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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Department of Art Theory Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature ........................................ Academic Year 2012 

Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ช 

สารบัญ 
            หนา 
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................... ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................... ฉ 
สารบัญภาพ ............................................................................................................................... ญ 
บทท่ี 
 1 บทนํา ........................................................................................................................  1 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา............................................................ 1 
   วัตถุประสงคของการศึกษา ............................................................................... 3 
   ขอบเขตของการศึกษา....................................................................................... 3 
   ข้ันตอนของการศึกษา ....................................................................................... 4 
   วิธีการศึกษา ...................................................................................................... 4 
   แหลงขอมูล ....................................................................................................... 5 
 2 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย ........... 6 
   ความเปนมา รูปแบบด้ังเดิม ของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 
   ในงานจิตรกรรมของไทย.................................................................................. 6 
   การเปล่ียนแปลงลักษณะรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ 
   สัตวจากจิตรกรรมไทยประเพณีสูจิตรกรรมรวมสมัยไทย ................................ 9 
   กระบวนการทางศิลปะ เนื้อหาในงานทัศนศิลปท่ีสอดคลองกับการผสมสาน 
   ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย .......................... 15 
 3 พัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัย 
  ไทยของ ถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร........................... 23 
   ถวัลย  ดัชนี ....................................................................................................... 23 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 1 พ.ศ. 2514-2524 ................................................ 25 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2 พ.ศ. 2525-2535 ................................................ 38 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 3 พ.ศ. 2536-2546 ................................................ 43 
   ประทีป  คชบัว .................................................................................................. 53 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 1 พ.ศ. 2537-2538 ................................................ 54 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2  พ.ศ. 2539-2542 ............................................... 55 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ซ 

บทท่ี           หนา 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 3 พ.ศ. 2543-2554 ................................................ 58 
   เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ................................................................................... 70 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 1 พ.ศ. 2547-2547 ................................................ 71 
    ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2 พ.ศ. 2549-2553 ................................................ 74 
 4 แนวคิด รูปแบบ และการใชเอกลักษณไทยท่ีปรากฏในการสรางสรรคการผสมผสาน 
  ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย .................................. 85 
   แนวคิดการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว............... 85 
    ถวัลย ดัชนี ................................................................................................ 85 
    ประทีป คชบัว........................................................................................... 86 
    เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร........................................................................... 88 
   รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ...................................... 88 
    ถวัลย ดัชนี ................................................................................................ 88 
    ประทีป คชบัว........................................................................................... 95 
    เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร........................................................................... 97 
   การใชเอกลักษณไทยท่ีปรากฎในการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณ 
   ระหวางคนกับสัตว............................................................................................ 100 
    ถวัลย ดัชนี ................................................................................................ 100 
    ประทีป คชบัว........................................................................................... 105 
    เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร........................................................................... 106 
 5 สรุป........................................................................................................................... 110 
   พัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว.................................. 111 
   แนวคิดการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ...................................... 112 
   รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ...................................... 114 
   การใชเอกลักษณไทยในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ............ 115 
   ขอเสนอแนะ ..................................................................................................... 116 
รายการอางอิง ............................................................................................................................ 117 
ภาคผนวก .................................................................................................................................. 120 
 ภาคผนวก ก เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ 
  ระหวางคนกับสัตวของถวัลย ดัชนี................................................... 121 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฌ 

           หนา 
 ภาคผนวก ข เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ 
  ระหวางคนกับสัตวของประทีป คชบัว ............................................. 136 
 ภาคผนวก ค เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ 
  ระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ............................. 140  
ประวัติผูวิจัย .............................................................................................................................. 145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ญ 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี            หนา 
 1 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ................................ 8 
 2 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกียรต์ิรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หองท่ี 47.... 8 
 3 L’Invention collective ค.ศ. 1935.............................................................................. 10 
 4 La Toilette de la mariee ค.ศ.1940 ............................................................................ 11 
 5 นกหิมพานต พ.ศ. 2507............................................................................................. 12 
 6 Eclipse of Intellect พ.ศ. 2513 .................................................................................. 13 
 7 ฝนคร้ังหลัง พ.ศ. 2522 .............................................................................................. 14 
 8 กินบานกินเมือง พ.ศ. 2534 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 115 x 134 ซม. .................... 18 
 9 ม้ือคํ่ายามรัตติกาล พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 150 x 200 ซม.................. 18 
 10 รุกกินปา พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 150 x 150 ซม. ............................... 19 
 11 บทสัมภาษณแหงแสงสวาง พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม..... 19 
 12 เหยื่อนักการเมือง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 200 x 300 ซม. .................. 20 
 13 พักเหนื่อย  พ.ศ.2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม. .............................. 20 
 14 โศกนาฏกรรมแหงความงาม พ.ศ. 2549 ส่ือประสม ขนาด160 x 200 ซม. ................ 21 
 15 เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม................... 21 
 16 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. .................................................................................................. 22 
 17 Eclipase of intellet พ.ศ. 2514 ................................................................................... 25 
 18 ไมมีช่ือ (Untitled) พ.ศ. 2514 สีดําบนผาใบ ขนาด 80 x 55 ซม................................. 26 
 19 ไมทราบช่ือ เทคนิค และขนาด พ.ศ. 2514................................................................. 27 
 20 Maiyarab (ไมยราพ) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม.   
   (ผลงานจริงเปนภาพสี)...................................................................................... 28 
 21 Vircanchambang (วิรุณจําบัง) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม..... 28 
 22 Hasband of Kakansoon  (กากะสูร) พ.ศ. 2516  สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 
   200 x 150 ซม. ................................................................................................... 29 
 23  Sdayn (สดายุ) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม. ........................... 29 
 24 Naga (นาคา) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม. .............................. 30 
 25 Huadilinga (หสัดีลิงค) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม................ 30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฎ 

ภาพท่ี            หนา 
 26 Tiger (สิงห) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม. .............................. 31  
 27 TE (เตมีย) พ.ศ.2519 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม. .................................. 32 
 28 CA (มหาชนก) พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม........................... 32 
 29 BHU (ภูริทัต) 1 พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด203 x 26 ซม. ............................ 33 
 30 NA (พรหมนารถ) พ.ศ. 2517ดินสอบนกระดาษ  ขนาด 100 x 70 ซม. ..................... 33 
 31 Sun (พระอาทิตย) พ.ศ. 2518 สีน้ําบนไมปดทอง เสนผานศูนยกลาง 180 ซม. .......... 34 
 32 ไตรภูมิ พ.ศ. 2518 สีอะคริคบนไม ขนาด 243 x 213 ซม........................................... 34 
 33 มโหสถ ชาดก พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม............................. 35               
 34 มหาชนก พ.ศ. 2517  ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. .................................. 35  
 35 CA (จันทรกุมาร) พ.ศ. 2517ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. ....................... 36 
 36 BHU (ภูริทัต) 1 พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. ......................... 36 
 37 BHU (ภูริทัต2) พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. .......................... 37 
 38 BHU (ภูริทัต3) พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. .......................... 37 
 39 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2525 .............................................................................................. 38 
 40 Earth (ดิน) พ.ศ. 2526 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม. .................. 39 
  41 Water (น้ํา) พ.ศ. 2526 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม.................... 39    
 42 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม................... 40  
 43 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม................... 40  
 44 Earth (ดิน) พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม. ................... 41  
 45 Earth (ดิน) พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม. ................... 41 
 46 ผจญมาร พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 23.7 x 34 ซม. ........................ 42 
 47 self  พ.ศ. 2532 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 199 x 400 ซม. ............................................ 42 
 48 Cambodia, 2532 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 203 x 402 ซม. ......................................... 43 
 49 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...  44 
 50 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...  44 
 51 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...  45 
 52 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...  45 
 53 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 46 
 54 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 47 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฏ 

ภาพท่ี            หนา 
 55 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม. 47 
 56 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม. 48 
 57 เทพชุมนุม  พ.ศ.2546 ................................................................................................ 48 
 58 เทพชุมนุม  พ.ศ. 2546 ............................................................................................... 49 
 59 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม......  49 
 60 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....  50 
 61 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....  50 
 62 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....  51 
 63 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....  51 
 64 รอยสัก 3 พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.................. 52 
 65 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม..................... 52 
 66 พักเหนื่อย พ.ศ.2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม. ............................... 55 
 67 คชบัว พ.ศ. 2538 ลายเสนหมึกดําบนไม ขนาด 110 x 140 ซม. ................................. 55 
 68 เธอผูหายไปจากใจฉัน พ.ศ. 2539 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม............... 56 
 69 เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม................... 57 
 70 ฝนเดือนหก พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม................................. 57 
 71 บัวตูมบัวบาน พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม.............................. 58 
 72 ปากกัดตีนถีบ  พ.ศ. 2543 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม............................. 59 
 73 ชางเทาหลัง พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 105 x 145 ซม. ............................ 59 
 74 ฝนกลางวัน พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 105 x 145 ซม. ............................ 60 
 75 หนาไหวหลังหลอก พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 105 x 145 ซม. ............... 60 
 76 คางคาวกินกลวย พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 110 x 150  ซม. ................... 61 
 77 พรุงนี้หยุด 3 พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 110 x 150 ซม. ........................... 61 
 78 น้ํามาควักเส้ือใส พ.ศ. 2545 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 118 x 165 ซม. .................... 62 
 79 เร่ืองเลาของปลาตีน พ.ศ. 2545 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม. ............... 62 
 80 ปายสี พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด ขนาด 110 x 150 ซม. ............................... 63 
 81 สมิหรา  พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 130ซม. ................................... 63  
 82 ผูหญิงของโกงแกง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 95 x 177 ซม.................... 64 
 83 เรืองแสง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม.................................... 64 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฐ 

ภาพท่ี            หนา 
 84 เปาฮ้ือ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม........................................ 64 
 85 รอด พ.ศ. 2548 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 90 x 120 ซม. ............................................. 65 
 86 กันแสง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 80 x 100 ซม...................................... 65 
 87 แรมใจ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม. ...................................... 65 
 88 โปะแตก พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม.................................. 66 
 89 เดินทางสูโลกหนา II  พ.ศ. 2549  สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 90 x 180 ซม................... 66 
 90 เทพเจาองคใหม พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด140 x 170 ซม. ...................... 67 
 91 การเดินทางสูโลกหนา IV  พ.ศ. 2549  สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม. ........ 67 
 92 การเดินทางสูโลกหนา V  พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม. .......... 67 
 93 การเดินทางสูโลกหนา III  พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม. ......... 68 
 94 บันทึกของคนชางฝน พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 80 x 100 ซม. ................... 69 
 95 สวยกวาตัวจริง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม. ........................... 69 
 96 ความรักของหอยทาก พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม.................. 69 
 97 ฝนซํ้าซาก  พ.ศ. 2553 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม. ................................. 70 
 98 หนูมีแมนะ (1) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 200 x 130 ซม. ................ 71 
 99 เจริญแลว พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. ........................ 72 
 100 หนูมีแมนะ (2) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 150 ซม. ................ 72 
 101 ไมมีช่ือ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 250 x 100 ซม............................. 72 
 102 ถายรูปหมู พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 300 x 130 ซม. ....................... 73 
 103 บาน..{บันทึกจากโลกใหม/5102}พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม  ขนาด 
    130 x 170 ซม. ..........................................................................................................  73 
 104 แกงค BAD พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 180 ซม. ..................... 73 
 105 บันทึกจากสวนท่ีขาดหาย 510 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 
   180 x 130 ซม. ................................................................................................... 74 
 106 N 6681พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 200 x 200 ซม.............................. 75 
 107 The Story From a Boy พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185ซม. .... 75 
 108 Lotus พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185 ซม. .............................. 75 
 109 Happy Day พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185 ซม. ..................... 76 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฑ 

ภาพท่ี            หนา 
 110 Sad Paradise (desert Season) พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม  ขนาด 
   120 x 185 ซม. ................................................................................................... 76 
 111 Cat Burglar พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 ซม. ............................ 76 
 112 Olympus พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 40 x 80 ซม. .................................... 77 
 113 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม. .............................. 77 
 114 บทสัมภาษณแหงแสงสวาง พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม..... 78 
 115 คนสงดอกไม พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 135 x 180 ซม. ......................... 78 
 116 ฉันจับงูได พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200  x  200 ซม. ............................ 79 
 117 เช่ือ พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 45 x 120 ซม. ........................................... 79 
 118 ฆาตรกร พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม. ................................. 80 
 119 ผูพนทุกข พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม. ............................... 80 
 120 สุขเล็ก ๆ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 150 X 150 ซม. ............................... 81 
 121 ดวนพิเศษ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 140 x 150 ซม................................ 81 
 122 คนสงดอกไม พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 135 x 180 ซม. ......................... 82 
 123 นักเดินทางผูออนแอ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม. .............. 82 
 124 Travel พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม. ....................................... 83 
 125 นิทานมหานคร พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 190 x 400 ซม. ..................... 83 
 126 โลกท่ีหมุนดวยความเพลิน พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 160 x 250 ซม. ... 84 
 127 CA (มหาชนก) พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม............................ 89 
 128  X VI Back view of standing nude man, c. 1506-8 .................................................. 90 
 129 เชือดเนื้อกิน ค.ศ. 1936.............................................................................................. 91 
 130 ภาพสวนขยาย เทพชุมนุม พ.ศ. 2546 ........................................................................ 93 
 131 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพหรม วัดโบสถสามเสน (โบสถ).................................... 93 
 132 ภาพสวนขยาย เจริญแลว พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม.  99 
 133 ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลว 
    บนกระดาษ 21 x 34 ซม. ................................................................................... 103 
 134 หนานาค .................................................................................................................... 104 
 135 ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลว 
   บนกระดาษ 31 x 21 ซม. ................................................................................... 104 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฒ 

ภาพท่ี            หนา 
 136 ภาพสวนขยาย ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
   หอง 107............................................................................................................ 105 
 137 ภาพสวนขยาย Cat Burglar พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 ซม. .... 107 
 138 สัดสวนหนาตัวพระ................................................................................................... 107 
 139 ภาพสวนขยาย หนูมีแมนะ (2) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม  ขนาด 
   135 x 150 ซม. ................................................................................................... 108 
 140 ภาพลายเสนนรปกษี.................................................................................................. 108 
 141 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม................... 122 
 142 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ไมทราบขนาด ............................. 122 
 143 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ไมทราบขนาด ............................. 123 
 144 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม................... 123 
 145 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 124 
 146 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 124 
 147 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 125 
 148 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 125 
 149 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 126 
 150 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 126 
 151 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 127 
 152 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 127 
 153 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 128 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ณ 

ภาพท่ี            หนา 
 154 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 128 
 155 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 129 
 156 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 129 
 157 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 130 
 158 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 130 
 159 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 131 
 160 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 131 
 161 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 132 
 162 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  
   21 x 34 ซม. ....................................................................................................... 132 
 163 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม..................... 133 
 164 รอยสัก 2 พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.................. 133 
 165 รอยสัก 2พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม................... 134 
 166 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม..................... 134 
 167 ชุดรอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. ............... 135 
 168 ฝนตกข้ีหมูไหล พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 130 x 165 ซม........................... 137 
 169 ชางเผือก  พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม. ................................... 137 
 170 กรีดกราย พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม..................................... 138 
 171 เกาะศักดิ์สิทธ์ิ2  พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม........................... 138 
 172 พรแสวง  พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม. .................................... 139 
 173 กวงเกษียรสมุทร พ.ศ. 2553 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 500 ซม. ........................ 139 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ด 

ภาพท่ี            หนา 
 174 หนูมีแมนะ พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม....................... 141 
 175 ชีวิต...แสนจะสบาย สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. ......................... 141 
 176 ชีวิตแสนจะสบาย/4120 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 300 ซม. .. 142 
 177 Hight Season/4523 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. ......... 142 
 178 นักเดินทางผูออนแอ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. ....... 143 
 179 ชีวิตแสนจะสบาย/4911 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 160 x 130 ซม. .. 143 
 180 ระแวง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 130 x 170 ซม. ............................. 144 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา                                                 
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว เดิมท่ีจะเห็นไดจากภาพผลงานจิตรกรรม
ไทยประเพณี ท่ีนิยมเขียนประดับผนังอุโบสถ วิหารใชประกอบพิธีการสําคัญทางพุทธศาสนา 
เนื้อหาท่ีเขียนมักเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดี พงศาวดารตาง ๆ 
และวิถีชีวิตความเปนอยูของไทย รูปแบบการสรางสรรคเปนแบบอุดมคติท่ีผสมผสานเขากับ
เร่ืองราวท่ีกึ่งลึกลับมหัศจรรย การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณีสวนมากเปนรูปแบบของตัวละครท่ีกลาวถึงสัตวท่ีอาศัยอยูในปาหิมพานต
หรือเขาไกรลาส ตามท่ีปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และรามเกียรต์ิ โดยจิตรกรหรือชาง
โบราณ ไดนําเสนอสรางสรรคภาพสัตวเหลานี้จากจินตนาการโดยอิงตามลักษณะของสัตวท่ี
กลาวถึงในตํานานนี้ จากเอกสารเกาตาง ๆ ซ่ึงลักษณะของสัตวในปาหิมพานตจะเปนสัตวท่ีมี
ลักษณะของสัตวหลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว และมีลักษณะการนํารูปคนมาปนกับรูปสัตว  
อาทิเชน อัปสรสีหะ (ตัวเมีย) และ เทพนรสีห (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปนมนุษย สวนทอน
ลางเปนสิงห กินรี (ตัวเมีย) และ กินร (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปน0มนุษย ทอนลางเปน 1นก มี
ปกบินได เทพปกษี สัตวท่ีมีสวนลําตัวและขาเปนแบบมนุษยและมีหางกับปกเปนหงส เปนตน  
 จากอดีตจนถึงปจจุบันเนื้อหาแนวความคิดความเช่ือและทัศนคติทางพระพุทธศาสนา
ยังคงเปนหลักพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนไทย เราจึงเห็นผลงานของจิตรกรรวมสมัยไทย
บางสวนไดมีการหยิบยืมลักษณะของสัตวในตํานานทางพระพุทธศาสนาเหลานี้มาใชในการ
นําเสนอผลงาน แตรูปแบบแนวทาง กลวิธี เทคนิคของการสรางสรรคนั้นไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
ซ่ึงศิลปนไดรับอิทธิพลแรงบันดาลใจทางรูปแบบการสรางสรรคจากลัทธิศิลปะตะวันตกมา
ประยุกตกับแบบการสรางสรรคของไทยและการนําความเปนตะวันตกผสมผสานกับความคิดแบบ
ออก ท้ังนี้ก็เพื่อใหผลงานมีความรวมสมัยมากข้ึน สวนเน้ือหาและแนวความคิดในการสรางสรรค
ของศิลปนไดเปล่ียนแปลงพัฒนาไปตามเหตุการณ สภาพแวดลอมและชีวิตความเปนอยูในแตละยุค
สมัยของสังคม ศิลปนตางมีอิสระในการแสดงออกทางความรูสึก ความคิดเห็น และความเช่ือ
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สวนตัว  ผลงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจึงสะทอน
ใหเห็นเอกลักษณใหมของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง  
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยยังไมมีการ
หยิบยกหรือกลาวถึงอยางชัดเจน  ผูศึกษาจึงไดทําการสํารวจผลงานเบ้ืองตนจนสามารถเลือกผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของศิลปนท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวอยางตอเนื่อง มา
เปนตัวอยางผลงานในการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเปนตัวแทนในแตละยุคสมัยของจิตรกรรมรวมสมัยไทย  
ซ่ึงผลงานของศิลปนท่ีจะใชเปนกรณีศึกษาในการวิเคราะห วิจัยในหัวขอคร้ังน้ี  คือ 
 1. ถวัลย ดัชนี นําเสนอการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงาน
จิตรกรรม ดวยรูปทรงสัญลักษณท่ีส่ือถึง คติความเช่ือ ปรัชญาทางพุทธศาสนา พราหมณ และฮินดู 
ผลงานชวงแรกของถวัลย มีการใชรูปทรงท่ีมีการปะติปะตออยางเสรี โดยเปนการนําส่ิงตางชนิดตาง
บริบทกันมาไวดวยกัน ซ่ึงผลงานมีลักษณะท่ีสอดคลองกับรูปแบบของเซอรเรียลิสต และมีการใช
รูปทรงที่ผสมผสานระหวางคนกับสัตวแสดงใหเห็นการนํารูปแบบศิลปะไทยโบราณ และความ
แนวความคิดแบบไทยมาประยุกตเขากับศิลปะตะวันตก  
 2. ประทีป คชบัว นําเสนอการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงาน
จิตรกรรม ดวยรูปทรงสัญลักษณเพื่อส่ือสารบอกเลาเร่ืองราว ความคิด ความเพอฝนท่ีมาจาก
จินตนาการความรูสึกในลักษณะรูปทรงเหนือจริง เปนการผสมภาพในสวนลึกของจิตเขากับภาพที่
ฟุงฝนผสมผสานกันภายใตความคิดแบบไทย และเปนการแสดงออกของอารมณและความรูสึกท่ีถูก
ซอนเรนอยูในประสบการณสวนตัวของตนเอง  
 3. เกียรติอนันต เอ่ีอมจันทร  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงาน
จิตรกรรมนําเสนอดวยรูปทรงสัญลักษณ ท่ีเปนการแทนคา พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย 
เนื้อหาผลงานเก่ียวกับวิถีชีวิต สภาวะอารมณท่ีแตกตางของมนุษยในยุคสังคมแบบทุนนิยม ลักษณะ
ผลงานเปนภาพเลาเร่ือง เหตุการณ ท่ีไดรับอิทธิพลในการสรางสรรคจากจิตรกรรมไทยประเพณี
และศิลปะลัทธิเซอรเรียลิสม 
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในผลงานของถวัลย ดัชนี 
ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เ อ่ียมจันทร ลวนเปนนําเสนอรูปทรงท่ีเหนือจริง มาจาก
จินตนาการภายใตจิตใตสํานึก ท่ีเกิดข้ึนจากแรงผลักดันภายใตความคิด ความเช่ือ จิตวิญญาณ ความ
ศรัทธาทางศาสนา วัฒนธรรมและสังคมแบบตะวันออก เปนการต้ังคําถามเก่ียวกับโลก สภาวะ
สังคมและเก่ียวกับตนเอง ตีแผเร่ืองตัวตนหรือธรรมชาติภายในของคนในสังคม หรือสะทอน
ความรูสึกและอารมณของตนเองท่ีมีตอสภาพสังคม รวมท้ังผลงานแฝงไปดวยสัญลักษณท่ีมาจากส่ิง
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ท่ีพบเห็นและเกี่ยวของในการใชชีวิตประจําวันของตัวศิลปนแตละคน การสรางสรรคผลงานของ
ถวัลย ดัชนี  ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ตางมีรูปทรงท่ีเลือกใชในการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีเปนสัญลักษณเฉพาะของศิลปน  ผลงานมีลักษณะของการนํา
ความคิดและลักษณะเดนแบบตะวันออกมาผสมผสานกับแบบตะวันตก โดยท่ียังคงเอกลักษณของ
ไทยในเชิงประยุกตและผสมผสาน  
 ถึงแมวารูปแบบผลงานจะเปนการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเหมือนกนัก็
ตาม แตรูปแบบผลงานท่ีปรากฏกลับมีความแตกตางกัน  แฝงไปดวยภาพสัญลักษณท่ีตองอาศัยการ
ตีความ อีกทั้งผลงานของถวัลย ดัชนี  ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร แสดงใหเห็น
พฒันาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมรวมสมัยไทย ผลงานจึงมีความ
นาสนใจเหมาะสมในการเลือกเปนตัวอยางผลงานในการศึกษา  
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยท่ีผูศึกษา
นํามาเปนหัวขอในการวิจัยคร้ังนี้ ไมไดมุงประเด็นการศึกษาไปท่ีรูปแบบผลงานเพียงอยางเดียว แต
ผูศึกษาใหความสนใจในเร่ืองแนวความคิดท่ีศิลปนนําภาพลักษณของสัตวแตละชนิดมาผสมผสาน
กับคน จนเกิดเปนรูปทรงเฉพาะสวนตัวของศิลปน ซ่ึงศิลปนแตละคนตางมีแนวความคิดในการ
แสดงออกท่ีแตกตางกัน  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาพัฒนาการของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรม
รวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร 
 2. ศึกษาท่ีมาของแนวคิด รูปแบบการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวางคน
กับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร 
 3. ศึกษาแนวทางการใชเอกลักษณของไทยท่ีปรากฏในการสรางสรรคการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และ
เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร 
 

ขอบเขตของการศึกษา    
 1. ศึกษาพัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวม
สมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ตั้งแตผลงานช้ินแรก-ปจจุบัน 
ท่ีมีการเผยแพรตีพิมพในหนังสือ หรือเคยนํามาจัดแสดงนิทรรศการสูสาธารณชน 
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 2. ผู ศึกษาจะทําการศึกษาการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร โดยเรียงลําดับ
การศึกษาตามผลงานท่ีปรากฏกอนหลังตามทศวรรษ และผูศึกษาจะทําการศึกษาเฉพาะผลงานท่ีมี
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเทานั้น  
 3. ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการวิเคราะหผลงานโดยใชขอมูลจากบทความทางวิชาการตาง ๆ 
ท่ีกลาวถึงผลงานของศิลปนนั้น ๆ และท่ีสอดคลองกับการวิเคราะหการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ผูศึกษาจะรวบรวมขอมูล เนื้อหา และภาพผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวตั้งแตผลงานช้ินแรก-ปจจุบัน ท่ีมีการเผยแพรตีพิมพในหนังสือ หรือเคยนํามาจัด
แสดงนิทรรศการสูสาธารณชน 
 2. ทําการศึกษาเฉพาะผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวเทานั้น 
 3. ศึกษาแนวทางพัฒนาการในการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร  
 4. วิเคราะหแนวคิด รูปแบบผลงาน และแนวทางการใชเอกลักษณไทยในการการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป   
คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร จากนั้นทําการเรียบเรียงขอมูลและสรุปเนื้อหา 
 

วิธีการศึกษา 
 1. ผูศึกษาทําการคนควา การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยจะรวบรวมผลงานการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และ
เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ตั้งแตตั้งแตผลงาน ช้ินแรก-ปจจุบัน ท่ีมีการเผยแพรตีพิมพในหนังสือ 
หรือเคยนํามาจัดแสดนิทรรศการสูสาธารณชน 
 2. ผูศึกษาจะทําการศึกษาผลงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว 
และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร เฉพาะผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเทานั้น 
 3. ศึกษาผลงานการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมยั
ไทยของถวัลย  ดัชนี  ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร โดยใชขอมูลอางอิง ศึกษาจาก
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หนังสือวิชาการศิลปะตาง ๆ บทความของนักวิชาการและนักวิจารณท่ีมีการกลาวถึงผลงานของ
ศิลปน รวมท้ังจากขอมูลท่ีการกลาวถึงแนวการทํางาน เนื้อหาในการสรางสรรคผลงงานนั้น ๆ ของ
ตัวศิลปนเองในสูจิบัตรการแสดงผลงานหรือจากในหนังสือ บทความตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐาน
ในการศึกษา 
 
แหลงขอมูล 
 1. หนังสือวิชาการทางศิลปะของไทยและตางประเทศ 
 2. บทความทางศิลปะของนักวิชาการและนักวิจารณศิลปะท้ังไทยและตางประเทศ 
 3. บทความในสูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมตาง ๆ  
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทท่ี 2 
 

การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย 
 
ความเปนมา รูปแบบดั้งเดิม ของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรม
ของไทย 
 เม่ือมองยอนกลับไปถึงการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฎในงาน
จิตรกรรมของไทย แรกเร่ิมนั้นจะพบในผลงานรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  อาทิ เชน ในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนประดับตามอุโบสถ วิหาร เขียนลงบนตูใสพระธรรมตาง ๆ และสมุดขอย 
เปนตน เนื้อหาท่ีเขียนเปนเร่ืองราวทางพุทธศาสนา เกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ 
วรรณคดีรามเกียรต์ิ  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการเขียนเพื่อถวายเปนพุทธบูชา แสดงความศรัทธาตอ
ความเชื่อทางพุทธศาสนารวมท้ังเพื่อเปนการถายทอดใหเกิดความเขาใจเร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา โดยภาพจิตรกรรมท่ีเขียนข้ึนมีลักษณะศิลปะแบบอุดมคติ ท่ีเกิดข้ึนจากความคิดและมโน
ภาพของจิตรกรหรือชางเขียนท่ีอิงจากตํานานหรือเอกสารเกาตาง ๆ  
 จิตรกรรมไทยประเพณีถือวาเปนรูปแบบศิลปะด้ังเดิมของไทยท่ีมีวิวัฒนาการต้ังแตสมัย
ทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย ลพบุรี อูทอง เร่ือยมาถึงสมัยอยุธยาที่ปรากฏลักษณะรูปแบบเฉพาะของ
ไทยมากข้ึนจนกระท่ังสืบเนื่องลักษณะ รูปแบบ องคประกอบ ยึดเปนแบบประเพณีและพัฒนา
รูปแบบเร่ือยมาในสมัยรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน โดยในแตละสมัยอาจจะแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับสภาพแวดลอม ชีวิตความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม ประเพณี อิทธิพลทางศาสนาและสกุลชาง  
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
เปนการเขียนข้ึนจากความคิดและมโนภาพ (ldealistic Art) ท่ีแสดงความศรัทธาและเร่ืองราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนามีรูปรางสัดสวนประกอบดวยเสนโคงท่ีออนชอย ไมแสดงความชัดเจนของ
กลามเนื้อ รูปทรงมีลักษณะแบนราบ ไมมีปริมาตร เปนแบบ 2 มิติ มีการส่ือความหมายโดยผานการ
แสดงพฤติกรรม อิริยาบถตาง ๆ เปนลักษณะการออกแบบทาทางท่ีเกิดจากจินตนาการ และอุดมคติ 
ไมเนนแสดงความรูสึกทางใบหนา  
 รูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1. รูปแบบทางรูปธรรม (Figurative) หมายถึง รูปแบบท่ีสามารถดูรูวาเปนภาพคน สัตว 
ส่ิงของ เปนตน 
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 2. รูปแบบทางนามธรรม (Non-figurative) หมายถึง รูปแบบท่ีเห็นเปนเสน สี น้ําหนัก 
รูปราง รูปทรง เปนตน 
 3. รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-figurative and Non-figurative) หมายถึง รูปแบบท่ี
สามารถเห็นไดวาเปนรูปทรงตาง ๆ แตมีลักษณะของการตัดทอนหรือดัดแปลงไปจากธรรมชาติ 
(สุชาติ เถาทอง, ม.ป.ป.: 71-73) 
 จากการแบงรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณีขางตนนี้ ช้ีใหเห็นวาการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมไทยประเพณีจัดอยูในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-
figurative and Non-figurative) ท่ีเปนการปะติปะตอ ตัดทอน รูปทรงคนและสัตวเขาดวยกัน   
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
สวนมากเปนรูปแบบของตัวละครและสัตวท่ีอาศัยอยูในปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส ตามท่ีปรากฏ
ในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และรามเกียรติ์  มีลักษณะของภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตว เปนผลงานท่ีเกิด
จากความคิดจิตใตสํานึกและจินตนาการของชางเขียนไทยโดยอิงตามลักษณะของสัตวท่ีกลาวถึงใน
ตํานาน  สัตวท่ีอาศัยอยูในปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส ตามท่ีปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง
และรามเกียรต์ิ มีลักษณะของสัตวหลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว และมีลักษณะการนํารูปคน
มาปนกับรูปสัตว  อาทิเชน อัปสรสีหะ (ตัวเมีย) และ เทพนรสีห (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปน
มนุษย สวนทอนลางเปนสิงห กินรี (ตัวเมีย) และ กินร (ตัวผู) สัตวท่ีมีรางกายทอนบนเปน 0

มนุษย ทอนลางเปน1นก มีปกบินได เทพปกษี สัตวท่ีมีสวนลําตัวและขาเปนแบบมนุษยและมีหางกับ
ปกเปนหงส เปนตน เช่ือไดวานาจะมีมากอนสมัยสุโขทัย  
 ตัวอยางภาพสัตวหิมพานตตามเร่ืองราว ไตรภูมิพระรวง และวรรณคดีตาง ๆ ท่ีปรากฎ
ในภาพบางสวนของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ท่ีเขียนข้ึนใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏภาพสัตวหิมพานต คือ นางกินรี ซ่ึงรางกายทอนบนเปนมนุษย ทอนลาง  
เปนนก  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 1 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม 
ท่ีมา:  คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2526), 63. 
  
 ตัวอยางภาพบางสวนของภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกียรต์ิรอบระเบียงวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ปรากฏภาพตัวละครท่ีช่ือวา นางสุพรรณมัจฉา ซ่ึงมีกายทอนบนเปนมนุษย สวน
กายทอนลางเปนปลา 
 

 
 
ภาพท่ี 2 จิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกียรต์ิรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หองท่ี 47 
ท่ีมา: นิดดา หงษวิวัฒน, รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(กรุงเทพฯ: เพื่อนเด็ก, 2547), 180. 
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การเปล่ียนแปลงลักษณะรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจากจิตรกรรม
ไทยประเพณีสูจิตรกรรมรวมสมัยไทย  
 ในแตละยุคสมัยมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ เนื้อหา เทคนิคในการสรางสรรคงาน
จิตรกรรมใหสอดคลองกับสภาวะสังคมและกระแสอารยธรรม  การผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตว จากรูปแบบเดิมตามท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณีไทยจึงมีการพัฒนา
รูปแบบตางไปจากเดิม  โดยยุคสมัยท่ีเปนจุดเปล่ียนรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตวตางไปจากเดิม คือ ยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดมีการนําศิลปะตามหลักวิชา (Academic art) ของตะวันตกเขาระบบ
การศึกษาศิลปะ โดยมีศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนผูวางรากฐานศิลปะสมัยใหมใหเกิดข้ึนใน
ประเทศไทย ท่ีเร่ิมเปล่ียนจากการวาดรูปรางของมนุษยใหถูกตองตามหลักกายวิภาค และนํารูปแบบ
ศิลปะตะวันตกมาใหนักศึกษาไดเรียนรูทฤษฎีและรูปแบบตามแนวทางของศิลปะลัทธินั้น ๆ ซ่ึง
เร่ิมตนจากอิมเพรสช่ันนิสม คิวบิทส  เอ็กซเพรสช่ันนิสม เซอรเรียลลิสม  โซเชียลเรียลลิสม  แอ็บส
แร็คส และแอ็บสแตร็คส เอ็กซเพรสช่ันนิสม เปนตน 
 ตอมาในชวงทศวรรษ 2500 เปนยุคเร่ิมตนของจิตรกรรมรวมสมัยไทย ในรูปแบบของ
การหยิบยืมแนวทางหรือลอกเลียนรูปแบบของลัทธิทางศิลปะในแบบตะวันตกตาง ๆ มาประยุกต
เขากับรูปแบบและแนวความคิดแบบไทย จากลักษณะการสรางสรรครูปทรงของส่ิงตาง ๆ ท่ีเปนไป
ตามหลักวิชาการของศิลปะสมัยใหม ท่ีเนนความสมจริง และการวาดโครงสรางสัดสวนรางกายของ
มนุษยและสัตวท่ีถูกตองตามหลักกายวิภาค ไดพัฒนา คล่ีคลายไปสูการแสดงออกท่ีนําเสนอรูปทรง 
ซ่ึงมาจากจิตนาการมากข้ึน 
 ลัทธิทางศิลปะของตะวันตกท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจากรูปแบบเดิมท่ีปรากฎใหเห็นในงานจิตรกรรมไทยประเพณี 
ไปสูการสรางสรรคตามแนวทางศิลปะสมัยใหม คือ ศิลปะเซอรเรียลิสม  (Serrealist Art)  
 ลัทธิเซอรเรียลิสม (Serrealism) เปนความเคล่ือนไหวทางจิตรกรรมและวรรณกรรมโดย 
อังเดร เบรอตง นักวิจารณศิลปะและกวีชาวฝร่ังเศส เปนผูเร่ิมกอต้ังข้ึนท่ีกรุงปารีส เม่ือ ค.ศ.1924  
เบรอตงมีความสนใจทฤษฎีของฟรอยดเกี่ยวกับจิตไรสํานึก จิตนาการความฝน และความสําคัญของ
ความรูสึกทางเพศ ทฤษฎีของฟรอยดจึงเปนแนวทางแกจิตรกรกลุมนี้ ท่ีเนนการแสดงออกของจิตใต
สํานึกอยางอิสระ จินตนาการและความฝนท่ีออกมาจากจิตใตสํานึกและความไรเหตุผล  
 รูปแบบของเซอรเรียลิสม คือ การแสดงออกใหเห็นประสบการณท่ีเหนือจริง ถายทอด
ส่ิงท่ีอยูในความฝนออกมา โดยดึงเอาจิตใตสํานึกของมนุษยมาแสดงเปนภาพของความรูสึกนึกคิดท่ี
เปนอิสระจากกรอบเหตุผลและความสมจริง และปราศจากการควบคุมของจิตสํานึก ซ่ึงจะใช
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จินตนาการนําเสนอรูปทรงสัญลักษณ ท่ีมาจากการนํารูปทรงของส่ิงท่ีตางกันมาเช่ือมโยงปะติปะตอ
กันโดยไมคํานึงถึงหลักความเปนจริง ท้ังนี้ก็เพื่อเปนส่ิงแทนความรูสึกนึกคิดท่ีเลยขอบเขตของ
ความเปนจริงท่ีเรามองเห็นสัมผัสได   
 การนําเสนอรูปทรงเหนือจริงในแบบเซอรเรียลิสต คือ เนนการแปรสภาพรูปทรงตาง ๆ 
ใหแปรเปล่ียนไปจากความเปนจริง โดยนําวัตถุ ส่ิงตาง ๆ และส่ิงมีชีวิตท่ีอยูในธรรมชาติ รวมท้ัง
มนุษยมาคล่ีคลาย บิดเบียน ตัดตอนรูปทรง หรือนํารูปทรงของส่ิงท่ีตางชนิดกันมาเช่ือมโยงแปร
สภาพจนเกิดเปนรูปลักษณใหมในเชิงภาพสัญลักษณ ซ่ึงรูปทรงท่ีผานการกระบวนสรางสรรคนี้ จะ
มีความหมายไปตามการแทนคาเร่ืองราว จินตนากร ความรูสึกท่ีมาจากสภาวะอารมณของจิตไร
สํานึกของศิลปน    
 จิตรกรเซอรเรียลิสตท่ีแปรสภาพมนุษยใหเช่ือมโยงกับสัตว เชน  ภาพช่ือ “L’Invention 
collective” ในป 1934 ของ เรเน มากริตต   
 

 
 
ภาพท่ี 3 L’Invention collective ค.ศ. 1935 
ท่ีมา:  สดช่ืน ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 2507-
2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81. 
 
 มากริตตนําเสนอการแปรสภาพผูหญิง-ปลา ในลักษณะท่ีแปลกใหมและเต็มไปดวย
อารมณขัน โดยวาดทอนลางเปนผูหญิงและทอนบนเปนปลา หรือในภาพของแอรนสท (Max Earn) 
ช่ือ “La Toilette de la mariee” ในป 1940 โดยมีท่ีมาจากการที่เอรนสทชอบนกมาต้ังแตเด็ก จึงวาด
ภาพผูหญิงในลักษณะท่ีเกี่ยวโยงกับนกแอรนสทถือวานกเปนสัตวท่ีสูงสงประเสริฐกวาคน ในภาพ
นี้เขาเขียนเจาสาวในอุดมคติมีลักษณะของนกแตงตัวดวยเส้ือคลุมขนนก ซ่ึงไดแรงบันดาลใจจาก
เส้ือหัวหนาเผาของชาวเปรูในทวีปอเมริกาใต 
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ภาพท่ี 4 La Toilette de la mariee ค.ศ.1940 
ท่ีมา:  สดช่ืน ชัยประสาธน, การตีความเปนจริงในกวีนิพนธและจิตรกรรมเซอรเรียลิสมในฝร่ังเศส 
ค.ศ. 1919-1969 (กรุงเทพฯ: สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 86. 
 
 ศิลปะเซอรเรียลิสม เปนที่รูจักอยางแพรหลายในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2507 (ค.ศ. 
1964) โดยศิลปนไทยไดใหความสนใจและนิยมรูปแบบทางศิลปะแนวทางนี้ภายหลังจากการเกิด
ความนิยมลัทธิเซอรเรียลิสมในฝรั่งเศส ค.ศ.1924 (พ.ศ. 2467) จนกระทั่งแพรหลายไปทั่วยุโรป 
และอเมริกา แตความคลาดเคลื่อนในการรับรูศ ิลปะแนวนี ้ของไทยลาชามาก รูปแบบของ
จิตรกรรมเซอรเรียลิสมในไทยสมัยแรกเริ่ม จึงเปนลักษณะของการศึกษาผานตัวผลงานเซอรเรีย
ลิสมตนแบบเทานั้น โดยไมไดสนใจศึกษาความเปนมาและแนวคิดของกลุมเซอเรียลิสมดั้งเดิม
และการรับอิทธิพลจากทฤษฎีของฟรอยดโดยตรง แตเมื ่อเวลาผานมาระยะหนึ่งมีหนังสือ 
บทความของนักวิชาการตะวันตกและไทยที่กลาวถึงศิลปะเซอรเรียลิสมอยางแพรหลาย ทําให
ศิลปนจิตรกรรมรวมสมัยไทยรุนตอมามีความเขาใจถึงรูปแบบและแนวความคิดของศิลปะเซอร
เรียลิสมดั้งเดิมมากข้ึน   
 รูปแบบของการแปรสภาพรูปทรงตาง ๆ ของเซอรเรียลิสมนี้สงผลตอการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมของศิลปนไทยบางกลุม ดังท่ี ศาสตราจารย ดร. สดช่ืน ชัยประสาธน ระบุไวใน
หนังสือ จิตรกรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 ซ่ึงปรากฎให
เห็นวามีผลงานของศิลปนบางทานมีรูปแบบของการผสมสผานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว โดย
มีรูปแบบท่ีพัฒนามาจากการนํารูปแบบการแปรสภาพตามแบบเซอรเรียลิสมมาประยุกตเขากับ
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รูปแบบศิลปะไทยและแนวความคิดแบบไทย และมีศิลปนเพียงบางคน (ในชวง 20 ปหลัง) ท่ีโนม
เอียงไปตามศิลปะเซอรเรียลิสมท้ังหลักการและรูปแบบ ดังเชน 
 อังคาร  กัลยาณพงศ  ซ่ึง เปนศิลปนท่ีได ศึกษาศิลปะสมัยใหมของตะวันตกกับ
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ในชวงป 2489-2491 โดยไดนํารูปแบบของลัทธิศิลปะตาง ๆ รวมท้ัง
ศิลปะเซอรเรียลิสมท่ีไดเรียนรูมาประยุกตผสมผสานเขากับรูปแบบศิลปะไทยโบราณ 
 

 
 
ภาพท่ี 5 นกหิมพานต พ.ศ. 2507 
ท่ีมา:  สดช่ืน ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 2507-
2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 111. 
 
 จากภาพท่ี 5 นี้แสดงใหเห็นถึงการสรางสรรครูปทรงท่ีไดรับแรงบันดาลใจมาจากสัตว
หิมพานตท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับนก (กินรี) ในลักษณะครึ่งคนคร่ึงสัตว โดย
อังคารนําลักษณะของกินรีมาสรางสรรคใหเกิดรูปลักษณใหมตามจินตนการของตนเอง ท่ีมีลักษณะ
รูปทรงท่ีเหนือจริง  
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 ถวัลย ดัชนี   
 

 
 

ภาพท่ี 6 Eclipse of Intellect พ.ศ. 2513  
ท่ีมา:  สดช่ืน ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสตในประเทศไทย พ.ศ.  
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81. 
 
 การผสมสผานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยในภาพผลงานนี้ มีลักษณะการ
ปะติปะอยางเสรีโดยไมคํานึงเหตุผลตามหลักความจริง เปนการสรางภาพท่ีประกอบไปดวยรูปทรง
สรีระรางกายของคนท่ีเช่ือมตอเขาดวยกันซ่ึงผิดแปลกไปจากธรรมชาติ และรูปรางคนท่ีมีเขาสัตว
ยื่นตอออกจากคออยางกลมกลืน ซ่ึงรูปทรงเหลานี้เปนภาพสัญลักษณท่ีถวัลยใชแทนคาความหมาย 
 โดยศาสตราจารย ดร. สดช่ืน ชัยประสาธน (2537: 81) ไดตีความภาพสัญลักษณตาง ๆ 
ท่ีปรากฎนี้ไววา เปนการอุปมาถึงคนเขลา มีแตพละกําลัง หูเบาเช่ือคนงาย ไมใชสติปญญาไตรตรอง 
ซ่ึงความหมายเหลานี้เปนการตีความของถวัลยท่ีแฝงแงคิด คติความเช่ือทางพุทธศาสนา 
 สมพงษ อดุลยสารพัน เปนศิลปนในชวง 20 หลังป ที่เริ่มมีหนังสือ บทความของ
นักวิชาการตะวันตกและไทยที่กลาวถึงศิลปะเซอรเรียลิสมอยางแพรหลาย ทําใหไดนํารูปแบบ
และแนวความคิดของศิลปะเซอรเรียลิสมดั้งเดิมมาสรางสรคผลงาน การผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของสมพงษ จึงนําเสนอภาพสัญลักษณที่แทนคาความคิด และหวงอารมณ
ความรูสึกของตนเอง ณ ชวงเวลานั้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการของเซอรเรียลิสม ผลงานมีการนํา
รูปทรงสรีระรางกายของคนและปลาคลี่คลาย ตัดทอนรูปทรงทั้งสองเขาดวยกันจนกลายสภาพ
เปนรูปลักษณใหม 
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ภาพท่ี 7 ฝนคร้ังหลัง พ.ศ. 2522  
ท่ีมา:  สดช่ืน ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสตในประเทศไทย พ.ศ.  
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 107. 
 
 จากภาพท่ี 7 ผลงานมีลักษณะรูปทรงท่ีคลายกับผลงานของ เรเน มากริตต (Rene 
Magritte) ในภาพ The Old Gunner ในป 1947 ท่ีปรากฏรูปทรงท่ีมีการผสมผสานของคนและปลา 
ซ่ึงกําลังนั่งอยูบนโขดหินเชนเดียวกัน ทําใหช้ีชัดไดวา สมพงษไดรับแรงบันดาลใจท้ังในเร่ืองของ
หลักการและนํารูปแบบการแปรสภาพของจิตรกรในกลุมศิลปะเซอรเรียลิสมมาพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน   
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยทศวรรษ 
2530-ปจจุบัน เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ยุคแหง
ระบบทุนนิยม การครอบงําโดยส่ือสารสนเทศ และความกาวลํ้าทางเทคโนโลยีท่ีไรขีดจํากัด 
สังคมไทยตองพัฒนากาวหนาตามแบบตะวันตกเกือบทุกดาน สงผลใหสังคมไทยเปดกาว ยอมรับ
การแสดงออกทางความคิด ความรูสึกสวนตัวของศิลปนท่ีมีตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรมและศาสนาของไทยมากข้ึน เหลาบรรดาศิลปนไทยมีสิทธิเสรีในการทํางาน ไมจํากัด
กรอบความคิดหรือยึดแนวทางศิลปะแบบใดแบบหนึ่ง ศิลปนรวมสมัยรุนใหมไดศึกษา ทดลอง
สรางสรรคผลงานศิลปะแนวทางตาง ๆ ตามแบบตะวันตกและไดรับอิทธิพลแนวความคิดจาก
ผลงานของศิลปนตะวันตกมากมายจนสามารถนํามาประยุกต สรางสรรค คล่ีคลายเปนแนวทางและ
รูปแบบที่เปนเอกลักษณของตนเอง และรวมท้ังยังมีศิลปนบางกลุมท่ีคงยึดหรือไดนํารูปแบบ และ
แนวความคิดเอกลักษณไทยมาประยุกตเขากับรูปแบบศิลปะตะวันตกท่ีนํามาผสมผสานกันอยางลง
ตัว จนกลายเปนผลงานมีความเปนตะวันออกที่รวมสมัย 
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 รูปทรงท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย
ตั้งแต ทศวรรษ 2530-ปจจุบัน จึงยังคงปรากฎลักษณะของการใชรูปทรงระหวางคนกับสัตวในแบบ
เหนือจริงท่ีมาจากจินตนาการ บางก็มีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว หรือมีการปะติดปะตอรูปทรงอยาง
เสรี แตส่ิงที่ตางไปจากเดิม คือ การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวถูกนํามาใชเปน
สัญลักษณในการแทนคาความคิดท่ีหลากหลายมากข้ึน มีท้ังท่ีนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมใน
ลักษณะตาง ๆ แฝงนัยยะท่ีเกี่ยวของกับตัวตน (สภาวะจิต) รวมท้ังมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติความเช่ือและ
ปรัชญาทางศาสนา  
 
กระบวนการทางศิลปะ และเนื้อหาในงานทัศนศิลปท่ีสอดคลองกับการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย  
 จินตนาการ คือ ส่ิงท่ีนึกคิด หรือคาดเดาข้ึนมาเอง ซ่ึงเปนปจจัยหลักท่ีศิลปนใชในการ
การสรางสรรคภาพผลงาน 
 สัญลักษณในงานจิตรกรรมจะมีความหมายในการแทนคาวัตถุ ส่ิงของ หรือรูปทรง   
ตาง ๆ ท่ีเปนลักษณะท่ีศิลปนแปลความหมายผานส่ิงนั้น ๆ ออกมาโดยไมไดแสดงนัยยะความจริง
ของวัตถุนั้น แตเปนการแทนคา และเปนส่ิงท่ีศิลปนนําส่ือความหมายใหมสูผูชม รูปทรงท่ีปรากฏ
อยูในภาพผลงานเปนสัญลักษณทางความคิด อารมณ และความรูสึกของศิลปนเอง 
   การกระบวนการสรางสรรคผลงานท่ีมาจากจินตนาการ และสัญลักษณ  เปนจินตนาการ
หรือมโนภาพท่ีศิลปนสรางข้ึนมาเอง มีลักษณะแบบอัตตวิสัย (Subjetive) ท่ีเปนการแสดงความรูสึก
ของอารมณสวนลึกท่ีอยูภายใ ตจิตสํานึกของศิลปน เชน ความโกรธ ความเสียใจ ดีใจ ความเกลียด 
ความกลัว ความสะเทือนใจตาง ๆ อันเปนสภาวะการแสดงออกของอารมณท่ีฝงอยูภายในจิตใจหรือ
ในสัญชาตณาญของมนุษย ศิลปนจะแสดงออกโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เร่ืองราวใหเปนไปตาม
ความตองการของตนเองท่ีไมคํานึงถึงหลักเหตุผล ความเปนจริง ศิลปนจะใชวัตถุ หรือส่ิงตาง ๆ 
รวมถึงมนุษยในการแสดงออกเพื่อเปนส่ือแทนคาความหมาย แฝงนัยยะท่ีกระตุนอารมณและ
ความคิดท่ีตองอาศัยการตีความ 
 ซ่ึงผลงานท่ีสรางสรรคมาจากจินตนการ และสัญลักษณ มักจะปรากฎอยูในภาพผลงาน
มีลักษณะเหนือจริง ซ่ึงเปนภาพท่ีไมสามารถเกิดข้ึนในโลกของความเปนจริงได เสมือนเปนโลก
ของความฝนท่ีศิลปนสรางภาพข้ึนมา หรือนึกคิดข้ึนมาเอง     
 เนื้อหา หมายถึง เร่ืองราวหรือสาระของผลงานศิลปะ ซ่ึงหมายรวมถึงคุณคาทางภูมิ
ปญญา สุนทรียภาพ อารมณ และปจเจกภาพ ผลงานศิลปะทุกช้ินอาจมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน
คือ สวนท่ีเปนเนื้อหา และสวนรูปแบบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2541: 81)   
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 Ralph Mayer ไดใหความหมายของเนื้อหาวา หมายถึง เร่ืองราว หรือลวดลาย แมบทใน
งานศิลปะ  รวมท้ังคุณคาในแงของปญญา  สุนทรียภาพ  จิตวิญญาณ  และการดําเนินเ ร่ือง
นอกเหนือจากโครงสรางของรูปแบบและวิธีในการทํางาน งานศิลปะนั้นจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ
ท้ังดานโครงสรางและเนื้อหาประกอบเขาดวยกัน (มะลิฉัตร เอ้ืออานันท, 2540: 210) 
 เนื้อหาทางศิลปะออกเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหาสวนตัว (Personal Function) และ
เนื้อหาเพื่อสังคม (Social Funtion) 
 1. เนื้อหาสวนตัว (Personal Function) เปนเนื้อหาที่เร่ิมตนจากชีวิตเลือดเน้ือสวนตัว 
ความรัก และความพอใจสวนตน นักคิดบางคนกลาววา คนเราตองเร่ิมจากการรักตนเองกอน และ
ถาไมแคบหรือหยุดอยูเพียงแคนั้นเราก็พรอมท่ีจะกาวไกลออกไปถึงสังคมได ทุกคนตางมีชีวิตเลือด
เนื้อ ความรัก ความช่ืนชมเชนกัน เม่ือมีใครสักคนเปดเผยส่ิงเหลานี้ออกมา คนอ่ืนก็ยอมจะสัมผัส
หรือส่ือสารรวมกันได แตจะมานอยนั้นก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง บอยครั้งท่ีมีผูเกิดขอสงสัยวา เนื้อหา
เชนนี้จะคับแคบไปกระมัง ซ่ึงจริง ๆ แลวชีวิตท่ีสับสนสุนวายในสังคมก็ยอมปราถนาความงดงาม
ดวยเชนกัน 
  1.1 การแสดงออกทางดานจิตวิทยา เปนการแสดงออกในอารมณสวนตัวท่ีสะทอน
ใหเห็นถึงความเหงา ความเศราหมอง ความเจ็บปวดรวดราว หรือความคิดเห็นสวนตัว อันเปนผลมา
จากความเก็บกดภายในจิตสํานึก ซ่ึงความรูสึกเก็บกดน้ันเปนผลสะทอนมาจากการดํารงชีวิตใน
สังคม... 
  1.2 ความรัก เพศ และชีวิตครอบครัว ... 
  1.3 ความตายและอารมณท่ีนาหวาดกลัว .... 
  1.4 ความศรัทธาสวนตัว คนเรามีความศรัทธาอันแรงกลาตอการดําเนินชีวิตท่ีผิด
แผกแตกตางกันออกไป บางคนศรัทธาในศาสนา อํานาจการเปล่ียนแปลง เคร่ืองจักรกล ความเหอ
เหิม มันเปนเสมือนส่ิงฝงแนนในสวนลึกของจิตใจตลอดชวงเวลาในการดํารงชีวิต ซ่ึงศรัทธา
สวนตัวนี้อาจจะไมเปนผลมาจากครอบครัว ส่ิงแวดลอม หรือประสบการณสวนตัวหลอหลอมมา   
ก็ได 
  1.5 การแสดงออกทางดานความประณีตงดงาม สวนใหญแลวในวิถีทางน้ีตนเอง
เปนตัวการสําคัญท่ีช่ืนชอบวัตถุ... 
 2. เนื้อหาเพื่อสังคม (Social Funtion) จริงอยูศิลปะของมนุษยนั้นก็เพ่ือมนุษยผูสราง
ดวยกันท้ังส้ิน หรือศิลปะทุกช้ินท่ีนําไปเปดเผยในสังคมก็นาจะเปนสมบัติของสังคมดวย คํากลาวนี้
นับเปนเหตุผลที่ปฏิเสธไมได แตในแงของการแยกแยะออกเพื่อพิจารณานี้ เปนการแยกเพื่อ
ช้ีใหเห็นขอแตกตางท่ีวา อยางนอยก็มีศิลปะอยูลักษณะหนึ่งท่ีมีสาระเนนไปถึงความเกี่ยวพันกับ
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สังคมโดยตรง และนักคิดกลุมหนึ่งก็พยายามช้ีแนะวา ศิลปะท่ีมีสาระโดยตรงเพ่ือสังคมนี้ นาจะเกิด
ผลลัพธท้ังสองดานไดดีกวา คือ คุณคาเพ่ือสุนทรียภาพสวนตนและคุณคาอันส่ือสารไปถึงผูคนใน
วงกวางอีกดวย 
  2.1 การเมืองและลัทธิความเช่ือ ศิลปนในแนวทางนี้ ปฏิเสธความคิดท่ีวา ศิลปะ
เปนส่ิงบันเทิงเริงรมยเพียงเทานั้น นอกจากความงดงามท่ีมีอยูแลว ตางเช่ือมั่นในผลตอบสนองของ
ศิลปะวานาจะมีผลในวงกวางตอสังคมดวย... 
  2.2 บรรยายสังคม...ศิลปนท่ีมีจิตสํานึกในดานนี้ อาจจะระบาย บันทึก หรือสะทอน
ชีวิตในสังคมใหปรากฏ เพื่อปลุกเราความคิดความหวงใย และคุณธรรมท่ีจะพึงมีตอกัน เปนการ
เสริมสรางจิตสํานึกรวม 
  2.3 ถากถางสังคม การถากถางสังคมในงานศิลปะ นับเปนการช้ีแนะ ตําหนิ หรือ
ประนาณสังคมในดานใดดานหนึ่งโดยวิธีทางออม จะดวยการผสานกับอารมณขบขันหรือ
เครงเครียดอยางไรก็ยอมได เปนการเสนอความคิดใหผูมีสวนรวมหรือผูบริหารไดตระหนักถึงความ
จริงโดยผานกระบวนการคิดในระดับหนึ่ง... (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2537: 125-131) 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาเนื้อหาในงานศิลปะมีอยู 2 ประเภท คือ เนื้อหาสวนตัว เปนเร่ืองราว
ท่ีเกี่ยวของกับตัวศิลปนเอง เชน การแสดงออกสภาวะทางอารมณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับทัศนะ
ความคิด และความตองการสวนตัว รวมท้ังถายทอดนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลอ่ืน ๆ  
 เนื้อหาเพื่อสังคม เปนการนําเสนอเร่ืองราวท่ีสะทอนใหเห็นถึงสภาวะของสังคมตาง ๆ 
ท่ีมีผลตอมนุษย ท้ังดานบวกและดานลบ ซ่ึงศิลปนจะนําเสนอผานผลงานที่มีลักษณะการวิพาษ
วิจารณ เสียดสีประชันประชัน หรือบรรยาเลาเร่ืองราววิถีชีวิตในสังคม 
 การผสมผสานภาพลักษรระหวางคนกับสัตวจึงเปนการนําคนและสัตวมาเปนส่ือแทน
คาความหมายบางอยางท่ีศิลปนตองการนําเสนอ เปนรูปทรงท่ีสรางสรรคออกมาจากจินตนากรท่ีไม
ยึดติดกับความเปนจริง รูปทรงท่ีผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวถูกนํามาเปนสัณลักษณ
ทางความคิด ท่ีเกี่ยวของกับประสบการณตรงของตนเองและทางออมท่ีเกี่ยวของกับสังคมในดาน
ตาง ๆ  
 ผูศึกษาไดทําการสํารวจการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในงาน
จิตรกรรมรวมสมัย ซ่ึงสามารถแบงลักษณะการแทนคาสัญลักษณท่ีมาจากปจจัยเนื้อหาตาง ๆ ดังนี้  
 1. การแทนคาสัญลักษณท่ีมาจากอิทธิพลทางสังคมที่สะทอนพฤติกรรมมนุษย 
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีมีเนื่อหาเกี่ยวกับสังคม สวนใหญมี
การนําภาพลักษณของสัตวมาแปรสภาพเขากับสรีระรางกายมนุษย ในลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว  คือ 
มีหัวเปนสัตวชนิดนั้น ๆ ตามแตนัยยะของศิลปน สวนทอนลางเปนสรีระรางกายของมนุษย หรือนํา
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สวนตางของสัตวไปปะติดปะตอเขากับสรีระรางกายของมนุษย  เพื่อนําเสนอเปนภาพสัญลักษณท่ี
แทนคาพฤติกรรมมนุษยท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะอารมณ และความรูสึกตาง ๆ ท่ีมาจากอิทธิพลทาง
สังคมในดานตาง ๆ ภาพผลงานสวนใหญมีลักษณะวิพากษ วิจารณ เสียดสี ประชดประชันสังคม 
 

 
 
ภาพท่ี 8 กินบานกินเมือง พ.ศ. 2534  สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 115 x 134 ซม. 
ท่ีมา:  วิโชค มุกดามณ,ี 6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486-2546 (กรุงเทพฯ:      
หอศิลป มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2546), 243. 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ม้ือคํ่ายามรัตติกาล พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผืนผาใบ  ขนาด 150 x 200 ซม. 
ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งท่ี 18 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2544), 23. 
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ภาพท่ี 10 รุกกินปา พ.ศ. 2545  สีน้ํามันบนผืนผาใบ  ขนาด 150 x 150 ซม. 
ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 18 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2544), 25. 
 

