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53152309: สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ:  สุโขทัย 
 วัสนี เอี่ยมวชิรากุล: สุโขทัยในความทรงจ า: การสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสมเพื่อตกแต่งโรงแรมสุโขทัย 
เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.พรพรม  ชาววัง, รศ.ปรีชา ปั้นกล่ า และ รศ.ประภากร  
สุคนธมณี. 165 หน้า. 
 วิทยานิพนธ์นี้  เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานส่ือผสม    เพื่อตกแต่งโรงแรมสุโขทัย
เทรเชอร์   รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย 
 ในการด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้รวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนที่เก่ียวข้อง
กับพื้นที่ที่จะออกแบบติดต้ังผลงาน  ทั้งด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรม และรูปแบบการตกแต่งภายในของสถานที่ 
ตลอดจนส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของจังหวัติสุโขทัย เพื่อสร้างสมมุติฐานการออกแบบผลงาน  โดย
มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนการตกแต่งพื้นที่ภายในโรงแรม ที่ ส่ือให้เห็นถึงบรรยากาศของสุโขทัยแต่อดีต ซึ่งมีแต่
ความสุขสงบ ร่มเย็นดังค านิยามของเมืองสุโขทัยที่หมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข 
 ผลงานส่ือผสม ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคปะติดวัสดุลงบนแผ่นไม้ เน้นวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน 
กะลา ถ่าน เปลือกไข่ แผ่นทองแดง ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบรูปทรงก่ึงนามธรรมที่เรียบง่าย โดยได้แรงบันดาลใจจาก 
ส่ิงแวดล้อมของ เมืองสุโขทัย ตลอดจนรูปแบบของศิลปะ หัตถกรรม และวัฒนธรรมท้องถ่ิน เป็นต้น ผลงานทั้งหมดได้
ออกแบบมาด้วยโทนสีสุภาพของวัสดุธรรมชาติ ที่ให้ความรู้สึกถึงวิถีชีวิตในอดีต ที่มีความเรียบง่าย สงบ ภายใต้ 
ร่มเงาของพระพุทธศาสนา  
 ผู้วิจัย ได้สร้างสรรค์ผลงานส่ือผสมทั้งหมด 10 ผลงาน และจ าลองการติดต้ังในพื้นที่ของโรงแรม  4 จุด คือ 
 จุดที่ 1 บริเวณห้องนั่งพักคอย (Lobby) ที่ผนังหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ติดต้ังผลงาน”สุโขทัย
ในความทรงจ า1” ขนาด 125 x 165 ซม. แสดงความน่าสนใจด้วยการออกแบบรูปร่างภายนอกทรงเรขาคณิต
ทรงส่ีเหล่ียม ส่วนบนทรงจ่ัวแหลมคล้ายทรงหลังคาบ้าน ภายในภาพแบ่งโครงสร้างเป็นช่องด้วยเส้นตรง มีเนื้อหา
เร่ืองราวเก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม ของสุโขทัย แทรกอยู่ในแต่ละช่อง 
 จุดที่ 2 บริเวณห้องนั่งพักรับรองแขก (Lobby) ที่เดียวกันแต่เป็นที่ผนังด้านตรงกันข้ามเคาน์เตอร์
ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นส่วนของทางเดินเชื่อมต่อเข้าห้องจัดสัมมนา ติดต้ังผลงาน “สุโขทัยในความทรงจ า 2” ขนาด 
123 x 258 ซม. ที่ออกแบบรูปร่างเรขาคณิตทรงจ่ัวแหลมเช่นเดียวกันกับชิ้นที่1 แต่ขยายโครงสร้างย่อยของภาพ
ออกทางส่วนข้าง จึงใด้ผลงานทรงยาวขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของผนังที่ติดต้ัง 
 จุดที่ 3 และ 4 ห้องนอนแบบสุพีเรีย รูม (Superior Room) จ านวน 6 ห้อง และห้องนอนแบบดีลักซ์ รูม 
(Deluxe Room) จ านวน 2 ห้อง ติดต้ังผลงาน “สุโขทัยในความทรงจ า (3 ถึง10) รวม 6 ผลงาน ขนาดต่อชิ้น 30 x 240 ซม. 
ในจุดที่ 3 และ 4 ออกแบบการติดต้ังผลงานให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างเดิมของหัวเตียง ใช้เร่ืองราวศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถ่ินสุโขทัย และวัสดุธรรมชาติที่ใช้ในการสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศในห้องพักให้สงบและสวยงาม 
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53152309: MAJOR: APPLIED ART STUDIES 
KEY WORD: SUKHOTHAI 
 WASANEE  IAMWACHIRAKUL: IN MEMORY OF SUKHOTHAI: MIXED MEDIA ART FOR INTERIOR 
DECORATION OF SUKHOTHAI TREASURE RESORT & SPA HOTEL. THESIS ADVISORS: PORNPROM 
CHAWWANG, ASSOC.PROF.PREECHA PUNKLUM, AND ASSOC.PROF.PRAPAKORN SUKHONTAMANEE. 
