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The combination of human and animal images in Thai contemporary art is another
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interesting type of creation, which need to be interpreted symbolically. This research aims to
create body of knowledge, understanding of development, concept, and style, as well as the
use of Thai characteristics through these images. The study focused on the work of Thawan
Duchanee, Prateep Kochabua, and Kiatanan Iamchan, in which there is no in-depth research
in this subject before. The study was conducted from the use of printed version of paintings,
documentation, articles, related academic works, and direct interviews with the artists.
The result of the study reveals that :
1. Thai concept and characteristics are adapted with western style of creation.
2. Works from all artists reflect individual identity.
3. Images are comprised of symbolic images from both personal experiences and
social, religious, and cultural influences.
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เหยื่อนักการเมือง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 200 x 300 ซม...................
พักเหนื่อย พ.ศ.2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม. ..............................
โศกนาฏกรรมแหงความงาม พ.ศ. 2549 สื่อประสม ขนาด160 x 200 ซม. ................
เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม...................
ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ
21 x 34 ซม. ..................................................................................................
Eclipase of intellet พ.ศ. 2514...................................................................................
ไมมีชื่อ (Untitled) พ.ศ. 2514 สีดําบนผาใบ ขนาด 80 x 55 ซม.................................
ไมทราบชื่อ เทคนิค และขนาด พ.ศ. 2514.................................................................
Maiyarab (ไมยราพ) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม.
(ผลงานจริงเปนภาพสี) ......................................................................................
Vircanchambang (วิรุณจําบัง) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม.....
Hasband of Kakansoon (กากะสูร) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด
200 x 150 ซม....................................................................................................
Sdayn (สดายุ) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม. ...........................
Naga (นาคา) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม...............................
Huadilinga (หสัดีลิงค) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม................
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Tiger (สิงห) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม...............................
TE (เตมีย) พ.ศ.2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม...................................
CA (มหาชนก) พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม...........................
BHU (ภูริทัต) 1 พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด203 x 26 ซม.............................
NA (พรหมนารถ) พ.ศ. 2517ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. .....................
Sun (พระอาทิตย) พ.ศ. 2518 สีน้ําบนไมปดทอง เสนผานศูนยกลาง 180 ซม...........
ไตรภูมิ พ.ศ. 2518 สีอะคริคบนไม ขนาด 243 x 213 ซม...........................................
มโหสถ ชาดก พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม.............................
มหาชนก พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. ..................................
CA (จันทรกุมาร) พ.ศ. 2517ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. .......................
BHU (ภูริทัต) 1 พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. .........................
BHU (ภูริทัต2) พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. ..........................
BHU (ภูริทัต3) พ.ศ. 2517 ดินสอบนกระดาษ ขนาด 100 x 70 ซม. ..........................
ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2525 ..............................................................................................
Earth (ดิน) พ.ศ. 2526 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม. ..................
Water (น้ํา) พ.ศ. 2526 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม....................
ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม...................
ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม...................
Earth (ดิน) พ.ศ. 2531 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม....................
Earth (ดิน) พ.ศ. 2531 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม....................
ผจญมาร พ.ศ. 2531 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 23.7 x 34 ซม. ........................
self พ.ศ. 2532 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 199 x 400 ซม.............................................
Cambodia, 2532 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 203 x 402 ซม. .........................................
ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...
ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...
ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...
ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ.2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม...
ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
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ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม.
ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ.2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม.
เทพชุมนุม พ.ศ.2546 ................................................................................................
เทพชุมนุม พ.ศ. 2546 ...............................................................................................
ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม......
ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....
ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....
ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....
ใบหนาของแผนดิน พ.ศ.2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....
รอยสัก 3 พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม..................
รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.....................
พักเหนื่อย พ.ศ.2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม. ...............................
คชบัว พ.ศ. 2538 ลายเสนหมึกดําบนไม ขนาด 110 x 140 ซม..................................
เธอผูหายไปจากใจฉัน พ.ศ. 2539 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม...............
เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม...................
ฝนเดือนหก พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม.................................
บัวตูมบัวบาน พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม..............................
ปากกัดตีนถีบ พ.ศ. 2543 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม.............................
ชางเทาหลัง พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 105 x 145 ซม.............................
ฝนกลางวัน พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 105 x 145 ซม. ............................
หนาไหวหลังหลอก พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 105 x 145 ซม. ...............
คางคาวกินกลวย พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 110 x 150 ซม. ...................
พรุงนี้หยุด 3 พ.ศ. 2544 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 110 x 150 ซม............................
น้ํามาควักเสื้อใส พ.ศ. 2545 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 118 x 165 ซม. ....................
เรื่องเลาของปลาตีน พ.ศ. 2545 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม. ...............
ปายสี พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด ขนาด 110 x 150 ซม. ...............................
สมิหรา พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 130ซม....................................
ผูหญิงของโกงแกง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 95 x 177 ซม....................
เรืองแสง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม....................................
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เปาฮื้อ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม........................................
รอด พ.ศ. 2548 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม..............................................
กันแสง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 80 x 100 ซม......................................
แรมใจ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม.......................................
โปะแตก พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม..................................
เดินทางสูโลกหนา II พ.ศ. 2549 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 90 x 180 ซม...................
เทพเจาองคใหม พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด140 x 170 ซม. ......................
การเดินทางสูโลกหนา IV พ.ศ. 2549 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม.........
การเดินทางสูโลกหนา V พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม. ..........
การเดินทางสูโลกหนา III พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม..........
บันทึกของคนชางฝน พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 80 x 100 ซม....................
สวยกวาตัวจริง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม............................
ความรักของหอยทาก พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม..................
ฝนซ้ําซาก พ.ศ. 2553 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม. .................................
หนูมีแมนะ (1) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 200 x 130 ซม.................
เจริญแลว พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม. ........................
หนูมีแมนะ (2) พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 150 ซม.................
ไมมีชื่อ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 250 x 100 ซม.............................
ถายรูปหมู พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 300 x 130 ซม. .......................
บาน..{บันทึกจากโลกใหม/5102}พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด
130 x 170 ซม. ..........................................................................................................
แกงค BAD พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 180 ซม......................
บันทึกจากสวนที่ขาดหาย 510 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด
180 x 130 ซม....................................................................................................
N 6681พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 200 x 200 ซม..............................
The Story From a Boy พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185ซม. ....
Lotus พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185 ซม. ..............................
Happy Day พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 120 x 185 ซม. .....................
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Sad Paradise (desert Season) พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด
120 x 185 ซม....................................................................................................
Cat Burglar พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 ซม.............................
Olympus พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 40 x 80 ซม.....................................
ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม...............................
บทสัมภาษณแหงแสงสวาง พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม.....
คนสงดอกไม พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 135 x 180 ซม. .........................
ฉันจับงูได พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม.............................
เชื่อ พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 45 x 120 ซม............................................
ฆาตรกร พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม. .................................
ผูพนทุกข พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 200 ซม. ...............................
สุขเล็ก ๆ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 150 X 150 ซม. ...............................
ดวนพิเศษ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 140 x 150 ซม................................
คนสงดอกไม พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 135 x 180 ซม. .........................
นักเดินทางผูออนแอ พ.ศ. 2552 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม. ..............
Travel พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 25 x 35 ซม. .......................................
นิทานมหานคร พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 190 x 400 ซม. .....................
โลกที่หมุนดวยความเพลิน พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 160 x 250 ซม. ...
CA (มหาชนก) พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม............................
X VI Back view of standing nude man, c. 1506-8 ..................................................
เชือดเนื้อกิน ค.ศ. 1936..............................................................................................
ภาพสวนขยาย เทพชุมนุม พ.ศ. 2546 ........................................................................
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพหรม วัดโบสถสามเสน (โบสถ)....................................
ภาพสวนขยาย เจริญแลว พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม.
ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลว
บนกระดาษ 21 x 34 ซม....................................................................................
หนานาค....................................................................................................................
ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลว
บนกระดาษ 31 x 21 ซม....................................................................................
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ฝนตกขี้หมูไหล พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 130 x 165 ซม...........................
ชางเผือก พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม. ...................................
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว เดิมที่จะเห็นไดจากภาพผลงานจิตรกรรม
ไทยประเพณี ที่นิยมเขียนประดับผนังอุโบสถ วิหารใชประกอบพิธีการสําคัญทางพุทธศาสนา
เนื้อหาที่เขียนมักเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดี พงศาวดารตาง ๆ
และวิ ถีชีวิ ต ความเป นอยูของไทย รู ปแบบการสรางสรรคเ ปน แบบอุ ดมคติที่ผสมผสานเขากั บ
เรื่ อ งราวที่ กึ่ ง ลึ ก ลั บ มหั ศ จรรย การผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว ที่ ป รากฏในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณีสวนมากเปนรูปแบบของตัวละครที่กลาวถึงสัตวที่อาศัยอยูในปาหิมพานต
หรือเขาไกรลาส ตามที่ปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และรามเกียรติ์ โดยจิตรกรหรือชาง
โบราณ ได นํา เสนอสร า งสรรค ภ าพสั ต วเ หล า นี้ จ ากจิ น ตนาการโดยอิ ง ตามลัก ษณะของสัต ว ที่
กลาวถึงในตํานานนี้ จากเอกสารเก าต าง ๆ ซึ่งลักษณะของสัตวในปาหิมพานต จะเปน สัตวที่มี
ลักษณะของสัตวหลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว และมีลักษณะการนํารูปคนมาปนกับรูปสัตว
อาทิเชน อัปสรสีหะ (ตัวเมีย) และ เทพนรสีห (ตัวผู) สัตวที่มีรางกายทอนบนเปนมนุษย สวนทอน
ลางเปนสิงห กินรี (ตัวเมีย) และ กินร (ตัวผู) สัตวที่มีรางกายทอนบนเปน มนุษย ทอนลางเปน นก มี
ปกบินได เทพปกษี สัตวที่มีสวนลําตัวและขาเปนแบบมนุษยและมีหางกับปกเปนหงส เปนตน
จากอดีตจนถึงปจจุบันเนื้อหาแนวความคิดความเชื่อและทัศนคติทางพระพุทธศาสนา
ยังคงเปนหลักพื้นฐานในการดํารงชีวิตของคนไทย เราจึงเห็นผลงานของจิตรกรรวมสมัยไทย
บางส ว นได มีก ารหยิบ ยื ม ลั ก ษณะของสั ตว ใ นตํ า นานทางพระพุ ท ธศาสนาเหล า นี้ ม าใช ใ นการ
นําเสนอผลงาน แตรูปแบบแนวทาง กลวิธี เทคนิคของการสรางสรรคนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ซึ่ ง ศิ ล ป น ได รั บ อิ ท ธิ พ ลแรงบั น ดาลใจทางรู ป แบบการสร า งสรรค จ ากลั ท ธิ ศิ ล ปะตะวั น ตกมา
ประยุกตกับแบบการสรางสรรคของไทยและการนําความเปนตะวันตกผสมผสานกับความคิดแบบ
ออก ทั้งนี้ก็เพื่อใหผลงานมีความรวมสมัยมากขึ้น สวนเนื้อหาและแนวความคิดในการสรางสรรค
ของศิลปนไดเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปตามเหตุการณ สภาพแวดลอมและชีวิตความเปนอยูในแตละยุค
สมัย ของสังคม ศิลปน ตางมี อิสระในการแสดงออกทางความรูสึก ความคิดเห็น และความเชื่อ
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สวนตัว ผลงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจึงสะทอน
ใหเห็นเอกลักษณใหมของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่ง
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยยังไมมีการ
หยิบยกหรือกลาวถึงอยางชัดเจน ผูศึกษาจึงไดทําการสํารวจผลงานเบื้องตนจนสามารถเลือกผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของศิลปนที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวอยางตอเนื่อง มา
เปนตัวอยางผลงานในการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนตัวแทนในแตละยุคสมัยของจิตรกรรมรวมสมัยไทย
ซึ่งผลงานของศิลปนที่จะใชเปนกรณีศึกษาในการวิเคราะห วิจัยในหัวขอครั้งนี้ คือ
1. ถวัลย ดัชนี นําเสนอการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงาน
จิตรกรรม ดวยรูปทรงสัญลักษณที่สื่อถึง คติความเชื่อ ปรัชญาทางพุทธศาสนา พราหมณ และฮินดู
ผลงานชวงแรกของถวัลย มีการใชรูปทรงที่มีการปะติปะตออยางเสรี โดยเปนการนําสิ่งตางชนิดตาง
บริบทกันมาไวดวยกัน ซึ่งผลงานมีลักษณะที่สอดคลองกับรูปแบบของเซอรเรียลิสต และมีการใช
รูปทรงที่ผสมผสานระหวางคนกับสัตวแสดงใหเห็นการนํารูปแบบศิลปะไทยโบราณ และความ
แนวความคิดแบบไทยมาประยุกตเขากับศิลปะตะวันตก
2. ประทีป คชบัว นําเสนอการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงาน
จิต รกรรม ด ว ยรู ป ทรงสั ญลั ก ษณเ พื่ อ สื่ อ สารบอกเลา เรื่ อ งราว ความคิ ด ความเพอ ฝ น ที่ม าจาก
จินตนาการความรูสึกในลักษณะรูปทรงเหนือจริง เปนการผสมภาพในสวนลึกของจิตเขากับภาพที่
ฟุงฝนผสมผสานกันภายใตความคิดแบบไทย และเปนการแสดงออกของอารมณและความรูสึกที่ถูก
ซอนเรนอยูในประสบการณสวนตัวของตนเอง
3. เกียรติอนันต เอี่อมจันทร การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงาน
จิตรกรรมนําเสนอดวยรูปทรงสัญลักษณ ที่เปนการแทนคา พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย
เนื้อหาผลงานเกี่ยวกับวิถีชีวิต สภาวะอารมณที่แตกตางของมนุษยในยุคสังคมแบบทุนนิยม ลักษณะ
ผลงานเปนภาพเลาเรื่อง เหตุการณ ที่ไดรับอิทธิพลในการสรางสรรคจากจิตรกรรมไทยประเพณี
และศิลปะลัทธิเซอรเรียลิสม
การผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว ที่ ป รากฏในผลงานของถวั ล ย ดั ช นี
ประที ป คชบั ว และเกี ย รติ อ นั น ต เอี่ ย มจั น ทร ล ว นเป น นํ า เสนอรู ป ทรงที่ เ หนื อ จริ ง มาจาก
จินตนาการภายใตจิตใตสํานึก ที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายใตความคิด ความเชื่อ จิตวิญญาณ ความ
ศรัทธาทางศาสนา วัฒนธรรมและสังคมแบบตะวันออก เปนการตั้งคําถามเกี่ยวกับโลก สภาวะ
สังคมและเกี่ย วกั บตนเอง ตีแ ผเ รื่ องตัวตนหรือธรรมชาติภายในของคนในสังคม หรือสะทอน
ความรูสึกและอารมณของตนเองที่มีตอสภาพสังคม รวมทั้งผลงานแฝงไปดวยสัญลักษณที่มาจากสิง่
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ที่พบเห็นและเกี่ยวของในการใชชีวิตประจําวันของตัวศิลปนแตละคน การสรางสรรคผลงานของ
ถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร ตางมีรูปทรงที่เลือกใชในการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่เปนสัญลักษณเฉพาะของศิลปน ผลงานมีลักษณะของการนํา
ความคิดและลักษณะเดนแบบตะวันออกมาผสมผสานกับแบบตะวันตก โดยที่ยังคงเอกลักษณของ
ไทยในเชิงประยุกตและผสมผสาน
ถึงแมวารูปแบบผลงานจะเปนการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเหมือนกันก็
ตาม แตรูปแบบผลงานที่ปรากฏกลับมีความแตกตางกัน แฝงไปดวยภาพสัญลักษณที่ตองอาศัยการ
ตีความ อีกทั้งผลงานของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร แสดงใหเห็น
พัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมรวมสมัยไทย ผลงานจึงมีความ
นาสนใจเหมาะสมในการเลือกเปนตัวอยางผลงานในการศึกษา
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยที่ผูศึกษา
นํามาเปนหัวขอในการวิจัยครั้งนี้ ไมไดมุงประเด็นการศึกษาไปที่รูปแบบผลงานเพียงอยางเดียว แต
ผูศึกษาใหความสนใจในเรื่องแนวความคิดที่ศิลปนนําภาพลักษณของสัตวแตละชนิดมาผสมผสาน
กับคน จนเกิดเปนรูปทรงเฉพาะสวนตัวของศิลปน ซึ่งศิลปนแตละคนตางมีแนวความคิดในการ
แสดงออกที่แตกตางกัน
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาพัฒนาการของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรม
รวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
2. ศึกษาที่มาของแนวคิด รูปแบบการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวางคน
กับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
3. ศึกษาแนวทางการใชเอกลักษณของไทยที่ปรากฏในการสรางสรรคการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และ
เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาพัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวม
สมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร ตั้งแตผลงานชิ้นแรก-ปจจุบัน
ที่มีการเผยแพรตีพิมพในหนังสือ หรือเคยนํามาจัดแสดงนิทรรศการสูสาธารณชน
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2. ผู ศึ ก ษาจะทํ า การศึ ก ษาการผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว ใ นงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร โดยเรียงลําดับ
การศึกษาตามผลงานที่ปรากฏกอนหลังตามทศวรรษ และผูศึกษาจะทําการศึกษาเฉพาะผลงานที่มี
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเทานั้น
3. ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการวิเคราะหผลงานโดยใชขอมูลจากบทความทางวิชาการตาง ๆ
ที่กลาวถึงผลงานของศิลปนนั้ น ๆ และที่สอดคลองกับการวิเคราะหการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
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ขั้นตอนของการศึกษา
1. ผูศึกษาจะรวบรวมขอมูล เนื้อ หา และภาพผลงานที่มีการผสมผสานภาพลัก ษณ
ระหวางคนกับสัตวตั้งแตผลงานชิ้นแรก-ปจจุบัน ที่มีการเผยแพรตีพิมพในหนังสือ หรือเคยนํามาจัด
แสดงนิทรรศการสูสาธารณชน
2. ทําการศึกษาเฉพาะผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวเทานั้น
3. ศึกษาแนวทางพัฒนาการในการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
4. วิเคราะหแนวคิด รูปแบบผลงาน และแนวทางการใชเอกลักษณไทยในการการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป
คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร จากนั้นทําการเรียบเรียงขอมูลและสรุปเนื้อหา
วิธีการศึกษา
1. ผูศึกษาทําการคนควา การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยจะรวบรวมผลงานการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และ
เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร ตั้งแตตั้งแตผลงาน ชิ้นแรก-ปจจุบัน ที่มีการเผยแพรตีพิมพในหนังสือ
หรือเคยนํามาจัดแสดนิทรรศการสูสาธารณชน
2. ผูศึกษาจะทําการศึกษาผลงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว
และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร เฉพาะผลงานที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเทานั้น
3. ศึกษาผลงานการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัย
ไทยของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร โดยใชขอมูลอางอิง ศึกษาจาก
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หนังสือวิชาการศิลปะตาง ๆ บทความของนักวิชาการและนักวิจารณที่มีการกลาวถึงผลงานของ
ศิลปน รวมทั้งจากขอมูลที่การกลาวถึงแนวการทํางาน เนื้อหาในการสรางสรรคผลงงานนั้น ๆ ของ
ตัวศิลปนเองในสูจิบัตรการแสดงผลงานหรือจากในหนังสือ บทความตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการศึกษา
แหลงขอมูล
1. หนังสือวิชาการทางศิลปะของไทยและตางประเทศ
2. บทความทางศิลปะของนักวิชาการและนักวิจารณศิลปะทั้งไทยและตางประเทศ
3. บทความในสูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมตาง ๆ
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บทที่ 2
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย
ความเปนมา รูปแบบดั้งเดิม ของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรม
ของไทย
เมื่อมองยอนกลับไปถึงการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฎในงาน
จิตรกรรมของไทย แรกเริ่มนั้นจะพบในผลงานรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี อาทิ เชน ในภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนประดับตามอุโบสถ วิหาร เขียนลงบนตูใสพระธรรมตาง ๆ และสมุดขอย
เปนตน เนื้อหาที่เขียนเปนเรื่องราวทางพุทธศาสนา เกี่ยวกับ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ
วรรณคดีรามเกียรติ์ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเขียนเพื่อถวายเปนพุทธบูชา แสดงความศรัทธาตอ
ความเชื่อทางพุทธศาสนารวมทั้งเพื่อเปนการถายทอดใหเกิดความเขาใจเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา โดยภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นมีลักษณะศิลปะแบบอุดมคติ ที่เกิดขึ้นจากความคิดและมโน
ภาพของจิตรกรหรือชางเขียนที่อิงจากตํานานหรือเอกสารเกาตาง ๆ
จิตรกรรมไทยประเพณีถือวาเปนรูปแบบศิลปะดั้งเดิมของไทยที่มีวิวัฒนาการตั้งแตสมัย
ทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย ลพบุรี อูทอง เรื่อยมาถึงสมัยอยุธยาที่ปรากฏลักษณะรูปแบบเฉพาะของ
ไทยมากขึ้นจนกระทั่งสืบเนื่องลักษณะ รูปแบบ องคประกอบ ยึดเปนแบบประเพณีและพัฒนา
รูปแบบเรื่อยมาในสมัยรัตนโกสินทรถึงปจจุบัน โดยในแตละสมัยอาจจะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาพแวดลอม ชีวิตความเปนอยู สังคม วัฒนธรรม ประเพณี อิทธิพลทางศาสนาและสกุลชาง
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
เปนการเขียนขึ้นจากความคิดและมโนภาพ (ldealistic Art) ที่แสดงความศรัทธาและเรื่องราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนามีรูปรางสัดสวนประกอบดวยเสนโคงที่ออนชอย ไมแสดงความชัดเจนของ
กลามเนื้อ รูปทรงมีลักษณะแบนราบ ไมมีปริมาตร เปนแบบ 2 มิติ มีการสื่อความหมายโดยผานการ
แสดงพฤติกรรม อิริยาบถตาง ๆ เปนลักษณะการออกแบบทาทางที่เกิดจากจินตนาการ และอุดมคติ
ไมเนนแสดงความรูสึกทางใบหนา
รูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณีแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. รูปแบบทางรูปธรรม (Figurative) หมายถึง รูปแบบที่สามารถดูรูวาเปนภาพคน สัตว
สิ่งของ เปนตน
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2. รูปแบบทางนามธรรม (Non-figurative) หมายถึง รูปแบบที่เห็นเปนเสน สี น้ําหนัก
รูปราง รูปทรง เปนตน
3. รูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi-figurative and Non-figurative) หมายถึง รูปแบบที่
สามารถเห็นไดวาเปนรูปทรงตาง ๆ แตมีลักษณะของการตัดทอนหรือดัดแปลงไปจากธรรมชาติ
(สุชาติ เถาทอง, ม.ป.ป.: 71-73)
จากการแบงรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณีขางตนนี้ ชี้ใหเห็นวาการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมไทยประเพณีจัดอยูในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semifigurative and Non-figurative) ที่เปนการปะติปะตอ ตัดทอน รูปทรงคนและสัตวเขาดวยกัน
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
สวนมากเปนรูปแบบของตัวละครและสัตวที่อาศัยอยูในปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส ตามที่ปรากฏ
ในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และรามเกียรติ์ มีลักษณะของภาพครึ่งคนครึ่งสัตว เปนผลงานที่เกิด
จากความคิดจิตใตสํานึกและจินตนาการของชางเขียนไทยโดยอิงตามลักษณะของสัตวที่กลาวถึงใน
ตํานาน สัตวที่อาศัยอยูในปาหิมพานตหรือเขาไกรลาส ตามที่ปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง
และรามเกียรติ์ มีลักษณะของสัตวหลายชนิดมาประกอบกันในตัวเดียว และมีลักษณะการนํารูปคน
มาปนกับรูปสัตว อาทิเชน อัปสรสีหะ (ตัวเมีย) และ เทพนรสีห (ตัวผู) สัตวที่มีรางกายทอนบนเปน
มนุ ษ ย ส ว นท อ นล า งเป น สิ ง ห กิ น รี (ตั ว เมี ย ) และ กิ น ร (ตั ว ผู ) สั ต ว ที่ มี ร า งกายท อ นบนเป น
มนุษย ทอนลางเปนนก มีปกบินได เทพปกษี สัตวที่มีสวนลําตัวและขาเปนแบบมนุษยและมีหางกับ
ปกเปนหงส เปนตน เชื่อไดวานาจะมีมากอนสมัยสุโขทัย
ตัวอยางภาพสัตวหิมพานตตามเรื่องราว ไตรภูมิพระรวง และวรรณคดีตาง ๆ ที่ปรากฎ
ในภาพบางสวนของจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ที่เขียนขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏภาพสัตวหิมพานต คือ นางกินรี ซึ่งรางกายทอนบนเปนมนุษย ทอนลาง
เปนนก
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ภาพที่ 1 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม
ที่มา: คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2526), 63.
ตัวอยางภาพบางสวนของภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบระเบียงวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ปรากฏภาพตัวละครที่ชื่อวา นางสุพรรณมัจฉา ซึ่งมีกายทอนบนเปนมนุษย สวน
กายทอนลางเปนปลา

