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ระหวางคนกับสัตว 
 จิราภรณ  แสงเจริญเกียรติ: การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของ ถวัลย ดัชนี  ประทีป  คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร. อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ: อ. ดร. ปรมพร  ศิริกุลชยานนท.  145 หนา. 
 
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยเปนการ
สรางสรรคอีกหนึ่งรูปแบบท่ีมีลักษณะท่ีนาสนใจแฝงสัญลักษณทางความคิดท่ีตองอาศัการตีความ 
การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือทําใหเกิดความรู ความเขาใจพัฒนาการ แนวคิด รูปแบบ และ
การใชเอกลักษณไทยท่ีปรากฎในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวผานการศึกษา
ผลงานของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ซ่ึงยังไมมีผลงานวิจัยทางศิลปะ
ท่ีศึกษา วิเคราะหเฉพาะประเด็นนี้ท่ีปรากฎในผลงานของศิลปนท้ัง 3 คนอยางชัดเจน ผูศึกษาได
ทําการศึกษาจากภาพผลงานจิตรกรรมท่ีมาจากส่ิงพิมพและขอมูลพื้นฐานท่ีใชประกอบการวิเคราะห
มาจากหนังสือ งานวิจัยทางวิชาการ รวมถึงบทความในส่ือส่ิงพิมพตางๆท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลท่ี
ไดมาจากการสัมภาษณศิลปนบางทานโดยตรง   
 ผลการศึกษาคนพบวา   
 1. มีการนําแนวคิดในแบบไทย และรูปแบบศิลปะไทยมาประยุกตเขากับรูปแบบ กลวธีิ
ในการสรางสรรคตามแนวทางศิลปะตะวันตก     
 2. มีรูปแบบการสรางสรรคท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตน   
 3. รูปทรงประกอบไปดวยภาพสัญลักษณท่ีมาจากการรับรูท้ังท่ีเกี่ยวของกบัประสบการณ
ของตนเองโดยตรงและทางออมท่ีมาจากอิทธิพลของสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
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 The combination of human and animal images in Thai contemporary art is another 

interesting type of creation, which need to be interpreted symbolically. This research aims to 

create body of knowledge, understanding of development, concept, and style, as well as the 

use of Thai characteristics through these images. The study focused on the work of Thawan 

Duchanee, Prateep Kochabua, and Kiatanan Iamchan, in which there is no in-depth research 

in this subject before. The study was conducted from the use of printed version of paintings, 

documentation, articles, related academic works, and direct interviews with the artists.  

 The result of the study reveals that : 

 1. Thai concept and characteristics are adapted with western style of creation. 

 2. Works from all artists reflect individual identity. 

 3. Images are comprised of symbolic images from both personal experiences and 

social, religious, and cultural influences. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขาพเจาขอกราบขอบคุณ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนทท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแนวทาง 
ข้ันตอนการวิจัยในวิทยานิพนธคร้ังน้ีเสมอมา  ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.นรินทร รัตนจันทร 
ศาสตราจารยเกียรติคุณกําจร สุนพงษศรี ท่ีใหคําช้ีแนะขอบกพรองตางๆในผลงานวิจัยของขาพเจา   
 นอกจากนี้บุคคลท่ีสําคัญตอการวิจัยคร้ังนี้ และตองกลาวขอขอบคุณ คือถวัลย ดัชนี 
ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร จิตรกรท่ีสรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ เต็มเปยมไป
ดวยพลังทางความคิด และจุดประกายเปนแรงพลังดันใหขาพเจาทําการวิจัยคร้ังนี้  
 ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานวิจัยจะมีสวนชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ การ
ผสมผสานภาพลักษรระหวางคนกับสัตวซ่ึงเปนแนวทางการสรางสรรครูปแบบหนึ่งท่ีปรากฎใน
งานจิตรกรรมรวมสมัยไทย อีกท้ังสามารถนําไปใชเปนความรูพื้นฐาน ประกอบการศึกษาสรางสรรค
ผลงานศิลปะสําหรับนักเรียน นักศึกษาและแกผูท่ีมาศึกษาตอไปไมมากก็นอย หากมีขอมูลผิดพลาด
ประการใดขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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