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วิทยานิพนธ หัวขอเรื่อง พันธะสังคมเมือง มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางสรรคผลงาน
วิทยานิพนธที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัว เปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติ เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ซึ่งมีแรง
บันดาลใจมาจากการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเมืองปจจุบัน ที่ใชชีวิตกันดวยความเรงรีบ และ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ขาพเจาจึงไดมุงแสดงออกถึงจินตนาการท่ีมีตอสภาพแวดลอมสังคมเมือง ใน
การสรางสรรคไดเลือกใชรูปทรงของคน สัตว วัตถุ สถานที่ที่มีผูคนหนาแนน มาเปนสื่อสัญลักษณใน
การแสดงออก เพ่ือถายทอดแนวความคิด ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับพันธะหนาที่ของผูคน เพ่ือสะทอนใหเห็น
ถึงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของผูคน ที่เต็มไปดวยความเรงรีบ และแขงขันกับเวลาที่มีอยูอยางจํากัด 

ขอบเขตของการศึกษา แบงออกเปน 3 ประการ ไดแก 1. เรื่องราวเน้ือหา เปนขอเท็จจริง
ที่มาจากสภาพแวดลอมสังคมในเมืองหลวง และเมืองใหญ ๆ ในชวงเวลาเรงดวน 2. รูปแบบ สรางสรรค
เปนผลงาน 2 มิติ มีรูปแบบก่ึงนามธรรม โดยแสดงออกถึงลักษณะเฉพาะตัว ดวยการใชเสนสีที่มีความ
เคลื่อนไหวอยางฉับพลัน 3. เทคนิควิธีการ สรางสรรคผานกระบวนการจิตรกรรม เทคนิคสีนํ้ามันบน
ผาใบ ซ่ึงมีขั้นตอนการสรางสรรค คือ 1. ขั้นตอนการสรางภาพรางผลงาน 2. ขั้นตอนการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ 3. ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน นํามาจัดเรียงกันเพื่อใหเห็นการ
พัฒนาของผลงานแตละชิ้น และเพื่อใหเห็นถึงแนวความคิด ความรูสึกที่มีตอสภาพสังคมเมืองยุคปจจุบัน 

ผลของการศึกษา การสรางสรรคผลงานที่ไดบรรลุวัตถุประสงค และตอบสนอง
แนวความคิดสวนตัว โดยแสดงออกมาเปนผลงานจิตรกรรม เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 4 ชิ้น มีขนาดดังน้ี 190X280, 180X280, 160X280, และ 191X249 เซนติเมตร เพ่ือใหผูที่ไดรับ
ชมผลงานไดเห็นแงมุมการดํารงชีวิตในสังคมเมืองปจจุบัน ที่มีแตความเรงรีบ และไรซึ่งความเอ้ืออาทร
ตอกันและกัน 
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The research entitled “ The Obligatory Urban City ” aimed to create unique works of 
art which were two-dimensional paintings using oil on canvas as a medium. The inspiration of the 
works was from nowadays lifestyle of people living in a rush and dynamically changing society. 
In the research, I would like to express my imagintion and my point of view about the 
environment of urban city. The shape of humen, animals, things, and crowded places were used 
as the expression signs to present the idea about the social commitment, and to show the lifestyle 
behavior in limited time. 

The scope of the study was separated into 3 points; first was the fact content about  
urban city surrounding in the capital and the big cities in rush time. Second was the works of art 
created in the semi-abstract painting style which expressed the uniqueness of  dynamic changes of 
colors and brush strokes. Third was the technique through painting method; oil on canvas 
comprising 3 steps: sketch process, creating process, and presentation process. In the presentation 
process, the works were juxtaposed with each other in order to see the development of each work 
and to emphasize the ideas and conceptualization on the urban lifestyle nowadays. 

The result of the study revealed that the works of art achieved the objectives of the 
study by conveying my personal points of view through 4 piesces of oil on canvas paintings;  
190X280, 180X280, 160X280, and 191X249 centimeters presentirg perspective of urban lifstyle 
living in an unthoughtful and hasty society. 
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การคนควาและสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “ พันธะสังคมเมือง ” สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารยสุธี  คุณาวิชยานนท อาจารย ดร. อภินภัศ  จิตรกร 
ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ ที่ใหความรู ใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ คอยชวยเหลือ และคอยใหกําลังใจเสมอมา รวมถึงศาสตราจารยปรีชา  เถาทอง 
ศาสตราจารยพิษณุ  ศุภนิมิตร รองศาสตราจารยปริญญา  ตันติสุข ศาสตราจารยเข็มรัตน  กองสุข และ
อาจารย ดร. เตยงาม  คุปตะบุตร ที่คอยใหกําลังใจ และใหคําแนะนํา ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผูใหกําเนิด ใหความรัก ใหกําลังกาย กําลังทรัพย และ
กําลังสติปญญา ในการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเลาเรียนตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยบริรักษ  ศุภตรัยวรพงศ อาจารยศิริกุล  วิชยานนท อาจารย
ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูถายทอด
วิชาความรู และทักษะทางจิตรกรรม เทคนิคสีนํ้ามันบนผาใบ ที่ใชในการสรางสรรคผลงาน 

ขอกราบขอบพระคุณคุณตา คุณยาย พ่ีสาว ครอบครัวแกวกิตติ และครอบครัวสายคํากอง 
ซึ่งเปนครอบครัวอันเปนที่รัก ที่คอยสนับสนุนในการศึกษาเลาเรียน คอยชวยเหลือ และเปนกําลังใจให
เสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณเจาหนาที่ฝายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
และคณะศึกษาศาสตร เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่คอยติดตอประสานงาน
และชวยเหลือในทุก ๆ ดาน 

ขอขอบคุณนายพลาดล  มีแสง พ่ีชายที่แสนดี ที่คอยชวยเหลือในการติดตั้งผลงานกอนวัน
สอบจบ 

และสุดทายน้ีขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ สาขาทัศนศิลปศึกษา รุน 4 และเพ่ือน ๆ ใน
วัยเด็ก และเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่คอยใหกําลังใจ และใหความ
ชวยเหลือมาโดยตลอด 

ขาพเจามีความซาบซ้ึงในพระคุณ และความกรุณาจากทุกทาน ขอใหผูที่เกี่ยวของ และ
กอใหเกิดวิทยานิพนธน้ี ประสบแตสิ่งดีงาม และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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