ภาพที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หองที่ 47
ที่มา: นิดดา หงษวิวัฒน, รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(กรุงเทพฯ: เพื่อนเด็ก, 2547), 180.
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การเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจากจิตรกรรม
ไทยประเพณีสูจิตรกรรมรวมสมัยไทย
ในแต ล ะยุ ค สมั ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ เนื้ อ หา เทคนิ ค ในการสร า งสรรค ง าน
จิตรกรรมใหสอดคลองกับสภาวะสังคมและกระแสอารยธรรม การผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตว จากรูปแบบเดิมตามที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณีไทยจึงมีการพัฒนา
รูปแบบตางไปจากเดิม โดยยุคสมัยที่เปนจุดเปลี่ยนรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตวตางไปจากเดิม คือ ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดมีการนําศิลปะตามหลักวิชา (Academic art) ของตะวันตกเขาระบบ
การศึกษาศิลปะ โดยมีศาสตราจารยศิลป พีระศรี เปนผูวางรากฐานศิลปะสมัยใหมใหเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย ที่เริ่มเปลี่ยนจากการวาดรูปรางของมนุษยใหถูกตองตามหลักกายวิภาค และนํารูปแบบ
ศิลปะตะวันตกมาใหนักศึกษาไดเรียนรูทฤษฎีและรูปแบบตามแนวทางของศิลปะลัทธินั้น ๆ ซึ่ง
เริ่มตนจากอิมเพรสชั่นนิสม คิวบิทส เอ็กซเพรสชั่นนิสม เซอรเรียลลิสม โซเชียลเรียลลิสม แอ็บส
แร็คส และแอ็บสแตร็คส เอ็กซเพรสชั่นนิสม เปนตน
ตอมาในชวงทศวรรษ 2500 เปนยุคเริ่มตนของจิตรกรรมรวมสมัยไทย ในรูปแบบของ
การหยิบยืมแนวทางหรือลอกเลียนรูปแบบของลัทธิทางศิลปะในแบบตะวันตกตาง ๆ มาประยุกต
เขากับรูปแบบและแนวความคิดแบบไทย จากลักษณะการสรางสรรครูปทรงของสิ่งตาง ๆ ที่เปนไป
ตามหลักวิชาการของศิลปะสมัยใหม ที่เนนความสมจริง และการวาดโครงสรางสัดสวนรางกายของ
มนุษยและสัตวที่ถูกตองตามหลักกายวิภาค ไดพัฒนา คลี่คลายไปสูการแสดงออกที่นําเสนอรูปทรง
ซึ่งมาจากจิตนาการมากขึ้น
ลัทธิทางศิลปะของตะวันตกที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวจากรูปแบบเดิมที่ปรากฎใหเห็นในงานจิตรกรรมไทยประเพณี
ไปสูการสรางสรรคตามแนวทางศิลปะสมัยใหม คือ ศิลปะเซอรเรียลิสม (Serrealist Art)
ลัทธิเซอรเรียลิสม (Serrealism) เปนความเคลื่อนไหวทางจิตรกรรมและวรรณกรรมโดย
อังเดร เบรอตง นักวิจารณศิลปะและกวีชาวฝรั่งเศส เปนผูเริ่มกอตั้งขึ้นที่กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ.1924
เบรอตงมีความสนใจทฤษฎีของฟรอยดเกี่ยวกับจิตไรสํานึก จิตนาการความฝน และความสําคัญของ
ความรูสึกทางเพศ ทฤษฎีของฟรอยดจึงเปนแนวทางแกจิตรกรกลุมนี้ ที่เนนการแสดงออกของจิตใต
สํานึกอยางอิสระ จินตนาการและความฝนที่ออกมาจากจิตใตสํานึกและความไรเหตุผล
รูปแบบของเซอรเรียลิสม คือ การแสดงออกใหเห็นประสบการณที่เหนือจริง ถายทอด
สิ่งที่อยูในความฝนออกมา โดยดึงเอาจิตใตสํานึกของมนุษยมาแสดงเปนภาพของความรูสึกนึกคิดที่
เปน อิสระจากกรอบเหตุผลและความสมจริง และปราศจากการควบคุมของจิตสํานึก ซึ่งจะใช
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จินตนาการนําเสนอรูปทรงสัญลักษณ ที่มาจากการนํารูปทรงของสิ่งที่ตางกันมาเชื่อมโยงปะติปะตอ
กันโดยไมคํานึงถึงหลักความเปนจริง ทั้งนี้ก็เพื่อเปนสิ่งแทนความรูสึกนึกคิดที่เลยขอบเขตของ
ความเปนจริงที่เรามองเห็นสัมผัสได
การนําเสนอรูปทรงเหนือจริงในแบบเซอรเรียลิสต คือ เนนการแปรสภาพรูปทรงตาง ๆ
ใหแปรเปลี่ยนไปจากความเปนจริง โดยนําวัตถุ สิ่งตาง ๆ และสิ่งมีชีวิตที่อยูในธรรมชาติ รวมทั้ง
มนุษยมาคลี่คลาย บิดเบียน ตัดตอนรูปทรง หรือนํารูปทรงของสิ่งที่ตางชนิดกันมาเชื่อมโยงแปร
สภาพจนเกิดเปนรูปลักษณใหมในเชิงภาพสัญลักษณ ซึ่งรูปทรงที่ผานการกระบวนสรางสรรคนี้ จะ
มีความหมายไปตามการแทนคาเรื่องราว จินตนากร ความรูสึกที่มาจากสภาวะอารมณของจิตไร
สํานึกของศิลปน
จิตรกรเซอรเรียลิสตที่แปรสภาพมนุษยใหเชื่อมโยงกับสัตว เชน ภาพชื่อ “L’Invention
collective” ในป 1934 ของ เรเน มากริตต

ภาพที่ 3 L’Invention collective ค.ศ. 1935
ที่มา: สดชื่น ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 25072527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81.
มากริตตนําเสนอการแปรสภาพผูหญิง-ปลา ในลักษณะที่แปลกใหมและเต็มไปดวย
อารมณขัน โดยวาดทอนลางเปนผูหญิงและทอนบนเปนปลา หรือในภาพของแอรนสท (Max Earn)
ชื่อ “La Toilette de la mariee” ในป 1940 โดยมีที่มาจากการที่เอรนสทชอบนกมาตั้งแตเด็ก จึงวาด
ภาพผูหญิงในลักษณะที่เกี่ยวโยงกับนกแอรนสทถือวานกเปนสัตวที่สูงสงประเสริฐกวาคน ในภาพ
นี้เขาเขียนเจาสาวในอุดมคติมีลักษณะของนกแตงตัวดวยเสื้อคลุมขนนก ซึ่งไดแรงบันดาลใจจาก
เสื้อหัวหนาเผาของชาวเปรูในทวีปอเมริกาใต
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ภาพที่ 4 La Toilette de la mariee ค.ศ.1940
ที่มา: สดชื่น ชัยประสาธน, การตีความเปนจริงในกวีนิพนธและจิตรกรรมเซอรเรียลิสมในฝรั่งเศส
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
และอเมริก า แตค วามคลาดเคลื ่อ นในการรับ รู ศ ิล ปะแนวนี ้ข องไทยลา ชา มาก รูป แบบของ
จิตรกรรมเซอรเรียลิสมในไทยสมัยแรกเริ่ม จึงเปนลักษณะของการศึกษาผานตัวผลงานเซอรเรีย
ลิสมตนแบบเทานั้น โดยไมไดสนใจศึกษาความเปนมาและแนวคิดของกลุมเซอเรียลิสมดั้งเดิม
และการรับ อิท ธิพ ลจากทฤษฎีข องฟรอยดโ ดยตรง แตเ มื ่อ เวลาผา นมาระยะหนึ ่ง มีห นัง สือ
บทความของนักวิชาการตะวันตกและไทยที่กลาวถึงศิลปะเซอรเรียลิสมอยางแพรหลาย ทําให
ศิลปนจิตรกรรมรวมสมัยไทยรุนตอมามีความเขาใจถึงรูปแบบและแนวความคิดของศิลปะเซอร
เรียลิสมดั้งเดิมมากขึ้น
รูปแบบของการแปรสภาพรูปทรงตาง ๆ ของเซอรเรียลิสมนี้สงผลตอการสรางสรรค
ผลงานจิตรกรรมของศิลปนไทยบางกลุม ดังที่ ศาสตราจารย ดร. สดชื่น ชัยประสาธน ระบุไวใน
หนังสือ จิตรกรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 ซึ่งปรากฎให
เห็นวามีผลงานของศิลปนบางทานมีรูปแบบของการผสมสผานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว โดย
มีรูปแบบที่พัฒนามาจากการนํารูปแบบการแปรสภาพตามแบบเซอรเรียลิสมมาประยุกตเขากับ
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รูปแบบศิลปะไทยและแนวความคิดแบบไทย และมีศิลปนเพียงบางคน (ในชวง 20 ปหลัง) ที่โนม
เอียงไปตามศิลปะเซอรเรียลิสมทั้งหลักการและรูปแบบ ดังเชน
อั ง คาร กั ล ยาณพงศ ซึ่ ง เป น ศิ ล ป น ที่ ไ ด ศึ ก ษาศิ ล ปะสมั ย ใหม ข องตะวั น ตกกั บ
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ในชวงป 2489-2491 โดยไดนํารูปแบบของลัทธิศิลปะตาง ๆ รวมทั้ง
ศิลปะเซอรเรียลิสมที่ไดเรียนรูมาประยุกตผสมผสานเขากับรูปแบบศิลปะไทยโบราณ

ภาพที่ 5 นกหิมพานต พ.ศ. 2507
ที่มา: สดชื่น ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ. 25072527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 111.
จากภาพที่ 5 นี้แสดงใหเห็นถึงการสรางสรรครูปทรงที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากสัตว
หิมพานตที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับนก (กินรี) ในลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว โดย
อังคารนําลักษณะของกินรีมาสรางสรรคใหเกิดรูปลักษณใหมตามจินตนการของตนเอง ที่มีลักษณะ
รูปทรงที่เหนือจริง
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ถวัลย ดัชนี

ภาพที่ 6 Eclipse of Intellect พ.ศ. 2513
ที่มา: สดชื่น ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสตในประเทศไทย พ.ศ.
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81.
การผสมสผานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยในภาพผลงานนี้ มีลักษณะการ
ปะติปะอยางเสรีโดยไมคํานึงเหตุผลตามหลักความจริง เปนการสรางภาพที่ประกอบไปดวยรูปทรง
สรีระรางกายของคนที่เชื่อมตอเขาดวยกันซึ่งผิดแปลกไปจากธรรมชาติ และรูปรางคนที่มีเขาสัตว
ยื่นตอออกจากคออยางกลมกลืน ซึ่งรูปทรงเหลานี้เปนภาพสัญลักษณที่ถวัลยใชแทนคาความหมาย
โดยศาสตราจารย ดร. สดชื่น ชัยประสาธน (2537: 81) ไดตีความภาพสัญลักษณตาง ๆ
ที่ปรากฎนี้ไววา เปนการอุปมาถึงคนเขลา มีแตพละกําลัง หูเบาเชื่อคนงาย ไมใชสติปญญาไตรตรอง
ซึ่งความหมายเหลานี้เปนการตีความของถวัลยที่แฝงแงคิด คติความเชื่อทางพุทธศาสนา
สมพงษ อดุลยสารพัน เปนศิลปนในชวง 20 หลังป ที่เริ่มมีหนังสือ บทความของ
นักวิชาการตะวันตกและไทยที่กลาวถึงศิลปะเซอรเรียลิสมอยางแพรหลาย ทําใหไดนํารูปแบบ
และแนวความคิดของศิลปะเซอรเรียลิสมดั้งเดิมมาสรางสรคผลงาน การผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของสมพงษ จึงนําเสนอภาพสัญลักษณที่แทนคาความคิด และหว งอารมณ
ความรูสึกของตนเอง ณ ชวงเวลานั้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการของเซอรเรียลิสม ผลงานมีการนํา
รูปทรงสรีระรางกายของคนและปลาคลี่คลาย ตัดทอนรูปทรงทั้งสองเขาดวยกันจนกลายสภาพ
เปนรูปลักษณใหม
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ภาพที่ 7 ฝนครั้งหลัง พ.ศ. 2522
ที่มา: สดชื่น ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสตในประเทศไทย พ.ศ.
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 107.
จากภาพที่ 7 ผลงานมีลักษณะรูปทรงที่คลายกับผลงานของ เรเน มากริตต (Rene
Magritte) ในภาพ The Old Gunner ในป 1947 ที่ปรากฏรูปทรงที่มีการผสมผสานของคนและปลา
ซึ่งกําลังนั่งอยูบนโขดหินเชนเดียวกัน ทําใหชี้ชัดไดวา สมพงษไดรับแรงบันดาลใจทั้งในเรื่องของ
หลักการและนํารูปแบบการแปรสภาพของจิตรกรในกลุมศิลปะเซอรเรียลิสมมาพัฒนาสรางสรรค
ผลงาน
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยทศวรรษ
2530-ปจจุบัน เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยในทามกลางกระแสโลกาภิวัตน ยุคแหง
ระบบทุ น นิ ย ม การครอบงํ า โดยสื่ อ สารสนเทศ และความก า วล้ํ า ทางเทคโนโลยี ที่ ไ ร ขี ด จํ า กั ด
สังคมไทยตองพัฒนากาวหนาตามแบบตะวันตกเกือบทุกดาน สงผลใหสังคมไทยเปดกาว ยอมรับ
การแสดงออกทางความคิด ความรูสึกสวนตัวของศิลปนที่มีตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรมและศาสนาของไทยมากขึ้น เหลาบรรดาศิลปนไทยมีสิทธิเสรีในการทํางาน ไมจํากัด
กรอบความคิดหรือยึดแนวทางศิลปะแบบใดแบบหนึ่ง ศิลปนรวมสมัยรุนใหมไดศึกษา ทดลอง
สรางสรรคผลงานศิลปะแนวทางตาง ๆ ตามแบบตะวันตกและไดรับอิทธิพลแนวความคิดจาก
ผลงานของศิลปนตะวันตกมากมายจนสามารถนํามาประยุกต สรางสรรค คลี่คลายเปนแนวทางและ
รูปแบบที่เปนเอกลักษณของตนเอง และรวมทั้งยังมีศิลปนบางกลุมที่คงยึดหรือไดนํารูปแบบ และ
แนวความคิดเอกลักษณไทยมาประยุกตเขากับรูปแบบศิลปะตะวันตกที่นํามาผสมผสานกันอยางลง
ตัว จนกลายเปนผลงานมีความเปนตะวันออกที่รวมสมัย
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รูปทรงที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย
ตั้งแต ทศวรรษ 2530-ปจจุบัน จึงยังคงปรากฎลักษณะของการใชรูปทรงระหวางคนกับสัตวในแบบ
เหนือจริงที่มาจากจินตนาการ บางก็มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว หรือมีการปะติดปะตอรูปทรงอยาง
เสรี แต สิ่ ง ที่ ต า งไปจากเดิ ม คื อ การผสมผสานภาพลั ก ษณ ระหว า งคนกั บสั ตว ถู ก นํ า มาใช เ ป น
สัญลักษณในการแทนคาความคิดที่หลากหลายมากขึ้น มีทั้งที่นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมใน
ลักษณะตาง ๆ แฝงนัยยะที่เกี่ยวของกับตัวตน (สภาวะจิต) รวมทั้งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติความเชื่อและ
ปรัชญาทางศาสนา
กระบวนการทางศิล ปะ และเนื้อหาในงานทัศนศิลปที่สอดคล องกั บการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย
จินตนาการ คือ สิ่งที่นึกคิด หรือคาดเดาขึ้นมาเอง ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ศิลปนใชในการ
การสรางสรรคภาพผลงาน
สัญลักษณในงานจิตรกรรมจะมีความหมายในการแทนคาวัตถุ สิ่งของ หรือรูปทรง
ตาง ๆ ที่เปนลักษณะที่ศิลปนแปลความหมายผานสิ่งนั้น ๆ ออกมาโดยไมไดแสดงนัยยะความจริง
ของวัตถุนั้น แตเปนการแทนคา และเปนสิ่งที่ศิลปนนําสื่อความหมายใหมสูผูชม รูปทรงที่ปรากฏ
อยูในภาพผลงานเปนสัญลักษณทางความคิด อารมณ และความรูสึกของศิลปนเอง
การกระบวนการสรางสรรคผลงานที่มาจากจินตนาการ และสัญลักษณ เปนจินตนาการ
หรือมโนภาพที่ศิลปนสรางขึ้นมาเอง มีลักษณะแบบอัตตวิสัย (Subjetive) ที่เปนการแสดงความรูสึก
ของอารมณสวนลึกที่อยูภายใ ตจิตสํานึกของศิลปน เชน ความโกรธ ความเสียใจ ดีใจ ความเกลียด
ความกลัว ความสะเทือนใจตาง ๆ อันเปนสภาวะการแสดงออกของอารมณที่ฝงอยูภายในจิตใจหรือ
ในสัญชาตณาญของมนุษย ศิลปนจะแสดงออกโดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เรื่องราวใหเปนไปตาม
ความตองการของตนเองที่ไมคํานึงถึงหลักเหตุผล ความเปนจริง ศิลปนจะใชวัตถุ หรือสิ่งตาง ๆ
รวมถึ งมนุษย ในการแสดงออกเพื่อเปน สื่อแทนคาความหมาย แฝงนัย ยะที่ กระตุน อารมณและ
ความคิดที่ตองอาศัยการตีความ
ซึ่งผลงานที่สรางสรรคมาจากจินตนการ และสัญลักษณ มักจะปรากฎอยูในภาพผลงาน
มีลักษณะเหนือจริง ซึ่งเปนภาพที่ไมสามารถเกิดขึ้นในโลกของความเปนจริงได เสมือนเปนโลก
ของความฝนที่ศิลปนสรางภาพขึ้นมา หรือนึกคิดขึ้นมาเอง
เนื้อหา หมายถึง เรื่องราวหรือสาระของผลงานศิลปะ ซึ่งหมายรวมถึงคุณคาทางภูมิ
ปญญา สุนทรียภาพ อารมณ และปจเจกภาพ ผลงานศิลปะทุกชิ้นอาจมีองคประกอบสําคัญ 2 สวน
คือ สวนที่เปนเนื้อหา และสวนรูปแบบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2541: 81)
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Ralph Mayer ไดใหความหมายของเนื้อหาวา หมายถึง เรื่องราว หรือลวดลาย แมบทใน
งานศิ ล ปะ รวมทั้ ง คุ ณ ค า ในแง ข องป ญ ญา สุ น ทรี ย ภาพ จิ ต วิ ญ ญาณ และการดํ า เนิ น เรื่ อ ง
นอกเหนือจากโครงสรางของรูปแบบและวิธีในการทํางาน งานศิลปะนั้นจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ
ทั้งดานโครงสรางและเนื้อหาประกอบเขาดวยกัน (มะลิฉัตร เอื้ออานันท, 2540: 210)
เนื้อหาทางศิลปะออกเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหาสวนตัว (Personal Function) และ
เนื้อหาเพื่อสังคม (Social Funtion)
1. เนื้อหาสวนตัว (Personal Function) เปนเนื้อหาที่เริ่มตนจากชีวิตเลือดเนื้อสวนตัว
ความรัก และความพอใจสวนตน นักคิดบางคนกลาววา คนเราตองเริ่มจากการรักตนเองกอน และ
ถาไมแคบหรือหยุดอยูเพียงแคนั้นเราก็พรอมที่จะกาวไกลออกไปถึงสังคมได ทุกคนตางมีชีวิตเลือด
เนื้อ ความรัก ความชื่นชมเชนกัน เมื่อมีใครสักคนเปดเผยสิ่งเหลานี้ออกมา คนอื่นก็ยอมจะสัมผัส
หรือสื่อสารรวมกันได แตจะมานอยนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง บอยครั้งที่มีผูเกิดขอสงสัยวา เนื้อหา
เชนนี้จะคับแคบไปกระมัง ซึ่งจริง ๆ แลวชีวิตที่สับสนสุนวายในสังคมก็ยอมปราถนาความงดงาม
ดวยเชนกัน
1.1 การแสดงออกทางดานจิตวิทยา เปนการแสดงออกในอารมณสวนตัวที่สะทอน
ใหเห็นถึงความเหงา ความเศราหมอง ความเจ็บปวดรวดราว หรือความคิดเห็นสวนตัว อันเปนผลมา
จากความเก็บกดภายในจิตสํานึก ซึ่งความรูสึกเก็บกดนั้นเปนผลสะทอนมาจากการดํารงชีวิตใน
สังคม...
1.2 ความรัก เพศ และชีวิตครอบครัว ...
1.3 ความตายและอารมณที่นาหวาดกลัว ....
1.4 ความศรัทธาสวนตัว คนเรามีความศรัทธาอันแรงกลาตอการดําเนินชีวิตที่ผิด
แผกแตกตางกันออกไป บางคนศรัทธาในศาสนา อํานาจการเปลี่ยนแปลง เครื่องจักรกล ความเหอ
เหิม มั นเป นเสมือ นสิ่งฝง แนนในสวนลึก ของจิตใจตลอดชวงเวลาในการดํ ารงชีวิต ซึ่งศรัทธา
สวนตัวนี้อาจจะไมเปนผลมาจากครอบครัว สิ่งแวดลอม หรือประสบการณสวนตัวหลอหลอมมา
ก็ได
1.5 การแสดงออกทางดานความประณีตงดงาม สวนใหญแลวในวิถีทางนี้ตนเอง
เปนตัวการสําคัญที่ชื่นชอบวัตถุ...
2. เนื้อหาเพื่อสังคม (Social Funtion) จริงอยูศิลปะของมนุษยนั้นก็เพื่อมนุษยผูสราง
ดวยกันทั้งสิ้น หรือศิลปะทุกชิ้นที่นําไปเปดเผยในสังคมก็นาจะเปนสมบัติของสังคมดวย คํากลาวนี้
นั บ เป น เหตุ ผ ลที่ ป ฏิ เ สธไม ไ ด แต ใ นแง ข องการแยกแยะออกเพื่ อ พิ จ ารณานี้ เป น การแยกเพื่ อ
ชี้ใหเห็นขอแตกตางที่วา อยางนอยก็มีศิลปะอยูลักษณะหนึ่งที่มีสาระเนนไปถึงความเกี่ยวพันกับ
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สังคมโดยตรง และนักคิดกลุมหนึ่งก็พยายามชี้แนะวา ศิลปะที่มีสาระโดยตรงเพื่อสังคมนี้ นาจะเกิด
ผลลัพธทั้งสองดานไดดีกวา คือ คุณคาเพื่อสุนทรียภาพสวนตนและคุณคาอันสื่อสารไปถึงผูคนใน
วงกวางอีกดวย
2.1 การเมืองและลัทธิความเชื่อ ศิลปนในแนวทางนี้ ปฏิเสธความคิดที่วา ศิลปะ
เปนสิ่งบันเทิงเริงรมยเพียงเทานั้น นอกจากความงดงามที่มีอยูแลว ตางเชื่อมั่นในผลตอบสนองของ
ศิลปะวานาจะมีผลในวงกวางตอสังคมดวย...
2.2 บรรยายสังคม...ศิลปนที่มีจิตสํานึกในดานนี้ อาจจะระบาย บันทึก หรือสะทอน
ชีวิตในสังคมใหปรากฏ เพื่อปลุกเราความคิดความหวงใย และคุณธรรมที่จะพึงมีตอกัน เปนการ
เสริมสรางจิตสํานึกรวม
2.3 ถากถางสังคม การถากถางสังคมในงานศิลปะ นับเปนการชี้แนะ ตําหนิ หรือ
ประนาณสั ง คมในด า นใดด า นหนึ่ ง โดยวิ ธี ท างอ อ ม จะด ว ยการผสานกั บ อารมณ ข บขั น หรื อ
เครงเครียดอยางไรก็ยอมได เปนการเสนอความคิดใหผูมีสวนรวมหรือผูบริหารไดตระหนักถึงความ
จริงโดยผานกระบวนการคิดในระดับหนึ่ง... (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2537: 125-131)
ดังนั้นจึงสรุปไดวาเนื้อหาในงานศิลปะมีอยู 2 ประเภท คือ เนื้อหาสวนตัว เปนเรื่องราว
ที่เ กี่ย วของกับตัว ศิ ลป นเอง เชน การแสดงออกสภาวะทางอารมณตาง ๆ ที่ เ กี่ย วของกับทัศ นะ
ความคิด และความตองการสวนตัว รวมทั้งถายทอดนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลอื่น ๆ
เนื้อหาเพื่อสังคม เปนการนําเสนอเรื่องราวที่สะทอนใหเห็นถึงสภาวะของสังคมตาง ๆ
ที่มีผลตอมนุษย ทั้งดานบวกและดานลบ ซึ่งศิลปนจะนําเสนอผานผลงานที่มีลักษณะการวิพาษ
วิจารณ เสียดสีประชันประชัน หรือบรรยาเลาเรื่องราววิถีชีวิตในสังคม
การผสมผสานภาพลักษรระหวางคนกับสัตวจึงเปนการนําคนและสัตวมาเปนสื่อแทน
คาความหมายบางอยางที่ศิลปนตองการนําเสนอ เปนรูปทรงที่สรางสรรคออกมาจากจินตนากรที่ไม
ยึดติดกับความเปนจริง รูปทรงที่ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวถูกนํามาเปนสัณลักษณ
ทางความคิด ที่เกี่ยวของกับประสบการณตรงของตนเองและทางออมที่เกี่ยวของกับสังคมในดาน
ตาง ๆ
ผูศึกษาไดทําการสํารวจการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏในงาน
จิตรกรรมรวมสมัย ซึ่งสามารถแบงลักษณะการแทนคาสัญลักษณที่มาจากปจจัยเนื้อหาตาง ๆ ดังนี้
1. การแทนคาสัญลักษณที่มาจากอิทธิพลทางสังคมที่สะทอนพฤติกรรมมนุษย
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่มีเนื่อหาเกี่ยวกับสังคม สวนใหญมี
การนําภาพลักษณของสัตวมาแปรสภาพเขากับสรีระรางกายมนุษย ในลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว คือ
มีหัวเปนสัตวชนิดนั้น ๆ ตามแตนัยยะของศิลปน สวนทอนลางเปนสรีระรางกายของมนุษย หรือนํา
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สวนตางของสัตวไปปะติดปะตอเขากับสรีระรางกายของมนุษย เพื่อนําเสนอเปนภาพสัญลักษณที่
แทนคาพฤติกรรมมนุษยที่เกิดขึ้นจากสภาวะอารมณ และความรูสึกตาง ๆ ที่มาจากอิทธิพลทาง
สังคมในดานตาง ๆ ภาพผลงานสวนใหญมีลักษณะวิพากษ วิจารณ เสียดสี ประชดประชันสังคม

ภาพที่ 8 กินบานกินเมือง พ.ศ. 2534 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 115 x 134 ซม.
ที่มา: วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486-2546 (กรุงเทพฯ:
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 243.

