิลปินที่มีกำรพัฒนำผลงำนของตนเองมำโดยตลอด มีแนวคิดแน่วแน่และศรัทธำใน
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  โดยมีแรงบันดำลใจที่จะค้นหำ ศึกษำ ควำมงำมและควำมจริง ที่ให้
ควำมส ำคัญกับพุทธปรัชญำของพระพุทธเจ้ำ  สร้ำงสรรค์ผลงำนด้ำนควำมรักและควำมศรัทธำใน
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พระพุทธศำสนำ  โดยน ำเทคนิควิธีกำรสร้ำงสรรค์ตำมจินตนำกำรที่มีควำมประณีตงดงำม ด้วยทักษะ
ฝีมือ แสดงให้เห็นพุทธปัญญำที่มีอยู่ในตัวเองอย่ำงชัดเจน ผลงำนของ อำจำรย์พิชัย  นิรันต์  มักน ำเอำ
สัญลักษณ์ต่ำงๆในธรรมชำติและสัญลักษณ์ทำงพุทธศำสนำ  มำเป็นสื่อกลำงในกำรแสดงออกทำงกำร
สร้ำงสรรค์  แสดงแนวคิดควำมเชื่อและควำมจริงในทำงพุทธศำสนำ 

สะท้อนภำพเร่ืองรำวทำงหลักธรรม  ปรัชญำทำงศำสนำพุทธ ในมิติผลงำนแบบกึ่งเหมือน
จริง มีอำรมณ์กลิ่นอำยของลักษณะงำนแบบกรำฟิกเจือปนอยู่ โดยวิธีกำร ลดตัดทอน รูปทรงจำก
ควำมเป็นจริง ลงมำในระดับหนึ่ง และอำศัย รูปทรงเรขคณิตกับ คุณสมบัติของกำรใช้สี อำรมณ์ของสี 
สร้ำงให้เกิดควำมน่ำสนใจในผลงำน 

ซึ่งข้ำพเจ้ำ มีควำมสนใจในรูปแบบของกำรแสดงออกทำงอำรมณ์และแนวคิดในกำร
ท ำงำนที่มีควำมพยำยำมพัฒนำผลงำนให้มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวในเนื้อหำทำงควำมศรัทธำ ในวิถีทำง
ของงำนจิตรกรรมอย่ำงงดงำมและประณีต 

 

 
 
ภำพที่ 7  ผลงำน อำจำรย์ พชัิย นิรันต์ 
                                       ช่ือผลงำน  :    พระพุทธบำท  
                                       เทคนิค     :    สีน้ ำมันบนผ้ำใบ 
                                       ขนำด       :    159 x 125 ซ.ม. 
                                       ปี            :    พ.ศ. 2523  
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ภำพที่ 8 ภำพลำยละเอียด ผลงำน “พระพุทธบำท” อำจำรย์ พิชัย นิรันต์ 
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ภำพที่  9   ผลงำน อำจำรย์ พิชัย นิรันต์ 

                                    ช่ือผลงำน :  แสงธรรม  
                                     เทคนิค   :  สีน้ ำมันบนผำ้ใบ 
                                     ขนำด     :  170 x 130 ซ.ม. 
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ภำพที่  10  ภำพลำยละเอียด ผลงำน “แสงธรรม” อำจำรย์ พิชัย นิรันต์ 
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อิทธิพลจากรูปแบบประตูวงเดือนในงานสถาปัตยกรรมจีน 
รูปแบบของประตูโดยทั่วไป มักสร้ำงเป็นรูปทรง 4 เหลี่ยมแนวตั้ง แต่สถำปัตยกรรมจีน

โบรำณได้สร้ำงประตูวงเดือน ซึ่งถือได้ว่ำเป็นนวัตกรรมที่ไม่พบในวัฒนธรรมอื่น เป็นลักษณะพิเศษ
เฉพำะในวัฒนธรรมจีน ประตูวงเดือน จึงแสดงถึง อัตลักษณ์ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงควำมงำม
ของสถำปัตยกรรมจีน โดยให้ควำมรู้สึกถึง จินตนำกำร , ควำมคิด , ควำมฝันรับรู้ได้ถึงควำมรู้สึก เบำ 
สบำย ด้วยช่องพื้นที่ว่ำง (space) ของประตูวงเดือน ที่เกิดขอบเส้นโค้งโดยรอบมำจรดกันจนเกิดเป็น
พื้นที่ว่ำง(space)รูปทรงกลม นั้นได้สร้ำงควำมรู้สึกในมิติของจินตนำกำร จนเป็นแรงบันดำลใจที่
ข้ำพเจ้ำน ำมำหยิบยกเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

 

ภำพที่  11  ภำพตัวอย่ำงประตูวงเดือนในงำนสถำปัตยกรรมจีน 
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ภำพที่ 12 ภำพตัวอย่ำงประตูวงเดือนท่ีพบได้ ที่ วัดรำชโอรสำรำมรำชวรวิหำร(วัดจอมทอง) 
กรุงเทพมหำนคร 
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ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 
กำรศึกษำในระดับปริญญำตรี ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำองค์ในสำขำวิชำ จิตรกรรมสำกล ที่มุ่งเน้น

ผลงำนด้ำนศิลปะปฏิบัติ เป็นหลักโดยใช้เทคนิคเป็นกำร วำดภำพสีน้ ำมัน บนผ้ำใบ 2 มิติ ที่มีเนื้อหำ
เร่ืองรำวเกี่ยวข้องกับควำมเช่ือ ควำมศรัทธำทำงพระพุทธศำสนำ และในระดับปริญญำโท ข้ำพเจ้ำได้
ศึกษำเรียนรู้ในสำขำวิชำ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) เป็นวิชำที่มีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นผลงำนด้ำน
ศิลปะที่จ ำเป็นจะต้องควบคู่และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยหรือในขณะเดียวกันต้องค ำนึงถึง
ควำมสัมพันธ์กับพื้นที่ติดตั้งผลงำนด้วย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งควำมงำมตำมหลักสุนทรียศำสตร์และคุณค่ำ
ทำงศิลปะ 

ในระยะแรกของกำรศึกษำภำควิชำประยุกต์ศิลป์ ข้ำพเจ้ำได้เจำะจงมุ่งเน้นเนื้อหำเรื่องรำว
ที่ได้รับแรงบันดำลใจจำก ย่ำนชุมชนตรงถนนเยำวรำช ซึ่งเป็นสถำนที่ที่ข้ำพเจ้ำมีควำมคุ้นเคยมำเป็น
เวลำนำน โดยข้ำพเจ้ำได้น ำเสนอผลงำนเป็นรูปแบบ ภำพวำดจิตรกรรมใช้เทคนิคสีน้ ำมันเพื่อถ่ำยทอด
เร่ืองรำวเกี่ยวกับวิถีชีวิตอันดีงำมของชุมชนแห่งนี้ในลักษณะเหมือนจริง 

ต่อมำ ข้ำพเจ้ำได้รับกำรแนะน ำและค ำปรึกษำจำกคณำจำรย์ภำยในภำควิชำ จึงเร่ิมมี
แนวคิดในกำรแสดงออกทำงควำมคิดที่หลำกหลำยขึ้น มีกำรทดลองแบบลองถูกลองผิดในเชิง
สัญลักษณ์ที่จะน ำมำสื่อในผลงำนของข้ำพเจ้ำ เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีผ่ำนกำรเรียนและค ำปรึกษำ  

ผลจำกกำรศึกษำช่วงก่อนวิทยำนิพนธ์  มีผลกับกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำทดลองค้นคว้ำหำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ซึ่งแบ่งออกไป
เป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
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ช่วงท่ี1 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรายวิชา Advanced Applied Art Studio I ปี
การศึกษาท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2554 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในระยะเร่ิมต้นนั้น เป็นในลักษณะค้นคว้ำ ทดลอง หำแนวควำมคิด
อย่ำงเสรีและเปิดกว้ำงทำงควำมคิด และเทคนิค วิธีกำร ตำมควำมถนัดหรือควำมต้องกำรเพื่อให้เกิด
ควำมชัดเจนในกำรแสดงออก 

เนื้อหำที่ข้ำพเจ้ำอยำกถ่ำยทอดผลงำนคือ ข้ำพเจ้ำมีควำมสนใจและประทับใจ
เฉพำะเจำะจงกับเร่ืองรำว วิถีชีวิตชุมชน ผ่ำนถนนเยำวรำช (กรุงเทพฯ) มีควำมช่ืนชอบประเพณี 
ขนบธรรมเนียม ควำมเป็นอยู่ ควำมเชื่อ ควำมศรัทธำ สิ่งเหล่ำนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ  

ข้ำพเจ้ำน ำแรงบันดำลใจ บวกกับข้อมูลจำกกำรทดลองค้นคว้ำมำสร้ำงสรรค์ผลงำนใน
ระยะแรก เป็นผลงำนจิตรกรรมโดยใช้สีน้ ำมันมำสร้ำงสรรค์ในลักษณะเหมือนจริง 

 

ภำพที่  13  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 1  ภำพที่ 1 
 ช่ือภำพ : เจ้ำเก่ำเยำวรำช 
 เทคนิค  : สีน้ ำมัน บนผำ้ใบ 
 ขนำด   : 150 x 120 ซ.ม. 
                               ปี       :    2554 

ผลงำนช้ินแรกได้รับแรงบันดำลใจจำกเร่ืองรำว วิถีชีวิต ชุมชนในเยำวรำช กิจกรรมที่เป็น
กิจวัตรประจ ำวันในกำรด ำรงชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในย่ำนเยำวรำชของชำวไทยเช้ือสำยจีน ข้ำพเจ้ำใช้
เทคนิคกำรวำดภำพเหมือนจริง ถ่ำยทอดภำพวิถีชีวิตอย่ำงตรงไปตรงมำ เรียบง่ำย ชัดเจน และไม่
ซับซ้อน 
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ภำพที่ 14 .ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 1  ภำพที่ 2 
 ช่ือภำพ  : โคมสีแดง 
 เทคนิค   : สีน้ ำมัน บนผำ้ใบ 
 ขนำด     :   210 x 180 ซ.ม. 
                               ปี         :   2554 
 

ผลงำนช้ินที่ 2  ข้ำพเจำ้ปรับเปลี่ยนกำรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ จำกภำพวิถีชีวิตมำเป็น
หุ่นนิ่ง โดยใช้วตัถุโคมไฟจีนเป็นสื่อ ซึ่งเป็นสื่อสัญลักษณ์ที่แทนควำมควำมหมำยของสิ่งมงคลของชำว
จีน ข้ำพเจำ้สื่อควำมรู้สึกทำงอำรมณ์ของควำมเชื่อ ควำมศรัทธำของกลุ่มก้อนของโคมไฟ ข้ำพเจ้ำ
พยำยำมบ่งบอกถึงกำรอยู่รวมกัน เป็นลักษณะเดียวกัน ควำมผูกพันกลมเกลียวกัน เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และมีกำรยึดถือควำมเช่ือเดียวกันในชุมชน 
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ภำพที่ 15 ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 1  ภำพที่ 3 
 ช่ือภำพ   : ร้ำนโคม 
 เทคนิค   : สีอะคลิริค บนผ้ำใบ 
 ขนำด     :   150 x 120 ซ.ม. 
                               ปี         :   2554 
 

 ผลงำนช้ินนี้  ข้ำพเจ้ำได้กลับมำใช้กำรจัดองค์ประกอบอ้ำงอิง จำกควำมเป็นจริงในร้ำน
ขำยของมงคลในย่ำนเยำวรำช ข้ำพเจ้ำพยำยำมสื่อให้เห็นถึงควำมจริงอันเรียบง่ำยของชุมชน ไม่ปรุง
แต่ง ถ่ำยทอดเร่ืองรำวตำมควำมเป็นจริงตำมที่เห็น จำกวัตถุทำงควำมเช่ือซึ่งเป็นองค์ประกอบส ำคัญ
ส ำหรับกำรท ำพิธีกรรมทำงควำมเชื่อ 
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ช่วงท่ี 2  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรายวิชา Advanced Applied Art Studio II       
ปีการศึกษาท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2  พ.ศ.2554 

 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในระยะที่ 2 ข้ำพเจ้ำยังยึดหลักกำรทำงแนวควำมคิดเดิมคือ 
น ำเสนอเร่ือง วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ควำมเช่ือ ควำมศรัทธำของคนไทยเช้ือสำยจีน ในย่ำน
เยำวรำชในปัจจุบันที่มีเอกลักษณ์และงดงำม แต่ในภำคเรียนนี้ข้ำพเจ้ำได้ค้นคว้ำข้อมูล และควำมรู้
เพิ่มเติมจำกสถำนที่ใกล้เคียงที่มีควำมสอดคล้องเกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อมกับย่ำนเยำวรำช 
เช่น ย่ำน-    พำหุรัด ส ำเพ็ง เจริญกรุง หรือวัดจีนต่ำงๆ ในละแวกใกล้เคียงกับย่ำนเยำวรำช เพื่อ
เพิ่มพูนข้อมูลในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนช้ินต่อๆ ไป 

 

ภำพที่ 16 .ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 2  ภำพที่ 1 
 ช่ือภำพ   :    เสือตำไฟ 
 เทคนิค    :    สีอะคลิริค บนผ้ำใบ 
 ขนำด      :   150 x 160 ซ.ม. 
                               ปี          :    2554              

ผลงำนช้ินนี้  ข้ำพเจ้ำได้รับแรงบันดำลมำจำกศำลเจ้ำแม่ทับทิม ที่เป็นที่นับถือกันในย่ำน-  
พำหุรัดทั้งชำวไทยและชำวไทยเช้ือสำยจีน ข้ำพเจ้ำสัมผัสและรู้สึกได้กับควำมลึกลับทำงควำมเช่ือ 
ควำมศรัทธำ  ท ำให้ข้ำพเจ้ำเกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่สะท้อนจิตวิญญำณในชุมชน 
ข้ำพเจ้ำใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้ำใบ มำน ำเสนอมุมมองด้ำนควำมลี้ลับ ทำงควำมเช่ือ ควำมศรัทธำ 
โดยใช้ลักษณะรูปแบบเสมือนจริง ให้มุมมองของแสงและเงำเป็นตัวก ำหนดควำมรู้สึกลี้ลับ 
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ภำพที่ 17 ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 2  ภำพที่ 2 
 ช่ือภำพ  :   สิงห์หน้ำประต ู
 เทคนิค  :   สีอะคลิริค บนผ้ำใบ 
 ขนำด    :   170 x 150 ซ.ม. 
                             ปี         :   2554 
 

ผลงำนช้ินนี้  สืบเนื่องจำกผลงำนช้ินก่อนหน้ำ ยังคงเน้นเรื่องรำวของควำมเชื่ออันลี้ลับ 
ควำมมืด สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ โดยภำพที่ข้ำพเจำ้น ำเสนอในลักษณะของ “เปอร์สเปกทีบ”  มำเป็นตัวช่วยใน
กำรจัดองค์ประกอบ ส่งเสริมควำมน่ำสนใจ เปิดมุมมองจำกด้ำนลำ่งมองขึ้นไปดำ้นบน คลำยมุมมอง
คนมองพระพุทธรูป ข้ำพเจ้ำคิดว่ำมุมมองนี้บวกกับแสงงำม บรรยำกำศจะช่วยสร้ำงควำมรู้สึกของ
ควำมเชื่อควำมศรัทธำได้ 
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ภำพที่  18  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 2  ภำพที่ 3 
 ช่ือภำพ   : ตำมังกรเขียว 
 เทคนิค   : สีอะคลิริค บนผ้ำใบ 
 ขนำด     : 200 x 170 ซ.ม. 
                             ปี          :    2554 
 

ผลงำนช้ินนี้  ข้ำพเจ้ำยังน ำควำมคิดเร่ือง ควำมลี้ลับของวัตถุทำงควำมเช่ือ ควำมศรัทธำ 
ภำยในศำลเจ้ำจีน ซึ่งข้ำพเจ้ำพยำยำมทดลองปรับเปลี่ยนวัตถุที่น ำมำเป็นสื่อในกำรถ่ำยทอด ซึ่งในช้ิน
นี้ข้ำพเจ้ำน ำเสนอมังกรเขียว มำเป็นแบบ ซึ่งตำมควำมเช่ือเป็นสัญลักษณ์ของกำรปกป้อง คุ้มครอง
จำกสิ่งช่ัวร้ำย อันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะควำมเช่ือของคนไทยเชื้อสำยจีนอย่ำงชัดเจน 
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ช่วงที่ 3  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในรายวิชา Advanced Applied Art, Studio  
ปีการศึกษาที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  พ.ศ. 2555 
 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในระยะท่ี 3 นี้ ข้ำพเจ้ำยังคงมีแรงบันดำลใจจำกควำมเช่ือและควำม
ศรัทธำในย่ำนเยำวรำช ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชำวไทยเช้ือสำยจีน สะท้อนให้เห็น
สำยใยแห่งควำมเช่ือที่มีกำรสืบทอดสู่รุ่นต่อรุ่น เป็นระยะเวลำตั้งแต่บรรพบุรุษมำจนถึงรุ่นปัจจุ บัน 
ข้ำพเจ้ำน ำคุณลักษณะทำงควำมเชื่อนี้เป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในรูปแบบจิตรกรรม 
โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิคมำเป็นแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์ในรูปแบบเหมือนจริง 

 

 

ภำพที่  19  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 3  ภำพที่ 1 
 ช่ือภำพ   :     สิงห์วัดจอมทอง 
 เทคนิค    :     สีอะคลิริค บนผ้ำใบ 
 ขนำด      :    170 x 150 ซ.ม. 
                              ปี           :    2555 
 

 ผลงำนช้ินนี้  ข้ำพเจ้ำพยำยำมทดลองกำรใช้รูปแบบของกำรจัดวำงองค์ประกอบที่หลุด
ออกจำกควำมลี้ลับมำเป็นกำรจัดวำงตำมจินตนำกำร ใช้โทนสีเน้นควำมสว่ำง น ำเนื้อหำเรื่องรำวจำก
วัดจอมทอง ซึ่งเป็นวัดไทยที่ผสมผสำนอิทธิพลศิลปะจีนเข้ำมำผนวกกันอย่ำงกลมกลนื จนเกิดเป็นแรง
บันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของข้ำพเจ้ำ 
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ภำพที่  20  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 3  ภำพที่ 2 
 ช่ือภำพ   :     โคมแดง 
 เทคนิค    : สีอะคลิริค บนผ้ำใบ 
 ขนำด      : 120 x 100  ซ.ม. (โดยประมำณ) 
                               ปี          :     2555 
 

