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ระหวางคนกับสัตว
จิ ร าภรณ แสงเจริ ญ เกี ย รติ : การผสมผสานภาพลั ก ษณ ร ะหว า งคนกั บ สั ต ว ใ นงาน
จิตรกรรมรวมสมัยไทยของ ถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร. อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ: อ. ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท. 145 หนา.
การผสมผสานภาพลักษณระหวางคนกับสัตวในงานจิตรกรรมรวมสมัยไทยเปนการ
สรางสรรคอีกหนึ่งรูปแบบที่มีลักษณะที่นาสนใจแฝงสัญลักษณทางความคิดที่ตองอาศัการตีความ
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อทําใหเกิดความรู ความเขาใจพัฒนาการ แนวคิด รูปแบบ และ
การใชเ อกลักษณไทยที่ ปรากฎในการผสมผสานภาพลัก ษณระหวางคนกับสัตวผานการศึก ษา
ผลงานของถวัลย ดัชนี ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร ซึ่งยังไมมีผลงานวิจัยทางศิลปะ
ที่ศึกษา วิเคราะหเฉพาะประเด็นนี้ที่ปรากฎในผลงานของศิลปนทั้ง 3 คนอยางชัดเจน ผูศึกษาได
ทําการศึกษาจากภาพผลงานจิตรกรรมที่มาจากสิ่งพิมพและขอมูลพื้นฐานที่ใชประกอบการวิเคราะห
มาจากหนังสือ งานวิจัยทางวิชาการ รวมถึงบทความในสื่อสิ่งพิมพตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งขอมูลที่
ไดมาจากการสัมภาษณศิลปนบางทานโดยตรง
ผลการศึกษาคนพบวา
1. มีการนําแนวคิดในแบบไทย และรูปแบบศิลปะไทยมาประยุกตเขากับรูปแบบ กลวิธี
ในการสรางสรรคตามแนวทางศิลปะตะวันตก
2. มีรูปแบบการสรางสรรคที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน
3. รูปทรงประกอบไปดวยภาพสัญลักษณที่มาจากการรับรูทั้งที่เกี่ยวของกับประสบการณ
ของตนเองโดยตรงและทางออมที่มาจากอิทธิพลของสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
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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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กิตติกรรมประกาศ
ขาพเจาขอกราบขอบคุณ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนทที่ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทาง
ขั้นตอนการวิจัยในวิทยานิพนธครั้งนี้เสมอมา ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.นรินทร รัตนจันทร
ศาสตราจารยเกียรติคุณกําจร สุนพงษศรี ที่ใหคําชี้แนะขอบกพรองตางๆในผลงานวิจัยของขาพเจา
นอกจากนี้บุคคลที่สําคัญตอการวิจัยครั้งนี้ และตองกลาวขอขอบคุณ คือถวัลย ดัชนี
ประทีป คชบัว และเกียรติอนันต เอี่ยมจันทร จิตรกรที่สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ เต็มเปยมไป
ดวยพลังทางความคิด และจุดประกายเปนแรงพลังดันใหขาพเจาทําการวิจัยครั้งนี้
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานวิจัยจะมีสวนชวยเสริมสรางความรู ความเขาใจ การ
ผสมผสานภาพลักษรระหวางคนกับสัตวซึ่งเปนแนวทางการสรางสรรครูปแบบหนึ่งที่ปรากฎใน
งานจิตรกรรมรวมสมัยไทย อีกทั้งสามารถนําไปใชเปนความรูพื้นฐาน ประกอบการศึกษาสรางสรรค
ผลงานศิลปะสําหรับนักเรียน นักศึกษาและแกผูที่มาศึกษาตอไปไมมากก็นอย หากมีขอมูลผิดพลาด
ประการใดขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
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