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 วิทยานิพนธชุ์ดน้ีเป็นโครงการออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม2มิติ แบบส่ือประสม เพ่ือใชต้กแต่ง
ภายในอาคารบริษทั อิเมจิ แมก็ซ์ ตั้งอยูท่ี่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีผลิตผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
อนิเมชัน่ โดยสถาปนิกเนน้การออกแบบตวัอาคารท่ีสะทอ้นถึงการรับรู้บริบทเมืองในวิถีชีวิตร่วมสมยักบัธรรมชาติ ตวั
อาคารมีรูปทรงเป็นแนวยาวขนานกบัถนน รูปทรงภายนอกท่ีเรียบเกล้ียง โดดเด่นลอยตวัเสมือนเป็นฉากหลงัใหก้บั
การอยูร่่วมกบัธรรมชาติของตน้ไทร ตวัอาคารเนน้สีเทาธรรมชาติจาคอนกรีตเปลือย ตอ่เน่ืองไปจนถึงโครงหลงัคา เสา
เหลก็โดยรอบท าหนา้ท่ีรับหลงัคาและรักษาความโปร่งเบาของอาคารสร้างดุลยภาพรูปทรงโดยรวม เพิ่มความแตกต่าง
ของวสัดุระหวา่งผนงัคอนกรีตเปลือยกบัผนืกระจก โถงบนัไดทางเดียวสูงสามชั้น เพ่ือดึงดูดความสนใจ และสร้าง
รูปลกัษณ์ท่ีดูคลา้ยกอ้นน ้าแขง็ลอยอยูใ่นอากาศยามค ่าคืนใหแ้ก่อาคาร 

    การออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานจึงมุ่งเนน้ใหเ้กิด อารมณ์ความรู้สึกถึง ความสงบ ผอ่นคลาย โดยใช้
เน้ือหา แนวความคิดท่ีมาจาก เร่ืองราว ประสบการณ์ในอดีต โดยจดัวางองคป์ระกอบแบบนามธรรมท่ีไดแ้รงบนัดาล
ใจดา้นรูปแบบมาจากวงคล่ืนของน ้าท่ีใหค้วามรู้สึกถึงการเกิดและดบั ซ่ึงการออกแบบติดตั้งผลงานเขา้กบัพ้ืนท่ีคร้ังน้ี
ไดเ้ลือกพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 4 จุดคือ บริเวณจุดท่ี1 หนา้ทางเขา้ออฟฟิศ ก าหนดใหผ้ลงานมีความยาวรับกบัผนงั สีท่ีใชใ้น
ผลงานเป็นสีเทา เพ่ือสร้างความสงบน่ิง เนน้การทบัซอ้นกนัของเสน้โคง้ พ้ืนผวิท่ีเกิดจากความเรียบและหยาบ สร้าง
ความโดดเด่นลอยตวัจากผนงัคอนกรีต บริเวณจุดท่ี2 เป็นช่องวา่งระหวา่งทางเดินชั้นใตดิ้น มีความคบัแคบ จึงก าหนด
ผลงานใหมี้ความนูน ความลึก เพ่ือใหเ้กิดความเคล่ือนไหว สร้างแรงดึงดูดสายตาดว้ยสีแดงสด เป็นการกระตุน้ ปลุกเร้า 
สร้างความต่ืนตวัต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูพ้บเห็น บริเวณจุดท่ี3 โถงบนัไดชั้น2 เป็นพ้ืนท่ีวา่งเช่ือมต่อกบัผนืกระจก
ขนาดใหญ ่ จึงมุ่งเนน้การสร้างอารมณ์ในผลงานใหเ้กิดความเรียบง่าย บริสุทธ์ิ แบง่องคป์ระกอบในผลงานเป็น3 ช้ิน
เพ่ือใหเ้กิดความเคล่ือนไหว ก าหนดสีสันเป็นสีขาวเช่นเดียวกบัผนงั เพ่ือสร้างความกลมกลืน และเกิดความสวา่ง สบาย
ตาแก่ผูช้ม บริเวณจุดท่ี4 หนา้หอ้งท างานชั้น2 เป็นพ้ืนท่ีปฎิบติังานของบริษทั จึงก าหนดใหผ้ลงานเป็นสีด า สร้าง
อารมณ์ความรู้สึก ถึงความหนกัแน่น จริงจงั แต่ก็ดูเยน็ตา สร้างบรรยากาศความลึกลบัน่าคน้หา 
  เม่ือทดลองติดตั้งผลงานในแบบจ าลองสถานท่ีทั้ง 4 จุดแลว้ ผลงานสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก
ใหก้บัผูช้มท่ีผา่นไปมาไดด้ว้ย รูปทรง รายละเอียด และค่าของสีในผลงานแต่ละช้ินสร้างความโดดเด่นใหก้บัพ้ืนท่ี
ติดตั้ง เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนผวิของคอนกรีตเปลือย ดูไม่มีชีวติชีวา และลดทอนความเป็นเหล่ียม สัน ท่ีมีอยูม่าก 
เช่น เสา บนัได กระจกขนาดใหญ่ เป็นตน้ ผลงานจึงเกิดเป็นรูปแบบศิลปะประยกุตท่ี์ผสมผสานและสร้างความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ส่งเสริมสุนทรียภาพใหก้บัสถานท่ี 
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 The  thesis  is a  creative  design  project  using  four  piece  of  two-dimensional  