 ผลงำนช้ินนี้  ข้ำพเจ้ำน ำเทคนิคกำรจัดวำงมำเป็นตัวก ำหนดรูปแบบของผลงำน น ำขนำด
ผลงำนเล็ก, ใหญ่ หลำกหลำยขนำดมำประกอบกันเป็นกลุ่ม เน้นให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและควำม
สมดุลเป็นส ำคัญ ใช้ลักษณะเนื้อหำของผลงำน เร่ืองรำวทำงควำมเช่ือ ควำมศรัทธำ ของคนไทยเช้ือ
สำยจีน โดยกลับมำใช้สัญลักษณ์ของวัตถุทำงควำมเช่ือคือ โคมจีน เพื่อให้เกิดควำมรู้สึกสอดคล้องไป
กับผลงำนที่มีกำรจัดวำงในรูปแบบท่ีแตกต่ำงออกไปจำกเดิม 
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ภำพที่  21  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ก่อนวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 3  ภำพที่ 3 
 ช่ือภำพ   :    โคมจีน 
 เทคนิค   :     สีอะคลิริค บนผ้ำใบ 
 ขนำด     :     165  x 100 ซ.ม. (โดยประมำณ) 
                               ปี         :      2555 
 

ผลงำนช้ินนี้  ข้ำพเจ้ำใช้คุณลักษณะของกำรจัดวำง โดยได้รับแรงบันดำลใจจำกรูปทรง 
หน้ำต่ำง และประตูในศิลปะของจีน เป็นลักษณะรูปแบบ 4 เหลี่ยมผืนผ้ำเป็นแนวตั้ง มำเป็นรูปทรงที่
ใช้ในผลงำนเป็นหลัก โดยภำยในรูปทรงยังคงใช้เนื้อหำเกี่ยวข้องกับวัตถุควำมศรัทธำของชำวไทยเช้ือ
สำยจีน ภำยในรูปทรงข้ำพเจ้ำใช้สัญลักษณ์โคมจีนมำจัดวำงตำมจินตนำกำร เพื่อให้ผลทำงควำมรู้สึก
ของควำมเชื่อและควำมศรัทธำที่ดูลึกลับชวนสงสัย 
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สรุปอิทธิพลจากประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 
กำรศึกษำของข้ำพเจ้ำในระดับปริญญำโท สำขำประยุกตศิลปศึกษำ มีควำมเช่ือมโยงกัน

เร่ืองเทคนิค วิธีกำรสร้ำงสรรค์ จะมีควำมต่ำงกันในเรื่องของกำรถ่ำยทอดเนื้อหำกำรแสดงออก 
รำยละเอียดเรื่องภำพ และวธิีกำรน ำเสนอ มีกำรทดลอง ปรับปรุง ตัวรูปแบบรูปทรงในกำรน ำเสนอ 
สื่อสัญลักษณ์ในกำรน ำเสนอ กำรค้นคว้ำข้อมูลทั้งทำงตรงและทำงอ้อม กำรจ ำแนกข้อมูล ออกแบบ 
ติดตั้ง ค้นหำสร้ำงรูปแบบลักษณะเฉพำะตัว ตลอดจนวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ที่จ ำเป็นจะต้อง
ยึดโยงกับควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงผลกำรสร้ำงสรรค์กับสถำนที่ติดตั้งผลงำน เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำผลงำนสู่กำรน ำเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ต่อไป 

ช่วงที่ 4  ผลงานการสร้างสรรค์ช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2556            

ภำพที่  22  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ช่วงเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 4 ภำพที่ 1 
                        ช่ือผลงำน   :    สิ่งอันมงคล 
     ขนำด       :     350 x120 ซ.ม. (โดยประมำณ) 
     เทคนิค     :     สีอะคริลิคบนผ้ำใบ 
                         ปี           :      2556 
 

ผลงำนช้ินนี้แสดงรูปแบบของรูปทรงที่มีควำมหลำกหลำย ต่ำงขนำด กระจำยตัวกัน
ออกเป็นช้ินๆและเพิ่มจ ำนวนให้ควำมส ำคัญกับพื้นที่ว่ำง ช่องไฟ  และองค์ประกอบที่จะสร้ำงให้เกิด
ควำมสมดุล ให้เกิดกับผลงำนโดยคงไว้ซึ่งเนื้อหำด้ำนควำมควำมเช่ือ และควำมคิดด้ำนควำมศรัทธำ
ของจีน 
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ภำพที่  23  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ช่วงเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 4 ภำพที่ 2 
                        ช่ือผลงำน    :    เคร่ืองแห่งโชคลำภ 
     ขนำด        :    100 x 100 / 100 x 100 / 100 x 100  ซ.ม. 
     เทคนิค       :    สีอะคริลิคบนผ้ำใบ 
                          ปี            :    พ.ศ. 2556 
 

ผลงำนช้ินนี้ ข้ำพเจ้ำได้น ำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมำประยุกต์ใช้กับผลงำน ข้ำพเจ้ำพยำยำมทดลอง
รูปทรงต่ำงๆ เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมสัมพันธ์กันระหว่ำงรูปทรงด้ำนนอกและกำรจัดองค์ประกอบรูปทรง
ด้ำนใน ภำยในจะเป็นรูปทรงของวัตถุเชิงสัญลักษณ์ทำงควำมเช่ือ ภำยนอกเป็นรูปทรงที่สร้ำงสรรค์
ตำมควำมรู้สึกและจินตนำกำรส่วนตัว โดยที่ยังยึดโยงกับควำมรู้สึกของควำมลี้ลับของควำมเช่ือเป็น
แนวทำงหลักของกำรสร้ำงสรรค์ 
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ภำพที่  24  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ช่วงเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 4 ภำพที่ 3   
                        ช่ือผลงำน    :    โคมจีนอันมงคล 
     ขนำด        :    90 x 90 / 90 x 90 / 90 x 90  ซ.ม.  
     เทคนิค       :    สีอะคริลิคบนผ้ำใบ 
                         ปี             :    พ.ศ. 2556 
 

ผลงำนช้ินนี้ ข้ำพเจ้ำได้หำควำมสอดคล้องระหว่ำงรูปทรงภำยนอกและภำยใน ปรับปรุง
ทดลอง น ำรูปทรงกลมมำช่วยสร้ำงควำมกลมกลืน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับเนื้อหำ ทำงควำมเช่ือ 
ควำมศรัทธำในตัววัตถุ (โคมจีน) ข้ำพเจ้ำได้เพิ่มควำมหลำกหลำยของรูปทรง แสดงถึงควำมหมำยของ
ควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมอุดมสมบูรณ์ และกำรปกป้องคุ้มครอง ให้เกิดควำมชัดเจนและตอบโจทย์ทำง
ควำมเชื่อและควำมงำม 
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ภำพที่  25  ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ช่วงเสนอหัวข้อวิทยำนิพนธ์ ช่วงที่ 4 ภำพที่ 4 
                               ช่ือผลงำน    : มวลแสงแห่งควำมรุ่งเรือง 
                               ขนำด         :  95 x 95 ซ.ม. 
                               เทคนิค        : สีอะคริลิคบนผ้ำใบ 
                               ปี              :    พ.ศ. 2556 
 

ผลงำนช้ินนี้  ข้ำพเจ้ำ น ำรูปทรงของวงกลมที่มีรอบรัศมีมำจำกศูนย์กลำงไปถึงขอบมี
ขนำดและระนำบเท่ำกันหมด  ลักษณะของวงกลมจะให้ควำมรู้สึกของควำมเป็นจุดสนใจ กำรให้
ควำมส ำคัญและกำรเพ่งควำมสนใจให้เกิดกับสิ่งนั้น ซึ่งข้ำพเจ้ำน ำมำเช่ือมโยงกับสำระเร่ืองรำวทำง
ควำมเช่ือ ควำมศรัทธำของชำวจีน โดยน ำเสนอสัญลักษณ์ทำงวัตถุตำมควำมเช่ือ เช่น  โคมจีนและ
เคร่ืองห้อย ในรูปแบบต่ำงๆ  น ำมำจัดวำงให้มิติของแสงเงำแบบเหมือนจริงภำยใต้รูปทรงกลม 
ข้ำพเจ้ำพยำยำมน ำเสนอควำมเช่ือ ควำมศรัทธำตำมแนวคิดที่น ำไปสู่ควำมรู้สึกที่ดีงำม  ควำมเป็นสิริ
มงคลส่งเสริมเป็นควำมสุข ควำมสบำยใจ และแฝงนัยยะทำงควำมเชื่อที่พูดถึงควำมเจริญรุ่งเรือง 
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สรุปข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
ประสบกำรณ์ด้ำนควำมเช่ือของข้ำพเจ้ำถูกปลูกฝังควำมเช่ือควำมศรัทธำมำตั้งแต่วัยเด็ก 

ควำมเช่ือที่มำพร้อมควำมอบอุ่น ควำมดีงำม ผ่ำนกระบวนกำรอบรมสั่งสอนในรูปแบบประเพณีและ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่สืบทอดกันมำ  ซึ่งจำกประสบกำรณ์ดังกล่ำวนั้น  ถือเป็นส่วนสร้ำงให้เกิดแรง
บันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ 

จำกประสบกำรณ์ชีวิตท่ีได้มีโอกำสเรียนรู้ศึกษำแหล่งชุมชนในย่ำนเยำวรำช  ซึ่งเป็นแหล่ง
รวมของชำวจีนและชำวไทยเช้ือสำยจีนอยู่เป็นจ ำนวนมำก เป็นย่ำนเก่ำแก่ที่มีวิถีชีวิตมำยำวนำนนับ  
100  ปี ข้ำพเจ้ำได้เรียนรู้แนวคิด วีถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ตำมควำมเช่ือ ควำมศรัทธำที่สืบ
ทอดกันมำในย่ำนชุมชนแห่งนี้   จึงเป็นที่มำของแนวคิดและแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ศิลปะชุดนี้ 

ประสบกำรณ์ต่ำงๆ  ท ำให้ข้ำพเจ้ำพยำยำมสืบค้นหำข้อมูลเร่ืองรำวด้ำนควำมเช่ือ ควำม
ศรัทธำของชำวจีนเพิ่มเติม โดยหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ด้ำนวิธีคิด และแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์
ตลอดจนสำมำรถตอบโจทย์และจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของข้ำพเจ้ำได้ 

ข้ำพเจ้ำมีกำรศึกษำข้อมูลลักษณะแนวคิดของศิลปินที่ข้ำพเจ้ำมีควำมสนใจ ทั้งทำงโลก
ตะวันตกและโลกตะวันออก เช่น แนวคิดและวิธีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะ รูปแบบกำรสร้ำงสรรค์ 
มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับผลงำนสร้ำงสรรค์ของข้ำพเจ้ำ 

กระบวนกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ  ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์และมองเห็นถึงพัฒนำกำรในผลงำน
ของข้ำพเจ้ำ  มองเห็นประเด็น ปัญหำ ข้อดี  ข้อเสีย  เป็นอย่ำงไร ซึ่งเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ต่อไป 

ในช่วงผลงำนก่อนวิทยำนิพนธ์ เป็นกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจิตรกรรมแบบเหมือนจริง 
น ำเสนอมุมมองด้ำนควำมเช่ือควำมศรัทธำ สะท้อนเป็นอำรมณ์ที่ ลึกลับ ซับซ้อน เป็นพลังอ ำนำจใน
ด้ำนบวกที่แฝงอยู่ในวัตถุทำงควำมเช่ือ โดยมีกำรใช้วิธีกำรจัดวำงองค์ประกอบ  แบบแบ่งแยกเป็น
ช้ินส่วนขนำดเหมือนและต่ำงกันเป็นจังหวะตำมจินตนำกำร เพื่อต้องกำรเพิ่มควำมน่ำสนใจในผลงำน 
และน ำไปพัฒนำต่อได้ในช่วงวิทยำนิพนธ์ 
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บทท่ี 3 
การด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 
โครงการวิทยานิพนธ์นี้ ได้สร้างสรรค์ผลงานในภาควิชาประยุกต์ศิลป์ ที่เน้นความส าคัญ

ของ ความงาม ความเช่ือ ความศรัทธา ในชุมชนย่านเยาวราช สะท้อนจิตวิญญาณของผู้คนในย่าน
เยาวราช เป็นวิถีชีวิตทางความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จนเกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่
มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ 

ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอผลงานจิตรกรรม โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ออกแบบโดย
ยึดองค์ประกอบที่มีรูปทรงที่เรียบง่ายตามจินตนาการ มีการน ารูปทรงและลวดลายของโคมจีนที่ได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากย่านเยาวราช (กรุงเทพฯ) ใช้โครงสร้างของชุดสีที่สื่อกับความอบอุ่น แสดง
ความรู้สึกท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือ ความศรัทธา  ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง น ามาติดตั้งให้
สอดคล้องกับสถานที่ งานจิตรกรรมชุดนี้จึงมีการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะของโรงแรมที่
จะน ามาติดตั้ง สถานที่ติดตั้งผลงานของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน วิเคราะห์บรรยากาศ 
สไตล์การตกแต่ง แนวความคิดในการตกแต่งของในโรงแรม น ามาเป็นโจทก์ในการออกแบบผลงาน
ของข้าพเจ้า ให้เกิดความกลมกลืนไปกับแนวทางการตกแต่งของโรงแรมเดิมได้เป็นอย่างดี สร้าง
ประสบการณ์ท่ีดีแก่ผู้เข้าพักได้มากขึ้น 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
โรงแรม เซี่ยงไฮ้ แมนช่ัน  Shanghai Mansion Hotel. ตั้งอยู 479-481 ถ.เยาวราช 

สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  โรงแรม เซี่ยงไฮ้ แมนช่ัน  Shanghai Mansion 
ตั้งอยู่ในอาคารที่ได้รับการตกแต่งใหม่ซึ่งเดิมถูกปลูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435 สะท้อนความหรูหรา
ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ในยุค พ.ศ. 2473  ที่พักตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ของกรุงเทพ ส่วนใหญแขก
ที่มาพักจะเป็นชาวต่างชาติ 
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ประวัติความเป็นมาของ โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2435  สถานที่ให้บริการประวัติศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่

ที่สุดของไชน่าทาวน์และเป็นสถานที่ทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ 
แรกเร่ิมเป็นอาคารแบบจีน มีการซื้อขาย  ก่อนที่มันจะ กลายเป็น โอเปร่าเฮ้าส์  ในปี 

พ.ศ. 2451  ต่อมาได้เปิดให้เช่าอาคารและมันก็แปลงเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
ศูนย์กลางการค้าสิ่งทอ แล้วเยาวราชสแควร์ ที่รู้จักกันดีร้านอาหารที่อยู่อาศัยห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้ายา-สมุนไพร ของชาวจีน ก่อนจะกลายเป็นโรงแรม ในปี 2541 และต่อมาในปี  ในปี 2548 ก็
รับการปรับปรุงขึ้นมาอีกคร้ังและกลายเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน : เซี่ยง
ไฮ-้แมนช่ัน 

ซึ่งเป็นอาคารเปิดที่ได้รับการบูรณะเพื่อความมั่งคั่งมั่นคง ในสไตล์ ศิลปะอาร์ต เดคโคและ
รากเหง้าของวัฒนธรรมจีน ผู้เข้าพักจะได้รับการกลิ่นอายแบบยุค เซี่ยงไฮ้ ราวปี พ .ศ.2473  ตกแต่ง
ด้วยเฉดสีที่อุดมไปด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ Imperial ผ้ามั่งคั่งและรายละเอียดพิถีพิถันทุกการตกแต่ง
ภายในโรงแรม ค้นพบวัฒนธรรมอันประณีตแบบทันสมัยในเขตใจกลางไชน่าทาวน์ 

ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับเกมกระดานของจีนและหนังสือในห้องสมุด หรือผ่อน
คลายริมสวนน้ า สิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ได้แก่ โต๊ะบริการทัวร์ ศูนย์บริการธุรกิจ และเคร่ืองถอน
เงินสด นอกจากนี้ยังมีบริการซักรีดและซักแห้ง 

มีบริการอาหารเช้าแบบคอนติเนนตัล มีบริการอาหารไทยและอาหารจีนที่ห้องอาหาร 
พร้อมท้ังบริการน้ าชายามบ่าย รวมถึงมีบริการค็อกเทลและดนตรีแสดงสดที่ Cotton jazz bar  

โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน สร้างขึ้นในปี 1892 สถานที่ให้บริการแห่งนี้ เป็นอาคารเก่าแก่
ที่สุดของไชน่าทาวน์ 

ในช้ินนี้ ข้าพเจ้าเลือกท่ีจะเสริมภาพลักษณ์ในบริเวณพื้นที่ ช้ัน 5 ของโรงแรม ด้วยเหตุผล
กับการเล็งเห็นความส าคัญของบริเวณนี้ให้เกิดความโดดเด่นและน่าสนใจขึ้น 

โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น มี 6 ช้ันบริการ แบ่งย่อยเป็นแต่ละประเภทดังนี้ 

1. รอบบี้  1  จุด 
2. ห้องอาหาร  3  จุด 
3. ห้องพัก 4  จุด ทั้งหมด 76 ห้อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

3.1 ห้องดีลักซ ์
3.2 ห้องสวีท 
3.3 ห้องสุพีเรีย 

4. ห้องโถง และลานอเนกประสงค์ 
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5. มินิบาร ์
6. ห้องประชุม สัมมนา 
7. ห้องจัดเลี้ยง 
 

พื้นที่ (ชั้น) ประเภทห้อง 
ช้ันที่ 1 ห้องล็อบบี้ + มินิบาร์ + ลานอเนกประสงค์ 
ช้ันที่ 2 ห้องสวีท + ห้องอาหาร 
ช้ันที่ 3 ห้องดีลักซ์ + ห้องอาหาร 
ช้ันที่ 4 ห้องสุพีเรีย 
ช้ันที่ 5 ห้องสุพีเรีย + ห้องโถง 
ช้ันที่ 6 ห้องประชุม + ห้องจัดเลี้ยง 

 

แผนที่โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 

 

ภาพที่ 26 ภาพประกอบแผนที่ติดตั้งของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
ที่มา :  ข้อมูลจากนามบัตรโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพถ่ายด้านหนา้โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
 

 
 

ภาพที่  27  ภาพด้านหนา้โรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนช่ัน 

สถาปัตยกรรมภายนอกของโรงแรมนั้น มีการจ าลองรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมจีนโบราณ
อย่างเด่นชัด โดยน ารูปแบบเจดีย์จีนมาเป็นจุดน าเสนอหลัก มีลักษณะยกระดับเป็นช้ันๆ มีหลังคา
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายหลังคาทั้ง 2 ด้านบานออกเป็นเส้นโค้ง แต่ละช้ันตรงกลางอาคารจะมีระเบียง
ประตูยื่นออกมาเพื่อสัมผัสวิวและบรรยากาศภายนอก 
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ภาพที่  28  ภาพสภาพแวดล้อมรอบโรงแรม 

โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน  ตั้งอยู่ที่  ถนน เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
เรียกว่าอยู่ในย่านเยาวราชที่มีความตื่นตัว และผู้คนมากมายคึกคักอยู่ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง ซึ่ง
สภาพแวดล้อมที่อบอวลไปด้วยขนบธรรมเนียมแบบจีนท าให้ย่านนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชาวต่างชาติต่างๆ เช่น จีน ฝร่ัง ฯลฯ สร้างความเป็นอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะต้น และบริเวณ
ถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีน และคนไทยเช้ือสายจีนที่อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากนี้ จัดว่าเป็น
ย่านธุรกิจการค้า การเงินการธนาคาร ร้านทอง ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ มาช้านาน โดย
ขนานนามถนนเยาวราชแห่งนี้ว่า “ไชน่าทาวน์ แห่งกรุงเทพฯ” 
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ภาพที่  29  ภาพบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในโรงแรม 

ภาพบรรยากาศสภาพแวดลอ้มโดยรวมของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน จัดเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ย่านถนนเยาวราช มีจ านวน

ห้องพักทั้งหมด 76 ห้องพัก ใช้ลักษณะในการออกแบบตกแต่งระหว่างศิลปะจีนโบราณ ผสมผสานกับ
ความสะดวกสบายแบบสมัยใหม่ และมีกลิ่นอายของสังคมวัฒนธรรมจีนในช่วงปี 1930 ซึ่งเป็นช่วง
ปลายราชวงศ์ช่ิง และเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงอ านาจในจีน บรรยากาศโดยรวมจะแบ่งโซนกันอย่าง
ชัดเจน แต่ละโซนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่ชัดเจนด้วย โดยใช้โทนสีและลักษณะการตกแต่งที่ให้
ความรูส้ึกแตกต่างกันออกไป เพื่อสร้างความรู้สึกของความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน โดยคงไว้ซึ่งมูล
ฐานการตกแต่งในรูปแบบวัฒนธรรมจีนเป็นหลักทุกโซน การออกแบบทางสถาปัตยกรรมมี
กระบวนการใช้สีหลากหลาย สะดุดตา เป็นจุดเน้นให้เกิดความน่าสนใจ โครงสร้างภายในอาคารจะ
เป็นโครงสร้างแบบอาคารทั่วไป มีพื้นที่เปิดโล่งเรียบง่าย สลับกับพื้นที่ย่อย แบ่งเขตบริการ พื้นที่ทุกๆ 
พื้นที่จึงพยายามมุ่งเน้นการใช้งานให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด 
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ภาพที่  30  บรรยากาศในลอบบี้ (Lobby) ของโรงแรม 

ในโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน มีการออกแบบบริเวณที่ รับรองแขก จะใช้ลักษณะการ
ผสมผสานกันระหว่างภาพรวมลักษณะกับลักษณะทางความเช่ือของวัฒนธรรมจีน น าเสนอความ
หรูหราให้สอดประสานกับความเช่ืออย่างเป็นอัตลักษณ์ มีการผสมผสานวัสดุในการตกแต่งกันระหว่าง
โครงสร้างวัตถุแบบจีนโบราณกับโครงสร้างวัสดุแบบร่วมสมัย อีกทั้งแสดงการจัดแสดงในจุดพื้นที่
โดยรวมเป็นแสงสลัวๆ สลับกับการเปลี่ยนโทนสีของแสงที่ใช้ภายในห้องรับแขก มีการเคลื่อนไหวของ
แสงอย่างเป็นจังหวะ เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่ มีสะพาน
ไม้ราวสีแดงทอดข้ามจากหน้าโรงแรมไปสู่บริเวณของพื้นที่ห้องรับแขก เป็นการสร้างลักษณะเด่น และ
สร้างลักษณะจากสาระทางความเชื่ออย่างหนึ่ง  
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ภาพที่  31  ภาพบรรยากาศห้องอาหาร 

บริเวณห้องอาหารมีการออกแบบตกแต่งที่ดูเป็นสไตล์เรทโทร (Retro) มีการผสมผสานรูป
แบบเดิมกับแบบสมัยใหม่ มีสีเอิร์ธโทนให้ดูหรูหรามีระดับ ใช้สีแดงจากเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ หมอน 
โคมไฟ และลวดลายโซฟา เป็นจุดเด่นดึงดูดความน่าสนใจ พื้นห้องจะสลักมีลายหมากรุกกับพื้นที่เรียบ
มันวาว เพื่อแยกระดับพื้นที่การให้บริการ 
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ภาพที่  32  ภาพบริเวณห้องประชุม 

 

 
 

ภาพที่  33  ภาพบรรยากาศบริเวณมินิบาร์ 
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ภาพที่  34  ภาพบรรยากาศ ห้องจัดเลี้ยง 

ห้องจัดเลี้ยง เป็นบริเวณห้องโถงขนาดใหญ่อยู่บนช้ัน 6 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน พื้นปู
ด้วยไม้ปาร์เก้ มีระเบียงยื่นทอดบันไดเป็นช้ันๆ แบบเวทีห้องจัดเลี้ยง ด้านบนเป็นโครงเหล็กประกอบ
เป็นรูปโค้งคล้ายโดม  ภาพรวมของห้องดูโปร่งสบาย มีอากาศถ่ายเท ไม่อึดอัด ใช้โทนสีขาวเป็นสีหลัก 
ห้อยโคมไฟระย้า ดูหรูหราเป็นทางการ โดยทั่วไปลักษณะห้องจัดเลี้ยงช้ัน 6 ของโรงแรมมีลักษณะ
ธรรมดาไม่มีรูปแบบของวัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมตะวันออกอยู่เลย เป็นเพียงห้องโถงส าเร็จรูป
เพื่อประโยชน์ด้านการใช้งานเท่านั้น 
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ภาพที่  35  ภาพบรรยากาศห้องสุพีเรียร์  Superior Room 

 

เป็นห้องแบบจีนโบราณตกแต่งด้วยหมอนอิงผ้าไหมสีสันสดใสและมีเตียงสี่เสาสไตล์โอ
เรียนเต็ล มีห้องน้ ากว้างขวางในตัวซึ่งมีเคร่ืองใช้ในห้องน้ าคุณภาพสปา  แบบเดี่ยวกับห้องสวีทมินิ ที่ 
แสดงความมีชีวิตชีวามีความสุขและตื่นเต้นคุณมีสไตล์จีนร่วมสมัยเก๋ไก๋ท่ีรวมของเก่างดงามด้วยผ้าไหม
ที่สดใสในผลไม้สด, สีอ่อนเยาว์ท่ีท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้โบราณ  
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ภาพที่  36  ภาพบรรยากาศห้องดีลักซ์ห้องดีลักซ์ Deluxe Room 
 

เป็นห้องเตียงใหญ่มีเฟอร์นิเจอร์สีเข้มและผ้าไหมจีนเนื้อนุ่มละเอียด ห้องเตียงใหญ่มีพืน้ที่
นั่งเล่น, อ่างอาบน้ าแบบลอยตัวและมีฝักบัวแยกเป็นสัดส่วน อีกทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 
 
ภาพที่  37  ภาพบรรยากาศห้องสวิทห้องสวีท Suite  Room 
 

เป็นห้องที่มีรายละเอียดการตกแต่งของผ้าตกแต่งสีสันสดใสและเฟอร์นิเจอร์สีเข้ม ห้องมี
เตียงนอนเล่นส าหรับสองท่านและมีพื้นที่นั่งเล่นซึ่งที่มีวิวเหนือสวนน้ า 
 

http://www.booking.com/hotel/th/shanghai-inn.th.html#RD2723402
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ภาพที่  38  ภาพวัสดุการตกแต่งที่บ่งบอกถึงความเช่ือของโรงแรม 

ภายในโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน แทบทุกจุดของพื้นที่จะมีวัสดุที่มาตกแต่งที่บ่งบอกซึ่งความ
เช่ือในวัฒนธรรมจีนได้เป็นอย่างดี เช่น 

พระยิ้ม หมายถึง ความรวย ความสุข และความอุดมสมบูรณ์  

คมจีน หมายถึงสีโชคลาภวาสนา เป็นสีมงคล เป็นความเจริญรุ่งเรือง ร่ ารวย 

ดอกโบตั๋น หมายถึง  ความงาม ความโชคดี ความมีเสน่ห์  

มังกร หมายถึง พลัง อ านาจ ความยิ่งใหญ่ 

หงส์           หมายถึง ความงาม และการเร่ิมต้น หรือการมีชีวิตใหม่ท่ีดี  

กิเลน          หมายถึง วาสนา ความมั่นคง และป้องกันสิ่งอัปมงคล  

ตัวอย่างวัตถุมงคลเหล่านี้เป็นเคร่ืองหมายถึง แสดงความเช่ือ ความศรัทธา ที่มีอยู่ในบริเวณพื้นฐาน
ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
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วิเคราะห์ข้อมูล โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ มีการก าหนดให้ข้าพเจ้าได้ท าการค้นคว้าข้อมูล

จากหลายแหล่งข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน เช่น จากหนังสือ เวปไซต์ของทาง
โรงแรม เวปไซต์แนะน าสถานที่ท่องเที่ยว และข้อมูลโดยตรงจากการติดต่อสอบถามทางโรงแรม ซึ่งมี
ผลท าให้ทราบถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการออกแบบของโรงแรมแห่งนี้ กล่าวคือ โรงแรมแห่งนี้มี
แนวคิดในการน าศิลปะทางความเช่ือของวัฒนธรรมจีนมาผสมผสานกับความสะดวกสบายของการ
บริการสมัยใหม่อย่างมีเอกลักษณะ การตกแต่งโรงแรมจะใช้วัสดุทั้งใหม่และเก่าแบบจีนโบราณน ามา
จัดวางรูปแบบใหม่ให้เกิดความสะดวกสบาย ทันสมัย สร้างบรรยากาศให้คล้ายกับการกลับไปสัมผัส
กับอารยธรรมของชาวจีนในสมัยโบราณที่เน้นคุณค่าทางความงาม ตามระเบียบความเช่ือ ส่งเสริม
ความรู้สึกในทางบวก สะท้อนความหมายของความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น 

ด้านสถาปัตยกรรม โดยภาพรวมการออกแบบตัวโครงสร้างอาคารจะเป็นแบบร่วมสมัย 
เป็นโครงสร้างรูปทรงมาตรฐานเรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตัวอาคารบางส่วน
โดยร่วมจากช้ัน 2 และช้ัน 5 มีลักษณะทึบตัน แต่แก้ปัญหาโดยการใช้สีผนังที่สดใสและแสงไฟที่สลัว
เป็นแสงนวล สลับการให้ลวดลายจีนต่างๆ มาช่วยให้ลดความแข็งกระด้างของโครงสร้างอาคาร
โดยรวมได้ ส่วนพื้นของตัวอาคารจะมีลักษณะการใช้ปูนเปลือยพื้นขัดมัน ตัดความโดดเด่นของแสง
และสีบนผนัง และวอลเปเปอร์ให้ดูละมุนและเรียบง่ายขึ้น พร้อมผ้าไหมมันวาวในลวดลายแบบโบราณ 

วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในตัวอาคารจะเป็นลักษณะของไม้แกะสลักเป็นช่องๆ มี
ลวดลายแบบจีนโบราณทั้งราวบันได ฝ้าเพดาน ประตู ช่องลม ฉากกั้นห้อง และบางส่วนของหน้าต่าง 
ก็แสดงศิลปะจีนอย่างเต็มท่ี เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเน้นสไตล์แบบจีนมาก แต่ไม่ทั้งหมด เฟอร์นิเจอร์
บางอย่างจะผสมผสานสไตล์ วิเทส และ รทโทเข้าไปด้วย เพื่อสร้างให้เกิดมุมมองและรูปแบบความ
น่าสนใจในการตกแต่ง  วัสดุประเภทผ้า จะเน้นผ้าใหม่มันวาวหลากสี ลวดลายมงคล เช่น ดอกโบตั๋น 
มังกร กิเลน นกยูง เป็นต้น 

สีสันภายในตัวอาคาร มีการแบ่งพื้นที่ในการใช้สีที่แตกต่างกันเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ความหลากหลาย เพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ตัวอย่างเช่น สีเหลือง สีแดงหม่น สีแดงอิฐ สีแดงเลือดหมู สี
เขียวอ่อน สีเขียวตองอ่อน สีม่วง สีขาว และสีน้ าตาลเข้ม เป็นต้น โดยสลับการใช้ลวดลายวอลเปเปอร์ 
เป็นลายมงคล หรือลวดลายภาพวาดหมึกจีนโบราณ เฉพาะพื้นที่ช้ัน 1 ของทางเข้าห้องรับแขกจะเป็น
รูปแบบลายผนังอิฐบล็อกเรียงกันเป็นหลัก ขั้นด้วยบานหน้าต่างลวดลายจีนโดยมีสะพานไม้สีแดงมา
สร้างจุดเด่นให้กับสถานที่ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น ท าให้เห็นถึงลักษณะพื้นฐานทางแนวคิดในการออกแบบที่
อาศัยบุคลิกทางกายภาพของความเชื่อผ่านวัสดุที่ให้ในการออกแบบ ที่มุ่งส่งเสริมการรับรู้ถึงความเป็น
มงคลและอัตลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมจีนที่สอดคล้องผสมผสานกับความร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืน 
และลักษณะแนวคิดในการตกแต่งสถานที่และแนวทางสร้างสรรค์ในผลงานของข้าพเจ้าที่ผ่านมา มี
จุดเช่ือมโยงที่มีลักษณะเหมือนกันคือ ข้าพเจ้าน าเสนอเร่ืองราวความเช่ือความศรัทธาที่มีอยู่ใน
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วัฒนธรรมจีน ส่งเสริมความงาม โดยใช้สื่อสัญลักษณ์ของวัตถุมงคลตามแนวคิดทางความเช่ือของชาว
จีนที่ก่อเกิดความงามท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม 

การเลือกจุดติดตั้งภายในของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ข้าพเจ้าเห็นว่า จุดที่มีความเป็นไปได้ที่จะ

ออกแบบติดตั้งผลงานเพื่อตกแต่งพื้นที่ คือ บริเวณพื้นที่ห้องโถง พื้นที่ช้ัน 5 ของโรงแรม ซึ่งสามารถ
แบ่งย่อยได้เป็น 6 จุด ดังนี้ 

1. จุดติดตั้งที่ 1 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถงติดกับเก้าอี้ยาว 
2. จุดติดตั้งที่ 2 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถง ถัดไปจากจุดที่ 1 ก่อนถึงบริเวณ 

  ทางเดินด้านใน 
3. จุดติดตั้งที่ 3 บริเวณจุดติดทางเดินสุดในสดุ ด้านในห้องโถง 
4. จุดติดตั้งที่ 4 บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 
5. จุดติดตั้งที่ 5 บริเวณผนังด้านขวาของพื้นที่รับแขกขวามือ 
6. จุดติดตั้งที่ 6 บริเวณผนังด้านขวาด้านหนา้ทางเดินติดกับลิฟต์ 
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ภาพที่  39  ภาพบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่ติดตั้ง ชั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่  40  ภาพจุดติดตัง้  จุดที่ 1 ของช้ัน 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 

 

 
 

ภาพที่  41  ภาพจุดติดตัง้  จุดที่ 2 ของช้ัน 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่  42  ภาพจุดติดตัง้  จุดที่ 3 ของช้ัน 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 

 

 
ภาพที่  43  ภาพจุดติดตัง้  จุดที่ 4 ของช้ัน 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่  44  ภาพจุดติดตัง้  จุดที่ 5 ของช้ัน 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 

 

 
ภาพที่  45  ภาพจุดติดตัง้  จุดที่ 6 ของช้ัน 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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วิเคราะห์สถานท่ีติดตั้งผลงานจิตรกรรม 
โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน มีลักษณะการตกแต่งสไตล์ศิลปกรรมของทั้งภายนอกและภายใน 

โครงสร้างสถาปัตยกรรมจะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะจีนโบราณกับความสะดวกสบายแบบร่วม
สมัย เน้นบรรยากาศท่ีสดใส สะดุดตา การออกแบบมีลักษณะอ้างอิงจากความเช่ือ โดยพื้นที่ภายในแต่
ละห้องของโรงแรมจะเน้นโทนสีที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป วัสดุที่ทางโรงแรมน ามาใช้ในการ
ตกแต่ง โดยมากจะเป็นวัสดุที่ดูเก่าและโบราณของศิลปะจีน 

 

แผนผังและจุดติดตั้งผลงานจิตรกรรม 

 
ภาพที่  46  ภาพแผนผังและจุดติด   

 

สมมติฐานการออกแบบผลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งพื้นท่ีชั้น 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เยาวราช (กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นย่านที่มีประชากร

หนาแน่น ผู้คนโดยส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะเป็นชาวไทยเช้ือสายจีน ถนนเยาวราชเป็นถิ่น
ท่องเที่ยวหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่มีความน่าสนใจ ทั้งเป็นแหล่งธุรกิจการค้าของคนไทยเช้ือสายจีน ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของข้าพเจ้า จึงจ าเป็นต้องผนวกแนวคิด วัฒนธรรม 
ความเชื่อให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับลักษณะการออกแบบและการตกแต่งของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ันได้ 
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การสร้างความงามและสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับโรงแรมได้อย่างกลมกลืน สะท้อนภาพลักษณ์
ทางความเชื่อที่ดีงามของวัฒนธรรมจีน 

การติดตั้งผลงานแต่ละช้ินต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับจุดติดตั้งเป็นส าคัญ ค านึงถึง
องค์ประกอบของพื้นที่ติดตั้ง ความสมดุล ความกลมกลืน บริบทพื้นที่ติดตั้ง จูงใจให้เห็นสาระทาง
ความงามได้ 

จุดติดตั้งผลงานคือ บริเวณช้ัน 5 ของโรงแรมนั้นจะเป็นลอบบี้รับรองแขกของช้ัน 5 เป็น
จุดพักผ่อนจุดหนึ่งที่มีความส าคัญ จึงจ าเป็นจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลายและดึงดูด
ความประทับใจ ข้าพเจ้าตระหนักถึงความส าคัญนี้ จึงเลือกน าเสนอผลงานจิตรกรรมเข้าไปจัดการกับ
พื้นที่เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดด้านความงาม 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เพื่อติดตั้งบริเวณพื้นที่รับรอง ช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้

