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              These created-portraits were the theme of “Relative of Nature”. The purpose of these 

portraits were expressing the aesthetics and harmonization between human and artwork. These 

portraits, located in the specific area of  this building such as common room, bedroom and 

conference hall, that aim to be the “reception” for any  guest/people.The reason was to diminish 

the platitude and frigidity of free space. 

               This project was done by setting the model by mean of organizing the real portraits in 

the appropriated place. The finalized project was completed as artwork in the building.  

               The concept of this project was inspired by natural aspect such as sky, river-flow, 
mountain, sunshine, tree ,stone, soid and creatures. The creatures were butterfly, insect ,bird ,day 
and night-animals.  All composite were unity and integrity. 
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บทที ่1 
บทนาํ 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   
 ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจ เป็นแหล่งขอ้มูลและเป็นส่ือ
แสดงความคิดท่ีสาํคญั สาํหรับการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัสาํหรับ
ขา้พเจา้แลว้ธรรมชาติคือความยิง่ใหญ่น่าอศัจรรยแ์ละความจริงแทอ้ยูใ่นตวัเอง ถึงแมจ้ะเป็นเพยีง
ตน้ไมเ้ลก็ๆแมลงตวันอ้ย หรือส่ิงท่ีตามองเห็น เช่น สายลม แสงแดด ตน้ไม ้ ดอกไม ้ อากาศร้อน 
หนาว เยน็ ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์นั้นตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัมากมาย แต่กอ็ยูภ่ายใตก้ฎธรรมชาติ คือ “ 
ส่ิงทั้งหลายมีความสมัพนัธ์เน่ืองดว้ยอาศยัเป็นเหตุปัจจยัส่ือต่อแก่กนัเป็นกระแส” (พระธรรมปิฎก 
[ป.อ. ปยตุโต], 2543 : 2) 

 ศาสตราจารยศิ์ลป พีระศรี อธิบายไวว้า่ “อิทธิพลคือแรงอาํนาจท่ีมากระทบจิตใจของ
คนเราใหเ้ห็นเรากระทาํและทาํใหเ้รารู้สึก เป็นไปตามลกัษณะพิเศษของแรงอาํนาจนั้น” (ศิลป พีระ
ศรี, 2581 : 197) 

 การตกแต่ง (Decoration) หมายถึง การจดัประดบัตกแต่งเพื่อความงามของอาคารสถานที่ 
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งบริเวณโดยรอบของอาคารดว้ยการใชส่ิ้งประดบัจากการประดิษฐ์
คิดคน้ข้ึน หรือจากธรรมชาตินาํมาดดัแปลงเพื่อการตกแต่ง และการตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นประโยชน์ใชส้อยใหคุ้ณค่าทางความงามใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ส่ิงประดบัตกแต่งอาจ
เป็นภาพผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ดงัจะเห็นไดว้า่ศิลปกรรมชั้นเยีย่มในสมยัก่อนไดจ้ดัทาํ
เพื่อตกแต่งทั้งส้ิน เช่น การเขียนภาพประดบัฝาผนงั เป็นตน้ การสร้างสรรคง์านศิลปะในบางคร้ัง
ไม่ไดมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบังานสถาปัตยกรรมแต่อยา่งใด แต่เป็นงานท่ีแสดงออกถึง
ความรู้สึกสะเทือนใจของศิลปินเองและรูปแบบของงาน เน้ือหาเร่ืองราว เทคนิควิธีการถูก
สร้างสรรคข้ึ์นอยา่งอิสระไม่ไดจ้าํกดัขอบเขตงานเพื่อตกแต่งแต่อยา่งใด คาํวา่การตกแต่งอาจ
หมายถึง ภาพศิลปะต่างๆสาํหรับประดบัตกแต่งในอาคารสถาปัตยกรรมท่ีเรียกวา่ ศิลปะตกแต่ง 
(Decorative Art) ซ่ึงอาจมีคุณค่าไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ศิลปะบริสุทธ์ิ (Pure Art) แต่ต่างกนัตรงท่ีวา่เป็น
การสร้างสรรคง์านข้ึนมาเพือ่ประดบัตกแต่งประกอบกบัอาคารเท่านั้น  
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 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะรูปแบบผลงาน 2 มิติ ในช่ือหวัขอ้ “ ธรรมชาติสมัพนัธ์ ” ได้
นาํเอาผลงานท่ีไดส้ร้างสรรคข้ึ์นมาทาํเป็นโครงการสมมุติ เพื่อนาํไปติดตั้งภายในโรงแรมโฮเตล็ เจ 
พทัยา จงัหวดัชลบุรี 

 โรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา เป็นโรงแรมขนาดกลาง สไตลโ์มเดิร์นแบบร่วมสมยั โครงสร้าง
ภายในอาคารมีความโปร่ง โล่ง กวา้งขวาง ตั้งแต่ทางเดินเขา้ไปจนถึงบริเวณเคาน์เตอร์ตอ้นรับและ
บริเวณลอ็บบ้ี จุดเด่นภายในตวัอาคารอยูท่ี่หนา้ต่างกระจกบานเปิดลอ้มรอบผนงัอาคารแทนท่ีจะเป็น
ปูนเปลือยปิดทึบเป็นผนงัแต่ถูกออกแบบใหเ้ป็นหนา้ต่างกระจกบานเปิด ท่ีสามารถเปิดกวา้งไดถึ้ง 
180 องศา เพื่อรองรับการไหลเวียนของลมท่ีเขา้มาไดทุ้กทิศทาง ทาํใหอ้ากาศภายในอาคารเยน็สบาย 
ประหยดัพลงังาน เขา้กบั concept ลดภาวะโลกร้อนไดดี้  เฟอร์นิเจอร์ท่ีนาํมาตกแต่งโซนลอ็บบ้ีเป็น
สไตลโ์มเดิร์นร่วมสมยั มีสีสนัท่ีเรียบง่าย ไม่หวือหวา นอกอาคารจะประกอบดว้ยสระวา่ยนํ้าขนาด
ใหญ่ แซมดว้ยพื้นท่ีเลก็ๆเป็นสวนหยอ่มประดบัไปดว้ยไมด้อกไมป้ระดบัเพิ่มความสดช่ืนใหก้บั
บริเวณรอบอาคาร ส่วนหอ้งพกัภายในโรงแรมมีทั้งหมด 80 หอ้ง  แต่ละหอ้งตกแต่งแบบร่วมสมยั
และทนัสมยั มีสีสนัท่ีต่างกนั เพิ่มความสดใสภายในหอ้งใหส้วยงาม แต่ละหอ้งเนน้ความสวา่งไสว 
ปลอดโปร่ง ตกแต่งดว้ยเฟอร์นิเจอร์สีอ่อนเบรคความสดใสของสีหอ้งใหดู้สบายตา อาํนวยความ
สะดวกดว้ยอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในหอ้งท่ีทนัสมยั  ใหผู้ท่ี้มาพกัผอ่นจะรู้สึกสดช่ืนผอ่นคลายและ
สะดวกสบายในเวลาเดียวกนั ทาํเลท่ีตั้งของโรงแรมโฮเตล็ เจ อยูใ่จกลางพทัยาเหนือ ลอ้มรอบไป
ดว้ยแหล่งช๊อปป้ิง สถานบนัเทิง ชายหาด อาํนวยความสะดวกสบายใหก้บัผูท่ี้มาพกัผอ่น สร้างความ
ประทบัใจใหก้บัผูท่ี้มาใชบ้ริการ ณ โรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยาแห่งน้ี 

 การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะรูปแบบผลงาน 2 มิติ ในหวัขอ้ “ ธรรมชาติสมัพนัธ์ ” 
ตอ้งการส่ือถึงความรู้สึกผา่นรูปแบบเน้ือหาของธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงของภาวะธรรมชาติท่ีไม่
หยดุน่ิง ภาวะแห่งความรู้สึกท่ีแตกต่าง ภาวะของการเคล่ือนไหว ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผา่น
ช่วงเวลา ดว้ยบรรยากาศสีสนั และพื้นผวิ  แสดงถึงเน้ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติท่ีแปลก
ใหม่แตกต่างไปจากความเป็นจริง ดว้ยจินตนาการของขา้พเจา้ท่ีตอ้งการถ่ายทอดความประทบัใจท่ีมี
ต่อสรรพส่ิงลว้นแต่เป็นธรรมชาติท่ีสร้างความสมดุลใหโ้ลกใบน้ีแลดูสวยงาม ความผกูพนัท่ีเกิดข้ึน
ภายในจิตใจตั้งแต่วยัเยาวย์งัตราตรึงอยูใ่นความรู้สึกถึงช่วงเวลานั้นๆ ท่ีเคยเกิดข้ึน มนัคือความงามท่ี
ไม่สามารถบรรยายไดจ้ากคาํพดูเพยีงอยา่งเดียว หากแต่ความงามนั้นไดถู้กกลัน่กรองออกมาจากจิต
ใตส้าํนึกของการอนุรักษ ์ความรักในธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นใจเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ จึงเป็นแรงผลกัดนัให ้

เกิดความบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ถึงความสุขแลความประทบัใจ
ผา่นผลงานศิลปะสร้างสรรคใ์นรูปแบบผลงาน 2 มิติ เพื่อนาํมาตกแต่งภายในโรงแรมโฮเตล็ เจ 
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พทัยา  เสริมสร้างรูปลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสถานท่ี โดยสานแนวความคิดของโรงแรมท่ีมีต่อธรรมชาติ 
นัน่คือ การสร้างอาคารโรงแรมท่ีตอบรับกบัการหมุนเวียนของลมธรรมชาติสามารถพึ่งพาธรรมชาติ
ท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยไม่ตอ้งเปลืองพลงังานอ่ืนๆ แลว้ยงัสามารถลดภาวะโลกร้อนไดอี้กทางหน่ึง ดงันั้น
แนวความคิดของสถานท่ีกบัผลงานศิลปะของขา้พเจา้ จึงอยูใ่นทิศทางเดียวกนั นอกจากความ
ประทบัใจต่อสถานท่ีแลว้ ผูท่ี้มาพกัผอ่นยงัไดรู้้สึกสดช่ืนและผอ่นคลาย กบัผลงานศิลปะท่ีส่ือถึง
ช่วงเวลาอนัประทบัใจต่อธรรมชาติอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาแนวความคิด แรงบนัดาลใจ อิทธิพล และองคป์ระกอบต่างๆทางศิลปะ ในการ
สร้างสรรคผ์ลงาน 

 2. สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะแนวจิตรกรรมนามธรรม 2 มิติ แสดงสุนทรียทางความงามอนั
เป็นแบบฉบบัของตนเองอยา่งมีเอกลกัษณ์ 

 3. เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบผลงานสร้างสรรคจิ์ตรกรรมประยกุต ์ใหมี้ความสัมพนัธ์
และสอดคลอ้งกบัสถานท่ีและผูเ้ขา้มาพกัอาศยั 

 4. เพื่อพฒันาการทางการศึกษา และการแสดงออกทางศิลปะของขา้พเจา้ผ่านจินตนาการ
และความประทบัใจ 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 1. ผลงานท่ีสร้างสรรคส์ามารถสะทอ้นให้เห็นถึงการไดส้ัมผสัถึงธรรมชาติอย่างใกลชิ้ด 
โดยผสานสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาทางธรรมชาติกับทศันธาตุต่างๆทางศิลปะ แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกผา่นรูปทรง สี และบรรยากาศ เพื่อสร้างความรู้สึกผอ่นคลายใหก้บัผูท่ี้ไดช้มผลงาน 
 2. ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคส์ามารถแสดงออกมาดว้ยเน้ือหา รูปแบบ และเทคนิค 
ผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน ดว้ยผลงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั จากประสบการณ์การทาํงานท่ีผา่นมา 
 3. สามารถวิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม เพื่อเขา้ไปมี
บทบาทและเอ้ือประโยชน์ ต่อการนาํไปติดตั้งภายในโรงแรมโฮเต็ล เจ พทัยา โดยคาํนึงถึงความ
กลมกลืนระหวา่งผลงานกบัสถานท่ีเป็นหลกั 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม เร่ือง “ ธรรมชาติสมัพนัธ์ ” จากการศึกษาขอ้มูล
เชิงลึกของธรรมชาติอยา่งละเอียด รวมถึงองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ วา่ดว้ยทศันธาตุต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํมาถ่ายทอดความรู้สึกถึงธรรมชาติผา่นผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค ์ 
 2.   ศึกษาขอ้มลู รูปแบบ และโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโรงแรม ทั้งภายใน และ 
ภายนอก รวมถึงการออกแบบตกแต่งโดยรวม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ใหเ้กิด
แนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมใหก้ลมกลืนและสอดคลอ้งกบัสถานท่ี “โรงแรมโฮเตล็ 
เจ พทัยา” ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 3. สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 2 มิติ ในรูปแบบนามธรรม แสดงเร่ืองราวและเน้ือหาเก่ียวกบั
ธรรมชาติ ถ่ายทอดผา่นช่วงเวลาดว้ยบรรยากาศของสี เสน้ รูปทรง พื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง โดยใช้
เทคนิคกราฟฟิกมาช่วยสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ผสานกบัจินตนาการ
ส่วนตวัท่ีไม่เหมือนใคร 
   
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์

     1.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี โรงแรมโฮเต็ล เจ พทัยา ทั้งโครงสร้างการ
ออกแบบ คอนเซ็ปต ์การตกแต่ง บรรยากาศภายในและภายนอก รวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบดา้น เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะใหส้อดคลอ้งกบัสถานท่ีไดอ้ยา่งกลมกลืน 

     1.2 ศึกษาขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวัท่ีเป็นความทรงจาํ และความประทบัใจ ท่ีมา
และแรงบนัดาลใจท่ีมีต่อธรรมชาติตามสถานท่ีต่างๆท่ีได้ไปประสบพบมา ผ่านความรู้สึกและ
จินตนาการท่ีตอ้งการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ 

 1.3 ศึกษารูปแบบผลงานศิลปะท่ีทาํให้เกิดความรู้สึกประทบัใจ และนาํมาเป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

     1.4  ร่างแบบจาํลองขนาดเลก็ ทดลองสร้างผลงานขนาดเลก็ 

     1.5  ขยายผลงานจากแบบร่างเป็นผลงานจริง 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเตรียมการสร้างสรรค ์

     2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลของโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา ลกัษณะแนวความคิดของสถานท่ี
พบว่าเป็นโรงแรมที่มีโครงสร้างท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จุดเด่นคือเน้นการอาศยัธรรมชาติ เขา้มามี
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บทบาทต่อการเอ้ือประโยชน์ภายในอาคาร ใหรู้้สึกผอ่นคลาย ดว้ยการสร้างสเปซรองรับทิศทางลม
เขา้ออก เนน้ให้อากาศถ่ายเทไดดี้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีกวา้งของล็อบบ้ี มีความปลอดโปร่งและ
โล่ง ส่วนห้องพกัต่างๆของโรงแรมถูกเนน้ดว้ยสีเฉดต่างๆเพิ่มบรรยากาศให้ภายในห้องพกัดูสว่าง
สดใสมองแลว้ไม่อึดอดั เหมาะกบัการพกัผอ่น 

     2.2  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของโรงแรมโฮเต็ล เจ พทัยา อย่างละเอียด ลกัษณะ
รูปธรรมของสถานที่ เช่นขนาดของสถานที่ การแบ่งพื้นท่ีว่างเพื่อการทาํประโยชน์ใชส้อย ทั้งดา้น
การออกแบบ คอนเซ็ปต์ และการตกแต่งโดยรวม  จึงเลือกใชรู้ปทรงธรรมชาติมาลดละตดัทอน  
โดยสร้างรูปแบบเน้ือหาท่ีส่ือถึงรูปทรง สี พื้นผวิ และบรรยากาศ มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ  

3.  การสร้างสรรคผ์ลงาน 
3.1  กาํหนดเร่ืองจากการทบทวนประสบการณ์ส่วนตวัความประทบัใจ คน้หาขอ้มูล 

แรงบนัดาลใจบวกกบัจินตนาการ เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการร่างภาพตามแนวเร่ืองท่ีกาํหนด 

 3.2  การสร้างสญัลกัษณ์เพื่อแทนส่ือทางอารมณ์และจินตนาการ 

 3.3  เลือกภาพร่างท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาสร้างเป็นช้ินงานจริง โดยใชเ้ทคนิคทางดา้น 

