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 Ideas that are about the content. The story impressed With the love and bound to the 

emotional. Through the atmosphere, the sense of my own opinion. It is joy, peace, and means of warmth. 

The importance and used as a medium of art to convey the lifestyle over time. By experimental research 

technique. Education, information and techniques for creating a period of time, which is the expression of 

ideas and emotions in our opinion expressed. However, the thesis provides a framework conditions in the 

study. Context of the place involved. From what I have studied analyze the place to match with the work 

and ideas It’ s The “ Bari Lamai Resort “ at Rayong province . attempt to analyze the concept behind the 

facility, including the concepts of creative projects to have a consistent relationship. during the work on 

the place of installation. To provide harmonized and strengthen the distinctive to place. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

 สภาพวิถีชีวิตในชนบทริมทะเล อนัสงบและความเป็นอยู่ทีเรียบง่าย โดยการอยู่พึงพา

อาศยักนัท่ามกลางธรรมชาติ สิงแวดลอ้มบริสุทธิ ซึงเอืออาทรต่อการทาํประมง ส่งผลถึงปัจจุบนั 

จากสภาพวิถีชีวิตทีกล่าวมา ทาํใหข้า้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจรวมทงัยงัสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศ

แบบนีอยูต่ลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและให้ความรู้สึกอบอุ่น สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างให้

เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความงดงามของชีวิตชาวประมง  

การสร้างสรรคผ์ลงาน 2 มิติ ในหวัขอ้ ความงดงามของชีวิตชาวประมง โดยตอ้งการแสดงถึง ความ

ผกูพนัระหว่างวิถีชีวิตของชาวประมงกบัสิงแวดลอ้ม ตามเนือหาของทางโรงแรมทีว่า ความเรียบ

ง่ายและผสมผสานภูมิปัญญาชาวบา้น โดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบทางศิลปะที

แสดงถึงความอบอุ่น ความสุข และความรู้สึกทีไดรั้บจากสิงแวดลอ้มรอบ  ๆตวั โดยใชบ้รรยากาศ

ของแสง-เงา นี เพือใหผ้ลงานศิลปะมีความกลมกลืนเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั สมบูรณ์ทงัทางดา้นตวั

งานและแนวความคิด  

 เนืองด้วยข้าพเจ้าเติบโตจากชนบททาํให้ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพบเห็น

สภาพแวดลอ้มต่างๆ มากมาย  ซึงมีทงัสิงทีสวยงามน่ามอง  ความเป็นระเบียบ  ความเรียบง่ายและ

สภาพแวดลอ้มทีไม่น่ามองไม่งามตาอยูป่ะปนกนัไปในทุกที  แง่มุมบางอยา่งจากมุมมองทีสงัเกตได้

ทวัไป  เช่น  แสงอาทิตยที์กาํลงัตกจากทะเล  เงาของตน้ไมแ้ละบา้นต่างๆ  ทีสะทอ้นลงไปในนาํ  สิง

เหล่านีลว้นทาํใหข้า้พเจา้เกิดความรู้สึกถึงความสงบ  ความอบอุ่นและมีความสุข การทีขา้พเจา้เฝ้า

สงัเกตของร่องรอยของวตัถุ  (เรือ)  ช่วงเวลาต่างๆ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ เขา้ใจธรรมชาติและชีวิตมาก

ขึน ยอมรับถึงการเปลียนแปลงทีสามารถเกิดขึนไดต้ลอดเวลาประสบการณ์ในชีวิตของคนเราก็

เช่นกนั ลว้นมีอะไรไม่แน่นอนเสมอ มีผา่นมาแลว้ผา่นไป เราเพียงเก็บประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆ 

ไวใ้นความทรงจาํ ขา้พเจา้จึงสร้างสรรคผ์ลงานทีมีแนวคิด ทุกอย่างย่อมมีการเปลียนแปลงไปตาม

กาลเวลา โดยสงัเกตลกัษณะร่องรอยของวตัถุ การผกุร่อน แสงและเงาทีมีความสัมพนัธ์กนัเป็นเหตุ

เป็นผลต่อเนืองกนั สิงต่างๆ เหล่านี 

 ขา้พเจา้สนใจในความงามของสี  แสง เงา  และบรรยากาศในธรรมชาติของวิถีชีวิตริม

ทะเล  ต่อมาขา้พเจา้มีทศันคติทีตอ้งการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค ์ และตอ้งการทีจะพฒันาทาง

ความคิดและการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  จาํเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้เพิมเติมเพือทีจะใหผ้ลงานและ
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ความคิดสามารถผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวัมากทีสุด ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของขา้พเจา้

ชุดนี  นอกจากแรงบนัดาลใจจากสิงแวดลอ้มและความรู้สึกภายในตัวของขา้พเจ้าเองทีมีต่อสิง

ต่างๆ  แลว้นนั ยงัเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัทางพืนทีทีติดตงั โดยคน้หาบริบทของพืนทีติดตงั และการ

สร้างองคป์ระกอบทางดา้นรูปแบบ เพือใหส้อคลอ้งกบัพืนที ร่วมไปกระทงัสีทีใชก้็นาํมาจากพืนที 

เฟอร์นิเจอร์ ปลอกหมอน ผา้ห่ม ผา้ม่าน เพือให้เกิดความสมดุลกนัมากทีสุด  การไดศึ้กษาคน้ควา้

เกียวกบัรูปแบบ  ความคิดและวิธีการนาํเสนอของศิลปะประเภทต่างๆ ก็เป็นสิงสาํคญัและมีอิทธิพล

ทางดา้นศิลปกรรมต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

      สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รูปแบบของผลงาน 2 มิติ  ในหัวขอ้ “ความงดงามของชีวิต

ชาวประมง”   เพือโครงการสมมุติไปติดตงัภายในโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท  บริเวณทีตงัของ

โรงแรมเป็นโรงแรงแห่งเดียวทีตังอยู่บนถนนเลียบชายหาดแหลมแม่พิมพ์ เหมาะสําหรับผูที้

ตอ้งการพกัผ่อนท่ามกลางความสงบเงียบ โอบลอ้มไปดว้ยสายลมทะเล และธรรมชาติทีบริสุทธิ 

โรงแรม บารีละไม รีสอร์ท เน้นการตบแต่งแบบ บูติค คือ อาศยัความเรียบง่ายและผสมผสานภูมิ

ปัญญาชาวบา้น โดยการตบแต่งบริเวณภายนอกอาคารไดใ้ชไ้มไ้ผป่ระกบเขา้กบัตวัอาคาร เพือสร้าง

บรรยายใหใ้กลเ้คียงกบัหมู่บา้นชาวประมงทีอาศยัอยูบ่ริเวณโดยรอบ บริเวณดา้นในอาคารมีการตบแต่ง

โดยใชเ้ครืองมือการหาปลา จดัเป็นพร็อบตบแต่งตามบริเวณทางเขา้ Lobby และห้องห้องนาํ เพือ

แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในบริเวณสถานทีตงัโรงแรม สีทีนาํมาใชส่้วนใหญ่ในห้องพกั ไม่ว่าจะเป็น

ปอกหมอน ลายผา้ม่าน และพืนทีโดยรอบ จะเนน้ สีครีม ขาว ฟ้านาํทะเล และเขียวมรกตเป็นหลกั  

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ชุดนี ไดน้าํศิลปะในแนวเหมือนจริง 

(Realistic) เป็นหลกัในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ เน้นให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงตามทีตาเห็น

ของตัวว ัตถุหรือหุ่นนิ งเป็นหลัก โดยมีสภาพบรรยากาศแต่ละชิ นงานทีแตกต่างกันตาม

โอกาส เวลา และสถานที เพือใหบ้รรยากาศบอกเล่าเรืองราวและสอดคลอ้งกบัพืนทีภายในผลงาน

ของขา้พเจา้มากทีสุด 

 

จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพือเป็นแนวทางการประมวลความรู้ รวมไปถึงขนัตอนการพฒันาของผลงานที

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก วิถีชีวิตชาวประมงพืนบ้าน โดยเฉพาะความเรียบง่าย ภูมิปัญญาของ

เครืองมือหาปลา และนาํมุมมองทางศิลปะเหมือนจริง นาํเสนอผา่นผลงานศิลปะภาพพิมพแ์กะไม ้
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2.  เพือสะทอ้นใหเ้ห็นถึง มุมมองต่างๆ ทีไดแ้สดงเอกลกัษณ์เฉพาะทางดา้นความงาม ที

แฝงไปดว้ยร่องรอยของการดาํเนินชีวิต วิถีชีวิตทีเรียบง่าย พอเพียง และ สงบสุข 

3.  เพือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 2 มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง ในลกัษณะของการจัด

องคป์ระกอบแบบปะทะสายตา แสดงบรรยากาศและขยายใหเ้ห็นรายละเอียดทีชดัเจน 

4.  เพือนาํเสนอแนวทางการประยกุตผ์ลงานภาพพิมพ ์สาํหรับติดตงัภายในโรงแรมบารี

ละมยั รีสอร์ท จ. ระยอง 

5.  เพือตอ้งการนาํเสนอผลงานต่อสาธารณะชนและนาํผลตอบรับจากสาธารณชน เพือ

เป็นขอ้คิดเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะต่อไป 

 

 สมมุตฐิานของการศึกษา 

           1. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ชือชุดว่า “ความงดงามของชีวิตชาวประมง” ที

สร้างสรรคขึ์น เพือติดตงัภายในโรงแรม บารี ละไม รีสอร์ท   ไดน้าํเสนอเนือหาเกียวกบัความงาม

ของรูปทรง (อุปกรณ์การประกอบอาชีพประมง) ในบรรยากาศทีใหค้วามรู้สึกอบอุ่น ผอ่นคลาย อนั

เกิดจากการผสมผสานกนัของทศันธาตุต่างๆ ทางศิลปะ  

            2.  ผลงานทีสร้างสรรค์สามารถแสดงออกมาทางเนือหา รูปแบบ และเทคนิคไดอ้ย่าง

ผสมผสานกลมกลืน ดว้ยลกัษณะทีมีความเป็นเฉพาะตวัจากประสบการณ์ทีไดเ้รียนรู้ทงัการศึกษา 

และการทดลองต่างๆ 

            3.  สามารถวิเคราะห์ และแกปั้ญหาทีเกิดขึน ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมทีจะ

นาํไปติดตงัภายใน โรงแรมวีรันดา บารี ละไม รีสอร์ท โดยคาํนึงถึงความกลมกลืนระหว่างผลงาน

กบัสถานทีเป็นหลกั 

 

ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

1. แสดงเรืองราวบรรยากาศของช่วงเวลาขณะหนึงทีใหค้วามรู้สึกในห้วงเวลานัน ผ่อนคลาย 

ทีเกิดจากความผกูพนักบัสิงแวดลอ้มทีคุน้เคยมาเป็นเชิงสญัลกัษณ์ 

2. สร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบของ Still Life จากวตัถุทีเป็นอุปกรณ์ในการประกอบ

อาชีพประมง เช่น เรือ ทีพกัอาศยั ถินทีอยู่ ฯลฯ ทีมีจงัหวะ การวาง โดยอิงจากของจริงหรือทีมีอยู่

จริงตามธรรมชาติ 
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คาํจดัความทีใช้ในการศึกษา 

จากการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม เรือง “ความงดงามของชีวิตชาวประมง” มีคาํสาํคญั

ทีสามารถสือตามทศันคติในความรู้สึกของตนเอง ดงันี 

 ความงดงามของชีวิตชาวประมง หมายถึง ความรู้สึกอย่างหนึงทีเกิดจากความรู้สึกคุย้

เคยและมีความเคยชินกบัสิงแวดลอ้มรอบตวัทีเป้นอยูไ่ม่ว่าจะเป็นสิงธรรมชาติ สิงทีมนุษยส์ร้างขึน 

เมือเวลาผา่นไปพร้อมกบัความคุยเคย สิงเหล่านีก็จะกลายสิงทีจดจาํและผกูพนักบัสภาพแวดลอ้ม

ตรงนนัของตวัเราเอง 

 

ขันตอนการศึกษา 

1.  การรวบรวมขอ้มลูทีเกียวขอ้ง 

1.1 จากประสบการณ์ส่วนตวั 

1.2 ทางดา้นการกาํหนดรูปแบบของงานสร้างสรรค ์

2. การวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนทีนาํไปสร้างสรรค ์

เพือเตรียมการสร้างสรรค ์

3. การนาํผลของการวิเคราะห์ผลงานเพือเตรียมการสร้างสรรค ์                    

เพือคดัเลือกขยายนาํไปปฏิบติัจริง 

4. การสร้างสรรคผ์ลงาน 

5. การนาํเสนอผลงาน 

6. สรุปผลงานสร้างสรรคต์ามวตัถุประสงค ์

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1.  สามารถสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพที์มีลกัษณะของรูปแบบ และแนวความคิดทีสือ