embellishing  the   mixed media for interior imagimax co.,  at  Narathiwatrajchanakharin  road.  This 

company produces computer graphic and is the animation pioneer in Thailand. The building is long, 

extending parallel to the road, with smooth external sides unpolished, unpainted gray concrete. It stands 

prominently as a backdrop to a single banyan tree at the front entrance to the building. The glass pares   

constitute about 40%a light airy. The wall surface, imparting feeling that contrasts with the  bare  

concrete  walls.  A stairway rises four the basement to the second (top) story. The building looks like a 

block of ice floating in the air, especially when lighted at night.  

 The creation of work emphasized to motivate the emotion of calmness and relax. The used 

content and idea were from the stories and experience from the past. The placement of abstract 

elements was inspired about the water wave which motivated the feeling of being born and being gone. 

The setting of this work in the area was chosen from 4 study cases which were the first area, in front of 

the office where the work was determined to be fit the wall; its colour was grey for making a calmness 

which emphasized the overlap of the curve lines, the surface caused by the flat and roughness; it was 

highlighted by curving out from the wall. The second area was the gaps between the pathways in the 

subway which was narrow. So the work was determined to curve out and deep for making the 

motivation and attracting the eyes by the light red which motivated, stimulated and awoke the 

spectators’ emotion. The third area was the staircase of the second floor which was the space relating to 

the large mirror. So it emphasized to make the emotion of the work causing the simpleness and the 

purity. IN this area, the work was separated into three elements for making the motivation; its colour was 

white the same as the wall for merging and lightening for spectators. The forth area was in front of the 

working room at the second floor which was the operating space of the company. It was determined to 

be black for motivating the emotion of the strength, the seriousness but the coolness for the eyes and 

making the atmosphere of the mystery.  

 When settling the works all in the four areas, the works could motivate the emotion to 

spectators passing by because of the shape, the details, and the value of colour of each work which made 

a highlight with the wall of which the area was the naked concrete wall which looked liveless. The works 

decreased the angles such as pillars, stairs, large mirror etc. Therefore, the works caused the adapted art 

which blended and make the unique which supported the aesthetics of the location. 
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                   ขอนอ้มระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดาของขา้พเจา้ผูใ้ห้ก  าเนิด โดยเฉพาะบิดาผูอ้บรม
สั่งสอน คอยสนบัสนุนอยูเ่บ้ืองหลงั เป็นก าลงัใจให้เสมอและให้โอกาสขา้พเจา้ไดรั้บการศึกษาจน
จบหลกัสูตรปริญญาโท 
                    ขอขอบพระคุณ อาจารย์ท่ีปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ รศ. ปรีชา ป้ันกล ่ า และ       
Mr. Kim W. Atkinson ตลอดจนคณาจารยใ์นภาควิชาประยุกตศิลปศึกษาทุกท่าน ท่ีให้ความรู้       
ค  าช้ีแนะต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และมีค่ายิง่ต่อขา้พเจา้ จนก่อเกิดวทิยานิพนธ์น้ี  
                   ขอขอบคุณ บริษทั อิเมจิ แม็กซ์ ส าหรับการอ านวยความสะดวกและข้อมูลอนัเป็น
ประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ ผลงานศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่าต่อวงการศิลปะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาตลอดจนทุกสรรพส่ิงท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ก่อเกิดเป็น
ประสบการณ์สร้างจินตนาการต่างๆและเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
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