 
 
ภาพท่ี 11 บทสัมภาษณแหงแสงสวาง พ.ศ. 2551  สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 200 x 250 ซม. 
ท่ีมา:  เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 108. 
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ภาพท่ี 12 เหยื่อนักการเมือง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 200 x 300 ซม. 
ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 55 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง
แอนดพับลิชช่ิง, 2552), 74.  
 
 2. การแทนคาสัญลักษณท่ีมาจากสภาวะจิต 
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ถูกนํามาใชเปนภาพสัญลักษณท่ี
สะทอนการแสดงออกของสภาวะอารมณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับตนเอง และบุคคลอ่ืน ๆ โดยมีการนํา
สัตวมาผสมผสานเขากับสรีระรางกายของมนุษยในลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว  หรือนําสวนตาง ๆ 
ของสัตวไปปะติดปะตอเขากับสรีระรางกายของมนุษย   
 

 
 
ภาพท่ี 13 พักเหนื่อย  พ.ศ. 2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 41. 
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ภาพท่ี 14 โศกนาฏกรรมแหงความงาม พ.ศ. 2549 ส่ือประสม  ขนาด160 x 200 ซม. 
ท่ีมา:  มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 23 (กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2549), 46. 
 
 3. การแทนคาสัญลักษณท่ีมาจากความเร่ืองราว คติความเชื่อทางศาสนา 
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวสวนใหญมีรูปทรงของคนและสัตวท่ี
ถูกนํามาผสมผสานภาพเช่ือมโยงกัน เปนภาพสัญลักษณท่ีผานการตีความตามทัศนคติของตนเอง
หรือแสดงความศรัทธาที่มีตอเร่ืองราว คติความเชื่อทางศาสนา บางก็นําตัวละครท่ีมีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวตามตํานาน คติความเชื่อทางพุทธศาสนามาสรางสรรคใหมใน
รูปแบบของตนเอง โดยมีการนําภาพลักษณของสัตวมาแปรสภาพเขากับสรีระรางกายมนุษย ใน
ลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตวตามแตนัยยะของศิลปน หรือมีการปะติดปะตอรูปทรงระหวางคนกับสัตว
อยางเสรี  
 

 
 
ภาพท่ี 15 เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 48. 
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ภาพท่ี 16 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา:  พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 143. 
 
 การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยเกิดข้ึนจากอิทธิพลทางสังคม (ภายนอก) และ
สภาวะจิต (ภายใน) ในขอท่ี 1-2 สอดคลองกับหลักการจิตวิเคราะหของฟรอยด (Sigmund Feud) ท่ี
ระบุวา  

 พฤติกรรมของมนุษยสวนมากกําหนดข้ึนโดยสัญชาตญาณท่ีมีมาแตกําเนิด (Innate 
Instinct) สัญชาตญาณเหลาน้ีสวนมากจะอยูในระดับจิตสํานึก (Unconsious Processes) 
หมายถึงความคิด ความกลัว และความปราถนาของบุคคลซ่ึงเปนเจาของเก็บกดไวโดยไม
รูตัว และมีอิทธพลตอพฤติกรรมของเขา ตามความเห็นของฟรอยด พลังจิตไรสํานึก 
(Unconscious Impulses) อาจจจะปรากฎไดในรูปของความฝน การพลั้งปาก หรือแสดง
ออกมาเปนกริยาอาการท่ีบุคคลทําโดยไมรูตัว... (พิสมัย วิบูรณสวัสดิ์ และคนอื่นๆ, 2528: 4)   

 
 โดยหลักความคิดนี้ทําใหเราเขาใจการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีถูก
นํามาแทนคาพฤติกรรมมนุษยท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงออกของสภาวะอารมณตาง ๆ ท่ีมาจาก
สัญชาตญาณ และท่ีไดรับจากอิทธิพลภายนอก รวมท้ังการท่ีศิลปนเลือกนําสัตวชนิดตาง ๆ มาแทน
คาภาพลักษณของมนุษย ก็เพื่อส่ือใหถึงสัญชาตณาญความรูสึกภายในตัวตนท่ีแทจริงของมนุษย  
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บทท่ี 3 
 

พัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย 
ของ ถวัลย ดชันี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร 

 
ถวัยล  ดัชนี    
 ถวัลย ดัชนี เกิดเม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2482 จบการศึกษาศิลปะท่ีโรงเรียนเพาะชาง 
กรุงเทพฯ  ในชวงพ .ศ . 2498-2500และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงพ.ศ. 2500-2505 เปนหนึ่งในผูท่ีเคยไดเรียนรู ศึกษาศิลปะกับ 
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ซ่ึงเนนการสอนไปทางศิลปะแบบตะวันตก ทําใหถวัลยไดศึกษาวาดภาพ
ศิลปะแบบตะวันตก เร่ิมจากแบบอคาเดมิค แบบอิมเพรสชนนิสม โพสทอิมเพรสชันนิสม แบบเอ็ก
เพรสช่ันนิสม คิวบิสม แอบสแตรคท และเซอรเรียลิสม ดังนั้นถวัยยจึงมีความสนใจศึกษาทั้งศิลปะ
แบบไทยและศิลปะแบบตะวันตก  
 ในชวงระหวางพ.ศ. 2507-2511 ไดศึกษาตอปริญญาโททางดานจิตรกรรมฝาผนัง 
อนุเสาวรีย ผังเมือง และปริญญาเอก สาขาอภิปรัชญาและสุนทรียศาสตรท่ีราชวิทยาลัยศิลปะ 
อัมสเตอรดัม (Rijks Akademie Van Beelden de Kunster or Royal Academy of Fine Arts) เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ถวัลยไดมีโอกาสศึกษาความรูเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกทั้งใน
ดานความคิด รูปแบบ และเทคนิค รวมถึงไดชมผลงานจริงของศิลปนระดับโลกในพิพิธภัณฑตาง ๆ 
ท่ัวยุโรป  
 จากบทสัมภาษณท่ีลงในสูจิบัตรนิทรรศการไตรสูรย ป 2547 ถวัลยกลาวถึงลักษณะของ
ผลงานชวงแรกท่ีอยูเนเธอรแลนดวา  

 งานปแรก ๆ เปนแบบคิวบิสม ตอมาจะเปนคิวบิสมแบบปกัสโซ หรือเปนคิวบิสม
แบบไฟนิลเกอร (Lyonel Feininger) หรือคิวบิสมแบบฟกเกอรริสม (Figurism)… และป
ตอมาสนใจงานของ ปเตอร บรูเกล เดอะเอลเดอร เดอะยังเกอร (Peter Bruegel Der Elder, 
Der Younger) แลวก็ดาลีดวย รวมท้ังพวกดัชทโบราณอยางเรมแบรนท (Harmenszon 
Rembrandt) หรือวา เวอรเมียร (Jan Vermeer) งานจะมีลักษณะผสม ยังไมเห็นเดนชัด... ครู
ผมบอกวา ถวัลยนี่นะมาจากประเทศท่ีไมเคยเปนเมืองข้ึนใคร แตเมื่อไหรมันจะแสดงความ
เปนตัวของมันเอง เพราะมันเขียนเปนอิตาเลียนเรอเนอซองคหมดเลย… พอปท่ี 4 ผมรูแลว
เขาวาอยางงี้ ผมเขียน คิดเอาเองวาเปนแบบไทย อาจารยมาดูแลวบอกวาอันนี้มันหลงทาง 
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เปน อ.ส.ท ผมไมเขาใจวารูปแบบและเน้ือหามันคืออะไร ผมเขียนประกอบกันในแบบชา
กาล (Marc Chagall) มันไมใชไทยแบบจิตวิญญาญาณ มันเปนไทยแบบเฟรสโก (fresco) 
ซะมากกวา ท่ีนีผมก็ตองทําความเขาใจวาอะไรละเปนเฟรสโก แลวอะไรเปนรูปประกอบ 
แลวครูผมก็พาไปดูงาน อยางชากาล อยางแฟรงค ฮัล (Frans Hals) อยางของเรมแบรนท ผม
ก็คอยเขาใจข้ึนตามลําดับ แตอยูสัก 2ป ผมก็เริ่มรูแลววาตะวันออกเปนอยางไร เพราะดัชท 
เขาก็ครอบครองตะวันออกอยู เขาครอบครองท้ังไตหวัน ท้ังอินโดนีเซีย ท้ังนิวกินี แลวเขา
เอารากฐานของพวกตะวันออกไปสรางพิพิธัณฑนี่ ผมก็รูวารากฐานมาจากเมืองท่ีเปน
เมืองข้ึนเขาหมดเลย...  (หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, 2547: 136) 

 
  จากเหตุนี้เอง เปนจุดเร่ิมตนใหถวัลยคนหารูปแบบ แนวทางเฉพาะตน โดยมุงเนนสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับอภิปรัชญา และพุทธศาสนาแบบหินยาน มหายาน เซน ตันตระ ฯลฯ รวมท้ังศึกษา
ศิลปะชวา บาลี ซ่ึงมีการรวบรวมมาแสดงไวท่ีพิพิธภัณฑในเนเธอรแลนด  
 หลังจากจบการศึกษาที่เนเธอรแลนดและกลับมาประเทศไทย ถวัลยหันมาสนใจศึกษา
เร่ืองราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีของไทยในอดีตอยางจริงจัง รวมท้ังจิตวิญญาณ
ของความเปนตะวันออก ผลงานสวนใหญนําแนวคิดและปรัชญาแบบตะวันออกของพุทธศานา 
พราหมณ ฮินดูในการนําเสนอรูปแบบ สวนเนื้อหาเปนแบบสากล คือการนําความรูท่ีเขาเคยศึกษา
ศิลปะตะวันตกท้ัง อียิปต กรีก โรมัน ยุโรป มาสังเคราะหออกมาเปนผลงาน ถวัลยไดนําเอาปรัชญา
ตะวันออกมาผสมผสานเขากับความรวมสมัย  
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรมของถวัลยชวงแรกท่ี
กลับมาเมืองไทย จึงเปนผลมาจากการตีความศาสนาพุทธ พราหมณ ฮินดู และปรัชญาตะวันออก 
ผสมผสานกับจินตนาการสวนตัว นําการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏใน
เร่ืองราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ และวรรณคดีรามเกียรติ์ ซ่ึงมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตวมา
ใชในการสรางสรรคเปนรูปลักษณใหมในแบบถวัลยเอง โดยมีการใชรูปทรงท่ีมีการปะติปะตอ
อยางเสรี โดยเปนการนําส่ิงตางชนิดกันเช่ือมโยงเขาดวยกัน ซ่ึงมีลักษณะท่ีสอดคลองกับรูปแบบ
ของศิลปะเซอรเรียลิสม 
 ผลงานของถวัลยท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเร่ิมปรากฏใหเห็น
ตั้งแตพ.ศ. 2514-2546 (ท่ีมีการนํามาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะสูสาธารณชน) ถวัลยมักเสนอเนื้อหา
และแงคิดในเชิงพุทธปรัชญา ท่ีผานการตีความตามทัศนะของตนเอง ผลงานแฝงไปดวยสัญลักษณ
ตาง ๆ รวมกัน ผลงานสวนใหญภายในภาพจะมีภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตว หรือภาพท่ีผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปะติดปะตอกันอยางเสรี ท่ีมาจากเร่ืองของสัตวและเทพเจาตาม
ตํานานทางพุทธศาสนาไทย พราหมณและฮินดู ผลงานจิตรกรรมของถวัลยเปนการนํารูปแบบไทย
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ประเพณีผสมผสานกับแนวทางศิลปะสมัยใหม หรืออาจกลาวไดวา เปนการผนวกวัฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตก ท่ีผานกระบวนการทางความคิดจนเปนรูปแบบเฉพาะ   
 โดยผูศึกษาไดจําแนกผลงานในแตละยุคสมัยของถวัลย ท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตว ท้ังนี้เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการอยางชัดเจน ดังน้ี 
 1. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 1 พ.ศ. 2514-2524  
  ในระหวางป 2503-2511 เปนชวงเวลาที่ถวัลยกําลังศึกษาคนควา คนหาตัวตน 
ทดลองสรางสรรคผลงานตามแนวทางศิลปะตะวันตก และศึกษาผลงานศิลปนยุโรปในรูปแบบตาง 
ๆ รวมท้ังศึกษาปรัชญาแบบตะวันออก ซ่ึงตอมาในชวง พ.ศ. 2514 เปนชวงเวลาท่ีถวัลยเพิ่งกลับมา
เมืองไทยหลังจากเรียบจบท่ีเนเธอรแลนด  ผลงานสวนใหญไดแรงบันดาลใจจากเร่ืองราว คติความ
เช่ือทางศาสนาพุทธ  ผลงานจิตกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย มี
ดังนี้ 
  1.1 ผลงานจิตรกรรมชื่อ Eclipase of intellet ในพ.ศ. 2514 ถือเปนผลงานช้ินแรกๆ 
ท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวอยางชัดเจน และนํามาจัดแสดงท่ีสถาบัน
วัฒนธรรมเยอรมัน  
 

 
 

ภาพท่ี 17 Eclipase of intellet พ.ศ. 2514 
ท่ีมา: สดช่ืน ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสตมในประเทศไทย พ.ศ. 
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81. 
 
   จากภาพท่ี 17 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยในภาพ
ผลงานนี้ มีลักษณะการปะติปะตออยางเสรีโดยไมคํานึงเหตุผลตามหลักความจริง เปนการสรางภาพ
ท่ีประกอบไปดวยรูปทรงสรีระรางกายของคนท่ีเช่ือมตอเขาดวยกันซ่ึงผิดแปลกไปจากธรรมชาติ 
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และรูปรางคนท่ีมีเขาสัตวยื่นตอออกมาตรงสวนคออยางกลมกลืน ซ่ึงรูปทรงเหลานี้เปนภาพ
สัญลักษณท่ีถวัลยใชแทนคาความหมาย  
  1.2 ผลงานจิตรกรรมชุด Untitled  ท่ีนํามาจัดแสดงท่ีสํานักงานกลางนักเรียนคริส
เตียนกรุงเทพฯ ในพ.ศ. 2515 เนื้อหาผลงานท้ังหมดเกี่ยวกับพุทธศาสนา ผลงานในชุดนี้ไมมีการตั้ง
ช่ือผลงาน ซ่ึงเปนความต้ังใจของถวัลยเอง ท่ีไมตองการกําหนดกรอบการรับรูของผูชม รูปแบบ
ผลงานสวนใหญมีการนําโครงสรางรางกายมนุษยมาผสมผสานเขากับวัตถุและเร่ืองราวความเช่ือท่ี
เกี่ยวของกับพุทธศาสนา โดยนําส่ิงตาง ๆ ท่ีเราพบเห็นคุนชินมาผสมผสาน ผนวกเขากันเพื่อใหเกิด
ความหมายใหม ผลงานงานจิตรกรรมในชุดนี้ท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 
ไดแก 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ไมมีช่ือ (Untitled) พ.ศ. 2514  สีดําบนผาใบ ขนาด 80 x 55 ซม. 
ท่ีมา: Alfred Pawlin, Dhmma Vision (Bangkok: United Production, 1987), 16. 
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ภาพท่ี 19 ไมทราบช่ือ เทคนิค และขนาด พ.ศ. 2514 
ท่ีมา: Russell Marcus, Form of Man: The Buddhist Vision of Thawan Duchanee  
(Yokohama: General Printing, 1974), 8. 
 
  1.3 ผลงานจิตรกรรมชุด รามายณะ 73 จัดแสดงที British Council siamsqaure  
2516 เปนการแสดงผลงานภาพจิตรกรรมเร่ืองรามเกียรติ์ ผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ รามายณะ 
73 เปนการนําเสนอตัวละครที่ปรากฏในเร่ืองรามเกียรต์ิ  ท่ีมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตวในแบบอุดมคต ิ
โดยถวัลยไดถายทอดภาพลักษณตัวละครเหลานั้นตามจินตนาการรูปแบบเฉพาะของถวัลย ภาพตัว
ละครเหลานั้นจึงแตกตางจากท่ีปรากฏในจิตรกรรมไทยด้ังเดิม หรือจิตรกรรมไทยฟระเพณี ตัว
ละครในเร่ืองรามเกียรต์ิของถวัลย มีการนํารูปแบบศิลปะตะวันตกมาใชในเร่ืองของรูปทรง ทาทาง
และการจัดวางโครงสรางรางกาย การแสดงออกของกลามเนื้อและสัดสวนท่ีถูกตองตามหลักกาย
วิภาคทั้งคนและสัตว ซ่ึงตั้งแตพ.ศ. 2516 เปนตนมา ถวัลยมีการนําเอกลักษณไทยมาใชในการ
สรางสรรคผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตนอยางชัดเจน อันเนื่องมาจากการตีความพุทธศาสนาในแบบ
ของถวัลยเอง เนื้อหาท่ีนําเสนอลวนมาจากเรื่องราวทางศาสนาพุทธผสมคติฮินดู มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ท่ีเสนอรูปคร่ึงมนุษยคร่ึงสัตวท่ีปรากฎในจิตรกรรมไทยโบราณและ
จิตรกรรมไทยประเพณี และตามลักษณะการปะติปะตอรูปทรงอยางเสรีแบบเซอรเรียลิสม มีการใช
รูปทรง ทาทางและการจัดวางโครงสราง การวาดกลามเน้ือและสัดสวนรางกายท่ีถูกตองตามหลัก 
อคาเดมิคของตะวันตกท่ีกลมกลืนเขากับลวดลายแบบไทยประเพณี ผลงานจิตรกรรมในชวงเวลานี้
ของถวัลย ถือวาเปนรูปแบบการสรางสรรคผลงานท่ีผสมกันระหวางความเปนตะวันออกและ
ตะวันตก ท้ังในแงเนื้อหาและเทคนิคท่ีรวมสมัย ผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของถวัลย ไดแก 
 



 28 

 
 
ภาพท่ี 20 Maiyarab (ไมยราพ) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม. (ผลงานจริงเปน

ภาพสี) 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p., 
1973), 6. 
 

 
 
ภาพท่ี 21 Vircanchambang (วิรุณจําบัง) พ.ศ. 2516  สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p., 
1973), 6. 
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ภาพท่ี 22 Hasband of Kakansoon (กากะสูร) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p., 
1973), 6. 
 

 
 
ภาพท่ี 23  Sdayn (สดายุ) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p., 
1973), 5. 
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ภาพท่ี 24 Naga (นาคา) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p., 
1973), 6. 
 

 
 
ภาพท่ี 25 Huadilinga (หสัดีลิงค) พ.ศ. 2516  สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p., 
1973), 5. 
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ภาพท่ี 26 Tiger (สิงห) พ.ศ. 2516  สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม.                                                          
ที่มา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p., 

1973), 5. 

 
  1.4 นิทรรศการ ทศชาติ จัดแสดงที British Council siamsqaure  ในพ.ศ. 2519 
ผลงานจิตรกรรมในชุดนี้ เปนการถายทอดภาพเร่ืองราวในพระพุทธศาสนา เร่ืองทศชาติ ซ่ึงมีเนื้อหา
ชาดกเก่ียวกับพระชาติตาง ๆ ท่ีพระโพธิสัตวไดเสวยมาในโลกน้ี ผานการตีความของถวัลยเอง 
ผลงานชุดนี้มีการผสมผสานวิธีการวาดภาพโครงสรางมนุษยและสัตวตามหลักการวิภาคของ
ตะวันตกเขากับรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี  มีการพัฒนาในทางเทคนิคและเนื้อหา ไมวาจะเปน
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ท่ีเสนอรูปคร่ึงมนุษยคร่ึงสัตว และมีลักษณะของการ
นําโครงสราง สัดสวนรางกายมนุษยมาปะติดปะตอกัน และคล่ีคลายรูปทรงเขากับสัตวอยางอิสระท่ี
ตางไปจากภาพจิตรกรรมเลาเร่ืองเกี่ยวกับทศชาติท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมไทยด้ังเดิม ซ่ึงเราจะเห็น
ไดจากสัดสวนรางกาย กลามเน้ือของภาพหลักในผลงาน ประกอบกับการพัฒนารูปแบบการจัดวาง
ภาพ ทาทางท่ีตางจากรูปแบบดั้งเดิม การนําเทคนิคแนวทางสมัยใหมมาใชผสานรูปแบบให
กลมกลืนกับลวดลายไทย  จึงทําใหการผสมสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรม
ชุดนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนตะวันออกท่ีดูรวมสมัย  ภาพจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตกรรมชุดนี้ ไดแก  
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ภาพท่ี 27 TE (เตมีย) พ.ศ.2519  สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา : Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 
Inigo Von Oppersdoff Pubisher, 1981), 125. 
 

 
 
ภาพท่ี 28 CA (มหาชนก) พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 200 x 150 ซม. 
ท่ีมา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 
Inigo Von Oppersdoff Pubisher, 1981), 127. 
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ภาพท่ี 29 BHU (ภูริทัต) 1 พ.ศ. 2519  สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 203 x 26 ซม. 
ท่ีมา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 
Inigo Von Oppersdoff Pubisher, 1981), 134-135. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 30 NA (พรหมนารถ) พ.ศ. 2517  ดินสอบนกระดาษ   ขนาด 100 x 70 ซม. 
ที่มา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 

Inigo Von Oppersdoff Pubisher, 1981), 73. 
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ภาพท่ี 31 Sun (พระอาทิตย) พ.ศ.2518  สีน้ําบนไมปดทอง  เสนผานศูนยกลาง 180 ซม. 
ท่ีมา: Alfed Pawlin, Hamma Vision (Bangkok: United Production, 1987), 21. 

 
 
ภาพท่ี 32 ไตรภูมิ พ.ศ. 2518  สีอะคริคบนไม  ขนาด 243 x 213 ซม. 
ท่ีมา: Alfed Pawlin, Hamma Vision (Bangkok: United Production, 1987), 23. 
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ภาพท่ี 33 มโหสถ ชาดก พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ  ขนาด 100 x 70 ซม.  
ที่มา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 

Inigo Von Oppersdoff Publisher, 1981), 53. 

 

 
 
ภาพท่ี 34 มหาชนก พ.ศ. 2517  ดินสอบนกระดาษ  ขนาด 100 x 70 ซม.  
ที่มา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 

Inigo Von Oppersdoff Publisher, 1981), 52. 
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ภาพท่ี 35 CA (จันทรกุมาร) พ.ศ. 2517  ดินสอบนกระดาษ   ขนาด 100 x 70 ซม. 
ที่มา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 

Inigo Von Oppersdoff Publisher, 1981), 53. 

 

 
 
ภาพท่ี 36 BHU (ภูริทัต) 1 พ.ศ. 2517  ดินสอบนกระดาษ  ขนาด 100 x 70 ซม. 
ท่ีมา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 
Inigo Von Oppersdoff Publisher, 1981), 60. 
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ภาพท่ี 37 BHU (ภูริทัต2) พ.ศ. 2517  ดินสอบนกระดาษ  ขนาด 100 x 70 ซม. 
ท่ีมา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 
Inigo Von Oppersdoff Publisher, 1981), 67. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 38 BHU (ภูริทัต3) พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ  ขนาด 100 x 70 ซม. 
ท่ีมา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich: 
Inigo Von Oppersdoff Publisher, 1981), 67.                            
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 2. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2 พ.ศ. 2525-2535   
  ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในระยะนี้ยังคง
สืบเนื่องพัฒนามาจากชวงแรก โดยในระยะน้ีถวัลยไดนําคติ ความเช่ือ ปรัญชาทางพุทธศาสนา และ
พราหมณ ฮินดู มาใชในการนําเสนอภาพผลงานในลักษณะของการตีความใหมตามทัศนะของ
ตนเองอยางชัดเจน เชน การนําพุทธประวัติตอนมารผจญมาสรางสรรคผลงาน การนําเร่ืองของกิเลส 
ตัณหามาตีความเปนภาพเชิงสัญลักษณท่ีแตกตางไปจากรูปแบบประเพณีท่ีปรากฎอยูในจิตรกรรม
ฝาหนัง หรือกรอบประตูในพระอุโบสถ   
  รูปแบบผลงานยังคงเห็นกล่ินอายอิทธิพลของรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสมอยูบาง 
ปรากฏรูปทรงคร่ึงคนคร่ึงสัตว ท่ีแสดงทาทางตาง ๆ ในลักษณะเหนือจริง และโครงสรางรางกาย
และกลามเนื้อท่ีดูบ้ิวเบ้ียวเกินจริงมากข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีตางไปจากผลงานชวงแรก คือการนํารูปแบบการ
สรางสรรคของจิตรกรรมไทยประเพณีมาใชอยางเดนชัดมากข้ึน มีการนําลวดลาย ลักษณะการเขียน
ลายเสนแบบประเพณีไทยเขาประยุกตผสมสานตอเติมลวดลายใหภาพมีลายเสนท่ีความเคล่ือนไหว 
ผลงานจิตกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย มีดังนี้ 
  2.1 ผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงรวมในงานศิลปกรรมหลัง 2475 ท่ีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ในพ.ศ. 2525  
 

 
 
ภาพท่ี 39 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2525 
ท่ีมา: สดช่ืน ชัยประสาธน,  จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81. 
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  2.2 ผลงานจิตรกรรมวาดเสนบนกระดาษ ท่ีปรากฏในหนังสือ “Ten Comtemporary 
Thai artist”  เขียนและเรียบเรียงโดย John Hoskin พ.ศ. 2527 
 
 

 
 
ภาพท่ี 40 Earth (ดิน) พ.ศ. 2526  ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ   ขนาด 110 x 79.5 ซม.    
ท่ีมา: John Hoskin, Ten Contempory Thai Artist (Bangkok: Graphis, 1984), 60. 
 

 
    
ภาพท่ี  41 Water (น้ํา) พ.ศ. 2526  ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ  ขนาด 110 x 79.5 ซม.    
ท่ีมา: John Hoskin, Ten Contempory Thai Artist (Bangkok: Graphis, 1984), 60. 
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   2.3 ผลงานจิตรกรรมวาดเสนบนกระดาษ ท่ีปรากฏในหนังสือ “The drawing of 
Thawan Duchanee” พ.ศ. 2531 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ   ขนาด 110 x 79.5 ซม. 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The Drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok: n.p., 1988), 27. 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2528  ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ  ขนาด 110 x 79.5 ซม.  
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The Drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok: n.p., 1988), 25. 
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ภาพท่ี 44 Earth (ดิน) พ.ศ. 2531  ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ  ขนาด 110 x 79.5 ซม. 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The Drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok: n.p., 1988), 8. 
 