แมนช่ัน ข้าพเจ้าค านึงถึงการมีส่วนร่วมระหว่างผลงานจิตรกรรมกับความเป็นปัจเจกของสถานที่ โดย
มีแนวคิดเร่ืองความเช่ือ ความศรัทธาของคนไทยเช้ือสายจีนในย่านเยาวราช มาเป็นจุดเร่ิมในการคิด
สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มความน่าสนใจให้เกิดกับพื้นที่ติดตั้ง ถ่ายทอดความรู้สึกที่มี
ความหมายทางความเช่ือ โดยใช้วัตถุเชิงสัญลักษณ์มาเป็นตัวสะท้อนความรู้สึกถึงความสว่าง ความ
รุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ เป็นความงามท่ีควบคู่ไปกับความเช่ือของชาวไทยเช้ือสายจีน 

การแสดงออกของผลงาน สัญลักษณ์ทางวัตถุมงคลทางความเช่ือ ความศรัทธา น าไปสู่
ความรูส้ึกปิติ ยินดี สว่าง อบอุ่น เป็นความงามท่ีแฝงเร้นอยู่ในตัววัตถุมงคลของชาวจีน ผลักดันให้เกิด
ความรู้สึกในแง่บวกที่เกิดจากความหมายของวัตถุมงคลที่ส่งเสริมความรู้สึกท่ีดีงามได้ในตัวของมันเอง 

การออกแบบรูปทรง ข้าพเจ้าน าสัญลักษณ์ของวัตถุมงคลซึ่งมีหลากหลายรูปทรงและ
รูปแบบมาจัดวางโดยค านึงถึงการตอบสนองความรู้สึกด้านความงาม มีจุดมุ่งหมายให้เกิดมิติแห่งความ
งามที่แปลกตาออกไป โดยมีนัยทางเอกภาพ เป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์รูปทรงเพื่อให้เกิดความ
น่าสนใจของผลงาน 

ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ หัวข้อ จินตภาพแห่งความศรัทธาและความเช่ือ : โครงการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน กรุงเทพฯ มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
สุนทรียภาพทางความงามที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของความเช่ือ ความศรัทธา จากบริบทของวัตถุ
มงคลต่างๆ ที่หลากหลายเป็นพลังที่สุขสว่างที่ฝังลึกในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชนชาวไทยเช้ือสาย
จีนในย่านเยาวราช 
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การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
การสร้างสรรค์ผลงานนั้น เมื่อได้สรุปความคิดในการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ก็

จะเร่ิมต้นขึ้น ในขั้นแรก ท าการร่างแบบรูปทรงที่ต้องการเป็นรูปทรงภายนอก โดยค านึงถึงหลัก
เอกภาพ ความเหมาะสม ความสมดุลของผลงาน ทั้งขนาดภาพร่าง จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อจะน ามาคัดเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานที่ที่จะน ามาติดตั้ง ต่อมาเป็นการ
ก าหนดภาพร่างภายในรูปทรงที่ต้องการ น ามาใส่เนื้อหา เร่ืองราว รูปทรงเชิงสัญลักษณ์ บ่งบอก
อารมณ์และความรู้สึกที่เกิดจากเร่ืองราว สีสัน น้ าหนัก และแสงเงา มิติหาจุดดี จุดด้อย เพื่อความ
สมบูรณ์ที่สุดของผลงาน 

และด้วยโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช เป็น
แหล่งการค้าที่หลากหลายของชาวไทยเช้ือสายจีน จึงมีความคึกคัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวคนไทยและ
ชาวต่างชาติได้เป็นจ านวนมาก 

ดังนั้น การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ จินตภาพแห่งความเช่ือและความ
ศรัทธา เพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงแนวคิดการตกแต่งของโรงแรม
ตลอดจนสภาพแวดล้อม ทั้งภายในบริเวณโรงแรมและภายนอกของโรงแรม เพื่อให้เกิดผลเป็นความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกันได้อย่างกลมกลืนกับแนวคิดและรูปแบบของผลงาน ส่งผลให้สามารถ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่นให้โดดเด่นขึ้นได้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานที่ติดตั้ง ทั้งแนวคิดและการออกแบบตกแต่งโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน จึงสามารถสรุปเป็นแนวทางในการน า
เทคนิคทางจิตรกรรมมาช่วยในการตกแต่ง โดยในแต่ละจุดควรเช่ือมโยงและสอดคล้องกับสถานที่ได้
อย่างกลมกลืน โดยค านึงถึงหลักสุนทรีย์ทางความงาม เพื่อให้แขกผู้มาเข้าพักได้รับความรู้สึกที่ผ่อน
คลาย ดื่มด่ ากับสไตล์การตกต่างในรูปแบบวัฒนธรรมจีนได้อย่างเต็มท่ี 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า แต่ละพื้นที่ที่ตกแต่งบริเวณห้องโถง ช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้
แมนช่ัน จัดเป็นลักษณะพื้นที่ค่อนข้างเปิดโล่ง เป็นผนังสีเดียว ท าให้อาจดูเลี่ยนและสร้างความอึดอัด
ได้ อีกทั้งยังไม่มีผลงานศิลปะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสถานที่ เหตุนี้จึงเสนอรูปแบบผลงานจิตรกรรมที่
ค านึงถึงเนื้อหาทางแนวคิดอารมณ์ที่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับสถานที่ในภาพรวม โดยเน้นเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับความงามตามความเช่ือของวัฒนธรรมจีนเข้ามาจัดการกับพื้นที่ติดตั้ง เพื่อให้ผลทาง
ความงามสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีกับสถานที ่
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

1. การหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนที่ 1 จากการเคยสัมผัสและเคยท างานในแหล่งพื้นที่ถนน

เยาวราช ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ในชุมชนย่านชาวไทยเช้ือสายจีน การใช้ชีวิตประจ าวัน แนวคิด
ทางความเช่ือ รูปแบบประเพณี บ่มเพาะให้ข้าพเจ้าเกิดแนวคิดและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานตามคติทางความเชื่อ 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล และการด าเนินการสร้างสรรค์ 
จากประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม ข้าพเจ้ารวบรวมมาให้

เกิดการตกผลึกทางความคิด จึงสามารถก าหนดส่วนของแนวเร่ืองและเนื้อหาในแต่ละจุดการติดตั้ง 
มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางสุนทรียความงาม ให้มีบริบทสอดคล้องกับเนื้อหาของพื้นที่เป็นส าคัญ โดยแต่ละ
พื้นที่ติดตั้งจะมีแนวคิดในการคิดสร้างสรรค์ตามหลักองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้ง
รูปแบบและการก าหนดขนาดผลงานตามแนวคิดของสถานที่ให้ลงตัวมากท่ีสุด 

  

ข้อมูลส าหรับการออกแบบ 
1. ข้อมูลด้านเนื้อหาเรื่องราว แหล่งข้อมูลส าหรับใช้ในการออกแบบ ได้แก่ 

1.1 สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตบริเวณถนนเยาวราช 
1.2 โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
1.3 อินเตอร์เน็ต 
1.4 จากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวใน

ย่านเยาวราช 
 

การสร้างภาพร่าง 
การสร้างภาพร่าง แบ่งเป็น 4 ส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ดังนี้ 
1. ภาพร่างเส้นรูปทรงเรขคณิตภายนอก คือ การน ารูปทรงเรขาคณิตต่างๆหลากหลายแบบ 

ตามจิตนาการ มาตัดทอน เพิ่มเติม สร้างจังหวะให้เกิดความงามตามจินตนาการ ความ
สมดุล เป็นเอกภาพ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกลมกลืน และความเหมาะสมกับพื้นที่
ติดตั้ง 

2. ภาพร่างรูปทรงเรขคณิตโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ การน ารูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ที่ร่างไว้ 
มาคัดลอก ลง คอมพิวเตอร์ เพื่อได้รูปทรงที่ ถูกต้องสมบูรณ์ 

3. ภาพร่างภายใน คือ เมื่อได้รูปทรงที่คัดเลือกจากภาพร่างภายนอก ก็น ามาใส่เนื้อหา 
รูปร่างสัญลักษณ์ต่างๆ ที่สื่ออารมณ์ความรู้สึก มาจัดองค์ประกอบของเส้น น้ าหนัก  ให้
เหมาะสมสอดคล้องไปกับส่วนของรูปทรงภายนอก และความสัมพันธ์กับพื้นที่ติดตั้ง
ต่อไป 

4. ภาพร่างลงสี เพื่อการก าหนดคุณลักษณะ ในการจัดว่าโครงสีใน ผลงานเพื่อให้ได้เกิดมิติ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการติดตั้งในสถานที่จริง 
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ภาพที่  47  ภาพร่างสายเส้น รูปทรงภายนอก 

 

1. ภาพร่างสายเส้น รูปทรงภายนอก 
ภาพร่างเส้นรูปทรงเรขคณิตภายนอก คือ การน ารูปทรงเรขาคณิตต่างๆหลากหลาย

แบบ ตามจิตนาการ มาตัดทอน เพิ่มเติม สร้างจงัหวะให้เกิดความงามตามจินตนาการ ความสมดุล 
เป็นเอกภาพ โดยค านงึถึงความสอดคล้องกลมกลืน และความเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง 

 
ภาพที่  48  ภาพร่างรูปทรงเรขคณิตโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

 2. ภาพร่างรูปทรงเรขคณิตโดยใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ การน ารูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ที่
ร่างไว้ มาคัดลอก ลงคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างรูปทรงที่ ถูกต้องสมบูรณ 
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ภาพที่  49  ภาพร่างภายใน 

 3. ภาพร่างภายใน คือ เมื่อได้รูปทรงที่คัดเลือกจากภาพรา่งภายนอก ก็น ามาใส่เนื้อหา 
รูปร่างสัญลักษณ์ต่างๆ ทีส่ื่ออารมณ์ความรู้สึก มาจัดองค์ประกอบของเส้น น้ าหนัก  ให้เหมาะสม
สอดคล้องไปกับส่วนของรูปทรงภายนอก และความสัมพนัธ์กับพื้นที่ติดตั้งต่อไป 
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ภาพที่  50  ภาพร่างลงส ี

 4. ภาพร่างลงสี เพื่อการก าหนดคุณลักษณะ ในการจัดว่าโครงสีใน ผลงานเพื่อให้ได้เกิด
มิติชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการติดตั้งในสถานที่จริง 
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การสร้างภาพร่างส าหรับผลงานติดตั้งทั้ง 6 จุด บริเวณชั้น 5  ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น ดังนี้ 

จุดติดตั้ง บริเวณติดตั้ง 

1 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถงติดกับเก้าอี้ยาว 

2 
บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถง ถัดไปจากจุดที่ 1 
ก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 

3 บริเวณจุดติดทางเดินสุดในสดุ ด้านในห้องโถง 

4 บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 

5 บริเวณผนังด้านขวาของพื้นที่รับแขกขวามือ 

6 บริเวณผนังด้านขวาด้านหนา้ทางเดินติดกับลิฟต์ 
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ภาพที่ 51 ภาพแผนผงัต าแหน่งจุดติดตั้งผลงานทั้ง 6 จุด  บริเวณช้ัน 5 โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
70 

 
 

การสร้างภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  1 
 

 
ภาพที่  52  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  1  ช้ินที่  1 

 
 

ภาพที่  53  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  1  ช้ินที่  2 

 
ภาพที่  54  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  1  ช้ินที่  3 
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ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 1 
                              

 
ภาพที่  55  ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 1 

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ของวัตถุมงคลตามความเช่ือของชาวจีน เช่น โคมจีน 
เคร่ืองห้อยต่างๆ น ามาจัดวางในกรอบของรูปทรงเรขคณิต โดยแสดงมิติของน้ าหนัก แสงสว่าง สร้าง
เร่ืองราวให้เหน็ถึงแนวคิด คติ ความเช่ือของความเจริญรุ่งเรืองในรูปแบบก่ึงเหมือนจริงผสมกับรูปแบบ
เหมือนจริง เพื่อสร้างมิติใหม่ในการมอง 

เมื่อท าการทดลองจ าลองการติดตั้งแล้วข้าพเจ้าเลือกการติดตั้ง แบบที่ 3 เพราะรูปแบบ
และสัดส่วน รวมถึงขนาดของภาพมีความเหมาะสมกับองค์ประกอบโดยรวมของพื้นที่ติดตั้งและ
รูปทรงมีความน่าสนใจและลงตัวในตัวเอง  สามารถสิ่งเสริมให้พื้นที่ติดตั้งมีความโดดเด่น และสร้าง
บรรยากาศโดยรวมให้มีชีวิตชีวาในมิติของความเชื่อได้ 
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การสร้างภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  2 

 
ภาพที่  56  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  2  ช้ินที่  1 

 
ภาพที่  57  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  2  ช้ินที่  2 

 
ภาพที่ 58 ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  2  ช้ินที่  3 

ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 2 
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ภาพที่  59  ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 2 

ได้รับแรงบันดาลใจจากโคมจีน แทนความหมายแสงสว่างแห่งความเป็นสิริมงคล รุ่งเรือง 
น ามาประกอบกับรูปทรงเรขคณิต ต่างขนาด ต่างรูปทรง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ มีการตัดทอนรูปทรง
มาจัดวางให้เกิดความสมดุลเป็นส าคัญ 

เมื่อท าการทดลองจ าลองการติดตั้งแล้วข้าพเจ้าเลือกการติดตั้ง แบบท่ี 2 เพราะด้วยขนาด
ความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ติดตั้งที่มีลักษณะเป็น 4  เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวไปจนสุด
ทางด้านในและหาความสอดคล้องกับลวดลายของ Wallpaper บนผนัง เมื่อประมวลข้อมูลของพื้นที่
โดยรวมทั้งหมดแล้ว จึงเห็นว่า แบบท่ี 2  มีความเหมาะสมลงตัวท่ีสุดในการติดตั้งผลงาน 
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การสร้างภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  3 

 
ภาพที่  60  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  3  ช้ินที่  1 

 
ภาพที่  61  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  3  ช้ินที่  2 

 
ภาพที่  62  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  3  ช้ินที่  3  
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ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 3 

 

ภาพที่  63  ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 3 

แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงกลมหรือคร่ึงวงกลม น ามาจัดวางอย่างเรียบง่าย มีความ
สมดุลตามความเช่ือด้านฮวงจุ้ยในลักษณะแนวคิดหยิน-หยาง 2 ส่วน มาประสานกันและขัดแย้งกัน 
อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนตามทัศนะของความเช่ือตามจีนโบราณ โดยใส่เนื้อหาเร่ืองราวภายในรูปทรง
เป็นเร่ืองราวของลวดลายอ่อนช้อยของโคมไฟจีน ให้ความหมายของความอุดมสมบูรณ์และ
เจริญรุ่งเรือง    เมื่อท าการทดลองจ าลองการติดตั้งแล้วข้าพเจ้าเลือกการติดตั้ง แบบที่ 3 เพราะมุม
ของการมองในจุดติดตั้งที่ 3 นี้  มีระยะการมองที่ตีบเป็นแนวยาว  สามารถมองได้ในระยะใกล้  กลาง 
ไกล   จึงเห็นว่าแบบที่  2 มีความเหมาะสมลงตัว ทั้งในด้านการออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับพื้นที่
และเนื้อหารายละเอียดของรูปแบบและรูปทรง 
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การสร้างภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  4 

 
ภาพที่  64  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  4  ช้ินที่  1 

 
ภาพที่  65  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  4  ช้ินที่  2 

 
ภาพที่  66  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  4  ช้ินที่  3 
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ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 4

        

ภาพที่  67  ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 4 

 แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของความเช่ือของชาวจีนโดยสื่อจากวัตถุมงคลต่างๆ ของจีน 
เช่น โคมไฟ และเคร่ืองห้อย ผนวกกับการใช้รูปทรงเรขคณิตที่มีการคิดวิเคราะห์รูปทรงที่ให้มีมิติทาง
ความงามและแสดงความสมดุลของรูปทรงต่างๆ ที่มาจัดวางประกอบกัน สร้างความน่าสนใจใน
ผลงาน 

เมือ่ท าการทดลองจ าลองการติดตั้งแล้วข้าพเจ้าเลือกการติดตั้ง แบบที่ 1  เพราะ รูปแบบ
และลักษณะการจัดวางรูปมาความลงตัวมากท่ีสุด และเหมาะสมกับต าแหน่งการติดตั้งในมุมที่ให้ระยะ
การมองค้อนข้างแคบ ระยะการมองในจุดติดตั้งนี้จึงไม่สามารถมองในระยะใกล้ได้ ผลงานจึง
จ าเป็นต้องเพิ่มความละเอียด  เพื่อสร้างจุดสนใจในลักษณะการมองระยะใกล้ 
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  การสร้างภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  5 

 
ภาพที่  68   ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  5  ช้ินที่  1 

 
ภาพที่  69  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  5  ช้ินที่  2           

                                           
ภาพที่  70  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  5  ช้ินที่  
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ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 5 

                                      

ภาพที่  71  ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 5 

แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของโคมไฟชนิดต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายทั้งในรูปแบบและ
ลักษณะของรายละเอียด เช่น โคมไฟ 8 เหลี่ยม มังกร และนกยูง ซึ่งสื่อความหมายของความรุ่งเรือง 
และพลังอ านาจวาสนา โดยรูปแบบต่างๆ ของสื่อสัญลักษณ์ทางวัตถุดังกล่าวน ามาจัดวางในรูปทรงเลข
คณิตท่ีจัดวางให้ความรู้สึกของความสมดุลตามจินตนาการ 

เมื่อท าการทดลองจ าลองการติดตั้งแล้วข้าพเจ้าเลือกการติดตั้ง แบบที่ 3  เพราะ รูปแบบ
ของรูปทรงโดยรวมมีความเหมาะสมลงตัว โดยมีการให้ความส าคัญกับพื้นที่ว่างมากขึ้น  เพื่อสร้าง
ความรู้สึกเบาและปลอดโปร่งในผลงาน ในผลงานมีอารมณ์ของการถ่ายเทอากาศ  เพื่อท าให้เกิด
บรรยากาศของการผักผ่อนและผ่อนคลายกับจุดติดตั้งผลงานที่เป็นจุดรับแขกที่ค่อนข้างมีความเป็น
ส่วนตัว 
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การสร้างภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  6 

 
ภาพที่  72  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  6  ช้ินที่  1 

 
ภาพที่  73  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  6  ช้ินที่  2 

 
ภาพที่  74  ภาพร่างผลงานส าหรับบริเวณจุดติดตั้ง ที่  6  ช้ินที่  3 
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ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 6 
 

 
 