ภาพที่ 9 มื้อค่ํายามรัตติกาล พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 150 x 200 ซม.
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุน เยาว ครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544), 23.
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ภาพที่ 10 รุกกินปา พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 150 x 150 ซม.
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544), 25.

ภาพที่ 11 บทสัมภาษณแหงแสงสวาง พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 200 x 250 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 108.
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ภาพที่ 12 เหยื่อนักการเมือง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผืนผาใบ ขนาด 200 x 300 ซม.
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 55 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2552), 74.
2. การแทนคาสัญลักษณที่มาจากสภาวะจิต
การผสมผสานภาพลัก ษณร ะหวา งคนกั บสัตว ถูก นํ า มาใชเ ปน ภาพสัญลัก ษณ ที่
สะทอนการแสดงออกของสภาวะอารมณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับตนเอง และบุคคลอื่น ๆ โดยมีการนํา
สัตวมาผสมผสานเขากับสรีระรางกายของมนุษยในลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว หรือนําสวนตาง ๆ
ของสัตวไปปะติดปะตอเขากับสรีระรางกายของมนุษย

ภาพที่ 13 พักเหนื่อย พ.ศ. 2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 41.
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ภาพที่ 14 โศกนาฏกรรมแหงความงาม พ.ศ. 2549 สื่อประสม ขนาด160 x 200 ซม.
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 23 (กรุงเทพฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2549), 46.
3. การแทนคาสัญลักษณที่มาจากความเรื่องราว คติความเชื่อทางศาสนา
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวสวนใหญมีรูปทรงของคนและสัตวที่
ถูกนํามาผสมผสานภาพเชื่อมโยงกัน เปนภาพสัญลักษณที่ผานการตีความตามทัศนคติของตนเอง
หรือแสดงความศรัทธาที่มีตอเรื่องราว คติความเชื่อทางศาสนา บางก็นําตัวละครที่มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหว างคนกั บสั ตว ตามตํานาน คติความเชื่อทางพุ ทธศาสนามาสรางสรรคใ หมใ น
รูปแบบของตนเอง โดยมีการนําภาพลักษณของสัตวมาแปรสภาพเขากับสรีระรางกายมนุษย ใน
ลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตวตามแตนัยยะของศิลปน หรือมีการปะติดปะตอรูปทรงระหวางคนกับสัตว
อยางเสรี

ภาพที่ 15 เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 48.
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ภาพที่ 16 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 143.
การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางสังคม (ภายนอก) และ
สภาวะจิต (ภายใน) ในขอที่ 1-2 สอดคลองกับหลักการจิตวิเคราะหของฟรอยด (Sigmund Feud) ที่
ระบุวา
พฤติกรรมของมนุษยสวนมากกําหนดขึ้นโดยสัญชาตญาณที่มีมาแตกําเนิด (Innate
Instinct) สัญชาตญาณเหลานี้สวนมากจะอยูในระดับจิตสํานึก (Unconsious Processes)
หมายถึงความคิด ความกลัว และความปราถนาของบุคคลซึ่งเปนเจาของเก็บกดไวโดยไม
รู ตั ว และมี อิ ท ธพลต อ พฤติ ก รรมของเขา ตามความเห็ น ของฟรอยด พลั ง จิ ต ไร สํ า นึ ก
(Unconscious Impulses) อาจจจะปรากฎไดในรูปของความฝน การพลั้งปาก หรือแสดง
ออกมาเปนกริยาอาการที่บุคคลทําโดยไมรูตัว... (พิสมัย วิบูรณสวัสดิ์ และคนอื่นๆ, 2528: 4)

โดยหลักความคิดนี้ทําใหเราเขาใจการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ถูก
นํ า มาแทนค า พฤติ ก รรมมนุ ษ ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการแสดงออกของสภาวะอารมณ ต า ง ๆ ที่ ม าจาก
สัญชาตญาณ และที่ไดรับจากอิทธิพลภายนอก รวมทั้งการที่ศิลปนเลือกนําสัตวชนิดตาง ๆ มาแทน
คาภาพลักษณของมนุษย ก็เพื่อสื่อใหถึงสัญชาตณาญความรูสึกภายในตัวตนที่แทจริงของมนุษย

บทที่ 3
พัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย
ของ ถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
ถวัยล ดัชนี
ถวัลย ดัชนี เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2482 จบการศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะชาง
กรุ ง เทพฯ ในช ว งพ.ศ. 2498-2500และจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ ากคณะจิ ต รกรรมฯ
มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ในช วงพ.ศ. 2500-2505
เป นหนึ่ งในผู ที่ เคยได เรี ยนรู ศึ กษาศิ ลปะกั บ
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ซึ่งเนนการสอนไปทางศิลปะแบบตะวันตก ทําใหถวัลยไดศึกษาวาดภาพ
ศิลปะแบบตะวันตก เริ่มจากแบบอคาเดมิค แบบอิมเพรสชนนิสม โพสทอิมเพรสชันนิสม แบบเอ็ก
เพรสชั่นนิสม คิวบิสม แอบสแตรคท และเซอรเรียลิสม ดังนั้นถวัยยจึงมีความสนใจศึกษาทั้งศิลปะ
แบบไทยและศิลปะแบบตะวันตก
ในชวงระหวางพ.ศ. 2507-2511 ไดศึกษาตอปริญญาโททางดานจิตรกรรมฝาผนัง
อนุ เ สาวรี ย ผัง เมื อง และปริญญาเอก สาขาอภิปรั ชญาและสุน ทรียศาสตรที่ร าชวิท ยาลัย ศิล ปะ
อัมสเตอรดัม (Rijks Akademie Van Beelden de Kunster or Royal Academy of Fine Arts) เมือง
อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด ถวัลยไดมีโอกาสศึกษาความรูเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกทั้งใน
ดานความคิด รูปแบบ และเทคนิค รวมถึงไดชมผลงานจริงของศิลปนระดับโลกในพิพิธภัณฑตาง ๆ
ทั่วยุโรป
จากบทสัมภาษณที่ลงในสูจิบัตรนิทรรศการไตรสูรย ป 2547 ถวัลยกลาวถึงลักษณะของ
ผลงานชวงแรกที่อยูเนเธอรแลนดวา
งานปแรก ๆ เปนแบบคิวบิสม ตอมาจะเปนคิวบิสมแบบปกัสโซ หรือเปนคิวบิสม
แบบไฟนิลเกอร (Lyonel Feininger) หรือคิวบิสมแบบฟกเกอรริสม (Figurism)… และป
ตอมาสนใจงานของ ปเตอร บรูเกล เดอะเอลเดอร เดอะยังเกอร (Peter Bruegel Der Elder,
Der Younger) แลวก็ดาลีดวย รวมทั้งพวกดัชทโบราณอยางเรมแบรนท (Harmenszon
Rembrandt) หรือวา เวอรเมียร (Jan Vermeer) งานจะมีลักษณะผสม ยังไมเห็นเดนชัด... ครู
ผมบอกวา ถวัลยนี่นะมาจากประเทศที่ไมเคยเปนเมืองขึ้นใคร แตเมื่อไหรมันจะแสดงความ
เปนตัวของมันเอง เพราะมันเขียนเปนอิตาเลียนเรอเนอซองคหมดเลย… พอปที่ 4 ผมรูแลว
เขาวาอยางงี้ ผมเขียน คิดเอาเองวาเปนแบบไทย อาจารยมาดูแลวบอกวาอันนี้มันหลงทาง
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เปน อ.ส.ท ผมไมเขาใจวารูปแบบและเนื้อหามันคืออะไร ผมเขียนประกอบกันในแบบชา
กาล (Marc Chagall) มันไมใชไทยแบบจิตวิญญาญาณ มันเปนไทยแบบเฟรสโก (fresco)
ซะมากกวา ที่นีผมก็ตองทําความเขาใจวาอะไรละเปนเฟรสโก แลวอะไรเปนรูปประกอบ
แลวครูผมก็พาไปดูงาน อยางชากาล อยางแฟรงค ฮัล (Frans Hals) อยางของเรมแบรนท ผม
ก็คอยเขาใจขึ้นตามลําดับ แตอยูสัก 2ป ผมก็เริ่มรูแลววาตะวันออกเปนอยางไร เพราะดัชท
เขาก็ครอบครองตะวันออกอยู เขาครอบครองทั้งไตหวัน ทั้งอินโดนีเซีย ทั้งนิวกินี แลวเขา
เอารากฐานของพวกตะวันออกไปสร างพิพิ ธัณฑนี่ ผมก็รูวารากฐานมาจากเมือ งที่เป น
เมืองขึ้นเขาหมดเลย... (หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, 2547: 136)

จากเหตุนี้เอง เปนจุดเริ่มตนใหถวัลยคนหารูปแบบ แนวทางเฉพาะตน โดยมุงเนนสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับอภิปรัชญา และพุทธศาสนาแบบหินยาน มหายาน เซน ตันตระ ฯลฯ รวมทั้งศึกษา
ศิลปะชวา บาลี ซึ่งมีการรวบรวมมาแสดงไวที่พิพิธภัณฑในเนเธอรแลนด
หลังจากจบการศึกษาที่เนเธอรแลนดและกลับมาประเทศไทย ถวัลยหันมาสนใจศึกษา
เรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีของไทยในอดีตอยางจริงจัง รวมทั้งจิตวิญญาณ
ของความเปนตะวันออก ผลงานสวนใหญนําแนวคิดและปรัชญาแบบตะวันออกของพุทธศานา
พราหมณ ฮินดูในการนําเสนอรูปแบบ สวนเนื้อหาเปนแบบสากล คือการนําความรูที่เขาเคยศึกษา
ศิลปะตะวันตกทั้ง อียิปต กรีก โรมัน ยุโรป มาสังเคราะหออกมาเปนผลงาน ถวัลยไดนําเอาปรัชญา
ตะวันออกมาผสมผสานเขากับความรวมสมัย
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรมของถวัลยชวงแรกที่
กลับมาเมืองไทย จึงเปนผลมาจากการตีความศาสนาพุทธ พราหมณ ฮินดู และปรัชญาตะวันออก
ผสมผสานกับจินตนาการสวนตัว นําการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏใน
เรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ และวรรณคดีรามเกียรติ์ ซึ่งมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตวมา
ใชในการสรางสรรคเปนรูปลักษณใหมในแบบถวัลยเอง โดยมีการใชรูปทรงที่มีการปะติปะตอ
อยางเสรี โดยเปนการนําสิ่งตางชนิดกันเชื่อมโยงเขาดวยกัน ซึ่งมีลักษณะที่สอดคลองกับรูปแบบ
ของศิลปะเซอรเรียลิสม
ผลงานของถวัลยที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเริ่มปรากฏใหเห็น
ตั้งแตพ.ศ. 2514-2546 (ที่มีการนํามาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะสูสาธารณชน) ถวัลยมักเสนอเนื้อหา
และแงคิดในเชิงพุทธปรัชญา ที่ผานการตีความตามทัศนะของตนเอง ผลงานแฝงไปดวยสัญลักษณ
ต า ง ๆ รวมกั น ผลงานส ว นใหญ ภ ายในภาพจะมี ภ าพครึ่ ง คนครึ่ ง สั ต ว หรื อ ภาพที่ ผ สมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปะติดปะตอกันอยางเสรี ที่มาจากเรื่องของสัตวและเทพเจาตาม
ตํานานทางพุทธศาสนาไทย พราหมณและฮินดู ผลงานจิตรกรรมของถวัลยเปนการนํารูปแบบไทย
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ประเพณี ผสมผสานกั บแนวทางศิ ลปะสมัย ใหม หรืออาจกล าวไดวา เป นการผนวกวั ฒนธรรม
ตะวันออกและตะวันตก ที่ผานกระบวนการทางความคิดจนเปนรูปแบบเฉพาะ
โดยผูศึกษาไดจําแนกผลงานในแตละยุคสมัยของถวัลย ที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตว ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการอยางชัดเจน ดังนี้
1. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 1 พ.ศ. 2514-2524
ในระหวางป 2503-2511 เปนชวงเวลาที่ถวัลยกําลังศึกษาคนควา คนหาตัวตน
ทดลองสรางสรรคผลงานตามแนวทางศิลปะตะวันตก และศึกษาผลงานศิลปนยุโรปในรูปแบบตาง
ๆ รวมทั้งศึกษาปรัชญาแบบตะวันออก ซึ่งตอมาในชวง พ.ศ. 2514 เปนชวงเวลาที่ถวัลยเพิ่งกลับมา
เมืองไทยหลังจากเรียบจบที่เนเธอรแลนด ผลงานสวนใหญไดแรงบันดาลใจจากเรื่องราว คติความ
เชื่อทางศาสนาพุทธ ผลงานจิตกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย มี
ดังนี้
1.1 ผลงานจิตรกรรมชื่อ Eclipase of intellet ในพ.ศ. 2514 ถือเปนผลงานชิ้นแรกๆ
ที่ มี ก ารผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว อ ย า งชั ด เจน และนํ า มาจั ด แสดงที่ ส ถาบั น
วัฒนธรรมเยอรมัน

ภาพที่ 17 Eclipase of intellet พ.ศ. 2514
ที่มา: สดชื่น ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสตมในประเทศไทย พ.ศ.
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81.
จากภาพที่ 17 การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยในภาพ
ผลงานนี้ มีลักษณะการปะติปะตออยางเสรีโดยไมคํานึงเหตุผลตามหลักความจริง เปนการสรางภาพ
ที่ประกอบไปดวยรูปทรงสรีระรางกายของคนที่เชื่อมตอเขาดวยกันซึ่งผิดแปลกไปจากธรรมชาติ
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และรู ป ร า งคนที่ มีเ ขาสั ต ว ยื่ น ต อ ออกมาตรงส ว นคออย า งกลมกลื น ซึ่ ง รู ป ทรงเหล า นี้ เ ป น ภาพ
สัญลักษณที่ถวัลยใชแทนคาความหมาย
1.2 ผลงานจิตรกรรมชุด Untitled ที่นํามาจัดแสดงที่สํานักงานกลางนักเรียนคริส
เตียนกรุงเทพฯ ในพ.ศ. 2515 เนื้อหาผลงานทั้งหมดเกี่ยวกับพุทธศาสนา ผลงานในชุดนี้ไมมีการตั้ง
ชื่อผลงาน ซึ่งเปนความตั้งใจของถวัลยเอง ที่ไมตองการกําหนดกรอบการรับรูของผูชม รูปแบบ
ผลงานสวนใหญมีการนําโครงสรางรางกายมนุษยมาผสมผสานเขากับวัตถุและเรื่องราวความเชื่อที่
เกี่ยวของกับพุทธศาสนา โดยนําสิ่งตาง ๆ ที่เราพบเห็นคุนชินมาผสมผสาน ผนวกเขากันเพื่อใหเกิด
ความหมายใหม ผลงานงานจิตรกรรมในชุดนี้ที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
ไดแก

ภาพที่ 18 ไมมีชื่อ (Untitled) พ.ศ. 2514 สีดําบนผาใบ ขนาด 80 x 55 ซม.
ที่มา: Alfred Pawlin, Dhmma Vision (Bangkok: United Production, 1987), 16.
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ภาพที่ 19 ไมทราบชื่อ เทคนิค และขนาด พ.ศ. 2514
ที่มา: 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 เปนการแสดงผลงานภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ รามายณะ
73 เปนการนําเสนอตัวละครที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ ที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตวในแบบอุดมคติ
โดยถวัลยไดถายทอดภาพลักษณตัวละครเหลานั้นตามจินตนาการรูปแบบเฉพาะของถวัลย ภาพตัว
ละครเหลานั้นจึงแตกตางจากที่ปรากฏในจิตรกรรมไทยดั้งเดิม หรือจิตรกรรมไทยฟระเพณี ตัว
ละครในเรื่องรามเกียรติ์ของถวัลย มีการนํารูปแบบศิลปะตะวันตกมาใชในเรื่องของรูปทรง ทาทาง
และการจัดวางโครงสรางรางกาย การแสดงออกของกลามเนื้อและสัดสวนที่ถูกตองตามหลักกาย
วิภาคทั้งคนและสัตว ซึ่งตั้งแตพ.ศ. 2516 เปนตนมา ถวัลยมีการนําเอกลักษณไทยมาใชในการ
สรางสรรคผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตนอยางชัดเจน อันเนื่องมาจากการตีความพุทธศาสนาในแบบ
ของถวัลยเอง เนื้อหาที่นําเสนอลวนมาจากเรื่องราวทางศาสนาพุทธผสมคติฮินดู มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ที่เสนอรูปครึ่งมนุษยครึ่งสัตวที่ปรากฎในจิตรกรรมไทยโบราณและ
จิตรกรรมไทยประเพณี และตามลักษณะการปะติปะตอรูปทรงอยางเสรีแบบเซอรเรียลิสม มีการใช
รูปทรง ทาทางและการจัดวางโครงสราง การวาดกลามเนื้อและสัดสวนรางกายที่ถูกตองตามหลัก
อคาเดมิคของตะวันตกที่กลมกลืนเขากับลวดลายแบบไทยประเพณี ผลงานจิตรกรรมในชวงเวลานี้
ของถวัลย ถือวาเปนรู ปแบบการสรางสรรคผลงานที่ผสมกันระหวางความเปนตะวันออกและ
ตะวันตก ทั้งในแงเนื้อหาและเทคนิคที่รวมสมัย ผลงานที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของถวัลย ไดแก
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ภาพที่ 20 Maiyarab (ไมยราพ) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม. (ผลงานจริงเปน
ภาพสี)
ที่มา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p.,
1973), 6.

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

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

ภาพที่ 25 Huadilinga (หสัดีลิงค) พ.ศ. 2516 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม.
ที่มา: Thawan Duchanee, Ramayana 73: Expiation of Drawings Painting (Bangkok: n.p.,
1973), 5.
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ภาพที่ 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 เปนการถายทอดภาพเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เรื่องทศชาติ ซึ่งมีเนื้อหา
ชาดกเกี่ยวกับพระชาติตาง ๆ ที่พระโพธิสัตวไดเสวยมาในโลกนี้ ผานการตีความของถวัลยเอง
ผลงานชุด นี้ มีการผสมผสานวิ ธีการวาดภาพโครงสรางมนุษ ยแ ละสั ตวต ามหลั กการวิภ าคของ
ตะวันตกเขากับรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี มีการพัฒนาในทางเทคนิคและเนื้อหา ไมวาจะเปน
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ที่เสนอรูปครึ่งมนุษยครึ่งสัตว และมีลักษณะของการ
นําโครงสราง สัดสวนรางกายมนุษยมาปะติดปะตอกัน และคลี่คลายรูปทรงเขากับสัตวอยางอิสระที่
ตางไปจากภาพจิตรกรรมเลาเรื่องเกี่ยวกับทศชาติที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยดั้งเดิม ซึ่งเราจะเห็น
ไดจากสัดสวนรางกาย กลามเนื้อของภาพหลักในผลงาน ประกอบกับการพัฒนารูปแบบการจัดวาง
ภาพ ท า ทางที่ ต า งจากรู ป แบบดั้ ง เดิ ม การนํ า เทคนิ ค แนวทางสมั ย ใหม ม าใช ผ สานรู ป แบบให
กลมกลืนกับลวดลายไทย จึงทําใหการผสมสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตรกรรม
ชุดนี้แสดงใหเห็นถึงความเปนตะวันออกที่ดูรวมสมัย ภาพจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในผลงานจิตกรรมชุดนี้ ไดแก
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ภาพที่ 27 TE (เตมีย) พ.ศ.2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 150 ซม.
ที่มา : Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting (Zurich:
Inigo Von Oppersdoff Pubisher, 1981), 125.

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

ภาพที่ 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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ภาพที่ 31 Sun (พระอาทิตย) พ.ศ.2518 สีน้ําบนไมปดทอง เสนผานศูนยกลาง 180 ซม.
ที่มา: Alfed Pawlin, Hamma Vision (Bangkok: United Production, 1987), 21.

ภาพที่ 32 ไตรภูมิ พ.ศ. 2518 สีอะคริคบนไม ขนาด 243 x 213 ซม.
ที่มา: Alfed Pawlin, Hamma Vision (Bangkok: United Production, 1987), 23.
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ภาพที่ 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.

ภาพที่ 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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ภาพที่ 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.

ภาพที่ 36 BHU (ภูริทัต) 1 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), 60.
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ภาพที่ 37 BHU (ภูริทัต2) 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), 67.

ภาพที่ 38 BHU (ภูริทัต3) 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), 67.
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2. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 2 พ.ศ. 2525-2535
ผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในระยะนี้ยังคง
สืบเนื่องพัฒนามาจากชวงแรก โดยในระยะนี้ถวัลยไดนําคติ ความเชื่อ ปรัญชาทางพุทธศาสนา และ
พราหมณ ฮินดู มาใชในการนําเสนอภาพผลงานในลักษณะของการตีความใหมตามทัศนะของ
ตนเองอยางชัดเจน เชน การนําพุทธประวัติตอนมารผจญมาสรางสรรคผลงาน การนําเรื่องของกิเลส
ตัณหามาตีความเปนภาพเชิงสัญลักษณที่แตกตางไปจากรูปแบบประเพณีที่ปรากฎอยูในจิตรกรรม
ฝาหนัง หรือกรอบประตูในพระอุโบสถ
รูปแบบผลงานยังคงเห็นกลิ่นอายอิทธิพลของรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสมอยูบาง
ปรากฏรูปทรงครึ่งคนครึ่งสัตว ที่แสดงทาทางตาง ๆ ในลักษณะเหนือจริง และโครงสรางรางกาย
และกลามเนื้อที่ดูบิ้วเบี้ยวเกินจริงมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ตางไปจากผลงานชวงแรก คือการนํารูปแบบการ
สรางสรรคของจิตรกรรมไทยประเพณีมาใชอยางเดนชัดมากขึ้น มีการนําลวดลาย ลักษณะการเขียน
ลายเสนแบบประเพณีไทยเขาประยุกตผสมสานตอเติมลวดลายใหภาพมีลายเสนที่ความเคลื่อนไหว
ผลงานจิตกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย มีดังนี้
2.1 ผลงานจิ ต รกรรมที่ แ สดงร ว มในงานศิ ล ปกรรมหลั ง 2475 ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ในพ.ศ. 2525

ภาพที่ 39 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2525
ที่มา: สดชื่น ชัยประสาธน, จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ.
2507-2527 (กรุงเทพฯ: ดานสุทธิการพิมพ, 2539), 81.
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2.2 ผลงานจิตรกรรมวาดเสนบนกระดาษ ที่ปรากฏในหนังสือ “Ten Comtemporary
Thai artist” เขียนและเรียบเรียงโดย John Hoskin พ.ศ. 2527

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

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

ภาพที่ 42 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม.
ที่มา: Thawan Duchanee, The Drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok: n.p., 1988), 27.

ภาพที่ 43 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม.
ที่มา: Thawan Duchanee, The Drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok: n.p., 1988), 25.
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ภาพที่ 44 Earth (ดิน) พ.ศ. 2531 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม.
ที่มา: Thawan Duchanee, The Drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok: n.p., 1988), 8.

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

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

ภาพที่ 47 self พ.ศ. 2532 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 199 x 400 ซม.
ที่มา: ธวัชชัย สมคง, “ถวัลย ดัชนี,” Fine Art 1, 1 (มกราคม 2547): 68.
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ภาพที่ 48 Cambodia, 2532 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 203 x 402 ซม.
ที่มา: ธวัชชัย สมคง, “ถวัลย ดัชนี,” Fine Art 1, 1 (มกราคม 2547): 68.
3. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 3 พ.ศ. 2536-2546
ผลงานจิตรกรรมในชวงนี้ เปนระยะ 20 กวาปหลัง ที่ถวัลยตีความปรัชญาตะวันออก
พุทธปรัชญา ผนวกกับเรื่องวิวัฒนาการ กระบวนการคิด และวิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนที่เปนสากล
มาสรางสรรคผลงานที่เต็มเปยมดวยจิตวิญญาณแบบไทย ภาพที่มีการผสมผสานระหวางคนกับสัตว
ในชวงเวลานี้สวนใหญจะมีที่มาจากเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธองคกับเหลามาร และรูปเทพเจาใน
ความเชื่อของพราหมณ-ฮินดู ที่ถูกมานําเสนอในรูปแบบใหมตามภาพจินตนาการของถวัลย
รูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงนี้ เกิดจากการนํา
รูปทรงความเชื่อทางศาสนา ผนวกเขากับจินตนาการสวนตัว มีการสรางสรรคในลักษณะของการ
คลี่คลาย ตัดทอน ปะติปะตอรูปทรงสรีระรางกายของมนุษยและสัตวประกอบเขาดวยกันอยางเสรี
จนกลายเปนรูปทรงใหมที่ดูเหนือจริงกึ่งนามธรรม ในรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะะตน แฝงไปดวย
ภาพสัญลักษณทางความคิด ลักษณะของภาพครึ่งคนครึ่งสัตวที่ปรากฏยังคงมีรูปทรงโครงสราง
สัดสวน กลามเนื้อของรางกายมนุษยที่ถูกตองตามหลักอคาเดมิค มีการจัดวางทาทางคลายหลักการ
วิภาคตามแบบสมัยเรอเนสซองคซึ่งเปนรูปแบบที่ปรากฏตั้งแตผลงานจิตรกรรมชวงแรกที่มีการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวตอเนื่องเรื่อยมาจนชวงเวลานี้ ผลงานจิตรกรรมที่มีการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยในชวงเวลานี้ ปรากฏในภาพชุดผลงานและ
นิทรรศการ ดังนี้
3.1 ผลงานวาดเสน ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ ในพ.ศ.2544 ผลงานที่มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของถวัลย ไดแก
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ภาพที่ 49 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 151.