 
 
ภาพท่ี 45 Earth (ดิน) พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ  ขนาด 110 x 79.5 ซม.  
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The Drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok: n.p., 1988), 9. 
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  2.4 ผลงานจิตรกรรมวาดเสนบนกระดาษ ท่ีปรากฏในหนังสือ “Ten integrative art 
of modren Thailand”  พ.ศ. 2535 
 

 
                                                                                 
ภาพท่ี 46 ผจญมาร พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ   ขนาด 23.7 x 34 ซม. 
ท่ีมา: Herbert P. Phillips, Ten integrative art modern Thailand (Bangkok: Amarin Printing, 
1992), 68. 
  

 
 
ภาพท่ี 47 self  พ.ศ. 2532 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 199 x 400 ซม. 
ท่ีมา: ธวัชชัย สมคง, “ถวัลย ดัชนี,”  Fine Art  1, 1 (มกราคม 2547): 68. 
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ภาพท่ี 48 Cambodia, 2532 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 203 x 402 ซม. 
ท่ีมา: ธวัชชัย สมคง, “ถวัลย ดัชนี,”  Fine Art  1, 1 (มกราคม 2547): 68. 
 
 3. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 3 พ.ศ. 2536-2546  
  ผลงานจิตรกรรมในชวงนี้ เปนระยะ 20 กวาปหลัง ท่ีถวัลยตีความปรัชญาตะวันออก 
พุทธปรัชญา ผนวกกับเร่ืองวิวัฒนาการ กระบวนการคิด และวิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนท่ีเปนสากล  
มาสรางสรรคผลงานท่ีเต็มเปยมดวยจิตวิญญาณแบบไทย ภาพท่ีมีการผสมผสานระหวางคนกับสัตว
ในชวงเวลานี้สวนใหญจะมีท่ีมาจากเร่ืองราวเกี่ยวกับพระพุทธองคกับเหลามาร และรูปเทพเจาใน
ความเช่ือของพราหมณ-ฮินดู ท่ีถูกมานําเสนอในรูปแบบใหมตามภาพจินตนาการของถวัลย  
  รูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงนี้ เกิดจากการนํา
รูปทรงความเช่ือทางศาสนา ผนวกเขากับจินตนาการสวนตัว มีการสรางสรรคในลักษณะของการ
คล่ีคลาย ตัดทอน ปะติปะตอรูปทรงสรีระรางกายของมนุษยและสัตวประกอบเขาดวยกันอยางเสรี
จนกลายเปนรูปทรงใหมท่ีดูเหนือจริงกึ่งนามธรรม ในรูปแบบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะะตน แฝงไปดวย
ภาพสัญลักษณทางความคิด ลักษณะของภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตวท่ีปรากฏยังคงมีรูปทรงโครงสราง 
สัดสวน กลามเนื้อของรางกายมนุษยท่ีถูกตองตามหลักอคาเดมิค มีการจัดวางทาทางคลายหลักการ
วิภาคตามแบบสมัยเรอเนสซองคซ่ึงเปนรูปแบบท่ีปรากฏตั้งแตผลงานจิตรกรรมชวงแรกท่ีมีการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวตอเนื่องเร่ือยมาจนชวงเวลานี้ ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยในชวงเวลานี้ ปรากฏในภาพชุดผลงานและ
นิทรรศการ ดังนี้ 
  3.1 ผลงานวาดเสน ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ ในพ.ศ.2544 ผลงานที่มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของถวัลย ไดแก 
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ภาพท่ี 49 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 151. 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ  21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 147. 
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ภาพท่ี 51 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 143. 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 144. 
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  3.2 ผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ ไตรสูรย ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พ.ศ. 2547 เปนนิทรรศการท่ีรวบรวมผลงานที่สรางสรรคข้ึนในระหวาง 2544-2546 นิทรรศการได
แบงผลงานจัดออกเปนสามช้ัน คือ ช้ันท่ี 1 เปรียบยุคคลาสิค ช้ันท่ี 2 เปรียบยุคบรรพกาล ช้ันท่ี 3 
เปรียบยุคสรางอารยธรรม เปนนัยท่ีแสดงถึง อดีต ปจจุบัน และอนาคต การแสดงนิทรรศการเดี่ยว
คร้ังนี้ เปนนิทรรศการในรอบ 30 ป หลังจากจัดแสดงผลงานเด่ียวคร้ังสุดทายในประเทศไทย ท่ี 
British Council siamsqaure ในป2519  ผลงานในชวงเวลานี้เปนผลงานท่ีมีเนื้อหาทางพุทธปรัชญา 
การสรางสรรคผลงานยังคงเปนรูปแบบการผสมผสานความเปนตะวันออกและตะวันตก 
   งานจิตรกรรมของถวัลยท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
นิทรรศการคร้ังนี้ สวนใหญจะเห็นไดชัดในกลุมภาพจิตรกรรมท่ีถูกจัดแสดงบริเวณช้ันท่ี 1 ท่ีถวัลย
เปรียบเปนยุคคลาสิค ซ่ึงแสดงถึงความงามและความอุดมสมบูรณแบบอุดมคติ ความสูงสงของ
สภาวะจิต  ผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของถวัลย 
ไดแก 
   3.2.1 ผลงานจิตรกรรมชุดพระศรีอริยะเมตตรัย ในพ.ศ. 2545 
 

 
 
ภาพท่ี 53 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 173. 
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ภาพท่ี 54 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 171. 
 

 
 
ภาพท่ี 55 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนยีม, 
2547), 60. 
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ภาพท่ี 56 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 61. 
 
   3.2.2 ภาพผลงานจิตรกรรรม  เทพชุมนุม  ในพ.ศ. 2546 
           

 
 
ภาพท่ี 57 เทพชุมนุม  พ.ศ. 2546 
ท่ีมา: ไมตรี ลิมปชาติ,  ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: วสี ครีเอช่ัน, 2547), 118.  
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ภาพท่ี 58 เทพชุมนุม  พ.ศ. 2546 
ท่ีมา: ไมตรี ลิมปชาติ,  ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: วสี ครีเอช่ัน, 2547), 127. 
 
   3.2.3 ภาพจิตรกรรมชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547),  64 
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ภาพท่ี 60 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 62. 
 

 
 
ภาพท่ี 61 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 93. 
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ภาพท่ี 62 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 87. 
 

 
 
ภาพท่ี 63 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 75. 



 52 

   3.2.4 ผลงานจิตรกรรม รอยสัก  ในพ.ศ. 2546 
 

 
 
ภาพท่ี 64 รอยสัก 3 พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนยีม, 
2547), 68 
 

 
 
ภาพท่ี 65 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 68. 
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ประทีป  คชบัว  
 ประทีป คชบัว จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึง
เปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2523-2527 ท่ีประทีปไดเรียนรูศิลปะในสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจน
คนควา ทดลองสรางสรรคผลงานตามแนวทางศิลปะสมัยใหม การทํางานของประทีปในชวงแรกท่ี
กําลังศึกษาสวนใหญไดแรงบันดาลใจจากศิลปนเซอรเรียลิสตตะวันตก  แตประทีปเองก็พยายาม
สรางสรรคผลงานใหเปนแนวของตนเองมากท่ีสุด หลังจากจบการศึกษา ประทีปทํางานในบริษัท
โฆษณาเปนเวลา 8 ป ประทีปไดเปล่ียนมาทํางานศิลปะในเชิง Advertising  มีประสบการณท้ังการ
เขียนงาน story board งาน add โฆษณา  
 ในระยะตอมาเปนชวงท่ีเศรษฐกิจในประเทศไทยเร่ิมตกตํ่า สงผลใหงานทางดาน
โฆษณาที่ทําอยูมีงานนอยลง ประทีปจึงตัดสินใจหันกลับมาสรางสรรคผลงานศิลปะในฐานะศิลปน
อีกคร้ัง โดยเร่ิมเขียนรูปต้ังแตพ.ศ. 2537 ซ่ึงตัวเขาเองก็มียังคงมีความสนใจและไดรับอิทธิพลในการ
สรางสรรคผลงานจากศิลปนเซอรเรียลิสต อาทิ เชน  ผลงานของ Bosch ศิลปนชาวดัตช Ernst Fuchs 
ศิลปนชาวออสเตรีย Max Ernst ศิลปนชาวเยอรมัน Salvador Dali ศิลปนชาวสเปน ฯลฯ  
 ผลงานจิตรกรรมของประทีปสวนใหญเปนการผสมผสานแนวทาง เทคนิค รูปแบบทาง
ศิลปะเซอรเรียลิสต ในเชิงพัฒนา คล่ีคลาย จนเปนการสรางสรรครูปทรงสัญลักษณแบบเหนือจริงท่ี
มีลักษณะเฉพาะตัว สวนรูปแบบเนื้อหาของแนวคิดการทํางานของเขามาจากเร่ืองราว ประสบการณ
สวนตัวทาง สังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ซ่ึงถายทอดผานรูปทรงท่ีมา
จากความรูสึกจากจิตใตสํานึก จินตนาการทางความคิด และความเพอฝน 
 การนําเสนอการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในผลงานจิตรกรรม 
ของประทีป เปนการนํารูปทรงของคนกับสัตวมาปะติปะตอกันโดยไมคํานึงถึงหลักความเปนจริงมี
ลักษณะผลงานเหมือนกับศิลปะเหนือจริง (Surrealist) ท่ีเปนการนําเสนอรูปทรงสัญลักษณเพื่อ
ส่ือสารบอกเลาเร่ืองราว ความคิดผสมผสานจินตนาการความรูสึกในลักษณะภาพแบบเหนือจริง 
เปนการผสมภาพในสวนลึกของจิตเขากับภาพฟุงฝน แตท่ีตางไปจากศิลปะเซอรเรียลิสตของ
ตะวันตกก็คือ การนําภาพสัญญะ จากคติ ความเช่ือแบบไทยมาใชในการแสดงออกของอารมณและ
ความรูสึกท่ีถูกซอนเรนอยูในประสบการณของตนเอง  ประทีปไดเช่ือมโยงเทคนิค วิธีการ
แสดงออก การสรางภาพแบบเหนือจริง (Surrealist) มาประยุกตผสมผสานเขากับ ความคิดและ
เนื้อหาทางวัฒนธรรมไทย ใชรูปทรงท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว โดยนําเสนอ
ความเช่ือทางพุทธศาสนา การดํารงชีวิตของคนในสังคมเมืองและวัฒนธรรมไทย ในลักษณะการ
วิพากษ แตก็ไมไดถึงข้ันตอตานคานิยมทางสังคม ศาสนาอยางพวกเซอเรียลิสมดั้งเดิมทํา เพราะ
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องคกรศาสนาของบานเราไมไดยุงเกี่ยวหรือมีบทบาททางการเมืองอยางตะวันตก ผลงานจิตรกรรม
เซอรเรียลิสมในแบบของประทีปจึงความแตกตางกับลัทธิเซอรเรียลิสมของตะวันตก  
 จากบทสัมภาษณ (ในวันจันทรท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2555) ประทีปไดกลาวถึงพัฒนาการ
ของการทํางานของตนเองไววา  

 ผลงานในยุคแรกของผม เปนผลงานเขียนวิว เปนรูปท่ีไดจากไปเท่ียวชายทะเล ยุคท่ี
สองก็จะเปนแบบเหนือจริง (Surealist) เริ่มมีคนมาผสมกับบรรยากาศที่เราไปเท่ียว เอา
แนวความคิดเก่ียวกับธรรมมะมาใช เพราะชวงน้ันผมบวช โดยยุคแรกจะเปนการคนหา
ตัวตน เปน Realisticธรรมดา ไดจากการไปเท่ียว และยุคท่ีสามเปนยุคคนหาตัวตนทาง
ศิลปะ วาเราจะไปทางไหนในการนําเสนองานศิลปะ หรือวาเราจะเปนแบบเฉลิมชัย หรือ
เปนแบบอิมเพรสชั่นนิสต เราก็เขียนสัตว อยางชวงท่ีเริ่มเขียนงานแบบ Realistic เหมือน
จริง เริ่มจะมีความSur. ในแบบ dramatic นําเรื่องของรามยณะมาใช และชวงท่ีพอไปเจอ  
ทุงนา เราก็เอามาเขียนSubject แบบทุงนามาเขียน เราก็เริ่มพัฒนาความเนียบข้ึนเรื่อย ๆ  

 
 ผูศึกษาไดจําแนกผลงานในแตละยุคสมัยของประทีป ท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตว ท้ังนี้เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการอยางชัดเจน ดังน้ี 

 1. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 1  พ.ศ. 2537-2538  
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏในผลงานจิตรกรรมของ
ประทีปชวงนี้เปนรูปแบบของแนวเหนือจริง ท่ีนําภาพลักษณระหวางคนกับสัตว มาสรางรูปทรง
สัญลักษณในการเปรียบเทียบส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติกับมนุษย แฝงนัยยะความคิดหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปใน
ชวงเวลานี้ ปรากฏในผลงานนิทรรศการ ดังนี้ 

  1.2 ผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ "Thai's Past ... This's Present" ในป

2538/1995  ผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของประทีป 
ไดแก 
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ภาพท่ี 66 พักเหนื่อย พ.ศ.2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 41. 
 

 
 
ภาพท่ี 67 คชบัว พ.ศ. 2538  ลายเสนหมึกดําบนไม  ขนาด 110 x 140 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 40. 
  
 2. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2  พ.ศ. 2539-2542 
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงเวลานี้ของประทีป มีลักษณะ
ของภาพจิตรกรรมแบบเหนือจริง (Surrealist) ท่ีใชความงามของส่ิงสองส่ิงท่ีกระทบตอสภาวะ
อารมณ ความรูสึกของตนเองท่ีมีตอส่ิงนั่น ในท่ีนี้คือ สรีระรางกายของเพศหญิงกับสัตวมาผสมเขา
ดวยกันจนกลายเปนภาพสัญลักษณท่ีแสดงความรูสึกท่ีตนเองมีตอเพศหญิง และเร่ืองราวรามเกียรติ์
กับความทรงจําในวัยเด็ก 
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  ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปใน
ชวงเวลานี้ ปรากฏในผลงานนิทรรศการ ดังนี้ 
  2.1 ผลงานรวมแสดงในนิทรรศการ “Beauty of passion”หรือ “สุนทรียภาพแหง
อารมณ”  ในพ.ศ. 2540 ณ วังสวนผักกาด ผลงานของประทีปท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตวในนิทรรศการคร้ังนี้ คือ 
  

 
 
ภาพท่ี 68 เธอผูหายไปจากใจฉัน พ.ศ. 2539 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 90 x 120 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 42. 
 
  2.2 ผลงานนิทรรศการ “A belief ” หรือ “ศรัทธา” ในพ.ศ. 2541 ณ บานเจาพระยา 
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานชวงนี้ของประทีปไดรับอิทธิพลจากเร่ืองราว
อุดมคติของรามเกียรติ์ ท่ีมีการนําเสนอตัวละครที่มีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว ผสมผสานกับเทคนิค 
วิธีการนําเสนอของศิลปะสมัยใหมท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก จนเปนผลงานท่ีสะทอน
ความเปนตะวันออกท่ีรวมสมัย ผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
จิตรกรรมชุดนี้ของประทีป คือ 
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ภาพท่ี 69 เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 48. 
  
  2.3 ผลงานแสดงกลุม นิทรรศการกลุม "Core-4"  หรือ “ธาตุ 4” ในพ.ศ. 2542  ณ 
The Mercury Art Gallery  ประทีปไดนําภาพลักษณของมนุษยกับสัตวมาใชในลักษณะภาพคร่ึง
คนคร่ึงสัตว ซ่ึงนัยยะท่ีตองการนําเสนอคือ ความงามของธรรมชาติ และเร่ืองราวของสภาวะอารมณ
ช่ัวขณะหนึ่งท่ีประทีปครุนเกี่ยวกับตนเองและธรรมชาติ ภาพผลงานมีการใชรูปทรงท่ีเหนือจริงโดย
ตองอาศัยการตีความ เปนรูปทรงสัญลักษณท่ีมาจากความเพอฝนไปตามจินตนาการความรูสึกของ
ตนเอง ผลงานจิตรกรรมในชุดนี้ของประทีปท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก 
ภาพจิตรกรรม ฝนเดือนหก และบัวตูมบัวบาน 
 

 
 
ภาพท่ี 70 ฝนเดือนหก พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 50. 
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ภาพท่ี 71 บัวตูมบัวบาน พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 77 x 97 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 50. 
 
 3. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 3  พ.ศ. 2543-2554  
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมของประทีปใน
ชวงเวลานี้ เกิดจากข้ึนจากปจจัยที่มีจากสังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และสภาวะจิตของ
ตนเอง  สงผลใหมีการแทนคาภาพลักษณระหวางกับสัตวท่ีแฝงนัยยะความหมายที่หลากหลาย 
ดังเชน มีการใชภาพลักษณของสัตวมาเปรียบแทนพฤติกรรมของมนุษยในสังคมเมือง ซ่ึงเปนการ
นําเสนอเร่ืองราวของวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในชวงเวลานั้น ๆ และนําภาพลักษณระหวางคน
กับสัตวมาแทนคาสภาวะจิตใจ ความรูสึก  อารมณ แสดงทัศนคติท่ีสะทอนมุมมองท่ีตนเองมีตอ
เร่ืองราวจากส่ิงตาง ๆ ท่ีตนเองประสบหรือจากสภาวะภายในจิตใจ รวมท้ังการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีเกิดข้ึนยังมีท่ีมาจากการนําเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทย และ
ทัศนคติทางพระพุทธศาสนา ผลงานจิตรกรรมชวงนี้ของประทีปจึงเสมือนเปนการเลาเร่ืองภาพ
เหตุการณตาง ๆ ท่ีมากระทบตอความรูสึกของตนเอง  
   ลักษณะภาพการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานของประทีปมี
การปะติประรูปทรงระหวางคนกับสัตวในลักษณะภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตว คือสวนบนเปนหัวสัตว 
ทอนลางเปนมนุษย ซ่ึงลวนเปนการผสมรูปทรงจากจิตไรสํานึก จินตนาการ และความเพอฝนของ
ประทีปเอง รูปทรงท่ีเกิดข้ึนจึงมีลักษณะแบบเหนือจริง แฝงสัญลักษณทางความคิดของตนเองผาน
การใชภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวของประทีปในชวงเวลานี้ ปรากฏในผลงานนิทรรศการดังนี้ 
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  3.1 นิทรรศการ "Sur-Episode" หรือ “ทองรอง สมองพูด”  ใน พ.ศ. 2546 ณ 
Atelier Art Gallery ชั้น 1 อาคารทิสโก ผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
งานจิตรกรรมชุดนี้ของประทีป ไดแก    
 

 
  
ภาพท่ี 72 ปากกัดตีนถีบ  พ.ศ. 2543 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 5. 
 

 
 
ภาพท่ี 73 ชางเทาหลัง พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 105 x 145 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 6. 
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ภาพท่ี 74 ฝนกลางวัน พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 105 x 145 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 7. 
 

 
 
ภาพท่ี 75 หนาไหวหลังหลอก พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 105 x 145 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 8. 
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ภาพท่ี 76 คางคาวกินกลวย พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 110 x 150 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 9. 
 

 
 
ภาพท่ี 77 พรุงนี้หยุด 3 พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 110 x 150 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 11. 
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ภาพท่ี 78 น้ํามาควักเส้ือใส พ.ศ. 2545 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 118 x 165 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 12. 
     

 
 
ภาพท่ี 79 เร่ืองเลาของปลาตีน พ.ศ. 2545 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 17. 



 63 

 
 
ภาพท่ี 80 ปายสี พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด ขนาด 110 x 150 ซม. 
ท่ีมา:  ประทีป คชบัว,  นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 21. 
 
  3.2 นิทรรศการ “Nude” หรือ “อารมณชีกอ” ในพ.ศ. 2548 ณ เดอะสีลม แกลเลอ
เรีย อารต สเปซ ลักษณะการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรมชวงนี้
ของประทีปยังคงมีการใชภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตวในการปะติปะตอรูปทรงท่ีดูเหนือจริง ภาพผลงานจะ
ใชภาพเปลือยของผูหญิงในการนําเสนอความงามของสรีระเพศหญิง ใชภาพลักษณของสัตวทะเล
เปนสัญลักษณท่ีแฝงนันยะทางเพศ ซ่ึงประทีปไดนําเร่ืองราวหรือส่ิงท่ีกระทบความรูสึกของตนเอง 
นําเสนอโดยผานการผสมผสานรูปทรงจากจิตไรสํานึก จินตนาการ ความรูสึก ความเพอฝน ซ่ึงท่ี
เปนรูปแบบและกลวิธีในการนําเสนอแบบเซอรเรียลิสม ผลงานจิตรกรรมของประทีปในชุดนี้ท่ีมี
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกันสัตวในผลงาน ไดแก 
  

 
 
ภาพท่ี 81 สมิหรา  พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 130 ซม.  
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 2. 



 64 

 
 
ภาพท่ี 82 ผูหญิงของโกงแกง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 95 x 177 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 3. 
 

 
 
ภาพท่ี 83 เรืองแสง  พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 90 x 120 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 5. 
 

 
 
ภาพท่ี 84 เปาฮ้ือ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 90 x 120 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 20. 
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ภาพท่ี 85 รอด  พ.ศ. 2548 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 90 x 120 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 7. 
 

 
 
ภาพท่ี 86 กันแสง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 80 x 100 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 14. 
 

 
 
ภาพท่ี 87 แรมใจ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ  ขนาด 90 x 120 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 15 
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ภาพท่ี 88 โปะแตก พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 16. 
 
  3.3 นิทรรศการ "Sur episode II *destiny*" หรือ “เพอเจอ” ในพ.ศ. 2550 ณ หอ
ศิลปจามจุรี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีป
ในชวงนี้ สวนใหญเปนภาพท่ีเนนตัวประทีปเองผสมกับสัตว ซ่ึงการใชสัตวมาสรางสรรคผลงาน
คร้ังนี้ แฝงนัยยะความหมายเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับตัวเขาเอง โดยเห็นไดจากภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตว 
หัวเปนชางลําตัวเปนคน เพราะชาง เปนความหมายท่ีมาจาก คชบัว สวนเสือ เปนความหมายที่มาป
ขาล ปเกิดของประทีป  การนําเสนอเร่ืองราวท่ีเกี่ยวกับคติ ความเช่ือ ปรัชญาทางพุทธศาสนา ท่ีเปน
ลักษณะความคิดแบบอุดมคติ เปนการตอกย้ําใหผลงานของประทีปมีความเหนือจริงท่ีสมบูรณท้ัง
เนื้อหาและรูปแบบผลงาน กลาวไดวาการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปใน
ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เปนภาพที่ผสมผสานรูปทรงจากจินตนาการที่เพอฝนในโลกท่ีไมมีอยูจริง 
ผลงานจิตรกรรมของประทีปชุดนี้ท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก 
 

 
 
ภาพท่ี 89 เดินทางสูโลกหนา II  พ.ศ. 2549  สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 90 x 180 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 8. 
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ภาพท่ี 90 เทพเจาองคใหม พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด140 x 170 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 44. 
 

 
 
ภาพท่ี 91 การเดินทางสูโลกหนา IV  พ.ศ. 2549  สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 31-32. 
 

 
 
ภาพท่ี 92 การเดินทางสูโลกหนา V  พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 35-36. 
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ภาพท่ี 93 การเดินทางสูโลกหนา III  พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160x260 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 27-28. 
 
  3.4 นิทรรศการ "Sur episode III *destiny II*" หรือ “เพอเจอ 2” พ.ศ. 2555 ณ 
หอศิลปจามจุรี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลงานจิตรกรรมในชุดนี้ของประทีปยังคงรูปแบบ วิธีคิด 
และการแสดงออกเหมือนผลงานในนิทรรศการ เพอเจอ ในป 2550 โดยเปนการนําแนวความคิดเดิม 
(เพอเจอ) มาพัฒนาสรางสรรคภาพผลงานท่ีเปนการเลาเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง นํา
ความคิดฝนของตนเองและส่ิงท่ีประสบพบเห็นในสังคมมาถายทอดเปนภาพสูผูชมในลักษณะภาพ
เลาเร่ืองแบบเหนือจริง จากบทสัมภาษณ (ในวันจันทรท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2555)  ประทีปได
กลาวถึงผลงานภาพเขียนชุดนี้วา  
   “เร่ืองราวของผลงานในชุดนี้เกี่ยวกับการเดินทางสูโลกหนา แตก็ยังหวน
กลับมาทํางานในConcept เดิม (เพอเจอ) เพราะผลงานอาจจะมีไมมากพอ ผลงานเกือบทุกช้ินใน
นิทรรศการคร้ังนี้เกี่ยวกับโลกหนา  เนื้อหาอยากเขียนท่ีเราฝนเพอไปเองวาโลกหนาจะเปนแบบนี้
โลกหนาจะเปนแบบนั้น และนําเอาคนสัตวส่ิงของเขาไปใสในงานและบรรยากาศท่ีแปลก ๆ ” 
   การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวยังคงรูปแบบเดิม ซ่ึงเปนภาพคร่ึง
คนคร่ึงสัตวและมีการนําสัญญะท่ีแทนคาตัวเองแฝงอยูในผลงานนั่นก็คือ เสือ กับ ชาง ท่ีถูกนํามา
ผสานผสานเขากับสรีระของมนุษยเพศชาย  ผลงานจิตรกรรมของประทีปชุดนี้ท่ีมีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก 
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ภาพท่ี 94 บันทึกของคนชางฝน พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 80 x 100 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 5. 
 

 
 
ภาพท่ี 95 สวยกวาตัวจริง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 15. 
 

 
                  
ภาพท่ี 96 ความรักของหอยทาก พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 16. 
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ภาพท่ี 97 ฝนซํ้าซาก  พ.ศ. 2553 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 21-22. 
 
 เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร 
 เกียรติอนันต จบการศึกษาปริญญาตรี (พ.ศ.2549) และปริญญาโท (พ.ศ.2552) จากคณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปาการ ผลงานจิตรกรรมของเกียรติอนันตเปนท่ีรูจักและไดรับการยอบ
รับในวงการศิลปะรวมสมัยของไทยวา เปนศิลปนรุนใหมท่ีผลงานมีแนวทางการสรางสรรคท่ีมี
รูปแบบเอกลักษณเฉพาะตน  เกียรติอนันตเร่ิมสงผลงานสูเวทีการประกวดศิลปะตาง ๆ ตั้งพ.ศ. 
2547 เร่ือยมา และไดรับรางวัลในหลายระดับ จนกระท่ังคร้ังลาสุดไดรับรางวัลประกาศเกียรตินิยม
อันดับ 1 เหรียญทอง ศิลปกรรมแหงชาติคร้ังท่ี 55 พ.ศ. 2552  
 ผลงานจิตรกรรมของเกียรติอนันต มีการนําเสนอดวยรูปทรงของคนผสมผสานเขากับ
สัตว ในเชิงภาพสัญลักษณท่ีเปนการแทนคาของบุคลิกภาพของมนุษย ในลักษณะการส่ือสารเน้ือหา
เร่ืองราวอยางตรงไปตรงมาสูผูชม โดยลักษณะการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
ผลงานของเกียรติอนันตเปนการสรางสรรคออกแบบลักษณะตัวการตูน ผานการคล่ีคลาย ตัดทอน
รูปทรงตามจินตนาการหรือรูปแบบท่ียังคงส่ือแสดงใหเขาใจวาเปนรูปทรงของอะไร (Representational) 
ซ่ึงนํารูปแบบของศิลปะเหนือจริง (Surrealist) ท่ีจะรูปทรงของส่ิงท่ีตางชนิดกันเช่ือมโยงเขาดวยกัน
ตามมาจินตนาการ มีลักษณะสีหนาตัวละครท่ีมีความแตกตางกัน อยูในอิริยาบถทาทางท่ีหลากหลาย
ราวกับมีชีวิตจริง ซ่ึงนับเปนจุดเดนท่ีสามารถดึงดูดใหมองและพิจารณาไปยังตัวการตูนทุกตัวท่ี
ปรากฏในผลงาน เนื้อหาผลงานสวนใหญเกี่ยวกับวิถีชีวิตสภาวะของอารมณตาง ๆ ท่ีสงผลตอการ
แสดงพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีของมนุษยในยุคสังคมแบบทุนนิยม ลักษณะผลงานเปนภาพเลา
เร่ือง เหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 
 ผลงานของเกียรติอนันตท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวปรากฏตั้งแต
พ.ศ. 2547-2553 ถึงแมวาจะมีชวงเวลาในการสรางสรรคท่ียังไมยาวนานเทาไรนัก แตเนื่องดวยอายุ
และยุคสมัยท่ีเกียรติอนันตเร่ิมสรางสรรคผลงานอยูในชวงเวลาใกลเคียงกับปจจุบันท่ีเปนยุคของ
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ความหลากหลายทางความคิดและรูปแบบศิลปะใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย ผลงานจึงสะทอนใหเหน็อีก
รูปแบบหน่ึงท่ีตางออกไปจากถวัลยและประทีป  และเกียรติอนันตเปนศิลปนรุนใหมคนเดียวท่ี
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวไดอยาง
ชัดเจนท้ังเนื้อหาและรูปแบบการสรางสรรค ผูศึกษาไดจําแนกผลงานในแตละยุคสมัยของเกียรติ
อนันต ท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ท้ังนี้เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการอยาง
ชัดเจน ดังน้ี 
 1. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 1 พ.ศ. 2547-2548  
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานของเกียรติอนันตชวงเวลานี้
เกิดจากการจําจดพฤติกรรม สัญชาตญาณของมนุษยและสัตวในลักษณะเฉพาะตน เปนการนํา
รูปทรงมาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดการแทนคาภาพลักษณของมนุษยในสังคมเมือง รูปแบบตัวละคร
แตละตัวเสมือนเคร่ืองมือในการนําเสนอภาพเร่ืองราวท่ีมาจากจินตนาการท่ีหลุดพนจากความเปน
จริง อันสะทอนใหเห็นภาพของสภาวะอารมณ การแสวงหาตัวตนของคนเมืองม่ีมาจากการตีความ
และแฝงสัญลักษณเฉพาะของเกียรติอนันตเอง ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันตชวงเวลานี้คือ 
  ผลงานจิตรกรรมท่ีสรางสรรคชวงกอนศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547-2548 
 

 
 
ภาพท่ี 98 หนูมีแมนะ (1) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 200 x 130 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย,” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 39. 
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ภาพท่ี 99 เจริญแลว พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 71. 
 

