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 วิทยานิพนธเรื่อง “แสงทิพย”เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมประยุกตเพื่อติดต้ังภายใน
โรงแรมหมอมตรี วิลลา รอยัล จ.ภูเก็ต เพื่อสะทอนใหเห็นถึงคุณคาระหวางสถานท่ีติดต้ังและตัวผลงาน
สรางสรรค ใหมีแนวทางการเช่ือมโยง เนื้อหาเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกันโรงแรมหมอมตรีเปนโรงแรม
ขนาดเล็กลักษณะเหมือนบังกะโล แวดลอมไปดวยการจัดสวนแบบปาดิบช้ืน รูปแบบการตกแตงแบบไทย
ประยุกต มีการใชวัสดุในการตกแตงท้ังภายนอกและภายในอาคารดวยวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติอีกท้ังสัดสวน
ของอาคารจึงทําใหสถาปตยกรรมดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติลักษณะผลงานศิลปกรรมในรูปแบบของงาน
จิตรกรรมท่ีใชตกแตงภายในโรงแรมยังไมมีการวางแนวความคิดในการติดต้ังอีกท้ังไมมีเนื้อหาซึ่งชวย
สงเสริมลักษณะเฉพาะของสถานท่ี   
 ขาพเจามีความสนใจลักษณะสถานท่ีต้ังของโรงแรมซึ่งมีความใกลเคียงกับสถานท่ีต้ังของปาหิม
พานตในไตรภูมิและผลงานสรางสรรคของขาพเจาท่ีผานมาท้ังในรูปแบบของงานประณีตศิลปและผลงาน
จิตรกรรมส่ือผสมลวนมีเนื้อหามาจากหิมพานตในการสรางสรรคผลงานเรื่องแสงทิพยขาพเจาตองการแสดง
ความระยิบระยับ แวววาว   แสงท่ีสะทอนถึงความมีชีวิต  ธรรมชาติ  พืช  หรือจิตวิญญาณของส่ิงมีชีวิต  แสง
ท่ีกระจัดกระจายไปท่ัวปา อยูทามกลางพันธุไม  แสดงบรรยากาศความงามในสีสันตางๆ  ความชุมช่ืน  
ความสุข ขาพเจาตองการพัฒนารูปแบบผลงานสรางสรรคใหมีลักษณะเปนนามธรรมมากข้ึน 
 การติดต้ังผลงานสรางสรรคเรื่องแสงทิพยภายในโรงแรมหมอมตรีฯ ขาพเจาตองการท่ีจะนํา
ผลงานศิลปะเขามามีสวนชวยในการตกแตงสถานท่ี  เชน ดึงบรรยากาศจากภายนอกอาคารเขามามีสวน
รวมกับภายในอาคารตามแนวความคิดในการสรางสรรค  ลดความแหงแลงของสีสันภายในอาคารซึ่งเปน
โทนสีสม น้ําตาล  ดวยสวนประกอบตางๆภายในหองพักท้ังขาวของเครื่องใชท่ีดูกลมกลืนจนเกิดปญหาของ
ความซํ้าซากอีกท้ังรายละ เอียดตางๆท่ีใชตกแตงท่ีมากเกินความพอดี  ดวยลักษณะสิ่งแวดลอมบริเวณโรงแรม  
ความเปนธรรมชาติ  ความสงบใหความรูสึกของสถานท่ีพักผอน อีกท้ังลักษณะสถาปตยกรรมใหความรูสึก
เหมือนบานในดานประโยชนของโรงแรมคือสถานท่ีพักผอนทางกาย  ในดานผลงานสรางสรรคขาพเจามี
ความคิดวา  ขาพเจาใชสีสันเปนสื่อเพ่ือบอกเลาเรื่องราวความงดงามของสถานท่ีในจิตนาการเพื่อประโยชน
กับการพักผอนทางจิตใจ  ความสุนทรี ความรื่นรมใหแกสถานท่ีแหงน้ีใหดูมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 
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APPLIED  PAINTING  FOR I MON TRI'S VILLA ROYAL, PHUKET.  THESIS ADVISORS : ASSOC. 

PROF. PREECHA  PAN-GLAM, SURASUK  RODPOHBOON. AND  ITTIPOL  WIMOLSIL. 106 pp. 

 

 The thesis “Sacred Light” is the main theme of which the applied art project is 

based on. The paintings will be installed at Mon Tri’s Villa Royal in Phuket. The balance 

between the value of the locale and the art works is the utmost assessed. 

 Mon Tri’s Villa Royal is a small hotel and arranged in form of bungalows. 

Surrounded by tropical garden, each structure is decorated in the style of Contemporary Thai. 

The materials used in decorating interior and exterior are that of nature. Combined with the 

size of the hotel, the structure seem to dissolve into its surrounding 

 This quality attracted me to this location. It reminded me of the magical forest of 

Tri Bhumi, which has always been a subject of my works including sculptures and mixed-

media paintings. In this project I aim to capture the glittering dazzling light which reflects life 

that exists in nature, from plants to spirits. Light that scatters among trees and flowers 

displays the beauty of colors, the vitality and happiness of lives with in. 

 In creating art pieces for this hotel, I also would like to incorporate its surrounding. 

Have it influenced the thinking process. For example, I would like to reduce the feeling of 

solitude which is currently present. The original colors are orange and brown which are used 

in many objects that are in any room making many items looked similar and boring. The 

excess of details seems overshadow its purpose of being natural. Instead of a guest feeling 

closed to nature and relaxed, he or she might feel forced. My use of colors to harmonize and 

communicate the beauty of the hotel and the relaxation of the mind and the aesthetic of the 

nature will surely make this hotel more appealing. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขาพเจาขอนอมระลึกถึงคุณบิดา มารดา  ผูอุปการะเล้ียงดูเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน  รวมถึงอาจารยท่ีปรึกษาท่ีไดแนะแนวทางการทํา
ศิลปนิพนธมาโดยตลอด 
 ขอบพระคุณอาจารยสุรศักดิ์ รอดเพาะบุญ ท่ีใหความรูเร่ืองการเรียบเรียงขอมูล ข้ันตอน
และวิธีการทํางานตาง ๆ อยางมีระบบระเบียบทําใหขาพเจาสามารถเขาใจตัวตนของขาพเจาเองซ่ึงมี
ผลตอวิธีการคิดและการพัฒนาผลงานสรางสรรคเปนอยางมาก 
 ขอบพระคุณอาจารยปรีชา ปนกลํ่า ท่ีชวยใหคําปรึกษาในเร่ืองสถานท่ีในการทําโครงงาน 
 ขอบพระคุณอาจารยอิทธิพล  ท่ีชวยใหคําปรึกษาในการทําศิลปนิพนธ 
 ขอบคุณ คุณพีรพัฒน  มังคละ  และคุณภากร  ทวีรอด  ท่ีคอยใชความชวยเหลือในการ
ทํางานวิทยานิพนธจนบรรลุผลสําเร็จดวยดี 
 ขอบคุณ คุณสมพร  จิตรใจตรง ผูซ่ึงคอยเปนกําลังใจในยามท่ีทอและคอยใหความ
ชวยเหลือดวยดีตลอดมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




