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52152305: สาขาวชิาประยกุตศิลปศึกษา 
ค าส าคญั: สายใยแห่งความผกูพนั 
 ปานิชา วรกรปิติกุล : สายใยแห่งความผกูพนั: การสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพเ์พื่อการ
ตกแต่งโรงแรมเดอะฮูเบน็, อ่าวบาร์กนัเตียง, เกาะลนัตาใหญ่, จ. กระบ่ี. อาจารยท่ี์ปรึกษา วทิยานิพนธ์: 
ผศ. ธีรวฒัน์ งามเช้ือชิต, อ. อุณรุท กสิกรกรรม และ ผศ.ไพรวลัย ์ดาเกล้ียง.  102 หนา้. 
 
 การสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพ ์เร่ือง “สายใยแห่งความผกูพนั ” เป็นการสร้างสรรค์
ผลงานภาพพิมพเ์พื่อการตกแต่งภายในโรงแรมเดอะฮูเบน็ อ่าวบาร์กนัเตียง เกาะลนัตาใหญ่ จ .กระบ่ี 
โรงแรมเดอะฮูเบน็ เป็นท่ีพกัแนวโมเดิร์นร่วมสมยัท่ีคงไวซ่ึ้งความอบอุ่น มีพื้นท่ีตั้งอยูติ่ดกับริมหนา้ผา 
ซ่ึงมีทศันียภาพของทะเลท่ีสวยงามท่ีสามารถดึงดูดและตอ้งสนองผูท่ี้มีพกัตอ้งการหลบหลีกจาก
ความวุน่วาย มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบมีความเป็นส่วนตวั โครงสร้างของอาคารเนน้ความปลอดโปร่ง 
สบาย มีการน าสีของส่ิงแวดลอ้มเขา้มาร่วมตกแต่งบางส่วน ภูมิสถาปัตย ์ใหค้วามส า คญัในการ
ออกแบบแสงเงาธรรมชาติเป็นหลกั 
 ผลงานภาพพิมพส์ร้างข้ึนเพื่อตกแต่งภายในโรงแรมเดอะฮูเบน็ อ่าวบาร์กนัเตียง เกาะลนั
ตาใหญ่ จ . กระบ่ี ไดน้ าเสนอความงามของมุมมองวถีิชีวติภาคใต ้ถ่ายทอดออกมาเป็นงาน
สร้างสรรคเ์ชิงสัญลกัษณ์ท่ีใหค้วามรู้สึกผกูพนั ผนวกความตอ้งการถ่ ายทอดตามทศันคติของ
อารมณ์ความรู้สึกประทบัใจในวถีิชีวติภาคใตท่ี้ไดรั้บจากประสบการณ์ตรง โดยมีการตดัทอนจน
เหลือแกนแทท่ี้ใหค้วามรู้สึกเรียบง่ายในวถีิชีวติ ส่ือใหเ้ห็นถึงอารมณ์ความผกูพนักบัส่ิงแวดลอ้ม 
และหยบิยกลวดลายของผา้ปาเตะ๊มาถ่ายทอดถึงวถีิชีวติความเรียบง่าย ความอบอุ่น ความคิดถึง 
 การสร้างสรรคผ์ลงานภาพพิมพเ์พื่อการตกแต่งภายใน โรงแรมเดอะฮูเบน็ อ่าวบาร์กนัเตียง 
เกาะลนัตาใหญ่ จ.กระบ่ี เกิดจากการสอดคลอ้งกนัระหวา่งแนวความคิดของโรงแรมกบัแนวความคิด 
ของผลงานภาพพิมพท่ี์สร้างสรรค ์คือตอ้งการตอบสนองความรู้สึกอบอุ่น เรีย บง่าย คิดถึง ผอ่น
คลายในวนัพกัผอ่น สร้างความโดดเด่น และความลงตวัใหก้บัโรงแรม เป็นการน าเองผลงานศิลปะ
เขา้มาประสานประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าและบทบาทของผลงานศิลปะ ก่อ
เกิดประโยชน์และผลทางความรู้สึกต่อจิตใจของสาธารณชนต่อไป 
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52152305: MAJOR: APPLIED ART STUDLES 
KEY WORD: THE RELATIONSHIP OF THE BOND  
 PANICHA WORAKORNPITIKUL: THE RELATIONSHIP OF THE BOND: THE 
PRINTMAKING PROJECT FOR THEHOUBEN KOH LANTA YAI, BA KAN TIAHG BAY, 
KOH LANTA. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. THEERAWAT NGARMCHUACHIT, 
AUNARUT KASIKONKRUM, AND ASST. PROF. PRAIWAN DAKLIANG.  102 pp. 
 
 The project of relationship of bond is the project to create Printmaking works to be 
installed in The Houben Koh Lanta Yai, Ba Kan Tiang Bay, Koh Lanta Krabi Province. The 
Houben hotel is the contemporary-modern style that has the warm and cozy ambience. The hotel 
is located on cliff which visitors can enjoy beautiful sea views and  convenient for visitors like 
tranquility and privacy. The hotel premises are constructed to be relaxing and to apply to colors of 
the encirons to the decoration in some part of hotel. Designer emphasize on the natural shadow 
and light. 
 The out-coming printmaking works for decorating The Houben Koh Lanta Yai, Ba 
Kan Tiang Bay, Koh Lanta Krabi Province reflect beauty of life style southern part which is 
manifested through various symbols that create the nostalgic feelings to the impression in 
southern style that obtain directly from experience accordingly reduce to the core of simple life 
and emphasise to a connection with environment and present the pattern of Pate fabric that show 
the simple life style, warmth and regarding. 
 This printmaking works for decorating The Houben Koh Lanta Yai, Ba Kan Tiang 
Bay, Koh Lanta Krabi Province is intiated from the linkage between the characteristics of the 
hotel and the painting creativity, which aims to give the relaxing, cozy, Spartan and remembrance 
relax on holidays, make the hotel unique and agree to the characteristics of the hotel. In addition, 
this project aims to add values to art works and use them to create piritual impacts on the public. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขอนอ้มระลึกพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ตลอดจนผลงานศิลปกรรมท่ี
ทรงคุณค่ายิง่ต่อวงการศิลปะ รวมทั้งธรรมชาติและทุกสรรพส่ิงท่ีใหป้ระสบการณ์ จนก่อเกิดจิตนา
การในการศึกษาการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาในการท าวทิยานิพนธ์ ตลอดจนคณาจารยใ์นภาควชิา
ประยกุตศิลปศึกษาทุกท่านท่ีใหค้  าแนะน าและค่อยช้ีแนะจนก่อเกิดวทิยานิพนธ์น้ี ขอขอบคุณ
โรงแรมเดอะฮูเบน็ อ่าวบาร์กนัเตียง เกาะลนัตาใหญ่ จ . กระบ่ี ส าหรับการตอ้นรับและการใหข้อ้มูล
อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบคุณทุกๆ ก าลงัใจ ท่ี ช่วยใหเ้กิดแรงใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน และขอใหค้วาม
ดีงามจงมีแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูท่ี้สนใจศึกษาหาความรู้ทางศิลปะสืบไป  
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