                                   ภาพที่  75  ภาพร่างการจ าลองการติดตั้งจุดที่ 6 
 

แรงบันดาลใจจากลวดลายตัวอักษรจีนบนโคมไฟจีน และโคมจีน โดยข้าพเจ้าเห็นว่า
ลวดลายของตัวอักษรนั้นให้ความหมายของความเป็นสิริมงคล และยังมีลักษณะทางกายภาพที่งดงาม 
เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นโค้ง ฯลฯ มีการตัดกัน สอดประสานกันอย่างกลมกลืน มีความสมดุล ให้มิติทาง
ความงามได้อีกทางหนึ่ง โดยข้าพเจ้าน ามาผสมผสานเข้ากับรูปทรงเรขคณิต ตามแนวคิดและ
จินตนาการเพื่อให้เกิดรูปทรงที่ให้ความรู้สึกแปลกตาน่าสนใจ 
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เมื่อท าการทดลองจ าลองการติดตั้งแล้วข้าพเจ้าเลือกการติดตั้ง แบบที่ 1เพราะ ลักษณะ
ของรายละเอียดของภายในรูปทรงที่ออกแบบมีความน่าสนใจ มีความงามของลายเส้นที่สละสลวยของ
ลายเส้นในตัวอักษรจีนโบราณ  ซึ่งให้มิติทางความงามได้อย่างดี รูปทรงภายนอกมีความเหมาะสมลง
ตัวกับจุดติดตั้งผลงานที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างที่เป็นผนังเปลือยเปล่า  สีส้มอิฐ โดยการออกแบบนั้น  
สามารถเป็นส่วนไปเพิ่มเนื้อหาเร่ืองราวให้กับพื้นที่ว่างของจุดติดตั้งที่  6 ให้จุดติดตั้งนี้มีความหมาย
และน่าสนใจขึ้น 

เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการสร้างสรรค์ผลงาน 

กระดานไม้ 
เลื่อยฉลุ 
กรรไกร 
มีด 
กระดาษทราย 
แปรงทาสี 
กาว 
ดินสอ ยางลบ 
สีอะครีลิค 
ผ้าใบ 
พู่กัน 
จานสี 
แก้วน้ า  และ อื่นๆ 

 

ภาพที่  76   ตัวอย่างอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ภาพที่ 77  ภาพตัวอยา่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ 1-2  การเตรียมกระดานไม้ น ามาร่างรูปทรงตามแบบ 

 

ภาพที่  78   ภาพตัวอย่างขัน้ตอนการสร้างสรรค์ 3- 4 ตัดไม้กระดานตามแบบแล้วขัดด้วยกระดาษ
ทรายลดความหยาบของตัวไม้ 



 

   
84 

 
 

 

ภาพที่  79  ภาพตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 5-6  เทียบขนาดกระดานไม้ท่ีตัดไว้กับตัวผ้าใบ
จากนั้นเทกาวโดยรอบตัวกระดานไม้ 

 

 
 

ภาพที่ 80 ภาพตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 7-8.ใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งตัวกาวให้เสมอกันจากนั้นน า
ผ้าใบมาประกบติดแล้วใช้ลูกกลิ้งยางกลิ้งอีกคร้ังโดยรอบเพื่อไล่อากาศ 
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ภาพที่  81  ภาพตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 9-10 ใช้มีดตัดขอบผ้าใบเป็นช่วงๆแต่ละช่วงห่างกัน
ประมาณ 1 นิ้วแล้วทากาว 
 

                

ภาพที่  82  ภาพตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 11  รูปทรงส าเร็จ 
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ภาพที่  83  ภาพตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 12 การร่างแบบด้วยดินสอสีตามแบบร่างที่ก าหนดไว้ 

 

 
 

ภาพที่  84  ภาพตัวอย่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ 13  การลงสีตามแบบร่างที่ก าหนดไวแ้ละเก็บ
รายละเอียดผลงาน 
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การจ าลองติดตั้งผลงานด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ 

การจ าลองติดตั้งผลงานด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ เป็นการจ าลองความเป็นไปได้ถึง
ความเหมาะสมในการติดตั้งผลงานสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นที่ติดตั้งอย่าง
เป็นรูปธรรมได้ดังนี้ 

 

 

ภาพที่  85  ภาพการจ าลองการติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณผนงัด้านซ้ายของห้องโถงติดกับเก้าอี้ยาว 
 

จุดติดตั้งที่ 1 บริเวณห้องโถงตรงส่วนต้อนรับช้ัน 5 ติดกับเก้าอี้ยาวสีแดง 
ช่ือผลงาน“ ร่ ารวย รุ่งเรือง” เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  
ขนาด 160 x 100  ซ.ม. (โดยประมาณ)  

 
ติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถงติดกับเก้าอี้ยาว 

เป็นจุดแรกที่ข้าพเจ้าให้ความส าคัญ เพราะเป็นจุดปะทะแรกของแขกผู้เข้าพักเมื่อเปิด
ลิฟต์ตรงชั้น 5 ของโรงแรมโดยข้าพเจ้าก าหนดขนาดเพื่อให้เกิดความประทับใจแรก และอีกอย่างหนึ่ง
คือ ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่า ลักษณะของต าแหน่งเหมาะแก่การท าผลงานสร้างสรรค์เข้าไปจัดการเพื่อ
ส่งเสริมความรู้สึกเพลิดเพลินและลดความดิบและความเรียบของพื้นที่ติดตั้ง โดยก าหนดขนาดให้
เหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้ง ไม่ดูใหญ่หรือเล็กเกินไป 
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ภาพที่ 86 ภาพการจ าลองการติดตั้ง จุดที่ 2 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถง ถัดไปจากจุดที่ 1 ก่อน
ถึงบริเวณทางเดินด้านใน 

 
จุดติดตั้งที่ 2 ส่วนบริเวณด้านซ้ายของห้องโถงถัดไปจากจุดที่ 1 
ช่ือผลงาน  “สิริโชค”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ   
ขนาด   250  x 115 ซ.(โดยประมาณ) ติดตั้ง จุดที่ 2  
บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถง ถัดไปจากจุดที่ 1 ก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 
 

ในจุดที่ 2 นี้ เป็นพื้นที่ในบริเวณเดียวกับจุดที่ 1 แต่มีพื้นที่ของผนังติดตั้งที่กว้างกินบริเวณ
ยาวไปจนสุดทางเดินด้านในฝั่งซ้ายของห้องโถงช้ัน 5 ข้าพเจ้ามีแนวคิดยึดโยงกับแนวคิดจุดที่ 1 โดย
เน้นลักษณะของการเช่ือมโยงผลงาน ให้ความรู้สึกคล้อยตามกันไปกับผลงานช้ินแรก และบริบทของ
พื้นที่ที่ต้องการจัดการลดความเรียบง่าย เพิ่มความเพลิดเพลินทางความงาม แต่ยังค านึงถึงขนาดความ
เหมาะสมและแนวคิดท่ีสอดคล้องไปกับแนวคิดของการออกแบบโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ันนี้ 
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ภาพที่ 87 ภาพการจ าลองการติดตั้ง จุดที่ 3 บริเวณจุดติดทางเดินสุดในสุด ดา้นในหอ้งโถง 
 

จุดติดตั้งที่ 3  บริเวณจุดติดทางเดินด้านในห้องโถง 
ช่ือผลงาน  “ มงคลโชคลาภ”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ   
ขนาด  80 x 80  ซ..ม. ติดตั้ง จุดที่ 3 บริเวณจุดติดทางเดินสุดในสุด ด้านในห้องโถง 

 

ในจุดที่ 3 นี้ ข้าพเจ้ามองว่าจุดนี้เป็นต าแหน่งที่ดีในการติดตั้งผลงาน เป็นต าแหน่งที่
สามารถมองได้หลายระยะ ท้ังใกล้และไกล  จึงก าหนดการติดตั้งเพื่อส่งเสริมความโดดเด่นให้กับพื้นที่
โดยก าหนดขนาดให้เหมาะสม และมีลักษณะรูปแบบต่างออกไปจากจุดติดตั้งที่ 1 และ 2 เพื่อเสริม
ความหมายของบริบทในต าแหน่งติดตั้งนี้ คือ เป็นทางแยกเช่ือมตรงไปทางห้องพักสุพีเรียด้านซ้ายและ
ด้านขวา 
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ภาพที่ 88 ภาพการจ าลองการติดตั้ง จุดที่ 4 บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 

จุดติดตั้งที่ 4 บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน  
ช่ือผลงาน   “ ความสว่าง”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ   
ขนาด 115 x 100  ซ.ม.(โดยประมาณ)  ติดตั้ง จุดที่ 4 บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึง
บริเวณทางเดินด้านใน 

 
บริเวณผนังด้านขวาของห้องโถงช้ัน 5 โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ก่อนถึงทางเดินด้านใน ซึ่ง

เป็นบริเวณที่มีพื้นที่ว่างระหว่างทางเดิน โดยมีช้ันวางของที่มีลักษณะโครงสร้างทางออกแบบคล้าย
สัญลักษณ์รูปทรงเรขคณิตแบบศิลปกรรมจีน วางชิดติดทางเดินด้านนอกห้องโถง ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่า
ต าแหน่งนี้เหมาะที่จะน าผลงานไปติดตั้งหรือส่งเสริมสถานะของพื้นที่ให้มีความส าคัญและโดดเด่น 
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ภาพที่  89  ภาพการจ าลองการติดตั้ง จุดที่ 5 บริเวณผนังด้านขวาของพื้นที่รับแขกขวามือ 

จุดติดตั้งที่ 5 บริเวณผนังด้านขวาของพื้นที่รับแขกขวามือ 
ช่ือผลงาน  “อุดมสุข” เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ขนาด 150 x120 ซ.ม. (โดยประมาณ)ติดตั้ง จุดที่ 5 บริเวณผนังด้านขวาของพื้นที่
รับแขกขวามือ 

 
บริเวณผนังด้านขวามือ จะมีโซนที่แยกตัวออกเป็นพื้นที่ส่วนตัวในรูปแบบห้องรับแขก 

ความส าคัญของพื้นที่นี้ คือ ในบริเวณห้องโถงช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ันนั้น จุดนี้จะเป็นจุด
พิเศษของพื้นที่โดยรวมทั้งหมด มีลักษณะการจัดวางและตกแต่งที่ค านึงถึงความส าคัญเฉพาะพื้นที่โดย
ในลักษณะของพื้นที่จุดติดตั้งที่ 5 นั้น เป็นลักษณะของพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านเท่า มีการผสมผสานกัน
ระหว่างโต๊ะไม้แบบจีนอยู่ตรงกลางชิดฝาผนังด้านใน มีโซฟาสไตล์เรทโทวางในลักษณะหันข้าง 45 
องศา เพื่อต้องการแสดงถึงความผ่อนคลาย พร้อมด้วยท่ีพักเท้า ปิดกั้นด้วยฉากไม้ฉลุเป็นลวดลายแบบ
ศิลปกรรมจีนกั้นแบ่งพื้นที่ให้เกิดความเป็นส่วนตัว มีโคมไฟตั้งพื้นสไตล์ตะวันออกแบบร่วมสมัยวาง
ตกแต่งอยู่ด้านหน้า ด้านขวามือของพื้นที่ก่ออิฐแล้วกั้นเป็นผนังแยกระหว่างจุดติดตั้งที่ 5 กับทางเดิน 
โดยมีโซฟายาวสีเขียวตองประดับชิดติดฝาผนัง 

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า ต าแหน่งนี้เป็นจุดที่ส าคัญที่น่าจะได้รับความสนใจจากแขกผู้เข้า
พักที่มีความต้องการจะผ่อนคลายอากัปกิริยาได้เป็นอย่างดี จึงเลือกที่จะติดตั้งผลงานบริเวณผนังด้าน
ในเหนือโต๊ะไม้ของศิลปกรรมแบบจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการติดตั้งผลงาน 
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ภาพที่  90  ภาพการจ าลองการติดตั้ง จุดที่ 6 บริเวณผนังด้านขวาด้านหนา้ทางเดินตดิกับลิฟต์ 

จุดติดตั้งที่ 6 บริเวณผนังด้านขวาด้านหน้าทางเดินติดกับลิฟต์ 
ช่ือผลงาน “มั่งคั่งโชคลาภ”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  
ขนาด 110  x 100 ซ.ม. (โดยประมาณ)    ติดตั้ง จุดที่ 6 บริเวณผนังด้านขวาด้านหนา้
ทางเดินติดกับลิฟต ์

 
 ข้าพเจ้าน าเสนอจุดติดตั้งผลงานจุดที่ 6 ด้วยเหตุผลทางกายภาพของผลงานโดยรวมใน
พื้นที่ห้องโถง ช้ัน 5 โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน โดยก าหนดบริเวณด้านขวามือติดกับลิฟต์ ซึ่งเป็นบริเวณ
ติดทางเดินไปยังห้องสุพีเรียด้านใน ซึ่งจุดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับจุดติดตั้งที่ 4 กล่าวคือ การติดตั้ง
ผลงานในจุดนี้จะช่วยให้ภาพรวมของการติดตั้งทั้งหมดเกิดความสมบูรณ์ 
 โดยภาพรวมของการจ าลองพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 6 จุดติดตั้งนั้น ข้าพเจ้ามุ่งหวังให้เกิดเป็น
ลักษณะของการเช่ือมโยงทั้ง 6 จุดให้เป็นไปในทิศทางเดียว มองภาพทั้ง 6 จุดติดตั้งเป็นหนึ่งเดียว มี
แนวคิดในการตกแต่งให้เกิดความสอดคล้องเช่ือมโยงกันของผลงานทั้ง 6 จุด เพื่อหาความเป็น
เอกภาพให้เกิดกับพื้นที่โดยรวม และไม่กระทบต่อแนวคิดหลักในการตกแต่งของโรงแรมเซี่ยงไฮ้
แมนช่ันแห่งนี้ด้วย 
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การสร้างสรรค์แบบจ าลอง 3 มิติ (3D Model) 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นั้น มีการสร้างแบบจ าลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรม เพื่อให้

สามารถมองเห็นภาพรวมของทุกพื้นที่ติดตั้งในส่วนต่างๆ ของสถานที่ได้คลอบคลุมและให้เกิดมิติ
ทางการมองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในส่วนของแบบจ าลอง 3 มิติ จะลดขนาดจากสถานที่จริงใน
มาตราส่วน 1 : 20  

 

 

ภาพที่  91  ภาพแบบจ าลอง 3 มิติแสดงสัดสวนและต าแหน่งการติดตั้งผลงาน 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

 ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์นั้น กระบวนการในการสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นที่มี
ความส าคัญอย่างมาก เกิดผลช่วยให้การสร้างสรรค์ผลงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นระบบ 
เร่ิมด้วยการค้นคว้าข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ ประเมินหาความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน อีกทั้งมีผลทางแนวคิดที่จะก าหนดรูปแบบในการท างานที่ชัดเจนและสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน สัมผัสกับสถานที่ติดตั้งผลงาน จนน ามาสู่ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
ในรูปแบบจิตรกรรม และการจ าลองการติดตั้งผลงานในลักษณะ 2 มิติและ 3 มิต ิ

ในการทดลองจ าลองการออกแบบติดตั้งผลงานนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความ
สอดคล้องเหมาะสมทั้งด้านแนวคิด รูปแบบ ขนาด สี รูปทรง เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการติดตั้ง
ผลงานจริง โดยผลงานที่สร้างสรรค์มีทั้งหมด 6 ช้ินผลงาน ดังนี้ 

1. ช่ือผลงาน“ ร่ ารวย รุ่งเรือง” เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 160 x 100  ซ.ม. 
(โดยประมาณ) ติดตั้ง จุดที่ 1 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถงติดกับเก้าอี้ยาว 
 2. ช่ือผลงาน  “สิริโชค”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  ขนาด   250  x 115 ซ.ม. 
(โดยประมาณ) ติดตั้ง จุดที่ 2 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถง ถัดไปจากจุดที่ 1                                
ก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 
 3. ช่ือผลงาน  “ มงคลโชคลาภ”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  ขนาด  80 x 80  ซ..ม. 
ติดตั้ง จุดที่ 3 บริเวณจุดติดทางเดินสุดในสุด ดา้นในห้องโถง 
               4. ช่ือผลงาน   “ ความสว่าง”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  ขนาด 115 x 100  ซ.ม.
(โดยประมาณ)  ติดตั้ง จุดที่ 4 บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 
               5.ช่ือผลงาน  “อุดมสุข” เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 150 x120 ซ.ม. 
(โดยประมาณ)ติดตั้ง จุดที่ 5 บริเวณผนังด้านขวาของพื้นที่รับแขกขวามือ 
                6.ช่ือผลงาน “มั่งคั่งโชคลาภ”  เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 110  x 100 ซ.ม. 
(โดยประมาณ)    ติดตั้ง จุดที่ 6 บริเวณผนังด้านขวาด้านหน้าทางเดินติดกับลฟิต์ 
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ภาพที่  92  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อการติดตั้งบริเวณห้องรับรองช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้
แมนช่ัน ในหัวข้อ จินตภาพแห่งความศรัทธาและความเช่ือ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ทาง
สุนทรียภาพให้เกิดกับพื้นที่ต้อนรับของโรงแรม สร้างความผ่อนคลายโดยใช้งานศิลปะเป็นตัวสื่อ
แนวทางในการแสดงออก แนวความคิด และความรู้สึก ผสมผสานให้เกิดความสอดคล้องกับพื้นที่
ติดตั้ง โดยค านึงถึงบริบท ขนาด และสัดส่วนองค์ประกอบ ทัศนธาตุ โดยก าหนดจุดติดตั้งทั้งหมด 6 
จุด ในพื้นที่ห้องรับรอง ชั้น 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่น 

ในการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์หัวข้อ จินตภาพแห่งความศรัทธาและความเช่ือ : โครงการ
สร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน กรุงเทพฯ โดยน าหลักองค์ประกอบศิลปะ
และทฤษฎีทางศิลปะมาประกอบการวิเคราะห์ได้ 2 ส่วน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์รูปทรง และเนื้อหาผลงาน 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลงานสร้างสรรค์กับพื้นที่ติดตั้ง 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
ผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ จินตภาพแห่งความศรัทธาและความเช่ือ: โครงการ

สร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน กรุงเทพฯ เป็นการถ่ายทอดความรู้สึก
ภายในที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัญลักษณ์ทางความเช่ือในวัฒนธรรมจีน เช่น โคมจีน เคร่ืองห้อย 
ที่มีรูปแบบหลากหลาย มีความหมายทางความเช่ือโดยตรง ซึ่งหมายถึงแสงสว่างส่องไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแฝงอยู่ในสัญลักษณ์ทางวัตถุของวัฒนธรรมจีน 

ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดความรู้สึกภายในผ่านรูปทรงและเร่ืองราวทางความเช่ือทาง
โครงสร้างที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงแต่มีการเพิ่มเติมในเร่ืองมิติ น้ าหนัก สี และแสงเงา เพื่อให้
ประสานสอดคล้องไปกับบรรยากาศและแนวคิดในพื้นที่ติดตั้งผลงานเป็นส าคัญ 
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วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

องค์ประกอบศิลป์  แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของรูปทรง ซึ่ง เป็นลักษณะ
องค์ประกอบแบบรูปธรรม และส่วนของเนื้อหา ซึ่งเป็นลักษณะองค์ประกอบทางนามธรรม 

รูปทรง เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในทัศนศิลป์ มีองค์ประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็น
โครงสร้างทางรูป จะเห็นผลได้จากการรวมตัวของทัศนธาตุอย่างมีเอกภาพ และ 2) ส่วนที่เป็น
โครงสร้างทางวัตถุ จะมาจากเทคนิคท่ีใช้ร่วมกันกับวัสดุ จนเกิดเป็นทักษะของผลงาน 

ส่วนของรูปทรงในผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้น ารูปทรงทางกายภาพจากรูปทรง
เลขาคณิต มาทดลองจัดระเบียบเรียบเรียงจัดวางให้ผลเป็นจังหวะของเอกภาพ ค้นหาสร้างสรรค์ให้
เกิดความหลากหลายของจังหวะอย่างมีอิสระตามจินตนาการ โดยผนวกกับเทคนิค วิธีการ การระบาย
สี ตามแนวทางจิตรกรรม เป็นตัวประสานให้เกิดคุณค่าทางเทคนิคทางความงาม 

รายละเอียดลักษณะขององค์ประกอบแบบนามธรรม มีความสัมพันธ์กับจิตใจ ซึ่งแบ่งได้
เป็น 3 ส่วนคือ  

1. เรื่อง (Subject) คือ สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเร่ิมของการสร้างสรรค์งานศิลปะ
แบบรูปธรรม 

2. แนวเรื่อง (Theme) คือ ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางนามธรรมของศิลปะที่เน้น
แนวความคิดของศิลปินที่มีต่อเร่ืองหรือรูปทรง มุ่งเน้นสาระหรือแนวทางการสร้างสรรค์มากกว่า
เร่ืองราว 

3. เนื้อหา (Content) คือ ความหมายของงานศิลปะที่แสดงออกผ่านทางรูปทรงทาง
ศิลปะ แสดงเนื้อหาแบบรูปธรรมหรือนามธรรม 
 
ส่วนของเนื้อหาในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้  ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

1. เรื่อง (Subject)  เป็นผลงานสะท้อนจิตวิญญาณของความเช่ืออันมีมายาวนานของ
วัฒนธรรมจีน ถ่ายทอดและแสดงออกผ่านทางวัตถุมงคล เช่น โคมจีน เคร่ืองห้อยต่างๆ เป็นต้น 
สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่เช่ือมโยงกันระหว่างความดี ความงาม ที่แฝงอยู่ในประเพณีวัฒนธรรม
จีน 

2. แนวเรื่อง (Theme)  ข้าพเจ้ามุ่งเน้นคุณค่าทางความดีงามที่เกิดจากประเพณี 
วัฒนธรรมจีน น าเสนอมุมมองในแง่บวก ของความเช่ือที่สะท้อนเกิดความรู้สึกอิ่มเอม สร้างความผ่อน
คลายมาเป็นภาพแห่งความงาม 

3. เนื้อหา (Content) ข้าพเจ้าแสดงคุณลักษณะของผลงานในรูปแบบเหมือนจริง เป็น
การประสานกันระหว่างแนวเร่ืองและรูปทรง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
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3.1 เนื้อหาภายใน ข้าพเจ้าทดลองรูปแบบของรูปทรงให้เกิดจังหวะทางความงาม โดย

อาศัยเรขคณิตที่หลากหลายอย่างอิสระ จับจังหวะให้เกิดคุณค่าทางเอกภาพตามความรู้สึกทาง
จินตนาการ และการจัดวางโครงสร้าง 

3.2 เนื้อหาภายนอก เป็นลักษณะแบบรูปธรรม โดยน าสื่อสัญลักษณ์ต่างๆ ตามความเช่ือ
ในวัฒนธรรมจีน เช่น โคมจีน เคร่ืองห้อย เป็นต้น น าความหมายที่มีอยู่ในตัววัสดุมาใช้ประโยชน์ใน
ด้านการแสดงออกของแนวความคิดและความรู้สึก กับความดี ความงาม ทางความเช่ือของวัฒนธรรม
จีน 

 

วิเคราะห์องค์ประกอบทางทัศนธาตุ 
 เส้น (Line) ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจา้ได้จ าแนกลักษณะการ
ใช้เส้นเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
 ส่วนท่ี1 เป็นการใช้เส้นที่ก าหนดเอง โดยการสร้างสรรค์ที่ได้จากรูปทรงเรขคณิต เป็นเส้น
ที่ก าหนดลักษณะของรูปแบบโครงสร้างภายนอกเป็นรูปทรง Free Form ให้ความรู้สึกอิสระ 

 ส่วนที่ 2 เป็นการใช้เส้นที่เกิดจากการเลียนแบบวัตถุ สัญลักษณ์ เช่น โครงสร้างโคมจีน 
เคร่ืองห้อย เป็นต้น จะเป็นรูปแบบตายตัวมีท่ีมาตามความเป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง 

 
 ผิว (Texture)  ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้จะไม่เน้น
ความส าคัญของผิวมากนัก จะเป็นลักษณะพื้นผิวที่เกิดจากการระบายสีด้วยพู่กัน จึงอาจแสดงผลงาน
ผิวได้ไม่มากนัก ผิวมักจะเรียบ มันวาว ไม่ขรุขระ 

 
 น้้าหนักอ่อนแก่ (Tone) ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในชุดนี้ ความอ่อนแก่ใน
ผลงานเป็นลักษณะที่มีที่มาจากความเป็นจริงตามธรรมชาติของแสงเงาตกกระทบวัตถุ เป็นการ
เลียนแบบแสงตามธรรมชาติตามสายตามองเห็น 

 
 รูปทรง (Form) ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าใช้รูปทรงที่อ้างอิงจาก
สัญลักษณ์ทางวัตถุ ทางความเช่ือ เป็นส่วนน า เสนอเป็นรูปแบบเหมือนจริงโดยมีรูปทรงที่เป็น
โครงสร้างโดยรวมที่มีแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขคณิตมาส่งเสริมให้เกิดความงามที่หลากหลาย 
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 ท่ีว่าง (Space) ที่ว่างในผลงานชุดนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 ส่วนแรก คือ ที่ว่างภายในภาพ ข้าพเจ้าเจตนาเปิดที่ว่างโดยก าหนดการใช้สีเหลือง 
เปิดอากาศภายในภาพผลงานเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย  

 ส่วนท่ีสอง คือ ที่ว่างของรูปทรงที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพื้นที่ เป็นการใช้จังหวะของ
รูปทรงเรขคณิตให้เกิดการสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรวมกับพื้นที่ติดตั้ง 

 
 สี (Color) ในผลงานการสรา้งสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แบง่สีออกเป็น 2 กลุม่คือ 
 กลุ่มแรก  เป็นการใช้สีที่ได้จากข้อมูลจากวัสดุทางความเช่ือ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ
ภาพ ใช้สีเลียนแบบความงามที่เหมือนจริง โดยมีต้นแบบคือ วัตถุทางความเชื่อ  
 กลุ่มท่ีสอง เป็นการใช้สีในส่วนของพื้นหลังโดยก าหนดสีเหลืองเป็นตัวแทนความสุข 
สว่าง สดใส 

 
โครงสี ท่ีใช้ในผลงานวิทยานิพนธ ์

 

ภาพที่  93  ภาพโครงสี ที่ใช้ในผลงานวิทยานพินธ ์
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วิเคราะห์โครงสี ท่ีใช้ในผลงานวิทยานิพนธ์  
  

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการใช้สี ซึ่งในผลงานของข้าพเจ้าในช่วง
วิทยานิพนธ์  ลักษณะการใช้สีของข้าพเจ้าสามารถแบ่งการใช้สีได้เป็น  2  กลุ่ม  คือกลุ่มสีส่วนใหญ่
และกลุ่มสีส่วนย่อย 

 กลุ่มสีส่วนใหญ่  จะเป็นสีที่คลอบคลุมอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในภาพ ตัวอย่างเช่น 
กลุ่มสีเหลือง  กลุ่มสีส้ม กลุ่มสีแดง และกลุ่มสีโอรส กลุ่มสีเหล่านี้จะท าให้รู้สึกถึงความสว่าง สร้าง
บรรยากาศโดยร่วมไปทั่วท้ังภาพ 

 กลุ่มสีส่วนย่อย  จะเป็นกลุ่มสีที่คอยเช่ือมโยงกับกลุ่มสีส่วนใหญ่  สร้างให้เกิดมิ ติ 
รูปร่างรูปทรง  แสงเงา  และลูกเล่นในผลงานให้เกิดเป็นความน่าสนใจและลดความแรงของกลุ่มสีส่วน
แรกให้มีความสมดุล กลมกลืนของภาพโดยรวม  เช่น  กลุ่มสีน้ าเงิน กลุ่มสีม่วง  กลุ่มสีด า และกลุ่มสี
เขียว  เป็นต้น 
 

วิเคราะห์หลักเอกภาพ  
หลักการของความเป็นเอกภาพ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการเช่ือมโยงและ

ประสานสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ 
เอกภาพของความคิด ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้า ได้น ารูปทรง

จากสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นปัจเจกเฉพาะตัวในตัววัตถุ ประสานกับรูปทรงทางเรขคณิต จัดวางจังหวะให้
เกิดความเหมาะสมและสมดุลตามจินตนาการ ที่มีพื้นฐานจากแรงบันดาลใจของความเช่ือใน
วัฒนธรรมจีน 
 เอกภาพของการแสดงออก ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามุ่งเน้น
ผลลัพธ์ทางความงาม ความสุข สว่าง สดใส ที่มีผลมาจากความเช่ือ ความศรัทธาในรากฐานความเป็น
วัฒนธรรมจีน ให้ความส าคัญให้เกิดมุมมองแห่งความดี ความงาม และความอบอุ่น 

 เอกภาพของรูปทรง ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ผสมผสานกัน
ระหว่างรูปทรงกับทัศนธาตุในผลงาน มาจัดระเบียบกันในรูปทรงเรขคณิต สร้างความเหมาะสมกับ
ผลงานให้สอดคล้องไปกับเนื้อหาเร่ืองราวทางความเชื่อเป็นตัวน า 

 

วิเคราะห์หลักดุลยภาพ 
 ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าใช้รูปทรงเรขคณิตหลายๆ รูปทรงมาจัด
ระเบียบ ค านึงถึงความพอเหมาะพอดีระหว่างรูปทรงเรขคณิตภายนอกกับรูปทรงที่เป็นสื่อสัญลักษณ์
ภายใน เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน 
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วิเคราะห์จุดเด่น 
 ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าในชุดนี้ แต่ละช้ินผลงานจะมีต าแหน่งของ
ผลงานที่แตกต่างกันตามแต่ละช้ินของผลงาน แต่จะใช้ในเร่ืองของการก าหนดความเข้ม – อ่อนของ
ทัศนธาตุมาเป็นตัวก าหนดจุดเด่น จุดรอง ตลอดจนการให้ความส าคัญของรูปทรงเชิงสื่อสัญลักษณ์จะ
มาเป็นตัวเสริมความส าคัญของการก าหนดจุดเด่น ผลงานชุดนี้โดยมากจุดเด่นจึงเกิดจากการก าหนด
แสงขึ้นมาให้มีอิทธิพลกับวัตถุทางความเชื่อ ความศรัทธา 

วิเคราะห์จังหวะ 
 ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจสร้างจังหวะที่เกิดจากรูปทรง
เรขคณติเป็นตัวก าหนดความกลมกลืนของผลงาน สอดคล้องกันอย่างอิสระ ไม่ตายตัว จึงสร้างรูปทรง
ที่หลากหลายทั้งขนาดและสรีระที่ต่างกัน ให้เกิดความลื่นไหล สลับไปสลับมา ไม่ยึดติดกับรูปทรงใด
รูปทรงหนึ่ง 

วิเคราะห์สัดส่วน 
 ในผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าจ าแนกที่มาของสัดส่วน ออกเป็น 2 ส่วน
คือ 

1. ส่วนเนื้อหา ข้าพเจ้าน าส่วนที่ได้มาจากรูปทรงทางสื่อสัญลักษณ์ที่ เป็นจริง มา
เลียนแบบทางทัศนธาตุตามวัตถุที่มีอยู่จริง ไม่ปรุงแต่ง อาศัยสัดส่วนที่เป็นจริงในสื่อสัญลักษณ์มา
เลียนแบบถ่ายทอดโดยตรง 

2. ส่วนรูปทรงที่สร้างจากจินตนาการ มุ่งเน้นประโยชน์ทางความงาม โดยการน ารูปทรง
เรขคณิตมาเป็นแรงบันดาลใจ ตัดทอนเพิ่มเติมตามจินตนาการร่างรูปทรงใหม่ที่หลากหลาย หวังให้
เกิดประโยชน์ทางความงาม 

 

การวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมและกระบวนการการติดตั้งกับพื้นที่ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ มีกระบวนการและวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้เกิดกับสถานที่ติดตั้ง ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานนั้น ซึ่งจ าเป็นต้องเข้าใจรูปแบบ
แนวคิดโดยรวมของพื้นที่ติดตั้ง เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในงานชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความ
ประสงค์ที่จะติดตั้งผลงานในบริเวณห้องโถง ช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน โดยมีพื้นที่ติดตั้ง
ผลงาน 6 จุด ติดตั้งดังนี้ 
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ภาพที่  94  ภาพพื้นที่ติดตั้งผลงานทั้ง 6 จุด 

          จุดที่ 1 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถงติดกับเก้าอี้ยาว 
 จุดที่ 2 บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถงก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 
 จุดที่ 3 บริเวณจุดตัดทางเดินด้านในห้องโถง 
 จุดที่ 4 บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 
 จุดที่ 5 บริเวณผนังด้านขวาช่องรับแขกขวามือ 
 จุดที่ 6 บริเวณผนังด้านขวาทางเดินด้านหน้าติดกับลิฟต์ 
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กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจา้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการติดตั้งเป็นจ านวน 6 ผลงาน  ดงันี ้
การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1 

 

ภาพที่  95  ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 1 

ช่ือผลงาน  :     ร่ ารวย รุ่งเรือง 
ขนาด     :      160 x 100  ซ.ม.(โดยประมาณ) 
เทคนิค     :      สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ปี    :      2559 

 
ข้าพเจ้าแสดงเนื้อหาเร่ืองราวโดยใช้สื่อสัญลักษณ์จากวัตถุมงคลในความเช่ือของชาวจีน

ประเภท โคมไฟ เคร่ืองห้อย มาเป็นสื่อในการแสดงออกกับทัศนะทางความคิดของความสว่างของ
ความเจริญรุ่งเรือง โดยมีการจัดรูปแบบองค์ประกอบจากรูปทรงเรขคณิตเป็นส่วนประกอบสร้าง
ความรู้สึกอิสระและรูปแบบความสมดุลที่เกิดจากการจัดวางรูปแบบทางองค์ประกอบของส่วนรูปทรง
เรขคณิต โดยมีการใช้สีในลักษณะโทนร้อน เพื่อสร้างความรู้สึกสว่าง อบอุ่น มีการจัดระเบียบรูปทรง
คร่ึงวงกลมและรูปสามเหลี่ยมเล็กใหญ่ จ านวน 6 ช้ินย่อย มาจัดองค์ประกอบให้เกิดจังหวะทางความ
งามตามจินตนาการ 
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การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 2 

 

 

ภาพที่  96  ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
ช่ือผลงาน :   สิริโชค 
ขนาด      :   250  x 115 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
เทคนิค     :   สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ปี    :   2559 

 
ผลงานช้ินนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโคมจีน โดยมุ่งหวังแสดงความสว่างและจังหวะ

ระหว่างวิตกกับรูปแบบผลงาน โดยค านึงถึงมาตรฐานของรูปทรงที่หลากหลายที่น ามาจัดองค์ประกอบ
ตามความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยหลักความสมดุลให้ความรู้สึกนิ่งสงบ แต่มีพลังที่เกิดจากความสว่าง
ของแสงที่ตกกระทบวัตถุ โดยข้าพเจ้าได้แยกผลงานเป็นช้ินย่อยๆ จ านวน 9 ช้ินผลงานโดยน ารูปทรง
เรขคณิตมาแตกเป็นหลายขนาด โดยมีการจัดวางน้ าหนักซ้าย-ขวาให้รู้สึกถึงความกลมกลืน สมดุล ให้
มีความเป็นเอกภาพในผลงาน ใช้สีในลักษณะโทนสว่าง เน้นสีส้ม แดง และเหลืองน า โดยมีสีน้ าเงิน
เป็นสีในส่วนของแสงเงา ใช้โครงสร้างของวัตถุมงคลตามสัญลักษณ์มาเป็นตัวก าหนดแสงเงา และสร้าง
ระยะระหว่างวัตถุกับพื้นที่ว่างให้เป็นมิติของสี เพื่อแสดงความรู้สึกเป็นความสุขของอารมณ์ 
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การวิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 3 

 

 

 ภาพที่  97  ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน :      มงคลโชคลาภ 
ขนาด      :      80 x 80  ซ..ม. 
เทคนิค     :     สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ปี    :     2559 

 
ผลงานช้ินนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายอันอ่อนช้อย ซึ่งอยู่ที่สื่อวัตถุของโคมจีน ที่

ได้รับการออกแบบที่หลากหลายแต่ต่างกัน โดยสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในช่วงเทศกาลของวัฒนธรรม
จีน โดยข้าพเจ้าจับเอาบางส่วนมาเป็นแรงบันดาลใจในการท างานช้ินนี้ โดยน ามาเช่ือมโยงกับรูปทรง
กลม โดยแบ่งเป็น 2 ช้ัน คร่ึงวงกลม เพื่อน าเสนอความงามในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแสดงออกถึงความงาม
ที่มาจากการรวมตัวกันระหว่างรูปทรงกลมจากวัตถุที่รวมกับรายละเอียดของลวดลายของโคมจีนบวก
กับรูปทรงที่เป็นโครงสร้างของกายภาพภายนอก 
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วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 4 

 

ภาพที่  98  ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
ช่ือผลงาน :     ความสว่าง 
ขนาด      :     115 x 100  ซ.ม.(โดยประมาณ) 
เทคนิค     :     สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ปี    :     2559 