กราฟฟิกมาช่วยเสริมจินตนาการท่ีมีอยูแ่ลว้ใหผ้ลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น  

3.4  ลงมือปฏิบติังานจริง วิเคราะห์ความพึงพอใจในการสร้างสรรคผ์ลงานใหต้รงตาม 

วตัถุประสงค ์เพื่อหาขอ้สรุประหวา่งการสร้างสรรคผ์ลงานจนเสร็จสมบูรณ์ 

  3.5  นาํเสนอผลงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ฟังคาํวิจารณ์ แลว้นาํมาปรับปรุง
แกไ้ข 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ในหวัขอ้เร่ือง “ ธรรมชาติสมัพนัธ์ ” ขา้พเจา้ไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัเรา การไดพ้บ ไดเ้ห็น ไดส้มัผสั การสงัเกตุการเปล่ียนแปลง 
รวมถึงการเคล่ือนไหวของธรรมชาติในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา เกิดเป็นความประทบัใจในธรรมชาติ
ท่ีมีใหเ้ราเห็นในทุกช่วงเวลา ความประทบัใจท่ีมีอยูจึ่งถูกกลัน่กรองออกมาเป็นผลงานศิลปะท่ีสร้าง
ความรู้สึกต่อจิตใจ ย ํ้าเตือนถึงความสวยงามของธรรมชาติท่ียงัคงอยูก่บัเราตลอดชัว่กาลนาน แมแ้ต่
เพียงธรรมชาติในแต่ละช่วงชีวิตนั้นอาจจะไม่เหมือนเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดตาม
กาลเวลา แต่ความทรงจาํของช่วงเวลาท่ีประทบัใจนั้นยงัคงอยู ่ จึงเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างมิติ
ธรรมชาติใหเ้ห็นผา่นผลงานศิลปะสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ 
 
ทีม่าและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 
 ธรรมชาติ  หมายถึง   สรรพส่ิงท่ีอยูร่อบตวัมนุษยท์ั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมเป็นวฏัจกัร
ของธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยมนุษย ์สตัว ์พืช ดิน นํ้า ลม ไฟ ทอ้งฟ้า อากาศ โดยมีอิทธิพลเก่ียวโยง
ถึงกนั เป็นปัจจยัในการเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั ผลกระทบจากปัจจยัหน่ึงจะมีส่วนเสริมสร้างหรือ
ทาํลายอีกส่วนหน่ึงอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้ โดยธรรมชาติเป็นวงจรและวฏัจกัรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไปทั้ง
ระบบ  ทั้งน้ีทั้งนั้นธรรมชาติจึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสามารถสร้างความสมดุลใหก้บัมนุษย ์ โดยมนุษยไ์ม่
สามารถปฏิเสธธรรมชาติไดไ้ม่วา่กรณีใด เพราะชิวิตของมนุษยส่์วนใหญ่มกัพึ่งพาธรรมชาติในการ
ดาํเนินชีวิต ถือไดว้า่ธรรมชาติเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมาอนัดบั1ของมนุษยเ์ลยกว็า่ได ้
 เม่ือพดูถึงธรรมชาติ เราหมายถึงส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นไดใ้นโลกหรือนอกโลก ถา้เราจะหา
ความแตกต่างของความงามระหวา่งภาพเขียนทิวทศัน์ภาพหน่ึงกบัทิวทศัน์จริงๆแลว้ เรากค็งพบวา่มี
ความแตกต่างกนัแน่นอน อะไรเล่าคือความแตกต่างอนันั้น ศิลปินไดท้าํอะไรในภาพจึงทาํใหเ้กิด
ความแตกต่างข้ึน 
 เม่ือศิลปินเขียนภาพทิวทศัน ์ เขาไม่ไดเ้จตนาท่ีจะแสดงหรือบรรยายรูปลกัษณ์ของทิวทศัน์ 
เขาตอ้งการบอกอะไรบางอยา่งเก่ียวกบัทิวทศัน์นั้น ซ่ึงอาจหมายถึงอารมณ์ หรือการรับสมัผสัใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีผูดู้จะมีส่วนร่วมกบัเขา เม่ือศิลปินไดพ้บอะไรบางอยา่งในทิวทศัน์นั้น เขา
ตอ้งการจะส่ือสารส่ิงนั้นไปยงัผูดู้ และยิง่ส่ิงท่ีเขาพบเป็นของใหม่ท่ียงัไม่มีใครเคยพบหรือมีความ
เป็นตน้แบบมากเท่าไหร่ ผลงานนั้นกย็ิง่มีคุณค่าควรแก่การยกยอ่งมากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ีหมายถึงวา่ 
ศิลปินผูน้ั้นจะตอ้งมีความสามารถในการคน้พบความหมาย และมีความสามารถในการแสดงออก 
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ซ่ึงจะตอ้งรวมทั้งความชาํนาญในดา้นเทคนิคดว้ย จึงทาํใหผ้ลงานนั้นส่ือความหมายไปยงัคนอ่ืนๆได้
อยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  ธรรมชาตินั้นจะ “งาม” ไดก้เ็พราะมีศิลปะเป็นตน้แบบสาํหรับ
เปรียบเทียบ (ชลูด น่ิมเสมอ, 2542 : 9) 
 ธรรมชาติ คือ ความงามท่ีรับรู้ไดจ้ากการสมัผสัอาจสมัผสัจากการมองเห็นจากส่ิงท่ีปรากฏ
โดยธรรมชาติ เป็นความงามท่ีเกิดข้ึนจากสุนทรียท์างอารมณ์ ความพึงพอใจ ความงามนั้นเป็นความ
งามท่ีบริสุทธ์ิ ไม่ไดเ้กิดจากการปรุงแต่ง ความงามของธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีสร้างสรรคใ์หม้นุษยมี์
ความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ สร้างความรู้สึกผอ่นคลายเม่ือไดส้มัผสั เสน่ห์ท่ีซ่อนอยูใ่นธรรมชาติ
นั้นมีความงามท่ีน่าหลงไหล เป็นปัจเจกสาํคญัท่ีทาํใหม้นุษยอ์ยากท่ีจะครอบครองและใชธ้รรมชาติ
ในทางท่ีผดิบา้ง ใชธ้รรมชาติอยา่งส้ินเปลืองบา้ง ทาํใหม้นุษยห์ลงลืมไปวา่ตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ มิใช่
ธรรมชาติพึ่งพามนุษย ์  ปัจจุบนัธรรมชาติแปรเปล่ียนไปเพราะฝีมือของมนุษยซ่ึ์งเป็นผูท้าํลาย ความ
สมดุลของธรรมชาติท่ีเคยมีกลบัเลือนหายไปจากเดิม  ธรรมชาติท่ีถูกลุกลํ้าเกิดภาวะของการขาดดุล 
ทาํใหมี้ผลกระทบหลายอยา่งต่อสภาพแวดลอ้มรอบดา้น ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นเกณฑก์ารตดัสิน
ท่ีทุกคนควรหนักลบัมาดูแลและฟ้ืนฟธูรรมชาติใหก้ลบัมามีความสวยงามดงัเดิม ก่อนท่ีธรรมชาติจะ
ทาํลายธรรมชาติดว้ยกนัเองเพราะสาเหตุจากมนุษย ์
 
อทิธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว 
 ความทรงจาํตั้งแต่วยัเดก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีย ํ้าเตือนใหห้วนคิดถึงส่ิงท่ีผา่นมา ประสบการณ์สอน
ใหเ้รียนรู้ส่ิงท่ีถูกผดิ ส่ิงท่ีดีงามและส่ิงท่ีเลวร้าย ธรรมชาติเป็นตน้แบบใหม้นุษยรู้์จกัเรียนรู้ การ
เติบโตมาพร้อมกบัธรรมชาติท่ียงัสมดุล เป็นประสบการณ์หน่ึงท่ีขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจ ความ
ประทบัใจในช่วงเวลาหน่ึงนั้นมนัผา่นมายาวนานจนรู้สึกวา่ธรรมชาติท่ีเติบโตมาพร้อมกนันั้น บดัน้ี
ไดเ้ปล่ียนไปตามกาลเวลา กาลเวลาท่ีพดัพาใหค้วามสมดุลทางธรรมชาตินั้นหายไป เหลือเพียงความ
ทรงจาํท่ีเกิดเป็นความประทบัใจอยูภ่ายในจิตใตส้าํนึกของตนเอง  ความประทบัใจในวยัเดก็ท่ีได้
ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ไดเ้ห็นความเป็นไปของการแปรเปลี่ยนของธรรมชาติตามฤดูกาล การใชชี้วิต
กบัช่วงเวลาท่ียงัสมดุล เป็นความสุขอนัยิง่ใหญ่ท่ีรู้สึกไดข้ณะนั้น ดิน นํ้า ลม ไฟ ทอ้งฟ้า อากาศ   คือ
ความผกูพนัท่ีขา้พเจา้รู้สึกประทบัใจ ทุกส่ิงอยา่งน้ีเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้คุน้เคยและไดส้มัผสัอยูเ่สมอ ไม่
วา่จะอดีตหรือปัจจุบนัส่ิงเหล่าน้ีกย็งัคงอยู ่ ใหเ้ราไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  สรรพส่ิง
ทั้งหลายจึงเป็นแรงบนัดาลใจท่ีถูกหยบิยกมาเป็นองคป์ระกอบในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ใน
หวัขอ้ “ ธรรมชาติสมัพนัธ์ ” ซ่ึงตอ้งการถ่ายทอดอารมณ์ผา่นทศันธาตุต่างๆขององคป์ระกอบศิลป์
ใหเ้กิดความงามในผลงานศิลปะ จากความประทบัใจท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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อทิธิพลจากผลงานศิลปกรรมต่อการสร้างสรรค์ 
 ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากผลงาน Wassily Kandinsky โดยผลงานของเขาเป็นผลงาน
ท่ีแสดงเน้ือหาผา่นรูปร่างรูปทรง โดยเนน้องคป์ระกอบทางทศันธาตุเป็นหลกั จะเห็นไดว้า่ชุดสีท่ี
ศิลปินเลือกใชใ้นงานศิลปะ เป็นเฉดสีท่ีค่อนขา้งสด แต่ศิลปินใชว้ิธีการเบรกสีหรือลดความสดของสี
ไม่ใหจ้ดัจา้นเกินไป ทาํใหสี้ท่ีใชใ้นผลงานมีความสดใสแต่แฝงดว้ยมวลของนํ้าหนกัสีท่ีดูมีปริมาตร
สร้างความกลมกลืนในภาพไดเ้ป็นอยา่งดี ขา้พเจา้จึงไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองของสีท่ีศิลปินเลือกใชม้า
สร้างผลงานศิลปะ แสดงออกถึงพลงัของสีท่ีสามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกออกมาในงานศิลปะมี
ความจดัจา้น สดใส อ่อนหวาน ดุดนั ดว้ยนํ้าหนกัแสงเงาที่มีความลงตวั รวมถึงแบบอยา่งการจดั
องคป์ระกอบในผลงานใหมี้เอกภาพอยา่ง Kandinsky  ซ่ึงศิลปินมกัจดัองคป์ระกอบโดยครอบคลุม
เน้ือหาใหท้ัว่ทั้งภาพ แสดงความสมดุลในการจดัวาง ไม่โนม้เอียงไปทางใดทางหน่ึง เวน้พื้นท่ีวา่งให้
ดูไม่อึดอดัเกินไป พื้นท่ีวา่งจึงเป็นส่วนช่วยใหเ้น้ือหาในผลงานมีความน่าสนใจยิง่ข้ึน  
 

 
 
ภาพท่ี 1  ภาพประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปะของศิลปิน Wassily Kandinsky 
ช่ือผลงาน : Composition VII 
ศิลปิน : Wassily Kandinsky 
เทคนิค : oil on canvas 
ขนาด : 200 x 300 cm. 
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ภาพท่ี 2  ภาพประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปะของศิลปิน Wassily Kandinsky 
ช่ือผลงาน : Yellow, Red, Blue 
ศิลปิน : Wassily Kandinsky 
เทคนิค : oil on canvas 
ขนาด : 127x200 cm. 
 Gustav Klimt เป็นศิลปินอีกท่านท่ีขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะ ในเร่ืองของการใชท้ศันธาตุต่างๆในการสร้างสรรคผ์ลงานใหมี้ความน่าสนใจ ซ่ึงศิลปินให้
ความสาํคญักบัทศันธาตุต่างๆไม่วา่จะเป็น จุด เสน้ สี รูปร่างรูปทรง นํ้าหนกั พื้นท่ีวา่ง ลวดลาย 
ตามท่ีกล่าวมาผสานสมัพนัธ์อยูใ่นผลงานท่ีศิลปินตั้งใจถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งครบถว้น นอกจากน้ี
ผลงานของศิลปินยงัเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใชสี้ สีต่างๆหลากหลายเฉดท่ีมารวมกนัไดโ้ดยไม่
ขดัแยง้หรือตดักนัอยา่งไม่เขา้พวก ศิลปินสามารถนาํเฉดสีต่างๆนั้น ไม่วา่จะเป็นสีใกลเ้คียง สี
ตรงกนัขา้ม สีท่ีตดักนั สามารถมาหลวมรวมกนัอยูใ่นภาพภาพเดียวกนัไดโ้ดยไม่แปลกแยก ดว้ย
วิธีการเบรกสีโดยลดคุณค่าความสดลงจะไดเ้ฉดสีอุ่น ทาํใหสี้ในผลงานมีความกลมกลืนกนัอยา่งลง
ตวั 
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ภาพท่ี 3 ภาพประกอบอิทธิพลจากผลงานศิลปะของศิลปิน Gustav Klimt 
ช่ือผลงาน : The Maiden 
ศิลปิน : Gustav Klimt 
เทคนิค : oil on canvas 
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สรุปข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์ประสบการณ์และผลงานตนเองที่ผา่นมา จะเห็นไดว้า่ผลงาน
สร้างสรรคข์องขา้พเจา้ไดแ้สดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกผา่นทางสีบรรยากาศ เสน้ รูปทรง พื้นผวิ 
และท่ีวา่ง เป็นสาํคญั ขอ้มูลทางธรรมชาติจึงเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัในการนาํมาสร้างสรรค์
ผลงานใหเ้กิดข้ึนเพื่อตอ้งการส่ือถึงความประทบัใจท่ีมีต่อธรรมชาติ แสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัธรรมชาติ และธรรมชาติกบัธรรมชาติดว้ยกนั ทุกส่ิงอยา่งท่ีกล่าวมานั้นต่างเก้ือหนุนซ่ึงกนั
และกนัเสมอ 
 สรุปใหเ้ห็นวา่เม่ือไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวัของขา้พเจา้ ขอ้มูลต่างๆท่ี
นาํมาประกอบนอกจากเร่ืองราวทางธรรมชาติแลว้ ยงัรวมถึงขอ้มูลรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงาน
ของศิลปินท่ีมีอิทธิพลต่อแรงบนัดาลใจ ทาํใหข้า้พเจา้สรุปไดว้า่การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในคร้ัง
น้ีจะนาํเสนอในรูปแบบผลงาน 2 มิติ โดยใชเ้ทคนิคสีนํ้ามนัมาสร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดออกมาทาง
อารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงเร่ืองราวของธรรมชาติท่ีมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  จึงตอ้งการส่ือ
ความรู้สึกท่ีมีต่อธรรมชาตินั้นผา่นบรรยากาศของสีสนั นํ้าหนกั แสงเงา และองคป์ระกอบทางทศันะ
ธาตุ ไม่วา่จะเป็นจุด เสน้ สี รูปร่างรูปทรง นํ้าหนกั พื้นท่ีวา่ง และพื้นผวิ ใชว้ิธีการจดัวางใหเ้กิด
ความงามทางศิลปะและความลงตวัอยา่งมีเอกภาพ 
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บทที ่ 3 

การดําเนินงานและกระบวนการสร้างสรรค์ 
 
การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานในระยะแรกเร่ิมเม่ือเขา้
มาศึกษาในระดบัปริญญาโท การศึกษาคน้ควา้และทดลอง เป็นแนวทางในการนาํไปสู่ความเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึงในการสร้างสรรคผ์ลงานใหเ้กิดความชดัเจนในตวัตน เพื่อส่ือใหเ้ห็นถึงแนวความคิดและ
รูปแบบท่ีนาํเสนอ และแสดงออกถึงความรู้สึกอารมณ์ท่ีมีต่อความประทบัใจในธรรมชาติ ทาํใหเ้กิด
พฒันาการในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีชดัเจนตามลาํดบัช่วงเวลาท่ีผา่นมา การสร้างสรรคผ์ลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ ไดแ้บ่งเป็นช่วงของการสร้างสรรคใ์นแต่ละช่วง ดงัน้ี  
 
ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 1 (ปีการศึกษา 2551) 

 
 
ภาพท่ี  4  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี  1  
ช่ือภาพ : Butterfly Number 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 60x80 cm. 
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 ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานช้ินแรกซ่ึงไดแ้รงบนัดาลใจมาจากผเีส้ือ ส่ือออกมาเป็นรูปทรง
ของผเีส้ือท่ีชดัเจนโดยใชเ้ทคนิคการปาดสีดว้ยเกรียงใหเ้กิดพื้นผวิแทนการเพน้ทใ์บไม ้ ตอ้งการ
แสดงออกถึงความงามผา่นอารมณ์ของสี นํ้าหนกัแสงเงา โดยไม่เนน้รายละเอียดใหเ้หมือนจริงนกั 
การจดัองคป์ระกอบยงัไม่ดีมากนกั เพราะมีจุดเด่นเพียงจุดเดียวตรงกลางภาพ จะเห็นไดว้า่ยงัขาด
องคป์ระกอบในการจดัภาพอยูบ่า้ง 
 

 
 
ภาพท่ี  5  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี  2 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 70x90 cm. 