อารมณ์และความรู้สึกทีเกิดจากความผกูพนักบัสิงแวดลอ้มสถานทีตรงนนั 

2. สร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ ์เรือง “ความงดงามของชีวิตชาวประมง” ทีมีแนวความคิด

ทีสมัพนัธแ์ละความสอดคลอ้งกบัโรงแรมบารีละมยั รีสอร์ท จงัหวดัระยอง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที 2 

เอกสารและข้อมูลทีเกยีวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เพือการตกแต่งภายใน โรงแรมบารีละมยั รีสอร์ท 

จังหวดัระยอง เรือง “ความงดงามของชีวิตชาวประมง” ในส่วนของการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปกรรมเป็นการเนน้การคน้ควา้หาแรงบนัดาลใจ ความคุยเคย ความผกูพนั จากความเป็นจริงของ

สิงแวดลอ้ม และขอ้มลูต่าง  ๆมาประมวลความคิด อารมณ์ความรู้สึก จินตนาการทีเกิดขึนจนปรากฏ

เป็นผลงานทางศิลปะทีมีขอ้จาํกดัทางระยะเวลาหนึง 

 การรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์ ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที

เกียวกบังานศิลปะ เพือสร้างความเขา้ใจและสามารถถ่ายทอดความหมายตามทศันคติไดอ้ยา่งชดัเจน

มากยงิขึน และขอ้มลูจากความประทบัใจ เป็นความรู้สึกผกูพนัและสถานทีจริงสภาพแวดลอ้มทีเคย

ไดส้มัผสัมา เช่น บรรยากาศ ช่วงเวลา สภาพแวดลอ้ม รวมทงัอุปกรณ์ต่างๆ ในการใชชี้วิต การทาํ

ประมง ลว้น เป็นความรู้สึกและความประทบัใจทีไดจ้ากทอ้งถินตน มาก่อใหเ้กิดเป็นแรงบนัดาลใจ

ในการถ่ายทอดโดยการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ ์โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

อทิธิพลจากสภาพแวดล้อมและธรรมชาตทิีมผีลในการสร้างผลงาน 

 จากทีข้าพเจ้าเติบโตจากชนบททําให้ข้าพเจ้าได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ พบเห็น

สภาพแวดลอ้มต่างๆ มากมาย ซึงมีทงัสิงทีสวยงามน่ามอง  ความเป็นระเบียบ  ความเรียบง่ายและ

สภาพแวดลอ้มทีไม่น่ามองไม่งามตาอยูป่ะปนกนัไปในทุกที  แง่มุมบางอยา่งจากมุมมองทีสงัเกตได้

ทวัไป  เช่น แสงอาทิตยที์อยู่บนพืนริมถนน เงาของตน้ไมแ้ละบา้นต่างๆ ทีสะทอ้นลงไปในนาํ             

สิงเหล่านีลว้นทาํใหข้า้พเจา้เกิดความรู้สึกถึงความสงบ ความอบอุ่นและมีความสุข การทีขา้พเจา้เฝ้า

สงัเกตของร่องรอยของวตัถุ  (เรือ)  ช่วงเวลาต่างๆ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ เขา้ใจธรรมชาติและชีวิตมาก

ขึน  ยอมรับถึงการเปลียนแปลงทีสามารถเกิดขึนไดต้ลอดเวลา ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราก็

เช่นกนั ลว้นมีอะไรไม่แน่นอนเสมอ มีผ่านมาแลว้ผ่านไป  เราเพียงเก็บประสบการณ์ความรู้สึก

ต่างๆ ไวใ้นความทรงจาํ ทีมีความสมัพนัธก์นัเป็นเหตุเป็นผลต่อเนืองกนั สิงต่าง  ๆเหล่านี ส่งผลให้

ขา้พเจา้เกิดการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะชุดนีขึน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที 1 ภาพทิวทศัน์บรรยากาศทวัไป 

 

 
 

ภาพที 2 ภาพความสมัพนัธชี์วิตกบัเรือ 
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ภาพที 3 ภาพทีแสดงใหถึ้งร่องรอยของการใชง้าน 

 

อทิธิพลทางด้านศิลปกรรมทีมผีลในการสร้างผลงาน 

 จากประสบการณ์การทาํงานศิลปะของขา้พเจา้ในช่วงแรก  ขา้พเจา้สนใจในความงาม

ของสี  แสง เงา  และบรรยากาศในธรรมชาติ  ต่อมาขา้พเจา้มีทศันคติทีตอ้งการเรียนรู้กระบวนการ

สร้างสรรค ์ และตอ้งการทีจะพฒันาทางความคิดและการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ จาํเป็นตอ้งศึกษา

หาความรู้เพิมเติม เพือทีจะให้ผลงานและความคิดสามารถผสมผสานกันไดอ้ย่างลงตวัมากทีสุด   

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านัน นอกจากแรงบันดาลใจจากสิงแวดลอ้มและ

ความรู้สึกภายในตวัของขา้พเจา้เองทีมีต่อสิงต่างๆ  แลว้นัน  การไดศึ้กษาคน้ควา้เกียวกบัรูปแบบ  

ความคิดและวิธีการนําเสนอของศิลปะประเภทต่างๆ ก็เป็นสิงสําคัญและมีอิทธิพลทางด้าน

ศิลปกรรมต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน  ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ชุดนี  ศิลปะ

ในแนวเหมือนจริง (Realistic)   จากแนวความคิดดงักล่าว ขา้พเจา้ไดรั้บอิทธิพลรูปแบบงานศิลปะ 

งานเรียลลิสติคในการเนน้ใหเ้ห็นสภาพความเป็นจริงตามทีตาเห็นของตวัวตัถุหรือหุ่นนิงเป็นหลกั 

โดยมีสภาพบรรยากาศแต่ละชินงานทีแตกต่างกนัตามโอกาส เวลา และสถานทีทีขา้พเจา้ไดเ้ก็บ 

คน้หาขอ้มลูมาตามช่วงเวลาทีแตกต่างกนั เพือทีจะใหต้วัหุ่นนิงบอกเล่าเรืองราวภายในผลงานของ

ขา้พเจา้ดว้ยตวัมนัเอง 
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ศิลปินทีมอีทิธิพล 

 ศิลปิน Vincent Van Gogh เป็นศิลปินทีมีการใชสี้และทีแปรงทีสืออารมณ์ภายในออกมา 

ดงัในผลงานทีมีชือว่า The Starry Night ในปี ค.ศ. 1889 ดว้ยการใชสี้อนัร้อนแรง การปัดพู่กนัแบบ

หยาบๆ ทิงทีแปลง และรูปแบบของลายเสน้ทีใชก้อ้นเมฆทีมว้นขอเป็นวง หรือลกัษณะทีแปลงทีวิง

ไปตามวตัถุนัน ผูว้ิจยัมีความประทบัใจในการใชที้แปรงทีทิงร่องรอย มองภาพบรรยากาศรอบๆ 

สะทอ้นเป็นเสน้อารมณ์ของการเคลือนไหว ขา้พเจา้ไดน้าํลกัษณะอารมณ์ของทีแปรงและโครงสีมา

ประยกุตใ์ชใ้นผลงานศิลปะภาพพิมพแ์กะไม ้ 

 

 
 

ภาพที  4  ภาพผลงานของ Vincent Van Gogh 

 ชือผลงาน The Starry Night 

 ศิลปิน Vincent Van Gogh 

 ขนาด 36.22 inch wide x 29.13 inch high 

ทีมา:  Vincent van Gogh, The Starry Night, accessed June 17, 2014, available from http://www. 

vincent-van-gogh-gallery.org/The-Starry-Night.html 

 

ศิลปิน Monet (โมเน่ต์) เป็นศิลปินกลุ่มอิมเพรสชนันิสม ์เขามกัจะเขียนภาพจากสิงที

เห็นดว้ยตา เช่น ภาพทิวทศัน์ทวัไป และอาจมีบุคคลประกอบอยู่ในฉากนันๆ ส่วนการใชสี้ของ    

โมเน่ต ์เขาจะเนน้สีทีมีความสว่าง ซึงจะทาํให้ภาพดูสว่างไสว มีสีสันสดใส ดูแลว้ทาํให้รู้สึกไดถึ้ง

บรรยากาศของช่วงเวลากลางวันทีมีแดดจัด ทังนีเพราะเขาได้วาดภาพจากการสังเกตความ
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เปลียนแปลงของบรรยากาศนั นเองครับ การใชแ้สงในงานเขียนของโมเน่ต์จะมีมากถึง 70 – 80% 

ของภาพ เพือเนน้ความสว่าง ส่วนเงานนัก็เป็นเงาทีเกิดจากแสง ส่วนเส้นในงานเขียนก็จะเกิดจากฝี

แปรงทีทิงทีแปรงโดยไม่มีการเกลียสี แต่จะใช้สีทีเป็นสีแสง เงา และสีตรงขา้มสลบักัน เพือให้

สายตาของผูดู้เกิดการผสมสีเอง  ขา้พเจา้ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากโมเน่ตใ์นการสร้างสรรค์ผลงาน ที

ถ่ายทอดช่วงเวลาบรรยากาศ 

 

 
 

ภาพที  5  ภาพแสดงผลงานของโมเนต ์

 ชือภาพ    สะพานขา้วสระบวั (Bridge over a Pool of Water Lilies) 

 ศิลปิน      โมเน่ต ์ (Monet) 

ทีมา:  Vincent van Gogh, Bridge over a Pool of Water Lilies, accessed June 17, 2014, available 

from http://www. vincent-van-gogh-gallery.org/The-Starry-Night.html 
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บทที 3 

การสร้างผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

 

การกาํหนดรูปแบบและวธิีสร้างสรรค์ 

รูปแบบในการนาํเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้  เป็นผลงานภาพพิมพ ์ 2  มิติ    

ในลกัษณะเหมือนจริง เป็นการแสดงออกถึงบรรยากาศทีมีความเป็นจริงตามสภาพแวดลอ้ม โดยมี

ขนัตอนในการสร้าง สรรคด์งันี คือ 

1. การกาํหนดรูปแบบ 

2. ขนัตอนการศึกษาขอ้มลู 

3. ขนัตอนการรวบรวมขอ้มลูและประมวลความคิดเพือหาภาพร่างตน้แบบ 

4. ขนัตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ ์

 การกาํหนดรูปแบบ 

ผลงานสร้างสรรค์ในผลงานวิทยานิพนธ์ซึงมีลกัษณะของงานศิลปะภาพพิมพโ์ดยใช้

เทคนิค ภาพพิมพแ์กะไม ้(Wood Cut) เป็นเรืองราวทีเสนอในรูปแบบของเวลา คือ การเปลียนแปลง 

เป็นการเคลือนไหว ซึงไม่มีวนัหยดุนิง การเปลียนแปลงของเวลาทีส่งผลต่อวตัถุและสภาพแวดลอ้ม

ทีใหเ้ห็นถึงร่องรอยของกาลเวลาและการเคลือนไหว เป็นสิงทีน่าจดจาํ เป็นช่วงเวลาทีบ่งบอกถึงวิถี

ชีวิตในช่วงเวลาหนึง 

 ขันตอนการศึกษาข้อมูล 

 การหาขอ้มลูในการสร้างสรรคผ์ลงานมีการคน้ควา้หาขอ้มลูจากประสบการณ์ตรง  จาก

สถานทีขา้พเจา้ไดส้มัผสัโดยตรงเนืองจากเป็นสถานทีบา้นเกิดและพืนทีทีอยูปั่จจุบนั   

 ขันตอนการรวบรวมข้อมูลและประมวลความคดิเพอืหาภาพร่างต้นแบบ 

 เมือไดข้อ้มูลทีเป็นภาพถ่ายแลว้  ขา้พเจา้ตอ้งมาพิจารณาเพือเลือกมุมมองทีคาดว่าจะ

ตอบสนองกบัแนวความคิดของตวัเองไดต้รงความตอ้งการใหม้ากทีสุด โดยขา้พเจา้จะถ่ายภาพเป็น

ภาพในมุมกวา้งและภาพในแบบโคลส – อพั รายละเอียดต่างๆ เพือทีจะเป็นประโยชน์ในขนัตอน

การเก็บรายละเอียด โดยจะถ่ายภาพให้คมชัดทีสุด จากนันขา้พเจา้จะคาํนึงถึงหลกัของทศันธาตุ 

(Element) คือ รูปทรง โครงสร้าง   เส้น และสี เพือทีจะไดภ้าพตน้แบบทีสมบูรณ์ทีสุดในหลกั

องคป์ระกอบศิลป์ (Composition) ในการเก็บขอ้มลูภาพถ่าย 
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 การเลือกภาพข้อมูลเพือการนํามาสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้ามุ่งเน้นเรืองวิถีชีวิต

บา้นเรือนและเงากระทบในพืนนําทีให้เห็นร่อยรอยของวตัถุ ทีปรากฏบนริ วนํา โดยคัดสรรค์