 
 
ภาพท่ี 100 หนูมีแมนะ (2) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135  x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 72. 
 

 
 
ภาพท่ี 101 ไมมีช่ือ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 250 x 100 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548),  47. 
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ภาพท่ี 102 ถายรูปหมู พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 300 x 130 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 49. 
 

 
 
ภาพท่ี 103 บาน (บันทึกจากโลกใหม/5102) พ.ศ.2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 130  x 170 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 43. 
 

 
 
ภาพท่ี 104 แกงค BAD พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 180 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 78. 
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ภาพท่ี 105 บันทึกจากสวนท่ีขาดหาย 510 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 130 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต 
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 55. 
 
 2. ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2 พ.ศ. 2549-2553  
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในระยะนี้ยังคงมีรูปแบบลักษณะไม
ตางไปจากเดิมมากนัก แตจะเนนพัฒนาทักษะเทคนิคการสรางสรรคท่ีหลากหลาย ลดทอนเทคนิค
ตาง ๆ ท่ีเคยใชในการสรางสรรคระยะแรก มีการออกแบบลักษณะของคนท่ีผสมผสานกับสัตวใหมี
ความแตกตางกันมากข้ึน โดยผลงานปรากฏการใชรูปทรงคนท่ีผสมผสานภาพลักษณของสัตว ใน
ลักษณะของการจัดวางองคประกอบขนาดใหญ และแฝงอยูในรายละเอียดเล็ก ๆ มากมาย เนนการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีใหความรูสึกของรูปทรงท่ีมาจากอารมณสวนตัว ณ 
ขณะนั้น  เนื้อหาของผลงานจึงมีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงสวนใหญจะเปนการนําเสนอภาพผลงานท่ี
เกิดจากการจดจําเร่ืองราว วัตถุหรือส่ิงตาง ๆ รอบตัว ผลงานในชวงนี้เกียรติอนันตยังคงหยิบยืม
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวมาใชในเชิงภาพสัญลักษณ  ผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในชุดนี้ ไดแก 
  2.1 ผลงานจิตรกรรมท่ีสรางสรรคชวงหลังงานศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2549 นิทรรศการ Parallel Universe ในป 2550 ซ่ึงเปนการคัดเลือกผลงานต้ังแตพ.ศ. 2547-2549 มา
จัดแสดง ณ Number 1 Gallery  ผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชุดนี้ 
ไดแก 
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ภาพท่ี 106 N 6681 พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 200 x 200 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 89. 
 

 
 
ภาพท่ี 107 The Story From a Boy  พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185ซม. 
ท่ีมา: Kiatanan Iamchan, Parallel Universe (Bangkok: n.p., 2007), 8. 
 

 
 
ภาพท่ี 108 Lotus พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185 ซม. 
ท่ีมา: Kiatanan Iamchan, Parallel Universe (Bangkok: n.p., 2007), 9. 
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ภาพท่ี 109 Happy Day พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185 ซม. 
ท่ีมา: Kiatanan Iamchan, Parallel Universe (Bangkok: n.p., 2007), 9. 
 

 
 

ภาพท่ี 110 Sad Paradise (desert Season) พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185 ซม. 
ท่ีมา: Kiatanan Iamchan, Parallel Universe (Bangkok: n.p., 2007), 10. 

 

 
 
 ภาพท่ี 111 Cat Burglar พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 86. 
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  2.2 ผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ “หนูขอนําเสนอ”  พ.ศ. 2550 ณ  3Sweetsin 
gallery Saim Square  
 

4  
                          
ภาพท่ี 112 Olympus พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 40 x 80 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 91. 
 

 
 
ภาพท่ี 113 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร, หนูขอนําเสนอ, เขาถึงเม่ือ 10 มกราคม 2554, เขาถึงไดจาก https:// 
www.facebook.com/photo.php?fbid=124900877326&set=a.124891647326.117211.525682326&t
ype=3&theater,2552 
 
 

http://sweetsingallery.files.wordpress.com/2007/07/gif.gif�
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  2.3 ผลงานจิตรกรรมท่ีสรางสรรคชวงกอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท พ.ศ. 2551   
 

 
 
ภาพท่ี 114 บทสัมภาษณแหงแสงสวาง พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 108. 
 

 
 
ภาพท่ี 115 คนสงดอกไม พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 135 x 180 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 114. 
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ภาพท่ี 116 ฉันจับงูได พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 100. 
 

 
 
ภาพท่ี 117 เช่ือ พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 45 x 120 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 104. 
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  2.4 ผลงานจิตรกรรมท่ีสรางสรรคชวงงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโท พ.ศ. 2552 
   ช่ือวิทยานิพนธของเกียรติอนันต คือ วิถีชีวิตแนวสุขนิยม ผลงานจิตรกรรมท่ีมี
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก 
 

 
 
ภาพท่ี 118 ฆาตรกร พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 104. 
 

 
 
ภาพท่ี 119 ผูพนทุกข พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 97. 
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ภาพท่ี 120 สุขเล็ก ๆ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 150 X 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 125. 
 

 
 
ภาพท่ี 121 ดวนพิเศษ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 140 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 139. 
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ภาพท่ี 122 คนสงดอกไม พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 135 x 180 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 114. 
 

 
 
ภาพท่ี 123 นักเดินทางผูออนแอ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 118. 
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  2.5 ผลงานแสดงในนิทรรศการ นิทานมหานคร ณ หอศิลปรวมสมัยอารเดล ใน
พ.ศ. 2553 มีผลงานท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ดังนี้ 
 

 
  
ภาพท่ี 124 Travel พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ  ขนาด 25 x 35 ซม. 
ท่ีมา: Kiatanan Iamchan,  Metropolitan Tales (Bangkok: n.p., 2010), 9. 
 

 
 
ภาพท่ี 125 นิทานมหานคร พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ  ขนาด 190 x 400 ซม. 
ท่ีมา: Kiatanan Iamchan,  Metropolitan Tales (Bangkok: n.p., 2010), 25. 
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ภาพท่ี 126 โลกท่ีหมุนดวยความเพลิน พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 160 x 250 ซม. 
ท่ีมา: Kiatanan Iamchan,  Metropolitan Tales (Bangkok: n.p., 2010), 17. 
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บทท่ี 4 
 

แนวคิด รูปแบบ และการใชเอกลักษณไทยท่ีปรากฏในการสรางสรรคการผสมผสาน 
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย 

 
แนวคิดการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 

 1. ถวัลย ดัชนี 
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย เปนการผสมผสานรูปทรง
ในแบบภาพสัญลักษณท่ีมักจะเปล่ียนแปลงไปตามการตีความของถวัลย ผลงานสวนใหญมุงเนน
นําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาตะวันออก คติความเช่ือตาง ๆ ทางศาสนาพุทธ พราหมณ และ
ฮินดู  รวมท้ังสะทอนแนวคิดในการแทนคาภาพลักษณของเทพเจา ตัวละครตามตํานานความเช่ือ
ทางศาสนาในลักษณะนํามาส่ือความออกมาเปนภาพลักษณใหมในรูปแบบท่ีมาจากทัศนคติ มุมมอง 
และภาพจินตนาการของถวัลยเอง แตยังคงเร่ืองราวนําเสนอแนวคิดท่ีมาจากหลักปรัชญา คติความ
เช่ือนั้น ๆ อยู โดยจะปรากฎใหเห็นในผลงานทุกชวงของถวัลย ตั้งแตชวงท่ี 1-3 (พ.ศ. 2514-2546)   
ดังเชน   
  ภาพผลงานจิตรกรรมชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 (ภาพที่ 49-52) ถวัลยไดนํา
สัญลักษณความเชื่อของกรีก โรมัน ในเร่ืองของการยกนิ้ว ท่ีถูกนํามาใชเปนการแทนคาของการเปน
ผูนํา ผูตัดชีวิตมนุษย กําหนดวาจะใหผูนั้นมีชีวิตอยูหรือตาย โดยสําหรับการยกนิ้วใหกับผูนํา นักรบ 
วีรชน แมทัพ นายกอง ผูพิชิต ใหชูนิ้วหัวแมมือข้ึน แตในทางกลับกันถาคว่ําหัวแมมือลงจะมี
ความหมายถึง การกําหนดความตาย ซ่ึงผลงานชุดนี้ถวัลยส่ือในเร่ืองของวิถีชีวิต กรรม และกระแส
กรรม 
  ภาพผลงานจิตรกรรมชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 (ภาพที่ 59-63) สัตวท่ี
นํามาใชจะเปนสัตวท่ีมีความหมายของธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการตีความของ
ถวัลยเอง ในการแทนคารูปทรงตาง ๆ ของสัตวท่ีแฝงเร่ืองของโลกธาตุ โดยมีนัยยะวาส่ิงตาง ๆ ใน
โลกมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ตางประกอบไปดวยธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และถวัลยไดนํา
ความเช่ือนี้ไปเช่ือมโยงเขากับความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีวา โลกน้ีมีดีก็มีช่ัว มีมืดก็มีสวาง มีออนก็มี
แข็งเหมือนกัน  ซ่ึงรูปทรงของสัตวท่ีส่ือถึงธาตุท้ัง 4 ท่ีถวัลยนํามาใชในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ 
ไดแก  เหยี่ยว แทนคา ธาตุน้ํา เสือ แทนคา ธาตุไฟ  ลิงลม แมลง และมา แทนคา ธาตุลม งู แทนคา 
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ธาตุน้ํา  และชาง แทนคา ธาตุดิน เปนตน โดยมีการจัดวางผสมผสานรูปทรงในลักษณะท่ีทับซอน
กันอันนื่องมาจากการเชื่อมโยงรูปทรงท่ีตองการส่ือให เห็นถึงความหมายตามแตธาตุท่ีมี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน    
  ภาพผลงานจิตรกรรม ชุดรอยสัก พ.ศ. 2546 (ภาพที่ 64-65) จากบทสัมภาษณของ
ถวัลยท่ีปรากฎอยูในหนังสือ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 
2507-2527 ของ ศาสตราจารย ดร. สดช่ืน ชัยประสาธน ถวัลยไดกลาวถึงสาเหตุท่ีมักจะนําตาสัตว
แทรกอยูในผลงานวา 

 สืบเนื่องจากเวลาท่ีไปลาสัตวนั้นสิ่งท่ีมองเห็นไดในตอนกลางคืน จะมีเพียงตาของมัน 
ตาสัตวท่ีจองมาท่ีตนสามารถส่ือถึงความรูสึกท่ีสัมผัสไดวา พวกมันกลัวหรือกลา เขาก็จะ
จดจําดวงตาของมัน ไมวาเปนตานก ตาสัตวกินหญา ตาเสือหรือสัตวกินเนื้อจะมีขนาดไหน 
รวมท้ังตาคนแตละท่ีมองกันก็เปนหนาตางของจิตวิญญาณท่ีแสดงความรูสึกออกมา (สดช่ืน 
ชัยประสาธน, 2527: 91) 

 
  จากขอมูลนี้ทําใหทราบวาการท่ีถวัลยนําดวงตาสัตวมาใชแทรกอยูภายในลําตัวตาม
กลามเนื้อของมนุษยอยางกลมกลืนจนดูเหมือนกับภาพรอยสักท่ีอยูบนผิวหนัง เพื่อตองการสะทอน
ใหเห็นความรูสึกตาง ๆ ท่ีอยูภายในจิตใจของมนุษย โดยถวัลยนําดวงตาของสัตว และใบหนาของ
สัตวชนิดตาง ๆ เชน เสือ นก งู ฯลฯ มาแทนคา ซ่ึงแตละตัวมีการแสดงสีหนา ทาทางแตละตัวท่ี
ตางกันออกไปตามการแสดงออกจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติ เชน เสือท่ีมีดวงตาท่ีบงบอกถึง
ความดุราย ซ่ึงเปนการแฝงนัยยะท่ีเปรียบเปรยความรูสึกภายในของมนุษยท่ีซอนอยูภายใน  

 2. ประทีป คชบัว 
  การสรางสรรคผลงานของประทีป คชบัว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ
สวนตัวท่ีตนเองพบเจอ และการับรูเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยมาถายทอดเปนภาพผลงาน
จิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีสะทอนใหเห็นถึงสภาวะอารมณของ
ผูคน และหวงอารมณ ความคิด ณ ช่ัวขณะหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในตัวเอง ภาพผลงานประกอบไปดวยส่ิง
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของมนุษยเอง และความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติตาม
ทัศนคติความเช่ือแบบไทย   
  ความฝนและจินตนาการเปนส่ิงปรากฏอยูในผลงานจิตรกรรมแทบทุกช้ินของ
ประทีปท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ประทีปไดใชความฝนและจินตนาการมา
ถายทอดประสบการณ สภาวะความรูสึกท่ีตนมีตอเร่ืองราว เหตุการณในชีวิตประจําวัน จากพ้ืนฐาน
ความคิด ลักษณะทางวัฒนธรรมแบบตะวันออก รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
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สัตวของประทีปจึงแฝงสัญลักษณ ท่ีตองตีความโดยใชพื้นฐานลักษณะทางความคิดแบบตะวันออก 
รวมท้ังคติความเช่ือ ความศรัทธา หลักการสอนทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึงมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนไทยในทุกยุคทุกสมัย   
  ลักษณะรูปทรงท่ีผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปเปนภาพ
จินตนาการเฉพาะของประทีปเองท่ีมาจากเร่ืองราวความคิด ความรูสึกท่ีมีตอผูคนในสังคม ซ่ึงมี
พื้นฐานมาจากบริบทและความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาในแบบไทย และจากสภาวะอารมณ
ความรูสึกสวนตัวตอส่ิงตาง ๆ ท่ีมากระทบภายจิตใจ ภาพลักษณของสัตวตาง ๆ ท่ีเลือกนํามาใชเพื่อ
แทนคาพฤติกรรมของมนุษยท่ีเกิดขึ้นในสังคม รวมท้ังสะทอนหวงอารมณ ความรูสึก ความคิดของ
ตนเอง ณ ช่ัวขณะหนึ่ง ผลงานของประทีปมีการเปล่ียนแปลง หรือเกิดภาพสัญลักษณในแบบตาง ๆ 
ข้ึนมาใหม ซ่ึงก็อยูกับเนื้อหาท่ีจะนําเสนอ และส่ิงท่ีกระทบตอสภาวะอารมณ ความรูสึกภายในจติใจ 
ณ ชวงเวลานั้น  
  สัตวท่ีประทีปนํามาใชในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคน สวนใหญจะมี
ความหมายเกี่ยวของเฉพาะกับตนเอง บางก็มาจากความช่ืนชอบสวนตัว หรือบางก็มาจากการพบ
เห็นรอบ ๆ ใกลตัว  ซ่ึงจากบทสัมภาษณ (วันจันทรท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2555) ประทีปไดกลาวถึง
สาเหตุท่ีผลงานปรากฏลักษณะรูปทรงท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไววา  

  โดยตัวมันเองมีเสนหอยู แลวคนกับสัตว ขึ้นอยูกับวาเราจะหยิบมันมาใชใหมี
ประโยชนอยางไร เพราะเราไมไดเกิดมาในโลกที่มีสองใบ เราไมไดเห็นมนุษยตางดาว
หรือสิ่งที่มัน ประหลาดแปลกปลอมมารุกเราจิตใจเราใหเขียน เราก็เลยเขียนคน เขียน
ผูหญิง สัตว เขียนแมลง เพราะงานพวกน้ีจะมีอยูในโลกของศิลปนแถบทุกคน 
  ผลงานมีการบิดรางกายสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชนแมลงเราอาจจะไมใหทําทาเหมือน
แมลง แตเหมือนคนบาง อยางชางเราก็ใหเขาทําทาเหมือนคน เพราะมันเปนสิ่งใกลตัวที่ใช
เสียดสีมนุษย ถาจะใหเขียนสัตวซื่อ ๆ เชน ตะกั่วตัวหนึ่งนอนอยูบนเฟรมผาใบมันก็ไมมี
ประโยชนอะไร ผมชอบบิดรางกายของสัตวหรือแมลงเขามามีสวนรวมกับรางกายมนุษย 
เพื่อท่ีสามารถเขาใจและสัมผัสไดงาย (ประทีป คชบัว, 2555)  

 
  ตัวอยางเชน  ภาพผลงานจิตกรรม ความรักของหอยทาก พ.ศ. 2552 (ภาพที่ 96)  
ประทีป มีความชอบหอยทากจากลักษณะท่ีเช่ืองชา คอย ๆ คลืบคลานอยางเปนจังหวะ เขาจึงเปรียบ
ตัวเองเหมือนกับหอยทากท่ีทํางานสรางสรรคศิลปะท่ีงดงามไปอยางชา ๆ ไมตองเรงรีบ 
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 3. เกียรติอนันต   เอ่ียมจันทร  
  ผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต
สวนใหญเปนภาพเลาเร่ือง ถายทอดเร่ืองราว เหตุการณตาง ๆ จากประสบการณสวนตัวท่ีตนเอง
ประสบพบเจอในชีวิตประจําวันและการรับรูขาวสาร ขอมูลการจากส่ือในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนน
ใหความสนใจเร่ืองของคนในสังคมแบบทุนนิยม ซ่ึงเปนส่ิงท่ีใกลตัวท่ีสุดท่ีตนเองพบเห็น ผานการ
สังเกต จดจําสภาวะอารมณตาง ๆ ท่ีถายทอดมาสูการแสดงออกทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
คนนั้น ๆ ท่ีมาจากปจจัยหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนทางกายภาพภายนอกท่ีมาจากบริบททางสังคม
และภายในท่ีมาจากจิตใจ ท่ีลวนเปนส่ิงกระตุนและมีอิทธพลสงผลตอมนุษย    
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวสวนใหญจึงเปนสัญลักษณท่ีแทนคา
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย โดยเกียรติอนันตไดเลือกนําสภาวะพื้นฐานของมนุษย นั้นก็คือ 
สภาวะอารมณท่ีเกิดข้ึนจากสัญชาตญาณของมนุษยตามธรรมชาติ เชน ความโกรธ ความเกลียดชัง 
อิจฉาริษยา ความโลภหรือความตองการ ความกลัว ซ่ึงลวนเปนสภาวะท่ีเกิดข้ึนเองตามอารมณและ
สภาวะท่ีพบเจอของแตละคน ท่ีสงอิทธิพลโดยตรงตอการแสดงออกพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
มนุษย  รวมท้ังมีการนําสัญชาตณาณของมนุษยและสัตวท่ีพบเห็นรอบตัว ๆ มาปรียบเทียบกัน โดย
นําภาพลักษณของสัตวนั้น ๆ มาแทนคาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยท่ีเกิดข้ึนในลักษณะ
ของการวิพากษวิจารณเร่ืองราว ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผูคนในสังคมเมือง 
  ตัวอยางเชน  ภาพผลงานจิตรกรรม  ฆาตกร  พ.ศ. 2552 (ภาพท่ี 118) ในภาพผลงาน
จิตรกรรมช้ินนี้ มีภาพหลักท่ีใชรูปทรงคร่ึงคนคร่ึงสัตว คือมีทอนบนเปนคนแตสวนลางเปนมา และ
รูปทรงสรีระรางกายท่ีเปนมนุษยท้ังหมดแตกลับมีหูของกระตายงอกออกมาจากหัวเสมือนเปน
สวนประกอบหนึ่งของรางกายมนุษย ซ่ึงเกียรติอนันตนําสัญชาตญาณของมาท่ีทรงพลัง และกาวราว 
นําสัญชาตญาณของกระตายท่ีมีออนแอมาแทนพฤติกรรมของมนุษยท่ีกดข่ี ตอสูกัน เพื่อแยงชิง
อํานาจในสังคม  
 
รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 
 1. ถวัลย ดัชนี 
  รูปแบบผลงานในแตละชวงสมัย มีการสรางสรรคพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
ศิลปะเซอรเรียลิสม และการนํารูปแบบของศิลปะแบบประเพณีไทยมาผสมผสานจนพัฒนามาสู
รูปแบบเฉพาะตน ซ่ึงรูปทรงท่ีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยมีลักษณะ
รูปแบบดังตอไปนี้ 
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  1.1 มีลักษณะการวาดรูปทรงของสรีระรางกายของผูชายที่เปลือยเปลา ท่ีคลายกับ
หลักกายวิภาคของยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) รูปทรงท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของถวัลยแสดงใหเห็นโครงสรางสัดสวนรางกายของมนุษยท่ีเปลือยเปลา ซ่ึงมี
ลักษณะการวาดท่ีเนนในเร่ืองของความงามของโครงสรางรางกาย ใหมีสัดสวนตาง ๆ และ
กลามเนื้อท่ีชัดเจน  โดยมีลักษณะคลายกับหลักกายวิภาคของยุคฟนฟูวิทยาการ โดยจะปรากฎให
เห็นในผลงานทุกชวงของถวัลย ตั้งแตชวงท่ี 1-3 (พ.ศ. 2514-2546) 
   ผูศึกษาไดนําผลงานของถวัลยไปเปรียบเทียบกับศิลปนในยุคนี้ ซ่ึงทําใหพบวา
ลักษณะการวาดโครงสราง สัดสวนตาง ๆ ของผูชายท่ีเปลือยเปลาของถวัลยมีความคลายคลึงกับ
ผลงานของ ไมเคิลแอนเจโล หรือมิเคลันเจโล (Michelangelo Bounaroti) จิตรกรและสถาปนิกในยุค
ฟนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ของศิลปะตะวันตกใน ค.ศ. 1475-1564 ท่ีนําเสนอความงาม
ของรางกายมนุษยในเชิงอุดมคติ ซ่ึงเปนผลมาจากความเช่ือลัทธิมนุษยนิยม ตามคตินิยมของเพลโต  
ไมเคิลแอนเจโลใหคุณคากับภาพสรีระท่ีเปลือยเปลาของมนุษย ผลงานจะเนนการวาดกลามเน้ือท่ี
สมบูรณ แข็งแรง แสดงความงามทางธรรมชาติของมนุษย  โดยมีการใหคาน้ําหนัก และปรากฏ
ทิศทางของแสงอยางชัดเจน 
   ลักษณะการวาดภาพสรีระรางกายของผูชายท่ีเปลือยเปลาของถวัลย ซ่ึงมี
ลักษณะคลายกับไมเคิลแอนเจโล คือ  
   1. การเขียนสัดสวนรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูชายท่ีมีรูปราง ท่ีแสดงโครงสราง
ของกลามเน้ือท่ีมีลักษณะท่ีดูหนาและใหญ  การวาดขอมือ ขอเทาและขนาดมือเทาท่ีมีขนาดใหญ
เปนพิเศษ  
   2. การวาดเสนท่ีเนนใหคานํ้าหนัก และทิศทางของแสงท่ีชัดเจน  
         

 
 
ภาพท่ี 127 CA (มหาชนก) พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200x150 ซม. 
ท่ีมา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting. (Zurich: 
Inigo Von Oppersdoff Pubisher, 1981), 127. 
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ภาพท่ี 128 XVI Back view of standing nude man, c. 1506-8 
ท่ีมา: Pedretti Carlo, Leonardo : a study in chronology and style (London: Johonson Reprint 
Company Ltd., 1973), 76. 
 
  1.2 มีการปะติปะตอรูปทรงระหวางคนกับสัตวอยางเสรี ไดรับอิทธิพลมาจาก
รูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสม การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตกรรม
ชวงแรก ๆ ท่ีกลับมาหลังจากจบการศึกษาท่ีประเทศเนเธอรแลนด มีการใชรูปทรงของคนและสัตว 
โดยปะติดปะตอรูปทรงเขาดวยกันอยางเสรีไมคํานึงถึงหลักความเปนจริง ซ่ึงมีรูปแบบท่ีคลายคลึง
กับรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสม  ดังปรากฎใหเห็นในผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 1 (พ.ศ.2514-2524)   
   ดังเชนภาพจิตรกรรม มหาชนก พ.ศ. 2519 (ภาพท่ี 28) และภาพจิตรกรรม
จันทรกุมาร พ.ศ. 2517 (ภาพท่ี 35) เปนตน       
   เม่ือผูศึกษานํารูปทรงท่ีมีลักษณะการผสมผสานภาพลักษณหวางคนกับสัตวท่ี
ปรากฎในผลงานจิตรกรรมในชวงระยะแรกนี้ของถวลัยไปเทียบเคียงกับผลงานของจิตรกรในกลุม
เซอรเรียลิสมพบวามีลักษณะการผสมผสานเช่ือมตอรูปทรงระหวางคนกับสัตวคลายกับ เรเน มาก
ริตต (Rene Magritte) ในภาพ L’Invention collective ป 1935 (ภาพที่ 3) ซ่ึงมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึง
ปลา และมีวิธีการของปะติปะตอ จัดวางรูปทรงวัตถุเขาดวยกันอยางเสรีคลายกับ ซวาดรอ ดาร่ี 
(Salvador Dali) ดังเชนในภาพผลงาน Cannibalism ป1936 เปนตน  
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ภาพท่ี 129 เชือดเนื้อกิน ค.ศ. 1936  
ท่ีมา: หนึ่งธิดา, ดาลี (Dali) (กรุงเทพฯ : พิราบ, 2537), 83. 
 