14 
 

 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานท่ีมีการเกบ็รายละเอียดเพิ่มจากช้ินแรก เป็นผลงานท่ีแสดงความ
เหมือนจริงมากข้ึน แสดงการทบัซอ้นของใบไม ้ เนน้สีท่ีสวา่งรวมไปถึงนํ้าหนกัแสงเงา แสดงออก
ถึงความงามของปีกผเีส้ือท่ีร่วงโรยแลว้แต่สีสนัยงัคงสวยงามอยูเ่สมอ 
 

 
 
ภาพท่ี  6  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี 3 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 3 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 120x160 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานท่ีตอ้งการส่ือถึงความมีอิสรเสรีการโบยบินอยา่งเริงร่า แสดงให้
เห็นถึงความรู้สึกของความสุข ตลบอบอวลไปดว้ยกล่ินไอของบรรยากาศที่อบอุ่นกบัแสงเงาท่ีสาด
ส่องออกมาจากดา้นหลงั เลือกใชสี้โทนเยน็ใหดู้สบายตา และรู้สึกสงบไม่วา้วุน่ การจดัองคป์ระกอบ
หนา้หลงัระยะใกลแ้ละไกลมีความลงตวัเป็นเอกภาพ  
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ภาพท่ี  7  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี  4 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 4 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานท่ีตอ้งการส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกผา่นพลงัท่ีซ่อนอยูใ่นความงาม
ของธรรมชาติ โดยตดัทอนรูปฟอร์มของผเีส้ือใหเ้กิดมิติการทบัซอ้น กาํหนดนํ้าหนกัแสงเงา และใช้
สีโทนร้อนในการส่ือถึงพลงัอาํนาจ มีความร้อนแรงและจดัจา้น การจดัองคป์ระกอบในผลงานช้ินน้ี
มีความลงตวัและเป็นเอกภาพ                             
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ภาพท่ี  8  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี  5 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 5 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีตอ้งการส่ือถึงความหลงใหลในธรรมชาติไดน้าํเอารูปทรงและสีของผเีส้ือมา
สร้างสรรคใ์หเ้กิดมุมมองใหม่ โดยการผสมผสานตวัตนของขา้พเจา้เขา้ไปอยูร่่วมกบัรูปทรงของปีก 
สีและลวดลายของผเีส้ือใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั เนน้นํ้าหนกัแสงเงาใหดู้มีมิติ ถ่ายทอดความเป็น
ธรรมชาติดว้ยฟอร์มท่ีสร้างความรู้สึกพล้ิวไหวในผลงาน เลือกใชสี้โทนร้อนในการสร้างสรรคใ์ห้
เกิดพลงั และจดัองคป์ระกอบเตม็ภาพเพื่อใหเ้กิดความโดดเด่น   
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ภาพท่ี 9  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 1 ช้ินท่ี  6 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 6 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงอิสรภาพท่ีถูกกกักนั แสดงเน้ือหาในรูปฟอร์ม เสน้ และสีท่ีสามารถบ่ง
บอกถึงอารมณ์ในหว้งลึกของจิตใจ สร้างสรรคด์ว้ยรูปฟอร์มของตนเองตดัทอนมาผสานกบั
จินตนาการท่ีแสดงถึงความรู้สึกผดิหวงั สบัสน ไร้อิสรภาพ เลือกใชสี้โทนม่วงสร้างบรรยากาศ
นํ้าหนกัท่ีดูทึมๆ ไม่สดใส  
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ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 2 (ปีการศึกษา 2551) 
 

 
 
ภาพท่ี 10  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี 1 
ช่ือภาพ : พลงัการเคล่ือนไหว หมายเลข 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามของการเคลื่อนไหวในธรรมชาติ โดยอาศยัลวดลายบางส่วน
ของผเีส้ือสร้างสรรคใ์นรูปฟอร์มใหมี้ความน่าสนใจ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางทศันธาตุ แสดง
ความกลมกลืนดว้ยนํ้าหนกัแสงเงา ถ่ายทอดอารมณ์ผา่นสีโทนร้อน-เยน็ สีสนัจดัจา้น แสดงออกถึง
พลงัธรรมชาติท่ีกาํลงัการเคล่ือนไหว  
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ภาพท่ี 11  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 2 ช้ินท่ี  2 
ช่ือภาพ : พลงัการเคล่ือนไหว หมายเลข 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามของธรรมชาติ แสดงตวัตนของขา้พเจา้ผา่นจินตนาการจาก
ผเีส้ือ การโบยบิน อิสรภาพ จินตนาการในหว้งจิตใตส้าํนึก เคล่ือนไหวในรูปฟอร์มอิสระ คละคลุง้
ไปดว้ยบรรยากาศแห่งหว้งลึกของความฝันท่ีบางเบา ล่องลอย คลุมบรรยากาศสีโทนเยน็ ให้
ความรู้สึกอบอุ่น สงบ ล่องลอย และเคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 



20 
 

 

ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 3 (ปีการศึกษา 2552) 
 

 
 
ภาพท่ี 12  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 3 ช้ินท่ี  1 
ช่ือภาพ :  จินตภาพในความงาม หมายเลข 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามในธรรมชาติ จากรูปฟอร์มผเีส้ือและส่ิงต่างๆในธรรมชาติ 
สร้างสรรคโ์ดยหลอมรวมใหเ้กิดรูปฟอร์ม แสดงเน้ือหาในมุมมืดและสวา่งเนน้แสงและเงาตดักนั 
สร้างอารมณ์ดว้ยบรรยากาศของสีทึบใหดู้มีมิติของความงามที่ซ่อนอยู ่ ดูลึกลบัและน่าคน้หา โดยจดั
องคป์ระกอบดว้ยทศันธาตุต่างๆใหล้งตวั ใชสี้โทนสีร้อนแต่ไม่จดัจา้น เนน้แสงเงามากกวา่ ให้
ความรู้สึกเคล่ือนไหวตามอารมณ์ แสดงถึงพลงัอาํนาจในธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 13  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 3  ช้ินท่ี  2 
ช่ือภาพ :  จินตภาพในความงาม หมายเลข 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 100x200 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามผา่นการมอง ความประทบัใจในสีสนัและลวดลายของผเีส้ือ 
ถ่ายทอดอารมณ์ผา่นมิติของสีและนํ้าหนกัแสงเงา แสดงความลึกลบัซบัซอ้นของเน้ือหา ดว้ยมิติของ
แลนดส์เขป จินตนาการสร้างสรรคด์ว้ยการลดทอน โดยเนน้สีโทนร้อน-เยน็ แสดงถึงพลงัของการ
เคล่ือนไหวในธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 14  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ช่วงท่ี 3  ช้ินท่ี  3 
ช่ือภาพ :  จินตภาพในความงาม หมายเลข 3 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 100x200 cm. 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามท่ีซ่อนอยูข่องธรรมชาติ จากความประทบัใจผา่นลวดลายของ
ปีกผเีส้ือ โดยจดัองคป์ระกอบท่ีประกอบดว้ยทศันธาตุต่างๆ เสน้ สี รูปทรง นํ้าหนกั พื้นท่ีวา่งผสาน
ความลงตวัโดยใชสี้โมโนโทน เนน้โทนสีม่วง ถ่ายทอดมิติแสงเงาดว้ยจินตนาการผา่นความรู้สึก
แอบแฝง ซุกซ่อน แสดงพลงัการเคล่ือนไหว  
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ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 4 (ปีการศึกษา 2553)  
 

 
 
ภาพท่ี 15  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 4 ช้ินท่ี  1 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามของธรรมชาติจากรูปฟอร์มของปีกผเีส้ือ ถ่ายทอดเร่ืองราว
ของทศันธาตุผา่นการจดัองคป์ระกอบของรูปฟอร์ม คลุมบรรยากาศดว้ยสีโทนร้อน สีสนัจดัจา้น มี
ความกลมกลืน แสดงความน่าสนใจของรายละเอียดในจุดเลก็จุดนอ้ยบริเวณพื้นท่ีวา่ง ทาํใหผ้ลงาน
มีความโดดเด่น สร้างความรู้สึกถึงพลงัการเคล่ือนไหวในผลงาน   
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ภาพท่ี 16  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 4 ช้ินท่ี  2 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามในธรรมชาติจากความเส่ือมสลาย แสดงการสูญสลายของ
ธรรมชาติท่ีมีวนัหมดไป โดยใชล้วดลายของปีกผเีส้ือมาสร้างสรรคจ์ดัองคป์ระกอบตามทศันธาตุ
คลุมบรรยากาศดว้ยสีโทนเยน็ผสมโทนร้อนเลก็นอ้ย แสดงจงัหวะของการจดัวาง มิติ แสงเงา ใหเ้กิด
ความกลมกลืน ถ่ายทอดพลงัของการเคล่ือนไหว เนน้ความรู้สึกของการล่องลอย แตกกระจาย   
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ภาพท่ี 17  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 4  ช้ินท่ี  3 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 3 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามในธรรมชาติ ถ่ายทอดผา่นใบไมท่ี้กาํลงัล่องลอยอยูบ่นผวินํ้า
ท่ีกระเพื่อมระยบิระยบัดว้ยเงาท่ีกระทบกบัแสง ใชสี้โทนร้อน-เยน็ จดัองคป์ระกอบตามทศันธาตุ 
แสดงความรู้สึกถึงการลอยล่อง เบาบาง เคล่ือนไหว 
                  

 
 
ภาพท่ี 18  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 4 ช้ินท่ี 4 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 4 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั  
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 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามในธรรมชาติ แสดงเน้ือหาของธรรมชาติ สายนํ้า ทอ้งฟ้า 
อากาศ ผา่นการเคล่ือนไหวของเสน้ สี และทศันธาตุต่างๆ ถ่ายทอดอารมณ์ผา่นบรรยากาศของสีโดย
ใชสี้โทนร้อน-เยน็ แสดงความรู้สึกพล้ิวไหว รู้สึกถึงพลงัการเคล่ือนไหวในธรรมชาติ    
                 

 
 
ภาพท่ี 19  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช่วงท่ี 4  ช้ินท่ี  5  
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 5 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
 ผลงานช้ินน้ีส่ือถึงความงามในธรรมชาติ แสดงเน้ือหาการเกิดของส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ 
จดัองคป์ระกอบตามทศันธาตุ คลุมบรรยากาศดว้ยสีโทนเยน็ มีความกลมกลืนในเน้ือหาและสี
บรรยากาศ แสดงเน้ือแทข้องธรรมชาติสร้างความรู้สึกสดช่ืนเยน็สบาย ถ่ายทอดพลงัการเคล่ือนไหว
ในธรรมชาติ 
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สรุปการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมก่อนวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวิทยานิพนธ ์ เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีไดมี้การ
พฒันาแนวความคิดจากผลงานในช่วงแรก เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อคน้หาแนวความคิดท่ีจะ
นาํไปสู่การกาํหนดรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ซ่ึงการสร้างสรรคท่ี์ผา่นมาได้
ปรับเปล่ียนรูปแบบไปตามวตัถุประสงค ์ เพื่อทดลองและศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจในการกาํหนด
แนวความคิดท่ีชดัเจนนาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตนได ้ จาการ
วิเคราะห์ประสบการณ์และผลงานของตนเองที่ผา่นมา ผลงานของขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดเร่ืองราวของ
ความประทบัใจจากผเีส้ือ ลวดลาย สีสนั ท่ีมีความงดงามผา่นองคป์ระกอบทางทศันธาตุ จุด เสน้ สี 
รูปร่างรูปทรง นาํหนกั พื้นผวิ และท่ีวา่ง โดยส่ือในรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม เนน้ความรู้สึกถึง
ความลึกลบัและน่าคน้หา โดยใชเ้ทคนิคการลงนํ้าหนกัใหบ้รรยากาศของสีดูหนกัแน่น ตามอารมณ์
ความรู้สึกจากประสบการณ์และส่ิงท่ีเคยพบเจอ สร้างเน้ือหาและเร่ืองราวดว้ยฟอร์มของผเีส้ือ 
ลวดลาย และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆในธรรมชาติ แสดงอารมณ์ของการเคล่ือนไหวของเสน้สี สร้างมุมมอง
ความรู้สึกแปลกใหม่ในธรรมชาติท่ีดูลึกลบัและน่าคน้หา 
 สรุปไดด้งัน้ีวา่เม่ือนาํขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวัของขา้พเจา้ รวมถึงการศึกษาขอ้มูล
ต่างๆร่วมกบัลกัษณะของรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงานของศิลปินท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ทาํให้
ขา้พเจา้เขา้ใจในแนวทางในที่จะสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี โดยกาํหนดแนวความคิด 
และรูปแบบผลงานเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวของธรรมชาติต่อยอดจากผลงานสร้างสรรคท่ี์ผา่นมา เป็น
ผลงานศิลปะ 2 มิติ ในรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม (Semi Abstract) ใชเ้ทคนิคสีนํ้ามนัในการสร้า
สรรคผ์ลงาน นาํเสนอเร่ืองราวของธรรมชาติท่ีเกิดจากประสบการณ์ความประทบัใจในส่ิงมีชีวิต
และไม่มีชีวิตหลวมรวมจากสรรพส่ิงในธรรมชาติ โดยคล่ีคลายความเหมือนจริงบางส่วน ลดละตดั
ทอน ใหเ้หลือรูปร่างรูปทรงอิสระ เนน้บรรยากาศของสี เสน้ จุดนํ้าหนกั พื้นผวิ และท่ีวา่ง ถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกผา่นบรรยากาศของสี และการเคล่ือนไหวของทศันธาตุเป็นหลกั ผลงาน
สร้างสรรคชุ์ดน้ีเลือกใชสี้โทนร้อนมากกวา่โทนเยน็ เพื่อถ่ายทอดถึงพลงัในธรรมชาติ สร้าง
ความรู้สึกแปลกใหม่จากผลงานท่ีผา่นมา ไดต่ื้นตาต่ืนใจในสีสนั และสร้างความสดช่ืน ผอ่นคลาย
ในเวลาเดียวกนั 
 การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อทดลองติดตั้งในสถานท่ีนั้นผลงานจึงมีความจาํเป็นท่ี
ตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัสถานท่ีเป็นอยา่งมาก  การวิเคราะห์และคน้หาขอ้มูลในการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมก่อนวิทยานิพนธ์มีส่วนช่วยใหส้ามารถกาํหนดทิศทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน
วิทยานิพนธ์ใหเ้กิดแนวทางของการพฒันาใหมี้ความกา้วหนา้ต่อไปเป็นอยา่งดี 
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บทที ่4 

การดําเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม เพื่อประยกุตแ์ละ
ตกแต่งสถานท่ีไดผ้า่นกระบวนการศึกษาและเรียนรู้ในบทท่ีผา่นมา ในบทน้ีไดร้วบรวมขั้นตอนการ
สร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์รวมทั้งผลงานจิตรกรรมและการจดัหาสถานท่ีท่ีเหมาะสม รวมถึงการนาํเอา
ผลงานไปติดตั้งและประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสถานท่ี สร้างมุมมองท่ีดีใหเ้กิดความโดดเด่น มีความ
กลมกลืนทั้งในดา้นของผลงานกบัสถานท่ีใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั วิเคราะห์องคป์ระกอบโดยรวมของ
สถานท่ีไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้มภายนอกและภายใน การออกแบบตกแต่ง และแนวความคิดของ
โรงแรมท่ีจะเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัสถานท่ี
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
การสังเคราะห์รูปทรงและสัญลกัษณ์ทางความหมาย 
 รูปร่าง (shape) คือรูปแบนๆมี 2 มิติ มีความกวา้งความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเสน้รอบนอก
ท่ีแสดงพื้นท่ีขอบเขตของรูปต่างๆเช่น รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม หรือรูปอิสระ ท่ีแสดงเน้ือหาของ
ผวิท่ีเป็นระนาบมากวา่แสดงปริมาตรหรือมวล 
 รูปทรง (form) คือ รูปท่ีมีลกัษณะ 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวา้งความยาวแลว้ ยงัมี
ความลึกหรือความหนานูนดว้ย เช่น รูปวงกลม ทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก เป็นตน้ ใหค้วามรู้สึก
มีปริมาตร มีความหนาแน่น มีมวลสารท่ีเกิดจากการใชค้่านํ้ าหนกัหรือการจดัองคป์ระกอบของ
รูปทรงหลายรูปรวมกนั 
 รูปอินทรีย ์ (organic form) เป็นรูปของส่ิงมีชีวิตหรือคลา้ยกบัส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถเจริญเติบโต
เคล่ือนไหวหรือเปล่ียนแปลงรูปได ้เช่น รูปของคน สตัว ์พืช 
 รูปทรงเรขาคณิต(geometric from) มีรูปร่างแน่นอน มาตรฐาน สามารถวดัหรือคาํนวณไดง่้าย 
มีกฎเกณฑเ์กิดจากการสร้างของมนุษย ์เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากน้ียงัรวมรูปทรง
ท่ีมนุษยป์ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนอยา่งมีแบบแผน แน่นอน เช่นรถยนต ์ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองบิน ส่ิงของ
เคร่ืองใชต่้างๆท่ีผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมกจ็ดัเป็นรูปเรขาคณิตเช่นกนั รูปเรขาคณิตเป็นรูปท่ีให้
พื้นฐานของรูปต่างๆ 
 รูปอิสระ(freeform) เป็นรูปท่ีไม่ใช่แบบเรขาคณิตหรือแบบอินทรีย ์ แต่เกิดข้ึนอยา่งอิสระไม่มี
โครงสร้างท่ีแน่นอน ซ่ึงเป็นไปตามอิทธิพลและการกระทาํจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น รูปกอ้นเมฆ กอ้น
หิน หยดนํ้า ควนั ซ่ึงใหค้วามรู้สึกท่ีเคล่ือนไหวมีพลงั รูปอิสระจะมีลกัษณะขดัแยง้กบัรูปทรง
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เรขาคณิตแต่กลมกลืนกบัรูปอินทรีย ์ รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรียท่ี์ถูกกระทาํ 
จนมีรูปลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนตท่ี์ถูกชนจนยบัเยนิทั้งคนั ตอไมท่ี้ถูก
เผาทาํลาย หรือซากสตัวท่ี์เน่าเป่ือยผพุงั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปทรง 
เม่ือนาํรูปทรงหลายๆรูปมาวางใกลก้นั รูปเหล่านั้นจะมีความสมัพนัธดึ์งดูดหรือผลกัไสซ่ึงกนัและ
กนั การประกอบกนัของรูปทรงอาจทาํไดโ้ดย ใชรู้ปทรงท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั รูปทรงท่ี
ต่อเน่ืองกนั รูปทรงท่ีซอ้นกนั รูปทรงท่ีผนึกเขา้ดว้ยกนั รูปทรงท่ีแทรกเขา้หากนั รูปทรงท่ีสานเขา้
ดว้ยกนั หรือรูปทรงท่ีบิดพนักนั การนาํรูปเรขาคณิต รูปอินทรีย ์และรูปอิสระมาประกอบเขา้ดว้ยกนั
จะไดรู้ปลกัษณะใหม่ๆอยา่งไม่ส้ินสุด 
ท่ีมาของรูปทรงท่ีนาํมาสงัเคราะห์ในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมมีดงัน้ี 
 
ผเีส้ือ แสดงลกัษณะท่ีเกิดจากรูปทรงอิสระ สีสนั และลวดลายท่ีต่างกนั 

 
ภาพท่ี  20  ภาพลกัษณะของผเีส้ือในแบบต่างๆจาก www.seesketch.com 
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สายนํ้า แสดงลกัษณะของลายนํ้าท่ีเกิดจากรูปทรงอิสระ เสน้ และการเคล่ือนไหว 

 
ภาพท่ี  21  ภาพแสดงลกัษณะของลายนํ้า 

 
ภาพท่ี  22  ภาพแสดงลกัษณะของการไหลของนํ้า 
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ภูเขา แสดงลกัษณะท่ีเกิดจากรูปทรงสามเหล่ียมเรขาคณิต 

 
ภาพท่ี 25  ภาพแสดงลกัษณะของรูปทรงภูเขา 
 
อากาศ แสดงลกัษณะอากาศร้อน หนาว ฝน 

 
ภาพท่ี 26  ภาพแสดงลกัษณะของอากาศหนา้ร้อน 
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ทอ้งฟ้าและกอ้นเมฆ แสดงลกัษณะท่ีเกิดจากรูปทรงอิสระ การเคล่ือนไหวของกลุ่มกอ้นเมฆบน
ทอ้งฟ้าท่ีแตกต่างกนั     

 
ภาพท่ี  23 ภาพแสดงลกัษณะของกลุ่มกอ้นเมฆระยะใกล ้

 
ภาพท่ี  24 ภาพแสดงลกัษณะของกลุ่มกอ้นเมฆระยะไกล 
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ภาพท่ี 27  ภาพแสดงลกัษณะของอากาศหนา้หนาว 

 
ภาพท่ี 28  ภาพแสดงลกัษณะของอากาศหนา้ฝน 
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ช่วงเวลา แสดงลกัษณะบรรยากาศของสีในช่วงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็ 

 
ภาพท่ี 29  ภาพแสดงลกัษณะของช่วงเวลาเชา้ 

 
ภาพท่ี 30  ภาพแสดงลกัษณะของช่วงเวลากลางวนั 
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ภาพท่ี 31  ภาพแสดงลกัษณะของช่วงเวลาเยน็ 
 
ลม แสดงลกัษณะของรูปทรงการเคล่ือนไหวของลม  

 
ภาพท่ี 32  ภาพแสดงลกัษณะของลม 
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ดินและหิน แสดงลกัษณะของดินและรูปทรงของหินท่ีสลบัซบัซอ้น 

 
ภาพท่ี 33  ภาพแสดงลกัษณะลายของผวิดินทราย 

 
ภาพท่ี 34  ภาพแสดงลกัษณะการทบัซอ้นของชั้นหิน  
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การวเิคราะห์รูปทรงและสัญลกัษณ์ทางความหมาย 
 จากการสงัเคราะห์เบ้ืองตน้นาํมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ จากท่ีมาของสรรพส่ิงท่ีเป็นแรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค ์ผเีส้ือ  นํ้า ทอ้งฟ้ากอ้นเมฆ ภูเขา หิน และอ่ืนๆท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
ธรรมชาติ เม่ือนาํมาหลอมรวมกนัจะเกิดเป็นผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคใ์นรูปแบบนามธรรมที่ส่ือ
ถึงสรรพส่ิงในธรรมชาติ ดว้ยสญัลกัษณ์บ่งบอกความหมายแทนรูปธรรม ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก
ผา่นช่วงเวลาต่างๆดว้ยบรรยากาศของสี เสน้ รูปทรง พื้นผวิ นํ้าหนกั ลวดลาย และพื้นท่ีวา่ง ตาม
องคป์ระกอบทางทศันธาตุท่ีเปรียบความงามตามสญัลกัษณ์ทางความหมาย ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี 35  ภาพลวดลายบนปีกผเีส้ือแสดงการตดัทอนเป็นสญัลกัษณ์ทางความหมาย 
 จากภาพของลายผเีส้ือไดว้เิคราะห์ใหเ้ห็นลกัษณะของจุดเด่นของปีกผเีส้ือ แสดงรูปทรงและ
ลายละเอียดท่ีไม่สลบัซบัซอ้น มีความน่าสนใจในจงัหวะของลวดลาย การกระจายตวัของรูปทรง 
ขา้พเจา้ไดน้าํจุดเด่นของลวดลายมาวิเคราะห์ใหเ้ห็นภาพใน 4 น้ี จะแสดงความต่อเน่ืองของการ
คล่ีคลาย โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดความเหมือนจริงของลวดลายใหเ้หลือแครู่ปร่างรูปทรง 
จุด เสน้ พื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง จะไดรู้ปร่างรูปทรงท่ีมีนํ้ าหนกัแสงเงา ลายเสน้ท่ีแสดงทิศทางการ
เคล่ือนไหว รายละเอียดของจุดท่ีกระจายอยูบ่น พื้นท่ีวา่ง แสดงการกระจายตวัเป็นกลุ่มกอ้นและเป็น
จงัหวะ  
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ภาพท่ี 36  ภาพลายนํ้าแสดงการตดัทอนเป็นสญัลกัษณ์ทางความหมาย 
 จากภาพของลายนํ้าไดว้ิเคราะห์ใหเ้ห็นลกัษณะจุดเด่นของลายนํ้าท่ีถูกกระทบ กลายเป็น
ลวดลายท่ีดูไหวติงบนผวินํ้า ขา้พเจา้ไดน้าํจุดเด่นของลายนํ้ามาวิเคราะห์ใหเ้ห็นภาพใน 4 ลกัษณะซ่ึง 
4 ภาพน้ีจะแสดงความต่อเน่ืองของการคล่ีคลายโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดความเหมือนจริง
ของลายนํ้าใหเ้หลือแค่รูปร่างรูปทรง เสน้ พื้นผวิ และพื้นท่ีวา่ง จะไดรู้ปร่างรูปทรงท่ีมีนํ้ าหนกัแสง
เงา ลายเสน้ท่ีแสดงทิศทางการเคล่ือนไหว รายละเอียดของพื้นผวิหยาบ และพื้นท่ีวา่ง  
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ภาพท่ี 37  ภาพทอ้งฟ้ากอ้นเมฆแสดงการตดัทอนเป็นสญัลกัษณ์ทางความหมาย 
 จากภาพของทอ้งฟ้ากอ้นเมฆไดว้ิเคราะห์ใหเ้ห็นลกัษณะจุดเด่นของกลุ่มกอ้นบนพื้นท่ีวา่ง ท่ีดู
เหมือนกาํลงัเคล่ือนท่ี ลอยล่องอยา่งแผว่เบา ขา้พเจา้ไดน้าํจุดเด่นของกลุ่มกอ้นเมฆมาวิเคราะห์ให้
เห็นภาพใน 4 ลกัษณะซ่ึง 4 ภาพน้ีจะแสดงความต่อเน่ืองของการคล่ีคลายโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ลดความเหมือนจริงของทอ้งฟ้ากอ้นเมฆใหเ้หลือแค่เสน้ รูปร่างรูปทรงท่ีมีนํ้ าหนกัแสง
เงา แสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของเสน้ จุดและพื้นผวิท่ีกระจายตวัสานความต่อเน่ืองระหวา่งกลุ่ม
กอ้นใหส้มัพนัธ์ กนั 
   

 
ภาพท่ี 38  ภาพภูเขาแสดงการตดัทอนเป็นสญัลกัษณ์ทางความหมาย 
 จากภาพภูเขาไดว้ิเคราะห์ใหเ้ห็นลกัษณะจุดเด่นของทิวเขายาวเหยยีด แสดงความเวา้โคง้
ของเสน้และรูปทรงสามเหล่ียม โดยนาํจุดเด่นของรูปทรงสามเหล่ียมมาวิเคราะห์ใหเ้ห็นภาพใน 4 
ลกัษณะซ่ึง 4 ภาพน้ีจะแสดงความต่อเน่ืองของการคล่ีคลายโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลดความ
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เหมือนจริงของภาพเลนดส์เขปน้ี ใหเ้ห็นพื้นท่ีวา่งของทอ้งฟ้า  แสดงลกัษณะของทิวเขาโคง้ยาว
เสมือนเสน้คล่ืนสลบัซบัซอ้นกนัอยา่งมีมิติ  และการกระจายตวัของพื้นผวิแสดงระยะใกลไ้กล 
ประกอบกบันํ้าหนกัแสงเงาที่ดูมีปริมาตร 

 
ภาพท่ี 39  ภาพกอ้นหินแสดงการตดัทอนเป็นสญัลกัษณ์ทางความหมาย 

จากภาพของหินไดว้ิเคราะห์ใหเ้ห็นลกัษณะจุดเด่นของกลุ่มกอ้นขนาดเลก็ใหญ่วางทบัถม
กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น  ขา้พเจา้ไดน้าํจุดเด่นของกอ้นหินมาวิเคราะห์ใหเ้ห็นภาพใน 4 ลกัษณะซ่ึง 4 
ภาพน้ีจะแสดงความต่อเน่ืองของการคล่ีคลายโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ ลดความเหมือนจริง
ของกอ้นหินเหลือแค่รูปร่างรูปทรงขนาดเลก็ใหญ่ต่างกนั แสดงการทบัถมของรูปทรงประกอบกบั
นํ้าหนกัแสงเงา เสน้ พื้นผวิ พื้นท่ีวา่ง โดยกอ้นหินในแต่ละกลุ่มกอ้นแสดงทิศทางการกระจายตวัได้
อยา่งสมบูรณ์  
 
สมมุติฐานของการเลอืกเพือ่ประยุกต์ตดิตั้งผลงานสถานทีต่ิดตั้ง 
 การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมไดมี้การเลือกสถานท่ีติดตั้งเป็นโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา เป็น
สถานท่ีท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มาพกัผอ่นทั้งดา้นความสะดวกสบาย และการบริการท่ี
ประทบัใจ จากการศึกษาและลงสาํรวจพื้นท่ีของโรงแรมทั้งภายในและภายนอก จากโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมโดยรวมของอาคาร การออกแบบตกแต่งภายใน และส่ิงแวดลอ้มรอบดา้นของ
โรงแรม จะเห็นไดว้า่โรงแรมแห่งน้ีมีนโยบายท่ีมีความสอดคลอ้งกบัธรรมชาติร่วมอยูด่ว้ย โดยให้
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แนวความคิดท่ีสะทอ้นถึงธรรมชาติ การดึงธรรมชาติเขา้มาอยูร่่วมกนักบัส่ิงก่อสร้างไดอ้ยา่ง
กลมกลืน ดงันั้นการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมแห่งน้ีจึงคาํนึงถึงธรรมชาติ
เป็นหลกั ดว้ยแนวคิดของโรงแรมผสานกบัแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมมีความ
สอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งมากจึงตั้งสมมุติฐานจากสถานที่โดยคาํนึงถึงจุดประสงคห์ลกัของโรงแรม 
ไดมี้การทดลองติดตั้งผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ทั้งทางดา้นเน้ือหา เป้าหมาย และองคป์ระกอบทาง
สถาปัตยกรรมของโรงแรมโดยมีการปรับผลงานจิตรกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกบัสถานท่ี เป็น
สมมุติฐานเบ้ืองตน้เพื่อประกอบการตดัสินใจในการเลือกโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา มาทาํวิทยานิพนธ์
ประกอบกบัการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งกบัสถานท่ีใหมี้ความสอดคลอ้งกนัต่อไป  
 