มุมมอง เพือตรงตามความตอ้งการในดา้นองคป์ระกอบทีเหมาะสม  เพือทีจะสะทอ้นแนวความคิด

ออกมาได้ โดยการหาหลายๆ มุมมอง แล้วมาตัดทอนบางส่วนของพืนนําและตัวว ัตถุ ใน

ขณะเดียวกนัก็เพิมสีสนั และบรรยากาศในภาพร่าง  เพือส่งผลต่อความรู้สึกใหช้ดัเจนขึน 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนืองทีมีเนือหา  ที

สะทอ้นถึงความรู้สึกและวิถีชีวิต ตงัแต่ผลงานในช่วงจนถึงปัจจุบนัไดมี้การพฒันาในตวังานให้ลง

ตัวมากขึนเป็นลาํดับขันตอน ทังรูปแบบและความสมบูรณ์ในทางเทคนิคของภาพพิมพ์  และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทีจะตอ้งการแสดงออกนนั จาํเป็นจะตอ้งมีช่วงในการคน้ควา้หาแนวทาง   

 ผลงานระยะช่วงก่อนวทิยานิพนธ์   

การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงระยะแรกเป็นช่วงทดลองผลงาน ทงัทางดา้นแนวคิดและ

ทางดา้นเทคนิค ในผลงานช่วงแรกจะนาํเสนอเรืองราวของความหวงั จะเป็นเรืองสะท้อนของ

ภาคใตที้ต้องการความสุข ความสงบ ในบรรยากาศทีอา้งวา้ง โดยมีเรือกอและทีล่องรอยไปตาม

ทอ้งฟ้า พืนนาํแหง้แลง้ ดินแตกระแหง นาํเสนอผา่นเทคนิคภาพพิมพ ์Photo Lithograph ผลงานช่วง

นียงัไม่ตอบความรู้สึกทีเป็นตวัตนขา้พเจา้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  6  ผลงานช่วงแรกก่อนวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  ความหวงั 

เทคนิค       Photo Lithograph 

ขนาด        50 x 80 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   7 ผลงานช่วงแรกก่อนวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  หว้งของเวลา 

เทคนิค       Photo Lithograph 

ขนาด        50 x 80 cm. 
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ภาพที  8  ผลงานช่วงแรกก่อนวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  หว้งของเวลา No. 2 

เทคนิค       Photo Lithograph 

ขนาด         50 x 80 cm. 

 

การสร้างสรรคผ์ลงานระยะช่วงก่อนวิทยานิพนธ์  เป็นการศึกษาช่วงทีสองเป็นการทอ

ลองหาแง่มุม มุมมองของการนาํเรืองราวของวิถีชีวิตริมนาํ  แสงสะทอ้น  ช่วงเวลา  มาสร้างสรรค์

เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ ์ขา้พเจา้เริมจากเรืองราวทวัๆ ไป  โดยไม่เจาะลึกลงไปมากนกั  เช่น  ภาพ

ของนาํทีสะทอ้นบา้นเรือ  เสาบ้าน  เรือ  กอ้นเมฆและแสงในจงัหวะทีนิงและกระเพือมไหวเพือ

เปรียบเทียบ  ทีมีมุมมองหลายลกัษณะ  ซึงภาพรวมทีออกมาข้าพเจา้พบว่าเนือหาเรืองราวยงัไม่

ชดัเจนมากนกั 

ด้านเนือหา  ผลงานในช่วงนีเป็นการนาํเอาสิงต่าง  ๆ ในแง่มุมของการนาํเสนอเรืองราว

ของวิถีชีวิตริมนาํ  ทีสะทอ้นลงไปยงันาํ  ภายใตบ้รรยากาศทีมีแสง-เงาตกกระทบลงไปพืนผิวนาํ 

เกิดจงัหวะนาํหนกัของแสงเงา นาํมาเป็นสือทางความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน ผลงานมีลกัษณะ

เหมือนจริง ปัญหาทีพบในการเสนอผลงานยงันาํเสนอเรืองราวทวั  ๆไป โดยไม่เจาะลึกลงไปมากนกั

และยงัซบัซอ้นมากนกัมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค ์
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ด้านรูปแบบ  เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพใ์นรูปแบบเหมือนจริง  2  มิติ  ซึงมีขนาด

ค่อนขา้งใหญ่และเล็กบา้งโดยเน้นไปทีภาพทิวทศับา้นเรือทีสะทอ้นลงในนาํในมุมต่างๆ  โดยใน

ระยะแรกนีนาํเรืองราวของบา้นเรือน  เสา  เรือ  นาํ  และแสงเงา มาใชเ้ป็นตน้แบบ โดยทียงัไม่ได้

ระบุเจาะจงไปในสิงใด 

ด้านเทคนิควิธีการ   การสร้างสรรค์ผลงานระยะนีถือเป็นช่วงเริมตน้ โดยขา้พเจา้เริม

สร้างผลงานในขนาดปานกลางและขนาดใหญ่ขึน จะใชเ้ทคนิคในสร้างสรรค์ผลงานในระยะนี  จะ

ใชเ้ทคนิค  ซึงผลทางเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้ จะทาํงานสลบักนัไป  ตอนแรกยงัไม่มีการผสมผสาน

ทางเทคนิค  จะทาํงานแบบเดียว  ในช่วงระยะหลงัๆ ก็เริมทีจะคิดค้นหาวิธีการนาํเสนอผลงาน

เพือทีจะไดเ้หมือนจริงมากยงิขึนไป  จึงไดน้าํเทคนิคมาผสมผสานระหว่างเทคนิค  ภาพพิมพว์สัดุ 

(Collograph)  ภาพพิมพแ์กะไม ้(Wood Cut) ในการทาํ ในขนัตอนนีในช่วงแรกๆ ตอ้งศึกษาขอ้มูล

เทคนิคและทดลองลองการทาํต้องทดลองหลายขันตอนหลายอย่าง เพือทีจะให้ผลงานออกมา

สมบูรณ์มากยงิขึนไป ในระยะช่วงแรกก็ยงัขาดทกัษะในการผสมทางเทคนิค 

ส่วนผลงานภาพพิมพ์ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากภาพพิมพ์แกะไมท้ั ว  ๆไป  เพราะ

สามารถสร้างผลงานออกมาเหมือนจริง เงาสะทอ้นในนาํไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  ซึงเทคนิคของภาพ

พิมพแ์กะไมค่้อนขา้งมีความจาํกดัในการสร้างภาพในลกัษณะเหมือนจริง เนืองจากลกัษณะของ

เทคนิคภาพพิมพแ์กะไมน้นัจะมีขอบคมเพราะตอ้งอาศยักระบวนการในการสร้างแม่พิมพโ์ดยการ

แกะ  ดังนันการสร้างงานในลกัษณะทีเหมือนจริงตามธรรมชาติค่อนข้างยากพอสมควร  แต่ก็

พยายามสร้างสรรคผ์ลงานออกมาไดอ้ยา่งกลมกลืน เป็นการทาํงานทีตอ้งมีการวางแผนขนัตอนเป็น

อยา่งมาก ในเรืองของเทคนิค เพือใหเ้กิดความสมบูรณ์ของเทคนิคและพิถีพิถนัในการทาํอย่างมาก 

เพือจะไดส้ร้างผลงานทีมีลกัษณะทีเหมือนจริง และความกลมกลืนของภาพ สี บรรยากาศ ความเป็น

ธรรมชาติของเนือหาทีแสดงออกเทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้
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ภาพที  9  ผลงานช่วงทีสองก่อนวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  แสง 

เทคนิค    ภาพพิมพ ์แกะไม ้

ขนาด        40 x 75 cm. 

 

 
 

ภาพที 10  ผลงานช่วงทีสองก่อนวิทยานิพนธ ์

 ชือผลงาน  วิถีริมนาํ 

 เทคนิค      ภาพพิมพ ์แกะไม ้

 ขนาด         50 x 70 cm. 
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ภาพที  11  ผลงานช่วงทีสองก่อนวิทยานิพนธ ์

 ชือผลงาน   วิถีริมนาํ No. 2 

 เทคนิค       ภาพพิมพ ์แกะไม ้

 ขนาด         80 x 100 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  12  ผลงานช่วงทีสองก่อนวิทยานิพนธ ์

 ชือผลงาน   วิถีริมนาํ No.3 

เทคนิค       ภาพพิมพ ์แกะไม ้

ขนาด         100  x 120 cm. 



 17

ขันตอนในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพมิพ์ 

หลงัจากได้ภาพต้นแบบแลว้ก็จะนําข้อมูลต่างๆ  ทังภาพตน้แบบจริงและภาพขยาย

รายละเอียดในส่วนต่างๆ มาอดัขยายเพือให้ชดัเจนยิงขึน  ขนัตอนต่างๆ ในการสร้างงานสรุปเป็น

ขนัตอนไดด้งันี 

1. การร่างภาพ 

 การสร้างภาพร่างโดยการวาดเสน้ดว้ยดินสอทบัจากรูปทีปรินออกมาดว้ยเส้นดินสอ  

เพือสร้างรูปทรงและรายละเอียดต่างๆตามตน้แบบทีไดถ่้ายรูปมา  เพือทีจะไดส้ัดส่วนทีถูกตอ้งมา

ใชใ้นองคป์ระกอบการสร้างผลงาน  เพือสร้างภาพร่างให้สมบูรณ์ยิงขึน  โดนสร้างสีสัน  นาํหนัก  

แสงเงาดว้ยสีอะคริลิค  และสีโปสเตอร์  ซึงกาํหนดไดบ้รรยากาศของสีตามความรู้สึกส่วนตวั 

 
 

ภาพที 13 ภาพแสดงภาพร่าง 
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2. การสร้างผลงานจริง 

 ในการสร้างผลงานจริง  ขา้พเจา้ไดน้าํภาพตน้แบบมาขยายและกลบัค่างานจากซา้ย

ไปขวา  จากขาวไปซา้ย โดยภาพร่างนนัตอ้งมีความสมบูรณ์และจดัแจนทีสุดทงัรูปร่าง  และรูปทรง  

สีของวตัถุต่างๆ  สัดส่วนทีถูกตอ้ง  เพือนาํไปเป็นแม่แบบในการกาํหนดขอบเขตการสร้างสรรค์

ผลงานจริงใหต้รงตามรูปแบบทีไดร่้างตน้แบบมาและความรู้สึกของขา้พเจา้เอง 

3. ขันปฏิบัตงิานในทางภาพพมิพ์ (เทคนิค) 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้ไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคหลายเทคนิคในการสร้างผลงาน  

เพือทีจะไดผ้ลงานทีเหมือนจริงใหม้ากทีสุด  ขา้พเจา้เลือกเทคนิค ภาพพิมพแ์กะไม ้(Wood cut) ใช้

เทคนิคเพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด และรูปแบบของงานในส่วนของรายละเอียด และพืนผิวไดเ้ป็น

อยา่งดี โดยมีขนัตอนในการปฏิบติัดงันี 

กระบวนการเทคนิคแกะไม้  (Wood Cut) 

 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค ์

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้เลือกใชเ้ทคนิคภาพพิมพแ์กะไม ้(Wood Cut) ซึงมี

อุปกรณ์ทีใชส้ร้างแม่พิมพแ์ละพิมพ ์มีดงันี 

1. กระดานไมอ้ดั 

2. สีนาํพลาสติก 

3.  แปรงทาสี 

4. ลกูกลิงสี 

5. เครืองมือแกะไม ้

6. กระดาษลอกลาย 

7. หมึกพิมพ ์

8. ทินเนอร์ 

9. นาํมนัสน 

10. กระดาษทราย 

11. กระดาษเช็ดหมึก 

12. กระดาษพิมพ ์

13. แท่นพิมพ ์

14. กระดาษชาํระหรือเศษผา้ 

15. ฟองนาํ 
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 16. ดินสอหรือปักกา 

 ขันตอนการทําแม่พมิพ์แกะไม้  (Wood Cut) 

เป็นกระบวนการทาํแม่พิมพผ์ิวนูน (Relief Process) เป็นภาพพิมพที์สร้างแม่พิมพโ์ดย

การแกะใหเ้ป็นร่องลึกเขา้ไป และใชผ้ิวบนของส่วนนูนเป็นทีสร้างให้เกิดรูป ในการพิมพต์อ้งใช้

ลกูกลิง ทีกลิงหมึกแลว้มากลิงผา่นไปบนแม่พิมพ ์หมึกพิมพจ์ากลกูกลิงจะติดเฉพาะผวิบนของส่วน

นูนเท่านนั ส่วนทีลึกลงไปจะไม่ติดหมึก แลว้ใชก้ระดาษทาบปิดลงไปบนแม่พิมพ ์และกดอดัดว้ย

เครืองมือ หรือแท่นพิมพ ์หมึกก็ติดกระดาษเกิดเป็นรูปขึนมา เทคนิคทีรวมอยูภ่ายใตก้ระบวนการนี 