 
ข้าพเจ้าใช้รูปแบบลักษณะของสื่อวัตถุเชิงสัญลักษณ์ทางความเช่ือ สร้างภาษาภาพออก

เล่าเร่ืองราวที่ดีงามของวัฒนธรรมจีน โดยใช้รูปแบบของรูปทรงเรขคณิต เช่น สามเหลี่ยม และคร่ึง
วงกลม ท างานโดยสร้างความรู้สึกของความงามตามธรรมชาติที่มีอิสระเคลื่อนไหวมาบวกกับใช้พื้นที่
วางเป็นสีเหลือง ให้ความรู้สึกถึงความสว่าง สร้างความลุ่มลึกอันอบอุ่น โดยผลงานช้ินนี้ มีลักษณะเป็น
รูปทรงเรขคณิต จ านวน 3 ช้ินย่อย น ามาจัดวางตามจินตนาการ แต่ค านึงถึงความสมดุล บริบูรณ์ของ
องค์ประกอบ แบ่งรูปทรงและช่องว่างให้ประสานกัน เพื่อสร้างเอกภาพของผลงาน จับจังหวะรูปทรง
ให้เกิดทิศทางที่ไร้ขอบเขตแน่ชัด 
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วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 5 

 

ภาพที่  99  ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 
ช่ือผลงาน :      อุดมสุข 
ขนาด      :      150 x120 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
เทคนิค     :     สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ปี    :     2559 

 
ข้าพเจ้าก าหนดรูปแบบคล้ายคลึงกับผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 4 โดยมีการก าหนดรูปทรง

ออกเป็นส่วนย่อย 3 ส่วน ใช้รูปทรงเรขคณิตสามเหลี่ยมและคร่ึงวงกลม มาจัดวางสร้างความรู้สึกถึง
การรับรู้ของความอิสระ ไม่มีพื้นที่ก าหนดแน่นอน สร้างความหมายให้รับรู้ถึงความงามในหลักเอกภาพ 
ให้ความส าคัญกับความสมดุลอย่างเป็นเอกภาพ เนื้อหาภายในจะเป็นลักษณะวัตถุเชิงสัญลักษณ์ ให้
ความรู้สึกสงบ นิ่ง สว่าง ปิติ จากแสงไฟที่เป็นรัศมีแห่งความดีความงาม เหมือนเป็นการจรรโลงใจโดย
อาศัยวัตถุทางความเชื่อเป็นเคร่ืองมือ  
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วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 6 

 

ภาพที่  100  ภาพผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 6 
ช่ือผลงาน :     มั่งคั่งโชคลาภ 
ขนาด      :     110  x 100 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
เทคนิค     :     สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ปี    :     2559 

ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ที่เกิดจากลวดลายตัวอักษร
จีน ซึ่งมีความงาม ความสมดุลในตัวของมันเอง โดยไม่จ าเป็นต้องปรุงแต่ง เป็นความงามที่เกิดจาก 
ทัศนธาตุของเส้นที่สมดุลเป็นเอกภาพ ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความงามความส าคัญนี้ จึงจับมาเป็นจุดเด่น
ในผลงานช้ินนี้ ความงามของภาษาบวกกับรูปทรงของการเดินทางของเส้น สามารถบ่งบอกถึงความ
งามที่กลั่นกรองมาจากความเช่ือ ความศรัทธาได้อีกนัยหนึ่ง ภาพรวมในผลงานช้ินที่ 6 นี้ ยังคง
ลักษณะคล้ายคลึงกับผลงานช้ินที่ 4–5 โดยที่ข้าพเจ้าปรับเปลี่ยนรูปทรงภายในให้มีการน าของเนื้อหา
อีกรูปแบบเพื่อสร้างมิติทางความคิดอีกทางหนึ่ง แต่รูปทรงภายนอกข้าพเจ้ายังให้ความส าคัญกับ
รูปทรงบริสุทธ์ิที่เกิดจากรูปทรงสามเหลี่ยมกับรูปทรงวงกลมมาผนวกกันให้รับรู้ถึงความรู้สึกของความ
อิสระ ไร้กฎเกณฑ์ ตามความรู้สึกและจินตนาการของข้าพเจ้า 
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ภาพที่  101  ภาพแผนผังผลงานวิทยานิพนธ์และต าแหนง่ติดตั้ง ผลงานทั้ง 6 จุด 
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วิเคราะห์กระบวนการติดตั้งผลงาน 

 

ภาพที่ 102 ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงาน ต าแหน่งที่ 1 

 

ภาพที่ 103 ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงาน ต าแหน่งที่ 2 

 

ภาพที่ 104 ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงาน ต าแหน่งที่ 3 



 
 

111 
 

 

 

ภาพที่ 105 ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงาน ต าแหน่งที่ 4 

 

ภาพที่ 106 ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงาน ต าแหน่งที่ 5 
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ภาพที่ 107 ภาพแสดงการจ าลองการติดตั้งผลงาน ต าแหน่งที่ 6 

แนวความคิดในการติดตั้งผลงานทั้ง 6 ต าแหน่ง บริเวณห้องโถง ช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้
แมนช่ัน ได้ค านึงถึงความสัมพันธ์ของพื้นที่กับรูปแบบและแนวคิดผลงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน แต่
ละต าแหน่งข้าพเจ้าให้ความส าคัญของรูปแบบให้เป็นอารมณ์เดียวกัน กระจายองค์ประกอบภาพให้มี
ความหลากหลายของรูปทรง มีจุดเด่น จุดรอง การแบ่งระยะโดยใช้ขนาดของผลงานเป็นตัวก าหนด
ความส าคัญของแต่ละต าแหน่งของพื้นที่ ทั้งนี้ ห้องโถงโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ันมีลักษณะแนวคิดและ
สไตล์การตกแต่งเป็นวัฒนธรรมจีนโบราณ บวกกับความสะดวกสบายแบบร่วมสมัย ซึ่งบริเวณ ช้ัน 5 
ของโรงแรมนี้ จุดติดตั้งผลงานจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละจุดติดตั้งดังนี้ 

ต้าแหน่งการติดตั้งผลงานจุดที่ 1  
บริเวณผนังด้านซ้ายห้องโถงด้านล่างติดเก้าอี้ยาวสีแดง เป็นจุดแรกที่ข้าพเจ้าให้

ความส าคัญเพราะเป็นจุดปะทะแรกเมื่อขึ้นลิฟต์ไปช้ัน 5  ข้าพเจ้าต้องการเน้นขนาดของรูปแบบเพื่อ
ดึงดุดความประทับใจแรกจากแขกผู้พัก 

ต้าแหน่งการติดตั้งผลงานจุดที่ 2 
บริเวณผนังด้านซ้ายห้องโถง ถัดจากต าแหน่งจุดติดตั้งผลงานช้ินแรก เป็นพื้นที่ใหญ่สุดใน

ทั้งหมด 6 จุดติดตั้ง ด้านองค์ประกอบของขนาดพื้นที่ ข้าพเจ้าจึงออกแบบผลงานไปตามลักษณะของ
พื้นที่ให้เกิดความประสานสอดคล้องสมดุลกับพื้นที่ และค านึงถึงความสัมพันธ์กับผลงานช้ินแรกให้เป็น
อารมณ์และองค์ประกอบใกล้เคียงกัน 
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ต้าแหน่งการติดตั้งผลงานจุดที่ 3 

บริเวณจุดตัดทางเดินด้านในห้องโถง ต าแหน่งนี้เป็นต าแหน่งทางเดินเพื่อเข้าไปห้อง
รับรองด้านใน มีองค์ประกอบตกแต่งเป็นโต๊ะสไตล์จีนโบราณ บนโต๊ะมีโคมไฟทรงสูง จากการ
วิเคราะห์พื้นที่ ข้าพเจ้าได้ออกแบบรูปทรงโดยอาศัยองค์ประกอบโดยรวมของพื้นที่ทั้งการตกแต่ง
ขนาดพื้นที่ และลักษณะโทนสี สร้างรูปทรงที่สอดคล้องเกาะเกี่ยวเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมโดยรวม
ด้วยสสื่อสัญลักษณ์และรูปทรงเลขคณิตตามจินตนาการ 

ต้าแหน่งการติดตั้งผลงานจุดที่ 4 
บริเวณผนังด้านขวาก่อนเข้าบริเวณทางเดินด้านใน เป็นบริเวณพื้นที่ว่างติดกับตู้หนังสือ

สไตล์จีน เป็นพื้นที่ที่ข้าพเจ้าให้ความส าคัญรองลงมาจาก 3 จุดแรก เสมือนเป็นมุมเสริมขึ้นมาให้พื้นที่
อื่นๆ มีความสมบูรณ์ขององค์ประกอบเป็นส่วนเสริมท่ีเติมเต็มส่วนอื่นๆ ให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น 

ต้าแหน่งการติดตั้งผลงานจุดที่ 5 
บริเวณผนังด้านขวามือช่องที่แบ่งโซนเป็นห้องรับแขก ความส าคัญของพื้นที่นี้ คือ เป็น

บริเวณแบ่งแยกความเป็นส่วนตัว จุดพักพิเศษของพื้นที่โดยร่วมทั้งหมดของบริเวณห้องโถง ช้ัน 5 ของ
โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ด้วยความพิเศษนี้ ข้าพเจ้าจึงก าหนดขนาดรูปภาพที่ให้มีรายละเอียดของ
รูปทรงในภาพผลงานให้มีสาระทางความงามเป็นการสร้างความนิ่งสงบ เป็นส่วนส่งเสริมให้เกิดความ
สมบูรณ์ของบริเวณพื้นที่โดยรวม 

ต้าแหน่งการติดตั้งผลงานจุดที่ 6 
บริเวณด้านขวามือติดกับลิฟต์ที่เป็นบริเวณติดทางเดินด้านนอก เข้าสู่ห้องพักรับรองเป็น

บริเวณคล้ายกับต าแหน่งจุดติดตั้งที่ 4 คือ เป็นส่วนเติมเต็มให้พื้นที่โดยรวมทั้งหมด เกิดความสมบูรณ์
เติมเต็มทุกพื้นที่ติดตั้งให้เป็นคุณภาพที่สมบูรณ์ขึ้น 
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ภาพที่  108  ภาพแบบจ าลองสามมิติการติดตั้งผลงานจติรกรรม ขั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่ 109 ภาพแบบจ าลองสามมิติ ผลงานจิตรกรรม ในการแสดงการติดตั้งผลงานจดุที่ 1 ของ    
ขั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่  110  ภาพแบบจ าลองสามมิติ ผลงานจิตรกรรม ในการแสดงการติดตั้งผลงานจุดที่ 2  
ของ ขั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่  111  ภาพแบบจ าลองสามมิติ ผลงานจิตรกรรม ในการแสดงการติดตั้งผลงานจุดที่ 3   
ของ ขั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่  112  ภาพแบบจ าลองสามมิติ ผลงานจิตรกรรม ในการแสดงการติดตั้งผลงานจุดที่ 4 
ของ ขั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่ 113 ภาพแบบจ าลองสามมิติ ผลงานจิตรกรรม ในการแสดงการติดตั้งผลงานจดุที่ 5  
ของ ขั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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ภาพที่ 114 ภาพแบบจ าลองสามมิติ ผลงานจิตรกรรม ในการแสดงการติดตั้งผลงานจดุที่ 6  
ของ ขั้น 5 โรงแรม เซี่ยงไฮ้แมนช่ัน 
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การประเมินผลการติดตั้งช่วงวิทยานิพนธ์ 

จากการจ าลองการติดตั้งทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว จะพบว่า ภาพผลงานและ
องค์ประกอบของพื้นที่มีความคล้ายคลึงกันด้วยลักษณะพื้นที่และบรรยากาศในภาพรวมที่เช่ือมโยง
เป็นองค์ประกอบเดียวกันในทุกๆจุดของการติดตั้งผลงาน คือ มีสีผนังเป็นโทนสีส้มอิฐ ทั้ง  6 จุดติดตั้ง 
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าในลักษณะพื้นที่ที่มีความใกล้เคียงกันในด้านบรรยากาศของทั้ง  6 จุดติดตั้งนั้น 
จึงควรใหค้วามส าคัญไปยังจุดการมองเห็นและต าแหน่งการมอง ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าทั้ง 6 จุดติดตั้งนั้น มี
ความแตกต่างกัน จึงสามารถประเมินผลงานติดตั้ง ทั้ง 6 จุด ได้ดังนี้ 

การติดตั้งผลงานบริเวณผนังด้านซ้ายห้องโถงช้ัน 5 ติดกับเก้าอี้ยาวสีแดง ข้าพเจ้าเลือก
การติดตั้งบริเวณที่เป็นผนังเปลือย มีสีส้มอิฐ ด้านซ้ายและขวาของผนังมีประตูทางเข้าไปยังห้องสุพี
เรียร์ ซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมในการติดตั้ง ผลงานเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและเกิดมิติของการ
ดึงดูดความสนใจ โดยเลือกใช้โทนสี ที่มีลักษณะรวมกับพื้นที่ติดตั้งแสดงลักษณะของความกลมกลืนไม่
ขัดแย้งให้ความรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งกับพื้นที่ติดตั้ง ในโทนสีวรรณะอุ่น สร้างให้เกิดมิติของความ
สว่างการผ่อนคลาย 

การติดตั้งผลงานบริเวณผนังด้านซ้าย ถัดไปจากจุดติดตั้งที่ 1 และก่อนถึงจุดตัดทางเดิน
ทางด้านในของห้องโถง ช้ัน 5 เลือกติดตั้งบริเวณผนังยาว ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข้าพเจ้ามี
แนวคิดคล้ายกับจุดติดตั้งที่ 1 กล่าวคือ ในจุดติดตั้งที่ 2 นี้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกันอยู่มาก 
ด้วยเพราะลักษณะท่ีมีพื้นที่ติดกัน มีบรรยากาศเดียวกัน จะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่มีลักษณะการ
มองที่แคบกว่า เพราะด้านหน้าของจุดติดตั้งที่ 2 นั้น มีทางเดินที่แคบกว่าจุดที่ 1 จึงท าให้ระยะการ
มองเห็นสั้นลงไป ตลอดจนมีลักษณะของลวดลาย Wallpaper เข้ามาประกอบเพื่อลดความเลี่ยนและ
ความน่าเบื่อของผนังในโทนสีส้มอิฐ ซึ่งข้าพเจ้ามีแนวคิดที่จะสร้างผลงานที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อ
ความเหมาะสมกับจุดติดตั้งที่มีขนาดกว้างและมีความยาว และให้รูปทรงเช่ือมโยงเข้ากับจุดติดตั้งที่ 1 
เพื่อสร้างให้เกิดอารมณ์ร่วมไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันทั้ง  2  จุด คือ ให้ความรู้สึกของความ
สว่างและผ่อนคลายจิตใจ 

การติดตั้งผลงานบริเวณผนังจุดตัดทางเดินด้านในห้องโถง เลือกการติดตั้งที่ผนังในส่วน
ของช่องว่างเหนือโต๊ะไม้สีแดง  เพราะด้วยลักษณะมุมมองที่ให้ความสนใจในจุดติดตั้งนี้  ซึ่งเป็นมุมที่
สามารถมองได้ในระยะไกลข้าพเจ้า  จึงคิดว่า จุดนี้มีความเหมาะสมเป็นอย่างดีในการติดตั้งผลงาน 
โดยเลือกรูปทรงคร่ึงวงกลมจัดวางในลักษณะวงกลมที่สร้างลักษณะเฉพาะที่ดูแปลกตาแต่มีความ
สมดุลในตัวเองให้เหมาะกับจุดติดตั้ง  เพื่อยกระดับจุดติดตั้งนี้ให้มีความน่าสนใจในโทนสีที่ อบอุ่น 
กลมกลืน ผ่อนคลาย สอดคล้องกับบรรยากาศได้รวมของพื้นที่  

การติดตั้งผลงานบริเวณผนังด้านขวาของก่อนถึงทางเดินด้านใน เป็นจุดติดตั้งที่มีความ
แคบและตีบมากที่สุดในทั้ง 6 จุดติดตั้งผลงาน แต่มีลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีบรรยากาศ
สอดคล้อง คลายคลึงกับทั้ง 6 จุดติดตั้งผลงาน  กล่าวคือ มีผนังในโทนสีส้มอิฐให้ความรู้สึกของ
บรรยากาศในโทนวรรณะอุ่น ข้าพเจ้าเลือกติดตั้งในบริเวณผนังเปล่าติดกับตู้หนังสือ  โดยเห็นว่า
ต าแหน่งติดตั้งในบริเวณนี้เป็นต าแหน่งที่เหมาะสมกับผลงาน  เป็นการเช่ือมโยงรูปแบบผลงานให้เป็น
องค์รวม สร้างอารมณ์ร่วมเช่ือมโยงกับผลงานอื่นๆ  สร้างให้เกิดความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ใน
ภาพรวมอย่างกลมกลืน  ข้าพเจ้าน ารูปทรงจากจินตนาการที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางความเช่ือ 
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เพื่อสร้างองค์ประกอบของความงามให้เกิดกับพื้นที่ติดตั้งในจุดนี้ ส่งเสริมให้บรรยากาศของพื้นที่มี
สาระทางความงานเพิ่มขึ้น การติดตั้งผลงานบริเวณผนังด้านขวา ซึ่งเป็นส่วนห้องรับแขก เลือกติดตั้ง
บริเวณผนังด้านในของช่องรับแขกด้านขวา ด้วยเพราะลักษณะทางบริบทของพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 
เป็นผนังเปล่ามีสีส้มอิฐเรียบ     ให้อารมณ์ทางความอบอุ่น  โดยมีโทนสีวรรณะเดียวกันกับจุดติดตั้ง
อื่นๆ เพื่อสร้างความสมดุลกับบริเวณที่ติดตั้ง  ข้าพเจ้าน าลักษณะรูปแบบและรูปทรงตามจินตนาการ
ในลักษณะคลายคลึงกับจุดติดตั้งที่  4 ให้ความหมายทางความรู้สึกเดียวกันมาตกแต่ง โดยค านึงถึง
บริบทของความเป็นพื้นที่รับแขก จึงมีการเน้นขนาดและรูปทรงให้มีความเหมาะสม น าเสนอขนาด
และมิติการมองที่สร้างความรู้สึกถึงความสว่าง สงบ และอบอุ่น ให้เกิดกับพื้นที่ติดตั้งอย่างเป็น
เอกภาพ 