สภาพแวดล้อมและความเป็นมาของสถานทีต่ิดตั้งผลงาน 
 โฮเตล็ เจ พทัยา ตั้งอยูใ่จกลางพทัยาเหนือ แวดลอ้มดว้ยแหล่งช็อปป้ิง สถานบนัเทิง ชายหาด 
และกิจกรรมกลางแจง้มากมายใหเ้ลือกสรร โฮเตล็ เจ พทัยา ใหบ้ริการหอ้งพกั 80 หอ้งตกแต่งแบบ
ร่วมสมยัและทนัสมยั โดยไม่มีขอบเขตมากาํหนดรสนิยมหรือแบ่งแยกแต่อยา่งใด บริการท่ีจริงใจ 
เป็นมิตรแบบไทย ผสมผสานกบัการออกแบบแบบร่วมสมยั บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกที่มี
ให ้ คือ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สระวา่ยนํ้ากลางแจง้ท่ีมีบริการเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีขา้งสระ เฮลท์
คลบัและฟิตเนสเซ็นเตอร์ พร้อมบริการซาวน่า และสปา  
   

 
ภาพท่ี  40  ภาพแผนผงัท่ีตั้งของโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา 
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แนวความคดิของการสร้างและออกแบบโรงแรม 
 แนวความคิดในการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโรงแรมแห่งน้ีอยูภ่ายใตก้รอบ
ของธรรมชาติ ตอ้งการดึงธรรมชาติเขา้มาอยูร่่วมกบัสถานท่ี เพื่อสร้างบรรยากาศภายในโรงแรมให้
ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ โดยออกแบบตวัอาคารให้มีความโปร่งและโล่ง จุดเด่นอยู่ท่ีกระจกบานผลกั
หลายบานเรียงยาวลอ้มรอบตวัอาคาร ทาํหน้าท่ีเปิดรองรับทิศทางลมเขา้ออกให้อากาศหมุนเวียน
ภายใน สร้างความรู้สึกสดช่ืน ผ่อนคลาย ดว้ยลมธรรมชาติท่ีพดัพาเขา้มาภายในตวัอาคาร ตาม
นโยบายเพื่อประหยดัพลงังานไฟฟ้า และลดภาวะโลกร้อนโดยไม่ใชเ้คร่ืองปรับอากาศ สร้างความ
สมดุลใหก้บัธรรมชาติและสถานท่ีใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 
ภาพท่ี 41  ภาพพื้นท่ีบริเวณดา้นหนา้ของโรงแรม 
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ภาพท่ี 42  ภาพจากมุมสูงบริเวณสระนํ้าของโรงแรม 
 

 
ภาพท่ี 43  ภาพพื้นท่ีบริเวณสระนํ้าของโรงแรม 
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ภาพท่ี  44  ภาพพื้นท่ีบริเวณเคาน์เตอร์ตอ้นรับของโรงแรม 

 

 
ภาพท่ี  45  ภาพพื้นท่ีบริเวณทางเดินระหวา่งโซนรับแขกของโรงแรม 
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ภาพท่ี  46  ภาพพื้นท่ีบริเวณโซนรับแขกดา้นหนา้ภายในโรงแรม 
 

 
ภาพท่ี 47  ภาพพื้นท่ีบริเวณโซนรับแขกขนาบกบัทางเดินทางเขา้ไปยงัหอ้งอาหารของโรงแรม 
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ภาพท่ี 48  ภาพพื้นท่ีบริเวณมุมดา้นขา้งของโรงแรม 
 

 
ภาพท่ี 49  ภาพบริเวณภายในหอ้งอาหารของโรงแรม 
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ภาพท่ี 50  ภาพภายในหอ้ง J Sunset Blast 
 

 
ภาพท่ี 51 ภาพภายในหอ้ง J Summer Breeze 
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ภาพท่ี 52 ภาพภายในหอ้ง Junior Suite 
 

 
 
ภาพท่ี 53  ภาพพื้นท่ีแปลนโดยรวมของโซน Lobby 
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การวเิคราะห์สถานทีต่ิดตั้งผลงาน 
 สมมติฐานของการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมก่อนท่ีจะประยกุตผ์ลงานจิตรกรรมกบัสถานท่ี
นั้น ไดมี้การศึกษาและหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา จากการไดเ้ขา้ไปสาํรวจ
ภายในสถานท่ีโดยรอบตวัอาคารและภายในตวัอาคารรวมถึงหอ้งพกั เห็นวา่โรงแรมแห่งน้ีเป็น
โรงแรมท่ีมีรสนิยมในการออกแบบตกแต่งท่ีมีสไตล ์  เหมาะกบัเป็นสถานท่ีผกัผอ่นหยอ่นใจท่ีหลาย
คนอยากจะมาพกั ดว้ยพื้นท่ีใชส้อยรอบนอกมีขนาดกวา้งขวาง แบ่งเป็นสดัส่วน โล่ง โปร่ง ไม่อึดอดั 
ใกลชิ้ดธรรมชาติ ดงัคอนเซ็ปตข์องโรงแรมท่ีคาํนึงถึงธรรมชาติเป็นหลกั การออกแบบโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมของโรงแรม ออกแบบตวัอาคารในลกัษณะเป็นรูปตวั L ในพื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้
โดยแบ่งสดัส่วนดา้นขา้งตวั  L เป็นสระวา่ยนํ้าและสวนหยอ่มกลางแจง้ ส่วนภายในอาคารชั้นแรก
เป็นโซนตอ้นรับและรับรองแขก มีสดัส่วนท่ีกวา้งขวางเช่นกนั โล่ง โปร่ง ไม่อึดอดั เป็นอาคารแบบ
เปิดหรือ Open air รองรับทิศทางลมธรรมชาติเขา้ออกเพือ่ถ่ายเทอากาศใหป้ลอดโปร่งเหมาะกบัการ
นัง่พกัผอ่นหรือทาํกิจกรรมอ่ืนๆบริเวณชั้นล่าง ส่วนชั้นบนเป็นหอ้งพกัทั้งหมด80 หอ้งแต่ละหอ้งมี
ความแตกต่างกนัท่ีผนงัจะถูกแต่งแตม้ดว้ยสีผนงัท่ีสดใส สร้างความรู้สึกผอ่นคลาย และได้
บรรยากาศในการพกัผอ่น ภายในหอ้งประดบัประดาดว้ยเฟอร์นิเจอร์ท่ีทนัสมยัสไตลโ์มเดิร์น มี
ความเรียบง่าย หรู ไม่หวือหวา แต่มีรสนิยม ดว้ยความเป็นโรงแรมที่มีสไตลแ์ละมีรสนิยมท่ีดี เป็น
ภาพลกัษณ์ใหโ้รงแรมเป็นจุดดึงดูดท่ีนาํใหน้กัท่องเท่ียวอยากเขา้มาใชบ้ริการภายในโรงแรม ซ่ึง
ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้มกัจะเป็นวยัทาํงานในช่วงอาย ุ 25-50 โดยส่วนใหญ่ 
และลูกคา้ในวยัน้ีมีความตอ้งการความเป็นส่วนตวั ตอ้งการพื้นท่ีส่วนตวัท่ีสงบ เหมาะกบัการ
พกัผอ่น ตอ้งการผอ่นคลายหลงัจากการทาํงานท่ีหนกัหน่วง โรงแรมจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลูกคา้ได ้
 ดว้ยรูปลกัษณ์ท่ีดีของโรงแรม รวมถึงความทนัสมยัครบครัน มีความสะดวกสบาย มีพื้นท่ีใช้
สอยท่ีกวา้งขวาง รวมไปถึงบรรยากาศภายในและภายนอก ไม่วา่จะเป็นจุดใดจุดหน่ึงภายในพื้นท่ี
ของโรงแรมกเ็ป็นส่วนสาํคญัท่ีสามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ท่ีมาพกัผอ่นไดเ้สมอ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเร่ือง “ธรรมชาติสมัพนัธ์” ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความ
ประทบัใจในธรรมชาติ กบัประสบการณ์ของตนเองนั้น ไดเ้ป็นแรงผลกัดนัในการนาํความ
ประทบัใจท่ีตนเองมีมาแสดงออกในผลงานศิลปะท่ีจะสามารถนาํมาสร้างความประทบัใจภายใน
สถานท่ี เพื่อเผยแพร่ความประทบัใจในธรรมชาติ ใหผู้อ่ื้นไดช่ื้นชม แมเ้ป็นเพยีงผลงานศิลปะ แต่มี
คุณค่าสร้างแรงกระตุน้ใหผู้ดู้ไดเ้ห็นความงามในธรรมชาติ ภายใตจิ้ตสาํนึกท่ีเห็นคุณค่าคู่ควรกบัการ
คงอยูแ่ละรักษาใหค้งเดิม ก่อนท่ีจะไม่มีธรรมชาติใหเ้ราไดพ้ึ่งพึง การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะใน
คร้ังน้ีจึงเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัสถานท่ีอีกดว้ย 
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สมมติฐานของการออกแบบติดตั้งผลงานจติรกรรมภายในสถานที ่
 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม เ พื่ อ ติ ด ตั้ ง ภ า ย ใ น
โรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา เพื่อกาํหนดทิศทางและรูปแบบผลงานให้มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
สามารถนาํไปประยกุตติ์ดตั้งภายในสถานท่ีของโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา ไดจ้ริง โดยคาํนึงถึงแนวคิด
ของผลงานกบัสถานท่ีใหมี้ความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนั การสมมุติฐานในคร้ังน้ีไดล้ง
พื้นท่ีสาํรวจสถานท่ีจริงรวมถึงการเก็บขอ้มูลภาพถ่ายในทุกมุมของสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ
ตอ้นรับ โซนรับแขก ห้องพกั ห้องอาหาร และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ เพื่อนาํมาวิเคราะห์หาจุด
ติดตั้งผลงานท่ีคิดว่าเหมาะสมมากที่สุด โดยแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสําหรับ
ติดตั้ งในโรงแรมได้เลือกเร่ืองราวของธรรมชาติมาส่ือถึงความประทับใจในมุมมองเชิงบวก 
ถ่ายทอดถึงช่วงเวลา บรรยากาศสี เส้น รูปทรง พื้นผวิ และพื้นท่ีว่าง ใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลาย สด
ช่ืน สร้างความจรรโลงใจแก่ผูท่ี้เขา้มาพกัผอ่น ประกอบกบัแนวความคิดของทางโรงแรมท่ีตอ้งการ
นาํธรรมชาติเขา้มาอยู่ร่วมกบัสถานท่ี และตอ้งการให้ผูท่ี้มาพกัผ่อนไดส้ัมผสักบัธรรมชาติอย่าง
แทจ้ริง จึงพบว่าแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมกับแนวความคิดของสถานท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลงานจิตรกรรมจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างทศันียภาพภายใน
โรงแรมให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและน่ามอง สร้างบรรยากาศแห่งความสุขความประทบัใจให้กบัผูท่ี้มา
พกัในโรงแรมไดเ้ป็นอย่างดี การสร้างสรรคผ์ลงานไดส้ร้างภาพร่างท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสถานท่ี
เป็นหลกั ไดค้าํนึงถึงขนาดสดัส่วนของผลงาน และพื้นท่ีติดตั้งแต่ละจุดมีความเหมาะสมมากนอ้ยแค่
ไหน รวมถึงการติดตั้งในรูปแบบใด จึงออกแบบการติดตั้งผลงานโดยจาํลองการวางภาพในสถานที่
ตามจุดติดตั้งต่างๆท่ีกาํหนดไว ้โดยนาํไปตดัต่อในคอมพิวเตอร์เพื่อดูความเป็นไปไดใ้ห้มีความ
เหมาะสมและเช่ือมโยงกนัมากท่ีสุด 
 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 1. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรค ์

 1.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ี โรงแรมโฮเต็ล เจ พทัยา ทั้งโครงสร้างการ
ออกแบบ คอนเซ็ปต ์การตกแต่ง บรรยากาศภายในและภายนอก รวมถึงส่ิงแวดลอ้มรอบดา้น เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะใหส้อดคลอ้งกบัสถานท่ีไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 1.2 ศึกษาขอ้มูลจากประสบการณ์ส่วนตวัท่ีเป็นความทรงจาํ และความประทบัใจ ท่ีมา
และแรงบนัดาลใจท่ีมีต่อธรรมชาติตามสถานท่ีต่างๆท่ีได้ไปประสบพบมา ผ่านความรู้สึกและ
จินตนาการท่ีตอ้งการถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะ 
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 1.3 ศึกษารูปแบบผลงานศิลปะท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกประทบัใจ และนาํมาเป็นแรงบนัดาล
ใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 1.4 ร่างแบบจาํลองขนาดเลก็ ทดลองสร้างผลงานขนาดเลก็ 

 1.5 ขยายผลงานจากแบบร่างเป็นผลงานจริง 

 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเตรียมการสร้างสรรค ์

 2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลของโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา ลกัษณะแนวความคิดของสถานที่
พบว่าเป็นโรงแรมที่มีโครงสร้างท่ีเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จุดเด่นคือเน้นการอาศยัธรรมชาติ เขา้มามี
บทบาทต่อการเอ้ือประโยชน์ภายในอาคาร ใหรู้้สึกผอ่นคลาย ดว้ยการสร้างสเปซรองรับทิศทางลม
เขา้ออก เนน้ให้อากาศถ่ายเทไดดี้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีกวา้งของล็อบบ้ี มีความปลอดโปร่งและ
โล่ง ส่วนหอ้งพกัต่างๆของโรงแรมถูกเนน้ดว้ยสีท่ีต่างกนัเพื่อใหพ้ื้นท่ีหอ้งมีความสดใส น่าอยู ่

 2.2 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลของโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา อยา่งละเอียด ลกัษณะรูปธรรม
ของสถานท่ี เช่นขนาดของสถานที่ การแบ่งพื้นท่ีว่างเพื่อการทาํประโยชน์ใช้สอย ทั้ งด้านการ
ออกแบบ คอนเซ็ปต์และการตกแต่งโดยรวม  จึงเลือกใชรู้ปทรงธรรมชาติมาลดละตดัทอน  โดย
สร้างรูปแบบเน้ือหาท่ีส่ือถึงรูปทรง สี พื้นผวิ และบรรยากาศ มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะ  

 
การสร้างสรรค์ผลงาน 
 การสร้างสรรคผ์ลงานเร่ิมจากการกาํหนดรูปแบบโดยทาํการร่างภาพตามแนวความคิดท่ีวางไว้
โดยสร้างแบบ Sketch โดยการนาํเน้ือหาเร่ืองราวของธรรมชาติท่ีเกิดจากความประทบัใจ มาลดละ
ตดัทอนสร้างรูปแบบใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นตวัช่วยในตดัแต่งให้เกิดผลงานสร้างสรรค์
จิตรกรรมน้ีข้ึน โดยคาํนึงถึงหลกัองคป์ระกอบการจดัวางท่ีเหมาะสมภายในภาพที่ทาํการร่าง รวมถึง
การนาํทศันธาตุต่างๆ มาสร้างสรรคใ์นผลงานให้ไดรู้ปแบบตามวตัถุประสงค ์ส่ืออารมณ์เร่ืองราว
เน้ือหาในภาพผ่านบรรยากาศของสี สร้างความรู้สึกความนุ่มลึกในแต่ละเส้นสี ให้รูปร่างรูปทรงมี
ความเช่ือมโยงกนัและกนั วางนํ้าหนกัแสงเงาใหภ้าพร่างดูมีมิติและน่าสนใจ  
 จากการทดลองร่างแบบผลงานจิตรกรรมสร้างสรรคใ์นคร้ังน้ี พบว่าภาพร่างมีความลงตวั ทั้ง
ในดา้นเน้ือหาและเร่ืองราว เป็นไปในแนวทางตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
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ภาพท่ี 54  ภาพร่างผลงาน Sketch ช้ินท่ี1 
 

 
ภาพท่ี 55  ภาพร่างผลงาน Sketch ช้ินท่ี2 
 

 
ภาพท่ี 56  ภาพร่างผลงาน Sketch ช้ินท่ี3 
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ภาพท่ี 57  ภาพร่างผลงาน Sketch ช้ินท่ี4 
 

 
ภาพท่ี 58  ภาพร่างผลงาน Sketch ช้ินท่ี5 

 