ภาพที่ 50 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 147.
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ภาพที่ 51 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 143.

ภาพที่ 52 ชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 144.
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3.2 ผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ ไตรสูรย ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พ.ศ. 2547 เปนนิทรรศการที่รวบรวมผลงานที่สรางสรรคขึ้นในระหวาง 2544-2546 นิทรรศการได
แบงผลงานจัดออกเปนสามชั้น คือ ชั้นที่ 1 เปรียบยุคคลาสิค ชั้นที่ 2 เปรียบยุคบรรพกาล ชั้นที่ 3
เปรียบยุคสรางอารยธรรม เปนนัยที่แสดงถึง อดีต ปจจุบัน และอนาคต การแสดงนิทรรศการเดี่ยว
ครั้งนี้ เปนนิทรรศการในรอบ 30 ป หลังจากจัดแสดงผลงานเดี่ยวครั้งสุดทายในประเทศไทย ที่
British Council siamsqaure ในป2519 ผลงานในชวงเวลานี้เปนผลงานที่มีเนื้อหาทางพุทธปรัชญา
การสรางสรรคผลงานยังคงเปนรูปแบบการผสมผสานความเปนตะวันออกและตะวันตก
งานจิตรกรรมของถวัลยที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
นิทรรศการครั้งนี้ สวนใหญจะเห็นไดชัดในกลุมภาพจิตรกรรมที่ถูกจัดแสดงบริเวณชั้นที่ 1 ที่ถวัลย
เปรียบเปนยุคคลาสิค ซึ่งแสดงถึงความงามและความอุดมสมบูรณแบบอุดมคติ ความสูงสงของ
สภาวะจิต ผลงานที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของถวัลย
ไดแก
3.2.1 ผลงานจิตรกรรมชุดพระศรีอริยะเมตตรัย ในพ.ศ. 2545

ภาพที่ 53 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 173.
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ภาพที่ 54 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 171.

ภาพที่ 55 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 60.
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ภาพที่ 56 ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 31 x 21 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 61.
3.2.2 ภาพผลงานจิตรกรรรม เทพชุมนุม ในพ.ศ. 2546

ภาพที่ 57 เทพชุมนุม พ.ศ. 2546
ที่มา: ไมตรี ลิมปชาติ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: วสี ครีเอชั่น, 2547), 118.
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ภาพที่ 58 เทพชุมนุม พ.ศ. 2546
ที่มา: ไมตรี ลิมปชาติ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: วสี ครีเอชั่น, 2547), 127.
3.2.3 ภาพจิตรกรรมชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546

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

ภาพที่ 61 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 93.
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ภาพที่ 62 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 87.

ภาพที่ 63 ใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 75.
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3.2.4 ผลงานจิตรกรรม รอยสัก ในพ.ศ. 2546

ภาพที่ 64 รอยสัก 3 พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 68

ภาพที่ 65 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 68.
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ประทีป คชบัว
ประทีป คชบัว จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เปนระยะเวลา 5 ป ตั้งแต พ.ศ. 2523-2527 ที่ประทีปไดเรียนรูศิลปะในสาขาวิชาตาง ๆ ตลอดจน
คนควา ทดลองสรางสรรคผลงานตามแนวทางศิลปะสมัยใหม การทํางานของประทีปในชวงแรกที่
กําลังศึกษาสวนใหญไดแรงบันดาลใจจากศิลปนเซอรเรียลิสตตะวันตก แตประทีปเองก็พยายาม
สรางสรรคผลงานใหเปนแนวของตนเองมากที่สุด หลังจากจบการศึกษา ประทีปทํางานในบริษัท
โฆษณาเปนเวลา 8 ป ประทีปไดเปลี่ยนมาทํางานศิลปะในเชิง Advertising มีประสบการณทั้งการ
เขียนงาน story board งาน add โฆษณา
ในระยะตอมาเปนชวงที่เศรษฐกิจในประเทศไทยเริ่มตกต่ํา สงผลใหงานทางดาน
โฆษณาที่ทําอยูมีงานนอยลง ประทีปจึงตัดสินใจหันกลับมาสรางสรรคผลงานศิลปะในฐานะศิลปน
อีกครั้ง โดยเริ่มเขียนรูปตั้งแตพ.ศ. 2537 ซึ่งตัวเขาเองก็มียังคงมีความสนใจและไดรับอิทธิพลในการ
สรางสรรคผลงานจากศิลปนเซอรเรียลิสต อาทิ เชน ผลงานของ Bosch ศิลปนชาวดัตช Ernst Fuchs
ศิลปนชาวออสเตรีย Max Ernst ศิลปนชาวเยอรมัน Salvador Dali ศิลปนชาวสเปน ฯลฯ
ผลงานจิตรกรรมของประทีปสวนใหญเปนการผสมผสานแนวทาง เทคนิค รูปแบบทาง
ศิลปะเซอรเรียลิสต ในเชิงพัฒนา คลี่คลาย จนเปนการสรางสรรครูปทรงสัญลักษณแบบเหนือจริงที่
มีลักษณะเฉพาะตัว สวนรูปแบบเนื้อหาของแนวคิดการทํางานของเขามาจากเรื่องราว ประสบการณ
สวนตัวทาง สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ซึ่งถายทอดผานรูปทรงที่มา
จากความรูสึกจากจิตใตสํานึก จินตนาการทางความคิด และความเพอฝน
การนําเสนอการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรม
ของประทีป เปนการนํารูปทรงของคนกับสัตวมาปะติปะตอกันโดยไมคํานึงถึงหลักความเปนจริงมี
ลักษณะผลงานเหมือนกับศิลปะเหนือจริง (Surrealist) ที่เปนการนําเสนอรูปทรงสัญลักษณเพื่อ
สื่อสารบอกเลาเรื่องราว ความคิดผสมผสานจินตนาการความรูสึกในลักษณะภาพแบบเหนือจริง
เป นการผสมภาพในส ว นลึกของจิต เขากั บ ภาพฟุงฝน แตที่ต างไปจากศิลปะเซอรเ รีย ลิสตของ
ตะวันตกก็คือ การนําภาพสัญญะ จากคติ ความเชื่อแบบไทยมาใชในการแสดงออกของอารมณและ
ความรู สึ ก ที่ ถู ก ซ อ นเร น อยู ใ นประสบการณ ข องตนเอง ประที ป ได เ ชื่ อ มโยงเทคนิ ค วิ ธี ก าร
แสดงออก การสรางภาพแบบเหนือจริง (Surrealist) มาประยุกตผสมผสานเขากับ ความคิดและ
เนื้อหาทางวัฒนธรรมไทย ใชรูปทรงที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว โดยนําเสนอ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา การดํารงชีวิตของคนในสังคมเมืองและวัฒนธรรมไทย ในลักษณะการ
วิพากษ แตก็ไมไดถึงขั้นตอตานคานิยมทางสังคม ศาสนาอยางพวกเซอเรียลิสมดั้งเดิมทํา เพราะ
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องคกรศาสนาของบานเราไมไดยุงเกี่ยวหรือมีบทบาททางการเมืองอยางตะวันตก ผลงานจิตรกรรม
เซอรเรียลิสมในแบบของประทีปจึงความแตกตางกับลัทธิเซอรเรียลิสมของตะวันตก
จากบทสัมภาษณ (ในวันจันทรที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555) ประทีปไดกลาวถึงพัฒนาการ
ของการทํางานของตนเองไววา
ผลงานในยุคแรกของผม เปนผลงานเขียนวิว เปนรูปที่ไดจากไปเที่ยวชายทะเล ยุคที่
สองก็จะเปนแบบเหนือจริง (Surealist) เริ่มมีคนมาผสมกับบรรยากาศที่เราไปเที่ยว เอา
แนวความคิดเกี่ยวกับธรรมมะมาใช เพราะชวงนั้นผมบวช โดยยุคแรกจะเปนการคนหา
ตัวตน เปน Realisticธรรมดา ไดจากการไปเที่ยว และยุคที่สามเปนยุคคนหาตัวตนทาง
ศิลปะ วาเราจะไปทางไหนในการนําเสนองานศิลปะ หรือวาเราจะเปนแบบเฉลิมชัย หรือ
เปนแบบอิมเพรสชั่นนิสต เราก็เขียนสัตว อยางชวงที่เริ่มเขียนงานแบบ Realistic เหมือน
จริง เริ่มจะมีความSur. ในแบบ dramatic นําเรื่องของรามยณะมาใช และชวงที่พอไปเจอ
ทุงนา เราก็เอามาเขียนSubject แบบทุงนามาเขียน เราก็เริ่มพัฒนาความเนียบขึ้นเรื่อย ๆ

ผูศึกษาไดจําแนกผลงานในแตละยุคสมัยของประทีป ที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตว ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการอยางชัดเจน ดังนี้
1. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 1 พ.ศ. 2537-2538
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ ปรากฏในผลงานจิตรกรรมของ
ประทีปชวงนี้เปนรูปแบบของแนวเหนือจริง ที่นําภาพลักษณระหวางคนกับสัตว มาสรางรูปทรง
สัญลักษณในการเปรียบเทียบสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติกับมนุษย แฝงนัยยะความคิดหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา ผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปใน
ชวงเวลานี้ ปรากฏในผลงานนิทรรศการ ดังนี้
1.2 ผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ "Thai's Past ... This's Present" ในป
2538/1995 ผลงานที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในจิตรกรรมชุดนี้ของประทีป
ไดแก
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ภาพที่ 66 พักเหนื่อย พ.ศ.2537 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 120 x 180 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 41.

ภาพที่ 67 คชบัว พ.ศ. 2538 ลายเสนหมึกดําบนไม ขนาด 110 x 140 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 40.
2. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 2 พ.ศ. 2539-2542
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงเวลานี้ของประทีป มีลักษณะ
ของภาพจิตรกรรมแบบเหนือจริง (Surrealist) ที่ใชความงามของสิ่งสองสิ่งที่กระทบตอสภาวะ
อารมณ ความรูสึกของตนเองที่มีตอสิ่งนั่น ในที่นี้คือ สรีระรางกายของเพศหญิงกับสัตวมาผสมเขา
ดวยกันจนกลายเปนภาพสัญลักษณที่แสดงความรูสึกที่ตนเองมีตอเพศหญิง และเรื่องราวรามเกียรติ์
กับความทรงจําในวัยเด็ก
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ผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปใน
ชวงเวลานี้ ปรากฏในผลงานนิทรรศการ ดังนี้
2.1 ผลงานรวมแสดงในนิทรรศการ “Beauty of passion”หรือ “สุนทรียภาพแหง
อารมณ” ในพ.ศ. 2540 ณ วังสวนผักกาด ผลงานของประทีปที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตวในนิทรรศการครั้งนี้ คือ

ภาพที่ 68 เธอผูหายไปจากใจฉัน พ.ศ. 2539 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 42.
2.2 ผลงานนิทรรศการ “A belief ” หรือ “ศรัทธา” ในพ.ศ. 2541 ณ บานเจาพระยา
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานชวงนี้ของประทีปไดรับอิทธิพลจากเรื่องราว
อุดมคติของรามเกียรติ์ ที่มีการนําเสนอตัวละครที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว ผสมผสานกับเทคนิค
วิธีการนําเสนอของศิลปะสมัยใหมที่ไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก จนเปนผลงานที่สะทอน
ความเป น ตะวั น ออกที่ ร ว มสมั ย ผลงานที่ มี ก ารผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว ใ น
จิตรกรรมชุดนี้ของประทีป คือ
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ภาพที่ 69 เมียลิง/สุพรรณมัจฉา พ.ศ. 2541 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม.
ที่มา: 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 ประทีปไดนําภาพลักษณของมนุษยกับสัตวมาใชในลักษณะภาพครึ่ง
คนครึ่งสัตว ซึ่งนัยยะที่ตองการนําเสนอคือ ความงามของธรรมชาติ และเรื่องราวของสภาวะอารมณ
ชั่วขณะหนึ่งที่ประทีปครุนเกี่ยวกับตนเองและธรรมชาติ ภาพผลงานมีการใชรูปทรงที่เหนือจริงโดย
ตองอาศัยการตีความ เปนรูปทรงสัญลักษณที่มาจากความเพอฝนไปตามจินตนาการความรูสึกของ
ตนเอง ผลงานจิตรกรรมในชุดนี้ของประทีปที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก
ภาพจิตรกรรม ฝนเดือนหก และบัวตูมบัวบาน

ภาพที่ 70 ฝนเดือนหก พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 50.
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ภาพที่ 71 บัวตูมบัวบาน พ.ศ. 2542 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 77 x 97 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 50.
3. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 3 พ.ศ. 2543-2554
การผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว ใ นงานจิ ต รกรรมของประที ป ใน
ชวงเวลานี้ เกิดจากขึ้นจากปจจัยที่มีจากสังคม การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และสภาวะจิตของ
ตนเอง สงผลใหมีการแทนคาภาพลักษณระหวางกับสัตวที่แฝงนัยยะความหมายที่หลากหลาย
ดังเชน มีการใชภาพลักษณของสัตวมาเปรียบแทนพฤติกรรมของมนุษยในสังคมเมือง ซึ่งเปนการ
นําเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยในชวงเวลานั้น ๆ และนําภาพลักษณระหวางคน
กับสัตวมาแทนคาสภาวะจิตใจ ความรูสึก อารมณ แสดงทัศนคติที่สะทอนมุมมองที่ตนเองมีตอ
เรื่ อ งราวจากสิ่ ง ต า ง ๆ ที่ ต นเองประสบหรื อ จากสภาวะภายในจิ ต ใจ รวมทั้ ง การผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่เกิดขึ้นยังมีที่มาจากการนําเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทย และ
ทัศนคติทางพระพุทธศาสนา ผลงานจิตรกรรมชวงนี้ของประทีปจึงเสมือนเปนการเลาเรื่องภาพ
เหตุการณตาง ๆ ที่มากระทบตอความรูสึกของตนเอง
ลักษณะภาพการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานของประทีปมี
การปะติประรูปทรงระหวางคนกับสัตวในลักษณะภาพครึ่งคนครึ่งสัตว คือสวนบนเปนหัวสัตว
ทอนลางเปนมนุษย ซึ่งลวนเปนการผสมรูปทรงจากจิตไรสํานึก จินตนาการ และความเพอฝนของ
ประทีปเอง รูปทรงที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะแบบเหนือจริง แฝงสัญลักษณทางความคิดของตนเองผาน
การใชภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
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 ผลงานที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
งานจิตรกรรมชุดนี้ของประทีป ไดแก

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

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

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

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

ภาพที่ 79 เรื่องเลาของปลาตีน พ.ศ. 2545 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการทองรอง สมองพูด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 17.
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ภาพที่ 80 ปายสี พ.ศ. 2545 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด ขนาด 110 x 150 ซม.
ที่มา: 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
ของประทีปยังคงมีการใชภาพครึ่งคนครึ่งสัตวในการปะติปะตอรูปทรงที่ดูเหนือจริง ภาพผลงานจะ
ใชภาพเปลือยของผูหญิงในการนําเสนอความงามของสรีระเพศหญิง ใชภาพลักษณของสัตวทะเล
เปนสัญลักษณที่แฝงนันยะทางเพศ ซึ่งประทีปไดนําเรื่องราวหรือสิ่งที่กระทบความรูสึกของตนเอง
นําเสนอโดยผานการผสมผสานรูปทรงจากจิตไรสํานึก จินตนาการ ความรูสึก ความเพอฝน ซึ่งที่
เปนรูปแบบและกลวิธีในการนําเสนอแบบเซอรเรียลิสม ผลงานจิตรกรรมของประทีปในชุดนี้ที่มี
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกันสัตวในผลงาน ไดแก

ภาพที่ 81 สมิหรา พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 130 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 2.
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ภาพที่ 82 ผูหญิงของโกงแกง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 95 x 177 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 3.

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

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

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

ภาพที่ 87 แรมใจ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการอารมณชีกอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 15
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ภาพที่ 88 โปะแตก พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม.
ที่มา: 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 สวนใหญเปนภาพที่เนนตัวประทีปเองผสมกับสัตว ซึ่งการใชสัตวมาสรางสรรคผลงาน
ครั้งนี้ แฝงนัยยะความหมายเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตัวเขาเอง โดยเห็นไดจากภาพครึ่งคนครึ่งสัตว
หัวเปนชางลําตัวเปนคน เพราะชาง เปนความหมายที่มาจาก คชบัว สวนเสือ เปนความหมายที่มาป
ขาล ปเกิดของประทีป การนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับคติ ความเชื่อ ปรัชญาทางพุทธศาสนา ที่เปน
ลักษณะความคิดแบบอุดมคติ เปนการตอกย้ําใหผลงานของประทีปมีความเหนือจริงที่สมบูรณทั้ง
เนื้อหาและรูปแบบผลงาน กลาวไดวาการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปใน
ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เปนภาพที่ผสมผสานรูปทรงจากจินตนาการที่เพอฝนในโลกที่ไมมีอยูจริง
ผลงานจิตรกรรมของประทีปชุดนี้ที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก

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

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

ภาพที่ 92 การเดินทางสูโลกหนา V พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160 x 260 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2550), 35-36.
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ภาพที่ 93 การเดินทางสูโลกหนา III พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 160x260 ซม.
ที่มา: 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) มาพัฒนาสรางสรรคภาพผลงานที่เปนการเลาเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง นํา
ความคิดฝนของตนเองและสิ่งที่ประสบพบเห็นในสังคมมาถายทอดเปนภาพสูผูชมในลักษณะภาพ
เลาเรื่องแบบเหนือจริง จากบทสัมภาษณ (ในวันจันทรที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555) ประทีปได
กลาวถึงผลงานภาพเขียนชุดนี้วา
“เรื่ อ งราวของผลงานในชุ ด นี้ เ กี่ ย วกั บ การเดิ น ทางสู โ ลกหน า แต ก็ ยั ง หวน
กลับมาทํางานในConcept เดิม (เพอเจอ) เพราะผลงานอาจจะมีไมมากพอ ผลงานเกือบทุกชิ้นใน
นิทรรศการครั้งนี้เกี่ยวกับโลกหนา เนื้อหาอยากเขียนที่เราฝนเพอไปเองวาโลกหนาจะเปนแบบนี้
โลกหนาจะเปนแบบนั้น และนําเอาคนสัตวสิ่งของเขาไปใสในงานและบรรยากาศที่แปลก ๆ ”
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวยังคงรูปแบบเดิม ซึ่งเปนภาพครึ่ง
คนครึ่งสัตวและมีการนําสัญญะที่แทนคาตัวเองแฝงอยูในผลงานนั่นก็คือ เสือ กับ ชาง ที่ถูกนํามา
ผสานผสานเขากับสรีระของมนุษยเพศชาย ผลงานจิตรกรรมของประทีปชุดนี้ที่มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก
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ภาพที่ 94 บันทึกของคนชางฝน พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 80 x 100 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 5.

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

ภาพที่ 96 ความรักของหอยทาก พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 115 x 140 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 16.
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ภาพที่ 97 ฝนซ้ําซาก พ.ศ. 2553 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 21-22.
เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
เกียรติอนันต จบการศึกษาปริญญาตรี (พ.ศ.2549) และปริญญาโท (พ.ศ.2552) จากคณะ
จิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปาการ ผลงานจิตรกรรมของเกียรติอนันตเปนที่รูจักและไดรับการยอบ
รับในวงการศิลปะรวมสมัยของไทยวา เปนศิลปนรุนใหมที่ผลงานมีแนวทางการสรางสรรคที่มี
รูปแบบเอกลักษณเฉพาะตน เกียรติอนันตเริ่มสงผลงานสูเวทีการประกวดศิลปะตาง ๆ ตั้งพ.ศ.
2547 เรื่อยมา และไดรับรางวัลในหลายระดับ จนกระทั่งครั้งลาสุดไดรับรางวัลประกาศเกียรตินิยม
อันดับ 1 เหรียญทอง ศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 55 พ.ศ. 2552
ผลงานจิตรกรรมของเกียรติอนันต มีการนําเสนอดวยรูปทรงของคนผสมผสานเขากับ
สัตว ในเชิงภาพสัญลักษณที่เปนการแทนคาของบุคลิกภาพของมนุษย ในลักษณะการสื่อสารเนื้อหา
เรื่องราวอยางตรงไปตรงมาสูผูชม โดยลักษณะการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
ผลงานของเกียรติอนันตเปนการสรางสรรคออกแบบลักษณะตัวการตูน ผานการคลี่คลาย ตัดทอน
รูปทรงตามจินตนาการหรือรูปแบบที่ยังคงสื่อแสดงใหเขาใจวาเปนรูปทรงของอะไร (Representational)
ซึ่งนํารูปแบบของศิลปะเหนือจริง (Surrealist) ที่จะรูปทรงของสิ่งที่ตางชนิดกันเชื่อมโยงเขาดวยกัน
ตามมาจินตนาการ มีลักษณะสีหนาตัวละครที่มีความแตกตางกัน อยูในอิริยาบถทาทางที่หลากหลาย
ราวกับมีชีวิตจริง ซึ่งนับเปนจุดเดนที่สามารถดึงดูดใหมองและพิจารณาไปยังตัวการตูนทุกตัวที่
ปรากฏในผลงาน เนื้อหาผลงานสวนใหญเกี่ยวกับวิถีชีวิตสภาวะของอารมณตาง ๆ ที่สงผลตอการ
แสดงพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ของมนุษยในยุคสังคมแบบทุนนิยม ลักษณะผลงานเปนภาพเลา
เรื่อง เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
ผลงานของเกียรติอนันตที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวปรากฏตั้งแต
พ.ศ. 2547-2553 ถึงแมวาจะมีชวงเวลาในการสรางสรรคที่ยังไมยาวนานเทาไรนัก แตเนื่องดวยอายุ
และยุคสมัยที่เกียรติอนันตเริ่มสรางสรรคผลงานอยูในชวงเวลาใกลเคียงกับปจจุบันที่เปนยุคของ
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ความหลากหลายทางความคิดและรูปแบบศิลปะใหม ๆ เกิดขึ้นมากมาย ผลงานจึงสะทอนใหเห็นอีก
รูปแบบหนึ่งที่ตางออกไปจากถวัลยและประทีป และเกียรติอนันตเปนศิลปนรุนใหมคนเดียวที่
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวไดอยาง
ชัดเจนทั้งเนื้อหาและรูปแบบการสรางสรรค ผูศึกษาไดจําแนกผลงานในแตละยุคสมัยของเกียรติ
อนันต ที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการอยาง
ชัดเจน ดังนี้
1. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 1 พ.ศ. 2547-2548
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานของเกียรติอนันตชวงเวลานี้
เกิดจากการจําจดพฤติกรรม สัญชาตญาณของมนุษยและสัตวในลักษณะเฉพาะตน เปนการนํา
รูปทรงมาผสมผสานกันเพื่อใหเกิดการแทนคาภาพลักษณของมนุษยในสังคมเมือง รูปแบบตัวละคร
แตละตัวเสมือนเครื่องมือในการนําเสนอภาพเรื่องราวที่มาจากจินตนาการที่หลุดพนจากความเปน
จริง อันสะทอนใหเห็นภาพของสภาวะอารมณ การแสวงหาตัวตนของคนเมืองมี่มาจากการตีความ
และแฝงสัญลักษณเฉพาะของเกียรติอนันตเอง ผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันตชวงเวลานี้คือ
ผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคชวงกอนศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547-2548

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

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

ภาพที่ 101 ไมมีชื่อ พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 250 x 100 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 47.
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ภาพที่ 102 ถายรูปหมู พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 300 x 130 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 49.

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

ภาพที่ 104 แกงค BAD พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 180 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 78.

74

ภาพที่ 105 บันทึกจากสวนที่ขาดหาย 510 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 130 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตมนุษย และ ภัยอันตราย” (ศิลปนิพนธปริญญาบัญฑิต
สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 55.
2. ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 2 พ.ศ. 2549-2553
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในระยะนี้ยังคงมีรูปแบบลักษณะไม
ตางไปจากเดิมมากนัก แตจะเนนพัฒนาทักษะเทคนิคการสรางสรรคที่หลากหลาย ลดทอนเทคนิค
ตาง ๆ ที่เคยใชในการสรางสรรคระยะแรก มีการออกแบบลักษณะของคนที่ผสมผสานกับสัตวใหมี
ความแตกตางกันมากขึ้น โดยผลงานปรากฏการใชรูปทรงคนที่ผสมผสานภาพลักษณของสัตว ใน
ลักษณะของการจัดวางองคประกอบขนาดใหญ และแฝงอยูในรายละเอียดเล็ก ๆ มากมาย เนนการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ใหความรูสึกของรูปทรงที่มาจากอารมณสวนตัว ณ
ขณะนั้น เนื้อหาของผลงานจึงมีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนการนําเสนอภาพผลงานที่
เกิดจากการจดจําเรื่องราว วัตถุหรือสิ่งตาง ๆ รอบตัว ผลงานในชวงนี้เกียรติอนันตยังคงหยิบยืม
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวมาใชในเชิงภาพสัญลักษณ ผลงานที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในชุดนี้ ไดแก
2.1 ผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคชวงหลังงานศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2549 นิทรรศการ Parallel Universe ในป 2550 ซึ่งเปนการคัดเลือกผลงานตั้งแตพ.ศ. 2547-2549 มา
จัดแสดง ณ Number 1 Gallery ผลงานที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชุดนี้
ไดแก
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ภาพที่ 106 N 6681 พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 200 x 200 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 89.