การติดตั้งผลงานบริเวณผนังด้านขวาทางเดินด้านหน้าติดกับลิฟต์ เลือกติดตั้งบริเวณผนัง
เปล่าเปลือยสีส้มอิฐ บริเวณด้านหน้าติดกับลิฟต์ทางขวา เป็นบริเวณที่มีความเหมาะสมในการติดตั้ง 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมในภาพรวมของพื้นที่ติดตั้งทั้ง  6  จุด ของห้องโถงช้ัน 5  มีความสมบูรณ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในภาพรวมการติดตั้งทั้งหมด และในขณะเดียวกันส่งเสริมให้ต าแหน่งติดตั้งในจุดนี้มี
ความน่าสนใจ สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และแปลกตา  จากการน ารูปทรงที่ได้รับการ
คลี่คลายตามแนวคิดทางความเช่ือ คลายคลึงกับจุดติดตั้งที่ 4 และ 5 โดยในจุดติดตั้งนี้จะให้มุมมอง
การมองเห็นที่ค่อนข้างตีบและแคบคลายกับจุดติดตั้งที่ 4  มีระยะในการมองไม่มากนัก  ข้าพเจ้าจึงน า
ผลงานที่ผ่านการวิเคราะห์ทั้งด้านขนาดและองค์ประกอบมาจัดการกับพื้นที่  เพื่อสร้างให้เกิดเป็น
ความรู้สึกทางความงาม และส่งเสริมภาพลักษณ์กับพื้นที่ให้เกิดความรู้สึกสงบและผ่อนคลาย 

การตกแต่งสถานที่บริเวณห้องโถงช้ัน  5 ของโรงแรม  เดิมที่มีลักษณะการตกแต่งที่มี
ความรู้สึกถึงบรรยากาศแบบย้อนยุค ด้วยสไตล์การใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นของโบราณของจีนมา
ตกแต่ง ผนวกกับบทบาทของความสะดวกสบายแบบสมัยใหม่ และยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนที่
ได้รับอิทธิพลของชาวตะวันตก ในทศวรรษที่ 80 เจือปนอยู่บ้าง  การตกแต่งด้วยแนวคิดทางความเช่ือ
ทางวัฒนธรรมของชาวจีนของข้าพเจ้า  จึงมีส่วนท าให้ภาพลักษณ์ทางแนวคิดทางความงามและบริบท
ของการตกแต่งเดิมมีความชัดเจน และให้อารมณ์ความรู้สึกที่สะท้อนมุมมองด้านความเช่ือที่มากขึ้น  
จนมีความเป็นอัตลักษณ์กับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

จากการจ าลองการติดตั้ง โดยน าศิลปะเข้าไปจัดการในต าแหน่งที่ก าหนด ในการติดตั้ง
แล้ว พบว่า  งานสร้างสรรค์นั้นมีบทบาทสะท้อนแนวคิดด้านความงามตามรูปแบบของความเช่ือได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  ส่งเสริมเนื้อหาสาระทางความงามสร้างบรรยากาศในพื้นที่การตกแต่งได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

 

 

 



 
 

123 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์วิทยานิพนธ ์

โรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน เป็นโรงแรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีลักษณะของแนวคิดและ
การตกแต่ง เป็นสไตล์จีนบวกกับความสะดวกสบายแบบร่วมสมัย โทนสีที่ใช้ในการตกแต่งจะเป็นแบบ
เอิร์ทโทน ดูอบอุ่น ชุดเฟอร์นิเจอร์ จะเป็นของโบราณหรือของเลียนแบบจีนโบราณ พื้นจะเป็น
ลักษณะปูนเปลือยสีขาวอมเทา ลักษณะข้อมูลดังกล่าวจึงมีการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ระหว่างรูปแบบของผลงานจิตรกรรมกับสถานที่ติดตั้ง โดยค านึงถึงขนาดพื้นที่ สัดส่วน และบริบท
สภาพแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ติดตั้งผลงาน โดยก าหนดจุดติดตั้งจ านวน 6 จุดติดตั้ง และมีจ านวน
ช้ินผลงาน 6 ช้ินผลงานประกอบการติดตั้ง ในพื้นที่ห้องโถง ช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ผลงาน
ทุกช้ินมีการออกแบบโดยมีการคิดวิเคราะห์ความงาม ความเหมาะสมกับพื้นที่ในแต่ละส่วนของพื้นที่
ติดตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความงาม แสดงให้เห็นความสอดคล้องกันในด้านรูปแบบผลงานกับ
สถานที่ติดตั้ง รวมไปถึงทั้งทางด้านเนื้อหาสาระของผลงาน ให้มีความสัมพันธ์กับบริบทของจุดติดตั้ง
ในแต่ละจุดอย่างมีเป้าหมาย และค านึงถึงความเหมาะสมอย่างเป็นรูปแบบและกลมกลืน 
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บทท่ี 5  
บทสรุปและอภิปรายผล 

 

โครงการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ หัวข้อ จินตภาพแห่งความศรัทธาและความเช่ือ : 
โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน  กรุงเทพฯ ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสะท้อนความเช่ือความศรัทธาของชุมชนชาวไทยเช้ือ
สายจีนในย่านเยาวราช เป็นสุนทรียภาพทางความงามที่เกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกัน
มา เป็นความงามทางรูปธรรมและนามธรรม โดยใช้สื่อทางวัตถุมงคลต่างๆ เป็นตั วแสดงออก
ความรู้สึกและแนวความคิด บอกเล่าเร่ืองราวของความศรัทธาที่ควบคู่มากับความดีงาม 

จากกระบวนการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เกิดการทดลอง 
ประมวลผล หาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สอดคล้องลงตัวกับ
สถานที่ติดตั้งผลงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนแนวคิดเร่ืองความเช่ือ ความศรัทธาของ
วัฒนธรรมจีนตามวัตถุประสงค์ที่จะท าให้สถานที่นี้มีรสนิยมทางสุนทรียะของศิลปะ  สนับสนุน
บรรยากาศของสภาพแวดล้อมและรูปแบบการตกแต่งของพื้นที่ติดตั้งได้อย่างกลมกลืน 

 

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะกอ่นวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1  
ในช่วงต้นของการศึกษา ข้าพเจ้ามุ่งในการหาความลงตัวของแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์

จากแรงบันดาลใจในย่านเยาวราช ซึ่งเป็นย่านชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีน มีการค้นคว้าหาความเป็นไป
ได้ในการท างานและทดลองหาวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเกิดการพัฒนาแนวคิดและวิธีการ
ในการด าเนินการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับแนวคิดและแรงบันดาลใจที่มีความเกี่ยวข้องกับความเช่ือ 
ความศรัทธาในวัฒนธรรมจีน 

 

การสร้างสรรค์ผลงานในระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2  
กระบวนการพัฒนาแนวคิดและวิธีการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีการทดลองปรับปรุงรูปแบบ 

เนื้อหา และวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ทดลองน ารูปแบบสื่อสัญลักษณ์ให้เกิดความหลากหลายของ
รูปแบบในการสร้างสรรค์ มีการพัฒนาเนื้อหาสาระของแนวคิดและวิธีทาง เพื่อหาสาระทางความงาม
ให้สามารถตอบโจทย์ด้านแนวคิดและแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า ตลอดจนมีการค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติม เพื่อน ามาสร้างประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าพร้อมไปกับการวิเคราะห์หา
ความเชื่อมโยงในการติดตั้งผลงานให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนกับสถานที่ติดตั้ง  
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ในการนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการติดตั้งผลงาน ณ โรงแรมเซี่ยงไฮ้
แมนช่ัน กรุงเทพฯ การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า มีการวิเคราะห์ข้อมูลและบริบทของ
สถานที่ติดตั้งเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างจุดติดตั้งกับรูปแบบผลงานการสร้างสรรค์ เพื่อให้
สามารถอิงประโยชน์และสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างผลงานกับสถานที่ติดตั้งให้เกิดเป็น
สุนทรียภาพทางความงาม สะท้อนลักษณะความเช่ือในวัฒนธรรมจีนไปในทิศทางเดียวกัน 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูล
จากประสบการณ์และข้อมูลจากเอกสาร บ่มเพาะแนวความคิดจากแรงบันดาลใจจากการลงสัมผัสกับ
พื้นที่ข้อมูลโดยตรง กลั่นกรอง และคัดสรรข้อมูลจากกระบวนการวิเคราะห์จนเข้าสู่ขั้นตอนการ
ด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้เลือกเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของ
ผลงานจิตรกรรม โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ เป็นเทคนิคหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน 

โดยผลงานในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในหัวข้อ จินตภาพแห่งความศรัทธาและความ
เช่ือ: โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน กรุงเทพฯ มีการสร้างสรรค์
ผลงานทั้งหมด 1 ชุด จ านวน 6 ช้ินงาน ดังนี้ 

1. ช่ือผลงาน“ ร่ ารวย รุ่งเรือง” 
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  
ขนาด 160 x 100  ซ.ม. (โดยประมาณ) 

2. ช่ือผลงาน  “สิริโชค”   
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ   
ขนาด   250  x 115 ซ.ม. (โดยประมาณ) 

3. ช่ือผลงาน  “ มงคลโชคลาภ”  
 เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  
ขนาด  80 x 80  ซ..ม. 

4. ช่ือผลงาน   “ ความสว่าง”   
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ   
ขนาด 115 x 100  ซ.ม.(โดยประมาณ) 

5. ช่ือผลงาน  “อุดมสุข” 
 เทคนิค  สีอะคริลิคบนผ้าใบ  
ขนาด 150 x120 ซ.ม. (โดยประมาณ) 

6. ช่ือผลงาน “มั่งคั่งโชคลาภ”   
เทคนิค สีอะคริลิคบนผ้าใบ  
ขนาด 110  x 100 ซ.ม. (โดยประมาณ)                   
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การแสดงออกของผลงานชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอแนวคิดด้านความเช่ือ ความ
ศรัทธาที่มีบริบทของความงาม ความรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ ความสว่าง ซึ่งเป็นพื้นฐานของความ
เช่ือในวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสายจีนที่ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมความเป็นสิริมงคล 

การออกแบบรูปทรงภายนอกให้เกิดความรู้สึกเป็นอิสระ เคลื่อนไหวสอดรับกับธรรมชาติ 
ไม่ยึดติด สร้างความรู้สึกแปลกตา และผ่อนคลายความเชื่อที่ยึดโยงกับธรรมชาติ 

จากการศึกษาข้อมูลของสถานที่ติดตั้ง น ามาเข้ากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลหาความ
เป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ทดลอง เรียนรู้ จัดระเบียบหาความเหมาะสม วิเคราะห์
ปัญหาและข้อบกพร่อง โดยอาศัยองค์ความรู้จากหลักการออกแบบองค์ประกอบศิลป์ มาใช้ในการ
ปรับความสมดุลในผลงานการสร้างสรรค์เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านความงามตามหลัก
สุนทรียศาสตร ์

ซึ่งในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน แล้วเห็นว่า
จุดติดตั้งที่มีความเป็นไปได้ที่จะน าผลงานจิตรกรรมท่ีได้รับการออกแบบโดยค านึงถึงแนวคิดและความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่ห้องโถง ช้ัน 5 ของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน ซึ่ง
ได้แก่  

1. จุดติดตั้งที่ 1  บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถงติดกับเก้าอี้ยาว 
2. จุดติดตั้งที่ 2  บริเวณผนังด้านซ้ายของห้องโถง ถัดไปจากจุดที่ 1 ก่อนถึงบริเวณ

ทางเดินด้านใน 
3. จุดติดตั้งที่ 3  บริเวณจุดติดทางเดินสุดในสุด ด้านในห้องโถง 
4. จุดติดตั้งที่ 4  บริเวณผนังด้านขวาก่อนถึงบริเวณทางเดินด้านใน 
5. จุดติดตั้งที่ 5  บริเวณผนังด้านขวาของพื้นที่รับแขกขวามือ 
6. จุดติดตั้งที่ 6  บริเวณผนังด้านขวาด้านหน้าทางเดินติดกับลิฟต์ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ในการวิเคราะห์คุณค่าของผลงาน การประเมินผลงานจินตภาพแห่งความศรัทธาและ  
ความเชื่อ ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอมุมมองด้านความเชื่อของชาวจีนในรูปแบบของรูปทรงที่สร้างสรรค์ 
ที่น าแรงบันดาลใจจากรูปทรงเลขคณิตมาจัดกลุ่มให้เกิดรูปทรงใหม่ แปลกตา สร้างความน่าสนใจ โดย
น าเสนอเนื้อหาสาระด้านความดี ความงาม ตามบริบทของความเช่ือที่มุ่งเน้นแนวคิดทางความเจริญที่
เป็นมงคล 

การประเมินผลงานจินตภาพแห่งความศรัทธาและความเช่ือ เพื่อการตกแต่งโรงแรมเซี่ยง
ไฮ้แมนช่ัน ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์ในด้านหลักองค์ประกอบและมีการทดลองติดตั้งก าหนดความ
เหมาะสมภาพการตัดต่อ โดยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ด้านความเสมือนจริง ผลลัพธ์
หลังจากผ่านขั้นตอนและกระบวนการจ าลองการติดตั้ง พบว่า ผลงานสามารถช่วยส่งเสริมภาพ
ลักษณะทางความงามให้เกิดกับพื้นที่ติดตั้งได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบผลงานที่ดู
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สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ติดตั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งลักษณะโดยรวมของพื้นที่จะมี
ลักษณะท้ังสีผนังและขนาดพื้นที่ไม่ต่างกันมากนัก จึงท าให้ลักษณะผลงานจ าเป็นต้องเป็นไปในทิศทาง
ที่คล้ายคลึงกัน โดยค านึงถึงหลักความเป็นเอกภาพของพื้นที่ท้ังหมด 

ผลงานจิตรกรรมในช่วงวิทยานิพนธ์ทุกช้ิน มุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกด้านความงามตาม
ความเช่ือความศรัทธาของชาวจีน ซึ่งมีการศึกษาข้อมูลของสถานที่ติดตั้ง วิเคราะห์พื้นที่ ติดตั้ง หา
ความเป็นไปได้ในการติดตั้ง เมื่อน างานศิลปะเข้าไปประสานประโยชน์กับพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์ให้
เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางความงามของโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนช่ัน เกิดความกลมกลืนในทิศทาง
เดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้ คือ มีการศึกษาเรียนรู้ท าความเข้าใจของ
กระบวน การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีสัมพันธ์กับพื้นที่ติดตั้ง โดยเป็นการพัฒนาทางศักยภาพทาง
ความคิดการวิเคราะห์ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์กับพื้นที่ติดตั้ง ซึ่งจะสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาแนวทางความคิดทางการออกแบบและเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าพเจ้าต่อไปได้ใน
อนาคต 
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รายการอ้างอิง 

 
หยกแดง  แปล ;  ความเชื่อชาวจีน  : พิมพ์คร้ังที่ 2 กรุงเทพ ส ำนักพิมพ์  ยินหยำง : 2533 
 

ศิริญญำ  สจุินตวงษ์ ; 7 ย่านเก่าในบางกอก เรียบเรียงจากบทโทรทัศน์ รายการ พินิจนคร :          
ส ำนักพิมพ์  อมรินทร์  กรุงเทพ ; 2554  

 

ชลูด  นิ่มเสมอ ;  องค์ประกอบศิลปะ พิมพ์คร้ังที่ 6  กรุงเทพ โรงพิมพ์ไทยวัฒนำพำณชิ : 2544 
 
ก ำจร สุนพงษ์ศรี ; ศิลปะสมัยใหม่  พิมพ์คร้ังที่ 1 กรุงเทพ  ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์ 

มหำวิทยำลัย: 2554  
 
ไพโรจน์ ชมุนี  MFA.EdD. ; ปรัชญาและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม เล่ม 3 : สมัยใหม่  และ   

โพสต์โมเดอร์น  เอกสำรค ำสอนวิชำ ART HISTORY FOR DESIGNERS   
ภำควิชำประยุกตศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์  ม.ศิลปำกร : 2554 - 2559 

 
ประวัติถนนเยาวราช. เข้ำถึงเมื่อ 1 เมษำยน 2559.  

เข้ำถึงได้จำก http://www.chinatownyaowarach.com/articles/.htm 
 
ความหมายของมงคล ความเชื่อของชาวจีน  เข้ำถึงเมื่อ 9 เมษำยน 2559. 

เข้ำถึงได้จำก http://www.7wondersthailand.com/showdetail.asp?   
boardid=1362 

 
Shanghai Mansion. เข้ำถึงเมื่อ 25 เมษำยน 2559.  

เข้ำถึงได้จำก http://www.shanghaimansion.com/index.html 
 
เปิดประตูแดนมังกรใจกลางมหานคร นำมว่ำ Shanghai Mansion เข้ำถึงเมื่อ 22 เมษำยน 2559. 

เข้ำถึงได้จำกhttp://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11117301/ 
E11117301.html 

 

http://www.7wondersthailand.com/showdetail.asp
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ  นาย ประพัฒน์  ปานคง ( Praphat Pankong ) 
เกิด  1  เมษายน 2525 
ท่ีอยู่  14/3  ม.1  ต.ทุ่งกระบือ  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง 92140 
E-mail  maliart@hotmail.co.th. 
การศึกษา   
 โรงเรียนวัฒนาศึกษา 
 โรงเรียนบ้านควรอินทนินงาม 
 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐถชนูปถัมภ์ 
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การแสดงผลงาน  
 2542   การแสดงศิลปกรรมภาพพิมพ์ ณ โรบินสัน นครศรีธรรมราช 
 2544   การแสดงจิตรกรรมน ้ามัน ณ ดิโอลด์สยามพลาซ่า กรุงเทพฯ 
 2548  นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั งที่ 5 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา  

จิตรกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 
 2549   นิทรรศการจิตรกรรม ณ แกลอร่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  
  วิทยาเขตเพาะช่าง 
 2549  นิทรรศการจิตรกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
  ณ โรงพยาบาลศิริราช 
 2550   นิทรรศการจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ณ แกลอร่ี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง 
 2551   นิทรรศการ Bangkok Art Fest’s 2008 Royal  ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ 
 2551 นิทรรศการเย็นตาโฟร์ ณ Siamindigo จ. ภูเก็ต  
 2556   ร่วมแสดงนิทรรศการ 100 ปี จิตรกรรมร้าลึก 3 (เพาะช่าง)  
  ณ หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์   กรุงเทพฯ  
 2557    ร่วมแสดง  ณ  mood seeker gallery ทองหล่อ ซอย 20 
         2558         นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและวิทยานิพนธ์ ระดับปริญาญาโท  

    ภาควิชาประยุค    ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ” ความเหมือนท่ีแตกต่าง
Synonym 01” ณ หอศิลป์และการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

        2559          นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ครั งที่ 8  
    ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

mailto:maliart@hotmail.co.th
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