 
ภาพท่ี 59 ภาพร่างผลงาน Sketch ช้ินท่ี6 
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การวเิคราะห์องค์ประกอบทางทศันธาตุของผลงานทีส่ร้างสรรค์  
แนวเร่ือง 
แนวเร่ืองหรือเร่ืองราว เป็นองคป์ระกอบทางนามธรรมของศิลปะ หรือเป็นสาระแนวทางการ
สร้างสรรคท่ี์เป็นส่ือเก่ียวขอ้งกบัแนวความคิด ความรู้สึกท่ีตอ้งการแสดงออกในผลงานจิตรกรรม 
ทศันธาตุท่ีปรากฏในผลงาน  
1.จุด (dot) หมายถึง รอยหรือแตม้ท่ีมีลกัษณะกลมๆปรากฏที่พื้นผวิ ไม่มีขนาด ความกวา้ง ความยาว 
ความหนา เป็นส่ิงท่ีเลก็ท่ีสุด และเป็นธาตุเร่ิมแรกท่ีทาํใหเ้กิดธาตุอ่ืนๆ 
2. เสน้ (line) หมายถึง จุดหลายๆจุดต่อกนัเป็นสายเป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงเป็นทาง
ยาวหรือจุดท่ีเคล่ือนท่ีไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงดว้ยแรงผลกัดนั หรือรอยขดูขีดเขียนของวตัถุเป็น
รอยยาวเสน้แบ่งเป็นลกัษณะใหญ่ๆ2ลกัษณะ คือ เสน้ตรง และ เสน้โคง้ ซ่ึงเสน้แต่ละลกัษณะจะมี
ความหมายในตวั เช่น 
เสน้ตรง 

-  เสน้ด่ิง คือ เสน้ตรงท่ีตั้งฉากกบัพื้นระดบัใหค้วามรู้สึกมัน่คง แขง็แรง สง่า รุ่งเรือง สมดุล 
พุง่ข้ึน 

-  เสน้นอน คือ เส้นตรงท่ีนอนราบไปกบัพื้นระดบั ใหค้วามรู้สึกกวา้งขวาง สงบเงียบ เยอืก
เยน็ ผอ่นคลาย 
 -  เส้นเฉียง คือ เส้นตรงนอนไม่ตั้ งฉากกับพื้นระดบัให้ความรู้สึกไม่มนัคง เคล่ือนไหว 
แปรปรวน ไม่สมบูรณ์ 

-  เส้นฟันปลา คือ เส้นตรงหลายเส้นต่อกนัสลบัข้ึนลงระยะเท่ากนั ให้ความรู้สึกรุนแรง 
กระแทก ต่ืนเตน้ อนัตราย ขดัแยง้ 

-  เสน้ประ คือ เสน้ตรงท่ีขาดเป็นช่วงๆมีระยะเท่ากนั ใหค้วามรู้สึกต่อเน่ืองขาดระยะใจหาย 
ไม่แน่นอน 
เสน้โคง้ 

-  เสน้โคง้ลง คือ เสน้ท่ีเป็นทอ้งกระทะคลา้ยเชือกหยอ่น ใหค้วามรู้สึกอ่อนโยนเคล่ือนไหว 
ไม่แขง็แรง 

- เสน้โคง้ข้ึน คือ เสน้ท่ีโคง้เป็นหลงัเต่าคลา้ยคนัธนูใหค้วามรู้สึกแขง็แรง เช่ือมัน่  
เคล่ือนไหว 

-  เสน้คด คือ เสน้โคง้ข้ึนโคง้ลง ต่อเน่ืองกนัคลา้ยคล่ืนในทะเล ใหค้วามรู้สึกเล่ือนไหล  
ต่อเน่ือง อ่อนชอ้ย นุ่มนวล 
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-  เสน้กน้หอย คือ เสน้โคง้ต่อเน่ืองกนัวนเขา้เลก็ลงเป็นจุดคลา้ยกน้หอย ใหค้วามรู้สึกอึดอดั
เคล่ือนไหว คล่ีคลาย 
-  เส้นโคง้อิสระ คือ เส้นโคง้ต่อเน่ืองกนัไปไม่มีทิศทาง คลา้ยเชือกพนักนั ให้ความรู้สึก
วุน่วาย ยุง่เหยงิ ไม่เป็นระเบียบ 

   3.สี (color) หมายถึง ลกัษณะของแสงสวา่ง ปรากฏแก่ตาใหเ้ห็นเป็น ขาว ดาํ แดง เขียว นํ้าเงิน 
เหลือง เป็นตน้ ถา้ไม่มีแสงจะมองไม่เห็นสี ซ่ึงสีมี 2 ชนิด ดงัน้ี 

1.สีท่ีเป็นวตัถุ (Pigment) สีท่ีเป็นรงคว์ตัถุสีผงในร่างกายท่ีทาํใหค้นมีสีต่างๆ สีท่ีเกิดจาก
วตัถุธาตุ จากพืช สตัว ์แร่ธาตุ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสีท่ีใชใ้นงานศิลปะ    

2. สีท่ีเป็นแสง (Spectrum) สีท่ีเกิดจากการหกัเหของแสง แสงส่องผา่นแท่งแกว้ แสงแดด
ส่องผา่นละอองนํ้าในอากาศจะเกิดการหกัเหของแสงเป็นสีรุ้ง 7 สี ไดแ้ก่ สีแดง สม้ เหลือง เขียว นํ้า
เงิน คราม ม่วง  
วงจรสีธรรมชาติ 
วงจรสี เกิดจากการนาํเอาแม่สีท่ีเป็นวตัถุมาผสมกนัเป็นสีขั้นท่ี 2 มี 12 สี คือ  สีเหลือง  เหลือง
เขียว  เขียว  เขียวนํ้าเงิน  นํ้าเงิน  นํ้าเงินม่วง  ม่วง ม่วงแดง  แดง  แดงสม้  สม้  เหลืองสม้  หรือ
เรียกวา่วงลอ้สี 
สีอุ่น-สีเยน็ คือ การแบ่งวงจรสีออกเป็นสองซีก ซีกซา้ยกบัซีกขวา  

1. สีอุ่น ซีกซา้ยเร่ิมจากสีเหลืองยอ้นวนซา้ยไปทางสีเหลือง สม้แดง ม่วง  
  2. สีเยน็ ซีกขวาเร่ิมจากสีเหลือง เหลืองเขียว เขียว นํ้าเงิน ม่วงนํ้าเงิน ม่วง  

3. สีกลาง คือ สีเหลืองกบัสีม่วง ซ่ึงสามารถเป็นไดท้ั้งสีอุ่นและสีเยน็  
หลกัการใชสี้ 
สีในวงจรสีธรรมชาติ  แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ สีตดักนัและสีกลมกลืนกนัและแบ่งเป็น 2 ซีก คือ สี
อุ่นและสีเยน็ การใชสี้ตดักนัจะทาํใหเ้กิดความขดัแยง้วุน่วาย แต่ถา้ใชสี้กลมกลืนกนัจะเกิดความน่า
เบ่ือจืดชืดไป ถา้ใชสี้อุ่นมากไปทาํใหบ้รรยากาศร้อน อบอา้ว ถา้ใชสี้วรรณะเยน็มากไปกจ็ะทาํให้
บรรยากาศเยอืกเยน็จืดชืดวา่งเปล่าเราจึงควรเลือกใชสี้ใหพ้อเหมาะกบังานแต่ละอยา่งตามจุดหมายท่ี
วางไว ้การใชสี้ส่ือความหมายต่างๆทาํไดด้งัน้ี  

สีแดง = ต่ืนเตน้ เร้าใจ อนัตราย พลงั อาํนาจ รัก  
สีสม้ = ต่ืนตวั ต่ืนเตน้ เร้าใจ สนุกสนาน  
สีเหลือง = สดใส ร่าเริง ฉลาด เปร้ียว  
สีเขียวอ่อน = สดช่ืน ร่าเริง เบิกบาน  
สีเขียวแก่ = สะอาด ปลอดภยั สดช่ืน ธรรมชาติ ชรา  
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สีนํ้ าเงิน = สุภาพ เช่ือมนั หนกัแน่น ถ่อมตวั ผูช้าย  
สีฟ้า = ราบร่ืน สวา่ง วยัรุ่น ทนัสมยั  
สีม่วง = ฟุ่ มเฟือย ลึกลบั ข้ีเหงา  
สีชมพ ู= ความรัก ผูห้ญิง อ่อนหวาน นุ่มนวล หอม  
สีขาว = ความบริสุทธ์ิ สะอาด ปลอดภยั เดก็ทารก  
สีดาํ = ทุกข ์ลึกลบั สืบสวน หนกัแน่น  
สีเทา = สุภาพ ขรึม  
สีนํ้ าตาล = อนุรักษ ์โบราณ ธรรมชาติ  

4.รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) 
รูปร่าง  (Shape) หมายถึง เสน้รอบนอกของวตัถุ คน สตัว ์ส่ิงของ มีลกัษณะเป็น 2 มิติ 

(กวา้ง ยาว)  
รูปทรง  (Form) หมายถึง โครงสร้างของรูปวตัถุ คน สตัว ์ ส่ิงของ มีลกัษณะเป็น 3 

มิติ  (กวา้ง ยาว ลึก) 
รูปร่างและรูปทรง มี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  

1. รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต หมายถึง รูปร่าง รูปทรงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นมีโครงสร้างท่ี
แน่นอน เช่น วงกลม   
รูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หรือรูปหลายเหล่ียม เป็นตน้ รูปเรขาคณิตเป็นพื้นฐานในการสร้างงาน
ศิลปะไดห้ลายรูปแบบ 

 2. รูปร่างรูปทรงอิสระ หมายถึง รูปร่างท่ีถูกดดัแปลงจากธรรมชาติหรือมนุษยคิ์ดสร้างข้ึน 
ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน และยากท่ีจะคาํนวณหาพื้นท่ี   
5.นํ้าหนกั (Value) 

นํ้าหนกั หมายถึง ความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงาท่ีนาํมาใชใ้นการเขียนภาพ นํ้าหนกัทาํให้
รูปทรงมีปริมาตรและใหร้ะยะแก่ภาพ ตวัอยา่ง การใหน้ํ้าหนกัทาํใหรู้ปทรงมีปริมาตร แสงและเงา 
(Light & Shade) แสงและเงา เป็นองคป์ระกอบท่ีอยูคู่ก่นั แสง เม่ือส่องกระทบกบัวตัถุ จะทาํใหเ้กิด
เงา แสงและเงา เป็นตวักาํหนดระดบัของค่านํ้ าหนกั ความเขม้ของเงาจะขึ้นอยูก่บัความเขม้ของแสง
ในท่ีท่ีมีแสงสวา่งมากเงาจะเขม้ข้ึน และในท่ีท่ีมีแสงสวา่งนอ้ย เงาจะไม่ชดัเจน ในท่ีท่ีไม่มีแสงสวา่ง
จะไม่มีเงาและเงาจะอยูใ่นทางตรงขา้มกบัแสงเสมอ  
ค่านํ้ าหนกัของแสงและเงาที่เกิดบนวตัถุ สามารถจาํแนกเป็นลกัษณะท่ี ต่าง ๆ ไดด้งัน้ี  
           1. บริเวณแสงสวา่งจดั (Hi-light) เป็นบริเวณท่ีอยูใ่กลแ้หล่งกาํเนิดแสงมากท่ีสุด   จะมีความ
สวา่งมากท่ีสุดในวตัถุท่ีมีผวิมนัวาวจะสะทอ้นแหล่งกาํเนิดแสงออกมาใหเ้ห็นไดช้ดั  
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           2. บริเวณแสงสวา่ง  (Light) เป็นบริเวณท่ีไดรั้บแสงสวา่ง รองลงมาจากบริเวณแสงสวา่งจดั 
เน่ืองจากอยูห่่างจากแหล่งกาํเนิดแสงออกมาและเร่ิมมีคา่นํ้ าหนกัอ่อนๆ  
            3. บริเวณเงา (Shade)  เป็นบริเวณท่ีไม่ไดรั้บแสงสวา่ง เป็นบริเวณท่ีถูกบดบงัจาก แสงสวา่ง 
ซ่ึงจะมีค่านํ้ าหนกัเขม้มากข้ึนกวา่บริเวณแสงสวา่ง  
            4. บริเวณเงาเขม้จดั (Hi-Shade)  เป็นบริเวณท่ีอยูห่่างจากแหล่งกาํเนิดแสงมากท่ีสุดหรือเป็น
บริเวณท่ีถูกบดบงัมากหลายๆชั้นจะมีค่านํ้าหนกัท่ีเขม้มากไปจนถึงเขม้ท่ีสุด  
      5. บริเวณเงาตกทอด เป็นบริเวณของพื้นหลงัท่ีเงาของวตัถุทาบลงไป เป็นบริเวณเงาท่ีอยู ่
ภายนอกวตัถุ และจะมีความเขม้ของค่านํ้ าหนกัข้ึนอยูก่บั ความเขม้ของเงา นํ้าหนกัของพื้น หลงั 
ทิศทางและระยะของเงา  
6.พื้นท่ีวา่ง (Space) 
บริเวณวา่ง หรือ ช่องไฟ คือ  

1. อากาศท่ีโอบลอ้มรูปทรง 
2. ระยะห่างระหวา่งรูปทรง  
3. บริเวณภายในรูปทรงท่ีมีลกัษณะกลวงหรือทะลุเป็นช่องท่ีมีอากาศผา่นเขา้ไปได ้
4. บริเวณวา่งของภาพเขียนหรือภาพวาด ท่ีมองดูเป็นช่องลึกเขา้ไปในภาพ เรียกวา่ บริเวณ

วา่งลวงตา 
7.ลกัษณะผวิ (Texture) 

ลกัษณะผวิ หมายถึง ลกัษณะภายนอกของวตัถุท่ีมองเห็นและสมัผสัพื้นผวิได ้ แสดง
ความรู้สึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มนั ดา้น เป็นเสน้ เป็นจุด จบัดูแลว้สะดุดมือ หรือสมัผสัไดจ้าก
ความรู้สึก 

ผวิเป็นทศันธาตุท่ีนาํมาประกอบในการสร้างงานศิลปะ ลกัษณะผวิท่ีแตกต่างกนัจะทาํให้
เกิดความรู้สึกแตกต่างกนั เช่น สนุกสนาน ต่ืนเตน้ เร้าใจ ราบเรียบ นุ่มนวล สวยงาม มีชีวิตชีวา  
ลกัษณะผวิแบ่งเป็น 2 แบบ   
         1. มองเห็นดว้ยตา (Visual Texture) สามารถมองเห็นไดด้ว้ยความรู้สึก เป็นผวิละเอียด ผวิ
หยาบ ผวิขรุขระ เม่ือสมัผสัดูแลว้จะไม่มีความรู้สึกตอบสนองแต่อยา่งใด เพราะพื้นผวิจะเรียบเป็น
ธรรมดา 

2. สมัผสัไดด้ว้ยมือ (Tactile Texture) สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา หรือสมัผสัไดด้ว้ยมือ เช่น 
เปลือกไม ้กอ้นหิน ผวิกระจก หนงัสตัว ์เป็นตน้  
 
 



   58 
 

ผลงานวทิยานิพนธ์ 
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 ผลงาน “พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 1 ” การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจมาจากความงามของสรรพส่ิงในธรรมชาติ ทอ้งฟ้า ภูเขา ทะเล โขดหิน ความงามท่ีหาไดจ้าก
ประสบการณ์ความประทบัใจ ถ่ายทอดเน้ือหาความงามผา่นรูปทรง เสน้ สี พื้นท่ีวา่ง และทศันธาตุ
อ่ืนๆ โดยเน้ือหาจะถูกลดละตดัทอนความเหมือนจริงลง แสดงอารมณ์ของบรรยากาศสีเป็นหลกั ส่ือ
ถึงช่วงเวลาการเปล่ียนแปลงในธรรมชาติ การเคล่ือนไหวท่ีไม่หยดุน่ิงของสรรพส่ิงท่ีมีความสมัพนัธ์
ระหวา่งกนั การเก้ือหนุนกนัและกนัในธรรมชาติ ผลงานช้ินน้ีจึงเนน้บรรยากาศสีเพื่อใหเ้กิด
ความรู้สึกผอ่นคลาย โดยเลือกใชสี้โทนกลางๆไม่จดัจา้น สร้างความแตกต่างของแต่ละภาพดว้ยเฉด
สีม่วงแสดงความต่อเน่ืองของรูปทรง เสน้ สี สร้างการเคล่ือนไหวในผลงานใหเ้กิดมิติของภาพท่ี
ชดัเจน 