เช่น Wood Engraving, Wood-Cut, Lion-Cut เป็นตน้ 

นาํภาพร่างทีไปขยายผ่านคอมพิวเตอร์  ตามขนาดทีตอ้งการแลว้นาํมาลอกลายลงบน

กระดานไมอ้ดั  โดยลอกลายจากสีอ่อนก่อนไปหาสีเขม้  จะแกะผิวหน้าของแม่พิมพไ์มด้ว้ยสิว มีด 

หรืออุปกรณ์แกะสลกั   แลว้ใชก้ระดาษทรายขดัเล็กน้อยเพือลบรอยแกะไม่ให้คม  ระหว่างกลิ งสี

ควรวางไมก้ระดาษต่อกนัเพือทีจะไม่ให้สีของแต่ละไมก้ระดานแตกต่างกนั (ในกรณีตอ้งต่อไม้

กระดาน) จากนนันาํไปพิมพ ์การพิมพน์นัสามารถพิมพโ์ดยผา่นแรงกดของแท่นพิมพ ์

 

 
 

ภาพที 14 ภาพแสดงรายละเอียดการพิมพ ์
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1. กลิงสีพืนโดยรวม สีขนัทีแรก เป็นสีอ่อนของเรือและพืนนาํ 

2. ลอกลายสีขันแรกลงบนกระดานแลว้ใช้เครืองมือแกะไมแ้กะในส่วนทีเป็นสีแรก

ออก แลว้ใชก้ระดาษทรายขดัเลก็นอ้ยเพือลบรอยแกะไม่ใหค้ม 

3. เมือแกะไมเ้สร็จแลว้ ก็กลิงสีนาํหนกัทีสอง เมือพิมพเ์สร็จแลว้ก็นาํเอาไมก้ระดาษมา

แกะสีทีสองออก แลว้ก็พิมพสี์นาํหนกัทีสาม ทาํอยา่งนีต่อไปจนกว่าครบสีตามนาํหนกัทีตงัเอาไว ้

 

 
 

ภาพที 15 ภาพเครืองมือแกะไม ้

 

 
 

ภาพที 16 ภาพแสดงการแกะไม ้
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ภาพที 17 ภาพแสดงการกลิงสี 

 

การพิมพ ์กลิงหมึกบนแม่พิมพต์ามสีทีตอ้งการเสร็จแลว้ อนัดบัแรกนาํเขา้แท่นพิมพเ์พือ

ทดลองการพิมพโ์ดยใชก้ระดาษทดลองในการพิมพแ์ต่ละสี ตรวจดูเพือว่าสีตรงตามทีตอ้งการและ

ตาํแหน่งของสีตรงทีตรงการหรือไม่ แลว้การซบัหมึกติดดีหรือไม่ เรียบร้อยแลว้นาํแม่พิมพก์ลิ งสี

อีกครังวางบนแท่น แลว้นาํกระดาษทีจะพิมพม์าวางตามจุดทีวางไว ้นาํกระดาษปรู๊ฟประมาณ 10 

แผน่วางทบัลงไป แลว้วางทบัชนัสุดทา้ยดว้ยสักหลาด ใชน้าํหนักแท่นพิมพพ์อประมาณ ไม่แน่น

มากและไม่เบามากจนเกินไป เมือเสร็จกระบวนการพิมพแ์ลว้ สีจะแหง้ประมาณ 1-2 วนั จึงสามารถ

มาพิมพสี์ต่อไปได ้
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ภาพที 18 ภาพแสดงลาํดบัการพิมพ ์
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ภาพที 18 ภาพแสดงลาํดบัการพิมพ ์(ต่อ) 
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ภาพที 19 ภาพแสดงใหเ้ห็นถึงแม่พิมพไ์มก้บังานทีพิมพ ์

 

ทัศนธาตใุนการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างผลงานวิทยานิพนธ ์ตามหัวขอ้โครงการ เป็นการนาํเสนอในผลงานศิลปะ

ภาพพิมพ ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ ทศันธาตุ (Element) นับว่าเป็นองค์ประกอบส่วน

สาํคญัทีทาํให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ตอ้งคิดคน้และศึกษาแนวทาง มีการหารูปทรงมา

รองรับความคิดทงัยงัเป็นหนทางทีนาํไปสู่จุดมุ่งหมายของผูส้ร้างสรรค์ ดงันันขา้พเจา้จะคาํนึงถึง

หลกัของทศันธาตุ (Element) คือ รูปทรง, โครงสร้าง, เสน้ และสี เพือทีจะไดภ้าพตน้แบบทีสมบูรณ์

ทีสุดในหลกัองคป์ระกอบศิลป์ (Composition) 

 องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 สี (COLOUR) 

 สีทีใชใ้นผลงานจะเนน้เป็นโทนสีเดียวกนั เกิดขึนจากการเพิม ลดความจดัของสี ให ้

ความรู้สึกถึงความเรียบง่ายและส่งผลต่อความเงียบสงบ และกาํหนดโครงสร้างสีของรูปทรงในบาง

ตาํแหน่ง ช่วยเพิมความน่าสนใจของรูปทรง ทงันีตอ้งขึนอยู่กบัความตอ้งการของขา้พเจา้เอง เช่น 

บางภาพถา้ตอ้งการใหสี้ออกมาในลกัษณะโทนใกลเ้คียง จะใชโ้ครงสีทีเป็นทีเป็นบรรยากาศ สีฟ้า สี

นาํเงิน สีม่วง  โดยมีสีวรรณะตรงขา้มแทรกอยู่ในบางส่วนของภาพ ถา้ตอ้งการให้สีอบอุ่น จะใช้

โครงสีทีเป็นสีนาํตาล สีเหลือง และโดยมีสีวรรณะตรงขา้มแทรกอยู่ เช่น สีเขียว สีนาํเงิน การใช้

นาํหนกัของสีจะเป็นตวักาํหนดมิติ ความตืนลึก ทีทาํหนา้ทีแทนความเคลือนไหวของผิวนาํทีอยู่ใน



 25

ระดบัต่างๆ นอกจากนียงัทาํหนา้ทีตวักาํหนด ทิศทางเคลือนไหวทาํหน้าทีคลา้ยเส้นและรูปทรงใน

เวลาเดียวกนั 

 

 
 

ภาพที 20 ภาพการวิเคราะห์สี 

 

รูปทรง (FORM) 

 รูปทรงในผลงานของขา้พเจา้  เป็นรูปทรงของเรือและทางเดินไมไ้ผ่  ทีอยู่บนผิวนํา  

โดยมีเงาสะทอ้นลงในนาํทีมีการแปรเปลียนรูปทรงและทิศทางของการเคลือนไหว  ตาํแหน่งเกิด

รูปทรงทีมีความชดัเจน  โดยเลือกจดัวางมุมมองให้เป็นระยะ 3 ระยะ หน้า กลาง หลงั ทาํให้ภาพ

ผลงานมีมิติ  เพือทีจะทาํใหเ้กิดความรู้มองไดไ้กลออกไป 
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ภาพที 21 ภาพแสดงรูปทรง 

 

เส้น   (LINE) 

เสน้ทีเกิดขึน  เกิดจากเสน้ขอบของรูปทรง  ทีวิงเขา้ไปในผลงาน ทาํให้มองผลงานมีมีติ

ระยะใกลไ้กล และบอกทิศทางของความเคลือนไหวชา้ๆ  สงบ และกาํหนดขอบเขตของรูปทรงและ

ประกอบขึนเป็นรูปทรง  มีจงัหวะต่อเนืองรับกนัเป็นโครงสร้างทีสมัพนัธ ์ เชือมโยงเป็นเอกภาพขึน

ภายในผลงาน  เสน้ทาํหนา้ทีบอกโครงสร้างของรูปทรงทางเดินไมไ้ผ่และเรือ เส้นบางเส้นมีความ

บางเบากลมกลืนไปกบัทีว่าง ภายในภาพใหค้วามรู้สึกเคลือนไหวของผวินาํ 
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ภาพที 22 ภาพแสดงเสน้ในผลงาน 

 

พนืผวิ  (TEXTURE) 

 นาํหนกัทีทบัซอ้นกนัจนเกิดลกัษณะพืนผวิทีมนัและดา้น  สร้างความตืนลึกแตกต่างกนั

ในแต่ละพืนทีทงันีเกิดขึน โดยกระบวนการสร้างทางเทคนิคของภาพพิมพ ์ โดยเฉพาะภาพพิมพ์

แกะไม ้(Wood cut) จะทงัรอยของไมเ้มือตอนพิมพ ์อาจจะเกิดระยะของนาํหนักไดดี้  จะทาํให้เกิด

พืนผวิทีเป็นลกัษณะริวรอยเลก็ๆ มีความนูนและความหนาจริง จึงทาํใหเ้ห็นถึงร่องรอยของวตัถุของ

ไมไ้ผแ่ละเรือทีผา่นการใชง้านมายาวนานไดอ้ย่างดี ส่วนพืนนาํทาํให้รู้สึกเป็นระลอกคลืนเล็กๆ มี

ความเคลือนไหว  บางครังตอ้งการสร้างพืนผวิต่างๆ เทคนิคนีสามารถทาํไดดี้  พืนผิวทีเกิดจากการ

ใชสี้ อตัราส่วนการใชร้ะหว่างเนือสี   เจลทีใชผ้สมสีทีทาํใหเ้กิดสีบ่างใส  พืนผวิทีเกิดวิธีการนีจะให้

ความรู้สึกเรืองนาํหนกัเบาของแสงและความเคลือนไหวลกัษณะทีแตกต่าง 
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ภาพที 23 ภาพแสดงพืนผวิ 

 

 นําหนัก  (TONE) 

 ภายในผลงาน ขา้พเจา้กาํหนดนาํหนกัของระยะทีเด่นชดัเจนออกมา ในการสร้างความ

เป็นมิติของทางเดินและเรือไดเ้ด่นชดั เป็นนาํหนักทีสร้างมีความกลมกลืนภายในผลงาน เป็นตัว

สร้างความกลมกลืนระหว่างทศันธาตุต่างๆ ภายในภาพซึงอาจซึงเกิดจากการทบัซอ้นของสี เส้น 

และบรรยากาศของผลงานจึงสร้างนาํหนกัของผลงานออกมาไดด้ว้ยดี 
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ภาพที 24 ภาพแสดงนาํหนกั 

 

 พนืทีว่าง  (Space) 

 เกิดจากการจดัวางใหเ้กิดเป็นช่วงเวลาใกลพ้ระอาทิตยต์ก  จึงทาํให้เกิดมิติและทิศทาง

ของการเคลือนไหว  ในระยะตาํแหน่งพืนทีว่างของบรรยากาศของช่วงเวลา 

ส่วนในการดาํเนินงาน  การสร้างสรรค์ผลงานของวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้นันไดเ้น้น

การแสดงออกในเรืองของความงามของพืนผิวทีเกิดจากการผสานของผิวและสีอย่างกลมกลืนกนั

ในระนาบ (Plane)  เดียวกนั ในขณะพืนผวิแต่ระนาบมีความหยาบความละเอียดทีแตกต่างกนั ซึงผวิ

เหล่านีไดแ้สดงบอกถึงรูปทรงแต่ละอยา่งภายในภาพ ขอ้มลูและเนือหาของการสร้างสรรคไ์ดม้าจาก

ความประทบัใจในช่วงเวลาทีบ่งบอกถึงบรรยากาศทีประทบัใจ ความสมัพนัธ์วีถีชีวิติ แลว้ถ่ายทอด

ออกมาเป็นภาพตน้แบบ แลว้ดาํเนินการสร้างสรรคผ์ลงานจริงดว้ยเทคนิคทางภาพพิมพแ์กะไม ้ดว้ย

การแกะทบัซอ้นพิมพห์ลายชนัจนให้เกิดภาพผลงาน ทาํให้เกิดความต่างกนัในแต่ละ Plane ซึงทงั

พืนผวิและสีทีใชจ้ะบอกถึงเรืองราว และเนือหาของการสร้างสรรค ์
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ภาพที 25 ภาพแสดงพืนทีว่าง 
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ผลงานช่วงวทิยานิพนธ์ 

 

 
 

ภาพที 26  ผลงานช่วงวิทยานิพนธ ์

 ชือผลงาน  พืนที เวลา ความสุข No.1 

 เทคนิค       ภาพพิมพ ์แกะไม ้

             ขนาด         80 x 100 cm. 
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ภาพที 27  ผลงานช่วงวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน   พืนที เวลา ความสุข No.2 

 เทคนิค       ภาพพิมพ ์แกะไม ้

 ขนาด         68 x 100 cm. 

 

 

 

 

 

 

 



 33

 
 

ภาพที  28  ผลงานช่วงวิทยานิพนธ ์

 ชือผลงาน  พืนที เวลา ความสุข No. 3 

 เทคนิค      ภาพพิมพ ์แกะไม ้

 ขนาด         80  x 110 cm. 

