49152309 : สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
คําสําคัญ : แสงทิพย
พ.พัชยาภรณ สุวรรณาวุธ : แสงทิพย : โครงการสรางสรรคจิตรกรรมประยุกตเพื่อติดตั้ง
ภายในโรงแรมหมอมตรี วิลลา รอยัล จ.ภูเก็ต. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ.ปรีชา ปนกล่ํา,
อ.สุรศักดิ์ รอดเพราะบุญ และ อ.อิทธิพล วิมลศิลป. 106 หนา.
วิทยานิพนธเรื่อง “แสงทิพย”เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมประยุกตเพื่อติดตั้งภายใน
โรงแรมหมอมตรี วิลลา รอยัล จ.ภูเก็ต เพื่อสะทอนใหเห็นถึงคุณคาระหวางสถานที่ติดตั้งและตัวผลงาน
สรางสรรค ใหมีแนวทางการเชื่อมโยง เนื้อหาเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกันโรงแรมหมอมตรีเปนโรงแรม
ขนาดเล็กลักษณะเหมือนบังกะโล แวดลอมไปดวยการจัดสวนแบบปาดิบชื้น รูปแบบการตกแตงแบบไทย
ประยุกต มีการใชวัสดุในการตกแตงทั้งภายนอกและภายในอาคารดวยวัสดุที่มาจากธรรมชาติอีกทั้งสัดสวน
ของอาคารจึงทําใหสถาปตยกรรมดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติลักษณะผลงานศิลปกรรมในรูปแบบของงาน
จิตรกรรมที่ใชตกแตงภายในโรงแรมยังไมมีการวางแนวความคิดในการติดตั้งอีกทั้งไมมีเนื้อหาซึ่งชวย
สงเสริมลักษณะเฉพาะของสถานที่
ขาพเจามีความสนใจลักษณะสถานที่ตั้งของโรงแรมซึ่งมีความใกลเคียงกับสถานที่ตั้งของปาหิม
พานตในไตรภูมิและผลงานสรางสรรคของขาพเจาที่ผานมาทั้งในรูปแบบของงานประณีตศิลปและผลงาน
จิตรกรรมสื่อผสมลวนมีเนื้อหามาจากหิมพานตในการสรางสรรคผลงานเรื่องแสงทิพยขาพเจาตองการแสดง
ความระยิบระยับ แวววาว แสงที่สะทอนถึงความมีชีวิต ธรรมชาติ พืช หรือจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิต แสง
ที่กระจัดกระจายไปทั่วปา อยูทามกลางพันธุไม แสดงบรรยากาศความงามในสีสันตางๆ ความชุมชื่น
ความสุข ขาพเจาตองการพัฒนารูปแบบผลงานสรางสรรคใหมีลักษณะเปนนามธรรมมากขึ้น
การติดตั้งผลงานสรางสรรคเรื่องแสงทิพยภายในโรงแรมหมอมตรีฯ ขาพเจาตองการที่จะนํา
ผลงานศิลปะเขามามีสวนชวยในการตกแตงสถานที่ เชน ดึงบรรยากาศจากภายนอกอาคารเขามามีสวน
รวมกับภายในอาคารตามแนวความคิดในการสรางสรรค ลดความแหงแลงของสีสันภายในอาคารซึ่งเปน
โทนสีสม น้ําตาล ดวยสวนประกอบตางๆภายในหองพักทั้งขาวของเครื่องใชที่ดูกลมกลืนจนเกิดปญหาของ
ความซ้ําซากอีกทั้งรายละ เอียดตางๆที่ใชตกแตงที่มากเกินความพอดี ดวยลักษณะสิ่งแวดลอมบริเวณโรงแรม
ความเปนธรรมชาติ ความสงบใหความรูสึกของสถานที่พักผอน อีกทั้งลักษณะสถาปตยกรรมใหความรูสึก
เหมือนบานในดานประโยชนของโรงแรมคือสถานที่พักผอนทางกาย ในดานผลงานสรางสรรคขาพเจามี
ความคิดวา ขาพเจาใชสีสันเปนสื่อเพื่อบอกเลาเรื่องราวความงดงามของสถานที่ในจิตนาการเพื่อประโยชน
กับการพักผอนทางจิตใจ ความสุนทรี ความรื่นรมใหแกสถานที่แหงนี้ใหดูมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
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POR.PATCHAYAPORN SUWUNNAWAT : SACRED LIGHT : THE PROJECT OF
APPLIED PAINTING FOR I MON TRI'S VILLA ROYAL, PHUKET. THESIS ADVISORS : ASSOC.
PROF. PREECHA PAN-GLAM, SURASUK RODPOHBOON. AND ITTIPOL WIMOLSIL. 106 pp.

The thesis “Sacred Light” is the main theme of which the applied art project is
based on. The paintings will be installed at Mon Tri’s Villa Royal in Phuket. The balance
between the value of the locale and the art works is the utmost assessed.
Mon Tri’s Villa Royal is a small hotel and arranged in form of bungalows.
Surrounded by tropical garden, each structure is decorated in the style of Contemporary Thai.
The materials used in decorating interior and exterior are that of nature. Combined with the
size of the hotel, the structure seem to dissolve into its surrounding
This quality attracted me to this location. It reminded me of the magical forest of
Tri Bhumi, which has always been a subject of my works including sculptures and mixedmedia paintings. In this project I aim to capture the glittering dazzling light which reflects life
that exists in nature, from plants to spirits. Light that scatters among trees and flowers
displays the beauty of colors, the vitality and happiness of lives with in.
In creating art pieces for this hotel, I also would like to incorporate its surrounding.
Have it influenced the thinking process. For example, I would like to reduce the feeling of
solitude which is currently present. The original colors are orange and brown which are used
in many objects that are in any room making many items looked similar and boring. The
excess of details seems overshadow its purpose of being natural. Instead of a guest feeling
closed to nature and relaxed, he or she might feel forced. My use of colors to harmonize and
communicate the beauty of the hotel and the relaxation of the mind and the aesthetic of the
nature will surely make this hotel more appealing.
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กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอนอมระลึกถึงคุณบิดา มารดา ผูอุปการะเลี้ยงดูเสมอมา
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทาน รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาที่ไดแนะแนวทางการทํา
ศิลปนิพนธมาโดยตลอด
ขอบพระคุณอาจารยสุรศักดิ์ รอดเพาะบุญ ที่ใหความรูเรื่องการเรียบเรียงขอมูล ขั้นตอน
และวิธีการทํางานตาง ๆ อยางมีระบบระเบียบทําใหขาพเจาสามารถเขาใจตัวตนของขาพเจาเองซึ่งมี
ผลตอวิธีการคิดและการพัฒนาผลงานสรางสรรคเปนอยางมาก
ขอบพระคุณอาจารยปรีชา ปนกล่ํา ที่ชวยใหคําปรึกษาในเรื่องสถานที่ในการทําโครงงาน
ขอบพระคุณอาจารยอิทธิพล ที่ชวยใหคําปรึกษาในการทําศิลปนิพนธ
ขอบคุณ คุณพีรพัฒน มังคละ และคุณภากร ทวีรอด ที่คอยใชความชวยเหลือในการ
ทํางานวิทยานิพนธจนบรรลุผลสําเร็จดวยดี
ขอบคุณ คุณสมพร จิตรใจตรง ผูซึ่งคอยเปน กําลังใจในยามที่ท อและคอยใหความ
ชวยเหลือดวยดีตลอดมา
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