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

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

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

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

4

ภาพที่ 112 Olympus พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 40 x 80 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 91.

ภาพที่ 113 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2550 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 90 x 120 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, หนูขอนําเสนอ, เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2554, เขาถึงไดจาก https://
www.facebook.com/photo.php?fbid=124900877326&set=a.124891647326.117211.525682326&t
ype=3&theater,2552
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2.3 ผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคชวงกอนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท พ.ศ. 2551

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

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

ภาพที่ 117 เชื่อ พ.ศ. 2551 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 45 x 120 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 104.
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2.4 ผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคชวงงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโท พ.ศ. 2552
ชื่อวิทยานิพนธของเกียรติอนันต คือ วิถีชีวิตแนวสุขนิยม ผลงานจิตรกรรมที่มี
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก

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

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

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

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

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

ภาพที่ 125 นิทานมหานคร พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 190 x 400 ซม.
ที่มา: Kiatanan Iamchan, Metropolitan Tales (Bangkok: n.p., 2010), 25.
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ภาพที่ 126 โลกที่หมุนดวยความเพลิน พ.ศ. 2553 วาดเสนบนกระดาษ ขนาด 160 x 250 ซม.
ที่มา: Kiatanan Iamchan, Metropolitan Tales (Bangkok: n.p., 2010), 17.

บทที่ 4
แนวคิด รูปแบบ และการใชเอกลักษณไทยที่ปรากฏในการสรางสรรคการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทย
แนวคิดการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
1. ถวัลย ดัชนี
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย เปนการผสมผสานรูปทรง
ในแบบภาพสัญลักษณที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตีความของถวัลย ผลงานสวนใหญมุงเนน
นําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาตะวันออก คติความเชื่อตาง ๆ ทางศาสนาพุทธ พราหมณ และ
ฮินดู รวมทั้งสะทอนแนวคิดในการแทนคาภาพลักษณของเทพเจา ตัวละครตามตํานานความเชื่อ
ทางศาสนาในลักษณะนํามาสื่อความออกมาเปนภาพลักษณใหมในรูปแบบที่มาจากทัศนคติ มุมมอง
และภาพจินตนาการของถวัลยเอง แตยังคงเรื่องราวนําเสนอแนวคิดที่มาจากหลักปรัชญา คติความ
เชื่อนั้น ๆ อยู โดยจะปรากฎใหเห็นในผลงานทุกชวงของถวัลย ตั้งแตชวงที่ 1-3 (พ.ศ. 2514-2546)
ดังเชน
ภาพผลงานจิตรกรรมชุดนิ้วหัวแมมืออังคุธ พ.ศ. 2544 (ภาพที่ 49-52) ถวัลยไดนํา
สัญลักษณความเชื่อของกรีก โรมัน ในเรื่องของการยกนิ้ว ที่ถูกนํามาใชเปนการแทนคาของการเปน
ผูนํา ผูตัดชีวิตมนุษย กําหนดวาจะใหผูนั้นมีชีวิตอยูหรือตาย โดยสําหรับการยกนิ้วใหกับผูนํา นักรบ
วี ร ชน แม ทั พ นายกอง ผู พิ ชิ ต ให ชูนิ้ ว หั ว แมมื อขึ้ น แต ใ นทางกลั บ กั น ถา คว่ํ าหั ว แมมื อ ลงจะมี
ความหมายถึง การกําหนดความตาย ซึ่งผลงานชุดนี้ถวัลยสื่อในเรื่องของวิถีชีวิต กรรม และกระแส
กรรม
ภาพผลงานจิตรกรรมชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 (ภาพที่ 59-63) สัตวที่
นํามาใชจะเปนสัตวที่มีความหมายของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งเกิดขึ้นจากการตีความของ
ถวัลยเอง ในการแทนคารูปทรงตาง ๆ ของสัตวที่แฝงเรื่องของโลกธาตุ โดยมีนัยยะวาสิ่งตาง ๆ ใน
โลกมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ตางประกอบไปดวยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และถวัลยไดนํา
ความเชื่อนี้ไปเชื่อมโยงเขากับความเชื่อทางพุทธศาสนาที่วา โลกนี้มีดีก็มีชั่ว มีมืดก็มีสวาง มีออนก็มี
แข็งเหมือนกัน ซึ่งรูปทรงของสัตวที่สื่อถึงธาตุทั้ง 4 ที่ถวัลยนํามาใชในการสรางสรรคผลงานชุดนี้
ไดแก เหยี่ยว แทนคา ธาตุน้ํา เสือ แทนคา ธาตุไฟ ลิงลม แมลง และมา แทนคา ธาตุลม งู แทนคา
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ธาตุน้ํา และชาง แทนคา ธาตุดิน เปนตน โดยมีการจัดวางผสมผสานรูปทรงในลักษณะที่ทับซอน
กั น อั น นื่ อ งมาจากการเชื่ อ มโยงรู ป ทรงที่ ต อ งการสื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ความหมายตามแต ธ าตุ ที่ มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ภาพผลงานจิตรกรรม ชุดรอยสัก พ.ศ. 2546 (ภาพที่ 64-65) จากบทสัมภาษณของ
ถวัลยที่ปรากฎอยูในหนังสือ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมในประเทศไทย พ.ศ.
2507-2527 ของ ศาสตราจารย ดร. สดชื่น ชัยประสาธน ถวัลยไดกลาวถึงสาเหตุที่มักจะนําตาสัตว
แทรกอยูในผลงานวา
สืบเนื่องจากเวลาที่ไปลาสัตวนั้นสิ่งที่มองเห็นไดในตอนกลางคืน จะมีเพียงตาของมัน
ตาสัตวที่จองมาที่ตนสามารถสื่อถึงความรูสึกที่สัมผัสไดวา พวกมันกลัวหรือกลา เขาก็จะ
จดจําดวงตาของมัน ไมวาเปนตานก ตาสัตวกินหญา ตาเสือหรือสัตวกินเนื้อจะมีขนาดไหน
รวมทั้งตาคนแตละที่มองกันก็เปนหนาตางของจิตวิญญาณที่แสดงความรูสึกออกมา (สดชื่น
ชัยประสาธน, 2527: 91)

จากขอมูลนี้ทําใหทราบวาการที่ถวัลยนําดวงตาสัตวมาใชแทรกอยูภายในลําตัวตาม
กลามเนื้อของมนุษยอยางกลมกลืนจนดูเหมือนกับภาพรอยสักที่อยูบนผิวหนัง เพื่อตองการสะทอน
ใหเห็นความรูสึกตาง ๆ ที่อยูภายในจิตใจของมนุษย โดยถวัลยนําดวงตาของสัตว และใบหนาของ
สัตวชนิดตาง ๆ เชน เสือ นก งู ฯลฯ มาแทนคา ซึ่งแตละตัวมีการแสดงสีหนา ทาทางแตละตัวที่
ตางกันออกไปตามการแสดงออกจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติ เชน เสือที่มีดวงตาที่บงบอกถึง
ความดุราย ซึ่งเปนการแฝงนัยยะที่เปรียบเปรยความรูสึกภายในของมนุษยที่ซอนอยูภายใน
2. ประทีป คชบัว
การสรางสรรคผลงานของประทีป คชบัว นําเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากประสบการณ
สวนตัวที่ตนเองพบเจอ และการับรูเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาถายทอดเปนภาพผลงาน
จิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่สะทอนใหเห็นถึงสภาวะอารมณของ
ผูคน และหวงอารมณ ความคิด ณ ชั่วขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นในตัวเอง ภาพผลงานประกอบไปดวยสิ่ง
ตาง ๆ ที่เ กิด ขึ้นภายในจิตใจของมนุษยเอง และความสั มพัน ธระหวางมนุษ ยกับธรรมชาติตาม
ทัศนคติความเชื่อแบบไทย
ความฝ น และจิ น ตนาการเปน สิ่ ง ปรากฏอยู ใ นผลงานจิ ต รกรรมแทบทุ ก ชิ้ น ของ
ประทีปที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ประทีปไดใชความฝนและจินตนาการมา
ถายทอดประสบการณ สภาวะความรูสึกที่ตนมีตอเรื่องราว เหตุการณในชีวิตประจําวัน จากพื้นฐาน
ความคิด ลักษณะทางวัฒนธรรมแบบตะวันออก รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
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สัตวของประทีปจึงแฝงสัญลักษณ ที่ตองตีความโดยใชพื้นฐานลักษณะทางความคิดแบบตะวันออก
รวมทั้งคติความเชื่อ ความศรัทธา หลักการสอนทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของคนไทยในทุกยุคทุกสมัย
ลักษณะรูปทรงที่ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปเปนภาพ
จินตนาการเฉพาะของประทีปเองที่มาจากเรื่องราวความคิด ความรูสึกที่มีตอผูคนในสังคม ซึ่งมี
พื้นฐานมาจากบริบทและความเชื่อทางวัฒนธรรมและศาสนาในแบบไทย และจากสภาวะอารมณ
ความรูสึกสวนตัวตอสิ่งตาง ๆ ที่มากระทบภายจิตใจ ภาพลักษณของสัตวตาง ๆ ที่เลือกนํามาใชเพื่อ
แทนคาพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งสะทอนหวงอารมณ ความรูสึก ความคิดของ
ตนเอง ณ ชั่วขณะหนึ่ง ผลงานของประทีปมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดภาพสัญลักษณในแบบตาง ๆ
ขึ้นมาใหม ซึ่งก็อยูกับเนื้อหาที่จะนําเสนอ และสิ่งที่กระทบตอสภาวะอารมณ ความรูสึกภายในจิตใจ
ณ ชวงเวลานั้น
สัต ว ที่ป ระที ป นํา มาใช ใ นการผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคน ส ว นใหญ จ ะมี
ความหมายเกี่ยวของเฉพาะกับตนเอง บางก็มาจากความชื่นชอบสวนตัว หรือบางก็มาจากการพบ
เห็นรอบ ๆ ใกลตัว ซึ่งจากบทสัมภาษณ (วันจันทรที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555) ประทีปไดกลาวถึง
สาเหตุที่ผลงานปรากฏลักษณะรูปทรงที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไววา
โดยตัว มัน เองมีเ สนหอ ยูแลว คนกับสัต ว ขึ้น อยูกับ วา เราจะหยิบ มัน มาใชใ หมี
ประโยชนอยางไร เพราะเราไมไดเกิดมาในโลกที่มีสองใบ เราไมไดเห็นมนุษยตางดาว
หรือ สิ่งที่มัน ประหลาดแปลกปลอมมารุกเรา จิตใจเราใหเขียน เราก็เลยเขียนคน เขีย น
ผูหญิง สัตว เขียนแมลง เพราะงานพวกนี้จะมีอยูในโลกของศิลปนแถบทุกคน
ผลงานมีการบิดรางกายสิ่งมีชีวิตตาง ๆ เชนแมลงเราอาจจะไมใหทําทาเหมือน
แมลง แตเหมือนคนบาง อยางชางเราก็ใหเขาทําทาเหมือนคน เพราะมันเปนสิ่งใกลตัวที่ใช
เสียดสีมนุษย ถาจะใหเขียนสัตวซื่อ ๆ เชน ตะกั่วตัวหนึ่งนอนอยูบนเฟรมผาใบมันก็ไมมี
ประโยชนอะไร ผมชอบบิดรางกายของสัตวหรือแมลงเขามามีสวนรวมกับรางกายมนุษย
เพื่อที่สามารถเขาใจและสัมผัสไดงาย (ประทีป คชบัว, 2555)

ตัวอยางเชน ภาพผลงานจิตกรรม ความรักของหอยทาก พ.ศ. 2552 (ภาพที่ 96)
ประทีป มีความชอบหอยทากจากลักษณะที่เชื่องชา คอย ๆ คลืบคลานอยางเปนจังหวะ เขาจึงเปรียบ
ตัวเองเหมือนกับหอยทากที่ทํางานสรางสรรคศิลปะที่งดงามไปอยางชา ๆ ไมตองเรงรีบ
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3. เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
ผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต
สวนใหญเปนภาพเลาเรื่อง ถายทอดเรื่องราว เหตุการณตาง ๆ จากประสบการณสวนตัวที่ตนเอง
ประสบพบเจอในชีวิตประจําวันและการรับรูขาวสาร ขอมูลการจากสื่อในรูปแบบตาง ๆ โดยมุงเนน
ใหความสนใจเรื่องของคนในสังคมแบบทุนนิยม ซึ่งเปนสิ่งที่ใกลตัวที่สุดที่ตนเองพบเห็น ผานการ
สังเกต จดจําสภาวะอารมณตาง ๆ ที่ถายทอดมาสูการแสดงออกทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
คนนั้น ๆ ที่มาจากปจจัยหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนทางกายภาพภายนอกที่มาจากบริบททางสังคม
และภายในที่มาจากจิตใจ ที่ลวนเปนสิ่งกระตุนและมีอิทธพลสงผลตอมนุษย
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวสวนใหญจึงเปนสัญลักษณที่แทนคา
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย โดยเกียรติอนันตไดเลือกนําสภาวะพื้นฐานของมนุษย นั้นก็คือ
สภาวะอารมณที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของมนุษยตามธรรมชาติ เชน ความโกรธ ความเกลียดชัง
อิจฉาริษยา ความโลภหรือความตองการ ความกลัว ซึ่งลวนเปนสภาวะที่เกิดขึ้นเองตามอารมณและ
สภาวะที่พบเจอของแตละคน ที่สงอิทธิพลโดยตรงตอการแสดงออกพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
มนุษย รวมทั้งมีการนําสัญชาตณาณของมนุษยและสัตวที่พบเห็นรอบตัว ๆ มาปรียบเทียบกัน โดย
นําภาพลักษณของสัตวนั้น ๆ มาแทนคาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยที่เกิดขึ้นในลักษณะ
ของการวิพากษวิจารณเรื่องราว สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผูคนในสังคมเมือง
ตัวอยางเชน ภาพผลงานจิตรกรรม ฆาตกร พ.ศ. 2552 (ภาพที่ 118) ในภาพผลงาน
จิตรกรรมชิ้นนี้ มีภาพหลักที่ใชรูปทรงครึ่งคนครึ่งสัตว คือมีทอนบนเปนคนแตสวนลางเปนมา และ
รูปทรงสรีระรางกายที่เปนมนุษยทั้งหมดแตกลับมีหูของกระตายงอกออกมาจากหัวเสมือนเปน
สวนประกอบหนึ่งของรางกายมนุษย ซึ่งเกียรติอนันตนําสัญชาตญาณของมาที่ทรงพลัง และกาวราว
นําสัญชาตญาณของกระตายที่มีออนแอมาแทนพฤติกรรมของมนุษยที่กดขี่ ตอสูกัน เพื่อแยงชิง
อํานาจในสังคม
รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
1. ถวัลย ดัชนี
รูปแบบผลงานในแตละชวงสมัย มีการสรางสรรคพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ
ศิลปะเซอรเรียลิสม และการนํารูปแบบของศิลปะแบบประเพณีไทยมาผสมผสานจนพัฒนามาสู
รูปแบบเฉพาะตน ซึ่งรูปทรงที่การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยมีลักษณะ
รูปแบบดังตอไปนี้
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1.1 มีลักษณะการวาดรูปทรงของสรีระรางกายของผูชายที่เปลือยเปลา ที่คลายกับ
หลักกายวิภาคของยุคฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) รูปทรงที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของถวัลยแสดงใหเห็นโครงสรางสัดสวนรางกายของมนุษยที่เปลือยเปลา ซึ่งมี
ลั ก ษณะการวาดที่ เ น น ในเรื่ อ งของความงามของโครงสร า งร า งกาย ให มี สั ด ส ว นต า ง ๆ และ
กลามเนื้อที่ชัดเจน โดยมีลักษณะคลายกับหลักกายวิภาคของยุคฟนฟูวิทยาการ โดยจะปรากฎให
เห็นในผลงานทุกชวงของถวัลย ตั้งแตชวงที่ 1-3 (พ.ศ. 2514-2546)
ผูศึกษาไดนําผลงานของถวัลยไปเปรียบเทียบกับศิลปนในยุคนี้ ซึ่งทําใหพบวา
ลักษณะการวาดโครงสราง สัดสวนตาง ๆ ของผูชายที่เปลือยเปลาของถวัลยมีความคลายคลึงกับ
ผลงานของ ไมเคิลแอนเจโล หรือมิเคลันเจโล (Michelangelo Bounaroti) จิตรกรและสถาปนิกในยุค
ฟนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ของศิลปะตะวันตกใน ค.ศ. 1475-1564 ที่นําเสนอความงาม
ของรางกายมนุษยในเชิงอุดมคติ ซึ่งเปนผลมาจากความเชื่อลัทธิมนุษยนิยม ตามคตินิยมของเพลโต
ไมเคิลแอนเจโลใหคุณคากับภาพสรีระที่เปลือยเปลาของมนุษย ผลงานจะเนนการวาดกลามเนื้อที่
สมบูรณ แข็งแรง แสดงความงามทางธรรมชาติของมนุษย โดยมีการใหคาน้ําหนัก และปรากฏ
ทิศทางของแสงอยางชัดเจน
ลั ก ษณะการวาดภาพสรี ร ะร า งกายของผู ช ายที่ เ ปลื อ ยเปล า ของถวั ล ย ซึ่ ง มี
ลักษณะคลายกับไมเคิลแอนเจโล คือ
1. การเขียนสัดสวนรางกายที่เปลือยเปลาของผูชายที่มีรูปราง ที่แสดงโครงสราง
ของกลามเนื้อที่มีลักษณะที่ดูหนาและใหญ การวาดขอมือ ขอเทาและขนาดมือเทาที่มีขนาดใหญ
เปนพิเศษ
2. การวาดเสนที่เนนใหคาน้ําหนัก และทิศทางของแสงที่ชัดเจน

ภาพที่ 127 CA (มหาชนก) พ.ศ. 2519 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200x150 ซม.
ที่มา: Klaus Wenk, The Buddhist Art of Thawan Datchani: Drawing and Painting. (Zurich:
Inigo Von Oppersdoff Pubisher, 1981), 127.
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ภาพที่ 128 XVI Back view of standing nude man, c. 1506-8
ที่มา: Pedretti Carlo, Leonardo : a study in chronology and style (London: Johonson Reprint
Company Ltd., 1973), 76.
1.2 มีการปะติปะตอรูปทรงระหวางคนกับสัตวอยางเสรี ไดรับอิทธิพลมาจาก
รูป แบบศิ ลปะเซอร เ รีย ลิ สม การผสมผสานภาพลั ก ษณร ะหวา งคนกั บ สั ต ว ใ นผลงานจิต กรรม
ชวงแรก ๆ ที่กลับมาหลังจากจบการศึกษาที่ประเทศเนเธอรแลนด มีการใชรูปทรงของคนและสัตว
โดยปะติดปะตอรูปทรงเขาดวยกันอยางเสรีไมคํานึงถึงหลักความเปนจริง ซึ่งมีรูปแบบที่คลายคลึง
กับรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสม ดังปรากฎใหเห็นในผลงานจิตรกรรมชวงที่ 1 (พ.ศ.2514-2524)
ดังเชนภาพจิตรกรรม มหาชนก พ.ศ. 2519 (ภาพที่ 28) และภาพจิตรกรรม
จันทรกุมาร พ.ศ. 2517 (ภาพที่ 35) เปนตน
เมื่อผูศึกษานํารูปทรงที่มีลักษณะการผสมผสานภาพลักษณหวางคนกับสัตวที่
ปรากฎในผลงานจิตรกรรมในชวงระยะแรกนี้ของถวลัยไปเทียบเคียงกับผลงานของจิตรกรในกลุม
เซอรเรียลิสมพบวามีลักษณะการผสมผสานเชื่อมตอรูปทรงระหวางคนกับสัตวคลายกับ เรเน มาก
ริตต (Rene Magritte) ในภาพ L’Invention collective ป 1935 (ภาพที่ 3) ซึ่งมีลักษณะครึ่งคนครึ่ง
ปลา และมีวิธีการของปะติปะตอ จัดวางรูปทรงวัตถุเขาดวยกันอยางเสรีคลายกับ ซวาดรอ ดารี่
(Salvador Dali) ดังเชนในภาพผลงาน Cannibalism ป1936 เปนตน

91

ภาพที่ 129 เชือดเนื้อกิน ค.ศ. 1936
ที่มา: หนึ่งธิดา, ดาลี (Dali) (กรุงเทพฯ : พิราบ, 2537), 83.
รูปแบบผลงานของดาลีมีอิทธิตอรูปแบบการจัดวางรูปทรงที่มีการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยอยางเห็นไดชัด ตามที่ ศ.ดร. สดชื่น ชัยประสาธน ได
วิเคราะหผลงานของถวัลย และดาลี ในหนังสือ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอรเรียลิสมใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 และ ในหนังสือกวีนิพนธและจิตรกรรมเซอรเรียลิสม ในฝรั่งเศส ค.ศ.
1919-1969 ซึ่งผูศึกษาไดจับใจความ สรุปเนื้อหาไดวา การใชรูปทรงระหวางคนกับสัตวของถวัลยที่
ปรากฎในผลงานชวงระยะแรกนี้ เปนเพียงการหยิบยืมรูปแบบผลงานของดาลี ที่มีการปะติปะตอ
รูปทรงอยางเสรี และการนําเสนอวัตถุดวยวิธีการจิตตาพาธ-วิพากษ ตามที่ดาลีใชวัถตุเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงความเปนจริง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการและความคิดของตนเอง
เป น การสร า งสรรค ภ าพที่ ไ ร เ หตุ ผ ลโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง ความเป น จริ ง เป น ภาพที่ ส ร า งขึ้ น มาจาก
จินตนาการ และนําวัตถุตาง ๆ มาใชในเชิงสัญลักษณที่เปนการแทนคาความหมายเฉพาะตน และ
ถวัลยไดนําเพียงรูปแบบของศิลปะเซอรเรียลิสมที่กลาวถึงขางตนนี้มาใชผสมผสานกับแนวทางของ
ตนเอง โดยถวัลยไดนําความคิดแบบไทยหรือตะวันออกและรูปแบบศิลปะแบบประเพณีไทยมา
ประยุกตใชกับรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสม โดยไมไดนําหลักการแนวคิดแบบลัทธิเซอรเรียลิสม
มาใช
ลักษณะรูปแบบการปะติปะตอเชื่อมโยงระหวางคนกับสัตวของถวัลยจึงเปน
นัยยะที่เหมือนและตางจากจิตรกรในลัทธิเซอรเรียลิสม ดังนี้
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1.2.1 การใชรูปทรงสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูชาย ซึ่งเปนนัยยะทาง
ความคิดที่ตางไปจากเซอรเรียลิสม ผลงานของศิลปนในลัทธิเซอรเรียลิสมสวนมากชอบนําเสนอ
การเชื่อมโยงรูปทรงระหวางคนกับสัตว โดยใชสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูหญิง ซึ่งแทนคา
ผูหญิงเปนเพียงวัตถุ โดยนํามาใชเปนสื่อ ในการตอตานเหตุผล ความเปนจริง การตอตานศานา และ
วิพากษวิจารณสังคมอยางรุนแรง แตผลงานของถวัลยกลับเสนอรางกายที่เปลือยเปลาของผูชาย
ทั้งนี้มาจากการที่ถวัลยปะติปะตอเชื่อมโยงรูปทรงกับสัตว ที่มาจากพื้นฐานความคิดเชิงสัญลักษณ
เพื่อนําเสนอความหมายในเชิงปรัชญาทางพุทธศานา รูปทรงที่ผสมผสานคนและสัตวเขาดวยกัน
สวนใหญจึงมาจากการตีความของถวัลยเอง ที่นําเสนอคติความเชื่อทางพุทธศานา และเหตุที่ถวัลย
ใชสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูชายก็เพื่อการแทนคา เทพเจา ตามตํานานและคติความเชื่อทาง
พุทธศาสนา ซึ่งแสดงใหเห็นวาไมมีนัยยะทางความคิดที่ตอตานศาสนาเหมือนกับลัทธิเซอรเรียลิสม
แตอยางใด
1.2.2 การปะติปะตอรูปทรงระหวางคนกับสัตวอยางเสรี ซึ่งมีนัยยะรูปแบบที่
เหมือนกับเซอรเรียลิสม การผสมสผานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย มีลักษณะการปะติ
ปะตอรูปทรงอยางเสรีโดยไมคํานึงเหตุผลตามหลักความจริง เปนการสรางภาพที่ประกอบไปดวย
รูปทรงของคนและสัตวหลาย ๆ ชนิดเขากันจนกลายเปนรูปทรงใหมขึ้นมา ซึ่งเต็มไปดวยภาพ
สัญลักษณที่แทนคาความหมายตาง ๆ ตามความคิดของตนเอง
1.2.3 การใชรูปทรงสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูชายและสัตวที่ดูสมจริง
(ครึ่งคนครึ่งสัตว) ซึ่งมีนัยยะที่ตางไปจากเซอรเรียลิสม การใชรูปทรงที่ผสมผสานสรีระที่เปลือย
เปลาของผูชายและสัตวที่ดูสมจริง (ครึ่งคนครึ่งสัตว) ของถวัลยไมเปนเรื่องแปลกใหมเหมือนกับ
ลัทธิเซอรเรียลิสมในฝรั่งเศส เพราะไดรับอิทธิพลนํารูปแบบที่สอดคลองกับพื้นฐานเดิมที่ปรากฎใน
งานจิตรกรรมไทยประเพณีมาใช ซึ่งในภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทยก็มีการใชรูปทรงที่ผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่เปนรูปทรงเหนือจริง สวนใหญเปนตัวละครในรามเกียรติ์ และ
สัตวในปาหิมพานต และอสูรที่เปนตํานาน หรือเรื่องเลาแบบอุดมคติ เนื้อหาแฝงแงคิด คติความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา ซึ่งภาพลักษณของตัวละครนั้น ๆ ที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว เปนผลมาจากการ
จินตนากรของชางเขียนไทยโบราณที่ตีความลักษณะตัวละคร และสัตวนั้น ๆ ขึ้นมาเอง โดยอาศัย
ลักษณะที่พรรณนาถึงตัวละครในเนื้อเรื่องมาผสมผสานกับสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ มีลักษณะแบบ
อุดมคติ การสรางสรรคผลงานเกิดขึ้นจากจินตนาการที่เหนือจริงเชนกัน
ลักษณะรูปทรงที่ผสมผสานสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูชายและ
สัตวที่ดูสมจริงในแบบครึ่งคนครึ่งสัตวของถวัลยจึงมีนัยยะที่ตางไปจากเซอรเรียลิสมตรงที่บริบท
ทางความคิด ซึ่งถวัลยไดนํารูปแบบประเพณีมาใชที่สวนใหญก็เปนการสรางรูปลักษณใหม จากการ
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นําตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ และสัตวปาหิมพานต อสูร เทพเจา ตามตํานานความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา พราหมณ ฮินดู ที่ยังคงเนื้อหาคติความเชื่อ ปรัชญาทางพุทธศาสนานั้น ๆ หรือนําสัตวตาง ๆ
ที่เปนสัญลักษณทางความคิดของถวัลยที่สื่อถึงคติความเชื่อ ปรัชญาทางพุทธศาสนา ดังเชน