 

 
 

ภาพที 29  ผลงานช่วงวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน   พืนที เวลา ความสุข No. 4 

เทคนิค       ภาพพิมพ ์แกะไม ้

ขนาด         100  x 140 cm. 
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ภาพที 30  ผลงานช่วงวิทยานิพนธ ์

 ชือผลงาน   พืนที เวลา ความสุข No. 5 

 เทคนิค       ภาพพิมพ ์แกะไม ้

 ขนาด        149  x 100 cm.   

 

 
 

ภาพที 31  ผลงานช่วงวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน   พืนที เวลา ความสุข No. 6 

เทคนิค       ภาพพิมพ ์แกะไม ้

ขนาด         45  x 100 cm. 
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บทที 4 

การสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

 

 การทาํศิลปะชุดนีทาํต่อเนืองมาจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ จากการทีแกปั้ญหาและ

พฒันาผลงาน แนวคิดใหช้ดัเจนยงิขึน รวมทงัรูปแบบของาน โดยมุ่งเนน้ในเรืองช่วงบรรยากาศของ

เวลา ใชเ้ทคนิคแกะไม ้โดยแกะทิงร่องรอยของการแกะไมเ้พือสืออารมณ์มากยิงขึน มาเป็นหลกั

สาํคญัในการสร้างสรรคผ์ลางาน อนัเป็นการสือแสดงถึงเวลาและความเปลียนแปลงสรรพสิงต่างๆ 

ตามทีบอกไวข้้างต้น โดยลักษณะเทคนิคมีความสลบัซับซ้อนมากขึน และร่วมถึงยงัสามารถ

ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกส่วนตวัลงไปยงัผลงานไดม้ากขึน ซึงเป็นสิงสาํคญัในการสร้างสรรค์

ผลงาน อนัจะทาํใหผ้ลงานเกิดความสมบูรณ์ยงิขึนในคุณค่าทางแนวคิดและรูปแบบ  รวมถึงขนัตอน

การประยุกต์ผลงาน เพือติดตงัภายในสถานทีทีผ่านการคดัเลือกให้มีความเหมาะสม และตรงกบั

ความตอ้งการใหม้ากทีสุด ทงัในดา้นเนือหาแนวคิดของสถานทีและการออกแบบตกแต่งสถานที ซึง

ต่อจากนนัจึงทาํการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มลูทีเกียวกบัสถานที เพือนาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัผลงาน และ

รวมการจดัองคป์ระกอบของพืนทีใหส้มัพนัธก์บับรรยากาศของสถานทีการตกแต่งภายในสถานที 

 

สมมตฐิานของการเลอืกสถานทีเพอืตดิตงัผลงาน 

 ในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธชุ์ดนี เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพแ์กะไม ้ไดเ้ลือกสถานที

ติดตงัเป็น โรงแรมบารีละไม รีสอร์ท ในส่วนของโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท เป็นทีพกัผ่อนทีมี

ความใกลชิ้ดทะเล ความเป็นธรรมชาติ และมีวิถีชีวิตชาวประมงจะอยูบ่ริเวณใกล้ๆ กบัโรงแรม ซึงมี

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้  ทงัเนือเรืองทีเกียวกบัความผกูพนั

กบัสิงแวดลอ้มวิถีชีวิตชาวประมง แนวคิดในการสร้างโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท มีการสร้างจากวิถี

ชีวิตชาวประมง โดยนาํเครืองมือประมงมาประยกุตต์กแต่งภายในโรงแรม ทงันาํไมไ้ผม่าติดตงัโดย

รอบตวัอาคาร เพือให้ดูเหมือนตวัเครืองมือในการปลาของชาวประมง ทงันีมีความสอดคลอ้งกบั

ผลงาน จึงได้ตงัสมมุติฐานจากสถานทีโดยคาํนึงถุงจุดประสงค์หลกัของโรงแรม โดยได้มีการ

ทดลองติดตงัผลงานก่อนวิทยานิพนธ ์ทงัเนือหา เรืองราว และส่วนองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม 

มีการปรับผลงานเพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานที 
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สภาพแวดล้อมความเป็นมาของสถานที 

โรงแรม บารี ละไม รีสอร์ท (Bari Lamai Resort) เป็นรีสอร์ทระดบั 4 ดาวใหท้ศันียภาพ

กวา้งไกลของมหาสมุทร และโทรทศัน์จอแบน ตงัอยู่ริมหาดสวนสน มีสระว่ายนาํกลางแจง้ สปา 

และบริการนวดบาํบัด ห้องพกักวา้งขวางมีระเบียงกลางแจง้พร้อมเกา้อีนั งเล่น บริเวณทีนั งเล่น

พร้อมทีวีระบบจานดาวเทียมแยกต่างหาก รวมถึงตูเ้ยน็และมินิบาร์ ให้บริการผลไมฟ้รีเมือเดินทาง

มาถึง หอ้งพกัยงัใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย รีสอร์ท มีหอ้งอินเทอร์เน็ตทีมีพืนทีทาํงานกวา้งขวาง 

รวมถึงใหบ้ริการหอ้งประชุมและหอ้งจดัเลียง ห้องอาหารและบาร์บารี ให้บริการอาหารทะเลและ

เครืองดืม โรงแรม บารี ละไม รีสอร์ท  ตังอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ 2 

ชวัโมงครึง โรงแรม บารี ละไม รีสอร์ท ดีไซน์โรงแรมไดอ้ย่างทนัสมยั และทีสาํคญัอยู่ติดริมหาด

และบรรยากาศทีเรียบสงบเหมาะสมสาํหรับการพกัผอ่นเป็นอยา่งมากโอบลอ้มไปดว้ยสายลมทะเล 

และธรรมชาติทีบริสุทธิ แขกทีจะไดพ้กัผ่อนในบรรยากาศทีเป็นส่วนตัว สบายๆและเป็นกนัเอง 

พร้อมสิงอาํนวยความสะดวกทีทันสมยัไวค่้อยบริการได้อย่างเพียบพร้อม ตอบสนุกทุกความ

ตอ้งการและเพลิดเพลินไปกบัสระว่ายนาํขนาดใหญ่ทีทอดตวัยาว ณ ริมหาด สามารถเขา้ไปสัมผสั

กบับรรยากาศทะเลโดยนอนจากห้องพกัก็สามารถไดช้มทะเลทุกห้องพกั ภายในตกแต่งดว้ยวสัดุ

ธรรมชาติมีหอ้งพกัแบบดีลกัซจ์าํนวน 18 หอ้ง และมีบา้นพกัสุดหรู 2 ชนั 

 

 
 

ภาพที 32   ภาพสภาพแวดลอ้มของสถานทีติดตงัผลงาน 
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ภาพที  33 ภาพแผนทีทางไปโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท 

ทีมา: บารีละไม รีสอร์ท, แผนท,ี เขา้ถึงเมือ 16 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.Barilamai. 

com/images/map-big.jpg 

 

 ลกัษณะโดยรอบโรงแรม  

โรงแรม บารีละไม รีสอร์ท  จงัหวดัระยอง ลกัษณะภายนอกจะเป็นโรงแรมทีติดริมเรียบ

หาดทะเลทอดยาว ตกแต่งภายนอกดว้ยไมไ้ผ่โดยรอบอาคาร และปลูกตน้ไมไ้มไ้ผ่ไวโ้ดยรอบ  มี

สระว่ายนาํดา้นหนา้ตวัโรงแรมและติดริมหาด  
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ภาพที 34 ภาพแสดงบริเวณโดยรอบโรงแรม 
 

 

 
 

ภาพที   35   ภาพบริเวณโดยรอบโรงแรม 
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ภาพที  36  ภาพบริเวณโดยรอบโรงแรม 

 

 
 

ภาพที 37 ภาพบริเวณโดยรอบโรงแรม 

 

 

 



 40

 
 

ภาพที 38 ภาพบริเวณโดยรอบโรงแรม 

 

ลกัษณะภายในโรงแรม 

 ลกัษณะตกแต่งภายในโรงแรม จะตกแต่งแบบเรียบงาย เน้นโทนสีขาวและสีเอรินโทน 

ปล่อยโล่ง ทุกหอ้งพกัจะมองหิวสระว่ายนาํและทะเล  ภายในหอ้งจะวางหมอนทีเป็นสีเขียว สีฟ้า สี

ม่วง วางตดักบัพืนทีเป็นขาวเพือเสริมความเด่นของหอ้งภายใน 

 

 
 

ภาพที 39 ภาพแสดงลกัษณะภายในหอ้งพกัโรงแรม 
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ภาพที 40 ภาพแสดงภายในหอ้งพกัโรงแรม 

 

 
 

ภาพที 41 ภาพแสดงภายในหอ้งพกัโรงแรม 
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ภาพที 42 ภาพแสดงภายในหอ้งพกัโรงแรม 

 

 แนวคดิของการสร้างและออกแบบโรงแรม 

 โรงแรม บารีละไม รีสอร์ท เป็น บูติค มีห้องพกั 2 แบบ คือ Beach Front Deluxe และ 

Beach Front Villa ภายในหอ้งตกแต่งแบบโมเดิร์น เนน้โทนสีขาวและสีเอิร์ธโทน ตดัดว้ยหมอนสี

เขียว สีฟ้า สีม่วง ทีนาํมาวางบนโซฟา มีหอ้งพกัจาํนวน 18 หอ้ง กบับา้นพกั 2 ชนั 1 หลงั โรงแรมบา

รีละไม รีสอร์ท อยูบ่ริเวณวุดหาดสวนสน จะเป็นสไตลโ์มเดิร์น ดูเรียบง่าย แต่ทนัสมยัจนทาํให้ลาย

คนพดูถึงและฝันว่าจะไดม้าพกัผอ่น กินลม ชมวิวสมัผสักบัวิถีชีวิตทะเลสวยๆ ในบรรยากาศทีเป็น

ส่วนตวัไม่วุ่นวาย โรงแรม บารีละไม รีสอร์ท เป็นโรงแรมทีขนาดไม่ใหญ่มาก ตงัอยู่ในทาํเลทีดี

ทีสุดติดถนนเลียบทางทะเลหาดสวนสน ในช่วงสุดหาดบริเวณทิงอ่าวเล็กๆ ก่อนจะถึงศาลาเจา้พ่อ

โต๊ะกง โรงแรมจึงไดติ้ดกบัหนา้หาดไม่มีถนนคนักลาง 

 บริเวณโรงแรมประดบัตกแต่งดว้ยตน้ไมไ้ผแ่ละลาํไผ ่อาคารทีพกัตกแต่งเรียบง่าย ใชสี้

สว่าง บางส่วนทาํเป็นปูนเปลือย เพิมความเป็นธรรมชาติดว้ยการประกอบดว้ยลาํไมไ้ผ่แซมในส่วน

ต่างๆ จุดเด่นของโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท คือ หอ้งพกัทุกหอ้งจะสามารถชมวิวทะเลและสระว่าย

นาํก่อนลงหาดยาวทอดรับไปกบัตวัอาคารทีพกั ห้องชนัล่าง จึงไดใ้กลชิ้ดสระว่ายนาํมากกว่าชนัที

สอง ออกจากห้องพกัก็สารมารถเล่นนาํไดเ้ลย ภายในห้องพกัตกแต่งแบบเรียบง่าย ใชโ้ทนสีขาว

สะอาดตา ยกพืนเล่นระดบั ทาํใหห้อ้งพกัดูมีมิติ และถกูแบ่งเป็นพืนทีเป็นสัดส่วน ส่วนทีเป็นพืนที

นอน ส่วนทีเป็นจุดพกัผอ่นนงัเล่น ก่อนถึงระเบียงหอ้งพกัทีเป็นกระจกใส่ มองเห็นวิวทะเล หอ้งพกั

มีสิงอาํนวยความสะดวก แอร์ ทีวี ตูเ้ยน็ ตูเ้ซฟ กานาํร้อน ชากาแฟ หอ้งนาํแต่งเป็นแบบปูนเปลือย มี
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ผกับวัแบบนาํฝน (Rain shower) นอกจากนีทางโรงแรมยงัมีทีพกัขนาดใหญ่สไตลว์ิวล่า เป็นอาคาร 

2 ชัน ชันล่างเป็นมุมโซฟาเป็นส่วนพืนทีนั งเล่น และมีโต๊ะเก้าอีสําหรับรับประทานอาหาร มี

หอ้งครัวไวส้าํหรับทาํอาหาร ชนับนมีหอ้งพกั 2 หอ้งพกัทีเพียบพร้อมดว้ยสิงอาํนวยความสะดวก 

 โรงแรม บารีละไม รีสอร์ท เป็นรีสอร์ททีสร้างขึนทีมีแนวคิดการตกแต่งให้มี

ความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติและสัมพนัธ์กบัชุมชนแถวนันทีมีการประกอบอาชีพชาวประมงมาก

