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คำสำคัญ:  สุนัข / บันทึก / ความสัมพันธ์ 

เกวภร  สังขมาศ: บันทึกสุนัข.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณพิษณุ                 

ศุภนิมิตร และ อ.ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน. 77 หน้า. 
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วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “บันทึกสุนัข” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของ

ตนเองกับสุนัข   โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากความรักความผูกพันธ์ของข้าพเจ้าที่มีต่อสุนัข และอิทธิพล

จากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  โดยอาศัยข้อมูลที่พบเห็นสุนัขจากชีวิตประจำวัน บันทึกเป็นไดอารี่ภาพ ตีแผ่

เรื่องราวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้สังคมได้รับรู้ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหลากหลายแง่มุม     ไม่เพียงแค่

ความสวยงามน่ารักของสุนัข แต่ยังรวมถึงความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน ผ่านมุมมองและ

ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ 

ขอบเขตของการศึกษา แสดงออกถึงผลลงานด้วยวิธีการจดบันทึกภาพเรื่องราวต่างๆ เกี่ยว

กับสุนัขในชีวิตประจำวันของตนเอง ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วัน ผลงานมีความต่อเนื่องเชื่อมต่อกันภาพต่อ

ภาพไม่ได้สำเร็จในชิ้นงานชิ้นเดียว แต่เป็นชุดที่กำหนดระยะเวลาการทำงานเป็นช่วงเวลา แต่ละชิ้นบอก

ถึงช่วงอารามณ์ความประทับใจมีทั้งความสุขความทุกข์ความอ่อนโยนและความรุนแรง    โดยใช้วิธีการ

ระบาย ขีดเขียน ลงบนกระดาษ ขนาด 15 x 21 ซม.  

ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาสร้างสรรค์

ผลงานตอบสนองตามแนวคิด และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ       ได้แสดงออกผ่านงานจิตกรรมเป็น   ผล

งานต่อเนื่อง 1 ชุด จำนวน 90 ชิ้น  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้พบเห็นให้ได้ตระหนักถึงปัญหา คุณค่า 

ความงาม แลพความน่าสงสารของสุนัข 
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53901302 : MAJOR VISUAL ARTS EDUCATION       

KEY WORDS : DOG / DIARY / RELATIONSHIP      

  KEWAPORN SANGKHAMART: DOG DIARY. THESIS ADVISORS: PROF.                   

EMERITUS PISHANU SUPANIMIT AND WISUD PO-NGERN, Ph.D. 77 pp. 

  

 The purpose of  “Dog Diary” thesis is to express my love and relationship with dogs 

comparing to the present society. I have been noticing dog’s routine, then record it into my painting 

diary. Therefore, I would like to express my sincereness through this thesis, in different points of 

views, not only for the beauty to dog that I have been seeing, it’s for the realistic life of human being 

through my point of views. 

 Scope of research 90 days of records of dog’s routine and characteristic through my 

painting, photograph, the come to my diary by 15 x 21 cms., continuously. 

 As the result of the study and research, It’s indicate to the 90 pieces continuously painting 

to be convinced the viewer to be resized of the beauty, value sympathetic, and the problem of dogs. 
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กิติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณหาสุดมิได้ในการส่ง

เสริมให้กำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ขอบคุณน้องชาย

ทั้งสองที่เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เสมอมา  

รวมทั้ง ศาตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย  คณาจารย์

ทุกท่านทั้งคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะศึกษาสาตร์ที่ให้การอบรมสั่งสอนมาโดย

ตลอด    

โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้

คําแนะนําในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน คอยให้คำสอน คำปรึกษา ข้อ

เสนอแนะ และความช่วยเหลือด้านต่างๆ ตลอดจนเฝ้าตักเตือนผู้วิจัยดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงเป็นฉบับสมบูรณ์ และอาจารย์ 

อ.ดร.วิสูตร’โพธิ์เงิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิยานิพธ์ที่ให้ความรู้คำแนะนําในการปรับปรุงข้อ

บกพร่องต่างๆ รวมถึงบุคคลาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่คอยช่วยเหลือประสานงานทุกท่าน และ

ขอบคุณน้องออยที่ช่วยเหลือในการเขียนบทความวิจัยครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบุคคลดังกล่าวอีกครั้ง และขอให้คุณค่าของผลงานวิทยานิพนธ์

ชุดนี้เป็นประโยชน์แก่สังคมและเพื่อนสี่ขาต่อไป 
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