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

ภาพที่ 131 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระพหรม วัดโบสถสามเสน (โบสถ)
ที่มา: คณะสงฆวัดสุทัศนเทพวราราม, ภาพเกี่ยวกับวรรณคดีไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2526), 139.
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จากผลงานของถวัลยภาพที่ 130 และผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด
โบสถสามเสนภาพที่ 131 ในขางตน ทั้ง 2 ผลงานเปนภาพพระพรหมซึ่งเปนเทพเจาในความเชื่อของ
ฮินดูเหมือนกัน แตผลงานของถวัลยมีความแตกตางจากรูปแบบที่ปรากฏในงานจิตรกรรมไทย
ประเพณี อ ย า งเห็ น ได ชั ด โดยถวั ล ย ไ ด นํ า เสนอรู ป ทรงที่ มี ก ารนํ า ภาพลั ก ษณ ข องสั ต ว ม าเป น
สัญลักษณที่สื่อถึงพระพรหมที่มาจากการตีความของตนเอง
2.1.4 มีการใชสรีระรางกายของคนและสัตวในลักษณะรูปทรงแบบเหนือจริง
กึ่งนามธรรม การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่เปนรูปทรงแบบเหนือจริงกึ่งนามธรรม
คื อ การที่ ถ วั ล ย นํ า สรี ร ะร า งกายของมนุ ษ ย แ ค บ างส ว นมาใช เ ป น รู ป ทรงหลั ก เช น ใบหน า
นิ้วหัวแมมือ ลําตัว และนําภาพลักษณของสัตวตาง ๆ หรือนํารูปทรงที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตวมา
ตอเติม ปะติปะตอ บิดเบือน คลี่คลายรูปทรงจนผสมผสานเขากับรูปทรงหลักที่มาจากรูปทรงสรีระ
รางกายของมนุษยที่กลาวถึงขางตนอยางกลมกลืน แตยังคงสื่อแสดงใหเห็นวาภาพผลงานประกอบ
ไปดวยรูปทรงอะไรบาง อีกทั้งภาพผลงานที่เกิดขึ้นเปนการนํารูปทรงตาง ๆ มาเปนสัญลักษณ โดย
ตองอาศัยการตีความหมายของการหลอมรวมของหลาย ๆ รูปทรงจนกลายเปนรูปทรงใหมที่แทนคา
ทางความคิดภายใตปรัชญา คติความเชื่อแบบตะวันออก ในรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตน ซึ่ง
ปรากฎใหเห็นในผลงานจิตรกรรมชวงที่ 3 พ.ศ. 2536-2546 คือ
2.1.4.1 นําเสนอรูปทรงสรีระรางกายของคนเฉพาะสวนนิ้วหัวแมมือ
มาใชเปนรูปทรงหลัก โดยไดนํารูปทรงสวนตาง ๆ ของสัตวชนิดตาง ๆ รวมทั้งรูปทรงที่มีลักษณะ
ครึ่งคนครึ่งสัตว มาตอเติม ผสมผสาน คลี่คลายเขากับรูปทรงของนิ้วหัวแมมือ
2.1.4.2 นํารูปทรงของสัตวตาง ๆ มาตัดทอนประกอบเขากับใบหนาคน
ซึ่งลักษณะการวาดใบหนาคน ถวัลยไดนํามาจากลักษณะของรูปพระพักตรของพระพุทธรูป มาใช
ทั้งนี้เพื่อใชเปนสัญลักษณที่สื่อถึงพระพุทธเจา
2.1.4.3 นํ า รู ป ทรงสรี ร ะร า งกายของคนเฉพาะลํ า ตั ว ส ว นบน (ทั้ ง
ดานหนาและหลัง) มาใชเปนรูปทรงหลักและนําใบหนาสัตวตาง ๆ มาประกอบ แทรกอยูในสวน
ตาง ๆ ตามกลามเนื้ออยางกลมกลืนจนเปนรูปทรงเดียวกัน บางสวนของภาพที่เปนเงามืดจะปรากฎ
ใหเห็นเฉพาะดวงตาของสัตว
2. ประทีป คชบัว
รูปแบบการสรางสรรคผลงานของประทีปโดยภาพรวมแลวเปนเรื่องราวแบบแฟน
ตาซี ที่มีลักษณะการสรางสรรคจากการนําความคิดหรือนําเรื่องราวตาง ๆ มาผสมผสานเขากับ
จินตนาการ ภาพผลงานเต็มไปดวยความแปลกประประหลาด และเรื่องราวที่นาอัศจรรย แตในการ
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วิจัยนี้ครั้งนี้ผูศึกษาสนใจมุงเนนศึกษาเฉพาะในเรื่องของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตว ซึ่งเปนรูปแบบและสวนประกอบอยางหนึ่งที่นาสนใจและมักปรากฎใหเห็นในผลงานของ
ประทีป
จากบทสัมภาษณ (วันจันทรที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555) ประทีปไดกลาวถึงลักษณะ
ผลงานของตนเองไววา
ผมไมเคยศึกษาผลงานเซอเรียลิสมของตะวันตกอยางจริงจัง ผมเขียนงานศิลปะเมื่อ
ตอนศึกษาชั้นปที่3 ก็มีคนเรียกผมวา “เซอรเรียลิสม” ผมคิดวาความแตกกตางของเรา คือ
ความมีกลิ่นอายแบบเอเชีย จะไมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสงคราม ตอตานศาสนาและเรื่องเซ็กส
อยางรุนแรง เพราะเซอรเรียลิสตตะวันตกคอนขางใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ผลงานของ
ผมจะดูออกลึกลับ บรรยากาศที่สบายตา ที่เราเห็นในเอเชียมากกวาผลงานไมอาจนําไป
เปรียบเทียบกับเซอรเรียลิสมของฝรั่งเศสไดอยางแนนอน เพราะผมเขียนรูปมาจากความ
สบายใจ สวนเซอเรียลิสมมาจากความกดดัน แตงานผมคอนขางมีกลิ่นอายแบบเซอรเรีย
ลิสมในบางชิ้น ถาเรามีอารมณ พลุพลานเราก็เขียนใหมันดูหนักแนน (ประทีป คชบัว,
2555)

จากขอมูลขางตนทําใหทราบวาประทีปเปนหนึ่งในศิลปนรวมสมัยอีกคนหนึ่งที่
เพียงนํารูปแบบการสรางสรรคที่ไดจากการเรียนรูวิธีการและแนวทางการสรางสรรคของศิลปะ
ตะวันตกในที่นี้หมายถึง ศิลปะเซอรเรียลิสม มาประยุกตใชผสมผสานในรูปแบบแนวทางของ
ตนเอง โดยไมไดรับเอาแนวคิดทางปรัชญา การตอตานเหตุผล และศาสนาเหมือนตามแบบอยาง
เซอรเรียลิสมมาใชในการทํางาน
เมื่อผูศึกษานํารูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีป
ไปเปรียบเทียบกับรูปแบบ แนวทางตาง ๆ ของศิลปะสมัยใหมของตะวันตก ซึ่งถือวามีอิทธิพลตอ
ศิลปนที่สรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัยของไทยอยางประทีป ทําใหพบวาลักษณะรูปแบบ
ของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏนั้นมีลักษณะคลายกับรูปแบบผลงาน
ของจิตรกรบางคนในกลุมลัทธิเซอรเรียลิสมที่มีการแปรสภาพมนุษยเชื่อมโยงเขากับสัตว อาทิเชน
เรเน มากริตต (Rene Magritte) ในภาพจิตรกรรมชื่อ “L’Invention collective” ในป 1934 (ภาพที่ 3)
และแอรนสท (Max Ernst) ในภาพจิตรกรรมชื่อ “La Toilette de la mariee” ในป 1940 (ภาพที่ 4)
ถึงแมวาโดยรวมผลงานของประทีปจะเปนการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตว ที่นําภาพลักษณของคนทั้งชายและหญิงมาใช แตผลงานบางสวนมีการนําสรีระรางกายของ
ผูหญิงที่เปลือยเปลามาแปรสภาพเขากับสัตว และผลงานของประทีปเองก็มีที่มาจากการจินตนาการ
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ความฝนดวยการนําเสนอการวาดรูปแบบ Figurative แบบเหมือนจริงตามหลักวิชาอคาเดมิกในการ
สื่อความหมาย ซึ่งรูปแบบกระบวนการในการนําเสนอนี้มีสวนคลายคลึงกับศิลปะเซอรเรียลิสม
อยูบาง
จากขัอมูลสวนหนึ่งในหนังสือการตีความเปนจริงในกวีนิพนธและจิตรกรรมเซอร
เรียลิสมในฝรั่งเศส ค.ศ. 1919-1969 ของ ศ.ดร. สดชื่น ชัยประสาธน กลาวไววา
จิตรกรเซอรเรียลิสมนิยมใชกลวิธีการแปรสภาพหรือการแปรสภาพเพื่อเปลี่ยนแปลง
โลกภายนอกใหสอดคลองกับจิตไรสํานึก จินตนาการและแรงปราถนา เพื่อใหเกิดภาพที่
แปลกใหม อั น ทํ า ให ผู ดู ผู ช มเกิ ด ความประหลาดใจถึ ง แก จิ ต ที่ เ ป น อิ ส ระ หลุ ก พ น จาก
กฎเกณฑของเหตุผล โลกทัศนและชีวทัศนแบบเดิมที่จําเจซ้ําซาก บรรลุถึงความเปนจริง
สูงสุด (สดชื่น ชัยประสาธน, 2532: 108)

การแปรสภาพในแบบเซอรเรียลิสม คือการเปลี่ยนแปลงนําเสนอภาพสิ่งตาง ๆ ไม
วาจะ มนุษย สัตว สิ่งของ และสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาผสมผสาน บิดเบือน หรือคลี่คลายรูปทรง
เขา ดว ยกัน โดยไมไ ดคํา นึง ถึง เหตุผ ลหรือ ความสมจริง ปลอ ยใหพ ลัง อารมณค วามรูสึก แรง
ปราถนา ขับเคลื่อนจินตนาการที่ถายทอดออกมากจากสภาวะของจิตไรสํานึก เพื่อสนองความ
ตอ งการของตนเอง โดยจิต ไรสํา นึก มีอิท ธิตอ การสรา งสรรครูป ทรงลัก ษณะเชน นี้อ ยา งมาก
จิตรกรเซอรเรียลิสมฝรั่งเศส เราทราบกันดีวาพวกเขามุงสนใจ และใหความสําคัญเรื่องจิตไรสาํ นึก
ความฝน และการแสดงออกของความเก็บกดทางเพศตามทฤษฏีของซิก มันฟรอยด มาใชในการ
สรางสรรคผลงาน ผลงานของศิลปนเซอรเรียลิสมสวนมากที่มีการแปรสภาพมนุษยเชื่อมโยงเขา
กับธรรมชาติ และวัตถุตาง ๆ ซึ่งการแปรสภาพระหวางคนกับสัตวมักจะปรากฏการนําสรีระ
รา งกายของผูห ญิง มากลายสภาพเขา กับ สัต วใ หแ ปรเปลี่ย นไปจากความเปน จริง ทั้ง นี้เ พื่อ ให
สอดคลองกับหลักการที่มุงหลุดพนจากความเปนจริง ผูหญิงตามมโนทัศนของจิตรกรเซอรเรีย
ลิสม คือ วัตถุที่สื่อถึงความกดดันจากจิตใตสํานึกที่ปราศจากการควบคุม การแสดงออกของภาวะ
เก็บกดทางเพศที่มาจากสัญชาตญาณ และใชเปนสื่อในการวิพากษวิจารณสังคมและศาสนาอยาง
รุนแรง รูปแบบการวาดรูปทรงที่มีการกลายสภาพของเซอรเรียลิสมมีดวยกันหลายแบบ เชนการ
วาดเสนแบบอัตโนมัติ การเขียนภาพแบบกึ่งนามธรรม และการนําเสนอจินตภาพในความฝนที่ถูก
นําเสนอดวยการวาดภาพแบบเหมือนจริง
สวนการแปรสภาพสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูหญิงเขากับสัตวของประทีป
แสดงใหเห็นรูปแบบที่แฝงนัยยะทางเพศเชนเดียวกัน แตประทีปไดนําเสนอมุมมองที่ตางไปจาก
จิตรกรเซอรเรีย ลิสมฝรั่ งเศส โดยทัศนคติ เกี่ยวกับผูห ญิ งของประทีปไมไ ดปรับเปลี่ยนไปตาม
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แนวคิดเชิงทฤษฎีของเซอรเรียลิสมทั้งหมด ประทีปไมไดนํานัยยะทางเพศมาใชเปนสื่อที่แรงหรือ
อนาจาร และใชในการวิพากษวิจารณสังคมและศาสนาแตอยางใด ประทีปเนนการนําสรีระรางกาย
ผูหญิงมาใช เปนสื่อการมองศิลปะในเชิงนูดที่เ ปนมุมมองในเรื่องสุนทรียศาสตรความงามของ
รูปทรง ทาทางที่ใชในการโพสทา
ดังจะเห็นไดในผลงานภาพผลงานจิตกรรม “เธอผูหายไปจากใจฉัน” ในพ.ศ. 2539
(ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 2 พ.ศ. 2539-2542) (ภาพที่ 68 ) และปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในผลงาน
จิตรกรรมชุด Nude หรืออารมชีกอ ผลงานจิตรกรรมชวงที่ 3 พ.ศ. 2543-2554 (ภาพที่ 81-88) ซึ่ง
ผลงานในชุดนี้ เปนการนําเสนออารมณของศิลปนบวกกับแรงผลักดันของความเก็บกดทางเพศ ที่
จากบานมาคนเดียวเพื่อมาเปนวิทยาการใหมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งที่จังหวัดสงขลา กอใหเกิดการ
มองผูหญิงรอบ ๆ ขาง ณ ชวงเวลานั้นในเรื่องความงามของสรีระผูหญิงที่ดึงดูดกอใหเกิดสุนทรียะ
จึงอยากจะนําภาพเปลือย (Nude) มาสรางสรรคผลงาน โดยสภาพแวดลอมที่ประทีปอยู ณ ขณะนั้น
คือ ทะเล ประทีปจึงเรื่องนําสัตวทะเลผสมผสานเขากับสรีระรางกายของผูหญิง โดยภาพลักษณ
ของสัตวทะเลที่ประทีปนํามาใชบางก็มีสัญลักษณที่แฝงนัยยะทางเพศของผูหญิง และแสดงทาทาง
ของผูหญิงที่กลายสภาพเขากับสัตว ที่ไมไดสื่อหรือนําเสนอในเรื่องของกามอารมณ แตเสนอสุทรีย
ภาพความงามของสรีระผูหญิงที่เปนสิ่งดึงดูดทางเพศทั้งกับเพศตรงขามและเพศเดียวกัน
3. เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต เกิดจากการหยิบยืม
รูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสมประยุกตเขารูปแบบแนวทางของตนเอง นําการแสดงออกของภาพและ
เรื่องราวในแบบเหนือจริง (Surealist) มาใช และมีรูปแบบที่ไดมาจากจิตรกรรมไทยประเพณีคือ
การนํารูปแบบการเขียนหนาตัวละคร ที่ใชการตัดเสนที่มีลักษณะแบน และนํารูปทรงที่มีความเหนือ
จริงในแบบไทยมาใช คือ ลักษณะสัตวที่มีใบหนาเปนคนแตตัวมีลักษณะเหมือนนก ซึ่งไดรับแรง
บันดาลใจจากสัตวปาหิมพานตตามตํานานเรื่องเลาเกี่ยวพุทธศานา สวนรูปแบบในการสรางสรรค
รูปทรงแบบเหนือจริง ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากรูปแบบการสรางสรรคจากศิลปะเซอรเรียลิสม จะ
เปนในแงของการออกแบบและสรางสรรคตามจินตนาการโดยเชื่อมโยงรูปทรงที่ตางชนิดเขา
ดวยกัน ซึ่งแทนคาความรูสึก ความคิด ทัศนคติที่มีตอรูปทรงที่เลือกมาใช โดยเกียรติอนันตไมไดนํา
หลั ก การ แนวความคิ ด หลั ก การตามแบบลั ท ธิ เ ซอร รี ย ลิ ส ม ม าใช ใ นการสร า งสรรค รู ป ทรงที่
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวนี้ และไมไดมีรูปแบบที่คลายคลึงกับผลงานจิตรกรคน
ไหนในลัทธิศิลปะนี้แตอยางใด
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รูปทรงที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่พบในผลงานของเกียรติ
อนันต มีทั้งแบบนํามาเสนอเปนภาพหลักหรือจุดเดนในการนําเสนอผลงาน และจัดวางอยูในสวน
ตาง ๆ ของผลงานเพื่อเปนภาพประกอบเลาเรื่องราวตาง ๆ ลักษณะรูปทรงเกิดขึ้นมาจากจินตนาการ
สวนตัว มีรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว มีการลักษณะการวาดตัวการตูน เปนภาพแบบกราฟก
เนนการวาดเสนที่ใหมิติที่แบน แบบ 2 มิติมาใชในการสรางสรรค ไมไดนําทักษะการวาดสรีระ
รางกายของและสัตวที่เนนโครงสรางรางกายถูกตองตามหลักวิชาอคาเดมิก หรือกายวิภาคมาใชแต
อยางใด
ผูศึกษาสารารถแบงรูปแบบลักษณะของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวที่พบในผลงานของเกียรติอนันตไดดังนี้
3.1 นําการแสดงออกตามสัญชาตญาณระหวางคนกับสัตวมาเปรียบเทียบกัน
รูปทรงมีสรีระรางกายทั้งหมดมีตามลักษณะของสัตวนั้น ๆ ที่เลือกใช แตสวน
ใบหนาของสัตวกลับแสดงออกเปนลักษณะใบหนาคน เชน ยิ้มอยางมีเสศนัย หัวเราะ รองไห และ
นิ่งเฉย โดยจะพบเห็นไดในผลงานชวงที่ 1 พ.ศ. 2547-2549 (ภาพที่ 98-105) ซึ่งจะนําเสนอ
พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของคนในสังคม ที่มีลักษณะการแสดงออกของสภาวะอารมณตาม
สัญชาตญาณของคนที่แสดงออกตอกัน 2 ลักษณะ คือ
3.1.1 กับคนที่ตนเองรัก หรือรูจักมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เกี่ยวของกัน
ในวิถีชีวิต อยางเชน บุคคลในครอบครัว และบุคคลอื่น ๆ ที่มีความใกลชิดตอตนเอง หรือเปน
บุคคลที่ตนเองรัก ซึ่งเปนการนําเสนอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของคนในเชิงบวก โดยสัตวที่
นํามาใชในการแทนคา คือ สัตวที่มีความสวยงามและนารัก มีสัญชาตณาญในการแสดงออกที่ไมดุ
ราย เชน ลูกนก เปด ไก ที่เพิ่งเติบโต หรือสัตวชนิดอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่สามารถนํามาผสมผสานได
รูปทรงของตัวละครมีการเอาหนาตาของมนุษยที่แสดงสีหนาและทาทางที่ยิ้มแยมเขาไปใส สวนตัว
จะเปนรูปทรงลักษณะของสัตวนั้น ๆ ที่ใชในการแทนคา โดยลําตัวจะมีลักษณะเปนขนสีขาว ซึ่งสื่อ
ถึงความบริสุทธิ์
3.1.2 กับคนที่ตนเองไมรูจักในสังคม โดยตนเองไมสามารถรับรูสิ่งตางที่มีอยู
ภายจิตใจของคนอื่นได อาจจะมีทั้งคนที่ดีและไมดีตอเรา หรือจองที่จะทํารายตนเอง ซึ่งเปนการ
นําเสนอพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยในดานลบ โดยสัตวที่นํามาใชในการแทนคา คือ สัตว
เดรัจฉานที่มีความนากลัว มีสันชาตญาณที่ดุราย กาวราว รูปทรงของตัวละครมีการเอาหนาตาของ
มนุษยที่แสดงสีหนา ทาทางที่นากลัว สวนตัวจะเปนรูปทรงลักษณะของสัตวนั้น ๆ ที่ใชในการแทน
คา โดยลําตัวจะมีลักษณะเปนขนสีดํา ซึ่งสื่อถึงความนากลัว
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ภาพที่ 132 ภาพสวนขยาย เจริญแลว พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180x150 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 71.
3.2 นําสัตวมาแทนพฤติกรรมของมนุษย ที่แสดงถึงสภาวะความกลัว
รูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ปรากฏรูปทรงที่มี
ลักษณะ สวนหัวเปนคน ตัวเปนสัตว และหัวเปนสัตวแตตัวเปนคน และมีสรีระรางกายเปนมนุษย
ทั้งหมดแตกลับมีสวนตาง ๆ ของสัตวนั้น ๆ งอกออกมาเสมือนเปนสวนประกอบหนึ่งของรางกาย
มนุษย มีลักษณะทาทางของตัวละครที่มีความเปนมนุษยมากขึ้น มีการแสดงออกเหมือนทาทางของ
เด็ก โดยจะพบเห็นไดใน ผลงานชวงที่ 2 พ.ศ. 2549-2553 (ภาพที่ 106-126) เกียรติอนันตนําเสนอ
พฤติกรรมและบุคคลิกภาพตาง ๆ ของคนในดานลบที่เกิดขึ้นในสังคมแบบทุนนิยม ตัวละครจะมีสี
หนาที่ตื่นตนก หวาดกลัว และสีหนาที่นิ่งเฉยที่แฝงนัยยะของความหวัง และความสิ้นหวัง โดยที่มี
ผลมาจากสภาวะอารมณที่แสดงออกมาจากความกลัว เชน ความกลัวจากสภาวะบางอยางที่ตนเอง
จะกระทําหรือถูกกระทํา ความกลัวการเปลี่ยนแปลง การดอยคา และความอับอาย เปนตน ซึ่งความ
กลัวเปนสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย ที่มาจากอิทธิพลจากกายภาพภายนอก ในที่นี้คือ
สังคมที่มีความเจริญทาง
เทคโนลียีและวัตถุ ที่ทําใหคนตองการแสวงหาความสุขเพื่อตนเอง เกิดความ
ตองการ การแกรงแยง แขงขันกันมาขึ้นสรางความเลื่อมล้ําทางสังคม และสงผลครอบงําใหคน
แสดงพฤติ ก รรมและบุคลิ กภาพที่มีการแสดงออกมาจากสัญชาตญาณในลัก ษณะเฉพาะด า นที่
กาวราว รุนแรงโดยไมรูตัว และไมสามารถควบคุมตัวเองไดเหมือนกับเด็กที่ไรสํานึกไมสามารถ
แยกแยะไดวาพฤติกรรมและบุคคลิกภาพไหนที่แสดงออกมานั้นดีหรือไมดี สัตวที่เลือกมาใชในการ
แปรสภาพเข า กั บ คนก็ ยั ง คงเน น นํ า ภาพลั ก ษณ ข องสั ต ว ที่ มี ก ารแสดงออกของสั ญ ชาตญาณที่
เหมาะสมกับสภาวะอารมณนั้น ๆ ของคน มาใชเปนภาพสัญลักษณในการแทนคาสะทอนความจริง
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ในลักษณะรูปทรงที่มาจากจินตนาการ การตีความตามทัศนคติสวนตัวที่มีตอเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวัน
การใชเอกลักษณไทยที่ปรากฎในการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
1. ถวัลย ดัชนี
การใชเอกลักษณไทยที่ปรากฎในการสรางสรรคการผสมผสานภาพลักษณระหวาง
คนกับสัตว มีดังนี้
1.1 มีการนําตัวละคร ตามตํานาน เรื่องราวของวรรรคดีรามายณะะ หรือรามเกียรติ์
มาสรางสรรคเปนผลงาน รามายณะ คือ วรรณคดีเกาแกของอินเดียที่มีการดัดแปลง เลาใหม และ
แพรหลายไปในหลายภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีเนื้อหาแตกตางกันไป และอาจ
เรียกชื่อแตกตางกันไปดวย แตยังคงยึดโครงเรื่องเกี่ยวกับการรบระหวางมนุษยกับยักษ ที่เปนการ
แฝงสัญลักษณของการตอสูระหวางความดีความชั่ว เปนการทําศึกสงครามระหวางฝาย พระราม กับ
ฝาย ทศกัณฐ (ยักษ) โดยพระรามจะมาชิงตัว นางสีดา (มเหสีของพระราม) ซึ่งถูกทศกัณฑลักพาตัว
มา ทางฝายพระรามมีนองชาย ชื่อ พระลักษมณ และ หนุมาน (ลิงเผือก) เปนทหารเอกชวยในการทํา
ศึก รบกันอยูนานทายที่สุดฝายยักษก็ปราชัย รามายณะแพรหลายในหมูชาวไทย คนไทยไดนํามา
แตงใหมก็เรียกวา รามเกียรติ์
ถวัลยไดตีความตัวละครนั้น ๆ ออกมาเปนภาพที่มีรูปทรงของการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่มีรูปแบบเฉพาะของถวัลยเอง ซึ่งปรากฎใหเห็นในผลงานจิตรกรรม
ชวงที่ 1 พ.ศ. 2514-2524) ดังนี้
ภาพผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ รามายณะ 73 ในปพ.ศ. 2516 (ผลงานชวง
ที่ 1 พ.ศ. 2514-2524) (ภาพที่ 20-26) โดยเปนผลงานที่นําเสนอแนวคิดของเรื่องรามายณะ ที่เปนการ
แฝงสัญลักษณของการตอสูระหวางความดีความชั่วราย และสะทอนความเลวรายของสงครามที่มุง
ทําลายอีกฝายเพื่อจะไดเปนผูชนะ
ภาพผลงานจิตรกรรมในนิทรรศการ รามายณะะ 73 มีการนําเสนอตัวละครใน
เรื่องรามายณะะ หรือวรรณคดีรามเกียรติ์ ซึ่งถวัลยไดตีความลักษณะตัวละครนั้น ๆ ที่ปรากฎอยูใน
เรื่องราวออกมาเปนรูปลักษณใหมในแบบถวัลยเอง ที่นํารูปแบบการเขียนโครงสราง สรีระรางกาย
ที่แสดงใหเห็นกลามเนื้อ และสัดสวนที่ชัดเจน ตามหลักกายวิภาคของแบบศิลปะอคาเดมิกของ
ตะวันตก ประยุกตเขากับรูปแบบของศิลปะไทยโบราณ โดยปรากฎลักษณะรูปทรงของการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่เปนภาพสัญลักษณที่ใชแทนคาพรรณนาลักษณะของตัว
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ละครเหลานั้นตามเนื้อเรื่องเดิม ถวัลยไดตั้งชื่อผลงานตามตัวละครที่มีความสัมพันธกับผลงานอยาง
ตรงไปตรงมา อาจจะมีภาพผลงานในชุดนี้บางชิ้นที่ไมไดอยูในเนื้อหารามายนะโดยตรง และแตละ
ภาพอาจจะมีลักษณะรูปแบบที่ตางกันมากนอยไปจากลักษณะเดิมที่ปรากฎในผลงาจิตรกรรมแบบ
ประเพณีที่ชางเขียนไดสืบทอดแบบแผนกําหนดลักษณะการวาดรูปตัวละครนั้น ๆ
ภาพผลงานตัวละครในเรื่องรามายณะในแบบถวัลย ซึ่งมีลักษณะของการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก
1. Maiyarab หรือ ไมยราพ เปนภาพครึ่งคนครึ่งสัตว มีหัวเปนงูเหาที่กําลังแผ
แมเบี้ย
2. Vircanchambang หรือ วิรุณจําบัง เปนภาพครึ่งคนครึ่งสัตว มีหัวเปนอินทรีย
3. Hasband of Kakanasoon หรือ กากะนาสรู เปนภาพครึ่งคนครึ่งสัตว มีหัวนก
4. Sdayu หรือ สดายุ เปนภาพครึ่งคนครึ่งสัตว มีหัวเปนอินทรีย แขนแปร
สภาพเปน ปกนก มีลําตัวและแขนเปนคน
ภาพผลงานบางส ว นที่ ไ ม ไ ด อ ยู ใ นเนื้ อ หาของรามายณะ แต ถ วั ล ย ไ ด นํ า
ภาพลักษณของตัวละครเหลานี้มานําเสนอเปนรูปลักษณใหม ซึ่งมีลักษณะของการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ไดแก
1. Huadilinga หรือ หสัดีลิงค เปนภาพครึ่งคนครึ่งสัตว ที่มีหัวเปนชาง นิ้วมือ
แปรสภาพเปนเล็บเหยี่ยว
2. Naga หรือ นาคา เปนภาพครึ่งคนครึ่งสัตว มีหัวเปนงู
3. Tiger หรือ สิงห เปนภาพครึ่งคนครึ่งสัตว มีหัวเปนเสือ
1.2 การนําสัตวที่มีความหมายถึงธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ตามคติความเชื่อ
ของศาสตรโบราณมาสรางสรรรคเปนผลงาน จุดเริ่มตนที่ทําใหถวัลยเกิดแรงบันดาลใจในการใช
สัญลักษณของสัตวชนิดตาง ๆ ที่มีความหมายตามธาตุทั้ง 4 นี้ และเรียนรูธรรมชาติของสัตวตาง ๆ
นั้น คือ
ระหวางที่ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ถวัลย ไดเรียน
วิชากายวิภาคกับอาจารยสนั่น ศิลากร ซึ่งขณะนั้นอาจารยสนั่นมีแนวคิดปรับปรุงหองเรียน
กายวิภาคใหมีโครงกระดูกของสัตวชนิดตาง ๆ นอกเหนือไปจากโครงกระดูกมนุษย จึงได
ให ถวั ล ยเ ป นผู จั ด หาโครงกระดู ก หรื อ ซากสั ตว เ นื่อ งจากถวั ล ยมี ภูมิ ลํ า เนาอยู ทางเหนื อ
(ดอยธิเบศร ดัชนี, 2552: 18)
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ดวยเหตุนี้เอง เมื่ออาจารย เฟอ หิริพิทักษ ทราบก็ใหถวัลยหากระดูกของสัตว
ตาง ๆ มาให ซึ่งถวัลยคิดวาจะนํามาจัดเก็บอยูในหองกายวิภาค แตอาจารยเฟอกลับนํามาบดเปนยา
โดยใชหัวเสือโครงแทนธาตุไฟ หัวชางแทนธาตุดิน หัวลิงลมแทนธาตุลม หัวปลาฉลามแทนธาตุน้ํา
ซึ่งเปนความเชื่อตามแนวความคิดของหลักทักษาธาตุทางโหราศาตร ถวัลยจึงเริ่มสนใจและศึกษานํา
หลักความเชื่อนี้มาใชในการสรางสรรคผลงานจิตกรรม
หลักทักษาธาตุทางโหราศาตร นําเสนอแนวความคิด ที่วาดวยสิ่งตาง ๆ หรือ
สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในธรรมชาติตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟจะ
เปนตัวกําหนดลักษณะของสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ รวมทั้งลักษณะของมนุษย และสัตวเองก็
ประกอบไปดวยธาตุทั้ง 4 เชนเดียวกัน
ในตําราโหราศาสตรไดแบงแยกสัตวตามธาตุทั้ง4 ดังนี้
1. ธาตุดิน หมายถึง สัตวบกทุกชนิด สัตวสี่เทา
2. ธาตุน้ํา หมายถึง สัตวน้ํา งู ปลา กุง หอย แมงกระพรุน
3. ธาตุลม หมายถึง นกทุกชนิด แมลงทุกชนิด สัตวที่วิ่งเร็ว มา
4. ธาตุไฟ หมายถึง สิงห เสือ สัตวเลื้อยคลาน จระเข เหี้ย ตุกแก จิ้งจก นกแรง
กา (ประภาพร เลาหรัตนเวทย, ม.ป.ป.: 119-121)
รูปทรงที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย ที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากความเชื่อของศาสตรโบราณเกี่ยวกับธาตุทั้ง 4 นี้ ถวัลยไดเลือกใชรูปทรงของสัตว
ชนิดตาง ๆ เชน ชาง มา ราชสีห วัว เหยี่ยว ฯลฯ ที่มีความหมายตามธาตุนั้น ๆ ที่กลาวถึงขางตน เพื่อ
นํามาเปนสวนประกอบของผลงานใหมีความสมบรูณและสอดคลองกับแนวความคิด การตีความ
ตามหลักปรัชญาแบบตะวันออก โดยถวัลยไดนํารูปทรงของสัตวที่มีความหมายของธาตุนั้น ๆ เขา
กับรูปทรงสรีระรางกายของมนุษย ในลักษณะคลี่คลาย ตัดทอนรูปทรงอยางอิสระ และผสมผสาน
ทั้งสองรูปทรงจนกลมกลืนเขาดวย หรือบางก็มีรูปทรงลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว ซึ่งปรากฎใหเห็น
ในผลงานจิตรกรรมชวงที่ 3 (พ.ศ. 2536-2546 ) ยกตัวอยางเชน
ภาพผลงานจิตรกรรรม เทพชุมนุม ในพ.ศ. 2546 (ภาพที่ 57) ผลงานจิตรกรรม
ชิ้นนี้ ถวัลยไดนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจาตามความเชื่อของฮินดู ไดแก พระตรีมูรติ พระศิวะ
พระนารายณหรือพระวิษณุ และพระพหรม ในรูปแบบที่มาจากจินตนาการของถวัลยเอง นําเสนอ
ภาพลักษณของเทพเจาเหลานั้นใหม โดยนําสัตวที่มีความหมายเกี่ยวของกับเทพเจานั้น ๆ และมีการ
ใชสัตวตาง ๆ ที่เปนสัญลักษณแทนคาความหมายของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ (สื่อถึงพระตรี
มูรติ) มาผสมผสานเขากับสรีระรางกายเหมือนมนุษย ในลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว เชน นกเหยี่ยว
แทนคา ธาตุลม เสือ แทนคา ธาตุไฟ กนกที่เปนรูปชาง แทนคา ดิน และหอย แทนคาน้ํา
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ภาพจิตรกรรมในชุด ใบหนาของแผนดิน ในป 2546 (ภาพที่ 59-63) ผลงาน
จิตรกรรมแทบทุกชิ้นในกลุมภาพชุดนี้ ปรากฎใหถึงการนําสัตวชนิดตาง ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ธาตุทั้ง 4 มาใชอยางชัดเจนโดยผสมผสาน คลี่คลาย ตัดทอนรูปทรงเขากับใบหนาคนที่ดูคลายกับ
สตรีอยางกลมกลืน(แทจริงใบหนาคนนี้ ถวัลยวาดตามลักษณะพระพักตรของพระพุทธรูปที่ใชแทน
คาสื่อถึงพระพุทธเจา) โดยลักษณะรูปทรงที่เกิดขึ้นนี้มาจากการตีความที่เปนการแทนคารูปทรง
ต าง ๆ ของสัตว ที่แ ฝงเรื่ องของโลกธาตุ ที่สิ่งตาง ๆ ในโลกมีความสัมพั น ธซึ่งกัน และกัน ตา ง
ประกอบไปธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ และแฝงคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่วา โลกนี้มีดีก็มีชั่ว
มีมืดก็มีสวาง มีออนก็มีแข็ง เหมือนกัน ซึ่งสัตวที่แทนคาธาตุทั้ง 4 ที่ถวัลยนํามาใชในการสรางสรรค
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
ภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว ข องถวั ล ย มี ก ารนํ า รู ป แบบประเพณี ไ ทยมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการ
สรางสรรครูปทรงใหมีลักษณะรูปแบบที่เปนเอกลักษณของตนเอง ดังนี้
1.3.1 การใช เ ส น ที่ อ อ นช อ ย นุ ม นวล และลวดลายแบบประเพณี ไ ทย มา
ประยุกตผสมสานตอเติมลวดลายใหรูปทรงมีลายเสนที่มีความเคลื่อนไหวกลมกลืนไปตามขนาด
ของรูปทรงที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ซึ่งจะปรากฎใหเห็นไดในผลงาน
จิตรกรรมทุกชวง