ทีสุด 

1. มีแนวคิดสอดคลอ้งกับพืนทีโดยรอบของโรงแรมทีมีหมู่บ้านประมงอยู่ใกลก้ับ

โรงแรม จึงดีไซน์ออกแบบตกแต่งอาคารดว้ยไมไ้ผ ่ทีมาจากแนวคิดนาํเครืองมือประมงโบราณใน

การหาปลา คือ ซุม้ดกัปลา ทีทาํจากไมไ้ผ ่จะเป็นลกัษณะเสน้ๆ จากตรงนีเลยมาประยกุตส์ร้างหุม้ตวั

อาคารดว้ยไมไ้ผ ่และตกแต่งเครืองมือประมงภายในไวบ้างส่วน 

2. สภาพแวดลอ้มเป็นธรรมชาติ โดยการปลูกตน้ไมไ้วห้ลากหลาย แต่จะเน้นปลูกตน้

ไผ่ไวโ้ดยรอบเป็นจาํนวนมาก เพือให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทีประยุกต์ใชไ้มไ้ผ่มาหุ้มตัวอาคาร 

นอกจากนีตน้ไผย่งัช่วยในการกาํบงัลม ฝนได ้และช่วยใหค้วามร่วมเงาของโรงแรม 

โรงแรมบารีละไม รีสอร์ท จังหวดัระยอง ก็มีแนวความคิดในการออกแบบทังการ

ก่อสร้างและการตกแต่งทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จะมีเนือหาแนวคิดทีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ

ผลงานขา้พเจา้ 

 

วเิคราะห์สถานทีเพอืตดิตงัผลงาน 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์ความงดงามของชีวิตชาวประมง : การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เพือการตกแต่งโรงแรมบารีละไม ตาํบลแกลง จังหวดัระยอง เป็นการ

ประยกุตผ์ลงานติดตงัเพือใหโ้รงแรมมีความสวยงามมากยงิขึน และเสริมใหท้างโรงแรมมีความโดด

เด่นและชัดเจนทังในด้านแนวคิดและสถานทีจะสือความหมายของวิถีชีวิตประมง และความ

ตอ้งการของสถานทีต่อการรับแขกเขา้มาหอ้งพกั ใหแ้ขกพกัผอ่น ผอ่นคลายดว้ยภาพผลงานทีติดตงั

ภายในแต่ละจุดของโรงแรม ทงัหมดนีมีความสอดคลอ้งทีมีความเชือมโยงกนักบัแนวคิด ผลงานที

สร้างขึนมานอกจากแนวความคิดแลว้ยงัตอ้งสร้างผลงานเป็นตวัเชือมความสัมพนัธ์ในดา้นอืน เช่น 

รูปแบบ ขนาดผลงานทีมีความเหมาะสมของแต่ละห้องหรือจุดทีติดตงัผลงาน การจดัวางและการ

เลือกใชสี้ของภาพทีนาํมาสร้างสรรคต์อ้งให้เกิดความเหมาะสมกบัการตกแต่งภายในของโรงแรม 

บารีละมยั รีสอร์ท  
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ภาพที 43 ภาพแสดงใหเ้ห็นถึงภายในหอ้ง 

 

 
 

ภาพที 44 ภาพแสดงใหเ้ห็นถึงภายในหอ้ง 
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 การออกแบบตกแต่งภายในแต่ละจุดหรือห้องพกั ก็จะแตกต่างกันออกไป โดยการ

ออกแบบตอ้งใหห้อ้งนนัมีความโดดเด่นและกลมกลืนกนัภายในห้อง ภาพรวมของห้องจะตกแต่ง

ดว้ยสีขาว หรือสีเอิร์ทโทนแต่งดว้ยหมอน ทีเป็น สีเขียน สีฟ้า สีม่วง วางบนโซฟาหรือเตียง ห้องจะ

ดูสะอาดตา งดงามไดอ้ย่างมีรสนิยม เป็นห้องทีพืนจะต่างระดบัแบ่งเป็นโซนทีพกักบัจุดนั งเล่น

พกัผอ่น ภายในหอ้งทีมีอยูจ่ะแต่งดว้ยภาพดอกไมท้วัไป ซึงส่วนนีจะทาํใหห้อ้งพกัไม่สอดคลอ้งกบั

แนวคิดการสร้างของโรงแรมและยงัขาดความเหมาะสมในการติดตงั และมีผลงานนอ้ยมาก เลยตอ้ง

มีศิลปะภาพพิมพใ์นวิทยานิพนธชุ์ดนีเขา้ไปตกแต่งภายใน เพือสร้างบรรยากาศใหค้วามสุนทรียแ์ละ

ความกลมกลืนกบัสถานทีอยูก่บักบัทะเลและวิถีชีวิตชาวบา้นประมงทีตงัอยู่ใกลก้บัโรงแรม ดงันัน

สามารถสร้างความประทบัใจใหก้บัแขกผูที้มาพกัไดอี้กทางหนึง ทงันีผลงานชุดนีจะสอดคลอ้งทงั

แนวคิดในการสร้างโรงแรมและผลงานศิลปะชุดนีไปดว้ยกนัอยา่งไม่ติดขดัอะไร 

 

ผลงานการสร้างสรรค์และการนําไปตดิตงัภายในสถานที 

การสร้างสรรค์ ในผลงานความงดงามของชีวิตชาวประมง : การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะภาพพิมพเ์พือการตกแต่งโรงแรมบารีละไม ตาํบลแกลง จงัหวดัระยอง มีขนัตอนนาํเสนอดงันี 

1. การสร้างสรรคผ์ลงาน 

2. การจาํลองการติดตงั 

3. การติดตงัผลงานภายในสถานที 

ผลงานการสร้างสรรค์ 

 ผลงานการสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ความงดงามของชีวิตชาวประมง : การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะภาพพิมพเ์พือการตกแต่งโรงแรมบารีละไม ตาํบลแกลง จงัหวดัระยอง การสร้างสรรค์

วิทยานิพนธ์ชุดนีให้ความสําคัญกับการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผ่านบรรยากาศ

ช่วงเวลาตามทัศนะของขา้พเจ้าเอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น   เห็นถึง

ความสําคัญและนํามาใช้เป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง  โดย

การศึกษาคน้ควา้ทดลองเทคนิคทีเหมาะสมในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี   เป็นการศึกษา

ขอ้มลูและเทคนิคในการสร้างสรรคใ์นระยะเวลาหนึงซึงมีการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์

ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจร่วมทงัยงัสมัผสัไดถึ้งบรรยากาศแบบนี

อยูต่ลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและใหค้วามรู้สึกอบอุ่น สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความงดงามของชีวิตชาวประมง  การ

สร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ ในหัวขอ้ ความงดงามของชีวิตชาวประมง โดยตอ้งการแสดงถึง ความ

ผกูพนัระหว่างวิถีชีวิตของชาวประมงกบัสิงแวดลอ้ม ตามเนือหาของทางโรงแรมทีว่า ความเรียบง่าย
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และผสมผสานภูมิปัญญาชาวบา้น โดยผา่นกระบวนการสร้างสรรคอ์งคป์ระกอบทางศิลปะทีแสดง

ถึงความอบอุ่น ความสุข และความรู้สึกทีไดรั้บจากสิงแวดลอ้มรอบๆตวั 

 การตดิตงัผลงานภายในโรงแรม 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างผลงานการสร้างสรรค์กบัสถานทีติดตงั การสร้างสรรค์ผลงาน

ภาพพิมพ ์ในหวัขอ้  ความงดงามของชีวิตชาวประมง : การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพเ์พือ

การตกแต่งโรงแรมบารีละไม ตาํบลแกลง จงัหวดัระยอง ก็เพือทีจะใหมี้ความสมัพนัธส์อดคลอ้งกบั

สถานทีการตกแต่ง ทาํใหเ้กิดความงามในบริเวณทีติดตงัผลงานและให้เป็นจุดเด่น ตามทีไดก้ล่าว

วิเคราะห์ข้อมูลสถานทีและผลงาน โดยคาํนึงแนวความคิดในการตกแต่งทีเป็นหลกัในการ

สร้างสรรค ์ซึงมีความสอดคลอ้งกนัระหว่าง ผลงานทีสร้างสรรคก์บัโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท ได้

อยา่งลงตวั โดยนาํวิถีชีวิตของชาวประมง มาบอกเรืองราวของแนวความคิดโรงแรมไดดี้ ดงันันใน

การนาํเสนอเนือหา รูปแบบทีเกียวกบัวิถีชีวิตของชาวประมงในความงามของสภาพแวดลอ้ม จึงได้

สอดคลอ้งส่งเสริมไปดว้ยกนัได้ สัมพนัธ์อีกหนึงคือ การออกแบบผลงานในแต่ละชิ นให้มีความ

สวยงามและสอดคลอ้งกบัจุดทีติดตงั การติดตงัจึงมีความจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์ถึงความสมสวน ความ

เหมาะสมกบัพืนที เช่น สีภายในสถานที ภาพรวมของหอ้งว่ามีการตกแต่งไปตามสีอะไร การจดัวาง

องคป์ระกอบต่างๆ เช่น เตียง โซฟา เป็นในทิศทางใดบา้ง แลว้มาวิเคราะห์พืนทีจะวางผลงานศิลปะ

อยา่งไรให้ก่อเกิดความงาม ความสมบูรณ์ให้กบัสถานที  ในการทาํวิทยานิพนธ์ชุดนี ไดน้าํเสนอ

ผลงาน จาํนวน 6 ชินในการติดตงัผลงานในโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท  เพือทีเลือกในการติดตงัมี 6 

จุด ดงันี 

1. จุดที 1 ตรง Lobby ติดตงัผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 4 

2. จุดที 2 ห้อง Beach Front Villa  จุดทีเป็นพืนทีครัว นั งรับประทานอาหาร ติดตงั

ผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 3 

3. จุดที 3 หอ้ง Beach Front Villa จุดทีเป็นพืนทีรับแขก ติดตงัผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 5 

4. จุดที 4 ห้อง Beach Front Villa  จุดทีเป็นพืนทีห้องนอน ติดตงัผลงานวิทยานิพนธ ์

ชินที 6 

5. จุดที 5 ห้อง Beach Front Deluxe ห้องทีเป็นชุดรับแขกแบบพืนนั งพกัผ่อน ติดตงั

ผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 1 

6. จุดที 6 ห้อง Beach Front Deluxe ห้องทีเป็นชุดรับแขกแบบชุดโซฟา ติดตงัผลงาน

วิทยานิพนธ ์ชินที 2 
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ภาพที 45 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ์นที 1 

 

ภาพผลงาน ชือ  พืนที เวลา ความสุข No.1  ใชเ้ทคนิค  ภาพพิมพ ์แกะไม ้ มีขนาด 80 x 

100 cm. เป็นภาพแสดงออกเนือหาเรืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง โดยมุ่งเน้นเนือหา

ภาพรวมกนัทงัโครงการวิทยานิพนธ ์คือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผ่านบรรยากาศ

ช่วงเวลาตามทัศนะของขา้พเจ้าเอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น   เห็นถึง

ความสําคัญและนํามาใช้เป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง  โดย

การศึกษาคน้ควา้ทดลองเทคนิคทีเหมาะสมในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี   เป็นการศึกษา

ขอ้มลูและเทคนิคในการสร้างสรรคใ์นระยะเวลาหนึงซึงมีการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์

ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจร่วมทงัยงัสมัผสัไดถึ้งบรรยากาศแบบนี

อยูต่ลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและใหค้วามรู้สึกอบอุ่น สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความงดงามของชีวิตชาวประมง ขา้พเจา้ มี
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การออกแบบรูปแบบผลงานผ่านเทคนิคภาพพิมพ์ไม ้การแกะทีทิ งเส้น ให้ดูมีจังหวงัของการ

เคลือนไหวของเส้น ภาพจะเป็นสีโทนนําตาล เป็นภาพทีแสดงถึงการพกัผ่อนทีหลงัจากกลบัมา

ทาํงานอยา่งหนกั หยดุพกั องคป์ระกอบไม่อึดอดั มีการแกะทิงปล่อยวาง 

 

 
 

ภาพที 46 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ์นที 2 

 

ภาพผลงาน ชือ  พืนที เวลา ความสุข No.2 ใชเ้ทคนิค ภาพพิมพ ์แกะไม ้ขนาด  68 x 100 

cm. เป็นภาพแสดงออกเนือหาเรืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง โดยมุ่งเน้นเนือหา

ภาพรวมกนัทงัโครงการวิทยานิพนธ ์คือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผ่านบรรยากาศ

ช่วงเวลาตามทัศนะของข้าพเจ้าเอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น เห็นถึง

ความสําคัญและนํามาใช้เป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง โดย

การศึกษาคน้ควา้ทดลองเทคนิคทีเหมาะสมในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธชุ์ดนี เป็นการศึกษาขอ้มลู
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และเทคนิคในการสร้างสรรค์ในระยะเวลาหนึงซึงมีการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์

ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจร่วมทงัยงัสมัผสัไดถึ้งบรรยากาศแบบนี

อยูต่ลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและใหค้วามรู้สึกอบอุ่น สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความงดงามของชีวิตชาวประมง ขา้พเจา้ มี

การออกแบบรูปแบบผลงานผา่นเทคนิคภาพพิมพไ์ม ้ในผลงานจะเป็นช่วงเวลายามเยน็ จะใชโ้ทนสี

ของสีเขียวอ่อน ทาํให้ภาพดูสบายตา น่าสนใจ เหมาะกับการติดตังภายในห้องนอน ดูแลว้มี

ความรู้สึกผอ่นคลายแก่ผูพ้บเห็น 

 

 
 

ภาพที 47 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ์นที 3 

 

ภาพผลงาน ชือ พืนที เวลา ความสุข No. 3 เทคนิค ภาพพิมพ ์แกะไม ้ขนาด  80  x 110 

cm.  เป็นภาพแสดงออกเนือหาเรืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง โดยมุ่งเน้นเนือหา

ภาพรวมกนัทงัโครงการวิทยานิพนธ ์คือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผ่านบรรยากาศ

ช่วงเวลาตามทัศนะของขา้พเจ้าเอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น   เห็นถึง

ความสําคัญและนํามาใช้เป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง  โดย

การศึกษาคน้ควา้ทดลองเทคนิคทีเหมาะสมในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี   เป็นการศึกษา

ขอ้มลูและเทคนิคในการสร้างสรรคใ์นระยะเวลาหนึงซึงมีการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์

ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจร่วมทงัยงัสมัผสัไดถึ้งบรรยากาศแบบนี

อยูต่ลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและใหค้วามรู้สึกอบอุ่น สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความงดงามของชีวิตชาวประมง ขา้พเจา้ มี
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การออกแบบรูปแบบผลงาน ทีเป็นบา้นชาวประมงทีทอดเรียงยาว มีการใชชี้วิตโดยการนาํผา้มาตาก

หน้าบา้น มีเงากระทบลงไปในนํา  ทงัหมดนีลว้นแลว้บอกถึงความเรียบง่ายของชาวบา้นประมง 

ความสุขทีอยูด่ว้ยกนัแต่ละบา้นใกล้ๆ กนั รู้สึกไดว้่ามีความอบอุ่น และบรรยากาศทีเรียบง่าย เป็นการ

ดาํเนินวิถีชีวิตของผูค้นแถวนนั  

 

 
 

ภาพที 48 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ์นที 4 

 

ภาพผลงาน ชือ  พืนที เวลา ความสุข No.4  เทคนิค  ภาพพิมพ ์แกะไมข้นาด 100  x 140 

cm.  เป็นภาพแสดงออกเนือหาเรืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง โดยมุ่งเน้นเนือหา

ภาพรวมกนัทงัโครงการวิทยานิพนธ ์คือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผ่านบรรยากาศ

ช่วงเวลาตามทัศนะของขา้พเจ้าเอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น   เห็นถึง

ความสําคัญและนํามาใช้เป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง  โดย

การศึกษาคน้ควา้ทดลองเทคนิคทีเหมาะสมในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี   เป็นการศึกษา

ขอ้มลูและเทคนิคในการสร้างสรรคใ์นระยะเวลาหนึงซึงมีการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์

ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจร่วมทงัยงัสมัผสัไดถึ้งบรรยากาศแบบนี

อยูต่ลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและใหค้วามรู้สึกอบอุ่น สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างให้เกิดแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความงดงามของชีวิตชาวประมง ขา้พเจา้ มี

การออกแบบรูปแบบผลงาน ทีเป็นบา้นชาวประมงทีทอดเรียงยาว มีการใชชี้วติ  ทงัหมดนีลว้นแลว้
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บอกถึงความเรียบง่ายของชาวบา้นประมง ความสุขทีอยู่ดว้ยกนัแต่ละบ้านใกล้ๆ กนั รู้สึกไดว้่ามี

ความอบอุ่น และบรรยากาศทีเรียบง่าย เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตของผูค้นแถวนนั 

 

 
 

ภาพที 49 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ์นที 5 

 

ภาพผลงาน ชือ  ชือผลงาน  พืนที เวลา ความสุข No. 5 เทคนิค ภาพพิมพ ์แกะไม ้ขนาด 

149  x 100 cm. เป็นภาพแสดงออกเนือหาเรืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง โดยมุ่งเน้น

เนือหาภาพรวมกันทังโครงการวิทยานิพนธ์ คือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผ่าน

บรรยากาศช่วงเวลาตามทศันะของขา้พเจา้เอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น   

เห็นถึงความสําคัญและนํามาใชเ้ป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง  

แสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจร่วม
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ทงัยงัสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศแบบนีอยู่ตลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและให้ความรู้สึกอบอุ่น 

สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความ

งดงามของชีวิตชาวประมง ขา้พเจา้ มีการออกแบบรูปแบบผลงาน ทีเป็นบา้นชาวประมงทีมีทางเดิน

ดว้ยไมไ้ผ ่ระหว่างมีเรือจอดพกัอยู ่ ทงัหมดนีลว้นแลว้บอกถึงความเรียบง่ายของชาวบา้นประมง ใน

บรรยากาศทีเรียบง่าย เป็นการดาํเนินวิถีชีวิตของผูค้นแถวนนั เป็นช่วงเวลายามเยน็ จะใชโ้ทนสีนาํ

เงินและสีเหลืองทีมีพระอาทิตยก์าํลงัจะตก  เป็นภาพทีมองแลว้เขา้ถึงวิถีชีวิตไดดี้ 

 

 
 

ภาพที 50 ภาพผลงานวิทยานิพนธชิ์นที 6 

 

ภาพผลงาน ชือ  ชือผลงาน  พืนที เวลา ความสุข No. 6 เทคนิค ภาพพิมพ ์แกะไม ้ขนาด 

45  x 100 cm. เป็นภาพแสดงออกเนือหาเรืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง โดยมุ่งเน้น

เนือหาภาพรวมกันทังโครงการวิทยานิพนธ์ คือ การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกโดยผ่าน

บรรยากาศช่วงเวลาตามทศันะของขา้พเจา้เอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความอบอุ่น   

เห็นถึงความสําคัญและนํามาใชเ้ป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลาหนึง  

แสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั ขา้พเจา้รู้สึกชืนชอบ ประทบัใจร่วม

ทงัยงัสัมผสัไดถึ้งบรรยากาศแบบนีอยู่ตลอดเวลา  ในวิถีชีวิตทีเรียบง่ายและให้ความรู้สึกอบอุ่น 

สงบสบายแก่จิตใจจึงสร้างใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะภาพพิมพเ์รือง ความ

งดงามของชีวิตชาวประมง ขา้พเจา้ มีการออกแบบรูปแบบผลงาน ยามเยน็ในช่วงเวลาพระอาทิตย์

กาํลงัจะตก ใชบ้รรยากาศของสีภาพโทนสีม่วงและสีนาํตาล เป็นภาพทีเป็นเกียวกบัแสงและริวคลืน

ของนาํ  
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 การนําเสนอการตดิตงัผลงาน จะจาํลองเสนอในรูปแบบ 3 มิติ 

 การนาํเสนอแบบจาํลองการติดตงัครังนี ข้าพเจา้นาํเสนอในรูปแบบการติดตงัผลงาน

แบบ 3D เคลือนไหว มีความยาว 4:05 นาที มีการเคลือนไหวไปทีจุดต่างๆ 6 จุดทีติดตงัผลงาน แต่

ละพืนทีจุดติดตงัผลงานและแสดงภูมิทศัของพืนทีโรงแรม บารีละไม รีสอร์ท มีดงันี  

ภาพแสดง วีดีโอ 3D แสดงการเคลือนไหว  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 51 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 52 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 



 55

 

ภาพที 53 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 54 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 55 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 56 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 57 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 58 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 59 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 60 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 61 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 62 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 63 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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ภาพที 64 ภาพแสดงการเคลือนไหว 3 D 
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 การตดิตงัผลงานภายในสถานท ี

 จุดที 1 พืนที  Lobby ติดตงัผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 4  

 

 

  
 

                                ภาพก่อนการติดตงั   

                                      

  

 

  ภาพเมือติดตงัผลงาน 

 

ภาพที 65 ภาพแสดงการติดตงั ก่อน – หลงัติดตงั 
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ในการติดตงัผลงาน ชือ  พืนที เวลา ความสุข No. 4  ตรงพืนที Lobby  มีพืนทีค่อนขา้ง

กวา้งขวาง ส่วนพืนทีติดตงัผลงานจะเป็นบริเวณดา้นหลงัของ Lobby จะเป็นพืนทีวาง  ในการติดตงั

พืนทีส่วนนีผลงานทีสร้างสรรคจ์ะมีขนาดใหญ่ตามพืนที เพือใหพื้นทีมีพลงั ปะทะสายตาต่อผูเ้ขา้มา

ติดต่อโรงแรม จะเป็นผลงานทีเป็นภาพทีมองแลว้สามารถเดินเขา้ไปในผลงานได ้เป็นมิติ เพือที

ไม่ใหพื้นทีตรงนีดูตนัมากเกินไป ผลงานสร้างสรรค์จะเป็นโทนสีเขียน เพือทีจะให้สอดคลอ้งกบั

บริเวณโดยรอบของ Lobby จะเปิดโล่ง มองเห็นตน้ไมโ้ดยรอบ และผลงานยงัเป็นช่วยสร้างสุนทรีย์

ภาพความงามของพืนที 

จุดที 2  หอ้ง Beach Front Villa จุดทีเป็นพืนทีครัว นงัรับประทานอาหาร ติดตงัผลงาน

วิทยานิพนธ ์ชินที 3 

 

 

 

 

 

 

 

                  

   ภาพก่อนการติดตงั  

                            

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพเมือติดตงัผลงาน 

 

ภาพที 66 ภาพแสดงการติดตงั ก่อน – หลงัติดตงั 
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ในการติดตงัผลงาน ชือ พืนที เวลา  ความสุข No. 3  ตรงพืนที จุดที ห้อง Beach Front 

Villa  จุดทีเป็นพืนทีครัว นั งรับประทานอาหาร ติดตงัผลงานวิทยานิพนธ์ ชินที 3 ผลงานชินนี

เหมาะกบัพืนทีตรงนี เนืองจากมีการเลือกใชสี้ทีสอดคลอ้งกบัพืนที สีของโต๊ะไมที้วางสาํหรับทาน

อาหาร สีของฝากผนงัทีอยูด่า้นในตรงครัวทีเป็นสีเขียว  พืนทีตรงนีเป็นจุดทานอาหารเป็นจุดรวม

ของแขกทีมาพกัหอ้งนีเป็นกลุ่มหลายๆ ท่าน ในภาพทีสือความหมายของความอบอุ่นทีการอยู่รวม

ของบา้นเป็นแถวเรียงยาว และการใชสี้ของภาพเหมาะกบัผดิฝาผนงัทีเป็นปูนเปลือยของพืนทีตรงนี

ไดดี้  

 จุดที 3 หอ้ง Beach Front Villa จุดทีเป็นพืนทีรับแขก ติดตงัผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                          

                                   

                                        

 

 

 

 

                 

   
 

 

 

 

ภาพที 67 ภาพแสดงการติดตงั ก่อน – หลงัติดตงั 

 

ภาพก่อนการติดตงั 

ภาพเมือติดตงัผลงาน 
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ในการติดตงัผลงาน ชือ พืนที  เวลา  ความสุข No. 5  ตรงพืนที จุดที ห้อง Beach Front 

Villa  จุดทีเป็นพืนทีรับแขก  พืนทีตรงนีจะเป็นจุดทีเปิดประตูเขา้ก็จะเจอภาพนี  พืนทีบริเวณนี

ค่อนขา้งจะแคบ เลยเลือกสร้างสรรคผ์ลงานทีเป็นมองเป็นมิติ ดูลึกเขา้ไป จะเป็นผลงานทีมีสะพาน

ไมไ้ผที่ทอดยาวออกไปแลว้เจอบา้นใกล้ๆ  บริเวณดา้นขา้งมีเรือจอดพกัอยู่ ในช่วงเวลาบรรยากาศ

ตอนเยน็ทีพระอาทิตยก์าํลงัจะตก  ใชสี้บรรยากาศทีเป็นสีนาํเงิน และมีสีเขียว นาํตาล จากสีอืนๆใน

พืนทีตรงนีเขา้ไปในผล เพือให้สอดคลอ้งและกลมกลืนกนัการติดตงั ผลงานชินนีจะช่วยเสริมให้