 
ภาพท่ี 60  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
ช่ือภาพ : พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 1 
ขนาด   : 120x600 cm. 
เทคนิค : Oil Colour 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 ผลงาน “พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 2” การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจมาจาก ทอ้งฟ้า ภูเขา กอ้นเมฆ คาบเก่ียวระหวา่งช่วงเวลากลางวนัและเยน็ แสดงการผลดัช่วงเวลา
การเคล่ือนตวัของบรรยากาศท่ีกาํลงัเคล่ือนคลอ้ยลอยผสานระหวา่งกนัอยา่งเป็นหน่ึงเดียว ถ่ายทอด
ความประทบัใจผา่นบรรยากาศความนุ่มนวลของเสน้ สี ใหค้วามรู้สึกผอ่นคลาย เหมือนกาํลงั
ล่องลอยอยูบ่นทอ้งฟ้า ลอ้มรอบดว้ยสรรพส่ิงท่ีถูกหลอมรวมกนัอยา่งลงตวั ผลงานช้ินน้ีเลือกใชสี้
โทนร้อนและเยน็ ผสานสมัพนัธ์ระหวา่งความร้อนเยน็ ขบัเคล่ือนบรรยากาศในภาพใหเ้กิด
ความรู้สึกท่ีตลบอบอวลไปดว้ยความเพอ้ฝัน เบาหววิ ล่องลอย  แสดงความฟุ้ งของสีท่ีมีลกัษณะแผว่
เบา นุ่มนวล ดว้ยลายเสน้มีความพล้ิวไหว เคล่ือนไหวในตวัผลงานอยา่งเป็นธรรมชาติ  
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ภาพท่ี 61  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
ช่ือภาพ : พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 2 
ขนาด   : 40x250 cm. 
เทคนิค : Oil Colour 
3. ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 ผลงาน “พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 3 ” การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจมาจาก ภูเขา สายลม แสงแดด รวมถึงสรรพส่ิงท่ีมีชีวิตนาํมาถ่ายทอดความประทบัใจ ในช่วงเวลา
เยน็ แสงอาทิตยก์าํลงัลาลบัขอบฟ้าแฝงตวัเขา้ไปในกลีบเมฆ กระแสลมยามเยน็พดัผา่นลมหนาวตาม
แรงตา้น หมู่มวลธรรมชาติกาํลงัผสานสมัพนัธ์กนัอยา่งลงตวั ถ่ายทอดบรรยากาศของเสน้สีใหรู้้สึก
ต่ืนตา ช่ืนชมความงดงามในช่วงเวลาเยน็ดว้ยประกายแสงอาทิตยท่ี์กาํลงัลาลบัเป็นแสงสุดทา้ยของ
วนั แสดงพลงัความงามของสีเหลือง แดง สม้ ชมพ ูบนทอ้งฟ้ากระทบพื้นดินใหเ้ห็นความตระการ
ตาของพลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ การผลดัเปล่ียนช่วงเวลาในธรรมชาติท่ีน่าหลงใหล สร้าง
ความรู้สึกผอ่นคลายเม่ือไดม้องผลงานช้ินน้ี เลือกใชสี้โทนร้อนในการแสดงออกของอารมณ์ ความ
ต่ืนตา ความเร่าร้อนของช่วงเวลาท่ีกาํลงัคล่ีคลายใหจ้างหายไป  ผสานกบัเน้ือหาของสรรพส่ิงใน
ธรรมชาติ มาลดละตดัทอนใหเ้กิดเป็นรูปทรงอิสระแสดงความนุ่มนวลของเสน้ใหพ้ล้ิวไหวไหลไป
ตามจงัหวะของลวดลายท่ีมีความซบัซอ้น ลงตวัดว้ยมิติท่ีน่าคน้หา 
 

 
ภาพท่ี 62 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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ช่ือภาพ : พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 3 
ขนาด   : 100x200 cm. 
เทคนิค : Oil Colour 
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 ผลงาน “พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 4 ” การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจมาจาก กอ้นหิน ใบไม ้สายนํ้า พระอาทิตย ์และเมฆบนทอ้งฟ้า  ถ่ายทอดความประทบัใจในพลงั
ธรรมชาติจากสรรพส่ิงท่ีหลอมรวมกนั เปรียบเสมือนอรุณเบิกฟ้า รับแสงยามเชา้ท่ีกาํลงัสาดส่อง
แสงใหส้วา่งไสว กระทบกบัหมู่มวลสรรพส่ิงใหเ้กิดพลงัความงามในธรรมชาติ ท่ีผสานสมัพนัธ์
ระหวา่งกนั โดยผลงานช้ินน้ีไดเ้ลือกใชสี้โทนเยน็ สร้างความรู้สึกผอ่นคลายเยน็สบาย แสงสีเหลือง
อ่อนทาํใหรู้้สึกอบอุ่นในคราวเดียวกนั  เน้ือหาแสดงออกถึงการเคล่ือนคลอ้ยของบรรยากาศยามเชา้
มืด พระอาทิตยก์าํลงัเบิกฟ้าสาดส่องใหเ้ห็นความงามในธรรมชาติ ล่องลอย เคล่ือนท่ีตามมวลของ
อากาศรวมถึงสรรพส่ิงท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา 

 
ภาพท่ี 63  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
ช่ือภาพ : พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 4 
ขนาด   : 60x180 cm. 
เทคนิค : Oil Colour 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
 ผลงาน “พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 5 ” การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีไดรั้บแรงบนัดาล
ใจมาจาก พื้นดิน ทอ้งฟ้า อากาศ ถ่ายทอดอารมณ์ความประทบัใจในบทบาทของธรรมชาติ การ
เคล่ือนคลอ้ยของช่วงเวลา การผลดัเปล่ียนสีสนัของวนัตามหนา้ท่ีของธรรมชาติ การเคล่ือนไหวของ
หมู่เมฆท่ีกาํลงัจางไปกบัแสงอาทิตยล์าลบัขอบฟ้า แสดงบรรยากาศของช่วงเวลาเยน็ใกลพ้ลบคํ่า 
ถ่ายทอดอารมณ์ของทอ้งฟ้าดว้ยสีชมพแูซมเหลืองสะทอ้นเงาระหวา่งผนืฟ้ากบัผนืดิน แสดงอารมณ์
ของการเคล่ือนท่ีของทอ้งฟ้าท่ีกาํลงัพาดผา่นพื้นดิน ผลงานช้ินน้ีเนน้บรรยากาศสีท่ีไม่ดุดนัแต่ส่ือให้
เกิดอารมณ์ของความอ่อนนุ่มของบรรยากาศไม่หนกัไม่เบามากแต่มีความพอดี เสน้สีมีความอ่อน
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ละมุน พล้ิวไหวไหลตามความรู้สึกในงาน เนน้นํ้าหนกัแสงเงาพอประมาณใหดู้มีมิติ แสดง
ความสมัพนัธข์องธรรมชาติท่ีก่อเกิดระหวา่งการผลดัเปล่ียนช่วงเวลา สร้างความรู้สึกผอ่นคลาย 
ล่องลอย อ่อนหวาน และนุ่มนวล 
 

 
ภาพท่ี 64  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
ช่ือภาพ : พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 5 
ขนาด   : 100x200 cm. 
เทคนิค : Oil Colour 
6. ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
 ผลงาน “ พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 6 ” การสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจมาจากช่วงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็ ผลงานช้ินน้ีถ่ายทอดความประทบัใจในแต่ละช่วงของ
สรรพส่ิงในธรรมชาติ การหลอมรวมสรรพส่ิงใหเ้กิดความงามทางทศันธาตุ จุด เสน้ สี รูปทรง 
นํ้าหนกั ลวดลาย และพื้นท่ีวา่ง เกิดความลงตวัอยา่งมีเอกภาพ ดว้ยเน้ือหาท่ีแสดงออกอยา่งชดัเจน 
โดยเลือกใชสี้โทนร้อนเยน็ผสานกนัดว้ยการจดัองคป์ระกอบของเน้ือหา ใหมี้ความเก่ียวโยงกนั 
ถ่ายทอดอารมณ์ของบรรยากาศเชา้ กลางวนั เยน็ แสดงออกถึงการเคล่ือนท่ีการไหลของเสน้สีท่ีดู
นุ่มนวล ทาํใหภ้าพดูมีชีวิตชีวา มีความสวยงามดว้ยองคป์ระกอบและทศันธาตุท่ีโดดเด่นมีความลง
ตวั 
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ภาพท่ี 65 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
ช่ือภาพ : พลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติ หมายเลข 1 
ขนาด   : 60x180 cm. 
เทคนิค : Oil Colour 
 
สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดน้ี ตอ้งการถ่ายทอดเร่ืองราวความประทับใจใน
ธรรมชาติความสุขกบัประสบการณ์ท่ีไดพ้บมา โดยถ่ายทอดอารมณ์ผา่นช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั เนน้
บรรยากาศสีสัน และองคป์ระกอบทางทศันธาตุเป็นหลกั ในรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม แสดงออก
ถึงพลงัสรรพส่ิงในธรรมชาติท่ีถูกหลวมรวมกันเกิดเป็นความงามที่ลงตวั ให้ความรู้สึกถึงการ
เคล่ือนไหว ล่องลอย แผว่เบา ใหอ้ารมณ์ความรู้สึกผอ่นคลายเป็นหลกั  
 
การวเิคราะห์การติดตั้งผลงานจิตรกรรมภายในสถานที ่
 การติดตั้งผลงานเป็นส่ิงสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึงความเหมาะสมระหวา่งตวัผลงานและสถานท่ี ท่ี
ตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัทั้งในเร่ืองของแนวคิดของผลงานและแนวคิดของสถานท่ี ก่อนการ
สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมจึงจาํเป็นตอ้งตอ้งศึกษาสถานท่ีทั้งทางดา้นสภาพภูมิศาสตร์ และ
สภาพแวดลอ้มภายในบริเวณของสถานที่  รวมถึงการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก เพื่อ
พิจารณาถึงความสอดคลอ้งของผลงานในแต่ละช้ินกบัพื้นท่ีติดตั้งผลงานในแต่ละจุดใหเ้กิดความ
สมบูรณ์มากท่ีสุด  โดยการสร้างสรรคผ์ลงานเร่ืองของธรรมชาติสมัพนัธ์เป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน
เพื่อติดตั้งภายในโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งในดา้นต่างๆเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิผลในการติดตั้งผลงานกบัสถานท่ีใหเ้กิดความเหมาะสมและลงตวั สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัโรงแรมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มาพกัผอ่นไดค้วามรู้สึกผอ่นคลาย กบั
สภาพแวดลอ้มภายในโรงแรม และสร้างความจรรโลงใจดว้ยผลงานศิลปะในแต่ละจุดติดตั้งท่ีสร้าง
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มุมมองท่ีโดดเด่นอยา่งน่าสนใจใหก้บัสถานท่ี โดยวางตาํแหน่งติดตั้งผลงานไวท้ั้งหมด 4 ส่วน
ทั้งหมด 6 จุดติดตั้ง ดงัน้ี 
จุดติดตั้งส่วนท่ี 1 บริเวณ  Lobby ช้ินท่ี 1 
             บริเวณ  Lobby ช้ินท่ี 2 
จุดติดตั้งส่วนท่ี 2 บริเวณภายในหอ้ง J Sunset Blast ช้ินท่ี 3 
จุดติดตั้งส่วนท่ี 3 บริเวณภายในหอ้ง J Summer breeze ช้ินท่ี 4 
จุดติดตั้งส่วนท่ี 4 บริเวณภายในหอ้งนอน Junior Suite ช้ินท่ี 5 
             บริเวณภายในหอ้งนัง่เล่น Junior Suite ช้ินท่ี 6 
 
ตําแหน่งทีต่ิดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ 
Lobby  
ตาํแหน่งติดตั้งผลงานส่วนท่ี 1 Befor-After 

 
 ภาพท่ี  66  ภาพแสดงพื้นท่ีบริเวณหนา้เคาน์เตอร์ก่อนติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์
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ภาพท่ี  67  ภาพแสดงพื้นท่ีบริเวณทางเดินระหวา่งโซน Lobby ก่อนติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์
 

 
ภาพท่ี 68 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมฉากบริเวณหนา้เคานเ์ตอร์ระหวา่งทางเดินติดโซน Lobby ก่อนติดตั้ง
ผลงานวิทยานิพนธ์  
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ภาพท่ี  69  ภาพแสดงพื้นท่ีบริเวณหนา้เคาน์เตอร์หลงัทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 70 ภาพแสดงพื้นท่ีบริเวณทางเดินระหวา่งโซน Lobby หลงัทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์
ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 71 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมฉากบริเวณหนา้เคานเ์ตอร์ระหวา่งทางเดินติดโซน Lobby หลงัติดตั้ง
ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีไดจ้าํลองติดตั้งในบริเวณผนงัหนา้เคาน์เตอร์ตอ้นรับเช่ือมต่อระหวา่ง
ทางเดินไปยงัลิฟทเ์ป็นผนงัขนาดใหญ่ท่ีเป็นจุดติดตั้งแรกสามารถมองเห็นไดเ้ด่นชดั โดยติดตั้ง
ผลงานรวม 1  ชุด ใน 1 ชุด มี 11 ช้ินงาน ติดตั้งเรียงเป็นทางยาวตามแนวผนงั โดยเวน้ช่องไฟใหมี้
ความห่างกนัพอประมาณ เพื่อใหเ้กิดความงามและสอดคลอ้งกบัผนงัอีกดา้นของสถานท่ีดว้ย โดย
ตวัผลงานและเน้ือหาท่ีกล่าวถึงธรรมชาติแสดงออกถึงบรรยากาศสีท่ีสดใส อ่อนหวาน และนุ่มนวล 
ผสานสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบดา้น สร้างความสดช่ืนใหก้บัสถานท่ี โดยพื้นท่ีรอบดา้นของจุด
ติดตั้งผลงานติดกบับริเวณตอ้นรับและโซนรับแขก  ผลงานจึงเป็นเสมือนตวัชูโรงใหส้ถานท่ีมีความ
โดดเด่น กบัผนงัท่ีมีขนาดใหญ่ประดบัดว้ยผลงานท่ีติดเรียงยาวจนสุดผนงั ทาํใหท้ศันียภาพในจุด
ติดตั้งผลงานเป็นมุมท่ีน่าสนใจ สร้างความผอ่นคลายใหผู้ท่ี้เขา้มาพกัในสถานท่ีแห่งน้ีเกิดความ
ประทบัใจไดอี้กดว้ย 
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ภาพท่ี  72  ภาพแสดงพื้นท่ีบริเวณหนา้เคาน์เตอร์หลงัทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 73 ภาพแสดงพื้นท่ีบริเวณทางเดินระหวา่งโซน Lobby หลงัทดลองติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์
ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 74 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมฉากบริเวณหนา้เคานเ์ตอร์ระหวา่งทางเดินติดโซน Lobby หลงัติดตั้ง
ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีเป็นอีกช้ินท่ีไดจ้าํลองติดตั้งในบริเวณผนงัหนา้เคาน์เตอร์ตอ้นรับและ
เช่ือมต่อระหวา่งทางเดินไปยงัลิฟท ์ เป็นผนงัขนาดใหญ่ท่ีเป็นจุดติดตั้งแรกสามารถมองเห็นได้
เด่นชดั โดยติดตั้งผลงานรวม 1 ช้ิน เป็นผลงานช้ินเดียวมีขนาดยาว ติดตั้งกบัผนงัเรียงยาวจนสุดทาง 
สร้างจุดเด่นโดยใชผ้ลงานจิตรกรรมเป็นจุดดึงสายตาเพยีงจุดเดียว โดยเน้ือหาแสดงออกถึง
ธรรมชาติการผลดัเปล่ียนของช่วงเวลาท่ีสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ใหค้วามรู้สึกพล้ิวไหว 
ล่องลอย เคล่ือนท่ี เสมือนลมท่ีกาํลงัพดัเขา้มาในพื้นท่ีภายในใหรู้้สึกเยน็สบาย โดยมีผนงับานเปิด
เป็นช่องรับลมธรรมชาติดา้นขา้งเคาน์เตอร์ตอ้นรับ เป็นตวัสานสมัพนัธ์ระหวา่งผนงักบัตวังานให้
เป็นหน่ึงเดียวกนั ใชสี้โทนร้อนเยน็ผสานความรู้สึกเยน็สบาย สดใส อ่อนหวานและนุ่มนวล สร้าง
ความรู้สึกผอ่นคลายในมุมรับแขกไดเ้ป็นอยา่งดี  
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ภาพท่ี 75 ภาพแปลน Lobby แสดงจุดติดตั้งผลงานส่วนท่ี 1ช้ินท่ี 1,2  
 
