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การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีก็้เพ่ือสืบค้นถึง
แนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดับในช่วงปี ค.ศ. 1940 - 1970 กับความเช่ือมโยงในผลงาน
จิตรกรรมของซาลวาดอร์ ดาลี  และเพ่ือหาค าตอบในสญัลกัษณ์ต่างๆ และความหมายจากการ 
ตีความของดาลี ซึ่งได้รับอิทธิพลหลกัจากทฤษฎีเร่ืองจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Theory) ของ
ซิกมนุด์ ฟรอยด์ ในประเด็นเร่ืองจิตใต้ส านึกและการตีความความฝันกบัทฤษฎีสมัพทัธภาพทัว่ไป 
(General Theory of Relativity) ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เน่ืองจากเป็นทฤษฎีท่ีให้อิทธิพลส าคัญ
ส าหรับดาลี 

โดยในการวิจยันีไ้ด้แบง่กลุ่มเคร่ืองประดบัของดาลีออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ความฝันและ
จินตนาการ (Dream and Fantasy), ศาสนาและต านาน (Religious and Mythology) และ
ประติมากรรมเคร่ืองประดบั (Sculptural Jewelry) และแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดบัของ
ดาลีซึ่งมีท่ีมาจากความศรัทธาในศิลปะสมัยเรอเนสซองส์ กอปรกับความต้องการแสดงออกซึ่ง
ความเป็นสเปนในดินแดนแห่งเสรีภาพ เน่ืองจากในช่วงเวลาการท างานออกแบบเคร่ืองประดบั   
ดาลี ได้ลีภ้ัยสงครามมาพักอาศัยอยู่ชั่วคราวท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงความสนใจท่ีจะ
ถ่ายทอดภาพความคิดจากงานจิตรกรรมซึ่งเป็น 2 มิติให้ออกมาเป็น 3 มิติ ผ่านการก าหนดส่วนท่ี
เป็นแก่นเร่ืองและการน าสญัลกัษณ์ต่างๆ มาใช้อย่างเป็นรูปแบบ ผสานเข้ากบัจินตนาการท่ีล า้ลึก
อนัมีท่ีมาจากแรงบนัดาลใจเร่ืองราวในความฝัน ความทรงจ าและจิตใต้ส านึก ซึ่งด้วยมุมมองและ
รูปแบบศลิปะของดาลีได้ให้อิทธิพลส าคญัตอ่ศลิปินหลากหลายสาขาจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั 
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 VERANUCH CHADSRI: THE CONCEPTUAL DESIGN STUDY OF SALVADOR 
DALI'S JEWELRY IN 1940 - 1970 AND THE ASSOCIATION BETWEEN HIS PAINTING AND 
JEWELRY. THESIS ADVISOR: MANOP ISARADEJ. 259 pp. 
 
 This research is a qualitative research and the purpose of this research is to 
investigate the conceptual design study of Salvador Dali’s jewelry in 1940 – 1970 and 
the association between his painting and jewelry and to find out the symbol and 
meaning from Dali’s interpretation which strongly influenced by the Psychoanalytic 
Theory of Sigmund Freud and General Theory of Relativity of Albert Einstein. 

In this research characterized Salvador Dali’s jewelry into 3 groups of design 
arising from a dream and fantasy, religious and mythology, and a sculptural jewelry.  
And for the conceptual design of Salvador Dali’s jewelry was a result of love and faith in 
Renaissance Art together with a profoundly proud to express his Spanish root during his 
temporary moved to USA from a reason of war and from the intention of Dali to create 
his painting from 2 dimension into 3 dimension.  Furthermore, from his theme and 
systematic symbol that combined through his extraordinarily imagination which often 
inspired by a dream sequence, memory, and vision within his subconscious.  Thus from 
a significant of his viewpoint and artistic model has influenced artists in many field until 
now. 
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สืบเน่ืองกับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ที่เก่ียวกับการศึกษาแนวคิดการออกแบบเคร่ืองประดบักับ
ความเช่ือมโยงในผลงานจิตรกรรมของซาลวาดอร์ ดาลี  โดยเคร่ืองประดับเหล่านีผู้้ วิจัยมีโอกาสรู้จัก
อย่างจริงจงัจากการแนะน าของอาจารย์มาณพ อนัท าให้รู้สกึซาบซึง้ประทบัใจตัง้แต่แรกเร่ิมกระทัง่เกิด
เป็นความสนใจและมุ่งมั่น โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจและไตร่ตรองเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็น
เร่ืองราวที่มีศาสตร์ที่เก่ียวข้องอันหลากหลายส าหรับผู้ วิจัย รวมถึงเร่ืองการเดินทางสู่ต้นก าเนิด ณ 
ดินแดนคาตาลัน ประเทศสเปน ดังนัน้ส าหรับผู้ วิจัยจึงสามารถกล่าวได้ว่าจากจุดเร่ิมต้นจนถึง
ปลายทางในวิทยานิพนธ์นีล้้วนเป็นภาพที่ประกอบเข้าด้วยกันผ่านท่านอาจารย์มาณพ อิศรเดช ผู้ที่ได้
ให้ค าแนะน าอนัทรงคณุค่า ให้การสนบัสนนุ ให้ก าลงัใจ โดยเฉพาะการให้ความเข้าใจและเมตตาอย่าง
เป่ียมล้น อนัเป็นสิง่ส าคญัส าหรับผู้วิจยัอย่างมากกระทัง่วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งสูจ่ดุหมาย 

และในการบรรลุจุดหมายในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ผู้ วิจัยต้องน าองค์ความรู้ต่างๆ 
ประกอบเข้าด้วยกันทัง้ด้านศิลปะทัง้ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม เคร่ืองประดับ การถ่ายภาพและ
ภาษา ซึง่สิง่เหลา่นีค้งไม่สามารถหลอมรวมให้เป็นหนึง่เดียวกนัได้ หากไม่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้
จากคณาจารย์ทกุท่านในภาควิชาทฤษฎีศิลป์ รวมถึงครูบาอาจารย์ต่างๆ ในทกุสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่
ได้ประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กบัผู้วิจยัตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 

ขอขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา บุญประกอบกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิและ
อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท์ประธานกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ที่กรุณาสละเวลา
และค าแนะน าอนัมีค่าส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

ขอขอบคณุเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยัศิลปากรทัง้เจ้าหน้าที่ของคณะ เจ้าหน้าที่ห้องสมดุ 
และที่บณัฑิตซึง่ได้ให้ความอนเุคราะห์ด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณทุกความช่วยเหลือ และค าแนะน าเป็นอย่างดีจากบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในประเทศสเปน จนท าให้การเดินทางท่ียาวไกลสามารถผ่านไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้ก าลังใจ การสนับสนนุและความอดทนมาตลอดช่วงระยะเวลา
การท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงเพ่ือนร่วมรุ่นท่ีคอยช่วยเหลือและเพ่ือนท่ีรักและปรารถนาดีเสมอมา 
 และขอขอบคณุซาลวาดอร์ ดาลี ศิลปินที่สร้างสีสนัและต านานในโลกศิลปะท่ีท าให้ผู้วิจยั
ได้เปิดโลกทศัน์ทางศิลปะให้กว้างไกลในมมุมองและมิติที่ต่างไป ซึง่ผู้วิจยัจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไปในอนาคต 
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