   รูปแบบผลงานของดาลีมีอิทธิตอรูปแบบการจัดวางรูปทรงท่ีมีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยอยางเห็นไดชัด ตามท่ี ศ.ดร. สดช่ืน ชัยประสาธน ได
วิเคราะหผลงานของถวัลย และดาลี ในหนังสือ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 และ ในหนังสือกวีนิพนธและจิตรกรรมเซอรเรียลิสม ในฝร่ังเศส ค.ศ. 
1919-1969  ซ่ึงผูศึกษาไดจับใจความ สรุปเนื้อหาไดวา การใชรูปทรงระหวางคนกับสัตวของถวัลยท่ี
ปรากฎในผลงานชวงระยะแรกน้ี เปนเพียงการหยิบยืมรูปแบบผลงานของดาลี ท่ีมีการปะติปะตอ
รูปทรงอยางเสรี และการนําเสนอวัตถุดวยวิธีการจิตตาพาธ-วิพากษ  ตามท่ีดาลีใชวัถตุเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการเปล่ียนแปลงความเปนจริง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความคิดของตนเอง 
เปนการสรางสรรคภาพที่ไรเหตุผลโดยไมคํานึงถึงความเปนจริง เปนภาพท่ีสรางข้ึนมาจาก
จินตนาการ และนําวัตถุตาง ๆ มาใชในเชิงสัญลักษณท่ีเปนการแทนคาความหมายเฉพาะตน และ
ถวัลยไดนําเพียงรูปแบบของศิลปะเซอรเรียลิสมท่ีกลาวถึงขางตนนี้มาใชผสมผสานกับแนวทางของ
ตนเอง โดยถวัลยไดนําความคิดแบบไทยหรือตะวันออกและรูปแบบศิลปะแบบประเพณีไทยมา
ประยุกตใชกับรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสม  โดยไมไดนําหลักการแนวคิดแบบลัทธิเซอรเรียลิสม    
มาใช 
   ลักษณะรูปแบบการปะติปะตอเช่ือมโยงระหวางคนกับสัตวของถวัลยจึงเปน
นัยยะท่ีเหมือนและตางจากจิตรกรในลัทธิเซอรเรียลิสม ดังนี้ 
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   1.2.1 การใชรูปทรงสรีระรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูชาย ซ่ึงเปนนัยยะทาง
ความคิดท่ีตางไปจากเซอรเรียลิสม ผลงานของศิลปนในลัทธิเซอรเรียลิสมสวนมากชอบนําเสนอ
การเช่ือมโยงรูปทรงระหวางคนกับสัตว โดยใชสรีระรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูหญิง ซ่ึงแทนคา
ผูหญิงเปนเพียงวัตถุ โดยนํามาใชเปนส่ือ ในการตอตานเหตุผล ความเปนจริง การตอตานศานา และ
วิพากษวิจารณสังคมอยางรุนแรง แตผลงานของถวัลยกลับเสนอรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูชาย 
ท้ังนี้มาจากการท่ีถวัลยปะติปะตอเช่ือมโยงรูปทรงกับสัตว ท่ีมาจากพื้นฐานความคิดเชิงสัญลักษณ 
เพื่อนําเสนอความหมายในเชิงปรัชญาทางพุทธศานา รูปทรงท่ีผสมผสานคนและสัตวเขาดวยกัน
สวนใหญจึงมาจากการตีความของถวัลยเอง ท่ีนําเสนอคติความเช่ือทางพุทธศานา และเหตุท่ีถวัลย
ใชสรีระรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูชายก็เพ่ือการแทนคา เทพเจา ตามตํานานและคติความเช่ือทาง
พุทธศาสนา ซ่ึงแสดงใหเห็นวาไมมีนัยยะทางความคิดท่ีตอตานศาสนาเหมือนกับลัทธิเซอรเรียลิสม
แตอยางใด 
   1.2.2 การปะติปะตอรูปทรงระหวางคนกับสัตวอยางเสรี ซ่ึงมีนัยยะรูปแบบท่ี 
เหมือนกับเซอรเรียลิสม การผสมสผานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย มีลักษณะการปะติ
ปะตอรูปทรงอยางเสรีโดยไมคํานึงเหตุผลตามหลักความจริง เปนการสรางภาพท่ีประกอบไปดวย
รูปทรงของคนและสัตวหลาย ๆ ชนิดเขากันจนกลายเปนรูปทรงใหมข้ึนมา ซ่ึงเต็มไปดวยภาพ
สัญลักษณท่ีแทนคาความหมายตาง ๆ ตามความคิดของตนเอง      
   1.2.3 การใชรูปทรงสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูชายและสัตวท่ีดูสมจริง 
(คร่ึงคนคร่ึงสัตว) ซ่ึงมีนัยยะที่ตางไปจากเซอรเรียลิสม การใชรูปทรงท่ีผสมผสานสรีระท่ีเปลือย
เปลาของผูชายและสัตวท่ีดูสมจริง (คร่ึงคนคร่ึงสัตว) ของถวัลยไมเปนเร่ืองแปลกใหมเหมือนกับ
ลัทธิเซอรเรียลิสมในฝร่ังเศส เพราะไดรับอิทธิพลนํารูปแบบท่ีสอดคลองกับพื้นฐานเดิมท่ีปรากฎใน
งานจิตรกรรมไทยประเพณีมาใช ซ่ึงในภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็มีการใชรูปทรงท่ีผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีเปนรูปทรงเหนือจริง สวนใหญเปนตัวละครในรามเกียรติ์  และ
สัตวในปาหิมพานต และอสูรท่ีเปนตํานาน หรือเร่ืองเลาแบบอุดมคติ เนื้อหาแฝงแงคิด คติความเช่ือ
ทางพุทธศาสนา ซ่ึงภาพลักษณของตัวละครน้ัน ๆ ท่ีมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว เปนผลมาจากการ
จินตนากรของชางเขียนไทยโบราณท่ีตีความลักษณะตัวละคร และสัตวนั้น ๆ ข้ึนมาเอง โดยอาศัย
ลักษณะท่ีพรรณนาถึงตัวละครในเนื้อเร่ืองมาผสมผสานกับส่ิงท่ีพบเห็นในธรรมชาติ มีลักษณะแบบ
อุดมคติ การสรางสรรคผลงานเกิดข้ึนจากจินตนาการที่เหนือจริงเชนกัน   
    ลักษณะรูปทรงท่ีผสมผสานสรีระรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูชายและ
สัตวท่ีดูสมจริงในแบบคร่ึงคนคร่ึงสัตวของถวัลยจึงมีนัยยะท่ีตางไปจากเซอรเรียลิสมตรงท่ีบริบท
ทางความคิด ซ่ึงถวัลยไดนํารูปแบบประเพณีมาใชท่ีสวนใหญก็เปนการสรางรูปลักษณใหม จากการ
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นําตัวละครในเร่ืองรามเกียรติ์ และสัตวปาหิมพานต อสูร เทพเจา ตามตํานานความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา พราหมณ ฮินดู ท่ียังคงเน้ือหาคติความเช่ือ ปรัชญาทางพุทธศาสนาน้ัน ๆ หรือนําสัตวตาง ๆ 
ท่ีเปนสัญลักษณทางความคิดของถวัลยท่ีส่ือถึงคติความเช่ือ ปรัชญาทางพุทธศาสนา ดังเชน   
 

 
 
ภาพท่ี 130 ภาพสวนขยาย เทพชุมนุม พ.ศ. 2546 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ; อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547,, 118. 
 

 
 
ภาพท่ี 131 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพหรม วัดโบสถสามเสน (โบสถ) 
ท่ีมา: คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2526), 139. 
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    จากผลงานของถวัลยภาพที่ 130 และผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด
โบสถสามเสนภาพท่ี 131 ในขางตน ท้ัง 2 ผลงานเปนภาพพระพรหมซ่ึงเปนเทพเจาในความเช่ือของ
ฮินดูเหมือนกัน แตผลงานของถวัลยมีความแตกตางจากรูปแบบที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทย
ประเพณีอยางเห็นไดชัด โดยถวัลยไดนําเสนอรูปทรงท่ีมีการนําภาพลักษณของสัตวมาเปน
สัญลักษณท่ีส่ือถึงพระพรหมที่มาจากการตีความของตนเอง 

   2.1.4 มีการใชสรีระรางกายของคนและสัตวในลักษณะรูปทรงแบบเหนือจริง

ก่ึงนามธรรม การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีเปนรูปทรงแบบเหนือจริงกึ่งนามธรรม 
คือการท่ีถวัลยนําสรีระรางกายของมนุษยแคบางสวนมาใชเปนรูปทรงหลัก  เชน  ใบหนา 
นิ้วหัวแมมือ ลําตัว และนําภาพลักษณของสัตวตาง ๆ หรือนํารูปทรงท่ีมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตวมา
ตอเติม ปะติปะตอ บิดเบือน คล่ีคลายรูปทรงจนผสมผสานเขากับรูปทรงหลักท่ีมาจากรูปทรงสรีระ
รางกายของมนุษยท่ีกลาวถึงขางตนอยางกลมกลืน แตยังคงส่ือแสดงใหเห็นวาภาพผลงานประกอบ
ไปดวยรูปทรงอะไรบาง อีกท้ังภาพผลงานท่ีเกิดข้ึนเปนการนํารูปทรงตาง ๆ มาเปนสัญลักษณ โดย
ตองอาศัยการตีความหมายของการหลอมรวมของหลาย ๆ รูปทรงจนกลายเปนรูปทรงใหมท่ีแทนคา
ทางความคิดภายใตปรัชญา คติความเชื่อแบบตะวันออก ในรูปแบบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตน ซ่ึง
ปรากฎใหเห็นในผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 3 พ.ศ. 2536-2546 คือ 

    2.1.4.1 นําเสนอรูปทรงสรีระรางกายของคนเฉพาะสวนนิ้วหัวแมมือ 
มาใชเปนรูปทรงหลัก โดยไดนํารูปทรงสวนตาง ๆ ของสัตวชนิดตาง ๆ รวมท้ังรูปทรงท่ีมีลักษณะ
คร่ึงคนคร่ึงสัตว มาตอเติม ผสมผสาน คล่ีคลายเขากับรูปทรงของนิ้วหัวแมมือ  
    2.1.4.2 นํารูปทรงของสัตวตาง ๆ มาตัดทอนประกอบเขากับใบหนาคน 
ซ่ึงลักษณะการวาดใบหนาคน ถวัลยไดนํามาจากลักษณะของรูปพระพักตรของพระพุทธรูป มาใช
ท้ังนี้เพื่อใชเปนสัญลักษณท่ีส่ือถึงพระพุทธเจา  
    2.1.4.3 นํารูปทรงสรีระรางกายของคนเฉพาะลําตัวสวนบน  ( ท้ัง

ดานหนาและหลัง) มาใชเปนรูปทรงหลักและนําใบหนาสัตวตาง ๆ มาประกอบ แทรกอยูในสวน
ตาง ๆ ตามกลามเน้ืออยางกลมกลืนจนเปนรูปทรงเดียวกัน บางสวนของภาพท่ีเปนเงามืดจะปรากฎ
ใหเห็นเฉพาะดวงตาของสัตว  

 2. ประทีป คชบัว 
  รูปแบบการสรางสรรคผลงานของประทีปโดยภาพรวมแลวเปนเร่ืองราวแบบแฟน
ตาซี  ท่ีมีลักษณะการสรางสรรคจากการนําความคิดหรือนําเร่ืองราวตาง ๆ มาผสมผสานเขากับ
จินตนาการ ภาพผลงานเต็มไปดวยความแปลกประประหลาด และเร่ืองราวท่ีนาอัศจรรย แตในการ
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วิจัยนี้คร้ังนี้ผูศึกษาสนใจมุงเนนศึกษาเฉพาะในเรื่องของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตว ซ่ึงเปนรูปแบบและสวนประกอบอยางหนึ่งท่ีนาสนใจและมักปรากฎใหเห็นในผลงานของ
ประทีป 
  จากบทสัมภาษณ (วันจันทรท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2555) ประทีปไดกลาวถึงลักษณะ
ผลงานของตนเองไววา 

  ผมไมเคยศึกษาผลงานเซอเรียลิสมของตะวันตกอยางจริงจัง ผมเขียนงานศิลปะเม่ือ
ตอนศึกษาชั้นปท่ี3 ก็มีคนเรียกผมวา “เซอรเรียลิสม”  ผมคิดวาความแตกกตางของเรา คือ
ความมีกลิ่นอายแบบเอเชีย จะไมมีเรื่องราวเก่ียวกับสงคราม ตอตานศาสนาและเรื่องเซ็กส
อยางรุนแรง เพราะเซอรเรียลิสตตะวันตกคอนขางใหความสําคัญกับเรื่องน้ีมาก  ผลงานของ
ผมจะดูออกลึกลับ บรรยากาศท่ีสบายตา ท่ีเราเห็นในเอเชียมากกวาผลงานไมอาจนําไป
เปรียบเทียบกับเซอรเรียลิสมของฝรั่งเศสไดอยางแนนอน เพราะผมเขียนรูปมาจากความ
สบายใจ สวนเซอเรียลิสมมาจากความกดดัน แตงานผมคอนขางมีกลิ่นอายแบบเซอรเรีย
ลิสมในบางช้ิน  ถาเรามีอารมณ พลุพลานเราก็เขียนใหมันดูหนักแนน (ประทีป คชบัว, 
2555)  

 
  จากขอมูลขางตนทําใหทราบวาประทีปเปนหนึ่งในศิลปนรวมสมัยอีกคนหนึ่งท่ี
เพียงนํารูปแบบการสรางสรรคท่ีไดจากการเรียนรูวิธีการและแนวทางการสรางสรรคของศิลปะ
ตะวันตกในที่นี้หมายถึง ศิลปะเซอรเรียลิสม มาประยุกตใชผสมผสานในรูปแบบแนวทางของ
ตนเอง โดยไมไดรับเอาแนวคิดทางปรัชญา การตอตานเหตุผล และศาสนาเหมือนตามแบบอยาง
เซอรเรียลิสมมาใชในการทํางาน   
  เม่ือผูศึกษานํารูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีป
ไปเปรียบเทียบกับรูปแบบ แนวทางตาง ๆ ของศิลปะสมัยใหมของตะวันตก ซ่ึงถือวามีอิทธิพลตอ
ศิลปนท่ีสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยของไทยอยางประทีป ทําใหพบวาลักษณะรูปแบบ
ของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏนั้นมีลักษณะคลายกับรูปแบบผลงาน
ของจิตรกรบางคนในกลุมลัทธิเซอรเรียลิสมท่ีมีการแปรสภาพมนุษยเช่ือมโยงเขากับสัตว อาทิเชน 
เรเน มากริตต (Rene Magritte) ในภาพจิตรกรรมช่ือ “L’Invention collective” ในป 1934 (ภาพท่ี 3) 
และแอรนสท  (Max Ernst) ในภาพจิตรกรรมช่ือ “La Toilette de la mariee” ในป 1940 (ภาพท่ี 4) 
  ถึงแมวาโดยรวมผลงานของประทีปจะเปนการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตว ท่ีนําภาพลักษณของคนท้ังชายและหญิงมาใช แตผลงานบางสวนมีการนําสรีระรางกายของ
ผูหญิงท่ีเปลือยเปลามาแปรสภาพเขากับสัตว และผลงานของประทีปเองก็มีท่ีมาจากการจินตนาการ
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ความฝนดวยการนําเสนอการวาดรูปแบบ Figurative แบบเหมือนจริงตามหลักวิชาอคาเดมิกในการ
ส่ือความหมาย ซ่ึงรูปแบบกระบวนการในการนําเสนอนี้มีสวนคลายคลึงกับศิลปะเซอรเรียลิสม     
อยูบาง   
  จากขัอมูลสวนหนึ่งในหนังสือการตีความเปนจริงในกวีนิพนธและจิตรกรรมเซอร
เรียลิสมในฝร่ังเศส ค.ศ. 1919-1969 ของ ศ.ดร. สดช่ืน ชัยประสาธน  กลาวไววา 

 จิตรกรเซอรเรียลิสมนิยมใชกลวิธีการแปรสภาพหรือการแปรสภาพเพ่ือเปลี่ยนแปลง
โลกภายนอกใหสอดคลองกับจิตไรสํานึก จินตนาการและแรงปราถนา เพื่อใหเกิดภาพท่ี
แปลกใหมอันทําใหผูดูผูชมเกิดความประหลาดใจถึงแกจิตท่ีเปนอิสระ หลุกพนจาก
กฎเกณฑของเหตุผล โลกทัศนและชีวทัศนแบบเดิมท่ีจําเจซํ้าซาก บรรลุถึงความเปนจริง
สูงสุด (สดช่ืน ชัยประสาธน, 2532: 108) 

 
  การแปรสภาพในแบบเซอรเรียลิสม คือการเปลี่ยนแปลงนําเสนอภาพสิ่งตาง ๆ ไม
วาจะ มนุษย สัตว สิ่งของ และสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาผสมผสาน บิดเบือน หรือคลี่คลายรูปทรง
เขาดวยกัน โดยไมไดคํานึงถึงเหตุผลหรือความสมจริง ปลอยใหพลังอารมณความรูสึก แรง
ปราถนา ขับเคลื่อนจินตนาการที่ถายทอดออกมากจากสภาวะของจิตไรสํานึก เพื่อสนองความ
ตองการของตนเอง โดยจิตไรสํานึกมีอิทธิตอการสรางสรรครูปทรงลักษณะเชนนี ้อยางมาก 
จิตรกรเซอรเรียลิสมฝร่ังเศส เราทราบกันดีวาพวกเขามุงสนใจ และใหความสําคัญเร่ืองจิตไรสํานึก 
ความฝน และการแสดงออกของความเก็บกดทางเพศตามทฤษฏีของซิก มันฟรอยด  มาใชในการ
สรางสรรคผลงาน  ผลงานของศิลปนเซอรเรียลิสมสวนมากที่มีการแปรสภาพมนุษยเชื่อมโยงเขา
กับธรรมชาติ และวัตถุตาง ๆ ซึ่งการแปรสภาพระหวางคนกับสัตวมักจะปรากฏการนําสรีระ
รางกายของผูหญิงมากลายสภาพเขากับสัตวใหแปรเปลี่ยนไปจากความเปนจริง ทั้งนี ้เพื ่อให
สอดคลองกับหลักการที่มุงหลุดพนจากความเปนจริง ผูหญิงตามมโนทัศนของจิตรกรเซอรเรีย
ลิสม คือ วัตถุที่สื่อถึงความกดดันจากจิตใตสํานึกที่ปราศจากการควบคุม การแสดงออกของภาวะ
เก็บกดทางเพศที่มาจากสัญชาตญาณ และใชเปนสื่อในการวิพากษวิจารณสังคมและศาสนาอยาง
รุนแรง รูปแบบการวาดรูปทรงที่มีการกลายสภาพของเซอรเรียลิสมมีดวยกันหลายแบบ เชนการ
วาดเสนแบบอัตโนมัติ การเขียนภาพแบบกึ่งนามธรรม และการนําเสนอจินตภาพในความฝนที่ถูก
นําเสนอดวยการวาดภาพแบบเหมือนจริง  
  สวนการแปรสภาพสรีระรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูหญิงเขากับสัตวของประทีป 
แสดงใหเห็นรูปแบบท่ีแฝงนัยยะทางเพศเชนเดียวกัน แตประทีปไดนําเสนอมุมมองท่ีตางไปจาก
จิตรกรเซอรเรียลิสมฝร่ังเศส โดยทัศนคติเกี่ยวกับผูหญิงของประทีปไมไดปรับเปล่ียนไปตาม
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แนวคิดเชิงทฤษฎีของเซอรเรียลิสมท้ังหมด ประทีปไมไดนํานัยยะทางเพศมาใชเปนส่ือท่ีแรงหรือ
อนาจาร และใชในการวิพากษวิจารณสังคมและศาสนาแตอยางใด ประทีปเนนการนําสรีระรางกาย
ผูหญิงมาใชเปนส่ือการมองศิลปะในเชิงนูดท่ีเปนมุมมองในเร่ืองสุนทรียศาสตรความงามของ
รูปทรง ทาทางท่ีใชในการโพสทา  
  ดังจะเห็นไดในผลงานภาพผลงานจิตกรรม “เธอผูหายไปจากใจฉัน” ในพ.ศ. 2539 
(ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2  พ.ศ. 2539-2542) (ภาพท่ี 68 ) และปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในผลงาน
จิตรกรรมชุด Nude หรืออารมชีกอ ผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 3  พ.ศ. 2543-2554 (ภาพท่ี 81-88) ซ่ึง
ผลงานในชุดนี้ เปนการนําเสนออารมณของศิลปนบวกกับแรงผลักดันของความเก็บกดทางเพศ ท่ี
จากบานมาคนเดียวเพื่อมาเปนวิทยาการใหมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งท่ีจังหวัดสงขลา  กอใหเกิดการ
มองผูหญิงรอบ ๆ ขาง ณ ชวงเวลานั้นในเร่ืองความงามของสรีระผูหญิงท่ีดึงดูดกอใหเกิดสุนทรียะ 
จึงอยากจะนําภาพเปลือย (Nude) มาสรางสรรคผลงาน โดยสภาพแวดลอมท่ีประทีปอยู ณ ขณะน้ัน 
คือ ทะเล  ประทีปจึงเร่ืองนําสัตวทะเลผสมผสานเขากับสรีระรางกายของผูหญิง โดยภาพลักษณ
ของสัตวทะเลท่ีประทีปนํามาใชบางก็มีสัญลักษณท่ีแฝงนัยยะทางเพศของผูหญิง และแสดงทาทาง
ของผูหญิงท่ีกลายสภาพเขากับสัตว ท่ีไมไดส่ือหรือนําเสนอในเร่ืองของกามอารมณ แตเสนอสุทรีย
ภาพความงามของสรีระผูหญิงท่ีเปนส่ิงดึงดูดทางเพศท้ังกับเพศตรงขามและเพศเดียวกัน 

 3. เกียรติอนันต   เอ่ียมจันทร 
  การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต เกิดจากการหยิบยืม
รูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสมประยุกตเขารูปแบบแนวทางของตนเอง นําการแสดงออกของภาพและ
เร่ืองราวในแบบเหนือจริง (Surealist) มาใช และมีรูปแบบท่ีไดมาจากจิตรกรรมไทยประเพณีคือ 
การนํารูปแบบการเขียนหนาตัวละคร ท่ีใชการตัดเสนท่ีมีลักษณะแบน และนํารูปทรงท่ีมีความเหนอื
จริงในแบบไทยมาใช คือ ลักษณะสัตวท่ีมีใบหนาเปนคนแตตัวมีลักษณะเหมือนนก ซ่ึงไดรับแรง
บันดาลใจจากสัตวปาหิมพานตตามตํานานเร่ืองเลาเกี่ยวพุทธศานา  สวนรูปแบบในการสรางสรรค
รูปทรงแบบเหนือจริง ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการสรางสรรคจากศิลปะเซอรเรียลิสม จะ
เปนในแงของการออกแบบและสรางสรรคตามจินตนาการโดยเช่ือมโยงรูปทรงท่ีตางชนิดเขา
ดวยกัน ซ่ึงแทนคาความรูสึก ความคิด ทัศนคติท่ีมีตอรูปทรงท่ีเลือกมาใช โดยเกียรติอนันตไมไดนํา
หลักการ แนวความคิด หลักการตามแบบลัทธิเซอรรียลิสมมาใชในการสรางสรรครูปทรงท่ี
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวนี้ และไมไดมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับผลงานจิตรกรคน
ไหนในลัทธิศิลปะน้ีแตอยางใด 
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  รูปทรงท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีพบในผลงานของเกียรติ
อนันต มีท้ังแบบนํามาเสนอเปนภาพหลักหรือจุดเดนในการนําเสนอผลงาน และจัดวางอยูในสวน
ตาง ๆ ของผลงานเพ่ือเปนภาพประกอบเลาเร่ืองราวตาง ๆ ลักษณะรูปทรงเกิดข้ึนมาจากจินตนาการ
สวนตัว  มีรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีการลักษณะการวาดตัวการตูน เปนภาพแบบกราฟก 
เนนการวาดเสนท่ีใหมิติท่ีแบน แบบ 2 มิติมาใชในการสรางสรรค ไมไดนําทักษะการวาดสรีระ
รางกายของและสัตวท่ีเนนโครงสรางรางกายถูกตองตามหลักวิชาอคาเดมิก หรือกายวิภาคมาใชแต
อยางใด  
   ผูศึกษาสารารถแบงรูปแบบลักษณะของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวท่ีพบในผลงานของเกียรติอนันตไดดังน้ี 

  3.1 นําการแสดงออกตามสัญชาตญาณระหวางคนกับสัตวมาเปรียบเทียบกัน  
   รูปทรงมีสรีระรางกายท้ังหมดมีตามลักษณะของสัตวนั้น ๆ ท่ีเลือกใช แตสวน
ใบหนาของสัตวกลับแสดงออกเปนลักษณะใบหนาคน เชน ยิ้มอยางมีเสศนัย หัวเราะ รองไห และ
นิ่งเฉย โดยจะพบเห็นไดในผลงานชวงท่ี 1 พ.ศ. 2547-2549 (ภาพท่ี 98-105) ซ่ึงจะนําเสนอ
พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของคนในสังคม ท่ีมีลักษณะการแสดงออกของสภาวะอารมณตาม
สัญชาตญาณของคนท่ีแสดงออกตอกัน 2 ลักษณะ คือ  

   3.1.1 กับคนท่ีตนเองรัก หรือรูจักมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เก่ียวของกัน

ในวิถีชีวิต  อยางเชน  บุคคลในครอบครัว และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความใกลชิดตอตนเอง หรือเปน
บุคคลที่ตนเองรัก ซ่ึงเปนการนําเสนอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนในเชิงบวก โดยสัตวท่ี
นํามาใชในการแทนคา คือ สัตวท่ีมีความสวยงามและนารัก มีสัญชาตณาญในการแสดงออกท่ีไมดุ
ราย เชน ลูกนก เปด ไก ท่ีเพ่ิงเติบโต หรือสัตวชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะที่สามารถนํามาผสมผสานได 
รูปทรงของตัวละครมีการเอาหนาตาของมนุษยท่ีแสดงสีหนาและทาทางท่ียิ้มแยมเขาไปใส สวนตัว
จะเปนรูปทรงลักษณะของสัตวนั้น ๆ ท่ีใชในการแทนคา โดยลําตัวจะมีลักษณะเปนขนสีขาว ซ่ึงส่ือ
ถึงความบริสุทธ์ิ 

   3.1.2 กับคนท่ีตนเองไมรูจักในสังคม โดยตนเองไมสามารถรับรูส่ิงตางท่ีมีอยู
ภายจิตใจของคนอ่ืนได อาจจะมีท้ังคนท่ีดีและไมดีตอเรา หรือจองท่ีจะทํารายตนเอง ซ่ึงเปนการ
นําเสนอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยในดานลบ โดยสัตวท่ีนํามาใชในการแทนคา คือ สัตว
เดรัจฉานท่ีมีความนากลัว มีสันชาตญาณท่ีดุราย กาวราว รูปทรงของตัวละครมีการเอาหนาตาของ
มนุษยท่ีแสดงสีหนา ทาทางท่ีนากลัว สวนตัวจะเปนรูปทรงลักษณะของสัตวนั้น ๆ ท่ีใชในการแทน
คา โดยลําตัวจะมีลักษณะเปนขนสีดํา ซ่ึงส่ือถึงความนากลัว 
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ภาพท่ี 132 ภาพสวนขยาย เจริญแลว พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180x150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 71. 
 
  3.2 นําสัตวมาแทนพฤติกรรมของมนุษย ท่ีแสดงถึงสภาวะความกลัว 
   รูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ปรากฏรูปทรงท่ีมี
ลักษณะ สวนหัวเปนคน ตัวเปนสัตว และหัวเปนสัตวแตตัวเปนคน และมีสรีระรางกายเปนมนุษย
ท้ังหมดแตกลับมีสวนตาง ๆ ของสัตวนั้น ๆ งอกออกมาเสมือนเปนสวนประกอบหน่ึงของรางกาย
มนุษย มีลักษณะทาทางของตัวละครที่มีความเปนมนุษยมากข้ึน มีการแสดงออกเหมือนทาทางของ
เด็ก โดยจะพบเห็นไดใน ผลงานชวงท่ี 2 พ.ศ. 2549-2553 (ภาพที่ 106-126) เกียรติอนันตนําเสนอ
พฤติกรรมและบุคคลิกภาพตาง ๆ ของคนในดานลบท่ีเกิดข้ึนในสังคมแบบทุนนิยม ตัวละครจะมีสี
หนาท่ีตื่นตนก หวาดกลัว และสีหนาท่ีนิ่งเฉยท่ีแฝงนัยยะของความหวัง และความส้ินหวัง โดยที่มี
ผลมาจากสภาวะอารมณท่ีแสดงออกมาจากความกลัว  เชน ความกลัวจากสภาวะบางอยางท่ีตนเอง
จะกระทําหรือถูกกระทํา ความกลัวการเปล่ียนแปลง การดอยคา และความอับอาย เปนตน ซ่ึงความ
กลัวเปนสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย ท่ีมาจากอิทธิพลจากกายภาพภายนอก ในท่ีนี้คือ
สังคมท่ีมีความเจริญทาง 
   เทคโนลียีและวัตถุ ท่ีทําใหคนตองการแสวงหาความสุขเพื่อตนเอง เกิดความ
ตองการ การแกรงแยง แขงขันกันมาข้ึนสรางความเล่ือมลํ้าทางสังคม และสงผลครอบงําใหคน
แสดงพฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีมีการแสดงออกมาจากสัญชาตญาณในลักษณะเฉพาะดานท่ี
กาวราว รุนแรงโดยไมรูตัว และไมสามารถควบคุมตัวเองไดเหมือนกับเด็กท่ีไรสํานึกไมสามารถ
แยกแยะไดวาพฤติกรรมและบุคคลิกภาพไหนที่แสดงออกมาน้ันดีหรือไมดี สัตวท่ีเลือกมาใชในการ
แปรสภาพเขากับคนก็ยังคงเนนนําภาพลักษณของสัตว ท่ีมีการแสดงออกของสัญชาตญาณท่ี
เหมาะสมกับสภาวะอารมณนั้น ๆ ของคน มาใชเปนภาพสัญลักษณในการแทนคาสะทอนความจริง 
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ในลักษณะรูปทรงท่ีมาจากจินตนาการ การตีความตามทัศนคติสวนตัวที่มีตอเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใน
ชีวิตประจําวัน     
 
การใชเอกลักษณไทยท่ีปรากฎในการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 

 1. ถวัลย ดัชนี 
  การใชเอกลักษณไทยที่ปรากฎในการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตว มีดังนี้ 