165 pp. 
 
 The research is about creative process of mixed media art which is for interior decoration of Sokhothai 
Treasure Resort & Spa Hotel, Sukhothai province.  
 In the research process, the researcher has collected and analyzed data of the location that related 
with the project, such as structure and interior decoration of the hotel as well as history, culture and environment 
surrounded to make design hypothesis. The aim of this, to supporting interior decoration of the hotel that the creation 
should be a cultural reflect, shows a historical atmosphere, peaceful and serenity of the home land, as the word 
“Sukhothai” means “Dawn of Happiness” 
 The artwork made by mixing natural objects which assemblage on plywood such as a lot of tiny pieces 
of grit, wood, egg shell ,coconut shell, copper sheet,carbon etc. The researcher design simple semi-abstract form 
which is inspired from Sukhothai view, ancient architecture, art, craft, and traditional culture. Polite color scheme, 
simple form, natural media are conveying to remind the warm of simple way of life, peaceful under the shadow of 
Buddhism of Sukhothai in old time. The  thesis including with 10 pieces of artworks which are installed in 4 areas of 
the hotel following: 
 The first area is the lobby; at the wall behind reception counter is installed the artwork titled “In memory 
of Sukhothai No.1”, size is125 x165cm. The artwork shows interesting design in geometric shape of wood frame 
which the bottom line is a box shape but the top is triangular, look like the end of house roof. The structure divided into 
compartment with straight lines; depict the story of Sukhothai folk way of life such as landscape and environment of 
the city inside each space. 
 The second area is the same lobby but at the opposite wall of the reception counter, where a walkway 
is connecting the seminar room, to install the artwork titled “In memory of Sukhothai No.2”, size is 123 x 258 cm. 
Shape design is similar to the first but enlarge the structure out to the wide side, made it appropriate with the 
wall shape. 
 The third and fourth areas are 6 Superior bedrooms and 2 deluxe bedrooms. Each room is 
installed the artwork titled “In memory of Sukhothai No.3”, to No.10. Size per piece is 30X240 cm. Specific designs 
by composing the artwork into the original headboard design. Theme of work is Sukhothai culture which is 
represented by natural materials, so it made the bedrooms are beautiful and serenity.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้หากขาดบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 สองท่านแรก คือ บุพการีที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เรียนต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต 
เป็นแรงสนับสนุนทั้งก าลังทรัพย์ส าหรับค่าเทมอตลอดจนจบการศึกษา ก าลังกายที่คอยดูแลใน
เรื่องต่างๆ และช่วยลูกประกอบผลงาน  รวมถึงก าลังใจจากทุกคนในครอบครัวเอ่ียมวชิรากุลที่เป็น
แรงผลักดันในการเรียนเพื่ออนาคตที่ดี 
 ขอขอบคุณ อาจารย์พรพรม ชาววัง ผู้ที่ให้ความรู้และค าแนะน าต่างๆ คอยชี้แนะ
แนวทางในการค้นหา พัฒนารูปแบบ เทคนิค ติชม ปรับปรุงแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสัมฤทธิ์ผล และเอาใจใส่ในพัฒนาการทางศิลปะให้มี
ความก้าวหน้าด้วยความเมตตาเสมอมา 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ปรีชา ปั้นกล่ า ผู้ที่สอนให้ข้าพเจ้ารู้จักหลักการออกแบบ
ผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงแนะน าสั่งสอนถึงวิธีคิดในการเชื่อมโยงงานศิลปะ
กับการตกแต่งสถานที่ให้แก่ข้าพเจ้า 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี ผู้ที่ให้ค าแนะน าและให้ก าลังใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสมแก่ข้าพเจ้า 
 ขอขอบคุณ คณาจารย์ ในภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
รวมถึงให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางในการศึกษาและพัฒนาผลงานศิลปะของข้าพเจ้า 
 ขอขอบคุณ พ่ีแจน ที่ช่วยเหลือ แนะน า และอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ 
 ขอขอบคุณ สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย ที่ให้ความอนุเคราะห์
ให้ข้อมูลทุกอย่าง และเอ้ือเฟื้อให้ถ่ายภาพสถานที่ อันเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการศึกษา เป็นผล
สืบเนื่องสู่ความส าเร็จลุล่วงมาเป็นผลงานวิทยานิพนธ์นี้ 
 ขอขอบคุณ พี่โอห์ม พี่กิ๊ก น้องปริ้นซ์ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ประยุกตศิลปศึกษาส าหรับ
มิตรภาพ น้ าใจไมตรีที่คอยช่วยเหลือ แนะน าในทุกๆเรื่อง และให้ก าลังใจกันและกันตลอดมา 
 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และทุก
สรรพส่ิงที่เกี่ยวข้องด้วยใจจริง ที่ท าให้ได้เรียนรู้ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในชีวิต ขอบคุณจริงๆค่ะ 
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