ภาพที่ 133 ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบน
กระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 171
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ภาพที่ 134 หนานาค
ที่มา: เศรษฐมันตร กาญจนกุล, เสนสายลายไทย (กรุงเทพฯ: สุขใจ, 2536), 37.
1.3.2 การจัดวางทาทางของรูปทรง ที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคน
กับสัตวในลักษณะที่สอดคลองกับทาทางของตัวละครที่ปรากฎในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทย
ประเพณี ซึ่งมีทาทางที่ดูกระตุนอารมณ ตื่นเตน และนากลัว

ภาพที่ 135 ภาพสวนขยาย ชุดพระศรีอริยะเมตตรัย พ.ศ. 2545 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบน
กระดาษ 31 x 21 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 60
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ภาพที่ 136 ภาพสวนขยาย ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หอง 107
ที่มา: นิดดา หงษวิวัฒน, รามเกียรติ์กับจิตรกรรมฝาผนังรอบระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
(กรุงเทพฯ: เพื่อนเด็ก, 2547), 180.
2. ประทีป คชบัว
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในผลงานบางชวงไดปรากฏการใช
เอกลักษณไทยในการสรางสรรค ซึ่งมีที่มาจากพื้นฐานทางความคิดแบบตะวันออกผสมผสานกับ
ทัศนคติสวนตัวของประทีปเอง ดังนี้
2.1 นํารูปแบบลักษณะตัวละครที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวใน
รามเกี ย รติ์ ม าใช ประที ป นํ า เสนอเรื่ อ งราวความประทั บ ใจในวั ย เด็ ก เกี่ ย วกั บ ตั ว ละครในเรื่ อ ง
รามเกียรติ์จากการอานหนังสือ และพบเห็นภาพในรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยประเพณี ซึ่ง
กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน การจินตนาการถึงตัวละครเหลานั้นวาถาหากตัวละครมีชีวิต
ขึ้นมาจริง ๆ จะเปนอยางไร โดยประทีปไดสรางสรรคดัดแปลงรูปแบบตัวละครขึ้นมาใหมตาม
จินตนาการสวนในแบบเหนือจริง ซึ่งปรากฏในผลงานจิตรกรรมชวงที่ 2 ชื่อผลงาน เมียลิง/สุพรรณ
มัจฉา พ.ศ. 2541 (ภาพที่ 69) ประทีปถายทอดภาพลักษณของเมียลิง/ สุพรรณมัจฉา ที่มีลักษณะทอน
บนเปนคนสวนทอนลางมีหางและคลีบเหมือนปลา สวมใส แตงเครื่องทรงที่ยังคงลักษณะตามที่
ปรากฏในงานจิตรกรรมไทยประเพณี แตสิ่งที่ตางไปจากรูปแบบดั้งดิม คือลักษณะตัวละครในแบบ
ของประทีปแสดงอารมณไดเหมือนมนุษย และเปนธรรมชาติ มีการวาดสัดสวนโครงสรางรางกาย
ไดถูกตองตามหลักวิชาอะคาเดมิกแบบศิลปะตะวันตก สรางตัวละครใหดูมีชีวิต อารมณ ความรูสึก
จริง ไมมีทาทางแบบละครตามแบบประเพณีซึ่งเปนแบบอุดมคติ ที่ชางเขียนจะใชตัวนางกับตัวปลา
มาตอกัน และจัดวางทาทางที่ไมคํานึงถึงวาสรีระรางกายวาจะถูกตองความเปนจริง
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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 และความเชื่อทางวัฒนธรรมสัตวที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย 12 ชนิด
ประทีปไดนําความเชื่อเกี่ยวกับสัตวตาม 12 นักษัตร ประจําปเกิดที่มีความหมายกับวิถีชีวิตตนเอง
มาถายทอดในรูปแบบของภาพสัญลักษณที่เปนการแทนคาตัวเอง โดยมักจะนําภาพลักษณของชาง
และเสือมาสรางสรรคเปนผลงานภาพครึ่งคนครึ่งสัตว หรือสอดแทรกแฝงอยูภายในผลงาน โดย
ชางนํามาแทนตัวประทีปเอง เพราะมีนามสกุลวา คชบัว สวนเสือเพราะประทีปเกิดในปขาลตาม
นักษัตร ซึ่งปรากฏในผลงานจิตรกรรมชวงที่1 และ 3 ดังเชน
ภาพจิตกรรมชื่อ คชบัว ในพ.ศ. 2538 (ภาพที่ 67) ซึ่งชื่อภาพมาจากนามสกุลของ
ประทีป คชบัว ซึ่งคําวา “คชบัว”มีความหมายวา “ชาง” ภาพนี้อาจเปนไปไดวาประทีปตองการ
นําเสนอสภาวะจิตของตนเองในการดํารงอยูในธรรมชาติ แฝงคติหลักธรรมทางพุทธศาสนาใน
การดํารงชีวิตในเรื่อง การเวียนวาย ตายเกิด ที่มนุษยตางหลีกเลี่ย งไมได ดังจะเห็นจาการที่ใ ช
ภาพลักษณของชางกับมนุษยปะติปะตอกันอยางเสรี และมีครีบเหมือนปลา นั่งอยูบนใบบัวและมี
ดอกบัวโผลขึ้นมาจากไหล ซึ่งใบบัวและดอกบัวเปนสัญลักษณที่หมายถึง พุทธศาสนา และภาพ
จิตรกรรมชื่อ เดินทางสูโลกหนา II (ภาพที่ 89) และ เทพเจาองคใหม (ภาพที่ 90) ในป 2549
3. เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
เอกลักษณไทยที่ปรากฎในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวมีดังนี้
3.1 รูปแบบการเขียนใบหนาคน ที่ใชการตัดเสน ความแบนของหนาตาของตัว
ละครที่ไดรับอิทธิพลและมีลักษณะที่พัฒนามาจากวิธีการเขียนจากหนาตาตัวพระตัวนางในงาน
จิตรกรรมไทย
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ภาพที่ 137 ภาพสวนขยาย Cat Burglar พ.ศ. 2549 สีอะคริลิคบนผาใบ ขนาด 180 x 150 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 86.

ภาพที่ 138 สัดสวนหนาตัวพระ
ที่มา: เศรษฐมันตร กาญจนกุล, ลายไทยฉบับนักศึกษา (กรุงเทพฯ: เศรษฐกิจ, 2547), 131
3.2 การสรางสรรครูป ทรงของคนที่ ผ สมผสานภาพลักษณระหวา งนก เกีย รติ
อนันตไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดไทยโบราณที่ปรากฏ
ลักษณะตัวละครตาง ๆ (สัตวปาหิมพานต) ซึ่งเกิดขึ้นจากภาพจินตนาการของชางเขียนไทย โดย
ลักษณะรูปทรงในแบบเหนือจริง เชน สัตวที่ใบหนาเปนคน หรือคนมีตัวเปนลักษณะของนก และ
สัตวตาง ๆ ที่มีปะปนอยูกับผูคนในภาพจิตรกรรมไทย ซึ่งเกียรติอนันตไดนํารูปแบบการผสมผสาน
รูปทรงระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏมาเปนแนวทาง และพัฒนาสรางสรรครูปแบบใหมีลักษณะ
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รู ป ทรงที่ เ ป น อั ต ลั ก ษณ เ ฉพาะตน เพื่ อ ให ส อดคล อ งแนวคิ ด ในการนํ า เสนอผลงานที่ เ กี่ ย วกั บ
สัญชาตญาณของมนุษยและสัตว ในสังคมเมืองแบบทุนนิยม ดังจะเห็นไดจากผลงานชวงที่ 1 พ.ศ.
2547-2548 (ภาพที่ 98-100)

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

ภาพที่ 140 ภาพลายเสนนรปกษี
ที่มา: เศรษฐมันตร กาญจนกุล, สรรพสัตวในหิมหานต (กรุงเทพฯ: สงวนกิจการพิมพ, 2545), 45.
จากภาพผลงานของเกียรติอนันตภาพที่ 139 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับภาพตัวละคร
(สัตวปหิมพานต) นรปกษี (ภาพที่ 140) และ กินรี (ภาพที่ 1) จะเห็นที่มาของรูปแบบการสรางสรรค
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การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับนกที่เกียรติอนันตนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปทรงที่
สรางสรรคตามจินตนาการของตนเอง โดย นรปกษี คือ สัตวปาหิมพานตที่มีลักษณะมีลักษณะตัว
เหมือนนกทั้งหมด แตมีลักษณะใบหนาเหมือนคน ซึ่งคําวา “นร” หมายถึง คน (เพศชาย) (สวนถา
เปน นรี หมายถึง คน (เพศหญิง)) และคําวา “ปกษี” หมายถึง นก สวนกินนรี หรือกินนร เปนสัตว
ครึ่งคนครึ่งนก ซึ่งมีลักษณะทอนบนเปนคน ทอนลางเปนนก หรืออาจจะมีลักษณะเปนคนทั้งตัว แต
จะมีปกเปนนก