  1.1 มีการนําตัวละคร ตามตํานาน เรื่องราวของวรรรคดีรามายณะะ หรือรามเกียรติ์

มาสรางสรรคเปนผลงาน รามายณะ คือ วรรณคดีเกาแกของอินเดียท่ีมีการดัดแปลง เลาใหม และ
แพรหลายไปในหลายภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีเนื้อหาแตกตางกันไป และอาจ
เรียกชื่อแตกตางกันไปดวย แตยังคงยึดโครงเร่ืองเกี่ยวกับการรบระหวางมนุษยกับยักษ ท่ีเปนการ
แฝงสัญลักษณของการตอสูระหวางความดีความช่ัว เปนการทําศึกสงครามระหวางฝาย พระราม กับ
ฝาย ทศกัณฐ (ยักษ) โดยพระรามจะมาชิงตัว นางสีดา (มเหสีของพระราม) ซ่ึงถูกทศกัณฑลักพาตัว
มา ทางฝายพระรามมีนองชาย ช่ือ พระลักษมณ และ หนุมาน (ลิงเผือก) เปนทหารเอกชวยในการทํา
ศึก รบกันอยูนานทายท่ีสุดฝายยักษก็ปราชัย  รามายณะแพรหลายในหมูชาวไทย คนไทยไดนํามา
แตงใหมก็เรียกวา รามเกียรต์ิ 
   ถวัลยไดตีความตัวละครนั้น ๆ ออกมาเปนภาพท่ีมีรูปทรงของการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีมีรูปแบบเฉพาะของถวัลยเอง ซ่ึงปรากฎใหเห็นในผลงานจิตรกรรม
ชวงท่ี 1 พ.ศ. 2514-2524) ดังนี้ 
   ภาพผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ รามายณะ 73 ในปพ.ศ. 2516 (ผลงานชวง
ท่ี 1 พ.ศ. 2514-2524) (ภาพท่ี 20-26) โดยเปนผลงานท่ีนําเสนอแนวคิดของเร่ืองรามายณะ ท่ีเปนการ
แฝงสัญลักษณของการตอสูระหวางความดีความชั่วราย และสะทอนความเลวรายของสงครามท่ีมุง
ทําลายอีกฝายเพื่อจะไดเปนผูชนะ 
   ภาพผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ รามายณะะ 73 มีการนําเสนอตัวละครใน
เร่ืองรามายณะะ หรือวรรณคดีรามเกียรต์ิ ซ่ึงถวัลยไดตีความลักษณะตัวละครนั้น ๆ ท่ีปรากฎอยูใน
เร่ืองราวออกมาเปนรูปลักษณใหมในแบบถวัลยเอง ท่ีนํารูปแบบการเขียนโครงสราง สรีระรางกาย 
ท่ีแสดงใหเห็นกลามเน้ือ และสัดสวนท่ีชัดเจน ตามหลักกายวิภาคของแบบศิลปะอคาเดมิกของ
ตะวันตก ประยุกตเขากับรูปแบบของศิลปะไทยโบราณ โดยปรากฎลักษณะรูปทรงของการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีเปนภาพสัญลักษณท่ีใชแทนคาพรรณนาลักษณะของตัว

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C�
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ละครเหลานั้นตามเน้ือเร่ืองเดิม ถวัลยไดตั้งช่ือผลงานตามตัวละครที่มีความสัมพันธกับผลงานอยาง
ตรงไปตรงมา อาจจะมีภาพผลงานในชุดนี้บางช้ินท่ีไมไดอยูในเนื้อหารามายนะโดยตรง และแตละ
ภาพอาจจะมีลักษณะรูปแบบท่ีตางกันมากนอยไปจากลักษณะเดิมท่ีปรากฎในผลงาจิตรกรรมแบบ
ประเพณีท่ีชางเขียนไดสืบทอดแบบแผนกําหนดลักษณะการวาดรูปตัวละครนั้น ๆ  
   ภาพผลงานตัวละครในเร่ืองรามายณะในแบบถวัลย  ซ่ึงมีลักษณะของการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว  ไดแก 
   1. Maiyarab หรือ ไมยราพ เปนภาพครึ่งคนคร่ึงสัตว มีหัวเปนงูเหาท่ีกําลังแผ
แมเบ้ีย 
   2. Vircanchambang หรือ วิรุณจําบัง เปนภาพครึ่งคนคร่ึงสัตว มีหัวเปนอินทรีย 
   3. Hasband of Kakanasoon หรือ กากะนาสรู เปนภาพครึ่งคนคร่ึงสัตว มีหัวนก 
   4. Sdayu หรือ สดายุ เปนภาพครึ่งคนคร่ึงสัตว มีหัวเปนอินทรีย แขนแปร
สภาพเปน ปกนก มีลําตัวและแขนเปนคน 
   ภาพผลงานบางสวนท่ีไมไดอยูในเนื้อหาของรามายณะ  แตถวัลยไดนํา
ภาพลักษณของตัวละครเหลานี้มานําเสนอเปนรูปลักษณใหม ซ่ึงมีลักษณะของการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตว  ไดแก 
   1. Huadilinga หรือ หสัดีลิงค เปนภาพคร่ึงคนคร่ึงสัตว ท่ีมีหัวเปนชาง นิ้วมือ
แปรสภาพเปนเล็บเหยี่ยว 
   2. Naga  หรือ นาคา เปนภาพครึ่งคนคร่ึงสัตว มีหัวเปนงู 
   3. Tiger หรือ สิงห เปนภาพครึ่งคนคร่ึงสัตว มีหัวเปนเสือ  

  1.2 การนําสัตวท่ีมีความหมายถึงธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ  ตามคติความเชื่อ   

ของศาสตรโบราณมาสรางสรรรคเปนผลงาน จุดเร่ิมตนท่ีทําใหถวัลยเกิดแรงบันดาลใจในการใช
สัญลักษณของสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีมีความหมายตามธาตุท้ัง 4 นี้ และเรียนรูธรรมชาติของสัตวตาง ๆ 
นั้น คือ  

 ระหวางท่ีศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ถวัลย ไดเรียน
วิชากายวิภาคกับอาจารยสน่ัน ศิลากร ซึ่งขณะนั้นอาจารยสน่ันมีแนวคิดปรับปรุงหองเรียน
กายวิภาคใหมีโครงกระดูกของสัตวชนิดตาง ๆ นอกเหนือไปจากโครงกระดูกมนุษย จึงได
ใหถวัลยเปนผูจัดหาโครงกระดูกหรือซากสัตวเนื่องจากถวัลยมีภูมิลําเนาอยูทางเหนือ 
(ดอยธิเบศร ดัชนี, 2552: 18)  
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   ดวยเหตุนี้เอง เม่ืออาจารย เฟอ หิริพิทักษ ทราบก็ใหถวัลยหากระดูกของสัตว
ตาง ๆ มาให ซ่ึงถวัลยคิดวาจะนํามาจัดเก็บอยูในหองกายวิภาค แตอาจารยเฟอกลับนํามาบดเปนยา 
โดยใชหัวเสือโครงแทนธาตุไฟ หัวชางแทนธาตุดิน หัวลิงลมแทนธาตุลม หัวปลาฉลามแทนธาตุน้ํา 
ซ่ึงเปนความเช่ือตามแนวความคิดของหลักทักษาธาตุทางโหราศาตร ถวัลยจึงเร่ิมสนใจและศึกษานํา
หลักความเช่ือนี้มาใชในการสรางสรรคผลงานจิตกรรม  
   หลักทักษาธาตุทางโหราศาตร นําเสนอแนวความคิด ท่ีวาดวยส่ิงตาง ๆ หรือ
ส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติตองมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟจะ
เปนตัวกําหนดลักษณะของส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติ รวมท้ังลักษณะของมนุษย และสัตวเองก็
ประกอบไปดวยธาตุท้ัง 4 เชนเดียวกัน   
   ในตําราโหราศาสตรไดแบงแยกสัตวตามธาตุท้ัง4 ดังนี้ 
   1. ธาตุดิน หมายถึง สัตวบกทุกชนิด สัตวส่ีเทา 
   2. ธาตุน้ํา  หมายถึง สัตวน้ํา งู ปลา กุง หอย แมงกระพรุน 
   3. ธาตุลม  หมายถึง นกทุกชนิด แมลงทุกชนิด สัตวท่ีวิ่งเร็ว มา  
   4. ธาตุไฟ  หมายถึง สิงห เสือ สัตวเล้ือยคลาน จระเข เหี้ย ตุกแก จิ้งจก นกแรง 
กา (ประภาพร เลาหรัตนเวทย, ม.ป.ป.: 119-121)       
   รูปทรงท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย ท่ีไดรับ
อิทธิพลมาจากความเช่ือของศาสตรโบราณเก่ียวกับธาตุท้ัง 4  นี้ ถวัลยไดเลือกใชรูปทรงของสัตว
ชนิดตาง ๆ เชน ชาง มา ราชสีห วัว เหยี่ยว  ฯลฯ ท่ีมีความหมายตามธาตุนั้น ๆ ท่ีกลาวถึงขางตน เพื่อ
นํามาเปนสวนประกอบของผลงานใหมีความสมบรูณและสอดคลองกับแนวความคิด การตีความ
ตามหลักปรัชญาแบบตะวันออก โดยถวัลยไดนํารูปทรงของสัตวท่ีมีความหมายของธาตุนั้น ๆ เขา
กับรูปทรงสรีระรางกายของมนุษย ในลักษณะคล่ีคลาย ตัดทอนรูปทรงอยางอิสระ และผสมผสาน
ท้ังสองรูปทรงจนกลมกลืนเขาดวย  หรือบางก็มีรูปทรงลักษณะครึ่งคนคร่ึงสัตว ซ่ึงปรากฎใหเห็น
ในผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 3  (พ.ศ. 2536-2546 ) ยกตัวอยางเชน  
   ภาพผลงานจิตรกรรรม  เทพชุมนุม ในพ.ศ. 2546 (ภาพท่ี 57) ผลงานจิตรกรรม
ช้ินนี้ ถวัลยไดนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับเทพเจาตามความเช่ือของฮินดู ไดแก พระตรีมูรติ พระศิวะ 
พระนารายณหรือพระวิษณุ และพระพหรม ในรูปแบบที่มาจากจินตนาการของถวัลยเอง นําเสนอ
ภาพลักษณของเทพเจาเหลานั้นใหม โดยนําสัตวท่ีมีความหมายเกี่ยวของกับเทพเจานั้น ๆ และมีการ
ใชสัตวตาง ๆ ท่ีเปนสัญลักษณแทนคาความหมายของธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ (ส่ือถึงพระตรี
มูรติ) มาผสมผสานเขากับสรีระรางกายเหมือนมนุษย ในลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว เชน นกเหยี่ยว 
แทนคา ธาตุลม   เสือ แทนคา ธาตุไฟ  กนกท่ีเปนรูปชาง แทนคา ดิน และหอย แทนคาน้ํา 
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   ภาพจิตรกรรมในชุด  ใบหนาของแผนดิน ในป 2546 (ภาพท่ี 59-63) ผลงาน
จิตรกรรมแทบทุกช้ินในกลุมภาพชุดนี้ ปรากฎใหถึงการนําสัตวชนิดตาง ๆ ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับ
ธาตุท้ัง 4 มาใชอยางชัดเจนโดยผสมผสาน คล่ีคลาย ตัดทอนรูปทรงเขากับใบหนาคนท่ีดูคลายกับ
สตรีอยางกลมกลืน(แทจริงใบหนาคนนี้ ถวัลยวาดตามลักษณะพระพักตรของพระพุทธรูปท่ีใชแทน
คาส่ือถึงพระพุทธเจา) โดยลักษณะรูปทรงท่ีเกิดข้ึนนี้มาจากการตีความท่ีเปนการแทนคารูปทรง  
ตาง ๆ ของสัตวท่ีแฝงเร่ืองของโลกธาตุ ท่ีส่ิงตาง ๆ ในโลกมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ตาง
ประกอบไปธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และแฝงคติความเชื่อทางพุทธศาสนาท่ีวา โลกนี้มีดีก็มีช่ัว 
มีมืดก็มีสวาง มีออนก็มีแข็ง เหมือนกัน ซ่ึงสัตวท่ีแทนคาธาตุท้ัง 4 ท่ีถวัลยนํามาใชในการสรางสรรค
ผลงานชุดนี้ ไดแก  เหยี่ยว แทนคา ธาตุน้ํา   เสือ แทนคา ธาตุไฟ  ลิงลม แมลง และมา แทนคา ธาตุ
ลม  งู แทนคา ธาตุน้ํา  และชาง แทนคา ธาตุดิน เปนตน  
  1.3 การนํารูปแบบลวดลาย ลักษณะการเขียนลายเสน และการจัดวางทาทางของตัว
ละครแบบประเพณีไทยมาใชในการสรางสรรคผลงาน การสรางสรรครูปทรงที่มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยมีการนํารูปแบบประเพณีไทยมาประยุกตใชในการ
สรางสรรครูปทรงใหมีลักษณะรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง ดังนี้ 
   1.3.1 การใชเสน ท่ีออนชอย นุมนวล และลวดลายแบบประเพณีไทย มา
ประยุกตผสมสานตอเติมลวดลายใหรูปทรงมีลายเสนท่ีมีความเคล่ือนไหวกลมกลืนไปตามขนาด
ของรูปทรงท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว  ซ่ึงจะปรากฎใหเห็นไดในผลงาน
จิตรกรรมทุกชวง  
 

 
 
ภาพท่ี 133 ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบน

กระดาษ  21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย,  ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 171 
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ภาพท่ี 134 หนานาค 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร  กาญจนกุล,  เสนสายลายไทย (กรุงเทพฯ: สุขใจ, 2536), 37. 
 
   1.3.2 การจัดวางทาทางของรูปทรง ท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคน
กับสัตวในลักษณะท่ีสอดคลองกับทาทางของตัวละครท่ีปรากฎในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย
ประเพณี ซ่ึงมีทาทางท่ีดูกระตุนอารมณ ตื่นเตน และนากลัว 
 

 
 
ภาพท่ี 135 ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบน 
 กระดาษ  31 x 21 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนยีม, 
2547), 60 
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ภาพท่ี 136 ภาพสวนขยาย ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอง 107 
ท่ีมา: นิดดา  หงษวิวัฒน,  รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(กรุงเทพฯ: เพื่อนเด็ก, 2547), 180. 
 
 2. ประทีป คชบัว 
   การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานบางชวงไดปรากฏการใช
เอกลักษณไทยในการสรางสรรค ซ่ึงมีท่ีมาจากพ้ืนฐานทางความคิดแบบตะวันออกผสมผสานกับ
ทัศนคติสวนตัวของประทีปเอง ดังนี้ 
  2.1 นํารูปแบบลักษณะตัวละครท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
รามเกียรติ์มาใช ประทีปนําเสนอเร่ืองราวความประทับใจในวัยเด็กเกี่ยวกับตัวละครในเร่ือง
รามเกียรต์ิจากการอานหนังสือ และพบเห็นภาพในรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณี ซ่ึง
กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน การจินตนาการถึงตัวละครเหลานั้นวาถาหากตัวละครมีชีวิต
ข้ึนมาจริง ๆ จะเปนอยางไร โดยประทีปไดสรางสรรคดัดแปลงรูปแบบตัวละครข้ึนมาใหมตาม
จินตนาการสวนในแบบเหนือจริง ซ่ึงปรากฏในผลงานจิตรกรรมชวงท่ี 2 ช่ือผลงาน เมียลิง/สุพรรณ
มัจฉา พ.ศ. 2541 (ภาพท่ี 69) ประทีปถายทอดภาพลักษณของเมียลิง/ สุพรรณมัจฉา ท่ีมีลักษณะทอน
บนเปนคนสวนทอนลางมีหางและคลีบเหมือนปลา สวมใส  แตงเคร่ืองทรงท่ียังคงลักษณะตามท่ี
ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี  แตส่ิงท่ีตางไปจากรูปแบบด้ังดิม คือลักษณะตัวละครในแบบ
ของประทีปแสดงอารมณไดเหมือนมนุษย และเปนธรรมชาติ มีการวาดสัดสวนโครงสรางรางกาย
ไดถูกตองตามหลักวิชาอะคาเดมิกแบบศิลปะตะวันตก สรางตัวละครใหดูมีชีวิต อารมณ ความรูสึก
จริง ไมมีทาทางแบบละครตามแบบประเพณีซ่ึงเปนแบบอุดมคติ ท่ีชางเขียนจะใชตัวนางกับตัวปลา
มาตอกัน และจัดวางทาทางท่ีไมคํานึงถึงวาสรีระรางกายวาจะถูกตองความเปนจริง   
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  2.2 นําความคิดในแบบวัฒนธรรมไทย ในเรื่องของสุภาษิตหรือคําพังเพยมาใช 
ประทีปนําเรื่องของสุภาษิตหรือคําพังเพยมาตีความเปนภาพสัญลักษณที่ผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวเขาดวยกัน เพื่อเปนแทนคาเปรียบเปรยพฤติกรรมของมนุษยในสภาวะตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคมผานมุมมองความรูสึกของตนเอง ซึ่งปรากฎในผลงานจิตรกรรมชวงที่ 2-3  
ไดแก ภาพจิตกรรมชื่อ ปากกัดตีนถีบ ในพ.ศ. 2543 (ภาพที่ 72) ภาพจิตรกรรมชื่อ หนาไหวหลัง
หลอก ในพ.ศ. 2544 (ภาพที่ 75) ภาพจิตรกรรม ชื่อ คางคาวกินกลวย ในพ.ศ. 2544 (ภาพที่ 76) 
เปนตน  

  2.3 นําความคิด ความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องของการเวียนวายตายเกิด วิบาก

กรรม  เรื่องของภพภูมิหนา และความเชื่อทางวัฒนธรรมสัตวท่ีเก่ียวของกับชีวิตมนุษย 12 ชนิด    
ประทีปไดนําความเชื่อเกี่ยวกับสัตวตาม 12 นักษัตร ประจําปเกิดที่มีความหมายกับวิถีชีวิตตนเอง
มาถายทอดในรูปแบบของภาพสัญลักษณท่ีเปนการแทนคาตัวเอง โดยมักจะนําภาพลักษณของชาง 
และเสือมาสรางสรรคเปนผลงานภาพครึ่งคนครึ่งสัตว หรือสอดแทรกแฝงอยูภายในผลงาน โดย
ชางนํามาแทนตัวประทีปเอง เพราะมีนามสกุลวา คชบัว สวนเสือเพราะประทีปเกิดในปขาลตาม
นักษัตร ซ่ึงปรากฏในผลงานจิตรกรรมชวงท่ี1 และ 3 ดังเชน 
  ภาพจิตกรรมชื่อ คชบัว  ในพ.ศ. 2538 (ภาพที่ 67) ซึ่งชื่อภาพมาจากนามสกุลของ
ประทีป คชบัว ซึ่งคําวา “คชบัว”มีความหมายวา “ชาง” ภาพนี้อาจเปนไปไดวาประทีปตองการ
นําเสนอสภาวะจิตของตนเองในการดํารงอยูในธรรมชาติ  แฝงคติหลักธรรมทางพุทธศาสนาใน
การดํารงชีวิตในเรื่อง การเวียนวาย ตายเกิด ที่มนุษยตางหลีกเลี่ยงไมได ดังจะเห็นจาการที่ใช
ภาพลักษณของชางกับมนุษยปะติปะตอกันอยางเสรี และมีครีบเหมือนปลา นั่งอยูบนใบบัวและมี
ดอกบัวโผลขึ้นมาจากไหล  ซึ่งใบบัวและดอกบัวเปนสัญลักษณที่หมายถึง พุทธศาสนา และภาพ
จิตรกรรมช่ือ เดินทางสูโลกหนา II  (ภาพท่ี 89) และ เทพเจาองคใหม (ภาพที่ 90) ในป 2549 

 3. เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร 
  เอกลักษณไทยท่ีปรากฎในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวมีดังนี้ 

  3.1 รูปแบบการเขียนใบหนาคน ที่ใชการตัดเสน ความแบนของหนาตาของตัว
ละครที่ไดรับอิทธิพลและมีลักษณะที่พัฒนามาจากวิธีการเขียนจากหนาตาตัวพระตัวนางในงาน
จิตรกรรมไทย  
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ภาพท่ี 137 ภาพสวนขยาย Cat Burglar พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 86. 
 

 
 
ภาพท่ี 138 สัดสวนหนาตัวพระ  
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกุล, ลายไทยฉบับนักศึกษา (กรุงเทพฯ: เศรษฐกิจ, 2547), 131 
  
  3.2 การสรางสรรครูปทรงของคนท่ีผสมผสานภาพลักษณระหวางนก  เกียรติ
อนันตไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดไทยโบราณท่ีปรากฏ
ลักษณะตัวละครตาง ๆ (สัตวปาหิมพานต) ซ่ึงเกิดข้ึนจากภาพจินตนาการของชางเขียนไทย โดย
ลักษณะรูปทรงในแบบเหนือจริง เชน สัตวท่ีใบหนาเปนคน หรือคนมีตัวเปนลักษณะของนก และ
สัตวตาง ๆ ท่ีมีปะปนอยูกับผูคนในภาพจิตรกรรมไทย ซ่ึงเกียรติอนันตไดนํารูปแบบการผสมผสาน
รูปทรงระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏมาเปนแนวทาง และพัฒนาสรางสรรครูปแบบใหมีลักษณะ
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รูปทรงท่ีเปนอัตลักษณเฉพาะตน เพื่อใหสอดคลองแนวคิดในการนําเสนอผลงานท่ีเกี่ยวกับ 
สัญชาตญาณของมนุษยและสัตว ในสังคมเมืองแบบทุนนิยม ดังจะเห็นไดจากผลงานชวงท่ี 1 พ.ศ. 
2547-2548 (ภาพท่ี 98-100) 
 

 
 
ภาพท่ี 139 ภาพสวนขยาย หนูมีแมนะ (2) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 72. 
 

 

 
 
ภาพท่ี 140 ภาพลายเสนนรปกษี 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกุล, สรรพสัตวในหิมหานต (กรุงเทพฯ: สงวนกิจการพิมพ, 2545), 45. 
 
 จากภาพผลงานของเกียรติอนันตภาพที่ 139 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับภาพตัวละคร 
(สัตวปหิมพานต) นรปกษี (ภาพท่ี 140) และ กินรี (ภาพท่ี 1) จะเห็นท่ีมาของรูปแบบการสรางสรรค
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การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับนกท่ีเกียรติอนันตนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปทรงท่ี
สรางสรรคตามจินตนาการของตนเอง โดย นรปกษี  คือ สัตวปาหิมพานตท่ีมีลักษณะมีลักษณะตัว
เหมือนนกท้ังหมด แตมีลักษณะใบหนาเหมือนคน ซ่ึงคําวา “นร” หมายถึง คน (เพศชาย) (สวนถา
เปน นรี  หมายถึง คน (เพศหญิง)) และคําวา “ปกษี” หมายถึง นก  สวนกินนรี หรือกินนร เปนสัตว
คร่ึงคนคร่ึงนก ซ่ึงมีลักษณะทอนบนเปนคน ทอนลางเปนนก หรืออาจจะมีลักษณะเปนคนท้ังตัว แต
จะมีปกเปนนก 
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บทท่ี 5 
 

สรุป 
 
 จากการศึกษาในประเด็นเร่ืองการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของ ถวัลย ดัชนี  ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ผูศึกษาได
เร่ิมตนจากการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีเกิดข้ึนในผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทย โดยในเบ้ืองตนผูศึกษาไดมองยอนกลับไปในงานจิตรกรรมไทยประเพณีซ่ึง
เปนแนวทางการสรางสรรคท่ีมีลักษณะรูปแบบเฉพาะของไทย ทําใหทราบวาการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวไมใชเปนเร่ืองท่ีใหมหรือเปนรูปแบบท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนในจิตรกรรมรวม
สมัยไทยแตอยางใด เพราะในงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีเขียนประดับในอุโบสถ วิหาร ก็มีการนํา
รูปทรงของสัตวมาผสมผสานเขาสรีระรางกายของมนุษย  
 ในบทที่ 2 ผูศึกษาจึงไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมา รูปแบบของการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฎในงานจิตรกรรมไทยประเพณีวามีรูปแบบและลักษณะการ
สรางสรรค ซ่ีงสวนมากเปนภาพตัวละครและสัตวปาหิมพานตท่ีอยูในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และ
รามเกียรต์ิ รูปทรงของการผสมผสานภาพลักษรระหวางคนกับสัตวมีลักษณะรูปทรงกึ่งนามธรรม ท่ี
เปนการปะติปะตอ ตัดทอน ผสมผสานรูปทรงของคนเขากับสัตว เปนเพียงตัวละครที่สรางสรรค
ประกอบเร่ืองราว เพื่อแสดงความศรัทธาและกอใหเกิดความเขาใจในคติความเช่ือ เร่ืองราวทางพุทธ
ศาสนา จากการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมของไทยซ่ึงเดิมท่ีจะ
ปรากฎในงานจิตรกรรมไทยประเพณีเทานั้น เม่ือมาสูยุคศิลปะสมัยใหมการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวมีรูปแบบและแนวคิดในการนําเสนอแตกตางไปจากจิตกรรมไทยประเพณีอยาง
ชัดเจน ผูศึกษาจึงนําเสนอเนื้อหาที่กลาวถึงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการสรางสรรคทางศิลปะ
ของไทย ซ่ึงทําใหทราบวาในชวงหลัง พ.ศ. 2475 -2500 และตอมาอีก 20 กวาปหลังจากนั้น ผลงาน
แสดงใหเห็นการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ดังนี้ 
 1. นําหลักการกายวิภาคท่ีเนนการวาดรูปทรงสรีระรางกายของคนและสัตวท่ีดูสมจริง 
มีโครงสรางสัดสวนท่ีถูกตองมาใช 
 2. มีการปะติปะตอ  บิดเบือน คล่ีคลาย ผสมผสานรูปทรงระหวางคนกับสัตวอยาง
อิสระ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสม 
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 3. การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวยังคงมีความหมายท่ีส่ือถึงเร่ืองราว คติ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา แตมีรูปแบบและลักษณะการสรางสรรคท่ีตางไปจากเดิม โดยมีการนํา
รูปแบบศิลปะและแนวคิดแบบไทยมาประยุกตเขารูปแบบศิลปะตะวันตก 
 และตอมาพ.ศ. 2530-ปจจุบัน การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวมีเนื้อหาท่ี
หลากหลายมากข้ึน มีการแทนคาสัญลักษณท่ีมาจากสภาวะจิต เร่ืองราว คติความเช่ือทางศาสนาและ
สังคม 
 เนื้อในบทท่ี 3 และบทที่ 4 จะเปนการศึกษาท่ีกลาวถึงพัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในผลงานของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ซ่ึงเปน
ศิลปนหยิบยกผลงานมาเปนกรณีศึกษา โดยผูศึกษาไดรวบรวมรูปภาพผลงานของศิลปนท้ัง 3 คน 
ตั้งแตผลงานชวงแรกถึงปจจุบันท่ีมีการแสดงเผยแพรสูสาธารณชน และวิเคราะหแนวคิด รูปแบบ 
และการใชเอกลักษณไทยท่ีปรากฏในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ซ่ึงจากผล
การศึกษาทําใหเห็นความแตกตางกันในสวนตาง ๆ นี้ของแตละคนอยางชัดเจน ผลงานของศิลปน
ตางก็มีอัตลักษณท่ีเปนแบบเฉพาะของตนเอง  
 ผูศึกษาจึงสรุปผลการศึกษาโดยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของแตละคนดังนี้ 
 
พัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย  
ดัชนี มีจุดเร่ิมตนจากความสนใจศึกษาเร่ืองราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีของไทย 
โดยมีการนําตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีรามเกียรติ์มาสรางสรรคผลงานท่ีมีภาพลักษณท่ีตางไป
จากเดิมท่ีปรากฎในงานจิตรกรรมไทยประเพณี มีการนําสัตวชนิดตาง ๆ มาผสมผสานเขาสรีระ
รางกายของคนในลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว เปนรูปทรงสัญลักษณท่ีมาจากการตีตวามเร่ืองนั้น ๆ 
ใหมตามทัศนะของตนเอง และมีรูปทรงท่ีปะติดปะตอกันอยางเสรีซ่ึงลักษณะของการสรางสรรคใน
ชวงแรกไดรับอิทธิพลจากศิลปะเซอรเรียลิสม ตอมารูปแบบการสรางสรรคเร่ิมคล่ีคลาย พัฒนาโดย
การนํารูปแบบของจิตรกรรรมไทยประเพณีมาประยุกตเขารูปแบบศิลปะตะวันตกอยางชัดเจน ซ่ึง
เห็นไดจากลายเสนและลวดลายตาง ๆ ท่ีแทรกอยูในผลงาน จากนั้นผลงานชวงท่ี3 เร่ิมมีแนวคิดท่ี
ตางไปจากสองชวงที่ผานมาคือ การสรางสรรคผลงานที่มาจาการตีความปรัชญาตะวันออก พุทธ
ปรัชญาท่ีผนวกเขากับเร่ืองราว กระบวนการคิด และวิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงระยะหลังนี้สวนใหญเปนการแทนคาเร่ืองราวเกี่ยวกับพระ
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พุทธองคกับเหลามาร และเทพเจาตามความเช่ือของพราหมณ ฮินดู ถวัลย ดัชนี ผลงานเปนการแทน
คาสัญลักษณท่ีมาจากความเร่ืองราว คติความเช่ือทางศาสนา 
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีป คชบัว ผลงานในชวงแรกการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเปนสัญลักษณท่ีแทนคาเปรียบเทียบส่ิงมีชีวิตท่ีอยูใน
ธรรมชาติกับมนุษยแฝงแงคิดทางพุทธศาสนา  รูปทรงมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว และมีลักษณะท่ี
คล่ีคลาย ปะติดปะตอรูปทรงอยางเสรี ชวงตอมาการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 
เกิดข้ึนจากการแทนคาความรูสึกของตนเอง และนําเร่ืองราวความทรงจําในวัยเด็กเกี่ยวกับตัวละคร
ในเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตวมาสรางสรรคเปนภาพลักษณใหมท่ีมาจากจินตนาการ
ของตนเอง รูปทรงมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว และมีลักษณะท่ีคล่ีคลาย ปะติดปะตอรูปทรงอยางเสรี
และตอมาในชวงท่ี3 แนวคิดและรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงนี้
มีแนวทางท่ีชัดเจนมากข้ึน มีการนําภาพลักษณของสัตวตาง ๆ มาแทนคาพฤติกรรมของมนุษยท่ี
เกิดข้ึนในสังคมเมือง และนํารูปทรงระหวางคนกับสัตวมาแทนคาสภาวะอารมณ ความรูสึกของ
ตนเองท่ีมีตอเร่ืองราวส่ิงตาง ๆ ท่ีตนเองพบเจอ  นําเร่ืองราวท่ีมาจากความเพอฝน มาถายทอดเปน
รูปทรงมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตว มีการนําเร่ืองราวคติความเช่ือทางพุทธศาสนามาสรางสรรค
ผลงาน โดยนําสัตวท่ีมีความหมายเฉพาะตนมาใชเพื่อส่ือถึงตนเอง และมีลักษณะท่ีคล่ีคลาย 
ปะติดปะตอรูปทรงอยางเสรี ซ่ึงเปนผลมาจากการผสมผสานรูปทรงท่ีมาจิตไรสํานึก  
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต เอ่ียมจันทร ผลงานใน
ชวงแรกมีการนําภาพลักษณของสัตวมาแทนคาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมเมือง ซ่ึงนําเร่ืองของ
สัญชาตญาณของมนุษยและสัตวมาเปรียบเทียบกัน รูปทรงสวนท่ีปรากฎเปนรูปรางของนกแตมี
ใบหนาเปนหนาคนท่ีแสดงสีหนาท่ีแตกตางกัน และชวงตอมาแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน
ยังคงเหมือนกับชวงแรก แตรูปแบบผลงานมีลักษณะของผสมผสานรูปทรงระหวางคนกับสัตวท่ีมี
ความหลากลายมาข้ึน 
 
แนวคิดการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว  
 แนวคิดของศิลปนท้ัง 3 คนเปนผลจากกระบวนการทางความคิด อารมณความรูสึก
ภายใตบริบททางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ท่ีรับรูผานประสบการณโดยตรงและทางออมของ
แตละคน แนวคิดท่ีปรากฏในผลงานเปนเร่ืองราวสวนตัวและเกี่ยวกับสังคม ซ่ึงการท่ีศิลปนนํา
ภาพลักษณของสัตวมาผสมผสานกับสรีระรางกายของมนุษยก็เพื่อเปนสัญลักษณในการแทนคา
แนวคิด เนื้อหาเร่ืองราวตาง ๆ และสภาวะอารมณความรูสึก โดยสัตวตาง ๆ ท่ีนํามาสรางสรรค
รูปทรงลวนเปนสัตวท่ีเราพบเห็น รูจักกันโดยท่ัวไปตามธรรมชาติ รวมทั้งเปนตัวละครท่ีมีการ
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ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองราวคติความเช่ือทางศาสนาของโลก
ตะวันออกในแบบอุดมคติท่ีเกิดจากการจินตนาการของมนุษย และสัตวท่ีมีความหมายเกี่ยวของตาม
คตินิยมความเช่ือของไทย  
 ผลงานของถวัลยตั้งแตชุดแรกถึงปจจุบันท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวสวนใหญจะเปนแนวคิดท่ีมีเนื้อหาสวนตัวเกี่ยวกับความเช่ือ ความศรัทธาทางปรัชญาทาง
ศาสนาของโลกตะวันออก ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ ฮินดู พราหมณ ฯลฯ  ซ่ึงตางไปจากประทีป 
และเกียรติอนันตอยางชัดเจน สัตวท่ีนํามาผสมผสานเขาสรีระรางกายของมนุษยในผลงานของ
ถวัลยลวนมีความหมายท่ีส่ือถึงความคิด เร่ืองราวทางศาสนา อาทิเชน เร่ืองราวทศชาติชาดก ไตรภูมิ 
และรามายานะะ เปนตน อีกท้ังสัตวท่ีนํามาใชในการผสมผสานรูปทรง บางก็มีการนําลักษณะของ
ตัวละครท่ีปรากฏในเร่ืองเลา คติความเช่ือทางศาสนา ซ่ึงมีลักษณะคร่ึงคนคร่ึงสัตวตามความคิด
แบบอุดมคติ มาสรางสรรคใหเกิดภาพลักษณใหม โดยถวัลยไดนํามาตีความใหมในรูปแบบท่ีส่ือ
ออกมาเปนภาพผลงานในแนวทางของถวัลยเอง แตยังคงยึดหลักการเนื้อหาและคติแงคิดเดิมไวตาม
หลักของศาสนา ซ่ึงรูปทรงสัญลักษณท่ีผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยลวนเกิด
จากความรู ความเขาใจ และคุณคาทางศาสนา สรางสรรคเพื่อความสุขทางใจ แสดงความรูสึก
สวนตัวเกี่ยวกับสุนทรียภาพ ความงาม และศีลธรรม อีกท้ังการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวของถวัลยยังแสดงใหเห็นแนวคิดท่ีนําเสนอเร่ืองราวของมนุษยกับความเช่ือทางศาสนา ซ่ึงเกิด
จากความศรัทธาสวนตัว  หรือกลาวไดวาเปนการนําคติความเช่ือทางศาสนา มาผนวกเขากับสภาวะ
จิตภายในของตนเอง อันกอใหเกิดการสรางสรรคผลงานท่ีเต็มไปดวยภาพจินตนาการเพ่ือความสุข
ทางใจและความเช่ือของตนเอง  
 สวนการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีป และเกียรติอนันต มี
แนวคิดในการนําเสนอท่ีมีสวนคลายคลึงกัน ซ่ึงเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยในเร่ืองของ
สัญชาตญาณทางดานอารมณ และความรูสึกท่ีมนุษยมีตอกัน สัตวท่ีนํามาผสมผสานเขากับสรีระ
รางกายของมนุษยเปนสัญลักษณเปรียบเทียบพฤติกรรมของมนุษยในสังคมเมือง ในแบบ
วิพากษวิจารณ เสียดสี ประชดชันและถากถาง  แตจะมีสวนตางกันในแงของมุมมองท่ีนําเสนอซ่ึง
ประทีปนําเสนออารมณ ความรูสึกสวนตัวของตนเองในลักษณะของความรูสึกตาง ๆ เชน 
ความหวัง ความเหนื่อยลา ความคิดถึง ความเพอฝน ความช่ืนชอบ ฯลฯ ความรูสึกสวนตัวท่ีมีตอ
บุคคลอ่ืน ๆ หรือระหวางบุคคลดวยกันในสังคม เชน ความหลอกลวง ความแกรงแยง ความโลภ 
ฯลฯ และความรูสึกสวนตัวท่ีเกี่ยวของหรือมีตอส่ิงแวดลอมตาง ๆ สัตวท่ีนํามาใชเปนสัญลักษณก็จะ
มีท้ังท่ีเปนสัตวท่ีตนเองช่ืนชอบ มีความหมายเฉพาะสวนตัว และเปนสัตวท่ีมีอยูในส่ิงแวดลอมตาง 
ๆ ท่ีมาจากการรับรูผานประสบการณสวนตัวท่ีกระทบตอความรูสึกของตนเองเทานั้น  ทางดาน
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แนวคิดการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันตนําเสนอมุมมองท่ีเกิดจากการ
แสดงอารมณ ความรูสึกของตนเองรวมกับเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมโดยไมเอาตนเองเขาไป
เกี่ยวของในแงของการนําเสนอเร่ืองราวเหมือนกับประทีป เปนการนําเสนอเนื้อหาของมนุษยท่ี
แสดงความรูสึกตอกันในลักษณะตาง ๆ ท้ังดานบวกและลบ  ซ่ึงผลงานเกียรติอนันตสวนใหญแลว
จะปนเร่ืองราวทางดานลบของผูคนในสังคม โดยผลงานจะเกี่ยวกับสภาวะจิตภายในของมนุษย
โดยตรงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและทางออมท่ีเปนผลมาจากอิทธิพลของสังคมแบบทุนนิยม ซ่ึง
สงผลสูการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยในสังคมไทยในปจจุบัน เชน ความกลัว ความหวัง 
ความส้ินหวัง ความกาวราว ความรัก ฯลฯ สัตวท่ีนํามาใชในการผสมผสานผสานสรีระรางกายของ
มนุษย จะเปนสัตวมีสัญชาตญาณท่ีแสดงออกตามธรรมชาติท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมนั้น ๆ ของ
มนุษย โดยมานําภาพลักษณของสัตวเหลานั้นมาใชในเชิงเปรียบทียบ ท่ีเกิดจากการสังเกต รับรูผาน
ประสบการณสวนตัวของเกียรติอนันตเอง   

 
รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว เปนการสรางสรรครูปทรงท่ีนําส่ิงท่ีตาง
ชนิดกันมาผสมผสาน เปล่ียนแปลง ตัดทอนจนกลายสภาพเปนรูปทรงแปลกใหมและตางไปจากท่ี
เคยพบเห็นจากรูปทรงในธรรมชาติ รูปทรงประกอบไปดวยการเลือกนําภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวมาใชตามแตนัยะทางความคิดของศิลปน และนํามาผานกระบวนการสรางสรรครูปทรงท่ีเปน
การส่ือความหมายใหมสูผูชม รูปทรงที่ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีปรากฏอยูใน
ภาพผลงานจิตรกรรมของถวัลย ประทีป และเกียรติอนันต จึงเปนรูปทรงสัญลักษณท่ีแทนคา
ความคิด อารมณ และความรูสึกของศิลปนเอง โดยแสดงใหเห็นกระบวนการสรางสรรครูปทรง
ท่ีมาจากจินตนาการท่ีเหนือจริงบวกกับประสบการณท่ีมาจากการรับรูและความรูสึกนึกคิดของแต
ละคน รวมท้ังเปนการแสดงสภาวะความสัมพันธระหวางวัตถุ (คนและสัตว) เขากับจิต  
 รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย ประทีป และเกียรติ
อนันต มีแนวทางการนําเสนอรูปทรงเหนือจริงเหมือนกัน โดยสรางสรรครูปทรงตามจินตนากร
สวนตัวดวยการเช่ือมโยงรูปทรงท่ีตางชนิดเขาดวยกัน ซ่ึงเปนแทนคาความรูสึก ความคิด ทัศนคติท่ี
มีตอรูปทรงท่ีเลือกมาใช แตลักษณะรูปแบบการวาดรูปทรงกลับมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ซ่ึง
รูปแบบของถวัลยเปนการนํารูปทรงระหวางสรีระรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูชายผสมผสานเขากับ
สัตว ในลักษณะอุดมคติ (Idealistic) ท่ีมาจากจินตนาการของตนเอง และมีการตัดทอน ผสมผสาน
รูปทรงระหวางคนกับสัตวในลักษณะเหนือจริงแบบกึ่งนามธรรม ซ่ึงมีลักษณะการปะติปะตอ
รูปทรงของคนและสัตวหลาย ๆ ชนิดเขาดวยกันอยางเสรีจนกลายเปนรูปทรงใหม อีกท้ังโครงสราง
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สัดสวนรางกายของมนุษยท่ีเปลือยเปลาของถวัลยมีลักษณะการวาดท่ีเนนในเร่ืองของความงามของ
โครงสรางรางกาย ใหมีสัดสวนตาง ๆ และกลามเนื้อท่ีชัดเจน โดยมีลักษณะคลายกับหลักกายวิภาค
ของยุคฟนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ของศิลปะตะวันตก  สวนรูปแบบการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปสวนใหญจะนําสรีระรางกายของผูหญิงท่ีเปลือยเปลามา
แปรสภาพเขากับสัตว ซ่ึงเปนผลมาจากจินตนาการ ความเพอฝน ท่ีมาจากจิตไรสํานึก มีลักษณะการ
วาดรูปทรงของคนและสัตวแบบ Figurative เหมือนจริงตามหลักวิชาอคาเดมิก นอกจากนั้นการแปร
สภาพสรีระรางกายท่ีเปลือยเปลาของผูหญิงเขากับสัตวของประทีปยังแสดงใหเห็นรูปทรงท่ีแฝงนัย
ยะทางเพศ และนําเสนอในเร่ืองสุนทรียศาสตรความงามของรูปทรง ทาทางท่ีใชในการโพสทา  
และสวนรูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต เปนการวาด
ออกแบบรูปทรงสรีระรางกายของคนและสัตวในลักษณะตัวการตูนซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มี
ลักษณะรูปทรง และการจัดวางทาทางคลายกับเด็ก เนนการวาดเสนท่ีใหมิติท่ีแบน 2 มิติ แบบ
ภาพกราฟก ไมไดเนนการวาดสรีระรางกายของคนและสัตวท่ีเนนโครงสรางรางกายถูกตองตาม
หลักวิชาอคาเดมิก หรือกายวิภาคมาใชเหมือนอยางผลงานของถวัลยและประทีปแตอยางใด  

 
การใชเอกลักษณไทยในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว 
 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และ 
เกียรติอนันต เอ่ียมจันทร สรางสรรคข้ึนจากความคิด อารมณ ความรูสึกของตนเองที่เปนผลมาจาก
บริบททางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาของไทย ศิลปนแตละคนตางเลือกนําแงมุมตาง ๆ 
นี้นําเสนอออกมาเปนรูปแบบผลงานท่ีมีความรวมสมัยในแบบไทย ซ่ึงมีวิธีการนําเสนอท่ีเปนสากล 
แตยังคงความเปนเอกลักษณไทยท้ังเนื้อหาท่ีสะทอน คติความเช่ือ เร่ืองราวตาง ๆ ในแบบไทย และ
รูปแบบการสรางสรรคศิลปนไดนํารูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีมาประยุกตสรางสรรค 
คล่ีคลายใหเขากับรูปแบบการสรางสรรคตามแนวทางศิลปะสมัยใหมของตะวันตก การผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของศิลปนท้ัง 3 คนตางจึงมีลักษณะในการใชเอกลักษณไทยมาใชใน
การนําเสนอท้ังท่ีมาจากแนวคิดในแบบตาง ๆ ของไทยและรูปแบบการสรางสรรคท่ีปรากฏในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณีท่ีแตกตางกันไปดังนี้ 
 1. การนําตัวละครท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจากตํานาน 
วรรณคดี เร่ืองราว คติความเชื่อทางพุทธศาสนาตามแบบอุดมคติของไทยมาใชในการสรางสรรค
ผลงาน ซ่ึงปรากฏในผลงานของถวัลย และประทีป โดยถวลัยไดนําเร่ืองรามายณะ หรือรามเกียรติ์ 
และไตรภูมิมานําเสนอโดยผานการตีความในแบบของตนเอง ซ่ึงถวัลยไดนําเสนอภาพลักษณของ
ตัวละครตามอุดมคติแบบไทยดวยการใชจินตนาการของตนเองสรางสรรคตัวละครจากผนวกการ
นําลักษณะของตัวละครท่ีปรากฏในเรื่องราวดั้งเดิม มาพัฒนา คล่ีคลายรูปแบบออกมาเปนผลงานท่ี
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มีรูปทรงของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวท่ีมีรูปแบบเฉพาะของตนเอง และยังคง
เนื้อหาดั้งเดิมในการนําเสนอถึงตัวละครนั้น ๆ สวนประทีปจะเปนเพียงการหยิบยืมรูปแบบลักษณะ
ตัวละครตามแบบอุดมคติของไทยมาใชในการสรางสรรคเทานั้น โดยเนื้อหาไมไดนําเสนอเร่ืองราว
ท่ีเกี่ยวกับตัวละครตามท่ีปรากฏในเร่ืองราวด้ังเดิมแตอยางใด แตเปนการนําเสนอความรูสึกท่ีตนเอง
มีตอตัวละครเทานั้น สวนเกียรติอนันตไดนําลักษณะรูปแบบของสัตวปาหิมพานตท่ีปรากฏอยูใน
เร่ือวราว คติความเช่ือทางพุทธศาสนามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ดวยการ
คล่ีคลายรูปแบบใหมีลักษณะท่ีเปนแบบเฉพาะของตนเอง และเน้ือหาก็ไมไดเกี่ยวของกับตัวละคร
นั้น ๆ แตอยางใด   
 2. การนํารูปแบบการสรางสรรคแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมาใช ซ่ึงปรากฎในงาน
ของถวัลยและเกียรติอนันต โดยถวัลยไดนําลวดลาย ลายเสน และลักษณะวิธีการเขียนลายเสนแบบ
ตาง ๆ ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมาใชในแบบประยุกตผสมผสาน ตัดทอนหรือตอเติม ในสวน
ตาง ๆ ของรูปทรงท่ีผสานผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว  รวมท้ังนําการจัดวางทาทางของตัว
ละครท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังมาใช ซ่ึงเห็นไดจากทาทางของรูปทรงท่ีดูเคล่ือนไหวเหมือน
ทาทางรายรํา เนนทาทางท่ีกระตุน แสดงอารมณท่ีชัดเจนดูเกินจริงผิดแปลกไปจากธรรมชาติใน
แบบ dramatic สวนเกียรติอนันต ไดนําลักษณะการวาดหนาตัวพระและตัวนางในงานจิตรกรรม
ไทยประเพณีมาใช  
 3. การนําความเชื่อในแบบวัฒนธรรมไทยมาใช ซ่ึงปรากฎในงานของถวัลย โดยไดนํา
สัตวท่ีมีความหมายเกี่ยวกับธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ตามหลักความเช่ือทางโหราศาสตรมาใชใน
การสรางสรรคผลงานเชน เสือ แทนคา ธาตุไฟ  ลิงลม แมลง และมา แทนคา ธาตุลม  งู แทนคา ธาตุ
น้ํา  และชาง แทนคา ธาตุดิน เปนตน สวนประทีปนั้นไดนําความคิดในแบบวัฒนธรรมไทย ในเร่ือง
ของสุภาษิตหรือคําพังเพย มาตีความเปนภาพสัญลักษณท่ีผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
เขาดวยกัน เพื่อเปนแทนคาเปรียบเปรยพฤติกรรมของมนุษยในสภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมผาน
มุมมองความรูสึกของตนเอง และนําสัตวใน 12 นักษัตร ประจําปเกิดและสัตวท่ีมีความหมายกับ
ตนเองมาถายทอดในรูปแบบของภาพสัญลักษณท่ีเปนการแทนคาตัวเอง เชน เสือ มาจากที่ตัวเอง
เกิด ปขาล  และชาง มาจากความหมายของนามสกุลของตนเอง คือ คชบัว 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลงานวิจัยนี้ยังไมไดนําแนวคิดหรือช้ีเฉพาะเจาะจงนําทฤษฎีใดมาใชเปนหลักในการ
วิเคราะหผลงานในเชิงลึก  คาดหวังวาตอไปจะมีการนําแนวคิด ทฤษฎีตางๆมาวิเคราะหผลงานท้ัง
แนวคิด รูปแบบ เชน  แนวคิดเกี่ยวกับมายาคติ  เปนตน 
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รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
เกียรติอนันต   เอ่ียมจันทร.  (2548).  “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย.”  ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต  
 สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 .  (2552).  “ วิถีชีวิตแนวสุขนิยม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 .  (2552).  หนูขอนําเสนอ.  เขาถึงเม่ือ 10 มกราคม.  เขาถึงไดจาก https://www. 

facebook. com/photo.php?fbid=124900877326&set=a.124891647326.117211. 
525682326&type=3&theater. 

 .  (2553).  นิทรรศการนิทานมหานคร.  กรุงเทพฯ: อัมรินทร. 
คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม.  (2526).  ภาพเก่ียวกับวรรณคดีไทย.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 
ดอยธิเบศร  ดัชนี.  (2552).  “บานดํา ภาชนะหอหุมจิตวิญญาณ ของ ถวัลย ดัชนี.” วิทยานิพนธ 
 ปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ถวัลย  ดัชนี.  (2516).  นิทรรศการรามายานะ 73.  กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ. 
 .  (2519).  นิทรรศการทศชาติ.  ม.ป.ท.  
 .  (2547).  นิทรรศการไตรสูรย.  กรุงเทพฯ: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาพระบรม 
 ราชินีนาถ.  
ธวัชชัย  สมคง.  (2547).  “ถวัลย ดัชนี.”  Fine Art  1, 1 (มกราคม 2547): 68. 
นิดดา  หงษวิวัฒน.  (2547).  รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.  
 กรุงเทพฯ: เพื่อนเด็ก. 
ประทีป  คชบัว.  (2546).  นิทรรศการทองรอง สมองพูด.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 
 .  (2548).  นิทรรศการอารมณชีกอ.  กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท. 
 .  (2550).  นิทรรศการเพอเจอ.  กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท. 
 .  (2555).  นิทรรศการเพอเจอ 2.  กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท. 
 .  (2555).  จิตรกร. สัมภาษณ, 23 มกราคม. 
ประภาพร  เลาหรัตนเวทย.  (ม.ป.ป.).  โหร, โหราฯ.  ลําปาง : จิตวัฒนการพิมพ. 
พิพิธภัณฑศิลปะไทย.  (2551).  ถวัลย ดัชนี: วาดเสน.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพร้ินต้ิง. 
พิสมัย  วิลูลยสวัสดิ์ และคนอ่ืน ๆ.  (2528)  จิตวิทยาสังคมรวมสมัย.  เชียงใหม: โครงการตํารา 
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทนาลัยเชียงใหม. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www/�


 118 

มะลิฉัตร  เอ้ืออานันทม, ผูแปล. (2540). พจนานุกรมศัพทและเทคนิคทางศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  (2544).  การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 18.  
 กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง. 
 .  (2549). การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว คร้ังท่ี 23.  กรุงเทพมหานคร:  
 อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง. 
 .  (2552).  การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังท่ี 55.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพร้ินต้ิง 
 แอนดพับลิชช่ิง. 
ไมตรี  ลิมปชาติ.  (2552).  มนุษยตางดาว ถวัลย ดัชนี.  กรุงเทพมหานคร:วสี ครีเอช่ัน. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2540). พจนานุกรมศัพทศิลปะอังกฤษและเทคนิคทางศิลปะ. กรุงเทพมหานคร: 
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 
วิโชค  มุกดามณี.  (2546).  6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486-2546.  กรุงเทพ 
 มหานคร: หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วิรุณ  ตั้งเจริญ.  (2537).  มนุษยกับความงาม.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนโตร. 
เศรษฐมันตร  กาญจนกุล.  (2527).  ลายไทยฉบับนักศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: เศรษฐกิจ. 
 .  (2536).  เสนสายลายไทย.  กรุงเทพมหานคร: สุขใจ. 
 .  (2545).  สรรพสัตวในหิมหานต.  กรุงเทพมหานคร: สงวนกิจการพิมพ. 
สดช่ืน  ชัยประสาธน.  (2539).  จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสตในประเทศไทย  
 พ.ศ. 2507-2527.  กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธิการพิมพ. 
 .  (2539).  การตีความเปนจริงในกวีนิพนธและจิตรกรรมเซอรเรียลิสมในฝร่ังเศส  
 ค.ศ. 1919-1969.  กรุงเทพมหานคร: สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ. 
สุชาติ  เถาทอง.  (ม.ป.ป.).  “ศิลปะกับมนุษย.”   ม.ป.ท. (อัดสําเนา). 
หนึ่งธิดา.  (2537).  ดาลี (Dali) .  กรุงเทพมหานคร: พิราบสํานักพิมพ. 
หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ.  (2547).  ไตรสูรย.  .  กรุงเทพมหานคร:  
 อัลฟา มิเล็นเนียม.  
 
ภาษาตางประเทศ 
Carlo, Pedretti.  (1973).  Leonardo : a study in chronology and style.  London : Johonson  
 Reprint Company Ltd. 
Thawan Duchanee.  (1973).  Ramayana 73: exbition of drawings painting.  Bangkok : n.p. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 119 

Thawan Duchanee.  (1988).  Thawan Duchanee: one man show.  Bangkok : n.p. 
 .  (1988).  The drawing of Thanwan Duchanee.  Bangkok : n.p. 
Hibbard, Howard.  (1974).  Michelangelo.  Hong Kong : Allen Lane/ Penguin Book Ltd. 
Hoskin, John.  (1984).  Ten contempory Thai artist.  Bangkok : Graphis Co. 
Kiatanan  Iamchan. (2007).  Parallel Universe.  Bangkok : n.p. 
 . (2010).  Metropolitan Tales.  Bangkok : n.p. 
Marcus, Russell.  (1974).  Form of Man: The Buddhist Vision of Thawan Duchanee.  
 Yokohama : General Printing. 
Pawlin, Alfed.  (1987).  Hamma Vision.  Bangkok: United Production. 
Phillips, Herbert P.  (1992).  Ten integrative art modren Thailand.  Bangkok : Amarin Printing  
 Group. 
Wenk, Klaus.  (1981).  The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting.  
 Zurich : Inigo Von Oppersdorff Pubishers. 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ 

ระหวางคนกับสัตวของถวัลย ดัชน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 122 

 ผลงานจิตรกรรมวาดเสนวาดเสนบนกระดาษ ท่ีปรากฏในหนังสือ “The drawing of 
Thawan Duchanee” พ.ศ. 2531 
 

 

 
 
ภาพท่ี 141 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ  ขนาด 110 x 79.5 ซม.                                                 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), 29. 
   

 

 
 
ภาพท่ี 142 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ไมทราบขนาด 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), 3. 
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ภาพท่ี 143 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ ไมทราบขนาด 
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), 3. 
  

 
 
ภาพท่ี 144 ไมทราบช่ือ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกล่ืนบนกระดาษ  ขนาด 110 x 79.5 ซม.  
ท่ีมา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), ไม
ปรากฎเลขหนา. 
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ภาพจิตรกรรมชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 
 

 
 
ภาพท่ี 145 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 69. 
 

 
 
ภาพท่ี 146 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 65. 
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ภาพท่ี 147 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 115. 
 

 
 
ภาพท่ี 148 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 95. 
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ภาพท่ี 149 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 85. 
 

 
 
ภาพท่ี 150 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 83. 
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ภาพท่ี 151 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 81. 
 

 
 
ภาพท่ี 152 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 79. 
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ภาพท่ี 153 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 113. 
  

 
 
ภาพท่ี 154 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 111. 
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ภาพท่ี 155 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 109. 
 

 
 
ภาพท่ี 156 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 107. 
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ภาพท่ี 157 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนยีม, 
2547), 105. 
 

 
 
ภาพท่ี 158 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนยีม, 
2547), 103. 
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ภาพท่ี 159 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 97. 
 

 
 
ภาพท่ี 160 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนยีม, 
2547), 65. 
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ภาพท่ี 161 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 101. 
 

 
 
ภาพท่ี 162 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546  ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2551), 99. 
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ผลงานจิตรกรรม รอยสัก  ในพ.ศ. 2546 
 

 
 
ภาพท่ี 163 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 67. 
 

 
 
ภาพท่ี 164 รอยสัก 2 พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 69.   
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ภาพท่ี 165 รอยสัก 2พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 69. 
 

 
 

ภาพท่ี 166 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 68. 
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ภาพท่ี 167 ชุดรอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกล่ืน ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม. 
ท่ีมา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม, 
2547), 68. 
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ภาคผนวก ข 
เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ 

ระหวางคนกับสัตวของประทีป คชบัว 
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ภาพเขียนบางสวนท่ีไมไดนํามาแสดงในนิทรรศการ เพอเจอ II คร้ังนี้ แตปรากฏอยูในสูจิบัตร  
 

 
   
ภาพท่ี 168 ฝนตกข้ีหมูไหล พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ  ขนาด 130 x 165 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว,  นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 39. 
 

 
                                       
ภาพท่ี 169 ชางเผือก  พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว,  นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 46. 
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ภาพท่ี 170 กรีดกราย พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว,  นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 50. 
 

 
 

ภาพท่ี 171 เกาะศักดิ์สิทธ์ิ2  พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว,  นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 60. 
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ภาพท่ี 172 พรแสวง  พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว,  นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 64. 
 

 
 
ภาพท่ี 173 กวงเกษียรสมุทร พ.ศ. 2553 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 500 ซม. 
ท่ีมา: ประทีป คชบัว,  นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 72. 
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ภาคผนวก ค 
เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมท่ีมีการผสมผสานภาพลักษณ 

ระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร 
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ผลงานจิตรกรรมท่ีสรางสรรคชวงกอนศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547-2548 
 

 
 
ภาพท่ี 174 หนูมีแมนะ พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกยีรตอินันต  เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวติแนวสุขนยิม”  (วิทยานพินธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 70. 
 

 
 

ภาพท่ี 175 ชีวิต...แสนจะสบาย สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกยีรตอินันต  เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวติแนวสุขนยิม”  (วิทยานพินธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 70. 
 



 142 

 
 
ภาพท่ี 176 ชีวิตแสนจะสบาย/4120 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 300 ซม. 
ท่ีมา: เกยีรตอินันต  เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวติแนวสุขนยิม”  (วิทยานพินธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 80. 
 

 
 
ภาพท่ี 177 Hight Season/4523 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 75. 
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ภาพท่ี 178 นักเดินทางผูออนแอ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 78. 
 

 
 
ภาพท่ี 179 ชีวิตแสนจะสบาย/4911 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 160 x 130 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 70. 
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ภาพท่ี 180 ระแวง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 130 x 170 ซม. 
ท่ีมา: เกียรติอนันต  เอ่ียมจันทร,  “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 43. 
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ประวัติการศึกษา 
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