J Sunset Blast 
ตาํแหน่งติดตั้งผลงานส่วนท่ี 2 Befor-After 

 
ภาพท่ี 76  ภาพแสดงพื้นท่ีมุมเฉียงภายในหอ้ง J Sunset Blast ก่อนการติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี 77 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมเฉียงภายในหอ้ง J Sunset Blast หลงัการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 
3 
 

 
ภาพท่ี 78  ภาพแสดงพื้นท่ีมุมตรงภายในหอ้ง J Sunset Blast ก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์
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ภาพท่ี 79 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมตรงภายในหอ้ง J Sunset Blast หลงัการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 
3 
 ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีไดติ้ดตั้งในบริเวณภายในหอ้ง J Sunset Blast โดยติดตั้งผลงานรวม 1 
ช้ิน จุดติดตั้งอยูบ่ริเวณผนงัเหนือหวัเตียงนอน ติดตั้งตวัผลงานตรงกลางผนงั ผนงัถูกตกแต่งดว้ยสี
สม้อ่อนเพียงมุมเดียว สีสนับนผนงัทาํใหมุ้มน้ีมีความโดดเด่นและน่ามองเพิ่มบรรยากาศภายในหอ้ง
ใหดู้สดใส ผนวกกบัตวัผลงานมีความสอดคลอ้งกบัผนงัและเฟอร์นิเจอร์ท่ีนาํมาตกแต่งภายในหอ้ง 
โดยเลือกใชสี้โทนร้อนสร้างความรู้สึกอบอุ่นผสานบรรยากาศภายในหอ้งใหเ้ป็นหน่ึงเดียวอยา่ง
กลมกลืน ส่วนเน้ือหายงัคงแสดงถึงพลงัในธรรมชาติ การผลดัเปล่ียนของช่วงเวลาเยน็ สร้าง
ความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจในสีสนับรรยากาศอยา่งเคลิบเคล้ิม  สร้างความรู้สึกผอ่นคลายเม่ือไดม้อง 
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ภาพท่ี  80 ภาพแปลนหอ้ง J Sunset Blast แสดงจุดติดตั้งผลงานส่วนท่ี 2 ช้ินท่ี 3 
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J Summer Breeze 
ตาํแหน่งติดตั้งผลงานส่วนท่ี 3 Befor-After 

 
ภาพท่ี 81  ภาพแสดงพื้นท่ีมุมเฉียงภายในหอ้ง J Summer Breeze ก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
ภาพท่ี 82 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมเฉียงภายในหอ้ง J Summer Breeze หลงัการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ 
ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 83  ภาพแสดงพื้นท่ีมุมตรงภายในหอ้ง J Summer Breeze ก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์

 
ภาพท่ี 84 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมตรงภายในหอ้ง J Summer Breeze หลงัการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์
ช้ินท่ี 4 
 ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีไดติ้ดตั้งในบริเวณภายในหอ้ง J Summer Breeze โดยติดตั้งผลงานรวม 1 
ชุด มี 3 ช้ินงาน จุดติดตั้งอยูบ่ริเวณเหนือหวัเตียงนอน ติดตั้งตวัผลงานตรงกลางผนงัเวน้ช่องไฟ



   75 
 

ระหวา่งช้ินงานใหดู้เหมาะสม ผนงัหอ้งถูกตกแต่งดว้ยสีฟ้าอ่อนเพียงมุมเดียว สีสนับนผนงัทาํใหมุ้ม
น้ีมีความโดดเด่นและน่ามองเพิ่มบรรยากาศภายในหอ้งใหดู้สวา่งสดใส ผนวกกบัตวัผลงานมีความ
สอดคลอ้งกบัผนงัและเฟอร์นิเจอร์ท่ีนาํมาตกแต่งภายในหอ้ง โดยเลือกใชสี้โทนเยน็ เพื่อสร้าง
บรรยากาศภายในหอ้งใหรู้้สึกเยน็สบาย และดูกลมกลืน ส่วนเน้ือหาแสดงถึงพลงัธรรมชาติ 
ช่วงเวลา การผลดัเปล่ียนของบรรยากาศ เสมือนทอ้งฟ้ากาํลงัเปิดออกสู่วนัใหม่ สร้างความรู้สึกสด
ช่ืนและผอ่นคลาย  

 
ภาพท่ี 85  ภาพแปลนหอ้ง J Summer Breeze แสดงจุดติดตั้งผลงานส่วนท่ี 3 ช้ินท่ี 4  
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Junior Suite 
ตาํแหน่งติดตั้งผลงานส่วนท่ี 4 Befor-After 

 
ภาพท่ี 86  ภาพแสดงพื้นท่ีมุมเฉียงภายในหอ้ง Junior Suite ก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์  

 
ภาพท่ี 87 ภาพแสดงพื้นท่ีมุมเฉียงภายในหอ้ง Junior Suite หลงัการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์ ช้ินท่ี 
5 
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  ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีไดติ้ดตั้งในบริเวณภายในหอ้ง Junior Suite บริเวณหอ้งนัง่เล่น โดย
ติดตั้งผลงานรวม 1 ช้ิน จุดติดตั้งอยูบ่ริเวณเหนือโซฟาเป็นมุมพกัผอ่นหยอ่นใจ สามารถทาํกิจกรรม
อ่ืนๆไดเ้ตม็ท่ี เช่น นัง่เล่น ดูทีวี อ่านหนงัสือ หรือจดัปาร์ต้ีเลก็ๆ เพราะมีพื้นท่ีใชส้อยภายในหอ้งเป็น
บริเวณกวา้ง ไม่ไดต้กแต่งผนงัดว้ยสี เป็นผนงัสีขาวพื้นๆ ตวัผลงานจึงจาํเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบักิจกรรมภายในหอ้งและเขา้กบักบัเฟอร์นิเจอร์ท่ีนาํมาตกแต่งภายในหอ้งนัง่เล่นดว้ย โดยเลือกใช้
สีโทนกลางๆ สร้างความสดใสและอ่อนหวาน ดูแลว้สดช่ืน เพลิดเพลิน จรรโลงใจสร้างความรู้สึก
ผอ่นคลายใหก้บัผูท่ี้เขา้มาพกัผอ่น  

 
ภาพท่ี 88  ภาพแสดงพื้นท่ีมุมตรงภายในหอ้ง Junior Suite ก่อนการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์  
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ภาพท่ี 89  ภาพแสดงพื้นท่ีมุมตรงภายในหอ้ง Junior Suite หลงัการติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
 ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีไดติ้ดตั้งในบริเวณภายในหอ้ง  Junior Suite บริเวณหอ้งนอน โดยติดตั้ง
ผลงานรวม 1 ชุด มี 3 ช้ินงาน จุดติดตั้งอยูบ่ริเวณเหนือเตียงนอน ผนงัหอ้งนอนบิลอินทด์ว้ยผนงัไม้
สีนํ้ าตาลเจาะช่องผนงัเหนือหวัเตียง เป็นช่องส่ีเหล่ียมสาํหรับเป็นจุดติดตั้งผลงาน โดยติดตั้งตวั
ผลงานตรงกลางผนงัเวน้ช่องไฟระหวา่งช้ินงานใหดู้เหมาะสม เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งบางช้ินท่ี
นาํมาตกแต่งดูสีเขม้และทึบไปบา้งดว้ยบรรยากาศของหอ้งแต่กมี็แซมดว้ยเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีสีสนั 
ผลงานช้ินน้ีเป็นผลงานท่ีเนน้บรรยากาศสีร้อนเยน็ค่อนขา้งสดใส เม่ือไปอยูใ่นพื้นท่ีหอ้งบรรยากาศ
ทึมๆกลบัดูโดดเด่น ทาํใหมุ้มของผลงานดูสวา่งข้ึนเขา้กบักบัเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีสีสนั เน้ือหาของผลงาน
แสดงออกถึงพลงัในธรรมชาติการหมุนเวยีนใน 3 ช่วงเวลา เชา้ กลางวนั เยน็  สร้างความสุนทรีย์
ใหก้บัผูท่ี้เขา้มาพกัผอ่นไดรู้้สึกผอ่นคลาย 
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ภาพท่ี  90  ภาพแปลนหอ้ง Junior Suite แสดงจุดติดตั้งผลงานส่วนท่ี 4 ช้ินท่ี 5,6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   80 
 

ประมวลภาพผลงานสร้างสรรค์ 
 ผลงานสร้างสรรค์ก่อนวทิยานิพนธ์ 

 
ภาพท่ี 91  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
ช่ือภาพ : Butterfly Number 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 60x80 cm. 
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ภาพท่ี 92  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 70x90 cm. 
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ภาพท่ี  93  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 3 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 3 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 120x160 cm. 
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ภาพท่ี  94  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 4 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
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ภาพท่ี 95  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 5 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
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ภาพท่ี 96  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
ช่ือภาพ : Butterfly Number 6 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
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ภาพท่ี 97  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 7 
ช่ือภาพ : พลงัการเคล่ือนไหว หมายเลข 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
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ภาพท่ี 98  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 8 
ช่ือภาพ : พลงัการเคล่ือนไหว หมายเลข 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
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ภาพท่ี 99  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 9 
ช่ือภาพ : พลงัการเคล่ือนไหว หมายเลข 3 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 150x180 cm. 
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ภาพท่ี 100  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 10 
ช่ือภาพ : จินตภาพในความงาม หมายเลข 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 100x200 cm. 
 

 
ภาพท่ี 101  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 11 
ช่ือภาพ : จินตภาพในความงาม หมายเลข 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
ขนาด : 100x200 cm             
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ภาพท่ี 102  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 12 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 1 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
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ภาพท่ี 103  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 13 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 2 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
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ภาพท่ี 104  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 14 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 3 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
                         

 
ภาพท่ี 105  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 15 
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 4 
เทคนิค :  สีนํ้ ามนั 
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ภาพท่ี 106  ภาพผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 16  
ช่ือภาพ : พลงัธรรมชาติ หมายเลข 5 
เทคนิค : สีนํ้ ามนั 
 
ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 

 
ภาพท่ี 107  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 108  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 109  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 3 
 

 
ท่ี 110  ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 

 
ภาพท่ี 111  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี 112  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ช้ินท่ี 6 
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บทที ่5 

บทสรุปของการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
  
  โครงการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อติดตั้งเพื่อติดตั้งภายในโรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา 
เร่ือง “ธรรมชาติสมัพนัธ์” เป็นโครงการท่ีใชท้กัษะในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมใหส้ามารถ
ประยกุตใ์ชใ้หมี้ความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัสถานท่ีไดอ้ยา่งลงตวั โดยผลงานวิทยานิพนธ์คร้ัง
น้ีไดถ่้ายทอดเร่ืองราวและเน้ือหาในมุมมองของความประทบัใจท่ีมีต่อธรรมชาติ ความสมดุลท่ียงัคง
อยูส่ร้างความงดงามในภาวะจิตใจ กระตุน้เตือนใหเ้ห็นความรักในธรรมชาติ หลอมรวม
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค ์ เพื่อสร้างมุมมองแปลกใหม่
ในผลงานใหมี้ความน่าสนใจ ส่ือถึงอารมณ์ความรู้สึกผา่นบรรยากาศสีสนั ท่วงทาํนองของช่วงเวลา 
ความงดงามของธรรมชาติ ท่ีแตกต่างกนัแต่คงไวซ่ึ้งเอกภาพท่ีลงตวัในผลงาน โดยนาํเสนอผลงาน
จิตรกรรมสร้างสรรคใ์นรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรม 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีไดส้ร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมข้ึนมาเพื่อประยกุตต์กแต่งใน
โรงแรมโฮเตล็ เจ พทัยา ไดก้าํหนดเร่ืองราวและเน้ือหาตามวตัถุประสงคใ์หมี้ความสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกบัสถานท่ีของโรงแรม โดยยดึหลกัแนวความคิดของสถานท่ีเป็นหลกั ดว้ยนโยบายท่ีนาํ
ธรรมชาติเขา้มาใชร่้วมกบัสถานท่ี ขา้พเจา้จึงมีแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมเพื่อตอบ
รับความตอ้งการของสถานที่ ใหผ้ลงานจิตรกรรมไดมี้ส่วนช่วยในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
ใหก้บัทางโรงแรม สร้างความสุนทรียใ์หก้บัผูท่ี้มาพกัผอ่นไดรู้้สึกผอ่นคลายอีกดว้ย 
  วิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นเพียงแนวทางในการสร้างสรรคเ์พื่อแสดงออกถึงแนวความคิดใน
การสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม เพื่อการตกแต่งอาคารสถานที่ใหเ้กิดมุมมองและภาพลกัษณ์ท่ีดี 
สร้างคุณค่าใหก้บัผลงานศิลปะท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของสถานที่ โดยผา่นกระบวนการ
วิเคราะห์ ทั้งรูปแบบเน้ือหาของแนวความคิดในการสร้างสรรคร์วมถึงการวิเคราะห์สถานท่ีโดยรวม 
เพื่อหาขอ้ดีขอ้เสีย ของปัญหา ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงผลงานศิลปะใหใ้หมี้ประสิทธิผล
ต่อการประยกุตใ์ชต้กแต่งสถานท่ีใหมี้ความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัอยา่งลงตวัใหเ้ป็นตวัอยา่ง
กรณีศึกษาในการพฒันาสร้างสรรคผ์ลงานใหดี้ในคร้ังต่อไปอีกดว้ย 
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ภาคผนวก 
PRESENTATION 

 

 
ภาพท่ี  113  ภาพบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม Hotel J Pattaya 
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ภาพท่ี 114  ภาพแสดงแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 
ภาพท่ี 115  ภาพแสดงท่ีมาและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี  116  ภาพร่างผลงาน Sketch  

 
ภาพท่ี  117  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์6 ช้ิน 
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ภาพท่ี  118   ภาพแสดงบรรยากาศโดยรวมโซน Lobby 
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ภาพท่ี  119  ภาพแสดงจุดติดตั้งผลงานโซน Lobby ส่วนท่ี 1 ก่อนติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี  120  ภาพแสดงจุดติดตั้งผลงานโซน Lobby ส่วนท่ี1 หลงัติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1,2 
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ภาพท่ี  121  ภาพแสดงบรรยากาศโดยรวมหอ้ง J Sunset Blast  
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ภาพท่ี  122  ภาพแสดงจุดติดตั้งภายในหอ้ง J Sunset Blast ส่วนท่ี 2 ก่อนติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ ์
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ภาพท่ี  123  ภาพแสดงจุดติดตั้งภายในหอ้ง J Sunset Blast ส่วนท่ี 2 หลงัติดตั้งผลงานวิทยานิพนธ์
ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี  124  ภาพแสดงบรรยากาศโดยรวมของหอ้ง J Summer Breeze  
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ภาพท่ี  125 ภาพแสดงจุดติดตั้งภายในหอ้ง J Summer Breezeส่วนท่ี 3 ก่อนติดตั้งผลงาน
วิทยานิพนธ ์
 



108 
 

 
ภาพท่ี  126 ภาพแสดงจุดติดตั้งภายในหอ้ง J Summer Breeze ส่วนท่ี 3 หลงัติดตั้งผลงาน
วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี  127  ภาพแสดงบรรยากาศโดยรวมของหอ้ง Junior Suite 
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ภาพท่ี  128  ภาพแสดงจุดติดตั้งภายในหอ้ง Junior Suite ส่วนท่ี 4 ก่อนติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ 
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ภาพท่ี  129  ภาพแสดงจุดติดตั้งภายในหอ้ง Junior Suite ส่วนท่ี 4 หลงัติดตั้งผลงานวทิยานิพนธ์ช้ิน
ท่ี 5,6 
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