บทที่ 5
สรุป
จากการศึกษาในประเด็นเรื่องการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของ ถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร ผูศึกษาได
เริ่มตนจากการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่เกิดขึ้นในผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทย โดยในเบื้องตนผูศึกษาไดมองยอนกลับไปในงานจิตรกรรมไทยประเพณีซึ่ง
เป น แนวทางการสร า งสรรค ที่ มีลัก ษณะรู ป แบบเฉพาะของไทย ทํ าใหท ราบว า การผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวไมใชเปนเรื่องที่ใหมหรือเปนรูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้นในจิตรกรรมรวม
สมัยไทยแตอย างใด เพราะในงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนประดับในอุโบสถ วิห าร ก็มีการนํา
รูปทรงของสัตวมาผสมผสานเขาสรีระรางกายของมนุษย
ในบทที่ 2 ผูศึกษาจึงไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมา รูปแบบของการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฎในงานจิตรกรรมไทยประเพณีวามีรูปแบบและลักษณะการ
สรางสรรค ซี่งสวนมากเปนภาพตัวละครและสัตวปาหิมพานตที่อยูในวรรณคดีไตรภูมิพระรวง และ
รามเกียรติ์ รูปทรงของการผสมผสานภาพลักษรระหวางคนกับสัตวมีลักษณะรูปทรงกึ่งนามธรรม ที่
เปนการปะติปะตอ ตัดทอน ผสมผสานรูปทรงของคนเขากับสัตว เปนเพียงตัวละครที่สรางสรรค
ประกอบเรื่องราว เพื่อแสดงความศรัทธาและกอใหเกิดความเขาใจในคติความเชื่อ เรื่องราวทางพุทธ
ศาสนา จากการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมของไทยซึ่งเดิมที่จะ
ปรากฎในงานจิตรกรรมไทยประเพณีเทานั้น เมื่อมาสูยุคศิลปะสมัยใหมการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวมีรูปแบบและแนวคิดในการนําเสนอแตกตางไปจากจิตกรรมไทยประเพณีอยาง
ชัดเจน ผูศึกษาจึงนําเสนอเนื้อหาที่กลาวถึงสาเหตุของการพัฒนารูปแบบการสรางสรรคทางศิลปะ
ของไทย ซึ่งทําใหทราบวาในชวงหลัง พ.ศ. 2475 -2500 และตอมาอีก 20 กวาปหลังจากนั้น ผลงาน
แสดงใหเห็นการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ดังนี้
1. นําหลักการกายวิภาคที่เนนการวาดรูปทรงสรีระรางกายของคนและสัตวที่ดูสมจริง
มีโครงสรางสัดสวนที่ถูกตองมาใช
2. มีการปะติปะตอ บิดเบือน คลี่คลาย ผสมผสานรูปทรงระหวางคนกับสัตวอยาง
อิสระ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะเซอรเรียลิสม
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3. การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวยังคงมีความหมายที่สื่อถึงเรื่องราว คติ
ความเชื่อทางพุทธศาสนา แตมีรูปแบบและลักษณะการสรางสรรคที่ตางไปจากเดิม โดยมีการนํา
รูปแบบศิลปะและแนวคิดแบบไทยมาประยุกตเขารูปแบบศิลปะตะวันตก
และตอมาพ.ศ. 2530-ปจจุบัน การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวมีเนื้อหาที่
หลากหลายมากขึ้น มีการแทนคาสัญลักษณที่มาจากสภาวะจิต เรื่องราว คติความเชื่อทางศาสนาและ
สังคม
เนื้อในบทที่ 3 และบทที่ 4 จะเปนการศึกษาที่กลาวถึงพัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวในผลงานของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร ซึ่งเปน
ศิลปนหยิบยกผลงานมาเปนกรณีศึกษา โดยผูศึกษาไดรวบรวมรูปภาพผลงานของศิลปนทั้ง 3 คน
ตั้งแตผลงานชวงแรกถึงปจจุบันที่มีการแสดงเผยแพรสูสาธารณชน และวิเคราะหแนวคิด รูปแบบ
และการใชเอกลักษณไทยที่ปรากฏในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว ซึ่งจากผล
การศึกษาทําใหเห็นความแตกตางกันในสวนตาง ๆ นี้ของแตละคนอยางชัดเจน ผลงานของศิลปน
ตางก็มีอัตลักษณที่เปนแบบเฉพาะของตนเอง
ผูศึกษาจึงสรุปผลการศึกษาโดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของแตละคนดังนี้
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พัฒนาการการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยของถวัลย
ดัชนี มีจุดเริ่มตนจากความสนใจศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดีของไทย
โดยมีการนําตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีรามเกียรติ์มาสรางสรรคผลงานที่มีภาพลักษณที่ตางไป
จากเดิมที่ปรากฎในงานจิตรกรรมไทยประเพณี มีการนําสัตวชนิดตาง ๆ มาผสมผสานเขาสรีระ
รางกายของคนในลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว เปนรูปทรงสัญลักษณที่มาจากการตีตวามเรื่องนั้น ๆ
ใหมตามทัศนะของตนเอง และมีรูปทรงที่ปะติดปะตอกันอยางเสรีซึ่งลักษณะของการสรางสรรคใน
ชวงแรกไดรับอิทธิพลจากศิลปะเซอรเรียลิสม ตอมารูปแบบการสรางสรรคเริ่มคลี่คลาย พัฒนาโดย
การนํารูปแบบของจิตรกรรรมไทยประเพณีมาประยุกตเขารูปแบบศิลปะตะวันตกอยางชัดเจน ซึ่ง
เห็นไดจากลายเสนและลวดลายตาง ๆ ที่แทรกอยูในผลงาน จากนั้นผลงานชวงที่3 เริ่มมีแนวคิดที่
ตางไปจากสองชวงที่ผานมาคือ การสรางสรรคผลงานที่มาจาการตีความปรัชญาตะวันออก พุทธ
ปรัชญาที่ ผ นวกเขากั บ เรื่องราว กระบวนการคิด และวิถีชีวิ ต ในยุคโลกาภิวั ฒน การผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงระยะหลังนี้สวนใหญเปนการแทนคาเรื่องราวเกี่ยวกับพระ
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พุทธองคกับเหลามาร และเทพเจาตามความเชื่อของพราหมณ ฮินดู ถวัลย ดัชนี ผลงานเปนการแทน
คาสัญลักษณที่มาจากความเรื่องราว คติความเชื่อทางศาสนา
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีป คชบัว ผลงานในชวงแรกการ
ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวเปนสัญลักษณที่แทนคาเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตที่อยูใน
ธรรมชาติกับมนุษยแฝงแงคิดทางพุทธศาสนา รูปทรงมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว และมีลักษณะที่
คลี่คลาย ปะติดปะตอรูปทรงอยางเสรี ชวงตอมาการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
เกิดขึ้นจากการแทนคาความรูสึกของตนเอง และนําเรื่องราวความทรงจําในวัยเด็กเกี่ยวกับตัวละคร
ในเรื่องรามเกียรติ์ที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตวมาสรางสรรคเปนภาพลักษณใหมที่มาจากจินตนาการ
ของตนเอง รูปทรงมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว และมีลักษณะที่คลี่คลาย ปะติดปะตอรูปทรงอยางเสรี
และตอมาในชวงที่3 แนวคิดและรูปแบบของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในชวงนี้
มีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น มีการนําภาพลักษณของสัตวตาง ๆ มาแทนคาพฤติกรรมของมนุษยที่
เกิดขึ้นในสังคมเมือง และนํารูปทรงระหวางคนกับสัตวมาแทนคาสภาวะอารมณ ความรูสึกของ
ตนเองที่มีตอเรื่องราวสิ่งตาง ๆ ที่ตนเองพบเจอ นําเรื่องราวที่มาจากความเพอฝน มาถายทอดเปน
รูปทรงมีลักษณะครึ่ งคนครึ่งสัตว มีก ารนําเรื่องราวคติความเชื่อทางพุทธศาสนามาสรางสรรค
ผลงาน โดยนํ า สั ต ว ที่ มี ค วามหมายเฉพาะตนมาใช เ พื่ อ สื่ อ ถึ ง ตนเอง และมี ลั ก ษณะที่ ค ลี่ ค ลาย
ปะติดปะตอรูปทรงอยางเสรี ซึ่งเปนผลมาจากการผสมผสานรูปทรงที่มาจิตไรสํานึก
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร ผลงานใน
ชวงแรกมีการนําภาพลักษณของสัตวมาแทนคาพฤติกรรมของมนุษยในสังคมเมือง ซึ่งนําเรื่องของ
สัญชาตญาณของมนุษยและสัตวมาเปรียบเทียบกัน รูปทรงสวนที่ปรากฎเปนรูปรางของนกแตมี
ใบหนาเปนหนาคนที่แสดงสีหนาที่แตกตางกัน และชวงตอมาแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน
ยังคงเหมือนกับชวงแรก แตรูปแบบผลงานมีลักษณะของผสมผสานรูปทรงระหวางคนกับสัตวที่มี
ความหลากลายมาขึ้น
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แนวคิดการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
แนวคิดของศิลปนทั้ง 3 คนเปนผลจากกระบวนการทางความคิด อารมณความรูสึก
ภายใตบริบททางสังคม วัฒนธรรม และศาสนา ที่รับรูผานประสบการณโดยตรงและทางออมของ
แตละคน แนวคิดที่ปรากฏในผลงานเปนเรื่องราวสวนตัวและเกี่ยวกับสังคม ซึ่งการที่ศิลปนนํา
ภาพลักษณของสัตวมาผสมผสานกับสรีระรางกายของมนุษยก็เพื่อเปนสัญลักษณในการแทนคา
แนวคิด เนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ และสภาวะอารมณความรูสึก โดยสัตวตาง ๆ ที่นํามาสรางสรรค
รูปทรงลวนเปนสัตวที่เราพบเห็น รูจักกันโดยทั่วไปตามธรรมชาติ รวมทั้งเปนตัวละครที่มีการ
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ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่เกี่ยวของกับเรื่องราวคติความเชื่อทางศาสนาของโลก
ตะวันออกในแบบอุดมคติที่เกิดจากการจินตนาการของมนุษย และสัตวที่มีความหมายเกี่ยวของตาม
คตินิยมความเชื่อของไทย
ผลงานของถวัลยตั้งแตชุดแรกถึงปจจุบันที่มีการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวสวนใหญจะเปนแนวคิดที่มีเนื้อหาสวนตัวเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธาทางปรัชญาทาง
ศาสนาของโลกตะวันออก ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ ฮินดู พราหมณ ฯลฯ ซึ่งตางไปจากประทีป
และเกียรติอนันตอยางชัดเจน สัตวที่นํามาผสมผสานเขาสรีระรางกายของมนุษยในผลงานของ
ถวัลยลวนมีความหมายที่สื่อถึงความคิด เรื่องราวทางศาสนา อาทิเชน เรื่องราวทศชาติชาดก ไตรภูมิ
และรามายานะะ เปนตน อีกทั้งสัตวที่นํามาใชในการผสมผสานรูปทรง บางก็มีการนําลักษณะของ
ตัวละครที่ปรากฏในเรื่องเลา คติความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตวตามความคิด
แบบอุดมคติ มาสรางสรรคใหเกิดภาพลักษณใหม โดยถวัลยไดนํามาตีความใหมในรูปแบบที่สื่อ
ออกมาเปนภาพผลงานในแนวทางของถวัลยเอง แตยังคงยึดหลักการเนื้อหาและคติแงคิดเดิมไวตาม
หลักของศาสนา ซึ่งรูปทรงสัญลักษณที่ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลยลวนเกิด
จากความรู ความเขาใจ และคุณคาทางศาสนา สรางสรรคเพื่อความสุขทางใจ แสดงความรูสึก
สวนตัวเกี่ยวกับสุนทรียภาพ ความงาม และศีลธรรม อีกทั้งการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวของถวัลยยังแสดงใหเห็นแนวคิดที่นําเสนอเรื่องราวของมนุษยกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเกิด
จากความศรัทธาสวนตัว หรือกลาวไดวาเปนการนําคติความเชื่อทางศาสนา มาผนวกเขากับสภาวะ
จิตภายในของตนเอง อันกอใหเกิดการสรางสรรคผลงานที่เต็มไปดวยภาพจินตนาการเพื่อความสุข
ทางใจและความเชื่อของตนเอง
สวนการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีป และเกียรติอนันต มี
แนวคิ ด ในการนํ า เสนอที่ มี ส ว นคล า ยคลึ ง กั น ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ใ นเรื่ อ งของ
สัญชาตญาณทางดานอารมณ และความรูสึกที่มนุษยมีตอกัน สัตวที่นํามาผสมผสานเขากับสรีระ
ร า งกายของมนุ ษ ย เ ป น สั ญ ลั ก ษณ เ ปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ใ นสั ง คมเมื อ ง ในแบบ
วิพากษวิจารณ เสียดสี ประชดชันและถากถาง แตจะมีสวนตางกันในแงของมุมมองที่นําเสนอซึ่ง
ประที ป นํ า เสนออารมณ ความรู สึ ก ส ว นตั ว ของตนเองในลั ก ษณะของความรู สึ ก ต า ง ๆ เช น
ความหวัง ความเหนื่อยลา ความคิดถึง ความเพอฝน ความชื่นชอบ ฯลฯ ความรูสึกสวนตัวที่มีตอ
บุคคลอื่น ๆ หรือระหวางบุคคลดวยกันในสังคม เชน ความหลอกลวง ความแกรงแยง ความโลภ
ฯลฯ และความรูสึกสวนตัวที่เกี่ยวของหรือมีตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ สัตวที่นํามาใชเปนสัญลักษณก็จะ
มีทั้งที่เปนสัตวที่ตนเองชื่นชอบ มีความหมายเฉพาะสวนตัว และเปนสัตวที่มีอยูในสิ่งแวดลอมตาง
ๆ ที่มาจากการรับรูผานประสบการณสวนตัวที่กระทบตอความรูสึกของตนเองเทานั้น ทางดาน
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แนวคิดการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันตนําเสนอมุมมองที่เกิดจากการ
แสดงอารมณ ความรูสึกของตนเองรวมกับเรื่องราวตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยไมเอาตนเองเขาไป
เกี่ยวของในแงของการนําเสนอเรื่องราวเหมือนกับประทีป เปนการนําเสนอเนื้อหาของมนุษยที่
แสดงความรูสึกตอกันในลักษณะตาง ๆ ทั้งดานบวกและลบ ซึ่งผลงานเกียรติอนันตสวนใหญแลว
จะปนเรื่องราวทางดานลบของผูคนในสังคม โดยผลงานจะเกี่ยวกับสภาวะจิตภายในของมนุษย
โดยตรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและทางออมที่เปนผลมาจากอิทธิพลของสังคมแบบทุนนิยม ซึ่ง
สงผลสูการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยในสังคมไทยในปจจุบัน เชน ความกลัว ความหวัง
ความสิ้นหวัง ความกาวราว ความรัก ฯลฯ สัตวที่นํามาใชในการผสมผสานผสานสรีระรางกายของ
มนุษย จะเปนสัตวมีสัญชาตญาณที่แสดงออกตามธรรมชาติที่สอดคลองกับพฤติกรรมนั้น ๆ ของ
มนุษย โดยมานําภาพลักษณของสัตวเหลานั้นมาใชในเชิงเปรียบทียบ ที่เกิดจากการสังเกต รับรูผาน
ประสบการณสวนตัวของเกียรติอนันตเอง
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รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว เปนการสรางสรรครูปทรงที่นําสิ่งที่ตาง
ชนิดกันมาผสมผสาน เปลี่ยนแปลง ตัดทอนจนกลายสภาพเปนรูปทรงแปลกใหมและตางไปจากที่
เคยพบเห็นจากรูปทรงในธรรมชาติ รูปทรงประกอบไปดวยการเลือกนําภาพลักษณระหวางคนกับ
สัตวมาใชตามแตนัยะทางความคิดของศิลปน และนํามาผานกระบวนการสรางสรรครูปทรงที่เปน
การสื่อความหมายใหมสูผูชม รูปทรงที่ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่ปรากฏอยูใน
ภาพผลงานจิตรกรรมของถวั ลย ประทีป และเกีย รติอ นัน ต จึง เป น รูป ทรงสั ญลั ก ษณที่แ ทนค า
ความคิด อารมณ และความรูสึกของศิลปนเอง โดยแสดงใหเห็นกระบวนการสรางสรรครูปทรง
ที่มาจากจินตนาการที่เหนือจริงบวกกับประสบการณที่มาจากการรับรูและความรูสึกนึกคิดของแต
ละคน รวมทั้งเปนการแสดงสภาวะความสัมพันธระหวางวัตถุ (คนและสัตว) เขากับจิต
รูปแบบการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย ประทีป และเกียรติ
อนันต มีแนวทางการนําเสนอรูปทรงเหนือจริงเหมือนกัน โดยสรางสรรครูปทรงตามจินตนากร
สวนตัวดวยการเชื่อมโยงรูปทรงที่ตางชนิดเขาดวยกัน ซึ่งเปนแทนคาความรูสึก ความคิด ทัศนคติที่
มีตอรูปทรงที่เลือกมาใช แตลักษณะรูปแบบการวาดรูปทรงกลับมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ซึ่ง
รูปแบบของถวัลยเปนการนํารูปทรงระหวางสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูชายผสมผสานเขากับ
สัตว ในลักษณะอุดมคติ (Idealistic) ที่มาจากจินตนาการของตนเอง และมีการตัดทอน ผสมผสาน
รูปทรงระหวางคนกับสั ตวในลักษณะเหนือจริงแบบกึ่งนามธรรม ซึ่งมีลักษณะการปะติ ปะตอ
รูปทรงของคนและสัตวหลาย ๆ ชนิดเขาดวยกันอยางเสรีจนกลายเปนรูปทรงใหม อีกทั้งโครงสราง
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สัดสวนรางกายของมนุษยที่เปลือยเปลาของถวัลยมีลักษณะการวาดที่เนนในเรื่องของความงามของ
โครงสรางรางกาย ใหมีสัดสวนตาง ๆ และกลามเนื้อที่ชัดเจน โดยมีลักษณะคลายกับหลักกายวิภาค
ของยุ ค ฟ น ฟู ศิ ล ปะวิ ท ยาการ (Renaissance) ของศิ ล ปะตะวั น ตก ส ว นรู ป แบบการผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของประทีปสวนใหญจะนําสรีระรางกายของผูหญิงที่เปลือยเปลามา
แปรสภาพเขากับสัตว ซึ่งเปนผลมาจากจินตนาการ ความเพอฝน ที่มาจากจิตไรสํานึก มีลักษณะการ
วาดรูปทรงของคนและสัตวแบบ Figurative เหมือนจริงตามหลักวิชาอคาเดมิก นอกจากนั้นการแปร
สภาพสรีระรางกายที่เปลือยเปลาของผูหญิงเขากับสัตวของประทีปยังแสดงใหเห็นรูปทรงที่แฝงนัย
ยะทางเพศ และนําเสนอในเรื่องสุนทรียศาสตรความงามของรูปทรง ทาทางที่ใชในการโพสทา
และส ว นรู ป แบบการผสมผสานภาพลัก ษณร ะหวางคนกั บสัตวข องเกีย รติ อนัน ต เป น การวาด
ออกแบบรูปทรงสรีระรางกายของคนและสัตวในลักษณะตัวการตูนซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัว มี
ลักษณะรูปทรง และการจัดวางทาทางคลายกับเด็ก เนนการวาดเสนที่ใหมิติที่แบน 2 มิติ แบบ
ภาพกราฟก ไมไดเนนการวาดสรีระรางกายของคนและสัตวที่เนนโครงสรางรางกายถูกตองตาม
หลักวิชาอคาเดมิก หรือกายวิภาคมาใชเหมือนอยางผลงานของถวัลยและประทีปแตอยางใด
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การใชเอกลักษณไทยในการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และ
เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร สรางสรรคขึ้นจากความคิด อารมณ ความรูสึกของตนเองที่เปนผลมาจาก
บริบททางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาของไทย ศิลปนแตละคนตางเลือกนําแงมุมตาง ๆ
นี้นําเสนอออกมาเปนรูปแบบผลงานที่มีความรวมสมัยในแบบไทย ซึ่งมีวิธีการนําเสนอที่เปนสากล
แตยังคงความเปนเอกลักษณไทยทั้งเนื้อหาที่สะทอน คติความเชื่อ เรื่องราวตาง ๆ ในแบบไทย และ
รูปแบบการสรางสรรคศิลปนไดนํารูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีมาประยุกตสรางสรรค
คลี่คลายใหเขากับรูปแบบการสรางสรรคตามแนวทางศิลปะสมัยใหมของตะวันตก การผสมผสาน
ภาพลักษณระหวางคนกับสัตวของศิลปนทั้ง 3 คนตางจึงมีลักษณะในการใชเอกลักษณไทยมาใชใน
การนําเสนอทั้งที่มาจากแนวคิดในแบบตาง ๆ ของไทยและรูปแบบการสรางสรรคที่ปรากฏในงาน
จิตรกรรมไทยประเพณีที่แตกตางกันไปดังนี้
1. การนํ า ตั ว ละครที่ มี ก ารผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว จ ากตํ า นาน
วรรณคดี เรื่องราว คติความเชื่อทางพุทธศาสนาตามแบบอุดมคติของไทยมาใชในการสรางสรรค
ผลงาน ซึ่งปรากฏในผลงานของถวัลย และประทีป โดยถวลัยไดนําเรื่องรามายณะ หรือรามเกียรติ์
และไตรภูมิมานําเสนอโดยผานการตีความในแบบของตนเอง ซึ่งถวัลยไดนําเสนอภาพลักษณของ
ตัวละครตามอุดมคติแบบไทยดวยการใชจินตนาการของตนเองสรางสรรคตัวละครจากผนวกการ
นําลักษณะของตัวละครที่ปรากฏในเรื่องราวดั้งเดิม มาพัฒนา คลี่คลายรูปแบบออกมาเปนผลงานที่
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มีรูปทรงของการผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวที่มีรูปแบบเฉพาะของตนเอง และยังคง
เนื้อหาดั้งเดิมในการนําเสนอถึงตัวละครนั้น ๆ สวนประทีปจะเปนเพียงการหยิบยืมรูปแบบลักษณะ
ตัวละครตามแบบอุดมคติของไทยมาใชในการสรางสรรคเทานั้น โดยเนื้อหาไมไดนําเสนอเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับตัวละครตามที่ปรากฏในเรื่องราวดั้งเดิมแตอยางใด แตเปนการนําเสนอความรูสึกที่ตนเอง
มีตอตัวละครเทานั้น สวนเกียรติอนันตไดนําลักษณะรูปแบบของสัตวปาหิมพานตที่ปรากฏอยูใน
เรื่อวราว คติความเชื่อทางพุทธศาสนามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน ดวยการ
คลี่คลายรูปแบบใหมีลักษณะที่เปนแบบเฉพาะของตนเอง และเนื้อหาก็ไมไดเกี่ยวของกับตัวละคร
นั้น ๆ แตอยางใด
2. การนํารูปแบบการสรางสรรคแบบจิตรกรรมไทยประเพณีมาใช ซึ่งปรากฎในงาน
ของถวัลยและเกียรติอนันต โดยถวัลยไดนําลวดลาย ลายเสน และลักษณะวิธีการเขียนลายเสนแบบ
ตาง ๆ ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีมาใชในแบบประยุกตผสมผสาน ตัดทอนหรือตอเติม ในสวน
ตาง ๆ ของรูปทรงที่ผสานผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว รวมทั้งนําการจัดวางทาทางของตัว
ละครที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังมาใช ซึ่งเห็นไดจากทาทางของรูปทรงที่ดูเคลื่อนไหวเหมือน
ทาทางรายรํา เนนทาทางที่กระตุน แสดงอารมณที่ชัดเจนดูเกินจริงผิดแปลกไปจากธรรมชาติใน
แบบ dramatic สวนเกียรติอนันต ไดนําลักษณะการวาดหนาตัวพระและตัวนางในงานจิตรกรรม
ไทยประเพณีมาใช
3. การนําความเชื่อในแบบวัฒนธรรมไทยมาใช ซึ่งปรากฎในงานของถวัลย โดยไดนํา
สัตวที่มีความหมายเกี่ยวกับธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ตามหลักความเชื่อทางโหราศาสตรมาใชใน
การสรางสรรคผลงานเชน เสือ แทนคา ธาตุไฟ ลิงลม แมลง และมา แทนคา ธาตุลม งู แทนคา ธาตุ
น้ํา และชาง แทนคา ธาตุดิน เปนตน สวนประทีปนั้นไดนําความคิดในแบบวัฒนธรรมไทย ในเรื่อง
ของสุภาษิตหรือคําพังเพย มาตีความเปนภาพสัญลักษณที่ผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตว
เขาดวยกัน เพื่อเปนแทนคาเปรียบเปรยพฤติกรรมของมนุษยในสภาวะตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมผาน
มุมมองความรูสึกของตนเอง และนําสัตวใน 12 นักษัตร ประจําปเกิดและสัตวที่มีความหมายกับ
ตนเองมาถายทอดในรูปแบบของภาพสัญลักษณที่เปนการแทนคาตัวเอง เชน เสือ มาจากที่ตัวเอง
เกิด ปขาล และชาง มาจากความหมายของนามสกุลของตนเอง คือ คชบัว
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ขอเสนอแนะ
ผลงานวิจัยนี้ยังไมไดนําแนวคิดหรือชี้เฉพาะเจาะจงนําทฤษฎีใดมาใชเปนหลักในการ
วิเคราะหผลงานในเชิงลึก คาดหวังวาตอไปจะมีการนําแนวคิด ทฤษฎีตางๆมาวิเคราะหผลงานทั้ง
แนวคิด รูปแบบ เชน แนวคิดเกี่ยวกับมายาคติ เปนตน
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ภาคผนวก ก
เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของถวัลย ดัชนี

122
ผลงานจิตรกรรมวาดเสนวาดเสนบนกระดาษ ที่ปรากฏในหนังสือ “The drawing of
Thawan Duchanee” พ.ศ. 2531

ภาพที่ 141 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2528 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม.
ที่มา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), 29.

ภาพที่ 142 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ไมทราบขนาด
ที่มา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), 3.
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ภาพที่ 143 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ไมทราบขนาด
ที่มา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), 3.

ภาพที่ 144 ไมทราบชื่อ พ.ศ. 2531 ปากกาลูกลื่นบนกระดาษ ขนาด 110 x 79.5 ซม.
ที่มา: Thawan Duchanee, The drawing of Thanwan Duchanee (Bangkok : n.p., 1988), ไม
ปรากฎเลขหนา.

124
ภาพจิตรกรรมชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546

ภาพที่ 145 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 69.

ภาพที่ 146 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 65.
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ภาพที่ 147 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 115.

ภาพที่ 148 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 95.
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ภาพที่ 149 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 85.

ภาพที่ 150 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 83.
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ภาพที่ 151 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 81.

ภาพที่ 152 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 79.
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ภาพที่ 153 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 113.

ภาพที่ 154 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 111.
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ภาพที่ 155 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 109.

ภาพที่ 156 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 107.
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ภาพที่ 157 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 105.

ภาพที่ 158 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 103.
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ภาพที่ 159 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 97.

ภาพที่ 160 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบนมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 65.
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ภาพที่ 161 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 101.

ภาพที่ 162 ชุดใบหนาของแผนดิน พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: พิพิธภัณฑศิลปะไทย, ถวัลย ดัชนี: วาดเสน (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 2551), 99.
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ผลงานจิตรกรรม รอยสัก ในพ.ศ. 2546

ภาพที่ 163 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 67.

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

ภาพที่ 166 รอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 68.
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ภาพที่ 167 ชุดรอยสัก พ.ศ. 2546 ปากกาลูกลื่น ทองคําเปลวบนกระดาษ 21 x 34 ซม.
ที่มา: หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนารถ, ไตรสูรย (กรุงเทพฯ: อัลฟา มิเล็นเนียม,
2547), 68.
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ระหวางคนกับสัตวของประทีป คชบัว
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ภาพเขียนบางสวนที่ไมไดนํามาแสดงในนิทรรศการ เพอเจอ II ครั้งนี้ แตปรากฏอยูในสูจิบัตร

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

ภาพที่ 169 ชางเผือก พ.ศ. 2550 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 100 x 140 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 46.

138

ภาพที่ 170 กรีดกราย พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 120 x 160 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 50.

ภาพที่ 171 เกาะศักดิ์สิทธิ์2 พ.ศ. 2551 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 60.
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ภาพที่ 172 พรแสวง พ.ศ. 2552 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 165 x 300 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 64.

ภาพที่ 173 กวงเกษียรสมุทร พ.ศ. 2553 สีน้ํามันบนผาใบ ขนาด 200 x 500 ซม.
ที่มา: ประทีป คชบัว, นิทรรศการเพอเจอ 2 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 72.
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เพิ่มเติมภาพผลงานจิตรกรรมที่มีการผสมผสานภาพลักษณ
ระหวางคนกับสัตวของเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร
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ผลงานจิตรกรรมที่สรางสรรคชวงกอนศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547-2548

ภาพที่ 174 หนูมีแมนะ พ.ศ. 2547 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอีย่ มจันทร, “วิถีชีวติ แนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 70.

ภาพที่ 175 ชีวิต...แสนจะสบาย สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 180 x 150 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอีย่ มจันทร, “วิถีชีวติ แนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 70.
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ภาพที่ 176 ชีวิตแสนจะสบาย/4120 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 135 x 300 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอีย่ มจันทร, “วิถีชีวติ แนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 80.

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

ภาพที่ 179 ชีวิตแสนจะสบาย/4911 พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 160 x 130 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 70.
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ภาพที่ 180 ระแวง พ.ศ. 2548 สีอะคริลิคบนหนังเทียม ขนาด 130 x 170 ซม.
ที่มา: เกียรติอนันต เอี่ยมจันทร, “วิถีชีวิตแนวสุขนิยม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัญฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 43.
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549

นางสาวจิรากรณ แสงเจริญเกียรติ
493/46 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 089-122-5839

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนโยนออฟอารค
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสายน้ําผึ้ง
ปริญญาศิลปบัณฑิต (ศิลปะจินตทัศน) คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