พืนทีรับแขกดูกวา้งขึนดว้ยมิติทีมองเขา้ไปผลงาน 

 จุดที 4 หอ้ง Beach Front Villa จุดทีเป็นพืนทีหอ้งนอน ติดตงัผลงานวิทยานิพนธ ์ชินที 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  68 ภาพแสดงการติดตงั ก่อน – หลงัติดตงั 

ภาพก่อนการติดตงั 

ภาพเมือติดตงัผลงาน 
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ในการติดตงัผลงาน ชือ พืนที  เวลา  ความสุข No. 6 ตรงพืนที จุดที ห้อง Beach Front 

Villa จุดทีเป็นหอ้งนอน ภายในหอ้งจะฝาผนงัปูนเปลือย ตกแต่งหมอนดว้ยสีม่วง ในการสร้างสรรค์

ผลงานจึงได้ออกแบบผลงานทีเป็นบรรยากาศตอนพระอาทิตยต์ก จะใช้โทนสีออกสีม่วง กบัสี

เหลืองนาํตาลอ่อน เพือใหเ้ขา้สอดคลอ้งภายในหอ้ง เลือกจุดทีติดตงัผลงานไวบ้นหวัเตียงทีนอน  

จุดที 5 หอ้ง Beach Front Deluxe หอ้งทีเป็นชุดรับแขกแบบพืนนงัพกัผอ่น ติดตงัผลงาน

วิทยานิพนธ ์ชินที 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 69 ภาพแสดงการติดตงั ก่อน – หลงัติดตงั 

ภาพก่อนการติดตงั 

ภาพเมือติดตงัผลงาน 



 72

ในการติดตงัผลงาน ชือ พืนที เวลา ความสุข No.1 ตรงพืนที Beach Front Deluxe หอ้งที

เป็นชุดรับแขกแบบพืนนงัพกัผอ่น ในพืนทีของหอ้งนีจะเป็นพืนทีตกดว้ยไมเ้ป็นส่วนใหญ่ ในการ

สร้างสรรค์ผลงานชิ น จะเลือกใช้ผลงานทีเป็นภาพโทนสีนาํตาล เพือทีจะสร้างความกลมกลืน

สมัพนัธก์นัภายในหอ้ง เป็นภาพเรือทีกาํลงัจอดนิง หลงัจากกลบัมาออกไปในทะเล ไดเ้ลือกวางจุด

ตรงทีนงัพกัผอ่น มองภาพนีแลว้ก็จะมองเห็นทะเล จากจุดทีนอน จะสอดคลอ้งกบัการจดัวางพืนที 

 จุดที 6 ห้อง Beach Front Deluxe ห้องทีเป็นชุดรับแขกแบบชุดโซฟา ติดตงัผลงาน

วิทยานิพนธ ์ชินที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 70 ภาพแสดงการติดตงั ก่อน – หลงัติดตงั 

 

 

ภาพก่อนการติดตงั 

ภาพเมือติดตงัผลงาน 
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ในการติดตงัผลงาน ชือ พืนที  เวลา  ความสุข No.2 ตรงพืนที Beach Front Deluxe ห้อง

ทีเป็นชุดรับแขกแบบชุดโซฟา ภายในห้องนีจะเป็นชุดโซฟา แลว้มีหมอนสีเขียววางตกแต่ง พืนที

ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว แลว้มีส่วนตกแต่งก็จะมีสีเขียวเขา้มาช่วยใหม่ให้ดูจืดจนเกินไป ในผลงานที

สร้างสรรคส์าํหรับหอ้งนีจะเป็นผลงาน รูปเรือ ทีกาํลงัจดัพกั และใชสี้บรรยากาศโทนทีเป็นสีเขียว 

จะทาํใหห้อ้งสบายตา น่าพกัผอ่นอยา่งยงิ ผลงานจะสอดคลอ้งไปตามการจดัตกแต่งภายใน 
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บทที 5 

สรุปผลในการทําวทิยานิพนธ์ 

 

 ในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี เป็นการคน้ควา้ศึกษาขอ้มูลเพือสร้างความเขา้ใจ

ใหก้บัตนเองและสอดคลอ้งกบัแนวความคิด ซึงเป็นตวัอยา่งทีดีในการเรียนรู้ ถา้รู้จกัพิจารณาสงัเกต 

และทาํความเขา้ใจ ซึง  ศิลปะเป็นวิธีการหนึงของการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึก

ทีเป็นภาษาสากลทีสามารถรับรู้ร่วมกนัได ้ ผา่นทางกระบวนการในการสร้างสร้างสรรคผ์ลงาน 

การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธชุ์ดนีใหค้วามสาํคญักบัการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก

โดยผา่นบรรยากาศช่วงเวลาตามทศันะของขา้พเจา้เอง เป็นความสุขสงบและมีความหมายถึงความ

อบอุ่น   เห็นถึงความสาํคญัและนาํมาใชเ้ป็นสือทางศิลปะเพือเป็นสือให้เห็นถึงวิถีชีวิตในช่วงเวลา

หนึง  โดยการศึกษาคน้ควา้ทดลองเทคนิคทีเหมาะสมในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี   เป็น

การศึกษาขอ้มลูและเทคนิคในการสร้างสรรคใ์นระยะเวลาหนึงซึงมีการแสดงออกทางความคิดและ

อารมณ์ความรู้สึกในทศันะส่วนตวั แต่กระบวนการศึกษาวิทยานิพนธ์มีกรอบเงือนไขในการศึกษา

คือ บริบทของสถานทีเขา้มาเกียวขอ้ง จากการทีขา้พเจา้ไดศึ้กษาวิเคราะห์สถานทีให้สัมพนัธ์กับ

ผลงานและแนวคิดของขา้พเจา้ คือ โรงแรม บารีละไม รีสอร์ท จงัหวดัระยอง โดยพยายามวิเคราะห์

แนวความคิดหลงัของสถานทีรวมถึงวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ดาํเนินโครงการให้มี

ความสมัพนัธส์อดคลอ้งระหว่างผลงานกบัสถานทีในการติดตงั เพือใหเ้กิดความกลมกลืนและสร้าง

ความโดดเด่นใหก้บัสถานที  

 ในกระบวนการสร้างสรรคที์ไดศึ้กษามาทงัหมดนี ทาํใหข้า้พเจา้ไดรั้บความรู้และความ

พฒันาความคิด การวิเคราะห์ การสร้างผลงานศิลปะและการออกแบบติดตังผลงานให้เข้ากับ

สถานที  และได้พฒันาศกัยภาพในการทาํงานศิลปะเพิมยิงขึนและพอใจในผลงานทีออกมาเป็น

อย่างยิง แต่ทงันีนันการสร้างสรรค์ผลงานนันสามารถสือแสดงให้เห็นถึงความผสมผสานกนัใน

ความงามทงัดา้นศิลปกรรมและความงามดา้นสถาปัตยกรรม นนัมีความสอดคลอ้งทีไปติดทางเดียว 

และสามารถส่งเสริมซึงกนัและกนัใหเ้กิดคุณค่าทางความงามในสุนทรียะ 

 

  



75 
 

รายการอ้างองิ 

ภาษาไทย 

กญัญา   เจริญศุภกุล. (2550).   ภาพพมิพ์หิน.  อมรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิชชิง. 

กิติมา   อมรทตั. (2530).  ความหมายของศิลปะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รสภาลาดพร้าว.  

ชะลดู นิมเสมอ. (2531).   องค์ประกอบศิลป์. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

นวลนอ้ย บุญวงษ.์ (2544).  หลกัการออกแบบ.  พิมพค์รังที 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์   

มหาวิยาลยั. 

อิทธิพล ตงัโฉลก. (2537).  ความคดิสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: โอเดียนโตร์. 

  

ภาษาต่างประเทศ 

Vincent van Gogh.  (2014).  The Starry Night. accessed June 17.  available from http://www. 

vincent-van-gogh-gallery.org/The-Starry-Night.html 

__________. (2014).  Bridge over a Pool of Water Lilies. accessed June 17.  available from 

http://www.vincent-van-gogh-gallery.org/The-Starry-Night.html 

 



76 

 

ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ-สกุล  นายมนทัพงค ์ เซ่งฮวด 

ทีอยู ่   152 หมู่ 10 ตาํบล พนางตุง อาํเภอ ควนขนุน จงัหวดั พทัลุง 93150 

โทรศพัท ์  087-7609879 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2545  ระดบัประถม โรงเรียนบา้นธรรมเถียร 

พ.ศ. 2548  ระดบัมธัยมตน้ โรงเรียนพนางตุง 

 พ.ศ. 2550  ปวช. วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช 

 พ.ศ. 2551  ศิลปบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ สาขาภาพพิมพ ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

 พ.ศ. 2552  ศึกษาต่อปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาประยกุตศิลปศึกษา ภาควิชา 

  ประยกุตศิลปศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการผลงาน 

 พ.ศ. 2548   ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทวาดภาพบาติกในการประชุมทาง

 วิชาการ องคก์ารวิชาชีพระดบัภาคภาคใตค้รังที 14 

 พ.ศ. 2549  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ประเภทวาดภาพบาติกในการประชุมทาง

 วิชาการองคก์ารวิชาชีพระดบัภาคภาคใตค้รังที 15 

 พ.ศ. 2550  ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปิน

 แห่งชาติ รุ่นที 4" 

 พ.ศ. 2551  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 โครงประกวดวาดภาพบาติก "พ่อหลวงแห่ง

 แผน่ดินกบัศิลปวฒันธรรมพืนบา้นภาคใตบ้นลายผา้บาติก" 

 ไดรั้บรางวลัดีเด่นในการประกวดผลงานศิลปกรรม "ศิลปกรรมเยาวชน

 ทกัษิณ ครังที 6"  

 พ.ศ. 2552   ไดร่้วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาวป์ระจาํปี 

 2552 ครังที 26 

 พ.ศ. 2553   ไดร่้วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยาวป์ระจาํปี 

 2553 ครังที 27 

 

 



77 

 

 พ.ศ.2554  ร่วมแสดงนิทรรศการโครงการรางวลัสินคา้ไทยทีมีการออกแบบดีประจาํ

 ปี 2554 หรือ Design Excellent Award 2011 (DEmark 2011)  

 ไดร่้วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติประจาํปี 2554 ครังที 57 

 ได้รับเกียรติบัตรธุรกิจสร้างสรรค์ทีผ่านเข้ารอบตัดสินในรางวลัไทย

 สร้างสรรค์ประจําปี 2554 รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพ

 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขางานฝีมือและหตัถกรรม 

 พ.ศ. 2555  ร่วมแสดงนิทรรศการโครงการรางวลัสินคา้ไทยทีมีการออกแบบดีประจาํ

 ปี 2555 หรือ Design Excellent Award 2012 (DEmark 2012) 

  รับประกาศนียบตัรนักออกแบบ สถาบนั SME 20 อตัลกัษณ์สร้างสรรค ์

 เป็นนักออกแบบในโครงการสร้างองค์ความรู้เเละบุคลากรด้านการ

 ออกแบบผลิตภณัฑ์ฯ โดยสถาบันพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาด

 ยอ่ม สงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 

  เป็นนักออกแบบ โครงการพฒันาทักษะช่างและครูช่างศิลปหัตถกรรม

 พฒันาผลิตภณัฑ ์ใหก้บัศนูยศิ์ลปาชีพหัวป่าเขียว หมู่ที 7 ตาํบลทะเลน้อย 

 อาํเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโดย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ 

 (องคก์ารมหาชน)  

  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ อนัดบั 1 พร้อมโล่ ประกวดผลิตภณัฑส์ร้างสรรคภ์ูมิ

 ปัญญา จ.พทัลุง  ปี 2555 

 ไดรั้บเกียตริบตัรผ่านเขา้รอบ ในโครงการประกวดโครงการ Innovative 

 Craft Award 2012โดยศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ  

 มหาชน) 

  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.  

 พ.ศ.2556  ร่วมแสดงนิทรรศการโครงการรางวลัสินคา้ไทยทีมีการออกแบบดีประจาํ

  ปี 2556 หรือ Design Excellent Award 2013 (DEmark 2013)  

 

 

 

 

 



78 

 

 พ.ศ.2557 ไดรั้บรางวลัยอดเยยีม เขียนแผนธุรกิจส่งออกภาคใต ้พ.ศ. 2557  

  กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ 

 ไดรั้บรางวลัทายาทหัตถศิลป์ ประจาํปี 2557 โดย ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพ

 ระหว่างประเทศ 

  ร่วมแสดงนิทรรศการโครงการรางวลัสินคา้ไทยทีมีการออกแบบดีประจาํ

 ปี 2557 หรือ Design Excellent Award 2014 (DEmark 2014) 

 ร่วมแสดงนิทรรศการ “พิมพ-์ปัน-แต่ง” โครงการนิทรรศการวิทยานิพนธ์

 ของนกัศึกษาปริญญาโท คณะมณัฑนศิลป์ 

  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ประจาํปี 2557  


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography

