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 ธงชาติไทยเปนสัญลักษณของความเปนชาติไทยที่ถูกนําไปใชอยางหลากหลายใน
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 ดังนั้น การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงคในการรวบรวมขอมูลจาก

ตําราวิชาการ นิตยสาร วารสาร สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ เอกสารที่เกี่ยวของ และขอมูลออนไลน เพื่อ

ทําการวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณของธงชาติไทย โดยใชทฤษฎีจุดมุงหมาย 
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พระมหากษัตริยไทย 2) ผลงานศิลปะแบบฟอรมอลลิสม (Formalism) ที่สะทอนความเคล่ือนไหว

ทางการเมืองภาคประชาชน 3) ผลงานศิลปะแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) ที่สะทอนประเด็น

ความเปนชาติในสังคมไทย 4) ผลงานศิลปะแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) ที่สะทอนความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 5) ผลงานศิลปะแบบอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) 

ที่สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย 
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 Flag is a symbol of a nation that has been widely used in the society. It is also 

used for communication a certain content in the context of contemporary art (visual art), and 

yet there is no one else  research  and analysis. 

 Therefore, this research aims to gathered information from textbooks, academic 

journals, magazines, catalogs of art exhibitions related to documents and online information. 

For analysis of contemporary art and the purpose of the creative art  theory. And this research 

is based on the assumption of “Thai flag” in the contextes of nationalism as a tool to analyze 

the works of famous 20 contemporary Thai artists. 

 The study  has divided in 5 groups. 

 1. Formalism in a work of art that honor the Thai monarchy. 

 2. Formalism in a work of art that reflects the political movement of people. 

 3. Expressivism works of art that reflects a nationalism in Thai society.  

 4. Expressivism works of art that reflects the political movement of people. 

 5. Art Instrumentalism is reflected a nationalism in Thai society. 

 The contextes and usage of Thai national flag are important factors in Thai 

contemporary culture as a symbol of Thailand. These results  are not only a providence for  

an aesthetic value but also a reflection of cultural values and nationalism history and political 

developments in Thailand. It is a great testimony to strong links between art and society. 
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วิทยานิพนธชุดนี้ดวย 
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ในศิลปะรวมสมัย” นี้ ไดเปนแรงบันดาลใจกับนักศึกษา ผูสรางสรรคผลงานศิลปะ นักวิชาการ  

และนักวิจารณศิลปะในการสรางสรรคศิลปะและงานทางวิชาการ เพื่อใหเกิดองคความรูอันเปน

นวัตกรรมทางดานศิลปะจนเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติในอนาคต  
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ชาติ คือ ชุมชนจินตกรรมทางการเมือง (Imagined political community)1 ซึ่งถูก

สถาปนาข้ึนในยุคแหงความเปนสมัยใหม (Modernity) มีลักษณะเปนเคร่ืองมือและหนาที่ 

กลาวคือ ความเปนชาติและชาตินิยมเปนเคร่ืองมือที่นําไปสูการสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน 

(Homogeneity) สรางความเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีหนาที่ปลุกเราความรูสึกผูกพัน ทําให

รูสึกเปนกลุมเดียวกัน 1

2 อีกทั้งยังมีอิทธิพลทางความคิดที่มีความเขมขนและแข็งแกรงตอการเมือง

และการสงครามระหวางประเทศในหวงยุคสมัยที่ผานมา 

 ชาติเปนแนวคิดทางนามธรรม จึงจับตองไมได แตฆาคนได สั ่งใหคนไปตายได     

และปรากฏตัวในรูปส่ิงประดิษฐทางวัฒนธรรมหลายชนิดในชีวิตประจําวัน2

3 ธงชาติจึงเปนหนึ่งใน

สิ่งที ่มนุษยสรางขึ้นเพื ่อแสดงถึงเอกลักษณเฉพาะตนและแสดงออกถึงความเปนเอกภาพ 3

4      

ของชาตินั้น ๆ  

 ธงชาติ คือ  ธงที่แสดงถึงสัญลักษณของ 0ประเทศและ 1ดินแดนตาง ๆ ปกติแลวรัฐบาล

ของประเทศนั้นก็ยอมเปนผูกําหนดแบบธงชาติและขอบังคับการใชธงชาติ หากแต2พลเมืองในแตละ

                                                 
 1 เบเนดิกท  แอนเดอรสัน, ชมุชนจินตกรรม : บทสะทอนดวยกําเนิดและการแพรขยาย

ของชาตินยิม,  แปลโดย  ชาญวิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร, 2552), 9. 

 2 ธีรยุทธ  บุญมี,  ชาตินยิมและหลังชาตินิยม, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : สายธาร, 

2546), 49. 

 3 ศิโรตม  คลามไพบูลย, “ชาติ, เชื้อชาติ และดินแดน,” ใน  ประชาธิปไตย ไมใชของเรา 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพโอเพน, 2550), 179. 

 4 สมสวาท  แสงนนทตระกูล,  ความรูเร่ืองธงชาติทั่วโลก (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 

2544), 4. 
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ประเทศก็สามารถใชธงชาติในดินแดนของตนเองไดเชนกัน โดยข้ึนอยูกับขอบังคับการใชธงตามที่

รัฐบาลกําหนดไว4 5  

 ในอดีตธงชาติถูกใชในสงครามเพ่ือบงบอกฝายหรือหมูเหลา 5

6 ตอมาเมื่อเกิดการ

บัญญัติคุณคาของชาติจนเกิดเปนแนวคิดชาตินิยม (Nationalism) ธงชาติจึงถูกสถาปนาให

กลายเปนสัญลักษณอันทรงพลังของอุดมการณชาตินิยมและถูกนําไปใชอยางหลากหลายไมวา 

จะเปนการโฆษณาชวนเช่ือ การเมือง การทหาร และวาระการเฉลิมฉลองอันเกี่ยวกับวันสําคัญ 

ของรัฐ เปนตน 

 ในทางการเมือง ธงชาติเปนสัญลักษณที่มีความสําคัญในการสรางความชอบธรรม

ใหกับฝายของตนเอง ในการปฏิวัติทางสังคมและการเมืองไมวาจะโดยฝายทหาร ฝายขาราชการ 

หรือโดยประชาชนก็ตาม ผูกอการมักใชธงชาติควบคูกับการดําเนินการในการปฏิบัติการ และหาก

เกิดกบฏหรือกองกําลังที่มีความขัดแยงกับอํานาจฝายรัฐ  รัฐก็จะชูธงชาติข้ึนเพื่ออางสิทธิ

ความชอบธรรมในการปราบปรามและถือวาฝายตรงขามของรัฐเปนศัตรูของคนทั้งชาติ 

 ธงชาติถือเปนสัญลักษณที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในรัฐชาติ (Nation State) เพราะเปน

การสรางรูปธรรมใหกับแนวคิดนามธรรมที่ทรงพลังอยางที่สุด ซึ่งกรณีการใชธงชาติในโฆษณาชวน

เชื่อ (Propaganda) นับเปนตัวอยางอันดีถึงพลังที่แฝงไวภายใตภาพลักษณของผืนผาศักด์ิสิทธิ์ 

ดังนั้น การเปดเพลงชาติและเคารพเพลงชาติทุก ๆ วัน จึงเสมือนวารัฐตองการใหประชาชนเสพ

ความซํ้าซาก เปนการปลูกฝงแนวคิดการรวมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นับเปนการประดิษฐ

ความสํานึกชาตินิยมข้ึนในรัฐอยางแยบคาย 

 ธงชาตินับวาเปนส่ิงที่มีความสําคัญกับบริบทตาง ๆ ในสังคม สําหรับโลกศิลปะ

ตะวันตกผลงานช่ือ ชื่อ “เสรีภาพนําประชาชน” หรือ “Liberty Leading the People” ของ แฟรดีนองด 

วิคตอร เออแฌน เดอลาครัวซ (Ferdinand Victor Eugène Delacroix) เปนผลงานจิตรกรรมที่ 

โดดเดนที่สุดช้ินหนึ่งในประวัติศาสตรศิลปะที่ปรากฏรูปธงชาติข้ึนในภาพ โดยศิลปนสรางผลงาน

ชิ้นนี้จากแรงบันดาลใจในการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1830 ของประเทศฝร่ังเศส   

                                                 
 5 วิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี,  ธงชาติ [ออนไลน],  เขาถงึเมือ่ 14 ธันวาคม 2553. เขาถึง

ไดจาก  http://th.wikipedia.org/wiki  

 6 ประชา  สุวีรานนท, “ธงชาติ: โวหารของความรักชาติ,” ใน  ดีไซน+คัลเจอร 2 

(กรุงเทพฯ : อาน, 2552), 46. 
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 ภาพผูหญิงที่ชูธงไตรรงคของฝร่ังเศสแทที่จริงเปนสัญลักษณของมารีอาน (Marianne) 
ซึ่งเปนรูปลักษณสตรีอันเปนสัญลักษณแหงชัยชนะของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 6

7 การที่ศิลปนนํา
รูปลักษณของเทพีมารีอานมาไวเปนจุดเดนของภาพโดยที่มือขวาของเธอที่ชูขึ้นเหนือศีรษะและ
ถือธงชาติสามสีของฝรั่งเศส (Le Tricolore) ก็เพื่อตองการสื่อสารถึงชัยชนะแหงการปฏิวัติ ซึ่งธง
ชาติไดแสดงนัยยะของความเปนชาติอันเกี่ยวของกับการสรางความชอบธรรมใหกับการปฏิวัติ
ทางการเมือง ณ หวงเวลานั้น ธงชาติในภาพจึงสะทอนชาตินิยมที่มิไดยึดโยงกับระบอบการ
ปกครองของกษัตริย (Monarchy) แตเปนชาติที่มีปจจัยทางสังคมที่มาจากชนช้ันสามัญ  
 แจสเปอร จอหน (Jasper Johns, Jr.) เปนศิลปนอีกคนที่มีรูปลักษณธงชาติปรากฏ
เปนผลงาน เขาเปนศิลปนในศตวรรษที่ 20 ที่มีผลงานเปนรูปธงชาติอเมริกัน (The Stars and 
Stripes) อยูหลากหลายชิ้น ทุกชิ้นลวนสรางสรรคขึ้นดวยเทคนิคที่หลากหลาย ทวาแนวคิดใน
การนําเสนอไดแสดงอัตลักษณของชาตินิยมอเมริกันในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองไดอยาง
เดนชัด 
 ผลงานชุด “ธงสามผืน” หรือ “Three Flag”เปนผลงานที่โดดเดนชิ้นหนึ่งของเขา โดยตัว
รูปแบบของงานช้ินนี้มีการแสดงออกแบบกลุมนีโอ-ดาดาอิสม (Neo-Dadaist)8 ใชเทคนิคการสราง
จิตรกรรมแบบผสม ซึ่งงานช้ินนี้ไดแสดงออกอยางตรงไปตรงมาจนเกิดคําถามถึงการมีอยูของ
คุณคาทางจิตรกรรมหรือเปนเพียงภาพของธงเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากผลงานของเขาเปนเสมือนการ
ทําซํ้าภาพธงอเมริกันที่ชินตาอยูทุกวัน แตทั้งนี้เขากลับตองการเนนย้ําการผลิตซํ้าในรูปลักษณของ
ธงอันเปนเครื่องมือส่ือสารเก่ียวกับความเปนชาติอเมริกัน ธงนี้จึงหมายถึงสัญลักษณของชาติ 
และอัตลักษณแหงสังคมอเมริกา ขณะทํางานชิ้นนี้ สงครามมีอิทธิพลตอการมองโลกของเขามาก 
ทั้งสงครามเย็นระหวางตะวันออกและตะวันตก สหรัฐอเมริกา (United States of America : USA) 
และสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (The Union of Soviet Socialist Republics : USSR) 
ซึ่งแยงชิงความเปนมหาอํานาจ และสงครามอันรอนแรงในเกาหลีกําลังจะจบสิ้น ซึ่งในสายตาคน
ทั่วไป ภาพ “ธง” เปนเหมือนเหตุการณสําคัญของปอปอารต (Pop Art) และถูกมองวาเปนการปลุก
ความรูสึกของการรักชาติ8

9  

                                                 
 7 Wikipedia, Marianne [Online], accessed 21 September 2010.  Available 

from http://en.wikipedia.org/wiki/Marianne 

 8 Wikipedia, Jasper Johns [Online], accessed 30 September 2010.  Available 

from http://en.wikipedia.org/wiki/Jasper_Johns 

 9 เคลาส  ฮอนเนฟ,  ปอปอารต,  แปลโดย บุศยมาศ นันทวนั (เชยีงใหม : ไฟนอารต, 

2552), 46. 
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 สําหรับธงชาติไทยหรือธงไตรรงคนั้น ถือวาเปนสัญลักษณที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งใน

สังคมไทย ซึ่งกอนหนานี้ธงชาติไทยจะเปนธงชางสีขาวบนพื้นสีแดง และเปล่ียนเปนร้ิวสีแดงสลับ

ขาว ตอมาในกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเปล่ียนแถบสีแดงตรง

กลางเปนสีน้ําเงินเขมเจือมวงดังปรากฏอยูในปจจุบัน เหตุที่พระองคทรงเลือกสีนี้เพราะเปนสี

ประจําวันวันพระราชสมภพของพระองค ทั้งสีน้ําเงินยังแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวของฝาย

สัมพันธมิตรใน 3สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งใชสีแดง ขาว น้ําเงินเปนสีในธงชาติเปนสวนใหญดวยอีก

ประการหนึ่ง (สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา) ธงชาติแบบใหมนี้ไดรับ

พระราชทานนามวา “ธงไตรรงค” และอวดโฉมตอสายตาชาวโลกคร้ังแรกในสงครามโลกคร้ังที่ 1 

ซึ่งกองทหารอาสาของไทยไดใชเชิญไปเปนธงชัยเฉลิมพลประจําหนวย9

10  

 หากจะสังเกตสีของธงชาติไทยจะเปนชุดสีเดียวกับธงชาติฝรั่งเศส (Le Tricolore - 

เลอ ตริกอลอร) ที่เปนตนแบบใหกับธงชาติของกลุมเคล่ือนไหวเพื่อปฏิวัติทางการเมืองทั่วโลก 1 0

11   

ซึ่งมีความ เปนไปไดวาผูออกแบบธงไตรรงคจะใชธงสามสีของฝร่ังเศสเปนหลักในการออกแบบ

แลวผสมผสานกับธงขาวแดงที่ใชอยู จนไดธงที่มีลักษณะอยางธงไตรรงคในปจจุบัน11

12 

 ธงชาติไทยถือเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องควบคูกันกับเหตุการณตาง ๆ ในประวัติศาสตร

ไทยมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อไดศึกษาจากขอมูลที่เกี่ยวของกับเร่ืองของธงชาติไทย ทําใหสามารถแบง

การนําธงชาติไปใชในบริบทที่เกี่ยวกับแนวคิดชาตินิยมไดเปน 3 ลักษณะ กลาวคือ 

 ลักษณะแรก ธงชาติไทยถูกนําไปใชในบริบทที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย      

โดยปรากฏเปนสัญลักษณแถบสีน้ําเงินกลางธงซ่ึงมีความหมายถึง พระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ของประเทศ1 2

13 เชน การประดับธงชาติคูกับพระบรมฉายาลักษณ หรือธงประจําพระองคของพระ

บรมวงศานุวงศชั้นสูง ในวาระตาง ๆ  เชน วาระการเฉลิมฉลองการครองราชยของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน 

                                                 
 10 ธงชาติไทย,  คลังปญญาไทย  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2553.   

เขาถึงไดจาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

 11 สมสวาท  แสงนนทตระกูล,  ความรูเร่ืองธงชาติทั่วโลก, 8. 

 12 ปรามินทร  เครือทอง, “กวาจะมาเปนธงชาติไทย,”  ศิลปวัฒนธรรม  22, 2 (ธันวาคม 

2543) : 81. 

 13 ฉวีงาม  มาเจริญ, “ธงชาติไทย: เกยีรติยศของชาติ,”  วารสารไทย  28, 104 

(ตุลาคม-ธันวาคม 2550) : 90. 
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 ลักษณะที่สอง ธงชาติไทยถูกนําไปใชเกี่ยวกับความเปนเอกราชของชาติ การปลุกระดม

ใหเกิดการรักชาติ หรือไมก็เปนเคร่ืองมือของการโฆษณาชวนเชื่อ13

14 เชน นโยบายการเคารพธงชาติ

และรองเพลงชาติ, กรณีพื้นที่ทับซอนเขาพระวิหาร, กรณีหนังสือเรียนที่มีรูปธงชาติและเพลงชาติ

พิมพไวหนาแรก ๆ 14

15 เปนตน 

 ลักษณะที่สาม ธงชาติไทยถูกนําไปใชเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการ

ปฏิวัติในชาติ 1 5

16 รวมถึงการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนดวย เชน กรณีเหตุการณ 14 

ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, และพฤษภาทมิฬ 2535 เปนตน 

 ในบริบทศิลปะรวมสมัยในประเทศไทยพบวา มีศิลปนหลายคนที่สรางสรรคผลงาน 

โดยปรากฏภาพลักษณของธงชาติไทย ซึ่งศิลปนแตละคนลวนสรางผลงานในลักษณะดังกลาวตาม

ความเปนไปทางสังคมและการเมือง ณ หวงเวลานั้น ๆ  

 ผลงานสรางสรรคเหลานี้มักมีเนื้อหาไปในทางใดทางหนึ่งอันเกี่ยวเน่ืองกับความเปน

ชาติ ซึ่งเมื่อนําหลักการใชธงชาติขางตนมาพิจารณาจะสามารถแบงผลงานตามบริบทที่เกี่ยวของ

ไดเปน 3 ประเภทเชนเดียวกัน กลาวคือ 

 ประเภทที่หนึ่ง ผลงานสรางสรรคที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย ผลงานเหลานี้มักสรางข้ึนเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยหรือเรียกวา

ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ16

17 และมักสรางข้ึนในโครงการประกวดศิลปกรรม 

 ประเภทที่สอง ผลงานสรางสรรคที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในบริบทที่สะทอนประเด็น

ความเปนชาติและชาตินิยมในสังคมไทย 

 ประเภทที่สาม ผลงานสรางสรรคที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับ

ความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน  

 ผลงานของศิลปนที่มีสัญลักษณธงชาติไทยไมเพียงมีความสําคัญในบริบททางศิลปะ

รวมสมัยไทยเทานั้น หากแตยังมีความสําคัญทั้งทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม สังคม และ

การเมืองเปนอยางยิ่ง ผลงานเหลานี้ลวนเปนบทบันทึกทางสังคมที่สําคัญที่ไดซุกซอนความคิดใน

เชิงความเปนชาติทั้งทางตรงและทางออม 

                                                 
 14 ประชา  สุวีรานนท, ดีไซน+คัลเจอร 2, 46. 

 15 ศรัณย  ทองเปา, “ธ ธงคนนิยม,” สารคดี  22, 263 (มกราคม 2550) : 85. 

 16 สมสวาท  แสงนนทตระกูล, ความรูเร่ืองธงชาติทั่วโลก, 1. 

 17 สุธี  คุณาวิชยานนท, “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อการเมือง : จากสัจนยิมราชา ถงึ  

สัจนิยมสังคม และกลับสูสัจนิยมราชาวีรบุรุษ,” ศิลปวัฒนธรรม  30, 7 (พฤษภาคม 2552) : 104. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6 

 ผลงานของศิลปนไทยที่นําสัญลักษณของธงชาติไทยมาใชในการสรางสรรค อาทิ  

เชน ลาวัลย อุปอินทร, โชคชัย ตักโพธ์ิ, มณเฑียร บุญมา, ทวี รัชนีกร, ประเทือง เอมเจริญ, กัญญา 

เจริญศุภกุล, พิษณุ ศุภนิมิตร, อํานาจ เย็นสบาย, สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, เกียรติศักด์ิ  ผลิตาภรณ, 

คามิน เลิศชัยประเสริฐ, สุวิชาญ เถาทอง, สุรสิทธิ์ เสาวคง, ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, พิชิต ไปแดน,  

ชาติชาย ปุยเปย, ญาณวิทย กุญแจทอง, ทินกร กาษรสุวรรณ, ทิพเนตร แยมมณีชัย, เทิดเกียรติ 

หวังวัชรกุล, สุรพล แสนคํา, เทอดศักด์ิ พลซา, พิทักษ ปยะพงษ, นที อุตฤทธ์ิ, นพไชย อังควัฒนะพงษ, 

มานิตย ศรีวานิชภูมิ, อ๋ิง กาญจนะวณิชย,  สันติ ทองสุข, มนตรี เติมสมบัติ, เอกวัฒน เสนหพูด, 

สรรเสริญ  มิลินทสูตร,  อําฤทธิ์ ชูสุวรรณ,  วสันต สิทธิเขตต, สาครินทร เครือออน และสุธี  

คุณาวิชยานนท 

 ผลงานของศิลปนเหลานี้ไมเพียงมีความสําคัญในบริบทของศิลปะรวมสมัยเทานั้น 

หากแตยังมีความสําคัญทั้งทางดานวัฒนธรรม สังคม และการเมือง อีกทั้งยังเปนบทบันทึกทาง

ประวัติศาสตรที่สําคัญโดยมิไดจารึกเปนตัวอักษรแตถายทอดออกมาเปนผลงานทัศนศิลปรวม

สมัยอยางหลากหลาย จึงจําเปนตองมีการรวบรวม ทําการศึกษา และวิเคราะหผลงานศิลปะที่มี

ภาพลักษณเกี่ยวกับธงชาติไทย เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยมีประเด็นเร่ืองความเปนชาติเปน

หลักในการทําความเขาใจ อันจะนําประโยชนมาสูวงวิชาการศิลปะและสังคมโดยรวมเปนอยางดี

ยิ่งอีกดวย 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. รวบรวมและศึกษาผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณของธงชาติไทย (ธงไตรรงค) 

 2. แบงประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยตามทฤษฎีศิลปะที่ไดเลือก

มาทําการศึกษาและบริบทที่เกี่ยวกับแนวคิดชาตินิยม 

 3. วิเคราะหและประเมินคุณคาผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยที่มีตอ

บริบทของวงการศิลปะรวมสมัยและผลกระทบตอสังคมไทย 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยปรากฏอยูถูกสรางสรรคข้ึนโดยมี

ปจจัยมาจากแนวคิดเกี่ยวกับความเปนชาติและสํานึกของชาตินิยม แตเปนชาตินิยมที่เปนบริบทอัน

เกี่ยวของกับการใชธงชาติในสังคมไทย ทั้งนี้ศิลปนอาจจะนําเสนอในขอบเขตของการสะทอนความ

เปนไปในสังคม ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ความเคล่ือนไหวการเมือง หรือการต้ัง
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คําถามถึงความเปนชาติที่ฝงอยูในสังคมไทยดวยโฆษณาชวนเช่ือตาง ๆ แตโดยภาพรวมแลว

ผลงานเหลานั้นลวนมีรากฐานความคิดมาจากสํานึกความเปนชาติไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ผลงานศิลปะที่นํามาศึกษาเปนผลงานสรางสรรคในสาขาทัศนศิลปรวมสมัย 

 2. รวบรวมและศึกษาเฉพาะผลงานของศิลปนที่ไดคัดเลือกมา 20 ทาน ประกอบไปดวย 

โชคชัย ตักโพธ์ิ, ประเทือง เอมเจริญ, กัญญา เจริญศุภกุล, พิษณุ ศุภนิมิตร, อํานาจ เย็นสบาย, 

สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ, สุวิชาญ เถาทอง, สุรสิทธิ์ เสาวคง, ไพรวัลย  

ดาเกล้ียง, พิชิต ไปแดน, เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, เทอดศักด์ิ พลซา, นที อุตฤทธิ์, นพไชย  

อังควัฒนะพงษ, มานิตย ศรีวานิชภูมิ, สันติ ทองสุข, วสันต สิทธิเขตต, สาครินทร เครือออน และ

สุธี คุณาวิชยานนท 

 3. ศึกษาผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยในรูปแบบธงไตรรงคเทานั้น 

 4. ศึกษาผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยที่สรางข้ึนหลังเหตุการณ 14 

ตุลาคม 2516 จนถึงชวงป พ.ศ. 2551 (แตจะไมทําการวิเคราะหผลงานกลุมแนวรวมศิลปนแหง

ประเทศไทย) 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับธงชาติไทย แนวคิดชาตินิยม และ

ผลงานศิลปกรรมชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึงชวงป พ.ศ. 2551 

 2. นําขอมูลทั้งหมดมาทําการศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางธง

ชาติไทย แนวคิดชาตินิยม และผลงานศิลปะรวมสมัยไทย  

 3. จําแนกประเภทผลงานศิลปะที่นํามาศึกษาเพื่อวิเคราะหและประเมินคุณคา 

 4. สรุปผลการศึกษา 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการศึกษาวิเคราะหจากผลงานศิลปะ 

เอกสาร สูจิบตัร และตําราวิชาการ เพื่อจําแนกประเภทผลงานสรางสรรคตามหลักการความสัมพันธ

ระหวางธงชาติกับแนวคิดชาตินิยม จากนั้นทําการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการประเมินคุณคาที่มีตอ

วงการศิลปะรวมสมัยและสังคมโดยรวม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เปนผลงานทางวิชาการที่รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่มี

สัญลักษณของธงชาติไทย 

 2. เห็นถึงคุณคาของผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการความเปนชาติและชาตินิยม 

 3. เห็นความสัมพันธกันระหวางศิลปะกับองคความรูดานอ่ืน ๆ ซึ่งเปนบริบทที่สําคัญ

ในการพัฒนาศิลปะรวมสมัย ตลอดจนกาวไปสูการพัฒนาองคความรูในดานตาง ๆ ของสังคมให

มากข้ึน 
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บทที ่2 

 

ความเปนมาและการใชธงชาติไทยในบริบทของความเปนชาติ 
 

 ธงชาติถือเปนสัญลักษณที่มีบทบาทสําคัญในความเปนชาติและถือเปนสัญญะ (Sign)  

ที่อยูในประเภทสัญลักษณ (Symbol) ซึ่งตามที่ชาลส แซนเดอร เพียรซ (Charles Sanders 

Peirce) นักปรัชญาชาวอเมริกัน (ค.ศ.1839–1914) ไดใหคําอธิบายตามทฤษฎีสัญศาสตรเอาไววา 

 

         ...สัญลักษณ (Symbol) เปนความสัมพันธระหวางรูปสัญญะ(Signifier) กับความหมาย

สัญญะ(Signified) ที่แสดงถึงบางสิ่งบางอยางแตมันไมไดมีความคลายคลึงกับสิ่งที่มันบงชี้เลย 

ซึ่งการใชงานเปนไปในลักษณะของการถูกกําหนดขึ้นเอง ซึ่งไดรับการยอมรับจนเปนแบบแผน 

(Convention)  และตองมีการเรียนรูเคร่ืองหมายเพื่อทําความเขาใจ หรือเปนการแสดงถึงการเปน

ตัวแทน (representation) ซึ่งสังคมยอมรับความสัมพันธนี้...0

1  

 

 ดังนั้นธงชาติจึงถือเปนสัญลักษณอันสําคัญที่ถูกสรางข้ึนเพื่อเปนส่ิงที่บงบอกความมี

ตัวตนของชาติแตละชาติ เปนสัญลักษณที่ถูกยอมรับใหเปนตัวแทนการแสดงถึงความเปนเอกภาพ

และเอกราชของขอบเขตที่ถูกสรางข้ึนอันเรียกกันวา ประเทศชาติ แตบางคร้ังสัญลักษณบางอยาง

บนธงชาติก็มีนัยยะที่แสดงออกถึงความเปนอาณานิคม เชน กรณีธงชาติออสเตรเลียที่มีมุมซายบน

เปนสัญลักษณธงของสหราชอาณาจักรประกอบอยูดวย เปนตน แตโดยรวมแลวธงชาติเปน

สัญลักษณที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่ตองสรางข้ึนเพื่อความเขาใจรวมกันในการที่จะส่ือถึงความเปน

ชาตินั้น ๆ ธงชาติจึงเปนสัญลักษณหนึ่งที่สําคัญอันจะสะทอนถึงภูมิหลัง ความคิดและวัฒนธรรม

ทั้งหมดของชาติหนึ่ง ๆ เอาไว1 2 

 

                                                 
 1 Semeion,  แนวคิดสัญวทิยา [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2554.  เขาถึงได

จาก http://semeion.multiply.com/journal/item/5/5 

 2 ธเนศ  อาภรณสุวรรณ,  “การประดิษฐสรางประเพณี : ประวัติศาสตรของปจจุบัน,” 

ใน ความคิดการเมืองไพรกระฎมพีแหงกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2549), 287. 
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ความเปนมาและความสําคัญของธงชาติไทย 
 ประเทศไทยแตเดิมนั้นมิไดมีการประดิษฐและการใชธงชาติข้ึน ทั้งนี้เนื่องดวยมายาคติ

ที่เกี่ยวกับความเปนชาตินั้นยังมิไดถูกสรางข้ึนในวัฒนธรรมแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ

อุษาคเนย แตพบหลักฐานเร่ืองการใชธงในสมัยโบราณในอาณาจักรเขมรโบราณ ซึ่งมนตรี ชิดชม

นุชไดวิเคราะหไวในวิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเขมรศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร เร่ือง “ธงในภาพสลักเลาเร่ืองในศิลปะเขมรสมัยนครวัด และบายน: กรณีปราสาทนครวัด 

และปราสาทบายน” เอาไววา 
 

        ...จากการวิเคราะหรูปแบบการใชธง พบวาในอาณาจักรเขมรโบราณถูกนําไปใชในการ

สงคราม เพื ่อเปนสิ่งบงบอกความสําคัญของบุคคลในกองทัพ ซึ ่งสามารถมองเห็นไดทั ้งที่ 

ปราสาทนครวัด และที ่ปราสาทบายน เชน ตําแหนงของพระเจาสุร ิยวรมันที ่ 2 ภาพสลัก

ประวัติศาสตร ที่ปรากฏที่ปราสาทนครวัด เปนตน จะมีจํานวนธงที ่มีความแตกตางไปจาก

บุคคลอื่นในกองทัพ แลวยังใชเปนเครื่องสูงของพระมหากษัตริย แมแตในฉากที่มีการรบของ

พวกเหลาเทวดาและเทพเจาที่มีการสลักขึ้นในรูปแบบของประติมาณวิทยา ก็มีการนําธงมาใช

เพื่อบอกความสําคัญของบุคคลในภาพไดอีกดวย เชน ภาพสลักเลาเรื่องมหาภารตะ กับ เรื่อง

รามายณะ ที่ระเบียงคดปราสาทนครวัด เปนตน... 2

3 

 

 
 

ภาพที่ 1 ภาพสลักหินนูนตํ่าพระเจาสุริยวรมันที่ 2 ระเบียงปราสาทนครวัด 

ที่มา : MESA CMMUNITY COLLEGE, Suryavarman II  [Online], accessed 13 November 

2011.  Available from http://www.mesacc.edu/dept/d10/asb/angkor/suryavarmanll.html 

                                                 
 3 มนตรี  ชิดชมนุช, “ธงในภาพสลักเลาเร่ืองในศิลปะเขมรสมัยนครวัด และบายน : 

กรณีปราสาทนครวัด และปราสาทบายน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 48. 
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 จากบทวิเคราะหขางตนจะเห็นวาจํานวนของธงที่ปรากฏในภาพสลักหินเปนส่ิงที่บง

บอกฐานะในสังคมและความสําคัญของบุคคลในภาพ ซึ่งสวนใหญแลวก็จะเปนชนช้ันปกครองหรือ

พระมหากษัตริยของเขมรโบราณ และอาจจะถือไดวาการใชธงในอาณาจักรเขมรโบราณเปนส่ิงที่

มุงเสริมแสดงบารมีของชนช้ันปกครองหรือพระมหากษัตริยมากกวาเปนสัญลักษณของความเปน

ชาติ (ภาพที่ 1) 

 การใชธงเปนสัญลักษณของประเทศไทยนั้นสามารถสืบไดถึงการใชธงสีแดงเปนเคร่ือง

สําหรับเรือเดินทะเลทั่วไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ภาพที่ 2) และยังไมถือวาเปนธงที่เปนสัญลักษณ

ของประเทศชาติตามความเขาใจในปจจุบัน  ซึ่ง ฉวีงาม มาเจริญ  เขียนไวในหนังสือเร่ือง “ธงไทย” 

เกี่ยวกับจดหมายเหตุตางประเทศแหงหนึ่งไดกลาววา  
 

 ...ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231) 

เรือคาขายของฝรั่งเศสลําหนึ่งไดเดินทางมากรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึงที่ปอมแหงหนึ่งของไทย  

เรือฝรั่งเศสก็ชักธงชาติของตัวเองขึ้น ฝายไทยยิงสลุตคํานับตามธรรมเนียม แตเมื่อฝายไทยชัก

ธงขึ ้นตอบบาง  ฝายฝรั ่ง เศสกลับไมย ิงสลุตคํานับตอบ  เพราะไดช ักเอาธงชาติฮอลันดา 

(เนเธอรแลนด) ขึ้นเหนือปอมดวยเหตุวาไทยไมมีธงชาติของตนใช (ขณะนั้นฝรั่งเศสกับฮอลันดา

เปนศัตรูกัน) ฝายไทยไดแกไขปญหาโดยชักผาสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดา ฝรั่งเศสจึงยอมยิง

สลุตคํานับตอบ เหตุการณดังกลาวจึงถือกันวาเปนจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรธงชาติไทย 3

4    

ในสมัยตอ ๆ มาไดมีการนําสัญลักษณตาง ๆ มาประดับบนธงพื้นสีแดงเพิ่มเติมเพื่อใชเปนธง

สําหรับเรือหลวง ไดแก จักรสีขาววงใหญ และชางเผือกในจักรสีขาว สวนเรือคาขายเอกชน

ยังคงใชธงสีแดงเกล้ียงเหมือนเดิม... 4

5 

  

                                                 
 4 ฉวีงาม  มาเจริญ, ธงไทย (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 

2520), อางถงึใน วกิิพีเดีย สารานกุรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 27พฤษภาคม 2554. 

เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8% 8A%E0% 

B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 

 5 คลังปญญาไทย, ธงชาติไทย [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 27 พฤษภาคม 2554. เขาถงึได

จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8% 

8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 
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ภาพที่  2 ธงสีแดง 

ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 

2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm 

 

 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1 แหง

ราชวงศจักรี) ตนกรุงรัตนโกสินทร มีการนําสัญลักษณตาง ๆ มาประดับบนธงพื้นสีแดงเพิ่มเติม 

เพื่อใชเปนธงสําหรับเรือหลวง มีการเพิ่มรูปจักรสีขาวลงบนพ้ืนธงแดงเพื่อเปนธงประจําเรือหลวง 

(ภาพที่ 3) และสําหรับเรือเดินทะเลโดยทั่วไปก็ประดับเปนธงพื้นสีแดงเทานั้น 

 

 
 

ภาพที่ 3 ธงพื้นแดงมีรูปวงจักรสีขาวตรงกลาง 

ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย  [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 13 พฤศจกิายน 

2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_�
http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_�
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 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2 แหงราชวงศ

จักรี) พระองคทรงไดชางเผือกเอก 3 ชาง ซึ่งถือเปนเกียรติยศอยางยิ่งตอแผนดินสยาม พระองคจึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประดิษฐเปนรูปชางอยูภายในวงจักรสีขาวของเรือหลวงไวดวย   

(ภาพที่ 4) อันมีความหมายวา “พระเจาแผนดินอันมีชางเผือก”6  

 

 
 

ภาพที่  4 ธงพื้นแดง มีรูปวงจักรและชางเผือกอยูตรงกลาง 

ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย  [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 13 พฤศจกิายน 

2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm 

 

 
 

ภาพที่  5 ธงพื้นแดงมีชางเผือกอยูตรงกลาง 

ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย  [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 13 พฤศจกิายน 

2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm 

                                                 
 6 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, อธิบายเร่ืองธงไทย  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 12  

มกราคม 2554.  เขาถึงไดจาก  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin 

225&group=9&date=03-04-2007&gblog=1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_�
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 สืบเนื่องมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 แหงราชวงศ

จักรี) ประเทศสยามไดมีการติดตอกับชาวตะวันตกมากข้ึน อันเปนผลตอเนื่องจากการทํา

สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty)6

7 กับสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) ในป พ.ศ. 

2398 พระองคจึงทรงมีพระราชดําริวา สยามจําเปนตองมีธงชาติใชตามธรรมเนียมชาติตะวันตก 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชธงพื้นสีแดงมีรูปชางเผือกอยูตรงกลางเปนธงชาติสยาม (ภาพที่ 

5) เนื่องจากมีเหตุผลวาธงพื้นสีแดงที่สยามใชทั่วไปนั้นไมสามารถแยกแยะไดในการติดตอระหวาง

ประเทศ ธงนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชไดทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือเอกชน แตเรือหลวงนั้น

ทรงกําหนดใหใชธงชางเผือกเปลาพื้นสีน้ําเงินชักข้ึนที่หัวเรือ เพื่อเปนเคร่ืองหมายสําหรับแยกแยะ

วาเปนเรือหลวงดวย  

 

 
 

ภาพที่ 6 ธงพื้นร้ิวขาวแดง 

ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย  [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 13 พฤศจกิายน 

2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm 

 

 ในป พ.ศ. 2459 มีบันทึกวา ในขณะนั้นประเทศไทยประสบกับอุทกภัย พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังเมืองอุทัยธานี และทอดพระเนตร

เห็นธงชาติถูกแขวนกลับหัว พระองคจึงมีพระราชดําริวา ธงชาติตองมีรูปแบบที่สมมาตรเพื่อไมให

เหตุการณเชนนี้เกิดข้ึนอีก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหเปล่ียนรูปแบบธงชาติอีกคร้ัง โดย

                                                 
 7 ปรามินทร  เครือทอง,  พระจอมเกลา "KING MONGKUT" พระเจากรุงสยาม 

(กรุงเทพฯ : มติชน, 2547), 169. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_�
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เปล่ียนเปนธงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีแถบยาวสีแดง 3 แถบ สลับกับแถวสีขาว 2 แถว ซึ่งเหมือนกับธง

ชาติไทยในปจจุบัน แตมีเพียงสีแดงสีเดียว7

8 (ภาพที่ 6)  

 ในเว็บไซต คลังปญญาไทย ซึ่งเปนโครงการที่จัดต้ังข้ึนโดยมีเปาหมายในการสรางและ

พัฒนาแหลงความรูขนาดใหญของคนไทย โดยอาศัยอินเทอรเน็ต (Internet) เปนส่ือในการเขาถึง

ประชาชน ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ “ธงชาติไทย” อันเกี่ยวกับเร่ืองการเปล่ียนรูปแบบธงชาติไทย

มาเปนแบบธงไตรรงคเอาไววา 

 

5  
 

ภาพที่ 7 ทหารอาสาของไทย ใน6สงครามโลกคร้ังที่ 1 รวมการสวนสนามฉลองชัยชนะ ที่7ประตูชัย 

ณ 8กรุงปารีส 9ประเทศฝร่ังเศส 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554. เขาถงึได

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C: 

Firstworldwar.jpg 

 

 ทหารอาสาของไทย ใน11สงครามโลกคร้ังที่ 1 รวมการสวนสนามฉลองชัยชนะที่12ประตูชัย 

ณ 13กรุงปารีส 14ประเทศฝร่ังเศส เมื่อวันที่ 1514 กรกฎาคม 16พ.ศ. 2462 โดยอัญเชิญธงไตรรงค ซึ่งเปนธง

ชาติที่รัชกาลที่ 6 โปรดเกลาใหใชแทนธงชาง เปน17ธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหาร 

 

                                                 
 8 วิชาการดอทคอม,  ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 31 พฤษภาคม 2554. เขาถึงได

จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/39318 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C: Firstworldwar.jpg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C: Firstworldwar.jpg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Firstworldwar.jpg�
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 …พ.ศ. 2460 แถบสีแดงตรงกลางไดเปล่ียนเปนสีขาบ (สีน้ําเงินเขมเจือมวง) ดังปรากฏอยู

ในปจจุบัน  เหตุที่รัชกาลที่ 6  ทรงเลือกสีนี้เพราะเปนสีประจําวันเสาร ซึ่งเปนวันพระราชสมภพ

ของพระองค ทั้งสีน้ําเงินยังแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวของฝายสัมพันธมิตร ในสงครามโลก    

ครั้งที่ 1  ซึ่งใชสีแดง ขาว น้ําเงินเปนสีในธงชาติเปนสวนใหญดวยอีกประการหนึ่ง ธงชาติแบบ

ใหมนี ้ได ร ับพระราชทานนามวา  "ธงไตรรงค" และอวดโฉมตอสายตาชาวโลกครั ้งแรกใน

สงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งกองทหารอาสาของไทยไดใชเชิญไปเปนธงชัยเฉลิมพลประจําหนวย 

(ภาพที่ 7) 

 

 ธงไตรรงคที่สรางข้ึนในคราวน้ันไมใชลักษณะอยางธงไตรรงคตามที่กําหนดใหใช

โดยทั่วไป แตมีการเพิ่มรูปสัญลักษณพิเศษลงในธงดวย โดยดานหนาธงนั้นเปนรูปชางเผือก

ทรงเคร่ืองยืนแทนในวงกลมพื้นแดง ลักษณะอยางเดียวกับธงราชนาวีไทย (ซึ่งกําหนดแบบใหมใหใช

พรอมกันในคราวประกาศเปล่ียนธงชาติ) ดานหลังเปนตราพระปรมาภิไธยยอ ร.ร.๖ ภายใต        

พระมหามงกุฎเปลงรัศมีในวงกลมพื้นแดง ที่แถบสีแดงท้ังแถบบนแถบลางทั้งสองดานจารึกพุทธชัย

มงคลคาถาบทแรก (ภาษาบาลี) เพื่อความเปนสิริมงคลแกกองทหารอาสาของไทยในสงครามโลก

คร้ังที่ 1 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดพระราชนิพนธแกไขในตอนทายจาก        

"ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ" (ดวยเดชแหงชัยชนะนั้น ขอชัยมงคลจงมีแกทาน) เปน "ตนฺเตชสา 

ภวตุ เม ชยสิทฺธินิจฺจํ" (ดวยเดชแหงชัยชนะนั้น ขอชัยชนะจงมีแกขาพเจาเสมอ) (ภาพที่ 8, 9)  

 

 
 

ภาพที่ 8 ธงชัยเฉลิมพลของกองทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ดานหนา) 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554. เขาถงึได

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C: 

War_flag_of_Thailand_(World_War_I-Obverse).svg 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C: War_flag_of_Thailand_(World_War_I-Obverse).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C: War_flag_of_Thailand_(World_War_I-Obverse).svg�
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ภาพที่ 9 ธงชัยเฉลิมพลของกองทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ดานหลัง) 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554. เขาถงึได

จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8 %A5%E0%B9% 

8C:War_flag_of_Thailand_(World_War_I-Reverse).svg 

 

 พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดมีพระราชดําริวา  

 
 ...ธงชาติไทยไดมีการเปล่ียนแปลงมาหลายคร้ังแลว ควรหาขอกําหนดเร่ืองธงชาติใหเปน

การถาวรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชบันทึกพระราชทานไปยังองคมนตรี เพื่อให

เสนอความเห็นของคนหมูมากวา จะคงใชธงไตรรงคดังที่ใชอยูเปนธงชาติตอไป หรือจะกลับไปใช

ธงชางแทน หรือจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงลักษณะธงชาติ กับวิธีใชธงไตรรงคอยางไร ผลปรากฏวา

ความเห็นขององคมนตรีแตกตางกระจายกันมาก จึงมิไดกราบบังคมทูลขอชี้ขาด ดังนั้นจึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชวินิจฉัยลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ใหคงใชธงไตรรงค

เปนธงชาติตอไป…9 

 

 ตอมาภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

(Absolute Monarchy) เปนระบอบการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญ ในป พ.ศ. 2475 รัฐบาลตอ ๆ 

มาก็ยังคงรับรองใหใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทยอยูเชนเดิม ซึ่งธงชาติไทยหรือธงไตรรงคนี้ยังถือวา

เปนส่ิงประดิษฐอันหนึ่งที่สรางข้ึนในยุคสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และยังคง

ไมมีการเปลี่ยนแปลงจวบจนถึงปจจุบัน  

 
                                                 
 9 คลังปญญาไทย, ธงชาติไทย  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2554.  เขาถงึได

จาก  http://www.webmaster.or.th/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8 %A5%E0%B9% 8C:War_flag_of_Thailand_(World_War_I-Reverse).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8 %A5%E0%B9% 8C:War_flag_of_Thailand_(World_War_I-Reverse).svg�
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ตารางที่ 1  พัฒนาการของธงชาติไทย 

 

ลําดับที ่ ภาพธง ระยะเวลาการใช การบังคับใชธง 

1 

 

สมัยอยุธยา-พ.ศ. 

2325 (ธงเรือหลวง) 

สมัยอยุธยา-พ.ศ. 

2398 (ธงเรือเอกชน) 

ใชเปนธรรมเนยีมสืบมาต้ังแตสมัย21

สมเด็จพระนารายณมหาราช 

2 

 

พ.ศ. 2325 - 2360 พระบรมราชโองการใน23

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา

จุฬาโลกมหาราช 

3 

 

พ.ศ. 2360 - 2398 พระบรมราชโองการใน25

พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา

นภาลัย 

4 

 

พ.ศ. 2398 - 2459 พระบรมราชโองการใน27

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว พระราชบัญญัติวาดวย

แบบอยางธงสยาม รศ. 110,  

ร.ศ.116, 118  และ ร.ศ. 129 

5 

 

พ.ศ. 2459 - 2460 พระบรมราชโองการ ประกาศ

เพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติ

ธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(Ayutthaya_period).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1782).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1817).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_1855.svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1916-state_ensign).png�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(Ayutthaya_period).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1782).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1817).svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_1855.svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(1916-state_ensign).png�
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ตารางที่  1   (ตอ) 

 

ลําดับที ่ ภาพธง ระยะเวลาการใช การบังคับใชธง 

6 

 

พ.ศ. 2459 - 2460 พระบรมราชโองการ ประกาศ

เพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติ

ธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459 (ในชื่อ 

"ธงคาขาย") 

7 

 

พ.ศ. 2460 - ปจจุบัน พระราชบัญญัติแกไข

พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460, 

พ.ศ. 2479 และ พ.ศ. 2522 

 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2554. เขาถงึได

จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8% 

B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2 

 
ลักษณะธงชาติไทยตามกฎหมาย 
 ลักษณะที่ถูกตองของธงชาติไทยตามความในมาตรา 5 (1) ของพระราชบัญญัติธง 

พุทธศักราช 2522 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติธงฉบับที่บังคับใชอยูในปจจุบัน ไดกลาวถึงลักษณะธง

ชาติไว  ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand.svg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand.svg�
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31  
 
ภาพที่ 10 สัดสวนของธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ที่ถูกตอง 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  ธงชาติไทย [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 12 ธันวาคม 2554. เขาถงึได

จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8% 

B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97 %E0%B8%A2 
 

 

        …ธงชาติ มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 6 สวน  ยาว 9 สวน ดานกวาง 

แบงเปน 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปนแถบสีน้ําเงินแกกวาง 2 สวนตอจาก

แถบสีน้ําเงินแกออกไปทั้ง 2 ขางเปนแถบสีขาวกวางขางละ 1 สวน ตอจากแถบสีขาวออกไป

ทั้ง 2 ขางเปนแถบสีแดงกวางขางละ 1 สวน ธงชาตินี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา ธงไตรรงค…10 

(ภาพที่ 10, 11) 

 

 

                                                 
 10 “พระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2522,”  ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 96, ตอน 11 ก 

ฉบับพิเศษ (30 เมษายน 2522) : 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flag_of_Thailand_(construction).svg�
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ภาพที่ 11 ธงชาติไทย (ธงไตรรงค)  

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 16 พฤศจกิายน 2554. เขาถึง

ไดจาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0% 

B9%8C: Flag_of_Thailand.svg 

 
ลักษณะการใชหรือการแสดงธงชาติไทย 
 ในเว็บไซต การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ซึ่งมีตราสัญลักษณ (Logo)  ที่

นําสีแดง ขาว และน้ําเงินจากแถบร้ิวสีธงชาติไทย มาใช ไดรวม “ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การชัก 

หรือการแสดงธงชาติ” โดยนําขอมูลมาจาก สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเนื้อหาตามนัย พระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายอาญา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของตางประเทศใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 

พฤษภาคม 2546 และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ไดกําหนดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ใช การชัก หรือการแสดงธงชาติที่สําคัญ ดังนี้  

 ขนาดและสีธงชาติ มีขนาดเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 6 สวน ยาว 9 สวน ดานกวาง

แบงเปน 5 แถบ ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเปนแถบสีน้ําเงินแก กวาง 2 สวน ตอจากแถบ

สีน้ําเงินแกออกไปทั้งสองขางเปนแถบสีขาวกวางขางละ 1 สวน ตอจากแถบสีขาวออกไปทั้งสอง

ขางเปนแถบสีแดงกวางขางละ 1 สวน (ภาพที่ 11) 

 การแสดงธงชาติ หมายความวา การที่บุคคลหรือคณะบุคคลไดทําหรือสรางให

ปรากฏเปนรูปรางไมวาจะเปนวัตถุ รูป ภาพ หรือสสาร ที่มีลักษณะเปนสีที่มีความหมายถึงธงชาติ 

หรือแถบสีธงชาติ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%�
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 ลักษณะธงชาติที่นํามาใช ตองมีสภาพดีเรียบรอย ไมขาดวิ่น และสีไมซีดจนเกินควร  

 ขนาดเสาธงและผืนธงชาติ เสาธงชาติจะมีขนาดสูง ตํ่า ใหญหรือเล็กเพียงไร ควรจะ

อยู ณ ที่ใด และจะใชผืนธงขนาดเทาใดนั้น ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

หรือผูปกครองสถานที่หรือเอกชนผูครอบครองอาคารสถานที่ จะพึงพิจารณาใหเหมาะสมเปนสงา

งามแกอาคารสถานท่ีนั้น ๆ  

 การประดับธงชาติและกําหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลง เพื่อสรางความรูสึกนิยม

และภาคภูมิใจในความเปนชาติ อีกทั้งเปนการเผยแพรธงชาติใหเปนที่ปรากฏชินตาแกผูพบเห็น 

คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไวใน

สถานที่อันควร ในบริเวณที่ทําการทุกวันและตลอดเวลา สําหรับภาคเอกชน และบานเรือน

ประชาชนโดยทั่วไปก็ใหอนุโลมดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ถาตองมีการชักธงชาติข้ึนและลง 

ณ สถานที่ หรือบริเวณใด โดยปกติใหเปนไปตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 12 ธงชาติไทยหนาศาลากลางจังหวัดตราด 

ที่มา : Happy Trat, ตามรอยเสด็จประพาสเมืองตราด [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 19 ธนัวาคม 2554. 

เขาถึงไดจาก http://happytrat.blogspot.com/ 

 

 1. ชักข้ึนเวลา 08.00 นาฬิกา 

 2. ชักลงเวลา 18.00 นาฬิกา 

 3. สถานที่และยานพาหนะของฝายทหาร การชักธงชาติข้ึนและลงใหปฏิบัติตาม

ระเบียบหรือขอบังคับของทหาร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://happytrat.blogspot.com/�
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 4. เรือเดินทะเล การชักธงชาติข้ึนและลง ใหปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาวเรือ  

 5. สถานที่ราชการพลเรือน ถาในบริเวณเดียวกันมีสถานที่ราชการหลายแหงจะสมควร

ชักธงชาติ ณ ที่ใด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานผูปกครองสถานที่นั้น ๆ (ภาพที่ 12) 

 6. สถานที่ราชการฝายพลเรือนที่ต้ังอยูในเขตพระราชฐาน การชักธงชาติโดยการจัดต้ัง

เสาธงชาติตางหากจากตัวอาคาร ใหไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวัง  

 7. สถาบันการศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหชักธง

ชาติตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

 8. เรือเดินในลําน้ํา ถาจะชักธงชาติใหชักไวที่ทายเรือ  

 9. ที่สาธารณสถานและสถานท่ีของเอกชน ถาจะชักธงชาติ ใหปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม  

 วิธีการชักธงชาติ มีขอปฏิบัติดังนี้ 

 1. ผูมีหนาที่ชักธงชาติ ตองแตงกายเรียบรอย  

 2. เม่ือใกลกําหนดเวลาชักธงข้ึน ใหเตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางดานขวาของ

ผูชักธงใหเรียบรอย  

 3. เมื่อถึงกําหนดเวลา ใหคล่ีธงชาติออกเต็มผืน แลวดึงเชือกใหธงชาติข้ึนชา ๆ ดวย

ความสม่ําเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แลวจึงผูกเชือกไวใหตึง ไมใหธงลดตํ่าลงมาจากเดิม  

 4. เม่ือชักธงลงใหดึงเชือกใหธงชาติลงชา ๆ ดวยความสม่ําเสมอ และสายเชือกตึง

จนถึงระดับเดิมกอนชักข้ึน  

 5. ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณใหการชักธงข้ึนและลง จะตองชัก

ธงชาติข้ึนและลงใหถึงจุดที่สุด พรอมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ  

 วันพิธีสําคัญที่ตองชักธงและประดับธงชาติ มีดังนี้  

 1. วันข้ึนปใหม วันที่ 1 มกราคม 1 วัน  

 2. วันมาฆบูชา 1 วัน  

 3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรม

ราชวงศ วันที่ 6 เมษายน 1 วัน  

 4. วันสงกรานต วันที่ 13 เมษายน 1 วัน  

 5. ฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 1 วัน  

 6. วันพืชมงคล 1 วัน  
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 7. วันวิสาขบูชา 1 วัน  

 8. วันอาสาฬหบูชา 1 วัน  

 9. วันเขาพรรษา 1 วัน  

 10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 

สิงหาคม 1 วัน  

 11. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน  

 12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 5, 6 และ 7 ธันวาคม 

3 วัน  

 13. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน  

 นอกจากนี้สุดแตทางราชการจะประกาศใหทราบเปนคร้ังคราว สวนงานพิธีอ่ืน ๆ ตาม

ประเพณีนิยม หากจะชักธงและประดับธงชาติก็ทําได แตตองทําดวยความเคารพ 

 การลดธงชาติครึ่งเสา การลดธงชาติคร่ึงเสากรณีใด เปนเวลาเทาใด ทางราชการจะ

ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป ในทางปฏิบัติที่ผานมา การลดธงชาติคร่ึงเสาจะกระทําในกรณีที่

ประมุขหรือบุคคลสําคัญของประเทศตาง ๆ เสียชีวิต โดยปกติทางราชการจะประกาศใหลดธงชาติ

คร่ึงเสาทั่วราชอาณาจักรเปนเวลา 3 วัน 
 

 
 

ภาพที่ 13 การลดธงคร่ึงเสา 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การลดธงคร่ึงเสา [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 19 ธนัวาคม 2554. 

เขาถึงไดจาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8 

%A5%E0%B9%8C:Half-staff_for_HRH_Princess_Galyani_at_KKU_(Thailand).jpg 
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 การลดธงชาติคร่ึงเสาใหปฏิบัติการเหมือนการชักธงข้ึนเชนปกติ แตเมื่อธงถึงยอดเสา

แลวจึงลดลงใหอยูในระดับความสูงประมาณ 2 ใน 3 สวนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะ

ชักธงลงใหชักธงข้ึนจนถึงยอดเสากอน แลวจึงชักธงลงเชนเดียวกับเร่ืองวิธีการชักธงชาติ (ภาพที่ 13) 

 การทําความเคารพธงชาติ ตองปฏิบัติดังนี้ 

 1. เมื่อมีการชักธงชาติข้ึนและลง ใหแสดงความเคารพโดยการยืนตรง หันไปทางเสาธง 

อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติข้ึนและลง จนกวาจะเสร็จการ 

 2. ในกรณีที่ไดยินเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไมเห็นการชักธง

ชาติก็ตาม ใหแสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการสํารวม จนกวาการชักธงชาติหรือเสียงเพลง

ชาติ หรือสัญญาณการชักธงชาติจะส้ินสุดลง 

 การดูแลรักษาธงชาติ ตองปฏิบัติดังนี้ 

 1. ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานผูปกครองอาคารสถานท่ีราชการหรือ

สถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐและเอกชนผูครอบครองอาคารสถานท่ีที่มีการใช การชักหรือ

การแสดงธงชาติกวดขันดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเครงครัด  

 2. ใหเจาหนาที่หรือบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติ

เก็บรักษาธงชาติไวดวยความเคารพในสถานท่ีและท่ีเก็บอันสมควร 

 3. การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนําไปใช ชัก หรือแสดง ในกรณีที่ธงชาติเปนผืน

ผาใหเชิญไปในสภาพที่พับเรียบรอย และดวยอาการเคารพเมื่อถึงทีที่จะใชหรือแสดงจึงคล่ีธงออก

เพื่อใชหรือแสดงตอไป 

 4. การเชิญธงชาติจากที่ที่ใช ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว ณ ที่เก็บรักษา ใหดําเนินการใน

ลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในขอ 3 

 การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอ่ืน ตองปฏิบัติดังนี้  

 1. การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอ่ืน ยกเวนธงพระอิสริยยศจะตองไมใหธงชาติอยู

ในระดับตํ่ากวาธงอ่ืน ๆ และโดยปกติใหจัดธงชาติอยูที่เสาธงแรกดานขวา (เมื่อมองดูออกมาจาก

ภายใน หรือจุดของสถานที่ที่ใชชัก แสดง หรือประดับธงเปนหลัก) (ภาพที่ 14) 

 2. การประดับธงชาติคูกับธงอ่ืนในงานพิธีซึ่งมีแทนหรือมีที่สําหรับประธาน ใหจัดธง

ชาติอยูดานขวาของแทนพิธีและธงอ่ืนอยูดานซาย 

 3. การประดับธงชาติคูกับธงอ่ืน เมื่อรวมกับธงชาติแลวเปนจํานวนค่ี ใหธงชาติอยู

กลาง 
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 4. การประดับธงชาติคูกับธงอ่ืน เมื่อรวมกับธงชาติแลวเปนจํานวนคู ใหธงชาติอยู

กลางดานขวา 

 

 
 

ภาพที่ 14 การประดับธงชาติไทยรวมกับธงสัญลักษณ 84 พรรษา 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย (ธงไตรรงค),  การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอ่ืน  [ออนไลน],  

เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2554. เขาถงึไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/ 

detail.php?id=32 

 

 การประดับธงชาติคูหรือรวมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูป การประดับธงชาติ

รวมกับพระพุทธรูปและพระบรมรูปในพิธีการตาง ๆ ใหจัดธงชาติอยูดานขวาของพระพุทธรูป พระ

บรมรูปอยูดานซาย 

 การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงของตางประเทศ ตองปฏิบัติดังนี้ 

 1. การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงของตางประเทศ จะตองเปนไปในลักษณะที่เทา

เทียมกัน เชน ขนาดและสีของธง และความสูงตํ่าของธง เปนตน  

 2. ถาประดับหรือชักธงของตางประเทศประเทศเดียว ตองใหธงชาติอยูดานขวาของธง

ตางประเทศ 

 3. ถาประดับธงของตางประเทศเกินกวาหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแลวเปน

จํานวนค่ี ใหธงชาติอยูตรงกลาง 
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 4. ถาประดับธงของตางประเทศเกินกวาหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติแลวเปน

จํานวนคู ใหธงชาติอยูกลางดานขวา 

 5. การประดับธงชาติในสถานที่ หรือมีขอตกลงระหวางประเทศ หรือประเทศภาคี

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน เชน ใหใชเรียงตามลําดับอักษร หรือเรียงตามลําดับการเปนสมาชิก ก็ให

ปฏิบัติตามขอตกลงนั้น 

 6. การประดับธงชาติในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ โดยปกติใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับของสมาคมกีฬาระหวางประเทศ หรือตามหลักสากลที่ยอมรับกันในนานา

อารยประเทศ 

 7. การประดับธงชาติคูกับธงของตางประเทศสําหรับรถยนต ใหปกธงชาติไวทาง

ดานขวา และธงของตางประเทศไวทางดานซาย 

 8. ยานพาหนะอ่ืนใหใชทํานองเดียวกับขอ 7 เวนแตการประดับบนเรือใหเปนไปตาม

ธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ 

 การใชธงชาติกับผูเสียชีวิต ตองปฏิบัติดังนี้ 

 1. การใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้ 

  1.1 ประธานองคมนตรี 

  1.2 ประธานรัฐสภา 

  1.3 นายกรัฐมนตรี 

  1.4 ประธานศาลฎีกา 

  1.5 ผูไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ 

  1.6 ผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่สูรบหรือตอสู หรือชวยเหลือการสูรบ 

หรือตอสู หรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตย หรือ

รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือปราบปรามการกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ หรือ

ปราบปรามการกระทําความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค 

  1.7 ผูที่เสียชีวิตเนื่องจากไดแสดงความกลาหาญ ชวยเหลือเจาหนาที่ใหเปน

ประโยชนอยางสําคัญแกทางราชการ โดยไมเกรงภัยอันจะเกิดแกชีวิตของตน 

  1.8 บุคคลนอกจากขอ 1.1 - 1.7 และเปนผูที่ทางราชการเห็นสมควร 

 2. บุคคลตามขอ 1.1 -1.4 ตองเปนผูเสียชีวิตในขณะดํารงตําแหนง 
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 การใชธงชาติคลุมศพการใชธงชาติคลุมศพ ใหใชในกรณี ดังนี้ 

 1. ในพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพหรือพิธีรดน้ําศพ  

 2. ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ  

 3. ในระหวางการเคลื่อนยายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา  

 การใชธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐิ การใชธงชาติคลุมหีบศพหรืออัฐิ ใหใชในกรณี 

ดังนี้ 

 1. เมื่อเชิญหรือเคลื่อนยายศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้ําอาบศพ รด

น้ําศพ หรือบําเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา  

 2. ในระหวางการประกอบพิธีทางศาสนา 

 3. ในระหวางการต้ังศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพประกอบการฌาปนกิจ หรือ

เคล่ือนยายศพไปประกอบพิธีฝง (ภาพที่ 15) 

 

 
 

ภาพที่ 15 ธงชาติคลุมหีบศพ 

ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย (ธงไตรรงค), การใชธงชาติคลุมศพ  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ  

19 ธันวาคม 2554. เขาถงึไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/ 

detail.php?id=36 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=36�
http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=36�
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 วิธีการใชธงชาติคลุมศพหรือหีบศพ 

 1. ปกติใหใชคลุมตามความยาวของธง โดยใหดานตนของผืนธงอยูทางสวนศีรษะของ

ศพ และจะตองปฏิบัติไมใหเปนการเส่ือมเสียเกียรติแกธงชาติ  

 2. หามมิใหวางส่ิงหนึ่งส่ิงใดลงบนธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพ  

 3. เมื่อจะรับพระราชทานน้ําอาบศพ บรรจุหรือฝงศพ ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริงให

เชิญธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บใหเรียบรอย โดยมิใหสวนหนึ่งสวนใดของธงสัมผัสพื้น  

 4. ผูไดรับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติยศศพอยูแลว ถามีสิทธิใชธง

ชาติคลุมศพดวย ใหกระทําไดโดยวิธีเชิญธงชาติในสภาพที่พับเรียบรอยใสพานต้ังไวเปนเกียรติยศ 

ที่หนาที่ต้ังศพเชนเดียวกับการต้ังเคร่ืองยศและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ แตตองไมตํ่ากวาเคร่ืองยศ

และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  

 5. หามใชธงชาติหรือแถบสีธงชาติคลุมทับหรือตกแตงโกศหรือหีบศพที่พระราชทาน

ประกอบเกียรติยศศพ 

 การแสดงธงชาติที่สินคา การแสดงธงชาติไวที่ส่ิงบรรจุ หีบหอ ส่ิงหุมหอ ส่ิงผูกมัด 

ผลิตภัณฑ หรือสินคาใด ๆ ที่มิไดมีลักษณะเปนการเหยียดหยามตอธงชาติ ประเทศไทยหรือชาติ

ไทย ใหทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

 1. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  

 2. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชน เพื่อประโยชนทางการพาณิชย โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย หรือกระทรวงอุตสาหกรรม

แลวแตกรณี โดยหลักเกณฑและวิธีการขอความเห็นชอบใหเปนไปตามท่ีกระทรวงพาณิชยหรือ

กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด  

 3. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชนในกรณีอ่ืน ๆ ตามที่สํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธงจะประกาศกําหนด  

 การกระทําอันเปนการเหยียดหยามหรือไมสมควรตอธงชาติ ประกอบไปดวย 

 1. การกระทําอันเปนการเหยียดหยามตอธงชาติ ไดแก การกระทําตอธงชาติรูปจําลอง

ของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ ดวยเจตนาเหยียดหยามประเทศชาติ เชน ฉีกทําลาย ถมน้ําลายรด 

ใชเทาเหยียบ วางเปนผาเช็ดเทา ซึ่งเปนการแสดงความดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามชาติไทย  

 2. การกระทําที่ไมสมควรตอธงชาติ รูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสีธงชาติ เชน  
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  2.1 การประดิษฐรูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเคร่ืองหมายอ่ืนในผืนธงรูปจําลองของธง 

หรือแถบสีของธง  

  2.2 การใช ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงอันมีลักษณะตาม

ขอ 2.1  

  2.3 การใช ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีของธงไว ณ สถานที่หรือ

วิธีอันไมสมควร 

  2.4 การประดิษฐธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว ณ ที่หรือส่ิงใด ๆ โดยไม

สมควร  

  2.5 แสดงหรือใชส่ิงใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะ

ตามขอ 2.4  

 โทษ การกระทําการตอธงชาติโดยไมใหความเคารพ มีความผิดและตองรับโทษตาม

กฎหมาย ดังนี้ 

 1. กระทําการใด ๆ ตอธง หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียด

หยามประเทศชาติ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(มาตรา 118 แหงประมวลกฎหมายอาญา)  

 2. กระทําการใด ๆ ที่ไมสมควรตอธงชาติ รูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสีของธงชาติ 

ตามการกระทําอันเปนการเหยียดหยามหรือไมสมควรตอธงชาติ ขอ 2.1-2.5 ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 53 แหง พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 

2522)11 

 จากขอบัญญัติและการใชธงชาติไทยขางตนทําใหธงชาติไทยมีขอบังคับซึ่งประกอบกับ

บริบทตาง ๆ จนคลายเปนพิธีกรรมอยางหนึ่ง ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา ธงชาติมิใชผืนผาส่ีเหล่ียม

ธรรมดา หากแตเปนสัญลักษณของชาติที่สําคัญ และยังประกอบไปดวยบทบาท หนาที่ และ

พิธีกรรมเปนของตัวเองอยางสมบูรณอีกดวย 

 

                                                 
 11 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย, รวมขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การชัก 

หรือการแสดงธงชาติ [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 12 ธนัวาคม 2554. เขาถงึไดจาก  

http://www.mrta.co.th/ main/thai_.htm 
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การใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยม 
 ธงชาติไทยมีหนาที่หลักเพื่อเปนสัญลักษณที่บงบอกถึงความเปนชาติไทย และถูกนํา

ใชไปในบริบทที่ตาง ๆ กัน โดยเฉพาะในบริบทที่เกี ่ยวกับแนวคิดชาตินิยมแลว แมวาจะมิได

นํามาใชในระยะเวลาที่ยาวนานเทากับประเทศมหาอํานาจทางตะวันตกอยาง เชน สหรัฐอเมริกา 

สหราชอาณาจักร หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็ตาม แตการกําเนิดและการใชธงชาติไทย (ธง

ไตรรงค) ก็มีประวัติศาสตรความเปนเปนไปตาง ๆ อันยึดโยงควบคูกับความเปนชาติไทยโดยมาก

พอสมควร  

 ศาสตราจารยกิตติคุณปรีชา  ชางขวัญยืน แหงคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  และเคยรับตําแหงหนาที่ทางวิชาการที่สําคัญ ๆ เชน เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน  

ผูอํานวยการศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประธานคณะกรรมการสภาวิจัย

แหงชาติ สาขาปรัชญา   กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการในหลายมหาวิทยาลัย ได

เขียนไวในหนังสือ “ปรัชญาแหงอุดมการณทางการเมือง” เกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมอันเปนลัทธิที่ถือ

เปนปจจัยสําคัญในการกําเนิดธงชาติเอาไวอยางนาสนใจวา 

 
        ...ลัทธิชาตินิยมเปนลัทธิการเมืองที่เนนความจงรักภักดีตอรัฐชาติ โดยถือวาชาติเปนที่มา

ของทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรมลัทธิชาตินิยมจึงมิได

เปนเพียงรูปแบบทางการเมือง แตเปนอุดมคติในการดําเนินชีวิต...11

12 

 

 จะเห็นไดวาลัทธิชาตินิยมรวมไปถึงสํานึกความเปนชาตินั้นไดเปนสวนที่คอยสนับสนุน

ใหธงชาติเปนสัญลักษณอันทรงพลังข้ึน ซึ่งการนําธงชาติมาใชในสังคมไทยนั้นนอกจากมีที่มาอัน

เกี่ยวโยงกับการสรางสัญลักษณที่บงบอกถึงความเปนชาติแลว กลับยังมีปจจัยพื้นฐานที่สําคัญมา

จากระบบการปกครองต้ังแตอดีตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) ซึ่งจาก

ประวัติศาสตรจะพบวาการใชธงของชาติไทยไดพัฒนามาจากการใชธงในรัฐโบราณในภูมิภาค

ดังกลาวที่ไดรับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณที่แสดงถึงอํานาจการปกครองในอาณาจักรเขมร

โบราณ หากแตสํานึกความเปนชาตินั้นยังไมปรากฏมีข้ึนในดินแดนแถบดังกลาวนี้ นั้นก็ยอมแสดง

วาแนวคิดชาตินิยมจึงยังไมเกิดข้ึนในยุคอดีต  

                                                 
 12 ปรีชา  ชางขวญัยืน,  ปรัชญาแหงอุดมการณทางการเมือง, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 300. 
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ภาพที่ 16 รายการโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย กอนเขารายการเพลงชาติไทยทุก

เวลา 8.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน 

ที่มา : ยูทรูป, เพลงชาติไทย [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2554. เขาถงึไดจาก http://www. 

youtube.com/watch?v=1OzPq9NONiw 

 

 กลาวโดยสรุปแลว ธงชาติไทยถือวาเปนสัญลักษณที่สําคัญของชาติไทย และยังเปน

สัญลักษณที่นําไปสูมายาคติของลัทธิชาตินิยม ซึ่งในกรณีที่ของธงชาติที่แสดงออกถึงลัทธิชาตินยิม

อยางชัดแจงที่สุดคือคําขวัญของธงชาติและเพลงชาติไทยที่ปรากฏข้ึนกอนรองเพลงชาติไทย

ประจําวันในชวงเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. เผยแพรตามสถานีวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย 

(ภาพที่ 16) ด่ังเสียงที่วา   

 
 ธงชาติและเพลงชาติไทย เปนสัญลักษณของความเปนไทย เราจงรวมใจยืนตรงเคารพธง

ชาติ ดวยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย12

13 

 

 จากประวัติความเปนมาและและการใชธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ในบริบทชาตินิยม ทํา

ใหสถานะของธงชาติไทยไมสามารถดํารงอยูไดโดยปราศจากสัมพันธภาพกับปจจัยภายนอกได 

และปจจัยภายนอกเหลานี้เองก็ไดเปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหความหมายของธงชาติไทยมีทรงพลัง

อยางสูงในสังคมไทย ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชธงชาติในบริบทชาตินิยมทําให

                                                 
 13 ยูทรูป, คําขวญัธงชาติและเพลงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 มิถนุายน 2554. 

เขาถึงไดจาก  http://www.youtube.com/watch?v=eDSmMuB6Fwo 
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สามารถต้ังสมมุติฐานเพื่อจําแนกประเภทความสัมพันธของธงชาติไทยกับปจจัยภายนอกตาง ๆ 

ไดเปน 3 ประเภท กลาวคือ 

 1. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับลัทธิชาตินิยม 

 3. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 

 ความสัมพันธของธงชาติที่ไดกลาวมาขางตนลวนผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของคนไทยมา

โดยตลอดนับตั้งแตแนวคิดชาตินิยมไดเขามามีบทบาทในสังคมไทย หรืออาจจะกลาวไดวา

นับตั้งแตกําเนิดธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว 

บทบาทของความสัมพันธทั้งสามก็ลวนปรากฏเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยนับแต

นั้นเปนตนมา 

 ความสัมพันธของธงชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย 

 การประดิษฐธงชาติไทยหรือธงไตรรงคถือเปนผลงานสําคัญอีกอยางหนึ่งที่เปนมรดก

จากยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระองคไดทรงเปนผูมีพระราชดําริใน

การสรางรูปแบบและสถาปนาความหมายของธงชาติไทยข้ึน โดยมีลักษณะทางกายภาพธงชาติ

ไทยมีลักษณะเปนรูปรางส่ีเหล่ียมผืนผาแบงเปน 5 แถบ ประกอบไปดวย 3 สี คือสีแดง สีขาว และ

สีน้ําเงิน ทวาธงไตรรงคในชวงแรกสรางข้ึนเพื่อเปนสัญลักษณของชาติที่มีการปกครองโดยระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยภาพลักษณที่นอกเหนือจากแถบสี ยังปรากฏเปนรูปชางเผือกสีขาวอยูบน

วงกลมกลางผืนพรอมกับมีคาถาภาษาบาลีประทับไว 

 ธงลักษณะดังกลาวไดถูกนําไปสวนสนาม ณ มหานครปารีส ในโอการเฉลิมฉลองที่

ฝายสัมพันธมิตรเปนผูชนะในมหาสงครามโลกคร้ังที่ 1 (ภาพที่ 17) วาระดังกลาวถือวานานาชาติ

ไดเ ร่ิมรูจักธงชาติผืนใหมที่มาแทนธงชางเผือนบนพื้นแดงที่ เปนที่ รูจักกันมาต้ังแตในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช  

 แมธงชาติไทยรูปแบบใหมหรือธงไตรรงคเกิดข้ึนเพราะเปนการสรางสัญลักษณใหมของ

ชาติอันเปนกุศโลบายที่สําคัญอยางหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพราะการที่

พระองคนําแนวคิดเร่ืองประชาชนในชาติ ศาสนาประจําชาติ และสถาบันพระมหากษัตริยบรรจุ

ความหมายไวในธงชาตินั้น ถือเปนการสรางสัญลักษณที่ไมเพียงจะแสดงออกถึงพระองคเอง

เทานั้น หากแตยังรวมบริบทอ่ืน ๆ ใหมีความหมายพิเศษจนถือสถาบันหลักดวย ซึ่งส่ิงนี้เองเปนการ

สรางสํานึกความรักชาติที่โดดเดนในสมัยของพระองค นั้นคือความจงรักภักดีตอสถาบันหลักทั้ง
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สาม คือความเปนชาติไทย พระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาของประชาชนสวนใหญในประเทศ และ

ความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย หรืออาจจะกลาวไดวา พระองคตองการการแสดงความ

จงรักภักดีของประชาชนที่มีตอสถาบันกษัตริยดวยการนํามายาคติของความเปนชาติ และความ

เชื่อความศรัทธาทางศาสนามาเปนตัวเชื่อมไปสูจุดมุงหมายที่แทจริงนั้นคือ ความจงรักภักดีตอองค

พระมหากษัตริยนั่นเอง  

 

 

 
 

ภาพที่ 17 ธงไตรรงคผืนแรก 

ที่มา : Chaopraya news, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที6่) [ออนไลน],  

เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2554. เขาถงึไดจาก  http://www.chaoprayanews.com/ wp-

content/uploads/2009/03/432-20060530175223.jpg 

  

 ธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการ นักวิจารณการเมือง และนักเขียนรางวัลศรีบูรพา อดีต

เลขาธิการ ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย ผูนํานักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลา ปจจุบัน

เปนอาจารยประจํา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดใหทัศนะใน

หนังสือ “ชาตินิยมและหลังชาตินิยม” เกี่ยวกับความสัมพันธของสถาบันพระมหากษัตริยและความ

เปนชาติเอาไวอยางนาสนใจวา 
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 ...ร. 6 (ภาพที่ 18) เปนพระมหากษัตริยองคแรกที่ใชอุดมการณชาตินิยมสรางความเปน

ชาติอยางจริงจัง ชาติของพระองคเปนแบบ aristocratic ในแนววัฒนธรรมสูงแบบวิกตอเรีย...

สถาบันพระมหากษัตริยแตเพียงอยางเดียวท่ีจะมีฐานะเปนศูนยกลางของชาติได...13

14 

 

 
 

ภาพที่ 18 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ที่มา : นุสมล สุขเสริม, สมเด็จพระมหาธีรราชเจา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2529), 31. 

 

 สุลักษณ ศิวรักษ หรือที่รูจักกันในนามปากกาวา ส. ศิวรักษ เปนนักคิด นักเขียนชัน้แนว

หนาของประเทศไทยไดรับฉายานามวา ปญญาชนสยามไดใหทัศนะวิจารณเกี่ยวกับความสัมพันธ

ของสถาบันพระมหากษัตริยและความเปนชาติเอาไววา 

 
 ...ระบบราชาธิปไตยไดขึ้นถึงจุดสุดยอด อันเปนตนตอของความเส่ือมสลายในรัชกาลท่ี 6 ซึ่ง

ทรงนําเอาคติเร่ือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมาใชเปนอุดมการณของบานเมือง โดยทรงยืมมา

                                                 
 14  ธีรยทุธ  บุญมี, ชาตินยิมและหลังชาตินยิม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ: สายธาร, 

2546), 104. 
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จากคติในเร่ือง God King and Country ของอังกฤษ ดังธงไตรรงค ซึ่งโปรดใหนํามาใชแทนธงชาง 

ก็เปนสัญลักษณของสถาบันทั้งสาม ซึ่งสรุปรวมอยูที่องคพระราชาธิบดี...14

15 

 

 ซึ่งจะเห็นวาแนวคิดเร่ืองสถาบันพระมหากษัตริยกับเร่ืองความเปนชาติ ไดกลายเปน

เร่ืองที่เกี่ยวโยงกันอยางมาก จนความเกี่ยวพันดังกลาวก็ไดบรรจุลงในภาพลักษณของธงชาติไทย 

 

 
 

ภาพที่ 19 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจาอยูหัว 

ที่มา : สถาบันพระปกเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุพิพธิภัณฑพระปกเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ : 

สถาบันพระปกเกลาเจาอยูหัว, 2545), 15. 

 

 ในสมัยการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 แหงราชวงศ

จักรี(ภาพที่ 19) บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยจะมีแนวทางที่เส่ือมลง แตพระองคก็ทรง

พยายามรักษาราชประเพณีและธํารงไวซึ่งพระราชสัญลักษณตาง ๆ เพื่อแสดงถึงการปกครอง

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยที่บริบูรณ เชน การดําริสรางสะพานพระพุทธยอดฟาและพระบรมรา

ชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปนตน หรือแมกระทั่งการธํารงไวซึ่ง

รูปแบบธงชาติไทยแบบไตรรงคที่ถือเปนพระราชมรดกในสมัยแผนดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

                                                 
 15 สุลักษณ  ศิวรักษ,  “อันสืบเนื่องมาจาก 14 ตุลาคม 2516 ทัศนะสวนตัวของ ส.     

ศิวรักษ,” ใน  3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตย, ใน 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตย 

(กรุงเทพฯ : มลูนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2547), 312. 
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เกลาเจาอยูหัว ดังนั้นอาจจะ  กลาวไดวา พระองคทรงพยายามรักษาคติชาตินิยมในแบบรัฐ

สมบูรณาญาสิทธิราชย มากกวาชาตินิยมในรูปแบบรัฐสมัยใหม 

 

 
 

ภาพที่ 20 คณะราษฎรฝายทหารบก 

ที่มา : ชาญวทิย เกษตรศิริ และ ธํารงศักด์ิ เพชรเลิศอนนัต, ปฏิวัติ 2475  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2547), 25. 

 

 แมหวงสมัยต้ังแตการปฏิวัติสยามเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 โดย

คณะราษฎร (ภาพท่ี 20) จวบจนถึงกอนการทํารัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 1 5

16 นั้น 

แนวคิดชาตินิยมในสังคมไทยไดลดบทบาทความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางมาก 

ทั้งนี้เนื่องดวยปจจัยอันหลากหลาย อาทิ การข้ึนครองราชยสมบัติของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และตอเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 (ภาพที่ 21) ซึ่งทั้ง 2 พระองคยังทรงพระเยาว การเกิดภาวะเศรษฐกิจ

ที่ตกตํ่าทั่วโลก การเขารวมในมหาสงครามโลกคร้ังที่ 2 และการฝกใฝการปกครองแบบลัทธิเผด็จ

การทหาร (Military dictatorship) ตามแบบอยางลัทธิฟาสซิสต (Fascism) และลัทธินาซี 

(Nazism) ของจอมพล ป. พิบูลยสงคราม  

                                                 
 16  วกิิพีเดยี สารานุกรมเสรี,  รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500  [ออนไลน],  เขาถงึ

เมื่อ  21 พฤศจิกายน 2554.  เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0% 

B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8

%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E

0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500 
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ภาพที่ 21 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

ที่มา : กระทรวงกลาโหม,  ฉลองราชยสดุดี 60 ป จอมทัพไทย (กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม, 2549), 19.  (จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5 ธันวาคม 2549). 

 

 แตพอกาวสูหลังรัฐประหารในป พ.ศ. 2500 รัฐบาลภายใตอํานาจของจอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรัชตไดมอบพระราชอํานาจหลายอยางและใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยขึ้นมา

ใหม ทําใหเกิดการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะแบบไทยที่ตางจากระบอบประชาธิปไตยอยางในโลก

สากล นั้นคือการคืนบทบาทของพระมหากษัตริยใหกลับเขามาสูบริบทในสังคม โดยถือเปนประมุข

แหงประเทศชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทําใหรัฐบาลของจอมพลสฤษด์ิเองก็

ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริยเชนเดียวกัน ดังที่ สุมาลี พันธุยุรา ไดเรียบเรียง

เอาไววา 
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ภาพที่ 22 จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 

ที่มา :  คณะรัฐมนตรี,  ประวัติและผลงานของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชน (พระนคร : โรงพิมพสํานัก

ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2507), ไมปรากฏเลขหนา.  (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ 

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต 17 มีนาคม 2507). 

 
 ...รัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต (ภาพท่ี 22) ไดสนับสนุนใหสถาบันพระมหากษัตริย

กลับมามีความม่ันคงอีกคร้ัง เพ่ือสรางความถูกตองชอบธรรมในการเปนรัฐบาลใหกับกลุมการเมือง

ของตนเองที่มาจากการรัฐประหาร ซึ่งการสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริยมีสวนสําคัญในการ

ชวยเหลือรัฐบาลในแงของการชวยสงเสริมหรือสนับสนุนนโยบายหรือโครงการตาง ๆ ของระบบพอ

ขุน ตัวอยางเชน การสงเสริมใหพระมหากษัตริยมีโอกาสแสดงพระราชดํารัสตอประชาชนซ่ึงเทากับ

เปนการสงเสริมนโยบายของรัฐบาลโดยตรง เน่ืองจากพระราชดํารัสที่พระราชทานแกประชาชนได

พาดพิงและเอื้ออํานวยตอนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล เชน พระราชดํารัสที่พระราชทานแก

ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหมในพ.ศ.2504 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกยอง

รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิในการท่ีชวยสงเสริมความเจริญกาวหนาของชาติ และทรงขอใหประชาชน

รวมมือกับรัฐบาลตามวัตถุประสงคของรัฐบาลที่ต้ังไว... 
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ภาพที่ 23 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

 พระราชทานธงชัยเฉลิมพลแกทหารทั้ง 3 เหลาทัพ 

ที่มา : กระทรวงกลาโหม,  ฉลองราชยสดุดี 60 ป จอมทัพไทย (กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม, 2549), 19.  (จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5 ธันวาคม 2549). 

 
 ...เม่ือพระมหากษัตริยทรงมีพระบารมีมากขึ้น รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ก็ไดรับความ

นิยมมากขึ้นหรือถูกวิพากษวิจารณนอยลง (ภาพที่ 23) ตัวอยางเชน จอมพลสฤษด์ิสนับสนุนให

พระมหากษัตริยและพระราชินีเสด็จประพาสประเทศตาง ๆ ซึ่งทรงกระทําในนามของประชาชนชาว

ไทย สงผลใหสถาบันพระมหากษัตริยกลายเปนสัญลักษณตัวแทนของชาติอยางชัดแจง และสงผล

ไปถึงภาพลักษณของจอมพลสฤษด์ิใหดูดีขึ้นในสายตาของชาวตางชาติ การเสด็จประพาส

ตางประเทศอยางเปนทางการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงกระทําในนามของประชาชน

ชาวไทย รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ตระหนักวาการปรากฏพระองคตอชาวตางชาตินั้น จะทําใหตางชาติ

วิพากษวิจารณรัฐบาลไทยวาเปนเผด็จการนอยลง ดวยการหันเหความสนใจใหไปสูพระราชกรณีย

กิจของพระมหากษัตริยแทน ประชาชนก็จะไดลดการวิพากษวิจารณการกระทําของรัฐบาลไปได

นอกจากน้ี การจัดพระราชพิธีและพิธีการสังคมตาง ๆ ขึ้นมายังจะชวยใหชื่อเสียงของรัฐบาลมี

เพ่ิมขึ้นในตางประเทศและชวยสมานความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางบุคคลในกลุมของรัฐบาล

และประชาชนใหเกิดขึ้น เชน การร้ือฟนพระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
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ขวัญ พระราชพิธีทอดพระกฐินทางชลมารค พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดย

ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค...16

17  

 

 การคืนบทบาทและสถานะทางสังคมใหกับสถาบันพระมหากษัตริยในยุคสมัยรัฐบาล

ภายใตการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําใหตอมาเกิดแนวคิดสํานึกเร่ืองชาตินิยมไทยที่

เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย และเมื่อนําแนวทางการใชธงชาติไทยที่เกี่ยวของกับสถาบัน

พระมหากษัตริยนั้น จะเห็นถึงการสรางสัญญะเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงกันระหวางความเปนชาติ

ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริยไทย 

 ส่ิงที่นาสังเกตประการหนึ่ง คือ การประดับธงชาติในวาระแหงการรับเสด็จพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศก็มักเปนธงชาติ

ขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” สีขาวปรากฏอยูบนแถบสีน้ําเงินบนธงชาติไทย ซึ่งส่ิงนี้เองถือ

เปนส่ิงสําคัญในการเชื่อมโยงใหสถาบันพระมหากษัตริยกับความหมายของธงชาติมีความแนบ

สนิทกันจนกลายเปนเนื้อเดียวกัน หรืออาจจะเรียกไดวาพระมหากษัตริยถือเปนสถาบันหลักของ

ชาติ ทั้งนี้เนื่องดวยการสรางตัวอักษรลงไปบนผืนธงชาติถือเปนส่ิงที่ไมควรเปนอยางยิ่ง แตสําหรับ

ขอความ “ทรงพระเจริญ” กลับมิไดนําขอหามนี้มาพิจารณา ซึ่งทําใหธงชาติที่ปรากฏคําวา “ทรง

พระเจริญ” กลายเปนธงชาติที่มีความหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยโดยตรง ทําใหธงชาติ

ลักษณะดังกลาวกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่มีสัญญะอันเกี่ยวกับแนวคิดพระมหากษัตริยเปน

สถาบันหลักของชาติ 

 ในประเด็นคําวา “ทรงพระเจริญ” (ภาพที่ 24) บนผืนธงชาติไทยนี้ นายพฤฒิพล 

ประชุมผล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ไดอธิบายบนเว็บไซตพิพิธภัณฑธงชาติ

ไทย (ธงไตรรงค) เอาไวอยางนาสนใจวา 
 

 ...ดังน้ันการเขียนคําวา "ทรงพระเจริญ" ลงบนแถบสีธงชาติไทย ... ถาจะถามวาผิดหรือไม 

คําตอบก็คือผิดตาม พ.ร.บ. ธง 2522 มาตรา 53 ขอ 1 ที่หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลง

บนธงหรือแถบสีธงชาติไทย ... แตถาพิจารณาจากคําที่เขียนลงไปบนแถบสีธงชาติ ... ก็สามารถ

พิสูจนไดอยางกระจางแจงและมีความหมายชัดเจนในตัวเองวาเปนคําท่ีมีความหมายถึงความ

ปรารถนาดี ประสงคดี ตองการใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือในหลวงของคนไทยทรงพระ

เจริญ เปนมิ่งขวัญชาวไทยย่ิงยืนนาน ...  

                                                 
 17 สุมาล ีพนัธุยรุา, ระบบพอขุนอุปถัมภ [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2554. 

เขาถึงไดจาก  http://www.kpi.ac.th/wiki/index.php/ 
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ภาพที่ 24 ธงชาติขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ”  

ที่มา : อาจารยปูดอทคอม, รวมพลังปฏิบัติการ ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง สุราษฎรธาน ี 

24 พฤศจิกายน 2552  [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2554. เขาถงึไดจาก  

http://www.arjarnpoo.com/forum/index.php?showtopic=1524 

 

 ซึ่งก็คือการสืบสถาพรและดํารงคงไวดวยความเจริญของสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่ง

เปนหนึ่งในสามสถาบันตามความหมายที่อยูบนแถบสีธงไตรรงค ธงชาติไทย  

 สําหรับผมแลว จึงคํามงคลที่เขียนลงบนแถบสีธงชาติไทยเหลานี้ มิไดบงบอกถึงความ

เส่ือมเสียที่มีตอสถาบันสูงสุดของประเทศ หรือแมแตทําใหเกิดการเส่ือมเสียตอธงชาติไทยอยางใด  

 
 ... (ผมไมไดอธิบายวาไมผิด คือผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. ธง 2522 หรือพูดงาย ๆ ก็คือผิด

ตามหลักนิติศาสตร แตผมอธิบายวา "ไมเสื่อมเสียตอความหมายบนธงชาติไทย" ตามบรรทัด

ฐานความคิดของคนในสังคมสวนรวมตามหลักรัฐศาสตร) 

 เชนเดียวกับการที่มีคนเขียนคําวา "รักประเทศไทย" ลงบนผืนธงชาติไทยหรือแถบสีธง

ชาติไทย ... แนนอนวายอมหมายถึงความรักที่คน ๆ นั้นมีตอสถาบันชาติหรือตามความหมาย

ของแถบสีแดงบนธงชาติไทย ซึ่งเปนเรื่องนายินดี เปนมงคล เปนเรื่องที่นาสรรเสริญและยกยอง 

ตามบรรทัดฐานความคิดที่ดีของคนในสังคม ซึ่งเปนไปตามหลักรัฐศาสตร แตก็ไปติดเงื่อนไข

ของหลักนิติศาสตรวาดวยขอหามขีดเขียนใด ๆ ลงบนธงชาติ ตามระเบียบ พ.ร.บ. ธง ปพ.ศ. 

2522 นั่นเอง 17

18 

                                                 
 18 พฤฒิพล ประชุมผล,  การเขียนคําวา "ทรงพระเจริญ" บนธงชาติไทย มีความผิด

หรือไม?  [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 3 ตุลาคม 2554. เขาถงึไดจาก  http://www.t-h-a-i-l-a-n-

d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=150 
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ภาพที่ 25 การประดับธงชาติรวมกับตราสัญลักษณประจําพระองค 

 และธงพระราชอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ที่มา : ดนัย  จนัทรเจาฉาย,  เรารักในหลวง (กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอรพร้ินท, 2550), ไมปรากฏ

เลขหนา. 

 

 ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่ยืนยันถึงแนวคิดพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักของชาติ

ผานการใชธงชาติไทย คือ การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงพระราชอิสริยยศหรือตราสัญลักษณ

ประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุ

วงศจะตองไมใหธงชาติอยูในระดับตํ่ากวา (ภาพที่ 25) และตองมีการจัดวางที่เสมอกัน ดังนั้นจึง

ปรากฏการติดต้ังธงชาติคูกับธงพระราชอิสริยยศของสถาบันพระมหากษัตริยอยูเสมอ ในวาระตาง 

ๆ เชน วาระแหงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ หรือ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เปนตน ส่ิงดังกลาวยอมแสดงใหเหน็ถงึ

ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีอิทธิพลกับแนวคิดชาตินิยมไทยเปนอยางมาก (ภาพที่ 

25 และภาพที่ 26) 
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ภาพที่ 26 ประชาชนรวมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

ที่มา : กระทรวงกลาโหม,  ฉลองราชยสดุดี 60 ป จอมทัพไทย (กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม, 2549), 114.  (จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5 ธันวาคม 2549). 

 

 
 

ภาพที่ 27 ประชาชนรวมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

 โบกธงชาติไทยกระดาษขนาดเล็กพรอมเปลงเสียง “ทรงพระเจริญ” 

ที่มา : กระทรวงกลาโหม,  ฉลองราชยสดุดี 60 ป จอมทัพไทย (กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม, 2549), 117.  (จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  5 ธันวาคม 2549). 
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 โดยสรุปแลวธงชาติไทยไดถูกนําไปใชในบริบทหนึ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

สังเกตไดจากแถบสีน้ําเงินกลางธงซ่ึงมีความหมายถึงพระมหากษัตริยผูเปนประมุขของประเทศ18

19 

ซึ่งสิ่งดังกลาวยอมนําไปสูความหมายของธงชาติที่มีนัยยะไปถึงแนวคิดราชาชาตินิยมสมัยใหม

ของชาติไทย 
 
 ความสัมพันธของธงชาติไทยกับลัทธิชาตินิยม 
 ชาติในปจจุบันมีความเขาใจกันโดยทั่วไปวาเปนลักษณะของรัฐชาติ (Nation State) 

หรือมีชื่อเดิมเรียกวา รัฐประชาชาติ (National State) ซึ่งเปนรูปแบบการปกครองระดับประเทศใน

ปจจุบัน อันประกอบดวยมโนทัศนทางรัฐศาสตรที่กําหนดวาประเทศนั้นมีองคประกอบสาม

ประการ คือ มีประชากรแนนอน มีดินแดนแนนอน และมีรัฐบาลหรือมีอํานาจอธิปตยแนนอนเปน

ของตนเอง ซึ่งเปนมโนทัศนที่จําแนกประเทศในอดีตออกจากประเทศในปจจุบัน เนื่องจากในอดีต

นั้นมโนทัศนเชนนี้หามีความแนนอนไม19

20   

 ความเปนชาติ (Nationhood) จึงเปนส่ิงที่ก้ํากึ่งระหวางแนวคิดสังคมอุดมคติอันเปน

ลักษณะนามธรรมที่จับตองไมไดกับการสถาปนาแนวคิดดังกลาวใหปรากฏออกมาในเชิงรูปธรรม 

แนวคิดของความเปนชาติมีความซับซอนอันเกี่ยวโยงกับการสรางมายาคติของสังคม ดังนั้นการ

สรางความสํานึกความรักชาติจึงตองสรางสัญลักษณ (Symbol) บางอยางข้ึนมา เพื่อเปนส่ิงแทน

อุดมการณที่มองไมเห็น ซึ่งโรลองด บารตส (Roland Gérard Barthes) นักทฤษฎีชาวฝร่ังเศสคน

สําคัญของสํานักสัญวิทยาไดนําเสนอวา “ทันทีที่สังคมเกิดข้ึน การใชวัตถุส่ิงของตาง ๆ ในสังคมใน

ตัวเองก็ทําใหถูกทําใหกลายสภาพเปนสัญญะ (Sign) ไป”20

21 ธงชาติซึ่งเปนสัญลักษณอันเปนหมวด

หนึ่งของสัญญะจึงเปนภาพตัวแทนของอุดมคติความเปนชาติใหกลายเปนรูปธรรมที่เขาใจไดงาย

ที่สุด 

 

                                                 
 19 ฉวีงาม  มาเจริญ,  “ธงชาติไทย : เกียรติยศของชาติ,”  วารสารไทย 28, 104 

(ตุลาคม-ธันวาคม 2550) : 90. 

 20 วิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี,  รัฐชาติ  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 22 มกราคม 2554.  

เขาถึงไดจาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90 

%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4 

 21 ไชยรัตน  เจริญสินโอฬา,  สัญวิทยา, โครงสรางนิยม, หลังโครงสรางนิยมกับ

การศึกษารัฐศาสตร  (กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2545), 95. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 46 

 สําหรับการใชธงชาติไทยในแงมุมชาตินิยมแบบรัฐสมัยใหมนั้นไดรับการปลูกฝงคร้ัง

แรกในยุคสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลยสงคราม ซึ่งนอกจากจะแฝงแนวคิดความรักชาติ

แลว ยังมีนัยยะที่เกี่ยวของกับบทบาททางอํานาจที่ผูนําตองการสรางความชอบธรรมโดยใชแนวคิด

ชาตินิยมเปนเคร่ืองมือทางการเมืองอยางหนึ่งที่สําคัญ 

 

 
 

ภาพที่ 28 นายพลตรี หลวงพิบูลยสงคราม นายกรัฐมนตรี  

 กลาวปราศรัยแกบรรดานักศึกษาแหงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง  

 ซึ่งเดินขบวนเรียกรองดินแดนหนากระทรวงกลาโหม 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 

ที่มา : ชาญวทิย  เกษตรศิริ, ธาํรงศักด์ิ  เพชรเลิศอนนัต และ วกิัลย  พงศพนิตานนท,  จอมพล 

ป. พบิูลยสงครามกับการเมืองไทยสมยัใหม,  พิมพคร้ังที ่2  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2544), 161. 

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานิตย นวลละออ ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเขียนไวในหนังสือ “การเมืองไทยยุคสัญลักษณรัฐ

ไทย” ซึ่งไดรับทุนการปรับปรุงวิทยานิพนธปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร จากสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สรุปประเด็นการเคารพธงชาติในยุคสมัยนั้นเอาไวอยางนาสนใจวา 
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 ...การเคารพธงชาติอาจถือไดวาเปนการสรางวัฒนธรรมใหมขึ้นมาเปนสัญลักษณที่แขงขัน

กับสถาบันเดิม นัยวาเพื่อลดความสําคัญของพระมหากษัตริยเพราะการเคารพธงชาติ เพลงชาติ 

กระทําทุกวันบอยกวาการสรรเสริญพระบารมี นอกจากนั้น ในเนื้อรองเพลงชาติไมมีการกลาวถึง

พระมหากษัตริยเลย แตมีการเนนคําวา “ประชารัฐ” แทน ซึ่งแสดงถึงการใหความสําคัญกับ

ราษฎรสามัญชนที่เปนหลักใหญของชาติหรือรัฐ นอกจากนั้นยังเนนบทบาททางการทหารในการ

ปกปองเอกราชของประเทศไทย ซึ่งมีความหมายถึงการปกปองระบอบใหมของประเทศไทยแทน

ระบอบเกาของประเทศสยาม และยังเนนอุดมการณชาตินิยมใหมีความเปนรูปธรรมในเชิง

สัญลักษณชัดเจนขึ้น21

22 

 

 รัฐนิยมในสมัยสรางชาติยุคจอมพล ป. พิบูลยสงครามไดถือเปนการเปดฉากใหธงชาติ

ไทยหรือธงไตรรงคไดมีบทบาทกับการดําเนินนโยบายชาตินิยมอยางเต็มที่ โดยเฉพาะรัฐนิยม   

ฉบับที่ 4   

 เร่ืองการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ฉบับที่ 6 เร่ืองทํานอง 

และเนื้อรองเพลงชาติ  และฉบับที่ 7 เร่ืองชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ22

23  

 ธงชาติถูกใชใหเปนเคร่ืองมือหรือเปนสัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการปลุกระดม

ความรักชาติและชาตินิยม การรองเพลงชาติและการยืนตรงเคารพธงชาติซ้ํา ๆ กันทุก ๆ วัน วันละ 

2 คร้ัง เสมือนการทําพิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ธงชาติไทยจึงมิใชผาผืนส่ีเหล่ียมปกติธรรมดา    

แตกลายเปนสัญลักษณแทนชาติไทยอันเปนแนวคิดนามธรรมที่ไมมีตัวตนอยูจริง แตธงชาติไทยก็

ไดถูกสรางใหมีปฏิสัมพันธกับมหาชนโดยรวมดวยอุดมการณชาตินิยมผานพิธีกรรมการรองเพลง

ชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติ (ภาพท่ี 28) และการใชธงชาติในบริบทตาง ๆ หรืออาจจะพูดไดวา  

“ชาติและธงไตรรงคจึงยังคงเปนส่ิงสูงสุดที่เราจะตองรักษาไวยิ่งกวาชีวิตของเรา” 24 ดังนั้นส่ิงที่

                                                 
 22 มานิตย  นวลละออ,  การเมืองไทยยุคสัญลักษณรัฐไทย  (กรุงเทพฯ : รุงเรืองรัตน 

พร้ินต้ิง, 2540), 100. 

 23 วิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี,  รัฐนิยม [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 16  พฤศจกิายน 2554. 

เขาถึงไดจาก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90 

%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1 

 24 ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย (กรุงเทพฯ : มติ

ชน, 2546), 232. 
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รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลยสงครามตองการใหเกิดข้ึนคือการแสดงความเคารพธงชาติของประชาชน

อันเปนรูปธรรมที่แสดงถึงความรูสึกรักชาติ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน24

25 

 

 
 

ภาพที่ 29 ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติตามรัฐนิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม พ.ศ. 2483 

ที่มา : ชาญวทิย  เกษตรศิริ, ธาํรงศักด์ิ  เพชรเลิศอนนัต และ วกิัลย  พงศพนิตานนท,  จอมพล 

ป. พบิูลยสงครามกับการเมืองไทยสมยัใหม,  พิมพคร้ังที ่2  (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2544), 161. 

 

 ธงชาติถูกทําใหสูงคายิ่งหากผานการกระทําที่ตองแลกมาดวยการพลีชีวิตเสียเลือดเนื้อ 

ดังเชน ธงชาติคลุมศพของทหารผูเสียสละชีวิตในการปกปองอธิปไตยจากศัตรู ธงชาติที่วางบนราง

นั้นไดแปรสภาพรางที่ไรวิญญาณกลายเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์และควรเทิดทูนราวเทพเจาทันทีทันที ซึ่งส่ิง

เหลานี้เปนกระบวนการสรางอารมณใหเกิดสํานึกรักชาติ เปนการปลุกความรูสึกสูญเสียบุคคลที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งของชาติ อันนํามาซ่ึงสํานึกรวมกันตามลักษณะชาตินิยมไดเปนอยางดี 

 

                                                 
 25  ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 271. 
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ภาพที่ 30 ซุมทางเขางานฉลองรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2482 ประดับดวยธงชาติ 

ที่มา : ชาตรี  ประกตินนทการ,  ศิลปะ-สถาปตยกรรมคณะราษฎร  (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552), 171. 

 

 ธงชาติที่ถูกชูข้ึนเหนือสถานที่ราชการ อาคารสิ่งกอสราง (ภาพที่ 29) และประดับตาม

อาคารบานเรือนตาง ๆ เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอแนวคิดความเปนรัฐชาติ สราง

สํานึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาสังคม แตเมื่อธงชาติไดถูกชูเหนือชายแดนหรือประตู

ผานแดน ธงชาติจึงไดกลายเปนกําแพงที่แบงแยกระหวางผูที่อยูในอาณาเขตหนึ่งกับอีกอาณาเขต

หนึ่ง ซึ่งส่ิงดังกลาวกลายเปนเสนแบงพรมแดนนามธรรมที่รัฐชาติทั้งสองฝงตองยอมรับกฎเกณฑ

ดังกลาวรวมกัน เพราะหากไมมีขอตกลงอันเปนเอกฉันทก็จะเกิดปญหา เชน กรณีพื้นที่ประสาท

เขาพระวิหาร และพ้ืนที่ทับซอนระหวางราชอาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบาน เปนตน 

 ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม ทําการศึกษาเร่ือง “การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติ

ไทย” ไดใหทัศนะ เกี่ยวกับการใชธงชาติในอีกมิติวา 
 

 ...ยังมีการแสดงออกถึงความสําคัญของธงชาติในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ที่เห็นไดชัด

คือการแขงขันกีฬา (ภาพที่ 31) โดยเฉพาะกีฬาระดับชาติ พิธีการประกาศชัยชนะของผูที่ชนะเลิศ

ในการแขงขันคือการชักธงของประเทศนั้น ๆ ละบรรเลงเพลงชาติไปพรอม ๆ กับการแสดงความ

เคารพของคนทั้งหมด ซึ่งเปนการแสดงถึงเกียรติยศของชาตินั้น หรือกระแสนิยมการเขียนระบายสี

ตามหนาตาและสวนตาง ๆ ของรางกายเปนรูปแถบสีธงชาติของผูชมในการแขงขันกีฬาตาง ๆ ซึ่ง

ไมไดถือเปนการลบหลูธงชาติ แตเปนการแสดงออกถึงความรักชาติอยางหนึ่ง...25

26  

                                                 
 26 ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 274. 
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ภาพที่ 31 กองเชียรทีมชาติไทย 

ที่มา : ไทยบิสเซ็นเตอรด็อทคอม, สีสันกองเชียรของฟุตบอลไทย  [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ  

25 ธันวาคม 2554.  เขาถงึไดจาก http://tpl.thaibizcenter.com/CheerGallery .asp?pg=8 

 

 จากปจจัยอันหลากหลายขางตนทําใหธงชาติไดแสดงนัยยะอันสําคัญยิ่ง นั่นคือเปน

เคร่ืองมือที่สถาปนาความเปนชาติและความรักชาติ อันเปนการทําใหเกิดความภูมิใจในชาติ

บานเมืองของตนเองจนเกินขอบเขตอยางไมมีเหตุผลของคนไทย อีกทั้งความหลงใหลในชาติ

บานเมืองของตนเองนี้ ปรากฏทั่วไปในชนทุกระดับ ต้ังแตผูมีอํานาจไปจนถึงชาวไรชาวนา26

27 

 
 ความสัมพันธของธงชาติไทยกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 
 ชาตินิยมเปนแนวคิดที่เกี่ยวพันกับทางการเมืองโดยตรง ความเคล่ือนไหวทางการเมือง

โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงในลักษณะการเขาสูอํานาจดวยคณะบุคคล มักอางถึงความชอบธรรม

ของกลุมกอการเปล่ียนแปลงเพื่อสรางสิทธิ์อันชอบธรรม และส่ิงที่มักกลาวอางคือการเปล่ียนแปลง

เพื่อนําประชาชนไปสูชีวิตที่ดีข้ึนหรือเพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในขอเท็จจริงบาง

ประการเช่ือมโยงกับการไดมาซ่ึงอํานาจและการครอบครองทรัพยมหาศาล แตกระนั้นการกลาวอาง

ที่เกี่ยวกับชาติมักเปนคําอางที่สงผลใหเกิดน้ําหนักที่ดูจะมีประโยชนไมนอยกับการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว 

                                                 
 27 วริยา ศิวะศริยานนท และ ทววีัฒน ปุณฑริกววิัฒน,  บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย

ของคนไทยในทรรศนะของชาวตะวันตก  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 73. 
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 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองขนานใหญที่เกิดข้ึนเมื่อรุงเชาของวันที่ 24 

มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะทหารและพลเรือนที่เรียกกลุมตนเองวา คณะราษฎร ซึ่งกระทําการ

ปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบรัฐธรรมนูญ อันมีการ

ปกครองโดยประชาชนหรือตอมาเรียกกันวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเมื่อ

คณะราษฎรไดทําการยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมแลวกระทําการปลดธงรูปครุฑที่อยูเหนือโดมพระที่

นั่งออกซึ่งการกระทําดังกลาวเปนสัญลักษณในการลดบทบาทอํานาจการปกครองของ

พระมหากษัตริยอยางชัดเจน 

 เหตุการณเปล่ียนแปลงคร้ังใหญที่ถือเปนยุคประชาธิปไตยเบงบาน คือเหตุการณ

เรียกรองรัฐธรรมนูญและนําไปสูการปฏิวัติทางการเมืองโดยนักศึกษาและประชาชนคร้ังยิ่งใหญ

ที่สุด ในเหตุการณที่เรียกกันวา 14 ตุลาคม 2516 หรือ 14 ตุลา 16 ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ ไดวิเคราะห

เกี่ยวกับชาตินิยมกับเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เอาไวอยางชัดเจนวา  

 
 ...เราอาจมองความเคล่ือนไหว 14 ตุลาฯ เปนความเคล่ือนไหวเพื่อประชาธิปไตยหรือความ

เคล่ือนไหวท่ีไดรับอิทธิพลจากลัทธิมารกซ แตแรงผลักดันที่สําคัญซึ่งประสานอุดมการณอัน

หลากหลายไวภายใตความเคล่ือนไหวอันเดียวกันนี้คือแรงผลักดันจากสํานึกทางชาตินิยม...27

28  

 

 ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป นักวิชาการรัฐศาสตร 

และอดีตผูนํานักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการเมืองภาค

ประชาชนไววา 

 
 ...การเมืองภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเคล่ือนไหวในประชาสังคม แตไมใช

สวนท้ังหมด และการเมืองภาคประชาชนตางจากขบวนปฏิวัติในสมัยกอนตรงท่ีไมมีจุดหมายที่จะ

ยึดกุมอํานาจรัฐมาดัดแปลงสังคมใหเปนไปตามอุดมการณที่ยึดม่ัน หากประสงคจะไดมาซ่ึงฐานะ

ในการกําหนดชีวิตของตนเอง (Self Determination) โดยไมจําเปนตองผานรัฐเสมอไป...28

29 

                                                 
 28 นิธ ิ เอยีวศรีวงศ,  “ชาตินิยมในขบวนการประชาธิปไตย,” ใน  ชาติไทย, เมืองไทย,  

แบบเรียนและอนุสาวรีย  (กรุงเทพฯ : มติชน, 2537), 181-182. 

 29 เสกสรรค  ประเสริฐกุล,  “การเมืองภาคประชาชน,”  ใน  อํานาจแหงความวาง 

ความวางแหงอํานาจ: รวมปาฐกถาในรอบหาป (พ.ศ.2546-2551)  (กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2551), 

67. 
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ภาพที่ 32 การชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

ที่มา : อนุสรณสถาน 14 ตุลา, ภาพเหตุการณ 14 ตุลา  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2554. 

เขาถึงไดจาก  http://www.14tula.com/images/gallery/images_event /g031_jpg.jpg 

 

 ตลอดการชุมนุมในเหตุการณคร้ังนั้น ฝายนักศึกษาไดชูสัญลักษณอันเกี่ยวของกับ

สถาบันทั้งสามตามความหมายของธงชาติไทย กลาวคือมีการประดับธงชาติเคียงคูไปกับ

พระพุทธรูปและพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนารถบนเวทีปราศรัยชั่วคราวหนาตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่ง

ภาพที่เกิดข้ึนทําใหเกิดความรูสึกรวมกันของผูชุมนุมที่มีส่ิงยึดเหนี่ยวอันเดียวกัน ทั้งนี้บางคร้ังคราว

มีการโบกธงชาติไทยเพื่อปลุกอารมณความรูสึกรักชาติ (ภาพที่ 32) เมื่อคราวถึงเวลาที่จะตอง

เคารพธงชาติทุกคนก็ยืนตรงเคารพและรองเพลงชาติรวมกัน นั่นยิ่งกลายเปนสัญลักษณให

ความหมายของความเปนชาติที่สถิตในธงชาติกลายเปนรูปธรรมและพิธีกรรมที่ชัดเจนมากข้ึน  

 ลักษณะการเดินขบวนท่ีไดถูกออกแบบเปนอยางดี โดยมีขบวนธงชาตินําหนา ตาม

ดวยธงเสมาธรรมจักรสีเหลืองและพระบรมฉายาลักษณของพระพระบรมฉายาลักษณของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ ถือเปนสัญลักษณที่

นําไปสูภาพตัวแทนของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ที่ปรากฏข้ึนจริงมากกวาเปน

เพียงอุดมการณ (ภาพที่ 33) 
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ภาพที่ 33 ร้ิวขบวนธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ 

ที่มา : อนุสรณสถาน 14 ตุลา,  ภาพเหตุการณ 14 ตุลา [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2554. 

เขาถึงไดจาก http://www.14tula.com/images/gallery/images_event/ g050_jpg.jpg 

 

 
 

ภาพที่ 34 ประชาชนนับแสนกับธงชาติบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย 

ที่มา : อนุสรณสถาน 14 ตุลา,  ภาพเหตุการณ 14 ตุลา [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2554. 

เขาถึงไดจาก http://www.14tula.com/images/gallery/images_event/ g050_jpg.jpg 
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ภาพที่ 35 ธงชาติเปอนเลือดของนายจิระ บุญมาก ผูเสียชีวิตจากการถูกทหารยิง 

ที่มา : ประชา  สุวีรานนท,  “ธงชาติ : โวหารของความรักชาติ,”  ใน  ดีไซน+คัลเจอร 2 (กรุงเทพฯ : 

อาน, 2552), 55. 

 

 
 

ภาพที่ 36 ศพของนายจิระ บุญมาก ถูกคลุมดวยธงชาติไทยและแหไปใหฝูงชนดู 

ที่มา : ประชา  สุวีรานนท,  “ธงชาติ : โวหารของความรักชาติ,”  ใน  ดีไซน+คัลเจอร 2 (กรุงเทพฯ : 

อาน, 2552), 55. 
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 ภาพเหตุการณที่สําคัญอันหนึ่งที่มีผลทางความรูสึกเปนอยางยิ่งเปนภาพธงเปอนเลือด

ศพของนายจิระ บุญมากผูเสียชีวิตจากการถูกทหารยิงคนแรก ซึ่งผูชุมนุมไดชูธงชาติที่เปอนเลือด

ข้ึนอยางไมพอใจและยิ่งทวีความโกรธแคนทหารที่ไดสังหารและทํารายประชาชนอยางที่สุด ศพ

ของเขาไดรับการกราบไหวจากผูเขารวมชุมนุมและนําธงไตรรงคหอคลุมรางของเขาแลวแหไปวาง

ยังพานรัฐธรรมนูญ29

30 (ภาพที่ 35 และภาพที่ 36) 

 ภาพที่ปรากฏไดแสดงสัญญะของการสละชีพที่มิเพียงเพื่ออุดมการณเทานั้น แตเพื่อ

การตอสูใหเกิดความชอบธรรม ธงชาติในภาพจึงเปนภาพลักษณของชาตินิยมที่มีผลอันเกี่ยวของ

ทางการเมืองอยางเดนชัด โดยเฉพาะยิ่งเปนการเมืองที่ภาคประชาชนคนชั้นกลางและเหลา

ปญญาชนไดรวมมือกันเปนกําลังสําคัญแลว ก็ยิ่งยิ่งทําใหความชอบธรรมของฝายอํานาจรัฐยิ่งดู

เลือนลางมากยิ่งข้ึน สุดทายยังเปนการผลักดันใหผูมีอํานาจรัฐกลับกลายเปนศัตรูของชาติไปดวย 

 ในเหตุการณลอมปราบนักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ภาพ

ของธงชาติที่นักศึกษานํามาคลุมศพในการแสดงละครเวทีเพื่อลอการเมืองกลับกลายเปนส่ิงที่ทํา

ใหฝายอนุรักษนิยมไดใชเปนหนึ่งในขออางวาผูชุมนุมมีลักษณะที่ฝกใฝลัทธิคอมมิวนิสตและ

ตองการลมลางระบอบการปกครองในหวงเวลานั้น ซึ่งฝายอนุรักษนิยมไดอางวา “...การกระทํา

ดังกลาวเปนการเหยียบย่ําธงชาติ ซึ่งเปนเคร่ืองหมายแหงชาติไทยเราอยางนาอัปยศที่สุด อันนับได

วาเปนการเหยียดหยามคนไทยท้ังชาติ...” 3 0

31 เหตุการณดังกลาวไดบานปลายไปสูการลอมปราบ

เขนฆาผูชุมนุมโดยกลุมเจาหนาที่ทหาร ตํารวจและประชาชนฝายอนุรักษนิยมอยางไมปราณี อีก

ทั้งนําไปสูการทํารัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน 

 

 

 

                                                 
 30 ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 265. 

 31 เร่ืองเดียวกนั, 254-255. 
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ภาพที่ 37 ประชาชนรวมตัวประทวงที่ถนนราชดําเนินในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 

ที่มา : เอ็มไทย, พฤษภาทมิฬ 2535 [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 25 ธนัวาคม 2554. เขาถงึไดจาก 

http://scoop.mthai.com/hot/143.html 

 

 สวนเหตุการณพฤษภาทมิฬหรือเหตุการณจลาจลเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 

(ภาพที่ 37) มีความคลายคลึงกับการเคล่ือนไหวเมื่อคราว 14 ตุลาคม 2516 อยูไมนอย ทวาความ

แตกตางก็มีมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นชาตินิยมโดยตรงจะไมปรากฏชัดเจนนัก หากแต

การเรียกรองสิทธิประชาธิปไตยของชนชั้นกลางกลับเปนประเด็นมากกวาการตอสูที่ผนวกกับ

แนวคิดความเปนชาติ ธงชาติที่ปรากฏในเหตุการณดังกลาวเปนเสมือนเคร่ืองหมายหนึ่งในการ

เรียกรองของผูชุมนุม โดยเฉพาะขบวนการเคลื่อนไหวนั้นก็มิไดจัดการเปนรูปแบบที่ขบวนชัดเจนดัง 

14 ตุลาคม 2516 แตกลับขับเคลื่อนขบวนเปนกลุมกอนและเขายึดพื้นที่ถนนราชดําเนินเพื่อตอรอง

ใหมีการเปลี่ยนอํานาจรัฐซ่ึงมาจากการทํารัฐประหารในปพ.ศ. 2534  
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ภาพที่ 38 ประชาชนชุมนุมประทวงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 

ที่มา : เอ็มไทย, พฤษภาทมิฬ 2535 [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 25 ธนัวาคม 2554. เขาถงึไดจาก 

http://scoop.mthai.com/hot/143.html 

 

 นิธิ เอียวศรีวงศ ไดวิเคราะหประเด็นชาตินิยมกับเหตุการณพฤษาทมิฬ  2535 เอาไว

อยางนาสนใจวา 

 
 ...เนื่องขากชาตินิยมไมเปนแรงผลักดันใหแกความเคล่ือนไหว จึงไมมีความจําเปนจะตอง

ทบทวนใหเนื้อหาแกชาติกันใหมอยางจริงจัง ดวยเหตุดังน้ันความเคล่ือนไหวพฤษภา’ 35 จึงไม

นํามาซ่ึงการทบทวนและต้ังขอสงสัยเก่ียวกับวัฒนธรรมของชาติ...เปนความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองแท ๆ ...31

32  

 

                                                 
 32 นิธ ิเอียวศรีวงศ, “ชาตินยิมในขบวนการประชาธิปไตย,”  ใน  ชาติไทย,  เมืองไทย  

แบบเรียนและอนุสาวรีย, 187. 
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ภาพที่ 39 ประชาชนชุมนุมประทวงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 

ที่มา : เอ็มไทย, พฤษภาทมิฬ 2535 [ออนไลน],  เขาถงึเมื่อ 25 ธนัวาคม 2554. เขาถงึไดจาก 

http://scoop.mthai.com/hot/143.html 

 

 ซึ่งแมวาภาพรวมที่ปรากฏจะพยายามเอาความหมายของธงชาติออกมาใชบางเปน

บางคราว แตเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ยังคงเปนสัญลักษณที่

สําคัญเสมอดังเชนในเหตุการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 253533  

 ในการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเส้ือเหลือง 

(ภาพที่ 40) และกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการหรือกลุมเสื้อแดง (ภาพที่ 41) ในยคุรวม

สมัยและหลังสมัย พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็คาบเกี่ยวกับการทํา

รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขในป พ.ศ. 2549 ธงชาติไดถูกกลุมเคล่ือนไหวดังกลาวนํามาชูข้ึนเพื่อเรียกรองสิทธิ

ความชอบธรรมทางการเมือง ทุกฝายตางต้ังธงชาติไทยข้ึนเพื่อเปนสัญลักษณแสดงความเปนชาติ 

เปนตัวแทนของประชาชาติไทย เปนตัวแทนความชอบธรรมในสังคมที่มีมากกวาฝายตรงกันขาม 

ซึ่งถือเปนสงครามเชิงสัญลักษณที่สําคัญในยุคปจจุบัน 

 

                                                 
 33 ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 273. 
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ภาพที่ 40 กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลือง 

ที่มา : chaoprayanews, พนัธมิตรฯ ปกหลักชุมนมุสะพานมัฆวาน  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ  

25 ธันวาคม 2554. เขาถงึไดจาก http://www.chaoprayanews.com/2011/01/31/ 

 

 
 

ภาพที่ 41 กลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการหรือกลุมเสื้อแดง 

ที่มา : chaoprayanews, เส้ือแดงเปดเวทปีราศรัยยันเทีย่งคืนยุติชุมนมุ  [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 

25 ธันวาคม 2554. เขาถงึไดจาก http://www.chaoprayanews.com/2011/01/31/ 
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 โดยสรุปรวมแลวจะเห็นวากฎกติกาที่สรางข้ึนในการใชธงชาติที่ไดถูกบัญญัติเปน

เกณฑนั้นไดสรางใหธงชาติมีความเปนตัวของตัวเองอยางสูงและไดรับการยอมรับใหเกิดความ

ศักด์ิสิทธิ์ หากแตการนํามาใชในบริบทของความเปนจริง พบวาเกณฑที่บัญญัติไวถูกนํามาใชทั้ง

โดยทางตรงและโดยทางออม บางคร้ังนํามาใชอยางถูกตองตามหลัก บางคร้ังถูกนํามาใชเปน

เคร่ืองมือของบางส่ิงบางอยาง และบางคร้ังถูกนํามาเปนมาตรฐานของกรอบแหงอุดมการณ ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ลวนมีแนวคิดชาตินิยมเปนปจจัยที่สําคัญ อีกทั้งแนวคิดชาตินิยมนั้นไดยึดโยงกับสถาบัน

ตาง ๆ ในสังคม จนนําไปสูเหตุการณตาง ๆ ที่ปรากฏโฉมอยูบนหนาประวัติศาสตร ซึ่งกระบวนการ

สรางชาติและอัตลักษณประจําชาติเปนสวนหนึ่งของเกมการเมืองของเร่ืองเลาในยุคปจจุบัน อยูใน

กระแสแนวคิดหลังอาณานิคมมาจนถึงโลกาภิวัฒน33

34 

 

 

                                                 
 34 ธนาวิ  โชติประดิษฐ,  “เร่ืองชวนคิดจากความทรงจําฤดูรอน,”  ใน  ปรากฏการณ

นิทรรศการ: รวมบทความวาดวยทัศนยีภาพของศิลปะรวมสมัย  (กรุงเทพฯ : สมมุติ, 2553), 259. 
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บทที ่3 
 

สัญลกัษณธงชาติในผลงานศิลปกรรม 
  

 ธงชาติเปนสัญลักษณที่แสดงความเปนชาติซึ่งในการออกแบบยอมเปนการสราง

รูปธรรมจากแนวคิดนามธรรมใหปรากฏขึ้นจริง หากมองในบริบทของงานออกแบบแลวธงชาติ

นับเปนผลิตผลทางการออกแบบที่ทรงพลังที่สุดอยางหนึ่งที่มนุษยสรางข้ึน 

 พลังที่เกิดข้ึนจากสัญลักษณของธงชาติมิไดบังเกิดข้ึนโดยตัวมันเอง แตเปนการ

สถาปนาการรับรูเร่ืองราวที่เกี่ยวกับความหมายของอุดมการณแหงรัฐ ซึ่งไมวาแนวคิดอุดมการณ

ของรัฐจะถูกสรางข้ึนในลักษณะใดก็ตาม แตเมื่อไดบรรจุแนวคิดดังกลาวลงในผืนผาแถบสีที่

เรียกวาธงชาติแลว ก็เสมือนชุบอํานาจของผืนผาธรรมดาน้ันใหเกิดมายาคติรวมกันของประชาชน

ในอาณาเขตการรับรูแหงรัฐนั้น ๆ  

 เม่ือธงชาติอันเปนสัญลักษณที่ทรงพลังอันเกิดจากอุดมการณแหงรัฐไดถูกนํามาใชใน

ขบวนพิธีกรรมของการเคารพราวกับเทวรูป ไมวาจะเปนการประดิษฐเพลงชาติ การยืนเคารพธง

ชาติ หรือการนําธงชาติใหเปนส่ิงที่ละเมิดทางกายภาพใด ๆ ไมไดก็ยิ่งผลักใหธงชาติเปนส่ิง

ศักด์ิสิทธิ์เขาไปทุกที และเมื่อนําธงชาติเขามาอยูรวมในบริบทการสรางสรรคงานศิลปกรรม ก็

กลายเปนวาศิลปกรรมนั้นไดสงผานความหมายและแนวคิดบางอยางที่เปนพลังแฝงอยูในธงชาติ

ไมทางใดก็ทางหนึ่ง 
 
ธงชาติในงานศิลปะตะวันตก 
 ในประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกนับต้ังแตอดีตไดปรากฏผลงานที่มีสัญลักษณธงอยู

มากมายหลากหลายช้ิน ผลงานจิตรกรรมบางช้ินเปนลักษณะธงที่ประดับอยูบนภาพกองทัพของ

ทหารหรือประดับอยูในภาพที่เกี่ยวกับคริสตศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งภาพเหลานั้น

มักใชธงเปนตัวเสริมเร่ืองราวใหไปในทิศทางที่ศิลปนแตละคนสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการ

สรางสรรค แตสําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับความเปนชาติกลับมิไดพบมากนักหรืออาจจะเรียกไดวา

พบไดนอยเต็มที 
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 ผลงานที่ปรากฏสัญลักษณรูปธงชาติที่สําคัญชิ้นหนึ่งเปนผลงานช่ือ “เสรีภาพนํา

ประชาชน” หรือ “Liberty Leading the People” ของ แฟรดีนองด วิคตอร เออแฌน เดอลาครัวซ 

(Ferdinand Victor Eugène Delacroix) หรือที่รูจักกันส้ัน ๆ ในชื่อ เดอลาครัวซ ซึ่งสรางข้ึนในป 

ค.ศ. 1830 เปนภาพที่สะทอนเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ณ หวงเวลานั้น สัญลักษณธงชาติสามสีของ

ฝร่ังเศสในภาพมิเปนเพียงสัญลักษณที่หยุดนิ่งตายตัวเทานั้น หากแตยังประกอบไปดวยนัยยะ

มากมายหลายประการดวยกัน 

 ผลงานของศิลปนอีกคนหนึ่งที่ปรากฏรูปธงชาติและมีความโดดเดนอยูบนหนา

ประวัติศาสตรศิลปะ คือผลงานชุด “ธงสามผืน” หรือ “Three Flag” ของ แจสเปอร จอหน (Jasper 

Johns, Jr.) ซึ่งเขาเปนศิลปนชาวอเมริกันยุคสมัยศตวรรษที่ 20 และถือเปนศิลปนกลุมโมเดิรน 

(Modernist) ผลงานของเขาไดปรากฏสัญลักษณของธงชาติอเมริกันอยางชัดเจนและมีผลงานใน

ลักษณะที่มีธงชาติอเมริกันอยูมากมายหลายช้ินหลากหลายรูปแบบ โดยที่ภาพลักษณของธงชาติ

อเมริกันไดถูกขยายเต็มรูปรางผลงานอยางตรงไปตรงมา จนเกิดคําถามถึงภาพลักษณธรรมดา

สามัญของธงชาติกับแนวคิดการสรางสรรคที่ซอนเรนในผลงาน 

 
 ผลงานจิตรกรรม “เสรีภาพนําประชาชน” (Liberty Leading the People) 
 “เสรีภาพนําประชาชน” (Liberty Leading the People) (ภาพที่ 42) ของ แฟรดีนองด 

วิคตอร เออแฌน เดอลาครัวซ (Ferdinand Victor Eugène Delacroix) หรือ เดอลาครัวซ เปน

จิตรกรรมสีน้ํามันมีขนาดความกวาง 260 เซนติเมตร ขนาดความยาว 325 เซนติเมตร ปจจุบันจัด

แสดงอยูใน พิพิธภัณฑลูฟวร (Musée du Louvre) ณ กรุงปารีส (Paris) ประเทศฝร่ังเศส (France) 

สรางข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1830 ถือวาเปนผลงานที่มีลักษณะการแสดงออกและวิธีคิดแบบลัทธิโรแมนติก 

(Romanticism)1 หรือเรียกวาเปนพวกขบวนการจินตนิยม1

2 

 เร่ืองราวของภาพ “เสรีภาพนําประชาชน” เปนการบอกเลาเกี่ยวกับเหตุการณการ

ปฏิวัติในยุคสมัยการปกครองของพระเจาชารลสที่10 แหงฝร่ังเศส (Charles Philippe of France) 

ซึ่งเปนกษัตริยองคสุดทายแหง 0ราชวงศบูรบง (Maison de Bourbon) ครองราชยระหวาง 1ค.ศ. 

                                                 
 1 Charles Moffat, The Art History Archive, Romanticism [Online],  accessed 

10 May 2011.  Available from http://www.arthistoryarchive.com/arthistory/romanticism/ 

arthistory_romanticism.html 

 2 เอช ดับเบิลย ูแอนด ดอรา เจน แจนสัน, ประวัติจิตรกรรม (จากถ้ําถึงสมัยปจจุบนั), 

แปลโดย กิตติมา อมรทัต (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2533), 214. 
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1824 - 2ค.ศ. 18303 อันเนื่องมาจากการละเมิดอํานาจของสภาของพระองค ทําใหมีการปกครองท่ี

ลมเหลวไมไดรับการยอมรับจากประชาชน ประชาชนเกิดความเส่ือมศรัทธาในตัวของพระองค เปน

ผลทําใหประชาชนชนช้ันกลางเขารวมมือกับพวกฝายสาธารณรัฐ นิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย

และกลุมผูใชแรงงานกรรมกร ก็รวมกันตกลงที่จะใชกําลังอาวุธในการเปล่ียนแปลงการปกครอง จน

นําไปสูจลาจลสงครามกลางกรุงปารีส ในชวงวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1830 เปนผลให

พระองคทรงล้ีภัยไปประทับอยูที่สกอตแลนด เหตุการณดังกลาวรูจักกันในนามการปฏิวัติเดือน

กรกฎาคม ป ค.ศ. 1830 (July Revolution)4   

 

 
 

ภาพที่ 42 ผลงานจิตรกรรม “เสรีภาพนําประชาชน” (Liberty Leading the People) 

ที่มา : Wikipedia, La liberté guidant le peuple [Online],  accessed 8 December 2011. 

Available from http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Eug%C3 

%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg 

                                                 
 3 Wikipedia, Charles X of France  [Online],  accessed  9 May 2011.  Available 

from http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_X_of_France 

 4 สุปราณี  มุขวชิิต, ประวัติศาสตรยุโรป ต้ังแตป ค.ศ.1815-ปจจุบัน (เลม 1), พิมพคร้ังที่ 2 

(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2540), 78. 
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 เดอลาครัวซไดรับผลกระทบทางความรูสึกจากเหตุการณดังกลาวอยางรุนแรง ทั้งนี้

อาจจะเปนอุปนิสัยที่สนใจเกี่ยวกับความเปนไปทางสังคมและการเมืองทําใหเขาสรางผลงานช้ินนี้

ดวยความต้ังใจที่จะระลึกถึงการตอสูและการอุทิศชีวิตของประเพื่อนํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองอันสําคัญ ดังจดหมายที่เขาเขียนถึงพี่ชายลงวันที่ 12 เดือนตุลาคม ป ค.ศ. 1830 วา …

อารมณอันขุนมัวเปนเสมือนยากระตุนใหขาพเจาทํางานอยางหนักขาพเจานําเร่ืองสมัยใหม และ

ถาขาพเจามิอาจลุกข้ึนสูเพื่อประเทศชาติ แตอยางนอยขาพเจาจะวาดภาพนี้สําหรับเธอ...5 

 เดอลาครัวซมีแนวทางการแสดงออกทางศิลปะตามลัทธิโรแมนติกนิยม (Romanticism) 

ซึ่งมักจะมีการแสดงออกถึงเร่ืองราวอันเปนการยกยองลัทธิปจเจกนิยม การรับรูทางจิตวิสัย ความ

ไมคํานึงถึงเหตุผล จินตนาการ อารมณความรูสึก ธรรมชาติ อารมณอยูเหนือหลักเหตุผล และ

ความรูสึกอยูเหนือสติปญญา5

6 แนวทางดังกลาวกระตุนความรูสึกและจินตนาการ ศิลปนกลุมนี้มัก

มีการแสดงออกในทางศิลปะอยางอิสรเสรีกวาศิลปนยุคกอนหนา มีความกลาหาญในการใชสี

อยางรุนแรงประกอบกับการทิ้งรอยฝแปรงทําใหภาพเกิดความเคล่ือนไหวและมีผลใหเกิดความ

ส่ันสะเทือนในการมอง มักแสดงออกถึงเร่ืองราวอันเปนส่ิงที่อลังการ เหตุการณที่สําคัญในสังคม 

และมุงเนนใหเกิดการสะเทือนอารมณอยางรุนแรง ดังที่ชารลส โบดแลร (Charles Baudelaire: 

1821-1867) กวีและนักวิจารณศิลปะชาวฝร่ังเศส ไดเขียนไวในป ค.ศ.1846 วา “ลัทธิโรแมนติก

มิไดต้ังอยูบนหนทางของความจริงที่เปนเหตุผล แตเปนวิถีแหงความรูสึก”6

7 

 ในผลงานจิตรกรรมช่ือ “เสรีภาพนําประชาชน” เดอลาครัวซไดนําเร่ืองราวการปฏิวัติ

เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1830 มาสรางเรื่องราวใหเกิดความสะเทือนใจตามแนวคิดลัทธิโรแมนติก 

เขาจัดการกับองคประกอบใหดูราวกับการแสดงละครเวที ทาทางของตัวละครในภาพถูกจัดวางไว

อยางมีระบบและเต็มไปดวยนัยยะที่สําคัญ  

 

 

                                                 
 5 Wikipedia, Liberty Leading the People [Online],  accessed 9 May 2011. 

Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Leading_the_People 

 6 Art History, Romanticism [Online],  accessed 11 May 2011.   Available from 

http://www.huntfor.com/arthistory/c17th-mid19th/romanticism.htm 

 7 Kathryn Calley Galitz, Heilbrunn Timeline of Art History,  Romanticism 

[Online], accessed 10 May 2011.  Available from  http://www.metmuseum.org/toah/hd/ 

roma/hd_roma.htm 
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 ภาพหญิงสาวที่กําลังยางกาวไปขางหนาไดกาวขามตรงมาสูผูดูโดยตรง เรือนรางของ

หญิงสาวมิไดมีกิริยาเยี่ยงสตรีที่มีรางบอบบาง แตเปนรางกายที่ดูสูงใหญ หนาหนัก อุดมสมบูรณ

ไปดวยกลามเนื้อ เต็มไปดวยพลังความเคล่ือนไหวที่หนักแนน และมีทวงทีราวกับมหาบุรุษแหง

สมรภูมิ มือขางขาวของเธอชูธงสามสีของสาธารณรัฐฝร่ังเศสอยางมั่นคง แมวาทรวงเปลือยเปลา 

แตก็มิไดมีสัญลักษณของความออนนุมหรือทางกามารมณแตอยางใด แมลักษณะภายนอกจะดู

ราวกับเทพีผูสูงศักด์ิในเทพนิยาย แตเดอลาครัวซวาดใหเธอดูราวกับคนธรรมดาสามัญ เส้ือผา

อาภรณที่สวมใสละมายคลายคลึงกับชุดของหญิงสาวฝร่ังเศสสมัยนั้นนิยมกันทั่ว 7

8 อีกทั้งสวมใส

หมวกไฟรเจียนบนศีรษะมีนัยยะถึงการเปนนักปฏิวัติ เทาที่เหยียบยางบนพื้นอยางมั่นคงชวย

สงเสริมใหอิริยาบถของเธอดูสงางาม ดายซายมือของเธอเปนเด็กจรจัดที่ดูไมเหมาะสมนักกับการ

ถือปนทั้งสองมือเพื่อลุกข้ึนสูในการปฏิวัติ ทางดานขวาเปนชายหนุมสองคน ซึ่งเปนตัวแทนของ

สัญลักษณที่ตางกันทางชนชั้น ชายผูกําดาบในมือหมายถึงบุคคลผูใชแรงงาน ในขณะที่ชายที่อยู

ในชุดเส้ือนอกสวมหมวกทรงสูงและมีลักษณะตามแบบฉบับสุภาพบุรุษเปนสัญลักษณตัวแทนของ

ชนชั้นปญญาชน 

 ลักษณะการจัดภาพของเดอลาครัวซเปนรูปแบบที่นิยมนั้น คือการที่วางตําแหนงศพใน

ภาพกองบิดเบ้ียวอยูเบ้ืองหนา เด็กที่พับเขาทแยงวิ่งนําหนากําลังยกมือเพื่อชูธงข้ึนสูง ทําใหเกิด

เปนรูปทรงพีระมิด8

9 

 การระบายสีในภาพมีลักษณะทิ้งรอยของฝแปรง (Painterly Style) ลักษณะโทนสีจะมี

ลักษณะเขมขรึมดวยสีน้ําตาลกับสีดํา สีที่ปรากฏเดนชัดบนผืนธงเองก็ถูกนํามาใชซ้ํา ๆ หนักบาง

เบาบางตลอดทั้งภาพ เดอลาครัวซจะใชสีขาวกระจัดกระจายอยางอิสระที่สุด สวนทองฟาใชสีแดง

สลับกับสีน้ําเงินดุคลํ้า สีน้ําเงินเขมถูกนํามาใชอยางซํ้า ๆ เปนสีของถุงเทาของคนตายทางดาน

ซายมือ เปนสีเส้ือของเด็กชายที่พับเขาและเปนสีผาผูกคอและเขมขัด เชนเดียวกับศพทางดาน

ขวามือมีสีแดงที่สะทอนสีของธง ซึ่งคร้ังหนึ่งเปนสัญลักษณของสันติภาพและระบบสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส เดอลาครัวซนํามาใชระบายเปนสัตยาบันทางการเมือง9

10 

                                                 
 8 กําจร  สุนพงษศรี,  ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก 3  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 251. 

 9 พรสนอง วงศสิงหทอง, ประวัติศาสตรนฤมิตศิลป (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 75. 

 10 เร่ืองเดียวกนั, 75-76. 
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 สัญลักษณธงชาติฝร่ังเศสในภาพถูกนํามาใชคูกับหญิงสาวผูเปนจุดสนใจในภาพและ

ถือเปนตัวละครหลักนําเสนอเร่ืองราวที่จําลองเหตุการณที่สําคัญทางการเมือง ตําแหนงของธงชาติ

ถูชูข้ึนเหนือตัวละครทั้งหมด ไมเวนกระทั่งมหาวิหารนอเทรอดาม (Cathédrale Notre Dame de 

Paris) ก็ยังถูกวางในตําแหนงพื้นหลังดานขวาของภาพ อีกทั้งยั้งมีขนาดสัดสวนที่เล็กกวาตัวละคร

หลักของภาพ ซึ่งทําหนาที่เปนสัญลักษณของเหตุการณที่อยูในกรุงปารีส  

 ในหนังสือ “What great paintings say” ซึ่งเปนหนังสือที่วิเคราะหและวิจารณผลงาน

ศิลปะตะวันตกช้ินสําคัญ ๆ ไดอยางละเอียด ไดเขียนถึงธงชาติฝร่ังเศสในผลงานชิ้นนี้อยาง

นาสนใจวา 

 
 ...ธงสามสีปรากฏเคียงคูไปกับอารมณความขัดแยงของเหลาปญญาชนและผูนิยมระบอบ

สาธารณรัฐ ธงผืนนี้แสดงออกถึงอํานาจอันสูงสุดของประชาชนและชัยชนะแหงเสรีภาพที่เหนือการ

กดขี่แบบเผด็จการ สําหรับประชาชนโดยท่ัวไป แลวถือวาเปนการปลุกเราความรักชาติอยาง

ตรงไปตรงมา ทําใหนึกถึงยุคแหงความรุงโรจนที่สุดในประวัติศาสตรฝรั่งเศส...10

11 

 

 หญิงสาวกลางภาพแทที่จริงเปนสัญลักษณของ มารีอาน  (Marianne) ซึ่งเปน

รูปลักษณสตรีอันเปนสัญลักษณแหงชัยชนะของสาธารณรัฐฝร่ังเศส 1 1

12 ซึ่งเมื่อนําสัญลักษณ

ดังกลาวเขามาประกอบกับธงชาติสามสีของฝร่ังเศสก็เปนการสรางสัญลักษณอันเกี่ยวโยงกับชัย

ชนะที่มีเร่ืองของชาติฝร่ังเศสเปนบริบทหลักอยูเปนสําคัญ การกาวเดินของเทพีแหงชัยชนะจึงมิ

เพียงการยางกาวของรางสตรีธรรมดาที่ถือธงชาติ แตเปนสัญลักษณที่ส่ือถึงการกาวไปสูวันแหงชัย

ชนะของชาติ (ภาพที่ 43) 

 

 

 

 

 

                                                 
 11 Rose-Marie and Rainer Hagen,  What great paintings say : Volume 2   

(Koln : Benedikt Taschen, c1995), 571. 

 12 12 Wikipedia, Marianne [Online], accessed 21 September 2010.  Available 

from http://en.wikipedia.org/wiki/Marianne 
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ภาพที่ 43 หญิงสาวกลางภาพกับธงชาติสามสีของฝร่ังเศส 

ที่มา : Wikipedia, La liberté guidant le peuple [Online],  accessed 8 December 2011. 

Available from http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Eug%C3 %A8ne_ 

Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg 

 

 สรุปแลวความหมายโดยพื้นฐานของธงชาติในผลงานชิ้นนี้เปนเร่ืองของการแสดงความ

เปนชาติ (Nationhood) ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) และความรักชาติ (Patriotism) ดังนั้นธงชาติ

ที่ปรากฏในภาพนี้จึงเปนสัญลักณของความเปนชาติสาธารณรัฐฝร่ังเศส สะทอนแนวคิดชาตินิยม

แนวเสรี (Liberal Nationalism) โดยมีฐานคิดที่วา 

 

  ...ชาติจึงเปนชุมชนท่ีแทจริงและเปนอินทรียภาพ มิใชเปนผลงานสรางของผูนําทางการเมือง

หรือชนช้ันปกครอง ชาตินิยมแนวเสรีถือวาชาติกับอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเปนเร่ือง

เดียวกัน...12

13 

 
                                                 
 13 สมเกยีรติ  วนัทะนะ, อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย (นครปฐม : โรงพิมพ 

ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ สํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน, 2544), 88. 
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 โดยสรุปแลวสัญลักษณของธงชาติในผลงานจิตรกรรม “เสรีภาพนําประชาชน” 

นอกจากจะมีคุณคาทางดานศิลปะแลว ยังเปนสัญลักษณอันสะทอนถึงแนวคิดชาตินิยมที่มี

บริบทรวมกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองควบคูกันไป ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งทําใหความหมายของภาพ

นําไปสูเนื ้อหาทางดานวีรกรรม การปฏิวัติ การเมือง และชาตินิยมควบคูกันไปอยางทรง

ประสิทธิภาพ 

 
 ผลงานจิตรกรรมผสม “ธงสามผืน” (Three Flags)  
 แจสเปอร จอหน (Jasper Johns, Jr.) เปนศิลปนยุคศิลปะสมัยใหม (Modern Art) 

ผลงานของเขาสวนใหญสรางเปนจิตรกรรมเทคนิคผสม ตางจากการสรางสรรคจิตรกรรมแบบ

ประเพณีดวยสีน้ํามันบนระนาบผาใบอยางอดีต เขาเปนศิลปนที่สรางผลงานในลักษณะที่เปน

แบบนีโอ-ดาดา (Neo-Dada) ซึ่งเปนแนวทางที่แสดงภาพลักษณและสินคาในชีวิตประจําวัน 

สะทอนถึงสังคมทุนนิยม บริโภคนิยม และเพราะมีความงามแบบลูกผสมประหลาด ๆ เปนความ

งามที่คาบเกี่ยวอยูระหวาง สินคาสําเร็จรูปกับขยะ คาบเกี่ยวระหวางของที่เคร่ืองจักรผลิตออกมา

อยางแข็งทื่อไรอารมณ กับสีสันฝแปรงที่แสดงความรูสึกอยางมีชีวิตชีวา13

14 

 จอหนเปนศิลปนที่ใชสัญลักษณและรูปสัญญะสิ่งของที่มีอยูในสังคมอเมริกันในยุค

นั ้นนํามาสรางเปนผลงานศิลปะขึ้น โดยผลงานสวนใหญมักจะใหความรูสึกที ่เกี ่ยวโยงกัน

ระหว างการเส ียดสีเย ยหย ันแบบลัทธ ิดาดา  (Dadaism) กับภาพลักษณส ังคมท ุนน ิยม 

(Capitalism) ที่แสดงออกมาแบบศิลปะปอป (Pop Art) ภาพผลงานของเขาจึงเสมือนการหยิบ

ยืมสัญลักษณตาง ๆ นํามาผสมกันกับทัศนธาตุทางศิลปะ ไมวาจะเปน เสน สี พื้นผิว เพื ่อ

สะทอนความเปนไปของยุคสมัยแหงความเปนสมัยใหมผานผลงานศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะตัว 

จอหนใชสัญลักษณมากมายมาสรางสรรคผลงาน เชน รูปรางแผนที่ เปายิงปน ตัวอักษร เปน

ตน แตผลงานที่ดูเสมือนเปนตนแบบ (Master Piece) ที่มีชื่อเสียงของเขาคงเปนผลงานที่สราง

จากรูปลักษณของธงชาติอเมริกัน (Stars and Stripes) ที่เขาเองไดสรางขึ้นมาหลายรูป

แบบอยางนาสนใจ 

 

                                                 
 14 สุธ ี คุณาวิชยานนท, “Modern & Contemporary Art : ศัพท, ลัทธ ิและความเคล่ือน 

ไหวทางศิลปะรวมสมัย,”  เอกสารพิเศษในรายวิชา 215 427 Contemporary Art and Culture 

(ศิลปะและวฒันธรรมรวมสมัย)  (กรุงเทพฯ : ภาควชิาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ 

ภาพพมิพ มหาวทิยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 37-38. 
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 จิตรกรรมผสมชื่อ ธงสามผืน หรือ Three Flags (ภาพที่ 44) ของจอหน สรางข้ึนเมื่อป 

ค.ศ. 1958 ดวยเทคนิคขี้ผึ้งและสีบนผาใบ (wax and pigment on canvas) มีขนาด 

30⅞  × 45½ นิ้ว หรือ 78.42 x 145.16 เซนติเมตร ซึ่งปจจุบันเปนสมบัติและจัดแสดงนิทรรศการ

อยูที่ วิทนีย มิวเซียม อ็อฟ อเมริกัน อารต ( 3Whitney Museum of American Art) ณ นคร

นิวยอรก (New York City)15 ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) เปนภาพธงชาติสหรัฐอเมริกาสาม

ชิ้นวางซอนทับกันตามลําดับขนาดใหญลงมาถึงขนาดเล็ก เมื่อมองเห็นอยางผิวเผินแลวจึงเปน

เพียงรูปธงสามผืนธรรมดา ๆ 3 ขนาดที ่ตางกันเทานั ้น แตเมื ่อไดพิจารณาอยางใกล ๆ ใน

รายละเอ ียด  จะพบว าม ีเศษห ัวข อข าวจากหน าหน ังส ือพ ิมพ (Newspaper)  ภาพถ าย 

(Photography) ภาพการตูน (Comic) และเศษกระดาษจากสื่อสิ่งพิมพอยูภายใตพื้นผิวของขี้ผึ้ง 

(Wax) ที่โปรงทะลุ (Transparent)  

 รองศาสตราจารย ดร.พรสนอง วงศสิงหทอง อาจารยภาควิชานฤมิตศิลป คณะ

ศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ได เ ขียนในหนังสือวิชาการทางศิลปะช่ือ 

“ประวัติศาสตรนฤมิตศิลป” เกี่ยวกับผลงานชุด ธงชาติของแจสเปอร จอหน เอาไววา 

 

 ...เปนการนําภาพที่อยูในความนิยมและยังเปนสัญลักษณประจําชาติเขามาใช จอหน

กลาววา “การใชแบบธงอเมริกัน ประหยัดเวลาผมไปเยอะ เพราะผมไมจําเปนตองออกแบบ

เอง” อันนี้ถือเปนภาพแอบสแทรกต เพราะภาพประกอบดวยรูปรางเรขาคณิตลวน ๆ และยัง

เปนสิ่งที่ใคร ๆ ก็รูจักในทันทีที่เห็น ธงอเมริกันมีประวัติศาสตรของตนเอง และสีเทียนที่จอหนใช

เปนสื่อในการวาดก็เปนสื่อที่มีอายุยาวนานมาตั้งแตสมัยโบราณ...ธงเกิดจากการประกอบแผง

ผาใบที่นําไปวางทาบกัน แลวระบายทับดวยสีเทียน การผสมกันในลักษณะนี้ทําใหลายผิวเนื้อ

เกิดความชัดเจน ปญหาที่เขาแฝงเปนนัย ๆ คือ เมื่อไรที่ธงหมดสภาวะเปนเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณแลวกลายเปนภาพ…16 

 

 

 

 
                                                 
 15 Wikipedia, Three Flags [Online],  accessed 23 May 2011.  Available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Flags 

 16 พรสนอง  วงศสิงหทอง, ประวัติศาสตรนฤมิตศิลป, 423. 
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ภาพที่ 44 จิตรกรรมผสมช่ือ ธงสามผืน (Three Flags) 

ที่มา : Space15twenty, Three Flags [Online], accessed 6 December 2011. Available from 

http://www.space15twenty.com/happy_4th_of_july 

 

 จากที่ไดอางถึงจะเห็นวา จอหน มิไดหยิบยกรูปลักษณของธงชาติข้ึนมาอยางไมมี

แนวคิด เพราะหากเปนเชนนั้นผลงานของเขาจึงเปนเพียงลักษณะของผลงานในรูปแบบแอ็บส

แทร็กต อารต (Abstract Art) หรือศิลปะแนวนามธรรมเทานั้น หากแตส่ิงสําคัญที่มีสวนทําให

ผลงานช้ินนี้เกิดประเด็นทางความคิดคือ รูปลักษณธงชาติเปนสัญลักษณที่มีประวัติศาสตร

เกี่ยวของกับบริบททางสังคมโดยตัวเองอยูแลว การนําธงชาติมานําเสนอจึงเปนการนําแนวคิดและ

ความหมายเกี่ยวกับธงชาติเขามาเปนประเด็นในการสรางสรรคดวย 

 โจนาธาน โจนส (Jonathan Jones) นักขาวและนักวิจารณศิลปะชาวอังกฤษแหง

หนังสือพิมพ เดอะ กราเดียน (The Guardian) ไดเขียนเกี่ยวกับผลงานชุดนี้ในบทวิจารณชื่อ 

“ความจริงภายใตหมูดาวและร้ิวเสนของแจสเปอร จอหน” (The truth beneath Jasper Johns' 

stars and stripes) เอาไววา 

 
 ...มีเร่ืองราวอันมากมายที่ซุกซอนอยูภายใตอัตลักษณอันบงบอกความเปนอเมริกันชน 

จิตรกรรมชิ้นนี้เปนผลงานศิลปะที่เสมือนวรรณกรรมแหงอเมริกันที่เย่ียมยอด ประดุจด่ังอนุสาวรีย
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นิ่งสงัดที่ซุกซอนความนาสะพรึงกลัวบนความจริงของสามัญรูป ใครคือชาวอเมริกัน? พวกเขา

คลายกับอะไร? ซึ่งนั่นคือความหมายที่อยูลึกกวารูปรางของดาวหาแฉกและแถบร้ิวสี...16

17 

 

 ซึ่งจากบทวิจารณทําใหเห็นวาภาพลักษณธงชาติอเมริกันในผลงานของจอหนนอกจาก

แสดงถึงอัตลักษณของความเปนอเมริกันแลวยังมีความหมายที่ส่ือถึงนัยยะอันถูกเก็บซอนอยู

ภายใตภาพธง ซึ่งผูดูตองพินิจพิเคราะหและกระทําการตีความเพื่อใหเขาถึงความหมายของผลงาน 

ความคลุมเครือนี้เองไดนําไปสูการต้ังคําถามถึงภาวะคุณคาการเปนผลงานศิลปะหรือไมของ

ผลงานในชุดธงชาติอเมริกัน ดังที่ในหนังสือช่ือ “จิตรกรรม” (Painting) ของ โวลเกอร เกปฮารดท 

(Volker Gebhardt) ไดเขียนไววา 

 
 ...จอหนเลือกภาพธงซึ่งเปนส่ิงที่ศักด์ิสิทธิ์สูงสุดในความเขาใจของชาวอเมริกันมาสรางเปน

ผลงานจิตรกรรม แมกซ อิมดารห (Max Imdahl) นักประวัติศาสตรศิลปะชาวเยอรมันไดตีพิมพ

ประเด็นคําถามที่วา “นี่คือธงหรือจิตรกรรมรูปธงกันแน?” และ “นี่คือจิตรกรรมรูปธงหรือเปนแค

ภาพ?” ความคลุมเคลือไมแนใจนี้คือความชัดเจน อีกท้ังย้ังนําไปเช่ือมโยงระหวางทาทีการปฏิวัติ

แหงเสรีภาพ และการอภิปรายทางทฤษฎีที่เครงครัดบนความหมายของภาวะความเปนสมัยใหม 

(Modernity) ในตัวของมันเอง...17

18 

 

 ความหมายที่ซอนอยูในผลงานชิ้นนี้จึงมิใชอะไรอ่ืนมากไปกวาสะทอนสํานึกความเปน

ชาติอเมริกัน ที่เมื่อมองในแงมุมของประวัติศาสตร ณ หวงเวลาที่ศิลปนไดสรางสรรคผลงานข้ึน จะ

พบวาเปนหวงสมัยของสงครามเย็น สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม และการต่ืนตัวเร่ือง

สันติภาพ เหตุการณดังกลาวจึงเสมือนวัตถุดิบทางความคิดที่ดีในการที่จะนําเสนอทัศนะผาน

ผลงานศิลปะ ที่สําคัญอีกประการคือจอหนถือเปนศิลปนที่นําเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับบริบท

ทางสังคมและการเมืองมาตลอด ผลงานในชุดที่มีรูปลักษณธงชาติอเมริกันก็มีการผลิตออกมา

มากมายหลายช้ินหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงเปนที่เชื่อโดยอนุมานจากบริบททางประวัติศาสตรและ

ลักษณะภาพของการสรางสรรคไดวาผลงานของเขามีนัยยะที่สัมพันธกับเหตุการณดังกลาวอยาง

หลีกเล่ียงไมพน 

                                                 
 17 Jonathan Jones, The truth beneath Jasper Johns' stars and stripes [Online], 

accessed 24 May 2011.  Available from http://www.guardian.co.uk/artanddesign/ 

jonathanjonesblog/2008/oct/24/jasper-johns-jonathan-jones-flag 

 18 Volker Gebhardt, Painting (London : Laurence King, c1998), 198. 
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ภาพที่ 45 ภาพถายเหตุการณการปกธงชาติอเมริกันบนสมรภูมิอิโวชิมา 

ที่มา : A World at War, Battle of Iwo Jima Photos Gallery [Online],  accessed  

8 December 2011.  Available from http://www.awwar.com/wp-content/uploads/ 

2010/08/ww2-156.jpg 

 

 ผลงานจิตรกรรม “ธงสามผืน” เปนเสมือนภาพตัวแทนของถอยแถลง (Manifesto) การ

ปลุกชาตินิยม (Nationalism) ที่มีอยูมากมายภายในสังคมอเมริกันหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ซึ่ง

ภาพดังกลาวแมมิไดถูกชูข้ึนบนเสาแบบธงชาติที่โบกสะบัดอยูเหนือศีรษะราวกับส่ิงศักด์ิสิทธิ์ แต

กลับเสมือนถูกทําใหหยุดนิ่งคลายดังภาพถายเหตุการณการปกธงชาติอเมริกันบนสมรภูมิอิโวชิมา 

(Battle of Iwo Jima) เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ ค.ศ.1945 (ภาพที่ 45) หรือ ภาพถายธงชาติ

อเมริกันที่ถูกปกบนดวงจันทร ในโครงการอะพอลโล 11 (Apollo 11) เม่ือวันที่ 21กรกฎาคม ค.ศ.

1969 (ภาพที่ 46) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรางขวัญกําลังใจและเปนโฆษณาชวนเชื่อปลุกเราความรูสึก

ภาคภูมิในความเปนชาติของตน 

 ทั้งนี้เพราะสหรัฐอเมริกามิใชประเทศที่อุดมไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนานเหมือน

หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการสรางมายาคติทางดวยประวัติศาสตรผานภาพสัญลักษณธง

ชาติจึงเปนกระบวนการประดิษฐกรรมความเปนชาติใหเกิดข้ึน โดยที่มีฐานะของผูชนะจาก

สงครามโลกอํานาจทางเศรษฐกิจ คานิยมในสังคม และลัทธิทางการเมืองเปนปจจัยทีสํ่าคัญในการ

หลอเล้ียงใหชาตินิยมของชาวอเมริกันเสร็จสมบูรณ  
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ภาพที่ 46 ภาพถายธงชาติอเมริกันที่ถูกปกบนดวงจันทรในโครงการอะพอลโล 11 (Apollo 11) 

ที่มา : Wikipedia, Apollo 11 [Online],  accessed 8 December 2011.  Available from  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Buzz_salutes_the_U.S._Flag.jpg 

 

 โดยสรุปแลวผลงานจิตรกรรมผสมชื่อ “ธงสามผืน” (Three Flags) รวมไปถึงผลงานชิ้น

อ่ืน ๆ ที่ปรากฏภาพลักษณของธงชาติอเมริกันของแจสเปอร จอหน ถือผลงานศิลปะที่สะทอน

สํานึกชาตินิยมของชาวอเมริกันซึ่งมีความเช่ือโยงในลัทธิชาตินิยมสมัยใหมหลังสงครามโลกคร้ังที่ 

2 และความเปนไปทางการเมืองในระดับสากล ผลงานชิ้นนี้และในชุดที่เกี่ยวของจึงไมเพียงมี

คุณคาในทางศิลปะเทานั้น หากแตยังบันทึกประวัติศาสตรทางสังคมและการเมืองไดอยางคมคาย

อีกดวย 
 
ธงชาติไทยในงานศิลปะ 
 ธงชาติไทยหรือธงไตรรงคในบริบททางศิลปะนั้นไมคอยปรากฏเปนที่ชัดเจนนับต้ังแต

การประดิษฐข้ึนมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จวบจนกอนและหลัง

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ธงชาติไทยเร่ิมเปนที่ปรากฏขึ้นในบริบทของงานศิลปะทั้งในรูปแบบ

ศิลปะเพื่ออุดมการณทางการเมืองและศิลปะแบบทัศนศิลป (Visual Art) ทั้งนี้อาจจะเปนเร่ืองที่

เกี่ยวกับทัศนคติของธงชาติไทยในระยะแรกเปนลักษณะปจจัยที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย

โดยตรง ตอมาเมื่อเขาสูยุคสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลยสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดนิยามธง
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ชาติไทยใหเปนวาระแหงรัฐนิยม เปนเร่ืองของความมั่นคงของความเปนชาติ ธงชาติจึงกลายเปน

ส่ิงที่ถูกเทิดทูนไวไกลจากสํานึกแหงความเปนสามัญ ตราบจนลวงเขาการลุกข้ึนปฏิวัติประชาชน 

14 ตุลาคม 2516 ผูสรางสรรคก็ไดนําสัญลักษณธงชาติเขามาอยูในรูปของการเขียนปายขนาด

ใหญเพื่อระลึกถึงเหตุการณดังกลาว หลังจากนั้นธงชาติไทยไดเร่ิมเขามาสูบริบทของผลงานศิลปะ

รวมสมัยมากข้ึน ซึ่งการสรางสรรคผลงานนั้นยอมนําเสนอตางกรรมตางวาระตางรูปแบบ แตจุด

รวมกันของผลงานเหลานี้นั้นคือการปรากฏสัญลักษณชาติไทยและแนวคิดชาตินิยมที่ยึดโยงกับ

บริบทการใชธงชาติในสังคมไทย 

 
 ธงชาติไทยในผลงานของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย  

 แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตในประเทศไทยที่เคยไดรับความสนใจมาตั้งแต พ.ศ. 2500 ได

กลับมามีบทบาทอยางยิ่งใหญอีกคร้ังหลังเหตุการณปฏิวัติประชาชน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การ

ที่วงการศิลปะเกิดแนวคิดสรางศิลปะเพื่อสังคมในครั้งนี้ไดเปนการตอตานแนวคิดศิลปะเพื่อ

ศิลปะ (Art for art's sake) ซึ่งกลุมแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตจะมองวาศิลปะตองมีความรับผิดชอบ

ตอและมีหนาที่ในการขับเคลื่อนสังคม ปจจัยแนวคิดดังกลาวจึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นเปนแนว

รวมศิลปนแหงประเทศไทย  

 แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย เปนการรวมตัวกันของนักรอง นักดนตรี  นักเขียน 

และศิลปนสาขาทัศนศิลป เพื ่อทํากิจกรรมทางศิลปะที่ปลอดจากระบบราชการและอิทธิพล

ทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือสรางสํานึกดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมใหกับ

ประชาชน 18

19  

 ผลงานและกิจกรรมที่สําคัญอยางยิ่งของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยคือ การ

แสดงภาพเขียนขนาดใหญ (คัทเอาทการเมือง) เนื่องในวันครบรอบ 2 ป เหตุการณ 14 ตุลาคม 

พ.ศ. 2516 หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา เหตุการณ 14 ตุลา 16 ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน 

การแสดงภาพเขียนขนาดใหญรอบสนามหลวงขณะที่มีการเคล่ือนไหวขับไลฐานทัพสหรัฐอเมริกา

ออกจากประเทศไทย และการแสดงภาพเขียนที่หอประชุมเล็กจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป 

พ.ศ. 2519  

                                                 
 19 วิบูลย  ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย : จากศิลปะโบราณในสยามถงึศิลปะสมัยใหม 

(กรุงเทพฯ : ศูนยหนงัสือลาดพราว, 2548), 344. 
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 โดยเฉพาะการแสดงนิทรรศการภาพเขียนขนาดใหญเนื่องในวันครบรอบ 2 ป เหตุการณ 

14 ตุลา 16  ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน ในป พ.ศ. 2518 ถือเปนนิทรรศการแสดงภาพเขียน

ขนาดใหญที่นาต่ืนตาต่ืนใจเปนอยางมาก ผลงานเหลานี้จึงยอมสะทอนสังคมที่มนุษยไดสัมผัสรับรู

และไดเห็นจนเกิดความสะเทือนใจ 1 9

20 ดังที่ “จันอับ” ไดเขียนถึงบรรยากาศในชวงนั้นและวิจารณ

เอาไววา 

 
 ...คุณเคยดูหรือเคยเห็นแตการแสดงนิทรรศการศิลปะในหองแสดงในอาคาร เพราะน้ันคุณ

จะตองรูสึกต่ืนเตนเปนธรรมดาที่ไดมาเห็นนิทรรศการศิลปะกลางแจงในใจกลางเมืองที่เต็มไปดวย

การจราจรที่ขวักไขว และแสงแดดที่ประกายปะทะกับสีที่ปลุกเราอารมณ และเร่ืองราวที่รุนแรงโดย

มีอนุสาวรียประชาธิปไตยเปนแบคกราวน แมงานศิลปะท่ีติดต้ังแสดงกลางแจงคร้ังนี้จะไมประณีต

นักในแงของความงาม แตเนื้อหาเร่ืองราวนั้นลวนสะทอนออกมาจากความรูสึกท่ีเจ็บปวด ความ

ทรงจําอันขมขื่น อีกท้ังอาการเกลียดชังท่ีมีตอจักรวรรดินิยมกับสมุนรับใชของจักรวรรดินิยมที่เขา

มามีบทบาทในการปดก้ันเสรีภาพของผูคนบนแผนดินน้ี ตามความเขาใจดังท่ีกลาวแลว สามารถ

เปนแรงเรงเราอารมณใหศิลปนชุดน้ีบรรเลงสีสันลงบนแผนไมอัดไดอยางรุนแรง เร่ืองราวของงาน

จิตรกรรมชุดนี้จึงเปนเร่ืองของการตอสูของประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา กับจักรวรรดินิยม 

และจอมเผด็จการท่ีถูกระบุวาเปนสมุนรับใชตลอดมา...20

21 

 

 แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยไดสรางสรรคผลงานศิลปะอันเปนเสมือนภาพบันทึก

และภาพสะทอนเหตุการณ 14 ตุลา 16 ซึ่งเปนการการตอสูเรียกรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ตออํานาจรัฐบาล เหตุการณดังกลาวนํามาซ่ึงสูญเสียมากมายมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพยสิน แตก็

ไดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมในเวลาตอมา จนพัฒนาไปสูเหตุการณที่สําคัญ

ตาง ๆ อีกมากมายบนหนาประวัติศาสตร 

 ลักษณะผลงานภาพเขียนขนาดใหญมีร ูปแบบเปนภาพ 2 มิติ คลายกับผลงาน       

คัทเอาทและโปสเตอรโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง (Propaganda) ในประเทศที่ปกครองหรือมี

แนวคิดไปในทางลัทธิสังคมนิยม เชน สหภาพโซเวียต (The Union of Soviet Socialist Republics - 

USSR) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China - PRC) เปนตน  

                                                 
 20 มัย  ตะติยะ,  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป (กรุงเทพฯ : วาดศิลป, 2547), 18. 

 21 จันอับ [นามแฝง],  “นทิรรศการบนถนนราชดําเนนิ,”  สยามรัฐรายวัน (11 ตุลาคม 

2518) : 5.  
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 สวนแนวคิดในการสรางสรรคนั้นเปนไปในทางศิลปะเพื่อชีวิต อันเปนแนวทางท่ีมี  

ความเชื่อวา ศิลปะตองมีรูปแบบที่รับรูงาย เนื้อหาสาระที่กระตุนเตือนใหประชาชนเกิดสํานึก

รับผิดชอบเอ้ืออาทรตอสังคมสวนรวมมากกวาเปนเร่ืองของปจเจก 21

22 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

เช เกวารา (Che Guevara) นักปฏิวัตินักปฏิวัติแนวมารกซิสต (Marxism) ชาวอารเจนตินามีทัศนะ

ตอศิลปะวา 

 
 …ศิลปะในสังคมทุนนิยมและในระบอบสังคมนิยมมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง ในสังคม

ทุนนิยม ศิลปะท่ีแพรหลายเปนเพียงเคร่ืองหยอนใจที่ไรสาระ เปนทางความไมสบายใจของมนุษย

ใหเกิดความสุขสวนตัวชั่วครูยาม และในระหวางการปฏิวัติสังคมนิยมน้ีเองที่จะบรรจุประสบการณ

ศิลปะอันงดงามไวภายในตัวศิลปน แตทวาในระหวางนั้น อาจจะไมมีศิลปนผูย่ิงใหญที่จะสะทอน

ภาพของมันตอสังคมอยางเพียงพอ...22

23 

 

 ซึ่งศาสตราจารยกําจร สุนพงษศรี ศิลปน นักวิชาการศิลปะ และอดีตประธานแนวรวม

ศิลปนแหงประเทศไทยไดเขียนทัศนะการสรางสรรคของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยในประเด็น

ศิลปะเพื่อชีวิตไวอยางนาสนใจวา 

 
 ...โดยเฉพาะบทบาทของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2516-2519 ซึ่งจุดเดน

ของผูปฏิบัติงานดานทัศนศิลปขบวนการน้ีคือ สรางผลงานศิลปะเพื่อผลงานทางการเมืองโดยตรง 

มีเปาหมายตองการใหผลงานสงผลตอการปฏิรูปสังคมควบคูไปกับการเคล่ือนไหวขององคกรตาง ๆ 

ที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรุนแรงทางสังคมในขณะนั้น นับเปนการกระทําที่ไมเคยปรากฏ

ขึ้นมากอนในวงการประวัติศาสตรศิลปะไทย...23

24 
 …อุดมคติศิลปะเพื่อชีวิต-ศิลปะเพื่อประชาชน ที่เคยยึดกันอยางกวาง ๆ ไดพัฒนาตนเอง

ไปสูแนวลึก คําวา “เพื่อ” ไมใชเพียงแค “ให” หรือ “รับใช” หากตีความ หมายถึง “การนํา” หรือ 

“การชักจูง” หรือ “ชี้นํา” หรือการปลุกเรากระแสความคิด การกระทําเพื่อพลิกฟน เปล่ียนแปลง

                                                 
 22 วิรุณ  ต้ังเจริญ, ทัศนศิลป  (กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พร้ินต้ิง เฮาส, 2536), 25. 

 23 ศรีอุบล, ผูเรียบเรียง, “ทัศนะวาดวยเงินตราและการทาํงานของเช,” ใน เช เกวารา : 

ตํานานชีวิตนกัปฏิวัติผูตอตานจักรวรรดินิยม, พิมพคร้ังที่ 8 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545), 113-114. 

 24 กําจร  สุนพงษศรี, “บันทึกจากความทรงจํา: แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,” ใน  

สรางสานตํานานศิลป : 20 ปแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวม

ศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 111.  
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สภาพท่ีเลวรายไปสูสภาพท่ีดีกวาสรางจิตสํานึกในการยึดถือผลประโยชนของสวนรวมมากอนสวน

ตน ชี้ใหเห็นความจริงหรือสัจธรรมทางสังคมดานความอยุติธรรม รวมไปถึงความบกพรองตาง ๆ 

ของสังคมที่ตองไดรับการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น...24

25 

 

 ในนิทรรศการภาพเขียนกลางแจงคร้ังนั้น ศิลปนหลายคนไดนําสัญลักษณของธงชาติ

ไทยมาสรางใหเปนสวนประกอบหนึ่งในภาพ แตละภาพศิลปนไดจัดวางอยางหลากหลายตามแต

ความตองการสวนตัว แตในดานความหมายนั้น ศิลปนโดยสวนใหญไดแสดงออกถึงแนวคิด

ชาตินิยมเพื่อตอตานอํานาจรัฐเผด็จการ รวมไปถึงการตอตานความเปนจักรวรรดินิยมซ่ึงมีภาพ

ตัวแทนในยุคนั้นคือประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 47 - ภาพที่ 57) 

 ศิลปนไดนําประสบการณและขอมูลตาง ๆ ในเหตุการณ 14 ตุลา 16  และกระแสความ

เคลื่อนไหวขับไลฐานทัพอเมริกันที่ต้ังในประเทศไทยในขณะนั้นมาถายทอดเปนผลงานภาพเขียน

ขนาดใหญขึ้น ซึ่งเกือบทุกภาพมักปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยประกอบอยูดวยไมสวนใดก็   

สวนหนึ่ง  

 

 
 

ภาพที่ 47 คัทเอาทการเมือง โดย ตระกูล พีรพันธ 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 36-37. 

                                                 
 25 กําจร  สุนพงษศรี, “บันทึกจากความทรงจํา: แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,” ใน  

สรางสานตํานานศิลป : 20 ปแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย 2517-2537, 111-112. 
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ภาพที่ 48 คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 41. 

 

 
 

ภาพที่ 49 คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 46. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79 

 
 

ภาพที่ 50  คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 47. 

 

 
 

ภาพที่ 51 คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 47. 
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ภาพที่ 52 คัทเอาทการเมือง โดย สถาพร ไชยเศรษฐ  

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 39. 

 

 
 

ภาพที่ 53 คัทเอาทการเมือง โดย สิงหนอย ฟูสวัสด์ิสถาพร  

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 38. 
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ภาพที่ 54 คัทเอาทการเมือง โดย สิงหนอย ฟูสวัสด์ิสถาพร  

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 39. 

 

 
 

ภาพที่ 55 คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 42. 
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ภาพที่ 56 คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 42. 

 

 
 

ภาพที่ 57 คัทเอาทการเมือง โดย สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 43. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83 

 ธงชาติไทยในภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ 14 ตุลา 16 เปนผลทางกายภาพอันเนื่องจาก

การขับเคล่ือนขบวนประชาชนในเหตุการณดังกลาว ซึ่งมีการใชธงชาติไทยประดับเวทีปราศรัย 

และมีการจัดแถวธงชาติควบคูกับธงธรรมจักรและพระบรมฉายาลักษณในการเดินขบวน ตรงนี้ทํา

ใหภาพของผูเคล่ือนไหวเขารวมชุมนุมและเดินขบวนมีความใกลชิดกับสถาบันหลักทั้งสามของชาต ิ

ดูประหนึ่งเปนการตอสูเพื่อใหไดมาซ่ึงความม่ันคงตามหลักของชาตินิยมไทย นั้นคือ การมีชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งทั้งศาสนาและพระมหากษัตริยเปนส่ิงที่ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนกวา 

ชาติ ดังนั้นการใชธงชาติในการขับเคลื่อนขบวนจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งที่ทําให

ประชาชนโดยรวมไดเห็นภาพของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใตสัญลักษณที่แทนคามเปน

ชาติไทยไว และย่ิงเมื่อเกิดการตอสูและเสียชีวิตข้ึนภายใตควันปนและอาวุธของเหลาทหาร ธงชาติ

จึงเสมือนแถลงการณวาฝายผูเคล่ือนไหวเปนผูที่กระทําเพื่อชาติ ทําไปเพราะรักชาติ และฝายทหาร

ที่เปนผูใชความรุนแรงอันเปนคําสั่งที่ลงมาจากผูมีอํานาจฝายรัฐ จึงกลายเปนศัตรูของชาติไปโดย

ปริยาย ยังไมนับถึงผูนํารัฐบาลที่กลายเปนทรราชไปอยางเต็มตัว 

 แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยไดนําแนวคิดและภาพลักษณของภาพธงชาติไทยที่

ปรากฏในเหตุการณ 14 ตุลา 16 มาสรางเปนผลงานข้ึน ดังนั้นแนวคิดชาตินิยมในเหตุการณดังกลาว

จึงสงผลมาถึงผลงานภาพเขียนขนาดใหญเหลานี้อยางชัดเจน ซึ่งไมใชธงชาติที่ปลุกเราความรูสึก

รักชาติและแบงแยกชาติเผาพันธุหรือศาสนา ทวาเปนธงชาติที่มีนัยยะชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชน  

 สวนธงชาติไทยในภาพที่เกี่ยวกับการตอตานฐานทัพอเมริกันที่ต้ังในประเทศไทยกลับให

ความรูสึกความรักชาติ และปลุกเราชาตินิยมที่แบงแยกระหวางความเปนไทยกับไมใชไทย อีกทั้ง

ไดรับอิทธิพลแนวคิดความขัดแยงระหวางสังคมนิยม (Socialism) กับจักรวรรดินิยม (Imperialism) 

โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนสัญลักษณของจักรวรรดินิยมที่เขามาแทรกแซงสังคมและ

การเมืองในประเทศโลกที่สาม เชน กรณีสงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม เปนตน ซึ่งการเขามา

ต้ังฐานทัพทหารสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยในยุคสมัยนั้นจึงเสมือนวาประเทศไทยกลายเปน

เมืองข้ึนที่ตองรับบัญชาทุกภาคสวนจากกองทัพของสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 58 – ภาพที่ 60) 

 ดังนั้นภาพลักษณธงชาติไทยที่มีเนื้อหาดังกลาวนี้จึงดูเขาใจงาย ชัดเจน และเกิด

ความรูสึกทางชาตินิยมที่รุนแรง ภาพธงชาติไทยดังกลาวจึงเปนภาพที่ปลุกเราความเปนชาติได

อยางตรงไปตรงมาดวยสัญลักษณที่เขาใจงาย โดยเฉพาะเม่ือมีการทําจัดพิมพเปนแผนโปสเตอร

แลวก็ยิ่งทําใหดูเปนโปสเตอรโฆษณาชวนเชื่อใหเกิดสํานึกชาตินิยมไดมากยิ่งข้ึน (ภาพที่ 61 –  

ภาพที่ 63) 
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ภาพที่ 58 คัทเอาทตอตานฐานทัพอเมริกัน 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 78. 

 

 
 

ภาพที่ 59 คัทเอาทตอตานฐานทัพอเมริกัน 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 78. 
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ภาพที่ 60 คัทเอาทตอตานฐานทัพอเมริกัน 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 78. 

 

 
 

ภาพที่ 61 ภาพโปสเตอรรําลึกเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 โดย ชัชวาล ปทุมวิทย  

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 50. 
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ภาพที่ 62 ภาพโปสเตอรตอตานฐานทัพอเมริกัน 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหง

ประเทศไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 58. 

 

 
 

ภาพที่ 63 ภาพโปสเตอรตอตานฐานทัพอเมริกัน 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 59. 
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 โดยสรุปรวมแลวธงชาติไทยในผลงานของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยในชวง พ.ศ. 

2516-2519 เปนส่ิงที่สะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องอยูกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะ

กรณีภาพเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และโปสเตอรทางการเมืองในชวงกอนเหตุการณ 6 

ตุลาคม พ.ศ. 2519  ซึ่งเปนการส่ือสะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนชาติและความรักชาติ

โดยตรงในกรณีตอตานอํานาจเผด็จการของรัฐทหารและการตั้งฐานทัพอเมริกันในประเทศไทย ณ 

หวงเวลานั้น  

 

 ธงชาติไทยในผลงานศิลปะรวมสมัย 

 หลังจากการปรากฏตัวข้ึนของผลงานจิตรกรรมขนาดใหญของแนวรวมศิลปนแหง

ประเทศไทยภาพสัญลักษณธงชาติไทยไดถูกนํามาใชในบริบททางศิลปกรรมรวมสมัยมากข้ึน ซึ่ง

สวนหนึ่งอาจจะเปนผลจากการปฏิวัติประชาชนในเหตุการณ 14 ตุลา 16 ประกอบกับแนวคิด

ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนของจิตร ภูมิศักด์ิ ไดตีความศิลปะวาควรมีบทบาทในการรับใช

บริบททางสังคมมากกวาจะนําเสนอแบบปจเจก หรือการนําเสนอตามแนวคิดศิลปะเพื่อศิลปะ การ

นําภาพสัญลักษณธงชาติไทยมาใชในงานศิลปะจึงถือเปนการเอาภาพสัญลักษณของส่ิงที่มีความ

รวมสมัยอยูตลอดเวลามาสรางสรรค พรอมทั้งแสดงถึงเนื้อหาที่สะทอนความเปนไปทางการเมือง

และสังคมไทย ณ หวงเวลาดังกลาว แตส่ิงที่ทั้งประจักษแจงและซอนเรนในขณะเดียวกันก็คือ

แนวคิดชาตินิยมที่เปนเสมือนตราประทับบนภาพลักษณของธงชาติไทย ซึ่งเมื่อศิลปนไดจงใจนําธง

ชาติไทยเขารวมกับองคประกอบที่สําคัญอ่ืน ๆ ในภาพ ก็ยอมทําใหธงชาติไทยเองก็มีความหมายที่

สําคัญในผลงานนั้นเชนกัน 

 หลังเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หรือที่รูจักกันส้ัน ๆ วา 6 ตุลา 19 ซึ่งเปนเหตุการณ

การลอมปราบและสังหารกลุมนักศึกษาและประชาชนชนท่ีชุมนุมอยูภายในมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยกลุมตํารวจ ทหาร และประชาชนกลุมอนุรักษนิยม เหตุการณ

ดังกลาวทําใหศิลปนรวมสมัย ณ หวง เวลานั้นที่มีแนวคิดฝกใฝไปในลัทธิสังคมนิยมหรือมีแนวการ

แสดงออกทางศิลปะที่ดูเปนการตอตานการดําเนินงานดานตาง ๆ ของฝายรัฐ ก็ตองลดบทบาทการ

แสดงนิทรรศการศิลปะ ศิลปนบางคนตองออกจากเมืองไปสูชนบทเพื่อหลบหลีกมิใหทางฝายรัฐนํา

ขออางการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตมาเปนการลิดรอนอิสรภาพได ซึ่งกลุมแนวรวมศิลปนแหง

ประเทศไทยและเครือขายก็ถือเปนที่จับตามองมากข้ึน 
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 โชคชัย ตักโพธิ์ เปนศิลปนรวมสมัยคนแรก ๆ ที่ไดนําเสนอผลงานจิตรกรรมที่สะทอน

ความรูสึกในเหตุการณ 6 ตุลา 19 รูปแบบจิตรกรรมกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ในชื่อ “กอน

และหลัง 6 ตุลา 19” เทคนิคสีน้ํามัน ขนาด 122 x 90 เซนติเมตร สรางขึ้นปลายป พ.ศ. 2519 

(ภาพที่ 64)ซึ่งหลังเหตุการณ 6 ตุลา 19 เพียงไมนาน ผลงานชิ้นนี้ไดปรากฏสัญลักษณของธง

ชาติไทยในชวงกลางภาพทั้งดานบน ดานซายและขวา เปนริ้วสีที่ลอกเลียนแบบสีของธงชาติไทย

หรือธงไตรรงค นับเปนศิลปนรวมสมัยคนแรก ๆ ที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยในผลงานศิลปะ

รวมสมัยไทย 

 

 
 

ภาพที่ 64 โชคชัย ตักโพธ์ิ “กอนและหลัง 6 ตุลา 19” สีน้ํามัน ขนาด 122 x 90 ซม. (2519) 

ที่มา : วิโชค  มุกดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2545), 116. 

 

 ประเทือง เอมเจริญ ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ก็เปนศิลปนอีกคนหนึ่ง

ที่มีผลงานศิลปะในยุคแรก ๆ อยูในกลุม ศิลปะเพื่อชีวิต ซึ่งหลังเหตุการณ 6 ตุลา 19 เขาได
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สรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเหตุการณดังกลาวชื่อ “บารักชาติ” 

ขนาด 154 x 137 เซนติเมตรสรางข้ึนปลายปพ.ศ. 2519 (ภาพที่ 65) 

 ผลงานช้ินนี้ของประเทืองปรากฏแถบสีธงชาติไทยในสวนพื้นหลังของภาพ เปนเสมือน

ร้ิวแสงสองมาเปนสีธงชาติไทย ซึ่งตีความไดไมยากวาศิลปนตองการสื่อถึงธงชาติไทยอันโยงไปถึง

ชาติไทย เมื่อรวมกับสัญลักษณหัวกะโหลก มือ มีด ลูกระเบิด และรูปรางของตัวประหลาดทําให

สวามารถตีความถึงสภาพความเลวราย ความอัปยศ กล่ินอายของความสูญเสีย และความตายที่

ปรากฏข้ึนภายใตบริบทของชาตินิยมในสังคมไทย  

 

 
 

ภาพที่ 65 ประเทือง เอมเจริญ “บารักชาติ” สีน้ํามัน ขนาด 154 x 137 ซม. (2519) 

ที่มา : ประเทือง เอมเจริญ, จิตวิญญาณศิลปะ : คัดสรรผลงานจิตรกรรมระหวางป พ.ศ. 2506-

2548 (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2548), 47. 

 

 ในป พ.ศ. 2541 ประเทืองไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีผาใบช้ินหนึ่งที่ปรากฏธงชาติ

ไทยเปนสวนประกอบหน่ึงในภาพ ผลงานมีชื่อวา “รัฐธรรมนูญ” ขนาด 80 x 70 เซนติเมตร (ภาพที่ 

66) ภาพร้ิวธงชาติไทยพาดผานบนพานรัฐธรรมนูญอันเปนองคประกอบหลักของอนุสาวรีย

ประชาธิปไตยซึ่งเปนสัญลักษณทางการเมืองที่สําคัญในสังคมไทย และในคร่ึงลางของภาพทีเ่ปนสวน
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พื้นหลังก็ยังปรากฏรูปลักษณธงชาติไทยที่ขมุกขมัว มีรูทะลุพรุนทั่วไปทั้งผืน ผลงานช้ินนี้ศิลปน

สะทอนถึงการเกิดข้ึนของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป พ.ศ. 2540 ที่ตองผานความยากลําบากในการ

ตอสู เรียกรองและสูญเสียส่ิงตาง ๆ ในประเทศไทยมากมายกวาจะไดรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว 

 ธงชาติไทยที่ขมุกขมัวและเปนรูพรุนขาดวิ่นในภาพทั้งสองตําแหนง ไมเพียงส่ือถึงความ

เปนชาติไทยเทานั้น หากแตดานหน่ึงยังหมายถึงชีวิตของวีรชนในเหตุการณเคล่ือนไหวทางการ

เมืองอันนับคร้ังไมถวนที่ยอมพลีเพื่อแลกกับความเปนธรรมและความเปนชาติที่มีอธิปไตยเปนของ

คนทั้งชาติอยางแทจริง  

  

 
 

ภาพที่ 66 ประเทือง เอมเจริญ “รัฐธรรมนูญ” สีน้ํามัน ขนาด 80 x 70 ซม. (2541) 

ที่มา : ประเทือง เอมเจริญ, จิตวิญญาณศิลปะ : คัดสรรผลงานจิตรกรรมระหวางป พ.ศ. 2506-

2548 (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2548), 178. 

 

 เมื่อเหตุการณทางสังคมและการเมืองไทยไดคล่ีคลายไปสูการใชมาตรา 66/23 

สังคมไทยโดยรวมไดกาวเขาสูยุคที่ความขัดแยงระหวางแนวคิดทางการเมืองลดลงจากเดิมอยาง

เห็นไดชัด ซึ่งแมวากอนหนานี้จะมีกลุมศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะในลักษณะที่เกี่ยวโยงกับ

การเมืองอยูพอสมควร แตก็เปนเพียงศิลปนกลุมเดียวเทานั้น เพราะการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ
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ซึ่งถือเปนแกนกลางของวงการศิลปะรวมสมัยไทยในระยะเวลานั้น ก็ยังไมยอมรับผลงานศิลปะที่มี

แนวทางการสรางสรรคในเชิงวิพากษวิจารณสังคมหรือแนวศิลปะเพื่อชีวิตเทากับการแสดงออก

ของกลุมแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยและเครือขาย  

 แมภายหลังในยุคตอ ๆ มาผลงานศิลปะที่มีแนวคิดทางการเมืองอันเขมขนหรือแนวคิด

ในเร่ืองความเปนชาติจะดูกลายเปนส่ิงที่ไมเปนที่สนใจเทาไรนัก แตถึงกระนั้นก็ยังมีศิลปนอีกหลาย

คนที่นําแนวคิดประเด็นอันเขมขนดังกลาวมาสรางสรรคผลงาน โดยสวนใหญก็มักจะเปนเร่ืองของ

การสะทอนเหตุการณทางการเมืองเมื่อเดือนตุลาคม 2516-2519 เสียมากกวาการจะสรางผลงาน

เพื่อนําไปสูการวิพากษวิจารณถึงเหตุการณรวมสมัย 

 จวบจนเมื่อเกิดเหตุการณจลาจลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 หรือที่รับรูจักกันในช่ือ 

“พฤษภาทมิฬ 35” อันเปนการตอสูกันระหวางประชาชนผูชุมนุมตอตานรัฐบาลที่มาจากการทํา

รัฐประหารโดยทหารและตํารวจ ซึ่งนับเปนหนึ่งในหนาประวัติศาสตรทางการเมืองที่สําคัญไมยิ่ง

หยอนไปกวาเหตุการณ14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19  ศิลปนจํานวนหนึ่งก็เขารวมตอสูในขบวนการ

ประชาชนในคร้ังนี้ดวย ผลจากการตอสูและการสูญเสียทําใหศิลปนจํานวนหน่ึงไดนําผลพวงทาง

ความทรงจําเหลานี้สรางสรรคผลงานข้ึนข้ึนเพื่อสะทอนความรูสึกที่มีตอเหตุการณดังกลาว และ

ศิลปนเหลานี้ก็ไดนําสัญลักษณของธงชาติไทยมาเปนองคประกอบหนึ่งในผลงาน ซึ่งศิลปนบางคน

อาจจะนําธงชาติไทยมาแสดงเปนเพียงสัญลักษณประกอบเทานั้น แตศิลปนบางคนใชธงชาติไทย

มาเปนองคประกอบหลักในผลงานอยางชัดเจน  

 กัญญา เจริญศุภกุล ถือเปนศิลปนหญิงคนแรกที่นําสัญลักษณธงชาติไทยมาสราง

ผลงานศิลปะ ผลงานในชุด “ธง” ซึ่งมีชื่อผลงานที่หลากหลายกันไป หากแตแกนของแนวทางการ

สรางสรรคนั้นเธอไดรับแรงสะเทือนใจจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 และนําความรูสึกจาก

ประสบการณในความเคล่ือนไหวทางการเมืองในขณะนั้นมาสรางเปนผลงานจิตรกรรมแนวเอก

เพรสชั่นนิสม (Expressionism) ข้ึน โดยการใชมือในการละเลงสีอยางฉับพลันลงบนผืนผาใบทําให

เกิดรองรอยและพื้นผิวที่หยาบ เต็มไปดวยพลังฝแปรงที่สรางข้ึนจากมือของเธอเอง ทําใหผลงานท่ี

เกิดข้ึนเกิดความรูสึกที่ตรง ชัดเจน แลทรงพลังอยางเห็นไดชัด  

 ในผลงานชุด “ธง” อันมีอยูหลายช้ินนี้ กัญญาไดนําแถบสีแดง ขาว และน้ําเงิน อันเปน

สัญลักษณของธงชาติไทยมาเปนกุญแจที่นําไปสูการเปดเผยความหมายผลงานของเธอเอง การต้ัง

ชื่อผลงานที่สอดคลองกับธงชาติไทยและเหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 ก็เปนรหัสที่นําไปสูความ

เขาใจในเนื้อหาอันเขมขนของผลงานไดงายข้ึน  
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 ผลงานแตละช้ินมิไดถูกถายทอดดวยความรูสึกที่ฉาบฉวย หากแตศิลปนตองการสื่อ

สะทอนอารมณความรูสึกสวนตัวที่มีตอความเก็บกด ความเจ็บช้ํา ความรุนแรง และการสูญเสียใน

เหตุการณทางการเมืองดังกลาวผานรูปรางของธงชาติผิดปกติ บิดเบ้ียว เปรอะเปอน และเต็มไป

ดวยความไมแนนอน ผลงานบางช้ินแมจะมิไดปรากฏภาพลักษณของธงชาติไทยที่ชัดเจนนัก เชน 

“ธง- 17-20 พฤษภา 2535” และ “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535” ซึ่งผลงานทั้งสองช้ินนี้ไดเพิ่มสีดํา

ลงไปดวยและเมื่อนํามาตีความจากบริบทตาง ๆ ทําใหสีดําอาจหมายถึงคราบดินปนหรือเขมาควัน

จากกระบอกปนของฝายรัฐที่เขาปราบผูชุมนุมในเหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 แตสัญลักษณอันเปน

แถบสีหลักของธงชาติไทยก็ยังคงปรากฏอยูบนผลงานเชนเดียวกัน โดยสรุปแลวธงชาติในผลงาน

ของกัญญามิใชธงชาติที่สดใสบริสุทธิ์ตามแบบแผนของรัฐ แตเปนธงชาติไทยที่แสดงถึงสํานึก

ชาตินิยมที่ตองแลกมาดวยการตอสู การเสียสละเลือดเนื้อ และการสูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจาก

ความเคล่ือนไหวทางการเมืองคร้ังสําคัญในประวัติศาสตรชาติไทย 

 

 
 

ภาพที่ 67 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง- พฤษภาคม 2535” สีอะคริลิค, 90 x 115 ซม. (2535) 

ที่มา : Rama IX Art Museum Foundation, Kanya Chareonsukul [Online], accessed  

25 December 2011.  Available from http://www.rama9art.org/kanya/work301.html 

 

 ซึ่ง อรรฆย ฟองสมุทร อาจารยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภัณฑารักษ 

(Curator) และนักวิจารณศิลปะ ไดวิจารณผลงานในชุด “ธง- พฤษภา 2535” ของกัญญาอยาง

ละเอียดเอาไววา  
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 ...กัญญาเลือกเอาจิตรกรรมเปนสื่อสะทอนความรูสึกนึกคิดของตัวเอง เปนการสง

ขอความทางการเมืองผานส่ือจิตรกรรมในฐานะของคนทํางานศิลปะ รองรอยภาพลักษณของธง

ไตรรงคที่เปนสัญลักษณของชาติระบอบการปกครองใหมทีถูกเนนยํ้าย่ิงขึ้นใชวงรัฐบาลของจอมพล 

ป. พิบูลยสงคราม ในชวงท่ีเรียกวาการสรางชาติที่ผลตอความรูสึกนึกคิดดังกลาวยังคงปรากฏ

เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ถูกนํามาทาทับดวยสีอะคริลิคทาบานผสมดินที่ทําใหเกิดคราบไคล... 

 ...ธงชาติไทยในจิตรกรรมชุดนี้ไมไดแสดงความหมายเชิงสัญญะมากเทากับความหมาย

ของการแสดงอารมณความรูสึก เนื่องจากวาภาพเชิงประจักษที่เลือนลางและเปรอะเปอนของ

ธงไตรรงค กลับกลายเปนภาษาศิลปะที่ข ามพรมแดนของการแลกเปลี ่ยนทางวัฒนธรรม

มากกวาที่จะดํารงอยูภายในภาษาศิลปะ อีกทั้งยังสามารถแปลความหรือถอดรหัสความหมาย

ทางวัฒนธรรมไดชัดเจนไมวาจะในแงของความรูสึก หรือในแงความคิดรวบยอด ทั้งนี้เพราะ

เหตุที่วาขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏบนธงไตรรงคหรือธงชาติโดยธรรมชาตินั้นกินพื้นที่ความหมายที่

กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสภาวะของความขัดแยงหรือสภาวะของความไมแนนอน

ทางสังคมการเมือง... 25

26 (ภาพที่ 67 – ภาพที่ 75) 

 

 
 

ภาพที่ 68 กัญญา เจริญศุภกุล  “ธง-พฤษภาคม 2535  No. 1”  สีอะคริลิค,  

 ขนาด 90 x 170 ซม. (2535) 

ที่มา : วิโชค  มุกดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2545), 111. 

                                                 
 26อรรฆย  ฟองสมุทร, “1 ความเช่ือ 1 ความคิด 2 อารมณ กับการเปน1 กัญญา เจริญ

ศุภกุล” ใน นทิรรศการกัญญาสนทนากบักัญญา, ณ หอศิลป สศร.,  5 สิงหาคม - 5 กันยายน 

2551, (ม.ป.ท., 2535), 32-33. 
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ภาพที่ 69 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-พฤษภาคม 2535  No. 2”  สีอะคริลิค,  

 ขนาด 90 x 160 ซม. (2535) 

ที่มา : กัญญา เจริญศุภกุล,  “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 2, สีอะคริลิค,” ใน  นทิรรศการคร้ังที่ 7 

ของอาจารยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพมิพ มหาวทิยาลัยศิลปากร,  ณ หอศิลป 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 15 กันยายน –  

5 ตุลาคม 2535 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพร้ินต้ิง, 2535), 17. 

 

 
 

ภาพที่ 70 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-พฤษภาคม 2535  No. 3 ” สีอะคริลิค,  

 ขนาด 90 x 170 ซม. (2535) 

ที่มา : Rama IX Art Museum Foundation, Kanya Chareonsukul [Online],  accessed 25 

December 2011.   Available from http://www.rama9art.org/kanya/work301.html 
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ภาพที่ 71 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-พฤษภาคม 2535  No. 4” สีอะคริลิค, ขนาด 90 x 225 ซม. 

(2535) 

ที่มา : Rama IX Art Museum Foundation, Kanya Chareonsukul [Online],  accessed 25 

December 2011.   Available from http://www.rama9art.org/kanya/work301.html 

 

 
 

ภาพที่ 72 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-ความหวัง” สีอะคริลิค, ขนาด 90 x 225 ซม. (2535) 

ที่มา : Rama IX Art Museum Foundation, Kanya Chareonsukul [Online],  accessed 25 

December 2011.   Available from http://www.rama9art.org/kanya/work301.html 
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ภาพที่ 73 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง- 17-20 พฤษภา 2535”  โมโนพร้ินบนกระดาษสา  

 ขนาด 232 x 167 ซม. (2535) 

ที่มา : กัญญา เจริญศุภกุล,  “ธง-17-20 พฤษภาคม 2535, โมโนพร้ินบนกระดาษสา,” ใน  

นิทรรศการกญัญาสนทนากับกัญญา,  ณ หอศิลป สศร., 5 สิงหาคม – 5 กนัยายน 2551 

(ม.ป.ท.,  2535), 15. 

 

 
 

ภาพที่ 74 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535”  โมโนพร้ินบนกระดาษสา  

 ขนาด 232 x 167ซม. (2535) 

ที่มา : กัญญา เจริญศุภกุล,  “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535, โมโนพร้ินบนกระดาษสา,”  ใน  

นิทรรศการกญัญาสนทนากับกัญญา,  ณ หอศิลป สศร., 5 สิงหาคม – 5 กนัยายน 2551  

(ม.ป.ท.,  2535), 21. 
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ภาพที่ 75 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-ซากปรักหักพัง -พฤษภาคม 2535” 

 สีอะคริลิค, ขนาด 255 x 90 ซม. (2535) 

ที่มา : กัญญา เจริญศุภกุล,  “ธง-ซากปรักหักพัง – พฤษภาคม 2535, สีอะคริลิค,”  ใน  นิทรรศการ  

4 : The Way of 4 พ.ศ. 2551, ณ หอศิลปคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร วังทาพระ, 30 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2550 (อัมรินทรพร้ินต้ิง แอนดพลับลิชชิ่ง, 2550), 

40. 

 

 พิษณุ ศุภนิมิตร เปนศิลปนภาพพิมพที ่สรางสรรคผลงานหลากหลายรูปแบบ แต

สําหรับเหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 พิษณุไดสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคผสมชื่อ “พฤษภาคมสี

ดํา” (ภาพที่ 76) ซึ่งปรากฏรูปลักษณธงชาติไทยอยูทางดานซายเปนลักษณะภาพจากนิตยสาร

ปะติดบนชิ้นงาน พื้นงานเกือบทั้งหมดมีการปะติดภาพเหตุการณจาลาจลในเหตุการณดังกลาว

และประกอบไปดวยเชือกและวัสดุอื่น ๆ ผูกโยงกันไปมา ภาพรวมของผลงานมีการตอกันเปน

รูปรางของไมกางเขน โทนสีเนนไปทางสีขาว-ดํา ใหความรูสึกถึงความเศราหมอง การสูญเสีย 

และความตาย 
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 ธงชาติไทยในผลงานของพิษณุไดส่ือสารโดยตรงถึงการใชธงชาติไทยในบริบทความ

เคล่ือนไหวทางการเมือง ลักษณะธงชาติที่โบกสะบัดแมจะเปนสวนประกอบอันเล็กเม่ือ

เปรียบเทียบจากขนาดผลงาน แตกลับเปนเปนจุดที่มีความสนใจอันเนื่องมาจากสีที่ดูจัดขัดกับโทน

สีโดยรวมที่เปนสีชาว-ดํา ธงชาติไทยในผลงานชิ้นนี้จึงใหคุณคาในเชิงที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง

ทางการเมืองของประเทศไทย 

 

 
 

ภาพที่ 76 พิษณุ ศุภนิมิต “พฤษภาคมสีดํา” เทคนิคผสม, ขนาด 150 x 200 ซม. (2535) 

ที่มา : พิษณุ ศุภนิมิต,  “พฤษภาคมสีดํา,  เทคนิคผสม,” ใน  นิทรรศการคร้ังที่ 7 ของอาจารยคณะ

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ณ หอศิลป  คณะจิตรกรรม

ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2535 

(กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิง, 2535), 19 

 

 อํานาจ เย็นสบาย เปนศิลปนอีกคนที่นําธงชาติไทยมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ งาน

ของอํานาจเปนผลงานจิตรกรรมในแนวเอกเพรสช่ันนิสม (Expressionism) ที่เนนการแสดง

อารมณความรูสึกที่พลุงพลานผานฝแปรงที่หยาบและฉับพลัน เนนแสดงออกทางทัศนธาตุที่มา

จากความรูสึกภายในจิตใจมากกวาจะขับเนนความลงตัวตามศิลปะหลักวิชา 
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 ธงชาติไทยในผลงาน “ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” (ภาพที่ 77) ที่มีการปดปาย

สีแดง ขาว และน้ําเงินทั้งดานซายของภาพและดานขวาของภาพ ทั้งยังกระจายกลุมสีดังกลาวไป

ยังสวนตาง ๆ ครึ่งลางของภาพ แสดงใหเห็นถึงการขาดวิ่น ความเปรอะเปอน และความยับยน

ของสัญลักษณสีธงชาติ ซึ่งใหความรูสึกเดียวกับผลงานในชุด “ธง” ของกัญญา เจริญศุภกุล 

อํานาจนําเหตุการณ 14 ตุลา 16 เปนวัตถุดิบแรงบันดาลใจในการนําเสนอผลงาน สังเกตไดวา

บริเวณสวนกลางของภาพปรากฏเปนรูปลักษณคนนอนอยู ซึ ่งเมื ่อนําบริบทของธงชาติและ

เนื้อหาของภาพแลว ยอมสื่อถึงความเสียสละชีวิตของเหลาวีรชนในการตอสูเพื่ออุดมการณทาง

การเมือง 

 

 
 

ภาพที่ 77 อํานาจ เย็นสบาย “ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” สีน้ํามัน, ขนาด 98 x 148 ซม. 

(2528) 

ที่มา : Rama IX Art Museum Foundation,  Amnard Yensabye [Online],  accessed 26 

December 2011.  Available from http://www.rama9art.org /amnard /index.html 
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ภาพที่ 78 อํานาจ เย็นสบาย “History III” สีน้ํามัน ขนาด 50 x 60 ซม. (ไมทราบปที่สราง) 

ที่มา : Rama IX Art Museum Foundation,  Amnard Yensabye [Online],  accessed 26 

December 2011.   Available from http://www.rama9art.org /amnard /index.html 

 

 ในขณะที่ธงชาติไทยในผลงาน “History III” (ภาพที่ 78) อยูในสวนพื้นหลังของภาพ ใน

ระยะหนาปรากฏขอความที่เปนเสมือนเนื้อเร่ืองหลักของผลงาน แตเม่ือวิเคราะหตามบริบทธงชาติ

ไทยแลวจะพบความกํากวมในการนําเสนอผลงานมากกวาผลงาน “ประชาชนในเดือนตุลาคม 

2516” อยางไรก็ตามเมื่อสังเกตแนวทางการนําเสนอของอํานาจแลวจึงสรุปวาผลงานจิตรกรรม 2 

ชิ้นนี้ของอํานาจไดสะทอนความรูสึกที่มีตอเหตุการณความผันแปรและความเปนไปทางการเมือง

อยางชัดเจน 

 สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย เปนศิลปนที่เคยสรางสรรคผลงานในกลุมแนวรวมศิลปนแหง

ประเทศไทยในการแสดงนิทรรศการภาพเขียนขนาดใหญเนื่องในวันครบรอบ 2 ป เหตุการณ 14 

ตุลา 16  ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน ในป พ.ศ. 2518 ดังนั้นการสรางสรรคผลงานศิลปะ

ของเขาจึงเปนศิลปะในแนวเพื่อชีวิตเพื่อสังคมซ่ึงมีพัฒนาการที่ตอเนื่องมาตั้งแตการแสดง

นิทรรศการภาพเขียนขนาดใหญชวงป พ.ศ. 2518  
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ภาพที่ 79 สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย “สะบัด” สีอะคริลิค, ขนาด 60 x 90 ซม. (2547) 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537) 

 

 สัญลักษณธงชาติไทยในผลงานจิตรกรรมชื่อ “สะบัด” (ภาพที่ 79) และ “สะบัดชัย 3” 

(ภาพที่ 80) ของสินธุสวัสด์ิมีพื้นหลังโดยรวมเปนสีแดงสด และไดวางองคประกอบร้ิวสีธงชาติไทย

พาดโคงราวกับรุงกินน้ําบนทองฟา ทวาในภาพเปนรุงของธงชาติไทยพาดอยูบนพื้นสีแดงซึ่ง

ปรากฏอยูเหนือใบหนาและดอกไมสีเหลืองในผลงาน “สะบัด”  และเหนือพานรัฐธรรมนูญใน

ผลงาน “สะบัดชัย 3”  ซึ่งเมื่อนําบริบทตาง ๆ มาวิเคราะหธงชาติไทยในผลงานที่ 2 ชิ้นนี้ จะพบวา

ธงชาติไทยในผลงานดังกลาว ไดแสดงออกถึงอุดมการณความเปนชาติที่เปนประดุจความหวังและ

จุดมุงหมายอันสูงสุดของอุดมการณทางการเมืองผานสัญลักษณธงชาติไทยที่เปรียบไดกับสายรุง

พาดผานอยูบนทองฟา  
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ภาพที่ 80 สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย “สะบัดชัย 3” สีอะคริลิค, ขนาด 60 x 90 ซม. (2547) 

ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,  สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ

ไทย 2517-2537  (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537) 

 

 ตอมาไดมีการจัดการประกวดศิลปกรรมที่เกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสดเด็จ

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถ และพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งการจัดการประกวดและการ

แสดงผลงานศิลปกรรมในรูปแบบนี้ ศิลปนมักใชสัญลักษณที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยมา

จัดองคประกอบในผลงานเพ่ือใหมีการสื่อสารที่ดูเขาใจงาย หรือบางคร้ังก็ใชสัญลักษณเพียงอยาง

เดียว เพื่อใหผูดูเกิดจินตนาการและการตีความดวยประสบการณวาผลงานน้ันไดส่ือสารอะไรบาง

กับผูดู 

 ผลงานประเภทดังกลาวมักใชธงชาติไทยเขามาอยูรวมกับบริบทอื่น ๆ ในภาพอยาง

จงใจ เชน มีสัญลักษณของธงชาติไทยประดับคูกับพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จ    

พระเจาอยูหัวฯ การสรางธงชาติไทยที่มีอักษรเขียนวา “ทรงพระเจริญ” ซึ่งเปนสัญญะของภาพ

ตัวแทนความเปนชาติที่มีพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ หรือบางครั้งสรางธงชาติไทยประดับ

ควบคูกับธงสีเหลือง อันเปนธงประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
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 ที่สําคัญผลงานในประเภทแบบนี้เปนผลงานจิตรกรรมที่มักมีการแสดงออกในแบบที่

เหมือนจริง (Realistic) มีการระบายสีแบบเรียบเนียนเนนรูปรางที่ชัดเจน (Liner Style) ไมเนนการ

ทิ้งฝแปรงที่หยาบกรานหรือกระตุนอารมณความรูสึกที่รุนแรง ผลงานประเภทนี้ใหคุณคาสุทรีย

ภาพแบบอุดมคติที่สมบูรณแบบ 

 เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณเปนศิลปนสีน้ําในรูปแบบเหมือนจริง ผลงานของเกียรติศักด์ิมัก

เปนภาพหุนนิ่งและทิวทัศนที่สงบนิ่ง ซึ่งผลงานจํานวนหนึ่งก็ไดสรางสรรคข้ึนเพื่อสงประกวดงาน

ศิลปกรรมที่เกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และก็ไดรับรางวัลอยู

หลายครั้ง ผลงานเหลานี้นอกจากจะมีคุณคาทางความงดงามแลวยังสะทอนความเปนชาติไทยที่มี

ศูนยรวมใจอยูที่สถาบันพระมหากษัตริย 

 

 
 

ภาพที่ 81 เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ “ในหลวงของชาวบาน” สีน้ํา ขนาด150 x 100 ซม. (2525)  

 (รางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมฉลองสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป) 

ที่มา : งานศิลปกรรมธนาคารกสิกรไทย, เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ [ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 17 

พฤศจิกายน 2554.  เขาถึงไดจาก http://www.kasikornbank.com/GLobalHome/ ArtCollection 

/thai/work_artist01.html 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.kasikornbank.com/GLobalHome/ArtCollection/thai/work_artist01.html�
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 ผลงานที่ไดคัดเลือกมาทั้ง 2 ชิ้น คือ  “ในหลวงของชาวบาน” (ภาพที่ 81)ไดรับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป และ“ในหลวงของคริสตชน” 

(ภาพที่ 82) รวมแสดงนิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  60 พรรษา ในป

พุทธศักราช 2530 เปนจิตรกรรมสีน้ําของเกียรติศักด์ิที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในภาพ ซึ่งจะเห็นถึง

การจัดวางธงชาติไทยอยางจงใจ แมวาการวางธงชาติไทยคูกับพระบรมฉายาลักษณจะเปน

ธรรมดาที่พบเห็นโดยทั่วไปในสังคมไทย แตศิลปนก็ไดทําการจัดวางองคประกอบใหธงชาติมีหนาที่

ในการบอกเลาเนื้อเร่ืองถึงความเปนชาติไดไดอยางชัดแจงแมวาขนาดธงธงชาติไทยในภาพทั้งสอง

จะมีขนาดที่ไมใหญนักก็ตาม 

 

 
 

ภาพที่ 82 เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ “ในหลวงของคริสตชน” สีน้ํา ขนาด 173 x 110 ซม. (2530) 

ที่มา :  กรมศิลปากร, การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2530. พิมพเนื่องในวโรกาสเฉลิม  

พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 2530, ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย), 38. 
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 ผลงาน “รอรับเสด็จ” (ภาพที่ 83) ของสุวิชาญ เถาทอง ซึ่งไดรับรางวัลที่ 1 การประกวด

จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 

2530 โดยสุวิชาญมีแนวคิดการสรางสรรค คือ ส่ือถึงคนที่มีอาชีพทีตาง ๆ กันมารวมอยูในกลุมคน

เดียวกัน เพื่อรอรับเสด็จในหลวง เมื่อดูภาพแลวจะรูสึกไดถึงความจงรักภักดีที่มีตอในหลวง26

27 

 ธงชาติไทยที่ปรากฏในภาพมีตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” อยูดวย และยังมีธงประจํา

พระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สุวิชาญไดใชทั้งธงชาติและธงประจําพระองคเปนตัว

เลาเร่ืองราวถึงการรอรับเสด็จ ธงชาติดังกลาวไมใชธงชาติตามปกติ แตเปนธงชาติที่ถูกสรางข้ึน

เพื่อรับเสด็จเทานั้น 

 

 
 

ภาพที่ 83 สุวิชาญ เถาทอง, “รอรับเสด็จ”, ผสม, ขนาด 139 x 279 ซม. (2530) 

 (รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, 2530) 

ที่มา :  กรมศิลปากร, การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2530. พิมพเนื่องในวโรกาสเฉลิม  

พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 2530, ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย), 16. 

                                                 
 27 กรมศิลปากร, การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพล อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2530.  พิมพเนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 2530, ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย), 

16. 
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 ผลงานจิตรกรรม “พระพอฟาหลวงของชาวไทย” (ภาพที่ 84) ของสุรสิทธิ์ เสาวคง ซึ่ง

ไดรับรางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องใน

วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  60 พรรษา ในปพุทธศักราช 2530 เปนผลงานอีกช้ินที่ปรากฏ

สัญลักษณธงชาติไทยอยางชัดเจน แมวาจะอยูในสัดสวนที่ไมใหญก็ตาม แตก็อยูในตําแหนงกลาง

ภาพดานบนที่มีความสําคัญมาก 

 สุรสิทธิ์สรางสรรคผลงานโดยใชสัญลักษณตาง ๆ มาประกอบเขากับพื้นที่จินนาการที่

เสมือนเปนมหาวิหารอันศักด์ิสิทธิ์ ตําแหนงพระปรมาภิไธยยอใตพระมหามงกุฎของกระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยูกลางภาพดานบนสุดและอยูเหนือธงชาติไทย และมีพระพุทธมหามณี

รัตนปฏิมากรซึ่งเปนสัญลักษณทางศาสนาอยูรองลงมา ดานลางลงมามีพระพุทธรูปยืน 2 องคคือ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตรงกลางพุทธรูปยืนเปนตราพระราช

ลัญจกรเคร่ืองหมายประจํารัชกาล27

28  

 

 
 

ภาพที่ 84 สุรสิทธิ์ เสาวคง, “พระพอฟาหลวงของชาวไทย”, สีน้ํามัน, ขนาด 180 x 270 ซม. (2530) 

 (รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, 2530) 

ที่มา :  กรมศิลปากร, การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2530. พิมพเนื่องในวโรกาสเฉลิม  

พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 2530, ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย), 18. 

                                                 
 28 เร่ืองเดียวกนั, 19. 
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 เม่ือสังเกตตําแหนงธงชาติที่อยูใตพระปรมาภิไธยยอใตพระมหามงกุฎสามารถตีความ

ถึงลําดับความสัมพันธไดวา สุรสิทธิ์ใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยมากกวาสัญลักษณ

ธงชาติไทยอันเปนสัญลักษณความเปนชาติไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาผลงานทั้งภาพจะเห็นสัญลักษณ

อันเกี่ยวโยงกับพระมหากษัตริยที่มากมายและมีรูปแบบการนําเสนอในเชิงพิธีกรรมที่ยกยอง

เทิดทูนคลายกับแนวคิดสมมุติเทวราชา แมวาผลงานช้ินนี้จะแสดงถึงจินตนาการอันสูงสงที่จะ

ผนวกรวมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 2 8

29 แตจากสัญญะของธง

ชาติที่อยูรวมกับบริบทอ่ืน ๆ ที่ปรากฏทําใหถอดรหัสไดวา ศิลปนมุงนําเสนอประเด็นความเปนชาติ

ที่มีพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจของชาติอยางชัดเจนที่สุด 

 ไพรวัลย ดาเกลี้ยง เปนศิลปนที่มีรูปแบบการนําเสนอผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง 

(Realistic) หรือสัจนิยม (Realism) ผลงานของไพรวัลยที่ไดนํามาเปนตัวอยางนี้คือ ผลงานชื่อ 

“ทรงพระเจริญ” ซึ่งไดรับรางวัลที่ 3 จากการการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทส 

มเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 

พรรษา ปพุทธศักราช 2530 ผลงานช่ือ “สิริภูมิ” และ “ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร” ซึ่งไดรับรางวัล

ยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน”ผลงานทั้ง 3 ชิ้นเปน

ผลงานที่สรางข้ึนตามรูปแบบการนําเสนอที่เนนความงดงามแบบเหมือนจริง ใชสัญลักษณในการ

ส่ือสารที่งายสําหรับการส่ือสารกับผูดูอยางไมยาก 

 สําหรับการใชธงชาติไทยในผลงาน “ทรงพระเจริญ” (ภาพที่ 85) ไพรวัลยนําธงชาติไทย

ที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” มาประกอบการเลาเร่ืองไดอยางตรงไปตรงมา โดยสรางเหตุการณการไป

รับเสด็จของชาวนาในชนบทซ่ึงถือพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมหิ้ว

ตะกราที่มีธงชาติไทยและธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เบ้ืองหลังมี

เด็กผูหญิงเดินตามชูธงชาติไทยที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” มาดวยเชนกัน ฉากทั้งหมดของภาพเกิด

ในชนบท ซึ่งการใชธงชาติไทยที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” และการใช ธงสีเหลือง คูกันนั้นก็

ส่ือสัญญะที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริยไทยโดยตรง 

 ผลงาน “สิริภูมิ” (ภาพที่ 86) เองก็มีลักษณะการใชธงชาติไทยตามบริบทเดียวกับ

ผลงาน  “ทรงพระเจริญ” เพียงแต เพิ่มพระบรมฉายาลักษณของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสริมเขาไปดวย ซึ่งลักษณะธงชาติไทยก็มีคําวา “ทรงพระเจริญ” อยูดวย 

 

                                                 
 29 เร่ืองเดียวกนั, 19. 
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ภาพที่ 85 ไพรวัลย ดาเกล้ียง,  “ทรงพระเจริญ”, สีฝุน, ขนาด145 x 200 ซม. (2530) 

 (รางวัลที่ 3 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, 2530.) 

ที่มา :  กรมศิลปากร, การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 

อดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพรุงเรืองรัตน, 2530. พิมพเนื่องในวโรกาสเฉลิม  

พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 2530, ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย), 24. 

 

 
 

ภาพที่ 86 ไพรวัลย ดาเกล้ียง, “สิริภูมิ”, สีอะคริลิค, ขนาด 145 x 180 ซม. (2542)  

ที่มา :  ไพรวัลย ดาเกล้ียง, “สิริภูมิ, สีอะคริลิค,”  ใน  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผูทรงงาน

อันยิ่งใหญ,  ณ  หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนารถ ชั้น 4 ถนนผานฟา  

กรุงเทพมหานคร, 9 ธันวาคม 2550 - 15 มกราคม 2551 (สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด พับลิสช่ิง, 2550),    

ไมทราบเลขหนา. 
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 สําหรับผลงาน “ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร” (ภาพที่ 87) จะตางจากทั้ง 2 ชิ้นกอนหนา 

กลาวคือธงชาติจะไมปรากฏคําวา “ทรงพระเจริญ” และการนําเสนอเหตุการณจะเปนเสมือนการ

ชีวิตประจําวันของประชาชนชาวไทยธรรมดา ซึ่งตางจากผลงาน“ทรงพระเจริญ” และ “สิริภูมิ” ที่ดู

เปนการเนนเหตุการณที่ประชาชนกําลังไปเขาเฝารับเสด็จ ไมใชเหตุการณปกติประจําวัน แตส่ิงที่

ผลงานทั้ง 3 ชิ้นเหมือนกัน คือ การใชพระบรมฉายาลักษณ ธงสีเหลืองประจําพระองค และธงชาติ

ไทย ในการส่ือสารที่เกี่ยวกับความเปนชาติไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งประเทศทุกระดับช้ัน 

 

 
 

ภาพที่ 87 ไพรวัลย ดาเกล้ียง, “ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร”, สีอะคริลิค, ขนาด  120  x 180 ซม.  

 (2545) (รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน”) 

ที่มา : ไพลวัลย  ดาเกล้ียง,  “ใตรมพระบรมโพธิสมภาร, สีอะคริลิค,”  ใน  นิทรรศการภาพจิตรกรรม 

“ในหลวงในหัวใจของศิลปน”,  ณ  อาคารสีลมแกลเลอเรีย  ถนนสีลม  กรุงเทพมหานคร,  2-15  

ธันวาคม 2545 (ม.ป.ท., 2545), ไมปรากฎเลขหนา. 
 
 พิชิต ไปแดน เปนศิลปนที่มีรูปแบบการนําเสนอผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง

หรือสัจนิยม ซึ่งเปนแนวทางการสรางสรรคแบบเดียวกับไพรวัลย ดาเกลี้ยง ผลงานของพิชิต

มุงเนนในการนําเสนอภาพชีวิตประจําวันของประชาชนชาวไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปน

ศูนยรวมใจของชาติโดยผานสัญลักษณอันสําคัญ คือ พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110 

พระเจาอยูหัว ธงชาติไทยที่มีคํา “ทรงพระเจริญ” และธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว 

 จากผลงานที่นํามาศึกษา 3 ชิ้น คือ “ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยูรวมกันไดดวย      

พระบารมี” 

 รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (ภาพที่ 88) “สาย

ฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต” (ภาพที่ 89) และ  “ความรักของพอคือพลังชีวิต” (ภาพที่ 90) รางวัล

ยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน” เปนผลงาน

ที่ปรากฏภาพลักษณธงชาติไทยทั้งส้ิน ซึ่งมีการนําเสนอผลงานคลายกับผลงานของไพวัลย ดา

เกล้ียง กลาวคือ ใหธงชาติ และสัญลักษณอันเกี่ยวกับพระมหากษัตริยอ่ืน ๆ เปนส่ิงที่บอกเลา

เร่ืองราวที่ตองการสื่อสารนั้นคือความเปนชาติไทยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 

 
 

ภาพที่ 88 พิชิต ไปแดน, “ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยูรวมกันไดดวยพระบารมี”, สีอะคริลิค, 

ขนาด 175 x 230 ซ.ม. (2542) (รางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ, 

2542.) 

ที่มา :  ธนาคากรุสิกรไทย,  การประกวดจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว,  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  ณ  พิพิธภัณฑ

แหงชาติ หอศิลป  ถนนเจาฟา  กรุงเทพมหานคร,  (อัมรินทรปร้ิน แอนดพับลิชช่ิง, 2542), 18. 
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ภาพที่ 89 พิชิต ไปแดน, “สายฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต”, สีอะคริลิค 

ที่มา :  พิชิต ไปแดน,  “สายฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต, สีอะคริลิค,”  ใน  นิทรรศการเฉลิมพระ

เกียรติฯ “พระผูทรงงานอันยิ่งใหญ,  ณ  หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนารถ    

ชั้น 4  ถนนผานฟา  กรุงเทพมหานคร, 9 ธันวาคม 2550- 15 มกราคม 2551 (สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด 

พับลิสช่ิง, 2550),86. 
 

 
 

ภาพที ่90 พิชิต ไปแดน, “ความรักของพอคือพลังชวีติ”, สีอะคริลิค, ขนาด 150 x 170 ซม. 

(2545) (รางวลัยอดเย่ียมอนัดับ 2) 

ที่มา : พิชิต ไปแดน, “ความรักของพอคือพลังชีวิต, สีอะคริลิค,”  ใน  นิทรรศการภาพจิตรกรรม “ใน

หลวงในหัวใจของศิลปน”,  ณ  อาคารสีลมแกลเลอเรีย  ถนนสีลม  กรุงเทพมหานคร,  2-15  ธันวาคม 

2545 (ม.ป.ท., 2545), ไมปรากฎเลขหนา. 
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 เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานดวยเทคนิคจิตรกรรมผสม 

(Mixed Painting) โดยปกติเทิดเกียรติจะมีเนื้อหาของผลงานที่สะทอนความเปนไปในสังคมเมือง

ชั้นลาง แตสําหรับผลงานที่ไดนํามาศึกษา 3 ชิ้น เปนผลงานในกลุมที่เทิดเกียรติไดสรางข้ึนในวาระ

และโอกาสที่ตางกัน แตมีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   

 “จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2” (ภาพที่ 91) “เมตตา-การุณ” (ภาพที่ 92) 

และ“ใตรมพระบารมี” (ภาพที่ 93)  เปนผลงานจิตรกรรมผสมที่ปรากฏภาพธงชาติไทยที่ประดับคู

กับธงธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งก็มีแนวคิดการนําเสนอคลายกับ

ผลงานของพิชิต ไปแดน ที่เปนภาพชีวิตประจําวันของชาวไทยที่มีความจงรักภักดีตอชาติและ

พระมหากษัตริยผานการประดับธงชาติและธงสีเหลืองอันเปนสัญลักษณที่สําคัญ แตก็มีความ

แตกตางกันในเทคนิควิธีการนําเสนอเทานั้น หากแตการสื่อสารก็ยังคงนําเสนอใหสอดคลองกบัการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนสําคัญ 

 

 
 

ภาพที่ 91 เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2”, สีน้ํามันบน

อลูมิเนียม, ขนาด 157 x 229 ซ.ม. (2541) 

ที่มา :  ธนาคากรุสิกรไทย,  การประกวดจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว,  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542  ณ  พิพิธภัณฑ

แหงชาติ หอศิลป  ถนนเจาฟา  กรุงเทพมหานคร,  (อัมรินทรปร้ิน แอนดพับลิชช่ิง, 2542), 55. 
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ภาพที่ 92 เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “เมตตา-การุณ”, สีน้ํามันบนอลูมิเนียม, ขนาด 165 x 200 ซ.ม. 

(2545) 

ที่มา : เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “เมตตา-การุณ, สีน้ํามันบนอลูมิเนียม,”  ใน  นิทรรศการภาพจิตรกรรม 

“ในหลวงในหัวใจของศิลปน”, ณ อาคารสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร, 2-15  ธนัวาคม 

2545 (ม.ป.ท., 2545), ไมปรากฎเลขหนา. 

 

 
 

ภาพที่ 93 เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “ใตรมพระบารมี”, สีน้ํามันและสีอะคริลิคบนผาใบ,  

 ไมทราบขนาด (2550) 

ที่มา :  เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “ใตรมพระบารมี, สีน้ํามันและสีอะคริลิคบนผาใบ,” ใน นิทรรศการเฉลิม

พระเกียรติฯ “พระผูทรงงานอันยิ่งใหญ, ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนารถ    

ชั้น 4 ถนนผานฟา กรุงเทพมหานคร, 9 ธันวาคม 2550 - 15 มกราคม 2551 (สหมิตรพร้ินต้ิง แอนด พับ

ลิสชิ่ง, 2550),86. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 114 

 ผลงานจิตรกรรมชื่อ “ชีวิตที่พอเพียง” (ภาพที่ 94) ของเทอดศักด์ิ พลซา ไดรับรางวัล

ดีเดนประเภทสีอะคริลิค อันดับ 1 การประกวดภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน” เปน

ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงหรือสัจนิยม ซึ่งเปนแนวทางการสรางสรรคแบบเดียวกับไพรวัลย 

ดาเกล้ียง และ พิชิต ไปแดน  

 เทอดศักด์ิใชสัญลักษณพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ธง

ชาติไทยที่มีคํา “ทรงพระเจริญ” และธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน

ส่ิงที่บอกเลาเร่ืองราวความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งมีการจัดวางองคประกอบและ

การนําเสนอเร่ืองราวที่คลายกับการจัดฉาก แตโดยรวมก็มีเนื้อหาที่เนนชีวิตประจําวันของคนไทย

ในชนบทที่ใชวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 
 

ภาพที่ 94 เทอดศักด์ิ พลซา, “ชีวิตที่พอเพียง”, สีอะคริลิค, ขนาด 140 x 195 ซม. (2545) 

 (รางวัลดีเดนประเภทสีอะคริลิค อันดับ 1) 

ที่มา : เทอดศักด์ิ  พลซา, “ชีวิตที่พอเพียง, สีอะคริลิค,”  ใน  นิทรรศการภาพจิตรกรรม “ในหลวงใน

หัวใจของศิลปน”,  ณ  อาคารสีลมแกลเลอเรีย  ถนนสีลม  กรุงเทพมหานคร,  2-15  ธันวาคม 2545 

(ม.ป.ท., 2545), 26. 

 

 แมวาความเปนชาตินิยมจะถูกปลุกเรามาต้ังแตคร้ังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว และสถาปนากันอีกคร้ังเมื่อคราวที่จอมพล ป. พิบูลยสงครามเปนนายกรัฐมนตรี แต

หลังจากนั้นพัฒนาการความเปนชาติของประเทศไทยก็ไดไปสูบริบทใหม ๆ ข้ึน เชน แนววิเคราะห
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ในลัทธิราชาชาตินิยมใหม (Neo-Royal Nationalism) อันเปนแนวคิดที่ผสานระหวางสถาบัน

พระมหากษัตริยกับแนวคิดชาตินิยมเขาดวยกัน จนเกิดเปนชาตินิยมแบบไทย ๆ แบบที่มี

พระมหากษัตริยเปนแกนกลางของประเทศชาติ  

 แตเมื่อสังคมลวงเขาสูยุคที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ก็มี

การปลุกแนวคิดชาตินิยมข้ึนมาสอดแทรกในชีวิตประจําวัน เชน การใชตราสัญลักษณ (Logo) ของ

พรรคไทยรักไทยที่นําแถบสีธงชาติไทยมาประดิษฐ การข้ึนปายโฆษณาการทํางานของรัฐบาล 

นโยบายการเนนการเคารพและประดับธงชาติ ทางทางบริหารงานแบบประชานิยม เปนตน 

 แนวความคิดที่ถูกปลุกข้ึนอยางตอเนื่องในผลงานของศิลปนในสมัย พ.ต.ท. ดร.ทกัษณิ 

ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ถือเปนปจจัยหนึ่งใหศิลปนรวมสมัยหลายคนไดนําสัญลักษณ

ธงชาติไทยมาสรางสรรคผลงานข้ึน ศิลปนเหลานี้มักจะต้ังคําถามถึงการมีอยูของความเปนชาติ

และภาวะชาตินิยมในสังคมไทย หรือแมแตสะทอนประเด็นในสังคมไทยดวยการใชสัญลักษณของ

ธงชาติไทยเปนภาพที่ส่ือสารถึงแนวคิดบางอยาง ผลงานเหลานี้มักแสดงออกมาในเชิงภาวะวิสัย

และมุงนําเสนอใหผูดูไดคิดพิจารณาผลงานและเกิดการตีความดวยตัวเอง สวนใหญจะเปนผลงาน

ที่มีแนวคิดเปนแกนกลางการสรางสรรค (Conceptual Art) มากกวาจะเนนการสรางอัตลักษณทาง

รูปแบบ (Style) 

 นที อุตฤทธ์ิ เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานในรูปแบบจิตรกรรมมาอยางตอเนื่อง 

ผลงานของนทีมีหลากหลายรูปแบบและมีพัฒนาการการสรางสรรคที่เปนระบบ ในนิทรรศการ The 

Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition นทีไดนําวัตถุธรรมดาตาง ๆ เปน

แบบในการสรางผลงานจิตรกรรมแบบเรียบเนียนคมชัด (Liner Style) และในวัตถุตาง ๆ นั้นเขาได

นําธงชาติไทยมาเปนแบบในการสรรคหลายช้ิน และยังคงใชสัญลักษณธงชาติไทยมาสรางสรรค

ผลงานอยางตอเนื่องในนิทรรศการคร้ังตอ ๆ มา (ภาพที่ 95 –ภาพที่ 110) 

 ธงชาติไทยในผลงานของนทีมีทาทีที่กํากวม ไมบงบอกอารมณทางฝแปรง หากแต

เสมือนการหยุดหวงเวลาที่ธงชาติไดโบกสะบัดอยูบนเสาธง ซึ่งธเนศ วงศยานาวา อาจารย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักวิชาการ นักเขียน และนักวิจารณแนวโพสตโมเดอรน (Post Modern) 

ไดเขียนวิจารณผลงานชุดธงชาติไทยของนทีเอาไวอยางใกลเคียงกับผลงานที่ปรากฏวา 

 
 ...ในกลุมที่สื่อไปถึงธงไตรรงค...ลักษณะที่ชิ้นงานบิดเบือนออกไปจากคุณสมบัติและผล

ของแสงสีที ่มีอยูจริงบนตัววัตถุอางอิง คือการลดทอนโทนสีที ่มีอยูบนผืนธงไตรรงคและการ

แปรเปล่ียนผลทางสายตาท่ีขึงขัง...ประเด็นความหมายใหมที่กลับไปกะเทาะศูนยกลางวาทกรรม/

มายาคติที่ผูกติดอยูกับธงไตรรงคคือสัญลักษณและความหมายที่กําหนดใหคูกันกับตัวสีทั้ง 3 นั้น 
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ไดถูกทําใหแปรเปลี่ยนไปในระดับตาง ๆ ตามความเขมออนในโทนสีเขมขาบ ไปจนถึงสีที่

ใกลเคียงกับสีปรกติภายในภาพธงไตรรงคที่มีอยูใน the Substance of Red, White and Blue 

ผลกระทบจากการลดทอนสีสันนี้ก็คือ หากไมมีสีสันจริงมาปรากฏอยูในภาพ ผูชมจะรับรูถึงความ

เปนธงชาติไทยที่ประกอบไปดวยสีแดง สีขาว และสีน้ําเงิน ตามแถบสีตาง ๆ ไดหรือไม? อยางไร? 

โดยเฉพาะในกลุมผูชมที่ไมมีประสบการณหรือความรูเกี่ยวกับสัดสวนความกวางยาว สัดสวน

ของแถบสีทั้ง 5 และสีทั้ง 3 สี ซึ่งถูกควบคุมอยูโดยตัวบทกฎหมายอยางชัดเจน...29

30 

 

 หลังจากนิทรรศการคร้ังนั้นนทีก็ยังไดสรางสรรคผลงานโดยนํารูปแบบของธงชาติไทย

มาใชอยางตอเนื่อง และมีความหลากหลายมากข้ึน ทวาแกนแกนของเนื้อหาก็ยังคงเต็มไปดวย

ความหนักแนนในประเด็นคําถามถึงการมีอยูจริงของความเปนชาติไทยหรือไม 

 

 
 

ภาพที่ 95 นที อุตฤทธ์ิ “Red, white and Blue”  สีน้ํามัน, ขนาด 140 x 170 ซม., (2549) 

ที่มา : NATEE UTARIT, Transparency Happiness [Online], accessed 22 December 2011.  

Available from http://www.nateeutarit.com/current_exhibition_02.html 

 

 

 

                                                 
 30 ธเนศ วงศยานาวา, “การจูโจมของวัตถ ุ: ภาพลักษณทีแ่ผขยายออกไปสถิตอยูทุก

หนทุกแหง,”  ใน  The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition ( กรุงเทพฯ: 

คลังวิชาการพมิพ, 2551), 25. 
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ภาพที่ 96 นที อุตฤทธ์ิ “The Blue Flag No.1” สีน้ํามัน, ขนาด 150 x 110 ซม. (2549) 

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 

 

 
 

ภาพที่ 97 นที อุตฤทธ์ิ “The Blue Flag No2” สีน้ํามัน, ขนาด 150 x 110 ซม. (2549)  

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 
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ภาพที่ 98 นที อุตฤทธ์ิ “The Blue Flag No.3” สีน้ํามัน, ขนาด 70 x 100 ซม. (2549)  

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 

 

 
 

ภาพที่ 99 นที อุตฤทธ์ิ “The Grey Flag No.1” สีน้ํามัน, ขนาด 70 x 100 ซม. (2549)  

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 
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ภาพที่ 100  นที อุตฤทธ์ิ “The Grey Flag No.2” สีน้ํามัน, ขนาด 70 x 110 ซม. (2549)  

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 

 

 
 

ภาพที่ 101 นที อุตฤทธ์ิ “The Substance of Red,White and Blue No.1” สีน้ํามัน,  

 ขนาด 170 x 160 ซม. (2549) 

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 
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ภาพที่ 102 นที อุตฤทธ์ิ “The Substance of Red,White and Blue No.2” สีน้ํามัน,  

 ขนาด 70 x 110 ซม. (2549)  

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 

 

 
 

ภาพที่ 103 นที อุตฤทธ์ิ “The Substance of Red,White and Blue No.3” สีน้ํามัน,  

 ขนาด 240x 400 ซม. (2549)  

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 
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ภาพที่ 104 นที อุตฤทธ์ิ “The Substance of Red,White and Blue No.4” สีน้ํามัน,  

 ขนาด 240 x 140 ซม. (2549)  

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 

 

 
 

ภาพที่ 105 นที อุตฤทธ์ิ “The Flag” เทคนิคภาพพิมพโลหะ ขนาด 38 x 56ซม. (2549) 

ที่มา : Natee Utarit, The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition 

(Bangkok: Clung Wicha Press, 2008). n. pag. 
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ภาพที่ 106 นที อุตฤทธ์ิ “Yellow flag with olive green sky” สีน้ํามัน ขนาด 225 x 195 ซม. 

 (2551)  

ที่มา : NATEE UTARIT, Transparency Happiness [Online], accessed 22 December 2011.  

Available from http://www.nateeutarit.com/current_exhibition_02.html 

 

 
 

ภาพที่ 107   นที อุตฤทธ์ิ “Yellow is all No.1” สีน้ํามัน,ขนาด 225 x 195 ซม., ไมทราบปที่สราง  

ที่มา : NATEE UTARIT, Transparency Happiness [Online], accessed 22 December 2011.  

Available from http://www.nateeutarit.com/current_exhibition_02.html 
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ภาพที่ 108 นที อุตฤทธ์ิ “Yellow is all No.2” สีน้ํามัน,ขนาด 140 x 170 ซม., ไมทราบปที่สราง  

ที่มา : NATEE UTARIT, Transparency Happiness [Online], accessed 22 December 2011.  

Available from http://www.nateeutarit.com/current_exhibition_02.html 

 

 
 

ภาพที่ 109  นที อุตฤทธ์ิ “Yellow is all No.3” สีน้ํามัน,ขนาด 140 x 170 ซม., ไมทราบปที่สราง  

ที่มา : NATEE UTARIT, Transparency Happiness [Online], accessed 22 December 2011.  

Available from http://www.nateeutarit.com/current_exhibition_02.html 
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ภาพที่ 110 นที อุตฤทธ์ิ “Dream” สีน้ํามัน,ขนาด 104 x 122 ซม., ไมทราบปที่สราง  

ที่มา : NATEE UTARIT, Transparency Happiness [Online], accessed 22 December 2011.  

Available from http://www.nateeutarit.com/current_exhibition_02.html 

 

 นพไชย อังควัฒนะพงษ เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานแนวคอนเซ็บชวล (Conceptual 

Art) ที่เนนการส่ือสารแนวความคิดเปนสําคัญ ในผลงานชุด “อาบ” (ภาพที่ 111) “รักรุนใหม” 

(ภาพท่ี 112)  “ยา” (ภาพท่ี 113)  และ “ลิมโบ” (ภาพท่ี 114) นพไชยไดนําสัญลักษณธงชาติไทย 

คือ แถบสีแดง ขาว และนํ้าเงินมาใชในผลงาน  

 ซึ่งนพไชยไดใหสัมภาษณกับมานิต ศรีวานิชภูมิเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานเอาไว

อยางชัดเจนวา 
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ภาพที่ 111 นพไชย อังควัฒนะพงษ “อาบ”  เตียงเหล็ก หลอดฟลูออเรสเซนท อุปกรณไฟฟา  

 เคร่ืองจับสัญญาณความรอน (2540-2541) 

ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 49.   

 
 ... “อาบ” คืออาบ มันมีความหมายในหลายอยาง...ชวงนั้นเปนชวงวิกฤติเศรษฐกิจ แลวมัน

ก็โยงมาถึงการปลุกเร่ืองรักชาติขึ้นมา ตองกาวขามเศรษฐกิจไป...การเลือกหรือการประกอบกันของ

ส่ิงเหลานี้ คลาย ๆ กับเราต้ังคําถามวาเวลาเรานั่งรถเมลเราไปเห็นหลังคาบานลักหลัง มันเปนสีธง

ชาติ เราก็ถามวา “เอ...มันรักชาติหรือวามันไมรูจะใชสีอะไร” เคยเห็นไหมครับ เวลาที่เราไปไกล ๆ 

ไปตางจังหวัด เห็นกําแพงตึกสักตึกหนึ่ง แลวอยูดี ๆ มันเปนสีธงชาติ แลวมันก็เปนอยางน้ีหลาย ๆ 

ที่มาก... “เอ...แลวที่ผมทําแบบเนี้ยคิดวา ผมรักชาติหรือเปลา ผมคล่ัง เกินไปหรือเปลา”...จริง ๆ 

แลวเปนเร่ืองของความสงสัย แลวยังไมเขาใจภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน แลวก็ขบวนการชู

ชาตินิยมชวนใหสงสัย เพราะวาระยะน้ันเกือบทุกประเทศเลยก็วาได...30

31 

                                                 
 31 มานิต ศรีวานิชภูมิ,  “บทสัมภาษณ นพไชย อังควัฒนะพงษ : อาบของนพไชย  

อังควัฒนะพงษ,”  ใน  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม นิทรรศการการเมืองรวมสมัย, ณ หอศิลปวิทย 

นิทรรศน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,  7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548,  

(สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 47-48.   
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 ผลงานในชุดที่นํามาศึกษาของนพไชยเต็มไปดวยประเด็นการต้ังคําถามถึงการมีอยู

ของสํานึกทางชาตินิยม วาแทจริงแลวเปนเร่ืองที่จงใจหรือเปนเพียงส่ิงที่ถูกสรางข้ึนจากสํานึกของ

มนุษย 

 

 
 

ภาพที่ 112 นพไชย อังควัฒนะพงษ “รักรุนใหม” หมอหุงชาวไฟฟา กระทะ หลอดฟลูออเรสเซนท 

 ชนิดกลม อุปกรณไฟฟา นาฬิกาตัดสัญญาณไฟฟา (ไฟเปด-ปดทุก 5 นาที)   

 (2538-2539) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 52.   
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ภาพที ่113 นพไชย อังควฒันะพงษ “ยา” ตูไมสัก (ตูเยน็) ขวดน้ําโซดา หลอดฟลูออเรสเซนท 

อุปกรณไฟฟา ลอเล่ือน, ขนาดผันแปรเปล่ียนแปลงได (2540-2541) 

ที่มา : วิโชค  มุกดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2545), 323. 

 

 
 

ภาพที่ 114 นพไชย อังควัฒนะพงษ “ลิมโบ” หลอดฟลูออเรสเซนท, เคร่ืองจับสัญญาณความรอน, 

อุปกรณไฟฟา, ขนาดผันแปรเปล่ียนแปลงได, 2541. 

ที่มา : วิโชค มุกดามณี,   ส่ือประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร 

พร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2545), 205. 
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 มานิตย ศรีวานิชภูมิ เปนศิลปนภาพถาย (Photographer) ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหน่ึง 

ผลงานของมานิตยเต็มไปดวยการเสียดสีสังคมที่ติดตลกแตมีทาทีจริงจัง ผลงานของเขามักต้ัง

คําถามในเร่ืองประวัติศาสตร สังคม และการเมือง ซึ่งในผลงานชุด พิ้ง ขาว น้ําเงิน (ภาพที่ 115-

ภาพที่ 120)  มานิตยไดนําเอาธงชาติมาใชควบคูกับรูปผูชายอวนสวมชุดสูทสีชมพูและรวมกับ

บริบทอ่ืน ๆ อีก  

 มานิตย ไดใหสัมภาษณ กับ อ๋ิง กาญจนะวนิชย เอาไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับผลงานของ

เขาในชุดดังกลาวเอาไววา  

 

 
 

ภาพที่ 115 มานิตย ศรีวานิชภูมิ“พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1 (เกียรติยศ)” ภาพถายสี c print, ขนาด  

 35 x 29 ซม (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ  หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 70.   

 
 ...ผมคิดวาลัทธิบริโภคนิยมเอาลัทธิชาตินิยมมาทํามาหากิน...ไอเรื่องแคมเปญชาตินิยม 

หรือรักชาตินั ้น มันมักถูกรัฐบาลเกือบทุกยุคทุกสมัยใชเปนขออางมาตลอด มันเหมือนกลอง

กระดาษสีธงชาติ ที่เอาเขาจริงแลวเนื้อในของสินคาจะมีสรรพคุณตรงตามขางกลองหรือไมนั้นมัน

เปนอีกเรื่องหนึ่ง...แตกอนตัวละครการเมืองที่พูดเรื่องรักชาตินั้น จะเปนบุคคลในเครื่องแบบ คือ
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เผด็จการทหารอยางที่เรารูกัน แตในวันนี้ตัวละครเปลี่ยนไปเปนบุคคลใสสูทเปนนักธุรกิจหรือจะ

พุดตรง ๆ คือ นายทุน... 

 ...เรื่องตัวงานผมแบงออกไดประมาณ 2 กลุม คือ กลุมแรกเปนเรื่องอารมณของการแสดง

ความรักชาติ (sentiment) จะเปนพิ้งคแมนยืนเดี่ยว ๆ หนาฉากสีน้ําเงิน แสดงอาการองอาจ ฮึก

เหิม เมื่อหมธงชาติเหมือนเวลาเราเห็นนักกีฬาหรือนักมวยใชธงหมตัวกอนขึ้นเวที บางรูปก็แสดง

การอาการซาบซ้ึงสุดขีดแบบที่เราเห็นแคมเปญรักชาติของรัฐบาลทางโทรทัศน... 

 

 
 

ภาพที่ 116 มานิตย ศรีวานิชภูมิ“พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2 (ซาบซึ้ง)” ภาพถายสี c print, ขนาด 24x29 ซม. 

(2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 70.   

 
 ...สวนในกลุมที่สองก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ “ผูนําและผูตาม” ผูนําคือพิ้งคแมน เปนผูนําที่มี

ภาพทันสมัย ที่ไมตองแตงชุดทหารอีกแลว เปนผูนําใสสูทเปนมิตรสดใสไมเครงขรึมแบบทหารใน

อดีต สวนผูตามคือเด็กไทย ซึ่งเปนอนาคตของชาติ เด็ก ๆ แตงชุดลูกเสือเพราะวา ถาโยงเรื่อง

ลูกเสือก็จะเปนเรื่องการปลูกฝงความรักชาติ-ศาสน-กษัตริย ซึ่งเปนความคิดที่สืบทอดกันมา

ต้ังแตยุครัชกาลที่ 6 …เปนชาตินิยมแบบเกา... 
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 ...ผมคิดวามีความขัดแยงในตัวมันเองระหวางการมีชาตินิยมกับการมีประชาธิปไตยไป

พรอม ๆ กัน...31

32 
 ...คําวาชาติมันถูกทําใหนึกถึงการชูธง เปนพวกเดียวกัน ตองคิดเหมือนกัน ตองเฮไหนเฮ

นั่น เพราะฉะนั้นคําวา “ชาติ” หรือ Nation ความหมายของมันถูกทําใหเสื่อม และแคบลง...ผม

เยาะเยยขบวนการสรางมายาคติแหงความเปนชาติ อยากใหคนตระหนักวาแทจริงแลว ชาตินิยม

คืออะไร...ทันทีที่มีเรื่องชาติเมื่อไร ก็ตองมีเขา มีเรา มันตองมีศัตรูทันที เพราะชาตินิยมจะอยูได

มันก็ตองมีศัตรู ผมรักบานเมืองนี้ ผมถึงตองลอเลียนดวยความเปนหวง ดวยความหวังดี เพราะ

ไมอยากเห็นเมืองไทยเปนชายอวนใสสูทสีชมพู32

33 

 

 
 

ภาพที่ 117 มานิตย ศรีวานิชภูมิ“พิ้ง ขาว น้ําเงิน #3 (หอม)”   ภาพถายสี c print,  

 ขนาด 24 x 29 ซม. (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 70.   

                                                 
 32 สัมภาษณ มานิต ศรีวานชิภูมิ โดย อ๋ิง กาญจนะวนิชย, “พิง้ค/ขาว/น้าํเงนิ” ใน  

นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, 65-66. 

 33 เร่ืองเดียวกนั, 71-72. 
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ภาพที่ 118 มานิตย ศรีวานิชภูมิ “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #4 (อนาคต)”  ภาพถายสี c print,  

 ขนาด 57 x 47ซม.(2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 67. 

 

 
 

ภาพที่ 119 มานิตย ศรีวานิชภูมิ “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #5 (วาตามฉัน)”   ภาพถายสี c print,  

 ขนาด 35 x 29 ซม. (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 68. 
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ภาพที่ 120 มานิตย ศรีวานิชภูมิ“พิ้ง ขาว น้ําเงิน #6 (ตามฉันมา)”   ภาพถายสี c print,  

 ขนาด 49 x 59 ซม. (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 69.   

 

 สันติ ทองสุข เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานจิตรกรรมในแนวทิ้งฝแปรง (Painterly 

Style) ผลงานของสันติมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมแบบสามัญธรรมดา และความกดดันจากชีวิตคน

เมือง ซึ่งในผลงานที่นํามาศึกษา คือ “เราสูตาย” (ภาพที่ 121) “รวมกันเชียร” (ภาพที่ 122)  และ 

“มองไมเห็น” (ภาพที่ 123)  เปนผลงานที่ปรากฏภาพธงชาติไทย โดยที่ โยลา เลนซ่ี (Iola Lenzi) 

นักวิจารณศิลปะและภัณฑารักษที่เช่ียวชาญในงานศิลปะรวมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ได

วิจารณอยางเห็นภาพรวมไววา 

 

 ...ภาพนี้เขียนขึ้นในชวงที่ประเทศไทยเผชิญกับผลของการตกอยูในอํานาจแหงการบริโภค

อยางไมลืมหูลืมตา การกอสรางตึกสูงตองหยุดชะงักภายใตภาพฝูงชนที่กําลังเชียรการแขงขัน

ฟุตบอลอยางดุเดือดเราก็สามารถเห็นความเปนชาตินิยมอยางรุนแรงฉาบอยูบนใบหนาของคน

เหลานี้ ไมวาจะเปนหมวก การเขียนสีที่หนาและผาตาง ๆ ที่โบกสะบัดในสีธงไทย สื่อถึงความ

รุนแรงที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยไมสามารถรูลวงหนา...หลังจากภาพชุด “สูตาย...ไทยแลนด” จะออก

หางจากการวิพากษการเมือง แตในภาพเขียนชุดนี้ ศิลปนไดนําเสนอชาตินิยมที่เดนชัด ที่แฝงอยู

ในความกาวราวที่เห็นจากภายนอก...ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความสับสนของประชนในการยึดชาตินิยม
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ของรัฐอยางหยาบ ๆ แมวาจะไมนําเสนอทางเลือกใหกับกระแสคลั่งชาติ...ศิลปนไดปลุกเราให

เกิดความเคลื่อนไหวเพื ่อตอตานการสมยอมแบบบอดใบ และความจงรักภักดีที ่ปราศจาก

ความคิด ซึ่งเปนสูตรการสรางอารมณรักชาติในแบบที่รัฐจัดวางไว...33

34 

 

 
 

ภาพที่ 121  สันติ ทองสุข, “เราสูตาย”, สีน้ํามัน, ขนาด 60 x 80 ซม. (2540) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 7.   

 

                                                 
 34 โยลา เลนซ่ี,  “ผลิตในประเทศไทย : ขบวนการขายเมืองไทยแกคนไทยฉบับใหมที่

ปรับปรุงแลว,”  แปลโดย  ลักขณา  คุณาวิชยานนท,  อางถึงใน  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, 

นิทรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ  หอศิลปวิทยนิทรรศน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 

7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 119-120.   
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ภาพที่ 122 สันติ ทองสุข, “รวมกันเชียร”,สีน้ํามัน, ขนาด 90 x 130 ซม. (2540) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 10.   

 

 
  

ภาพที่ 123 สันติ ทองสุข, “มองไมเห็น”,เทคนิคผสม, ขนาด 150 x 120 ซม. (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 8-9.   
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 วสันต สิทธิเขตต เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานอยางหลากหลายและมีประเด็น

เกี่ยวกับสังคมและการเมืองอยางโดดเดนที่สุดในวงการศิลปะรวมสมัยไทย ผลงานของวสันตไมใช

ศิลปะเพื่อชีวิตในแบบเกา แตเปนศิลปะที่มุงวิพากษวิจารณสังคมอยางตรงไปตรงมาและรุนแรง ซึง่

ส่ิงนี้เองทําใหวสันตเปนศิลปนที่โดดเดนคนหนึ่งของวงการศิลปะรวมสมัยไทย 

 ผลงาน “คุณเปนคนไทยรึเปลา?” (ภาพที่ 124) ของวสันต ไดสรางภาพเหมือนของ

คณะรัฐบาลอยูบนพื้นหลังที่มีสีเปนธงชาติไทย ซึ่งมีนัยยะชาตินิยมอยูไมนอย โดยที่ขางหนา

ภาพเหมือนของคณะรัฐบาลเปนจอโทรทัศนและฉายภาพวสันตกําลังพูด ซึ่งโยลา เลนซ่ี ไดวิจารณ

เอาไววา  

 
 ...“คุณเปนคนไทยรึเปลา?” (2548) ทําใหหลายคนตองประหลาดใจ, ในงานชุดนี้ วสันตได

ประณามรัฐบาลโดยวิธีการฉายวิดีโอตัวเองประกาศคืนสัญชาติไทย วิธีการนําเสนอและการนํา

ออกแสดงโดยไมผานการเซ็นเซอร (หวังวา) ของผลงานช้ินน้ี เปนหลักฐานถึงการเติบโตของอีก

ทางเลือกในการสรางชาติ ...34

35 

 

 วสันตไดใหสัมภาษณกับมานิต ศรีวานิชภูมิเกี่ยวกับประเด็นชาตินิยมอันเปนแรง

บันดาลใจที่สําคัญในการสรางสรรคผลงานชุดนี้เอาไววา 

 
 ...ผมมองเร่ืองการใชนโยบายชาตินิยม ซึ่งเด๋ียวนี้มันเปน “นีโอ-ชาตินิยม”  ที่มันปรากฏอยู

ทั่วไป โดยเราลืมนึกไปวาจริง ๆ แลว พรมแดนของประเทศไดถูกทําลายโดยระบบการส่ือสาร หรือ

เงินขามชาติทุนขามชาติ ซึ่งมันแพรขยายไปท่ัวทุกหัวระแหงของโลกนี้ เพราะฉะน้ันคําวา 

“ชาตินิยม” มันก็เปนเคร่ืองมืออันหนึ่งสําหรับตัวรัฐเองที่จะตองการปองกัน ทําใหเขาดํารงอํานาจ

ของเขาไดอีกตอไป...35

36 

 

 

                                                 
 35 เร่ืองเดียวกนั, 114. 

 36 มานิต ศรีวานชิภูมิ,  “บทสัมภาษณ วสันต สิทธิเขตต : คุณเปนคนไทยรึเปลา???,”   

ใน  นทิรรศการนีโอ-ชาตินยิม นิทรรศการการเมืองรวมสมัย, ณ หอศิลปวิทยนทิรรศน จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,  7 พฤศจกิายน - 17 ธนัวาคม 2548, (สํานกัพมิพแหงจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2548), 61. 
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ภาพที่ 124 วสันต สิทธิเขตต “คุณเปนคนไทยรึเปลา,”  สีอะครีลิคบนผาใบและวิดีโอ  

 ขนาด 200 x 360 ซม. (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.  
 

 สาครินทร เครือออน เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานแนวคอนเซ็บชวล (Conceptual 

Art) ที่เนนการส่ือสารแนวความคิดเปนสําคัญ ในผลงานชุด “นางกวัก วิกฤตการณ 2548” (ภาพที่ 

125 -ภาพที่ 127) ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอแบบวีดีโออินสตอลเลชั่น (video installation) หรือการ

ใชส่ือวิดีโอมาจัดวางในพื้นที่จําเพาะตามแนวความคิดของศิลปน สาครินทรไดใชภาพนางกวักและ

ธงชาติไทยมาใชในผลงาน โดยไดใหสัมภาษณกับมานิต ศรีวานิชภูมิเอาไววา 
  

 ...ปกติธงชาติมันเปน Sign มันสัญลักษณของชาติ มันบอกบุคลิกลักษณะของประเทศนั้น

โดยมี Symbol มีคําแปลงาย ๆ แลวมองปุบเขาใจวาเปนของประเทศน้ี... 

 ...ที่จริงชาตินิยมมันก็พัฒนานะครับ เพื่อที่จะใชชาตินิยมในทางท่ีสรางสรรคขึ้น แตวามันก็

ไปสูอีกโลกหน่ึง ที่มันไมสูกันดวยอาวุธปนอีกตอไป แตสูดวยเงินทอง...36

37 
                                                 
 37 มานิต ศรีวานิชภูมิ,  “บทสัมภาษณ สาครินทร เครือออน : นางกวัก,”  ใน  นิทรรศการ

นีโอ-ชาตินิยม นิทรรศการการเมืองรวมสมัย, ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร,  7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548, (สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2548), 13-14. 
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ภาพที่ 125 สาครินทร เครือออน, “นางกวัก วิกฤตการณ 2548”, วีดีโออินสตอลเลชั่น  

 (video installation) (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.  

 

 โยลา เลนซ่ี ไดเขียนบทวิเคราะหผลงานของสาครินทรเอาไวอยางละเอียดวา 

 
 ...“นางกวัก วิกฤตการณ 2548” ขยายความไปถึงเรื ่องความเปนชาติดวยการใช

ภาพลักษณธงชาติไทย และเสนอสิ่งที่ขัดแยงที่ไมนาไปดวยกันไดในสังคม ดวยภาษาประชด

ประชันเกี่ยวกับวิกฤตการที่นอยคนตระหนัก เมื่อพูดถึงวิกฤตการณที่ใหญหลวงแตปราศจาก

การเตรียมรับ ลึกซึ้งแตไมมีผูหยั่งรู วิกฤตการณที่ศิลปนกลาวถึงเปนทั้งวิกฤตชาติและวิกฤต

ความเชื่อ ซึ่งอธิบายถึงการลมละลายทางจิตวิญญาณที่กําลังกัดเซาะคนไทยอยูในทุกวันน้ี 

สาครินทรมีศรัทธาแรงกลาในศาสนา แตเมื่อศาสนาพุทธไดกลายมาเปนเครื่องมือสําคัญใน

การสรางลัทธิชาตินิยมของรัฐในรอบไมกี่ปที่ผานมา ศิลปนจําตองมองผลของปรากฏการณที่

เกิดขึ ้นตอประชาชนอยางพินิจพิเคราะห รวมทั้งแนวโนมการนํามาใชอยางบิดเบือน  แม

ภาพลักษณในงานจะไมมีลักษณะทาทายหรือคุกคาม แตวิถีการสรางสรรคของเขาก็แสดงถึง
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ความคิดคํานึงถึงระบบศาสนาในประเทศไทย และการใชประโยชนในฐานะอุปกรณประกอบ

ความเปนชาตินิยม... 37

38  

 

 
 

ภาพที่ 126 สาครินทร เครือออน, “นางกวัก วิกฤตการณ 2548”, วีดีโออินสตอลเลชั่น  

 (video installation) (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.  

 

                                                 
 38 โยลา เลนซ่ี, “ผลิตในประเทศไทย:ขบวนการขายเมืองไทยแกคนไทยฉบับใหมที่

ปรับปรุงแลว” แปลโดย ลักขณา คุณาวิชยานนท, ใน  นทิรรศการนีโอ-ชาตินิยม, 118. 
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ภาพที่ 127 สาครินทร เครือออน, “นางกวัก วิกฤตการณ 2548”, วีดีโออินสตอลเลชั่น  

 (video installation) (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.  

 

 สุธี คุณาวิชยานนท เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานแนวคอนเซ็บชวล (Conceptual Art) 

ที่เนนการส่ือสารแนวความคิดเปนสําคัญ ผลงานของสุธีในระยะหลังมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง

และการต้ังคําถามเร่ืองความเปนชาติไทย ซึ่งนอกจากจะเปนศิลปนที่มีผลงานที่โดดเดนแลว ถือวา

สุธีเปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานแนวนี้อยูระดับแถวหนาของวงการศิลปะรวมสมัยไทยก็วาได 

“ปลูกฝง” (ภาพที่ 128 - ภาพที่ 130) เปนผลงานแนวคอนเซ็บชวลที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทย 

ผลงานชุดนี้สุธีไดใชสัญลักษณธงชาติไทยส่ือถึงลัทธิชาตินิยมโดยตรง ซึ่งสุธีไดใหสัมภาษณกับ

มานิต ศรีวานิชภูมิ เกี่ยวกับผลงานช้ินนี้อยางละเอียดเอาไววา 

 
 ...ชื่อ “ปลูกฝง”...ก็เปนหองมืดบนผนังในหองมืดจะมีสองอยาง เปนตัวหนังสือคําวา ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย แลวก็เปนธงชาติ...คือในทามกลางความมืด แสงไฟก็จะกระพริบอยาง

รุนแรง แวบขึ้นมา (เหมือนไฟแฟลช) สายตาคนมองก็จะแสบตา ทําใหเกิดอาการตาลาย หนามืด
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นิด ๆ เราอยูในความมืดใชไหม สายตาเราชินกับความมืด อยู ๆ มีแสงแวบขึ้นมา มันก็นาจะเกิด

ภาพติดตา เม่ือออกมา (จากหอง) แลวหลับตาหรือลืมตาก็จะมีภาพติดตาอยู ก็จะเปนตัวหนังสือ 

หรือไมก็เปนธงชาติ... 

 ...ถาชาตินิยมรุนแรงจนกลายเปนอยางที่เขาใชกันคําวา “คล่ังชาติ” นะครับ ก็คงทําให

สายตามืดมัว ทําอะไรที่มันไรเหตุผลไปไดเหมือนกัน...38

39 
 ...พอพูดถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผมก็ไมปฏิเสธ เพียงแตวาพอถึงสามอยางนี้ก็หยุด 

เรามองไมเห็นประชาชน คนอาจเถียงวาอยูในชาติไง แตมันแผวมากเลย มันถูกซอน มันไมเห็น มัน

ไมรูสึก ผมคิดวา สวนนี้นาจะถูกเนนออกมา เม่ือไหรจะถึงทีของประชาชนบาง วานาจะมีประชาชน

เปนสวนรวมอยูในอุดมการณชาตินิยมดวย 39

40 

 

 
 

ภาพที่ 128  สุธี คุณาวิชยานนท, “ภาพรางหอง ปลูกฝง” ไมทราบเทคนิค, ไมทราบขนาด (2548) 

ที่มา :  นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม,  นทิรรศการการเมืองรวมสมัย  ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธนัวาคม 2548 (สํานักพิมพ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 40-41. 

                                                 
 39 มานิต ศรีวานิชภูมิ,  “บทสัมภาษณ สุธี คุณาวิชยานนท : ปลูกฝง,”  ใน  นิทรรศการ

นีโอ-ชาตินิยม นิทรรศการการเมืองรวมสมัย, ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร,  7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548, (สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2548), 37. 

 40 เร่ืองเดียวกนั, 43. 
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ภาพที่ 129 สุธี คุณาวิชยานนท, “ปลูกฝง” ส่ือผสม ไม แสงไฟ สีอะครีลิค ผา, ขนาดผันแปรได 

(2548) 

ที่มา : สุธี คุณาวชิยานนท,  สุธ ีคุณาวิชยานนท : ผลงาน 2531-2551 [CD-ROM], 2008. 

Abstract from PDF File: SUTEE WORKS 1988-2008. 

 

 
 

ภาพที่ 130 เมื่อผูชมเดินเขาไปในหองมืด จะเกิดแสงไฟสวางวาบเพียงช่ัวพริบตาเปนรูปธงชาติ

ไทยแลวหายไป 

ที่มา : สุธี คุณาวชิยานนท,  สุธ ีคุณาวิชยานนท : ผลงาน 2531-2551 [CD-ROM], 2008. 

Abstract from PDF File: SUTEE WORKS 1988-2008. 
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 โดยสรุปแลวสําหรับการศึกษาในประเด็นธงชาติไทยในศิลปะรวมสมัยนี้ไดรวบรวม

ตัวอยางผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยจากศิลปนทั้งหมด 20 คน โดยมี

ผลงานศิลปะทั้งหมด 63 ชิ้น โดยศิลปนแตละคนมีจํานวนผลงาน เทคนิค ขนาด และปที่สรางสรรค

ที่แตกตางกันไปตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 จํานวนศิลปนและผลงานศิลปะที่นํามาศึกษาในประเด็นธงชาติไทยในศิลปะรวมสมัย 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

1 โชคชัย ตักโพธิ์ 
กอนและหลัง 6 ตุลา 

19 
สีนํ้ามัน 122 x 90 2519 

บารักชาติ สีนํ้ามัน 154 x 137 2519 
2 ประเทือง เอมเจริญ 

รัฐธรรมนูญ สีนํ้ามัน 80 x 70 2541 

ธง-พฤษภา 2535 สีอะคริลิค 90 x 115 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535  

No. 1 
สีอะคริลิค 90 x 170 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535  

No. 2 
สีอะคริลิค 90 x 160 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535  

No. 3 
สีอะคริลิค 90 x 170 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535  

No. 4 
สีอะคริลิค 90 x 225 2535 

ธง-ความหวัง  สีอะคริลิค 90 x 225 2535 

ธง- 17-20 พฤษภา 

2535 

โมโนพร้ินบน 

กระดาษสา 
232 x 167 2535 

ธง- สาบสูญ พฤษภา 

2535 

โมโนพร้ินบน 

กระดาษสา 
232 x 167 2535 

3 กัญญา เจริญศุภกุล 

ธง-ซากปรักหักพัง -

พฤษภาคม 2535 
สีอะคริลิค 255 x 90 2535 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

4 พิษณุ ศุภนิมิตร พฤษภาคมสีดํา เทคนิคผสม 150 x 200 2535 

5 อํานาจ เย็นสบาย 
ประชาชนในเดือน 

ตุลาคม 2516 
สีนํ้ามัน 98 x 148 2528 

5 อํานาจ เย็นสบาย History III สีนํ้ามัน 50 x 60 
ไมทราบ 

ปท่ีสราง 

สะบัด สีอะคริลิค 60 x 90 2547 
6 สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย 

สะบัดชัย 3 สีอะคริลิค 60 x 90 2547 

ในหลวงของชาวบาน สีนํ้า 150 x 100 2525 
7 เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ 

ในหลวงของคริสตชน สีนํ้า 173 x 110 2530 

8 สุวิชาญ เถาทอง รอรับเสด็จ ผสม 139 x 279 2530 

9 สุรสิทธิ์ เสาวคง 
พระพอฟาหลวงของ

ชาวไทย 
สีนํ้ามัน 180 x 270 2530 

ทรงพระเจริญ สีฝุน 145 x 200 2530 

สิริภูมิ สีอะคริลิค 145 x 180 2542 
10 ไพรวัลย ดาเกล้ียง  

ใต ร วมพระบรมโพธิ

สมภาร 
สีอะคริลิค 120 x180 2545 

ทุกวัฒนธรรมชายแดน

ใตอยูรวมกันไดดวย

พระบารม ี

สีอะคริลิค 175 x 230 2542 

สายฝนบนยอดดอย 

พลิกฟนชีวิต 
สีอะคริลิค 

ไมทราบ 

ขนาด 

ไมทราบ 

ปท่ีสราง 

11 พิชิต ไปแดน 

ความรักของพอคือพลัง

ชีวิต 
สีอะคริลิค 150 x 170 2545 

จากแนวพระราชดํารัส

เศรษฐกิจพอเพยีง 2 
สีนํ้ามันบนอลูมิเนียม 157 x 229 2541 

เมตตา-การุณ สีนํ้ามันบนอลูมิเนียม 165 x 200 2545 12 เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล 

ใตรมพระบารม ี

 

สีนํ้ามันและสีอะคริลิค 

บนผาใบ 

ไมทราบ 

ขนาด 
2550 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

13 เทอดศักด์ิ พลซา ชีวิตท่ีพอเพียง สีอะคริลิค 140 x 195 2545 

Red, white and Blue  สีนํ้ามัน 140 x 170 2549 

The Blue Flag No.1 สีนํ้ามัน 150 x 110 2549 

The Blue Flag No.2 สีนํ้ามัน 150 x 110 2549 

The Blue Flag No.3 สีนํ้ามัน 70 x 100 2549 

The Gray Flag No.1 สีนํ้ามัน 70 x 100 2549 

The Gray Flag No.2 สีนํ้ามัน 70 x 110 2549 

The Substance of 

Red,White and Blue 

No.1 

สีนํ้ามัน 170 x 160 2549 

The Substance of 

Red, White and Blue 

No.2 

สีนํ้ามัน 70 x 110 2549 

14 นที อุตฤทธิ์ 

The Substance of 

Red, White and Blue 

No.3 

สีนํ้ามัน 240 x 400 2549 

The Substance of 

Red, White and Blue 

No.4 

สีนํ้ามัน 240 x 140 2549 

The flag ภาพพิมพโลหะ 38 x 56 2549 

yellow flag with olive 

green sky 
สีนํ้ามัน 225 x 195 2551 

Yellow is all No.1  สีนํ้ามัน 225 x 195 2551 

Yellow is all No.2  สีนํ้ามัน 140 x 170 2551 

Yellow is all No.3  สีนํ้ามัน 140 x 170 2551 

14 นที อุตฤทธิ์ 

Dream สีนํ้ามัน 104 x 122 2551 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

อาบ 

เตียงเหล็ก, หลอด

ฟลูออเรสเซนท, 

อุปกรณไฟฟา, 

เคร่ืองจับสัญญาณ

ความรอน 

ไมทราบ 

ขนาด 

2540 

-2541 

15 นพไชย อังควัฒนะพงษ 

รักรุนใหม  

หมอหุงชาวไฟฟา, 

กระทะ, หลอดฟลูออ

เรสเซนท, 

ไมทราบ 

ขนาด 

2538 

-2539 

รักรุนใหม (ตอ) 

อุปกรณไฟฟา, 

นาฬิกาตัดสัญญาณ 

ไฟฟา, (ไฟเปด-ปด

ทุก 5 นาที) 

  

ยา 

 

ตูไมสัก (ตูเย็น), 

ขวดนํ้าโซดา, หลอด

ฟลูออเรสเซนท, 

อุปกรณไฟฟา, 

ลอเล่ือน 

ขนาดผัน

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2540 

-2541 
15 นพไชย อังควัฒนะพงษ 

ลิมโบ 

หลอดฟลูออเรส

เซนท, เคร่ืองจับ

สัญญาณความรอน, 

อุปกรณไฟฟา 

ขนาดผัน

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2541 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #1 

(เกียรติยศ)  
ภาพถายสี c print 35 x 29 2548 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #2 

(ซาบซึ้ง) 
ภาพถายสี c print 24 x 29 2548 16 มานิตย ศรีวานิชภูมิ 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #2 

(หอม) 
ภาพถายสี c print 24 x 29 2548 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #4   

(อนาคต) 
ภาพถายสี c print 57 x 47 2548 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #5  

(วาตามฉัน) 
ภาพถายสี c print 35 x 29 2548  มานิตย ศรีวานิชภูมิ 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #6  

(ตามฉันมา)  
ภาพถายสี c print 49 x 59 2548 

เราสูตาย สีนํ้ามัน 60 x 80 2540 

รวมกันเชียร สีนํ้ามัน 90 x 130 2540 17 สันติ ทองสุข  

มองไมเห็น เทคนิคผสม 150 x 120 2548 

18 วสันต สิทธิเขตต คุณเปนคนไทยรึเปลา 
สีอะครีลิคบนผาใบ

และวิดีโอ 
200 x 360 2548 

19 สาครินทร เครือออน 

นางกวัก วิกฤตการณ 

2548 

  

วีดีโออินสตอลเลชั่น 

ขนาดผัน

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2548 

20 สุธี คุณาวิชยานนท 
ปลูกฝง 

 

ส่ือผสม, ไม, แสงไฟ, 

สีอะครีลิค, ผา 

ขนาดผัน

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2548 

 

 จากผลงานศิลปนที่หลากหลายจะพบวา ธงชาติไทยเปนสัญลักษณอันสําคัญอยาง

หนึ่งในสังคมไทยที่ศิลปนไทยเองไดมีความนิยมนํามาสรางสรรคผลงานศิลปะข้ึนเพื่อจุดมุงมหายที่

แตกตางกันไป แตเมื่อพิจารณาจากส่ิงที่ปรากฏเปนภาพประกอบกับเนื้อหาในการตีความ

โดยสังเขป จะเหนถึงความเช่ือมโยงถึงความรูสึกเร่ืองชาติในแงมุมที่แตกตางกันไปตามการ

นําเสนอของศิลปนแตละคน 
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บทที ่4 
 

วิเคราะหศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณธงชาติไทย 
 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ไดสรุป

ความหมายของศิลปะไดอยางชัดเจนวา “ศิลปะ คือ ส่ิงที่มนุษยสรางสรรคข้ึนเพื่อแสดงออกซ่ึง

อารมณ ความรูสึก ปญญา ความคิด และ/หรือความงาม”1 ดังนั้น ผลงานศิลปะท่ีมีสัญลักษณธง

ชาติไทยซึ่งเปนผลงานที่อุดมไปดวยอารมณ ความรูสึก ปญญา ความคิด และความงามจึงเปน

ผลงานศิลปะที่มีคุณคา  และถือไดวาเปนผลงานศิลปะที่รวมสมัยอยางจริงแท เพราะแนวคิดใน

การใชธงชาติในบริบทชาตินิยมนั้นเปนแนวคิดสมัยใหม   ซึ่งการวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่

มีสัญลักษณธงชาติไทย  จึงอยูในขอบขายของบริบทการจําแนกประเภทเปนสําคัญ ไมเนนในดาน

การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร แตจะเนนการวิเคราะหดวยหลักทฤษฎีการแสดงออกและ

แนวความคิดเปนสําคัญ 

 ในการศึกษาเพื่อทําการวิเคราะหนี้จึงทําการจําแนกประเภทผลงานตามหลักทฤษฎี

จุดมุงหมายในการสรางสรรคของศิลปนเพื่อทําการแบงประเภทและวิเคราะหในดานรูปแบบการ

สรางสรรคเปนหลัก ซึ่งหลักทฤษฎีดังกลาวจะมุงวิเคราะหจากภาพรวมที่ปรากฏในผลงานรวมกับ

เจตจํานงของศิลปนที่ตองการนําเสนอสาระทางทัศนธาตุผานผลงานศิลปะ 

 ในสวนเนื้อหาของการสรางสรรคจะเปนการจําแนกประเภทและวิเคราะหจากหลัก

สมมุติฐานในการจําแนกประเภทความสัมพันธของธงชาติไทยกับปจจัยภายนอกมาเปนตัวบงช้ีถึง

ความสัมพันธของเนื้อหาในผลงานของศิลปนแตละตน โดยทําการถอดรหัสสัญญะตาง ๆ เพื่อหา

ความเปนไปไดของจุดเร่ิมตนแนวคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปะนั้น ๆ  

 
การจําแนกประเภทผลงานตามจุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปน 
 ในการแบงประเภทผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยตาม

จุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปนตามหลักทฤษฎีของ เอ็ดมันด เบิรก เฟลดแมน (Edmund 

Burke Feldman) นักวิจารณชื่อดังที่เขียนไวในหนังสือชื่อ วารายต้ี ออฟ วิชชวล เอ็กซเพียเรียนซ 

                                                 
 1 ชลูด  นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ, พิมพคร้ังที ่7 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินต้ิง 

แอนดพับลิชช่ิง, 2553), 23. 
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(Varieties of Visual Experience)1

2 ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมฟอรมอลลิสม (Formalism) 

กลุมเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) และกลุมอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) โดยการ

จําแนกผลงานแตละประเภทนั้นข้ึนอยูกับปจจัยทางรูปลักษณโดยรวมที่ปรากฏ รวมถึงปจจัย

ทางดานเทคนิควิธีการแสดงออกและเจตจํานงในการแสดงออกทางทัศนธาตุของศิลปน ที่สําคัญ

การจําแนกประเภทผลงานในลักษณะนี้ไดเพิ่มความชัดเจนของผลงานไดอยางนาสนใจ 

 
 ผลงานแบบฟอรมอลลิสม (Formalism)  
 ฟอรมอลลิสม เปนกลุมศิลปนที่มีแนวทางการสรางสรรคศิลปกรรมใหเกิดความ

สมบูรณแบบทางดานรูปราง รูปทรง โครงสราง และรวมไปถึงการสรางผลงานที่เนนองคประกอบที่

ลงตัวจนเกิดเปนความงดงามตามอุดมคติหรือตามแบบแผนวิชา  การแสดงออกถือความงดงาม

ทางกายภาพเปนหลักในการนําเสนอ ความงามคือหลักสุนทรียภาพที่สําคัญที่สุดในผลงาน

ประเภทนี้ โดยอาจจะมีนิยามวา “ศิลปะเปนภาษาแหงความงาม”3 ศาสตาจารยอิทธิพล ต้ังโฉลก 

ไดอธิบายเกี่ยวกับฟอรมอลลิสมเอาไวอยางละเอียดวา 

 
 ...เปนกลุ มของศิลปนที ่น ักวิจารณเชื ่อว าพวกเขานั้นมีจ ุดมุ งหมายที่จะสรางสรรค

ศิลปกรรมที่เปนผลผลิตทางสุนทรียภาพที ่มีรูปแบบสมบูรณ ทั้งทางรูปทรง โครงสรางและ

องคประกอบทุก ๆ สวน ตองมีความประสานสัมพันธกันอยางมีระเบียบลงตัวพอดิบพอดี เปน

ความงดงามที่เปนมาตรฐานสากลแหงจักรวาลเลยทีเดียว นักวิจารณที่มีความเชื่อในกลุมนี้จะ

ชื่นชมยินดีกับความงามทางรูปทรงที่เกิดจากการใชภาษาแหงทัศนศิลป นั่นคือ ทัศนธาตุ และ

กลยุทธแหงการใชภาษานี้ไดอยางยอดเยี่ยมทั้งการสรางรูปทรง กําหนดที่วางไปจนถึงขนาด 

ตําแหนง สัดสวน และจังหวะลีลาไดอยางไมมีที่ติ ศิลปนกลุมนี้จะทํางานอยางเปนระบบ เปน

แบบแผนของตัวเองอยางชัดเจน พวกเขาจะไมปลอยใหความบังเอิญ และสิ่งภายนอกที่ไมมี

สุนทรียภาพเขามารบกวน ซึ่งยอมรวมทั้งฝมือ ทักษะ และเทคนิคที่ประณีต ละเอียดออนและ

ชัดเจน จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความงามบริสุทธิ์สมบูรณ หลักสําคัญคือ “การรับรูทาง

สุนทรียภาพขึ้นอยูกับรูปทรงที่มองเห็น”... 3

4  

 

                                                 
 2 อิทธพิล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2550), 77. 

 3 เร่ืองเดียวกัน, 79. 

 4 เร่ืองเดียวกัน, 78. 
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 จากหลักการดังกลาวเมื่อนํามาจัดกลุมผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธง

ชาติไทยจะพบวาผลงานเหลานี้จะมีลักษณะที่มีเคาโครงการแสดงออกที่เปนแบบเหมือนจริง หรือ

ใหความสําคัญกับความสัมพันธเชิงองคประกอบศิลปที่โดดเดนมากกวาจะใหผลทางอารมณ

ความรูสึกผานการแสดงออกตามหลักทัศนธาตุ หรือไมเนนการแสดงออกในการต้ังคําถามทาง

ความคิดเปนสวนสําคัญ ผลงานเหลานี้มีภาพลักษณโดยรวมที่เนนความงามในเชิงรูปธรรม แมวา

ผลงานดังกลาวบางชนิดอาจจะมีรูปแบบในเชิงกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) หรือนามธรรม 

(Abstract) ก็ตาม หากแตเมื่อเจตจํานงของศิลปนเปนไปตามขอบเขตของการสรางสรรคเพื่อ

นําเสนอความงามของทัศนธาตุ (Visual Element) ความกลมกลืน (Harmony) ความลงตัวของ

องคประกอบทางศิลปะ ก็อาจจะนับไดวาเปนผลงานสรางสรรคที่อยูในกลุมประเภทฟอรมอลลิสม

เชนกัน 

 เมื่อนําทฤษฎีฟอรมอลลิสมหรืออาจจะเรียกวาศิลปะเปนภาษาแหงความงามมาจัด

ประเภทผลงานศิลปะท่ีมีสัญลักษณธงชาติไทยของศิลปนรวมสมัยของไทยที่นํามาศึกษาแลว      

จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตามตารางที่ 3 นี้ 

 

ตารางที่ 3  รายช่ือศิลปนและผลงานประเภทฟอรมอลลิสม 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด  

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

1 โชคชัย ตักโพธ์ิ กอนและหลัง 6 ตุลา 19 สีนํ้ามัน 122 x 90 2519 

บารักชาติ สีนํ้ามัน 154 x 137 2519 2 ประเทือง เอมเจริญ 

รัฐธรรมนูญ สีนํ้ามัน 80 x 70 2541 

3 พิษณุ ศุภนิมิตร พฤษภาคมสีดํา เทคนิคผสม 150 x 200 2535 

สะบัด สีอะคริลิค 60 x 90 2547 4 สินธุสวัสด์ิ 

ยอดบางเตย สะบัดชัย 3 สีอะคริลิค 60 x 90 2547 

ในหลวงของชาวบาน สีนํ้า 150 x 100 2525 6 เกียรติศักด์ิ 

ผลิตาภรณ ในหลวงของคริสตชน สีนํ้า 173 x 110 2530 

7 สุวิชาญ เถาทอง รอรับเสด็จ ผสม 139 x 279 2530 

9 สุรสิทธิ์ เสาวคง พระพอฟาหลวงของชาวไทย สีนํ้ามัน 180 x 270 2530 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด  

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

ทรงพระเจริญ สีฝุน 145 x 200 2530 

สิริภูมิ สีอะคริลิค 145 x 180 2542 10 ไพรวัลย ดาเกล้ียง 

ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร สีอะคริลิค 120 x180 2545 

ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยู

รวมกันไดดวยพระบารม ี
สีอะคริลิค 175 x 230 2542 

สายฝนบนยอดดอย 

พลิกฟนชีวิต 
สีอะคริลิค 

ไมทราบ 

ขนาด 

ไมทราบ 

ปท่ีสราง 

11 พิชิต ไปแดน 

ความรักของพอคือพลังชีวิต สีอะคริลิค 150 x 170 2545 

จากแนวพระราชดํารัส

เศรษฐกิจพอเพยีง 2 

สีนํ้ามันบน

อลูมิเนียม 
157 x 229 2541 

เมตตา-การุณ 
สีนํ้ามันบน

อลูมิเนียม 
165 x 200 2545 

12 
เทิดเกียรติ 

หวังวัชรกุล 

ใตรมพระบารม ี

สีนํ้ามันและ 

สีอะคริลิคบน

ผาใบ 

ไมทราบ

ขนาด 
2550 

13 เทอดศักด์ิ พลซา ชีวิตท่ีพอเพียง สีอะคริลิค 140 x 195 2545 

 

 1. โชคชัย ตักโพธิ์  ผลงาน “กอนและหลัง 6 ตุลา 19” ของ โชคชัย ตักโพธิ์ไดใชรูปราง

เรขาคณิต แบบธรรมชาติ และแบบอิสระมาประกอบกัน โดยองคประกอบของผลงานมุงเนน

จุดเดนตรงกลางเปนสําคัญ หากแตศิลปนไดใชภาพสัญญะของเคียว กํามือ ใบหนาคน และแถบสี

ธงชาติไทยมาเปนตัวชี้นําเร่ืองโดยใหคุณคาทางภาพลักษณที่ลงตัว ที่สําคัญไมเนนการทิ้งฝแปรง

ในผลงานจิตรกรรมอันเปนหนึ่งในวิธีการที่จะกระตุนความสัมพันธเชิงอารมณผานทัศนธาตุ แต

กลับมุงเนนแสดงสาระจากทัศนะธาตุที่ถูกจัดเปนระบบอยางดี 
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 2. ประเทือง เอมเจริญ ผลงานจิตรกรรม “บารักชาติ” และ “รัฐธรรมนูญ” ของ 

ประเทือง เอมเจริญ ไดเนนการส่ือความหมายดวยการใชสัญลักษณของส่ิงที่ชินตาไมวาจะเปนหัว

กะโหลก รางกายมนุษย พานรัฐธรรมนูญอันเปนสวนประกอบของอนุสาวรียประชาธิปไตย และธง

ชาติไทย มาประกอบเขากัน ซึ่งการจัดองคประกอบในภาพน้ัน เนนกลุมของรูปทรงกลางภาพเปน

สวนสําคัญ การจัดวางสวนตาง ๆ มีเจตจํานงถึงความสมบูรณในการจัดวางทัศนธาตุสวนตาง ๆ 

อยางเห็นไดชัด 

 3. พิษณุ ศุภนิมิตร “พฤษภาคมสีดํา” ของพิษณุ ศุภนิมิตร ใชตัวอักษร ภาพประกอบ

จากส่ือส่ิงพิมพ การวาดเสน การระบายสี และวัสดุอ่ืน ๆ ในการสรางสรรคผลงาน โดยศิลปนเนนที่

จะจัดองคประกอบของโครงราง (Contour) เปนรูปสัญลักษณไมกางเขน (Cross) ซึ่งในท่ีนี้ไดส่ือ

เปนภาพตัวแทนของความตาย (การต้ังไมกางเขนอยูเหนือหลุมศพในวัฒนธรรมการฝงศพแบบ

คริสตศาสนา) สวนตาง ๆ ในผลงานถูกจัดวางอยางจงใจคลายกับการจัดหนาหนังสือ แมวาศิลปน

พยายามสรางรอยฝแปรงและภาพวาดเสนอยางหยาบ แตความหมายของโครงรางของภาพกลับ

ปรากฏเดนมากกวาอยางเห็นไดชัด 

 4. สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย  ผลงานจิตรกรรม “สะบัด” และ “สะบัดชัย 3” ของสินธุ

สวัสด์ิ ยอดบางเตย ใชสีแดงเปนโครงสีหลักมีการจัดองคประกอบภาพอยางงาย ๆ คือ สวนประกอบ

ดานลางของภาพและสวนประกอบดานบนที่เปนร้ิวสีธงชาติไทย ศิลปนไมทิ้งรอยฝแปรงที่เดนชัด 

ระบายสีแบบเรียบเนียน (Liner Style) รูปใบหนาคนใน “สะบัด” และอนุสาวรียประชาธิปไตยใน 

“สะบัดชัย 3” เปนสัญลักษณในการเลาเร่ืองดวยทาทีที่งายตอการตีความใหเกิดความเขาใจ 

 5. เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ  ผลงาน “ในหลวงของชาวบาน” ของเกียรติศักด์ิ ผลิตา

ภรณ เปนการใชรูปทรงที่มีอยูจริงมาสรางเปนผลงานจิตรกรรมข้ึน ศิลปนสรางผลงานแบบเหมือน

จริงโดยมีวิธีการที่เปนไปตามหลักวิชา หลักทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง-เงา และการจัดวางองคประกอบ

ศิลปแบบสมมาตร (Balance) หรือมีความเทากันทั้งสองดาน ศิลปนจัดการวางสวนตาง ๆ ของ

ภาพดวยความจงใจเพ่ือผลทางการเห็น และมุงเนนการวางสวนประกอบที่สําคัญในภาพให

สัมพันธกับเนื้อหาอยางสมบูรณ 

  แมวาผลงาน“ในหลวงของคริสตชน” จะมิไดจัดองคประกอบภาพอยางสมมาตรก็

ตาม แตศิลปนก็มุงที่จะจัดการสวนตาง ๆ ดวยความต้ังใจในตําแหนงของสัญลักษณแตละอยาง 

หรืออาจจะเรียกไดวา การจัดการผลงานผลงานทั้งสองน้ีไมใชเปนเร่ืองของจังหวะแหงความ

บังเอิญ แตเปนความต้ังใจที่จะวางแตละสวนอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน และมีข้ันตอน

อยางเห็นไดชัดจากเทคนิคการวาดภาพสีน้ําแนวเหมือนจริงดังที่ปรากฏนี้ 
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 6. สุวิชาญ เถาทอง ผลงาน “รอรับเสด็จ” ของ สุวิชาญ เถาทอง มีการจัดวาง

องคประกอบของภาพที่สัมพันธกับพื้นที่วางอยางมีจังหวะที่ลงตัว  ศิลปนนําเสนอรูปคนแบบ

เหมือนจริงมาวางคลายกับการจัดหุนนิ่ง ลดทอนสีสันใหเหลือแตความขาวดํา ทําใหผลทางรูปทรง

ที่วางเปนจังหวะดูนิ่งสงบ ทักษะการแสดงออกเชิงฝมือตามแบบแผนทําใหวิเคราะหไดถึงระเบียบ

ในการสรางสรรคในแตละสวนของภาพอยางละเอียดอยางที่สุด ศิลปนเนนความสัมพันธระหวาง

รูปทรงที่ดูสงบผานภาพตัวแทนของภาพคนนั่งอยูเปนจังหวะ (Rhythm) บนพื้นที่วางสีขาวอยางลง

ตัวอยางที่สุด 

 7. สุรสิทธิ์ เสาวคง ผลงาน “พระพอฟาหลวงของชาวไทย” ของสุรสิทธิ์ เสาวคง ใช

ภาพของความเปนจริงมาจัดวางองคประกอบใหมแบบแกนสมมาตร ศิลปนวางสวนประกอบที่

สําคัญไวกลางภาพอยางเดนชัด มีการใชน้ําหนักแสง-เงาและการไลระดับความเขมของสีมาสราง

มิติลวงใหเกิดบรรยากาศและมิติแหงความเปนจริง (Realistic) ศิลปนใชทักษะฝมือเชิงชางอยาง

สูงในการวาดและระบายสีจนเกิดมวลปริมาตรที่เหมือนจริงข้ึน ซึ่งส่ิงที่ปรากฏไมเพยีงสะทอนความ

เปนวัตถุแตละอยางที่สมบูรณตามความจริงเทานั้น หากแตการจัดองคประกอบในตําแหนงตาง ๆ 

ยังทําใหเกิดจินตนาการที่ทับซอนในความเหมือนจริงนั้นผานบรรยากาศที่ดูศักด์ิสิทธิ์ราวกับแดน

จินตนาการ 

 8. ไพรวัลย ดาเกลี้ยง ผลงาน “ทรงพระเจริญ” “สิริภูมิ” และ “ใตรมพระบรมโพธิ

สมภาร” ของไพรวัลย ดาเกลี้ยง นําเสนอจิตรกรรมในแนวทางเหมือนจริง ใชทักษะวาดภาพแบบ

เชิงชางข้ันสูงในการสรางภาพเสมือนจริงเพื่อถายทอดสาระของความเปนวัตถุตาง ๆ ในภาพ การ

จัดวางองคประกอบตาง ๆ ศิลปนมุงหวังแสดงความชัดเจนใหเสมือนเหตุการณจริงไปเสียทั้งหมด 

ในขณะที่ดานหนึ่งการจัดวางภาพผลงานในชุดดังกลาวคลายการถายภาพเสี้ยววินาที (Snap 

Shot) แตในอีกดานหนึ่งก็ดุราวกับการจัดฉากแบบละครเวทีอยูไมนอย ตําแหนงของแตละสิ่งแต

ละอยาง เชน คน ภาพพระบรมฉายาลักษณ ธงชาติไทย และบริบทอื่น ๆ ถูกทําใหกลายเปน

ภาพสัญญะที่สามารถสื่อความหมายอยางตรงไปตรงมา ซึ่งภาพที่ปรากฏไมปรากฏรองรอยของ

ฝแปรงที่หยาบหนาฉับพลัน แตเปนการระบายสีแบบเรียบเนียน (Liner Style) ตามหลักทฤษฎี

อยางถูกตองที่สุด 

 9. พิชิต ไปแดน ผลงาน “ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยูรวมกันไดดวยพระบารมี” 

“สายฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต” และ “ความรักของพอคือพลังชีวิต” ของพิชิต ไปแดนสรางสรรค

ในรูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริงแบบเดียวกันกับผลงานของไพรวัลย ดาเกล้ียง ศิลปนใชทักษะฝมือ

ในการถายทอดความเหมือนจริงดุจภาพถายเพียงเส้ียววินาที องคประกอบในภาพถูกจัดวางลงตัว 

เนนสวนที่อยูในระยะหนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการส่ือความหมาย ศิลปนวางโครงสีที่เหมือนจริง
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ตามหลักวิชาอยางสวยงาม การระบายสีไมทิ้งฝแปรงอยางหยาบฉับพลัน แตเปนการเกล่ียเนียนให

เกิดความกลมกลืนของรูปทรงแตละสวน ๆ เนนรูปทรงที่มีสัดสวน (Proportion) รูปลักษณ (Image) 

และตําแหนง (Position) ถูกตองตามเหตุและผล ผลงานในชุดนี้จึงเสมือนการใชรูปลักษณที่เสมือน

จริงในการสงผานเร่ืองราวไดอยางดี 

 10. เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล ผลงาน “จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2” 

“เมตตา-การุณย” และ“ใตรมพระบารมี” ของเทิดเกียรติ หวังวัชรกุล มีการถายทอดผลงานจิตรกรรม

แบบทิ้งฝแปรงอยางหยาบฉับพลัน (Painterly Style) ซึ่งแมศิลปนจะมีการใชรอยฝแปรงอยูอยาง

สม่ําเสมอ ทวากลับเนนการส่ือสารผานรูปทรงที่ปรากฏข้ึนมากกวา สาระของผลงานจึงเปนไปตาม

ความหมายของรูปทรงนั้น ๆ มากกวาจะบอกเลาดวยรอยฝแรงหรือความรูสึกทางทัศนธาตุที่รุนแรง 

การจัดภาพคลายภาพถายที่มีแงมุมที่ไมจงใจแตการจัดวางส่ิงตาง ๆ ในภาพกลับวางไวอยางมี

จังหวะและชั้นเชิงอยุมาก  ถึงกระนั้นผลงานที่ปรากฏไดส่ือสารผานรูปทรงที่ใหผูดูไดตีความอยาง

งาย ๆ และปราศจากมายาคติอันซับซอน 

 11. เทอดศักด์ิ พลซา ผลงาน  “ชีวิตที่พอเพียง” ของ เทอดศักด์ิ พลซา แสดงออกดวย

จิตรกรรมแบบเหมือนจริงเหมือนกับ พิชิต ไปแดน และไพรวัลย ดาเกล้ียง ศิลปนจัดวางรูปทรงที่

เสมือนจริงแตละอยางดวยปจจัยทางความหมาย แตละสวน ๆ จึงไมเพียงถูกเลือกตําแหนงอัน

เกี่ยวโยงกันทางองคประกอบเทานั้น หากแตยังชักจูงความหมายของแตละส่ิง ๆ ไปสูเนื้อเร่ืองที่

ศิลปนตองการนําเสนอ ศิลปนใชทักษะฝมือเชิงชางช้ันสูงในการถายทอดความเหมือนจริงลงบนตัว

ภาพ จัดการภาพราวกับภาพถายที่ดูประหนึ่งเปนการสรางฉากข้ึนดวยความจงใจ รูปลักษณของ

คน สัตว ส่ิงของ หุนนิ่ง และทิวทัศน แสดงคุณคาในตัววัตถุแตละอยางไดอยางเหมือนจริง 

  ผลงานที่นํามาศึกษาของศิลปนรวมสมัยทั ้ง 11 คนนี้ ไดจัดใหอยู ในกลุมการ

แสดงออกแบบฟอรมอลลิสม หรือที่ศาสตราจารยอิทธิพล ต้ังโฉลกไดใหนิยามวา ศิลปะเปนภาษา

แหงความงาม ทั้งนี้เกี่ยวเนื่องดวยภาพลักษณของผลงานที่เนนความงดงามหมดจดทางสุนทรียะ

มากกวาจะสําแดงถึงความรูสึกภายในผานทัศนธาตุที่ปรากฏ อีกทั้งใหความสําคัญกับรูปทรงที่

สรางสรรคข้ึนมาดวยจุดประสงคที่สรางความจริงเชิงสมมุติ ดังที่คลิฟ เบลล (Clive Bell) นักวิจารณ

ศิลปะชาวอังกฤษที่เสนอแนวคิดวา “...ศิลปะ คือ รูปทรงที่มีนัยสําคัญ (Art as significant form) 

โดยรูปทรงดังกลาวหมายถึงแบบหรือการรวมตัวหรือผสมผสานกันขององคประกอบที่แสดงหรือมี

นัยของความจริงสูงสุด...”5 

                                                 
 5 ลักษณวัต ปาละรัตน, สุนทรียศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2551), 127. 
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  โดยสรุปแลวผลงานของศิลปนในกลุมทฤษฎีแบบฟอรมอลลิสมจึงเปนประเภทท่ี

คนหาความสมบูรณแบบทางรูปทรง ซึ่งรูปทรงคือส่ิงเดียวที่สําคัญที่สุดของศิลปะ5

6 เนื้อหาแมเปน

ส่ิงสําคัญในการสรางสรรคผลงานศิลปะก็ตาม แตภาพที่ปรากฏเปนส่ิงที่เกี่ยวโยงสัมพันธกับ

เนื้อหาโดยตรง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากนิยามที่วาศิลปะเปนภาษาแหงความงามแลว ก็จะสรุปไดอยาง

ชัดเจนวาผลงานในกลุมนี้แสดงความงามของรูปทรง (Form) องคประกอบ (Composition) และ

เทคนิค (Technique) ฝมือที่สมบูรณรวมทั้งคุณคาทางความเปนจริงและคุณคาทางความดี6

7 และ

ภาพลักษณของส่ิงที่ปรากฏข้ึนในผลงานจะเปนตัวบงชี้ถึงคุณคาของผลงานไดอยางดีที่สุด 

 
 ผลงานแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) 
 เอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) เปนกลุมศิลปนที่มีแนวทางการสรางสรรคศิลปกรรม

ที่เนนการแสดงออกประจักษเชิงอารมณสะเทือนใจที่รุนแรง ผลงานของศิลปนในกลุมนี้ดูจะมี

แนวทางที่ขัดแยงและตรงขามกับศิลปนฟอรมอลลิสม (Formalism) ที่มุงเนนการนําเสนอในเชิง

กายภาพที่สมบูรณแบบเปนที่สุด ผลงานในแนวทางแบบนี้มักไมไดเกิดข้ึนจากการจัดองคประกอบ

ภาพ หรือแมแตจําลองสถานการณ หากแตเปนการแสดงออกโดยตรงที่ศิลปนมีตอเร่ืองราวที่

ตองการนําเสนอ สะทอนภาพชีวิตที่มีความเปนจริงอยางที่สุด แตมิใชความจริงตามที่ตาเห็นแต

เปนความจริงที่ออกมาจากความรูสึกภายใน หรือเรียกไดวาเปนความจริงที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ

และถายทอดโดยตรงออกมาอยางไมเสแสรง เสมือนการวาดภาพของเด็กเล็ก ๆ ไรเดียงสาที่เต็มไป

ดวยจินตนาการและความรูสึกแบบตรงไปตรงมาแนวทางการแสดงออกดังกลาวอาจจะเรียกไดวา 

“ศิลปะเปนภาษาแหงอารมณความรูสึก”8 

 รองศาสตาจารยอิทธิพล ต้ังโฉลก ไดอธิบายเกี่ยวกับ เอ็กซเพรสสิวิสม หรือศิลปะเปน

ภาษาแหงอารมณความรูสึก เอาไวอยางละเอียดวา 
  ...ประเด็นของความงามกินความหมายครอบคลุมทั้งการแสดงออกถึง  “ความรูสึก

สะเทือนใจ” และ  “ความคิดสูงที่ยกระดับจิตใจของผูดู”...สุนทรียภาพนั้นตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนพรอมทั้งความงาม อารมณ ความรูสึก  และเน้ือหาที่กอใหเกิดผลลัพธที่ดีงามตอจิตใจ

ของผูดูดวย...8

9 

                                                 
 6 จรูญ  มทุรัตนานนท,  ศิลปะคืออะไร  (กรุงเทพฯ :  ตนออ แกรมมี,่ 2539), 52. 

 7 อิทธพิล  ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 91. 

 8 เร่ืองเดียวกัน, 80. 

 9 เร่ืองเดียวกัน, 92. 
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 ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ศรีรัตนา แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดให

คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความรูสึกที่มีอิสรเสรีในการแสดงออกของศิลปนเอาไววา 

 
 ...เมื่ออํานาจตาง ๆ ของศิลปนที่เสมือนความกดดันจางลง ศิลปนก็เริ่มผลิตศิลปกรรมใน

ลักษณะที่เปนตัวของตัวเองอยางอิสระ อํานาจความกดดันภายนอกที่คอย ๆ ลดนอยและจางไป 

ไดแก ความกดดันทางธรรมชาติ ทางความเชื่อ ทางศาสนา และทางการเมือง ดังจะเห็นไดจาก

ผลงานศิลปะที่คอย ๆ วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบตลอดมานั้น สองสะทอนถึงสภาพจิต

ของมนุษยผูสรางประการหน่ึง กับสะทอนใหเห็นถึงสภาพส่ิงแวดลอมอีกประการหนึ่ง...9

10 

 

 ศิลปนกลุมนี้อาจจะเรียกวากลุมอารมณนิยมซ่ึงมีพัฒนาการที่ชัดเจนมาต้ังแตศิลปะ

ยุคลัทธิโรแมนติค (Romanticism) ที่ใหความสําคัญกับการแสดงอารมณความรูสึกในภาพผานฝ

แปรงที่ไมเรียบเนียนอยางภาพจิตรกรรมตามแบบแผน ฝแปรงอันฉับพลันที่ปรากฏข้ึนในผลงาน

ประเภทนี้ไดสรางปรากฏการณที่แปลกใหมในวงการจิตรกรรมนั้นคือเปนการสรางความ

เคล่ือนไหวใหปรากฏข้ึน และไมเพียงเปนความเคล่ือนไหวท่ีมองไดจากทัศนธาตุเทานั้นแตเปน

ความเคล่ือนไหวที่ประจักษข้ึนในความรูสึกอีกดวย 

 พัฒนาการของเอ็กซเพรสสิวิสมที่สําคัญคือผลงานจิตรกรรมและวาดเสนของวินเซนต 

ฟาน กอก (Vincent Van Gogh) ที่เกิดจากความความรูสึกอันสะเทือนที่ชัดเจน รุนแรง ทั้งนี้ศิลปน

ไดผสานอารมณ ความรูสึก และความทุกขระทมในการดําเนินชีวิตมาเปนปจจัยที่สําคัญในการ

สรางผลงานข้ึน แตทั้งนี้มิใชศิลปนจะเปนผูที่เสแสรงแกลงทํา แตเปนความรูสึกโดยตรงที่เกิดข้ึนซึ่ง

ลักษณะการแสดงออกดังกลาวพัฒนาไปสูศิลปะแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม ซึ่งศาสตาจารยอิทธิพล ต้ัง

โฉลกไดอธิบายเอาไววา 

 
 ...คือลัทธิแหงยุคโมเดอรนนิสมที่แยกตัวออกไปเนนการแสดงออกทางอารมณความรูสึก

อยางชัดเจน โดยการปฏิเสธความประณีต ละเอียดออน ของความงามทางรูทรงและเทคนิค ฝมือ 

ศิลปนที่มีความเชื่อในกลุมนี้สรางสรรคผลงานในลักษณะที่ทําตรงกันขาม ซึ่งกลาวไดวาเปนการ

ตอตานและเปนปฏิปกษกับสุนทรียภาพ...  

 ...การหยอด หยด เท ลาด สาดสี ลงบนผืนผาใบ หรือการปาด ปาย ดวยแปรงขนาดใหญ 

ไปจนถึงการใชมือละเลงสี...เปนกระบวนการที่ตองกระทําไปดวยความรวดเร็ว ฉับพลัน จนไม

                                                 
 10 ประเสริฐ  ศรีรัตนา, สุนทรียะทางทัศนศิลป (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2542), 74. 
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เปดโอกาสใหใชสมองและความคิดเชิงเหตุผล  แตศิลปนตองใชใจและอารมณ ความรูสึก อันเปน

ปญญาญาณ (Intuition) ตอบโตกับปรากฏการณทางเทคนิคที่กําบังเกิดขึ้นอยาง “อัตโนมัติ”  

จากจิตไรสํานึก...10

11 

 

 เบเนตโต โครเช (Benenetto Croce) นักปรัชญาอิตาเลียนไดใหนิยามอยางชัดวา 

“ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) ”12 ในเร่ืองของการแสดงออกแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม

นั้นลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) นักเขียนและนักปรัชญาสังคมชาวรัสเซีย มีทัศนะที่ชัดเจนตอ

การแสดงออกทางศิลปะวา 

 
 ...การแสดงออกนั้นเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสาร (Communication) โดยเปนการ

สื่อสารถึงอารมณความรูสึก (Communication of Emotion) กลาวคือสภาวะของอารมณ 

ความรูสึก ที่อยูภายในนั้น ไดถูกนําออกมาภายนอก... 

 ...ประการแรกศิลปนจะตองมีภาวะของอารมณหรือความรูสึกบางอยาง ประการที่สอง 

ศิลปนแสดงออกถึงภาวะของอารมณนั้น โดยนํามันออกมาใหปรากฏเปนรูปลักษณภายนอก 

(Externalization) โดยใชสื่อศิลปะคือเสน รูปทรง สี เสียง การกระทํา คําพูด ในลักษณะที่จะ

กอใหเกิดภาวะของอารมณและความรูสึกขึ ้นในผูชม  และประการที่สาม การทําใหภาวะ

อารมณความรูสึกที่เกิดขึ ้นในศิลปนกับที ่เกิดขึ ้นในผูชมนั ้นเปนสภาวะอารมณความรู สึกท่ี

เหมือนกัน 12

13 

  

 เม่ือนําทฤษฎีเอ็กซเพรสสิวิสมหรืออาจจะเรียกวาศิลปะเปนภาษาแหงอารมณความรูสึก

มาจัดประเภทผลงานศิลปะท่ีมีสัญลักษณธงชาติไทยของศิลปนรวมสมัยของไทยที่นํามาศึกษาแลว 

จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตามตารางที่ 4 นี้ 

 

                                                 
 11 อิทธิพล  ต้ังโฉลก,  แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 98-99. 

 12 ลักษณวัต  ปาละรัตน, สุนทรียศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2551), 100. 

 13 เร่ืองเดียวกนั, 123. 
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ตารางที่ 4 รายช่ือศิลปนและผลงานประเภทเอ็กซเพรสสิวิสม 

 

ลําดับที ่ ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด  

(ซม.) 

ปที่สราง 

(พ.ศ.) 

ธง-พฤษภา 2535 สีอะคริลิค 90 x 115 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535 

No. 1 
สีอะคริลิค 90 x 170 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535  

No. 2 
สีอะคริลิค 90 x 160 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535   

No. 3 
สีอะคริลิค 90 x 170 2535 

ธง-พฤษภาคม 2535   

No. 4 
สีอะคริลิค 90 x 225 2535 

1 กัญญา เจริญศุภกุล 

ธง-ความหวัง  สีอะคริลิค 90 x 225 2535 

ธง- 17-20 พฤษภา  

2535 

โมโนพร้ินบน 

กระดาษสา 
232 x 167 2535 

ธง- สาบสูญ พฤษภา 

 2535 

โมโนพร้ินบน 

กระดาษสา 
232 x 167 2535  กัญญา เจริญศุภกุล 

ธง-ซากปรักหักพัง – 

พฤษภาคม 2535 
สีอะคริลิค 255 x 90 2535 

ประชาชนในเดือน  

ตุลาคม 2516 
สีน้ํามนั 98 x 148 2528 

2 อํานาจ เย็นสบาย 

History III สีน้ํามนั 50 x 60 
ไมทราบ 

ปที่สราง 

เราสูตาย สีน้ํามนั 60 x 80 2540 

รวมกันเชียร สีน้ํามนั 90 x 130 2540 3 สันติ ทองสุข 

มองไมเห็น เทคนิคผสม 150 x 120 2548 
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 1. กัญญา เจริญศุภกุล  ผลงานชุด “ธง” ของกัญญา เจริญศุภกุลที่นํามาศึกษาทั้ง 

10 ชิ้น เปนผลงานที่มีแนวทางการสรางสรรคที่เนนการแสดงออกประจักษเชิงอารมณสะเทือน

ใจที่รุนแรง หรือ แบบเอ็กเพรสชั่นนิสม (Expressionism) หรือมีจุดประสงคในการสรางสรรค

แบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) ซึ่งสามารถที่จะแบงรูปแบบผลงานของศิลปนไดเปน 2 

รูปแบบดวยกัน คือ 

  รูปแบบที่ 1 เปนผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคระบายเปนแถบสีธงชาติไทย สีแดง  

สีขาว สีน้ําเงิน ประกอบไปดวยผลงานช่ือ  “ธง-ซากปรักหักพัง -พฤษภาคม 2535”, “ธง-ความหวัง”, 

“ธง- พฤษภาคม 2535”, “ธง-พฤษภาคม 2535 No.1”, “ธง-พฤษภาคม 2535 No.2”, “ธง-

พฤษภาคม 2535 No.3” และ “ธง-พฤษภาคม 2535  No.4” ผลงานรูปแบบนี้ศิลปนไดระบายเปน

ร้ิวธงชาติไทยอยางหยาบ ๆ เต็มไปดวยรอยฝแปรง (Bush Stroke) ซึ่งใชฝามือในการระบายดวย

ความฉับพลัน ผลที่เกิดข้ึนทําใหดูมีความเคล่ือนไหว ส่ันสะเทือน ใหความรูสึกที่พลุงพลานมากกวา

ความงามตามรูปทรงแบบ  ฟอรมอลลิสม แถบสีธงชาติที่ปรากฏมิเพียงเปนรูปลักษณของธงชาติ

เทานั้นหากแตยังบรรจุไวซึ่งอารมณความรูสึกของศิลปนผานทัศนธาตุ (Visual Element) ของ

พื้นผิวที่หยาบ (Texture) และเต็มไปดวยความเคล่ือนไหวที่รุนแรง (Movement) 

  รูปแบบที่ 2 เปนผลงานเทคนิคโมโนพร้ิน (Mono Print) หรือภาพพิมพคร้ังเดียวบน

กระดาษสาประกอบไปดวยผลงานช่ือ “ธง - 17-20 พฤษภา 2535” และ“ธง- สาบสูญ พฤษภา 

2535” ศิลปนไมไดจงใจสรางภาพของธงชาติไทยที่เหมือนกับรูปแบบแรก แตใชตัวอักษร (Front) 

และตัวเลขที่มีความหมายถึงเหตุการณที่ตองการเชื่อมโยง โดยเขียนดวยความฉับพลันทันทีจาก

จิตใตสํานึกทิ้งรองรอยอยางหยาบ ๆ ในผลงาน “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535” ศิลปนจงใจทิ้งคราบ

สีดําคลายเขมาอันเกิดจากควันอยางจงใจ ซึ่งผลที่เกิดข้ึนยอมทําใหเกิดอารมณความรูสึกแหง

ความสูญเสียที่เกิดจากการเผาไหมและคราบควัน 

  โดยสรุปผลงานของกัญญา เจริญศุภกุลที่นํามาศึกษาทั้ง 10 ชิ้น ไดแสดงออกใน

เชิงสําแดงอารมณความรูสึกที่ชัดเจนมีการสรางสรรคแบบแบบเอ็กเพรสชั่นนิสมอยางเห็นไดอยาง

ชัดเจน 

 2. อํานาจ เย็นสบาย  ผลงาน “ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” และ “History III” 

ของอํานาจ เย็นสบาย ทิ้งรอยฝแปรงที่หยาบ หนา และฉับพลันผานพื้นผิวผลงานอยางเดนชัด 

ศิลปนละทิ้งขอบคมขชัดของรูปรางและสรางความส่ันสะเทือนดวยฝแปรง ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวเนื่อง

กับแนวเร่ืองการสรางสรรคที่ตองการเนนความส่ันสะเทือนทางอารมณความรูสึกที่รุนแรง ศิลปนจึง
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สรางสรรคดวยวิธีการที่ปลดปลอยฝแปรงใหมีอิสระไรกรอบทางหลักวิชา หลงเหลือแตเพียงสัญญะ

ของรูปลักษณที่ตองการนําเสนอเทานั้น ถึงแม ในผลงาน “History III” จะมีสวนประกอบของ

ตัวอักษรก็ตามแตอํานาจของแถบสีธงชาติไทยก็ยังคงความเดนชัดมากกวาเนื้อหาผานรูปตัวอักษร 

ซึ่งโดยรวมแลวศิลปนไดสรางสรรคโดยใหคุณคาในเชิงเอ็กเพรสชั่นนิสมมากกวาจะรักษาคงวามงาม

แบบฟอรมอลลิสม 

 3. สันติ ทองสุข  ผลงาน “เราสูตาย”, “รวมกันเชียร” และ “มองไมเห็น” ของสันติ 

ทองสุข แสดงออกดวยจิตรกรรมที่ทิ้งรอยฝแปรงที่ฉับพลัน (Painterly Style) ภายใตภาพลักษณ

ของภาพเสมือนจริง (Virtual reality) แมวาศิลปนจะใชภาพของรูปรางมนุษยมาเปนขอมูลในการ

ส่ือสาร ซึ่งนาจะอยูในหมวดหมูของงานประเภทแบบฟอรมอลลิสม  ทวาการทิ้งรอยแปรงอันหยาบ

และฉับพลันนั้นศิลปนก็ไดถายทอดผลงานดวยเทคนิควิธีการแบบนี้มาตลอดทําใหผลงานของ

ศิลปนทานนี้มิอาจจํากัดอยูในขอบขายของรูปทรงนิยม แตกลับปรากฏในบริบทของคุณคาในเชิงเอ็ก

เพรสช่ันนิสม (Expressionism) มากกวา ภาพท่ีปรากฏจึงมิใชกลุมคนผูอยูในองคประกอบแหง

สุนทรียะทางรูปทรง แตอยูในสภาวะของความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกับความรูสึกอยางรุนแรงที่

ศิลปนถายทอดผานทัศนธาตุของเสนไดอยางดีเยี่ยม 

 โดยสรุปแลวผลงานในประเภทเอ็กซเพรสสิวิสมเปนผลงานที่เนนคุณคาของอารมณ

ความรูสึกที่สะเทือนใจซึ่งไดถายทอดออกมาเปนผลงานรูปธรรม โดยที่สาระของการแสดงออกนั้น

ก็เพื่อใหผูดูไดรับประสบการณรวมเชนเดียวกับความรูสึกของศิลปนผูสรางสรรคผลงานที่สําแดง

ออกมาอยางบริสุทธิ์ จริงใจ และตรงไปตรงมา 

 

 ผลงานแบบอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism)  

 อินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) เปนกลุมศิลปนที่มีทัศนคติวาศิลปะเปน

เคร่ืองมือในการยกระดับจิตใจ รวมไปถึงคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของสังคมองรวม 

แสดงออกถึงสภาวะจิตใจของมนุษยในเชิงจิตวิทยา ศิลปกรรมในกลุมนี้มิไดอยูที่สุนทรียภาพของ

รูปทรง องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ ตลอดจนเทคนิคและทักษะฝมือ รวมทั้งมิไดอยูที่มาตรฐานของ

การแสดงอารมณ ความรูสึกสะเทือนใจออกมาไดสดบริสุทธิ์หรือไม แตสนใจในสัมพันธที่เกิดข้ึนตอ

จิตใจและความคิดของผูดู13

14 

                                                 
 14 อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 78. 
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 ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มักมุงเนนการแสดงสาระที่นอกเหนือจากสัมพันธภาพแหง

ความงามจากการเห็น หรือแมแตการแสดงออกถึงอารมณอันพลุงพลานรุนแรงก็มิไดปรากฏชัด

เทากับประเด็นทางความคิด ซึ่งรองศาสตาจารยอิทธิพล ต้ังโฉลกไดนําทฤษฎีดังกลาวนี้มานิยาม

เปนกลุมศิลปะทุกประเภทที่ใหคุณคาสําสําคัญอยูที่ความคิด ภายใตหัวขอ “ศิลปะเปนภาษาแหง

ความคิด” หรือ “ศิลปะเปนภาษาแหงความหมาย”1 4

15 ดังที่โจเซฟ โคสุธ (Josept Kosuth) ศิลปน

คอนเซ็ปชวลลิสท (Conceptualist) ไดกลาวไววา “ศิลปะทั้งหมด (หลังดูชองป) เปนคอมเซ็ปชวล 

(โดยธรรมชาติ) เพราะวาศิลปะเกิดข้ึนไดจากแนวความคิดเทานั้น”15

16 

 ศิลปะที่ใชประเด็นความคิดเปนตัวส่ือสารนั้นไมไดจํากัดรูปแบบการแสดงออกเทาใด

นัก ศิลปนอาจจะนําเสนอในรูปของผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ หรือส่ือผสมอ่ืน ๆ ก็

ได ทั้งนี้เพราะรูปแบบผลงานประเภทนี้ไมใชตัวบงชี้ถึงสาระของตัวผลงาน หากแตสําคัญที่ประเด็น

ที่ตองการจะส่ือสารมากกวาสนใจในรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะ ศิลปะประเภทแบบนี้อาจจะ

ถือไดวาเปนกลุมศิลปะที่รวมสมัยมากที่สุด (Contemporary Art) ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่

เปดกวางใหกับศิลปนในการแสดงออกไดมากที่สุดเชนเดียวกัน ดังที่โซล เลวิทท (Sol LeWitt ) 

ศิลปนคอนเซ็ปชวล อารต (Conceptual Art) และมินิมอลลิสม (Minimalism) ไดกลาวไววา 

 

 ...ในคอนเซ็ปชวล อารต ความคิดหรือแนวความคิดเปนสิ่งสําคัญที่สุดของผลงาน การ

วางแผนและการตัดสินใจทั้งหมดถูกทําลวงหนา และการปฏิบัติงานก็เปนเพียงการทําพอเปน

พิธีเทานั้น ความคิดไดกลายเปนเคร่ืองจักรในการทํางานศิลปะ... 16

17 

 ...ความคิดไดกลายเปนเครื่องจักรสําคัญของการทํางานศิลปะ ไมใชแตเฉพาะคอน

เซ็ปชวล อารต เทานั้น  แตสําหรับศิลปะทุกประเภทเพียงแตวา คอนเซ็ปชวล อารต ไดตัด

คุณคาอื่น ๆ  ที่มิใชความคิดออกไปจนหมดสิ้น จุดเปลี่ยนที่สําคัญนั้นเริ่มตนจากความอิ่มตัว

ของสิลปะที่เปนความงามทางรูปทรงละการแสดงออกของอารมณความรูสึกเอง ที่พัฒนาไปถึง

จุดสูงสุด... 17

18 

 

                                                 
 15 อิทธิพล ต้ังโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 80.  

 16 Daniel  Marzona, Conceptual Art  (Cologne : Tashchen, 2005), 6, 100. 

 17 เร่ืองเดียวกัน, 101. 

 18 เร่ืองเดียวกัน. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 161 

 ผลงานศิลปะประเภทอินสตรูเมนทัลลิสมจึงเปนศิลปะที่มีแนวความคิด (Concept) 

เปนปจจัยในการสรางสรรคที่โดดเดนมากกวาปจจัยอ่ืน ๆ ศิลปนอาจจะนําเสนอผลงานในรูปแบบ

ของศิลปะตามหลักสถาบัน (Academy) ก็ได อาจจะใชเทคนิควิธีการหรือใชวัสดุและอุปกรณไดทั้ง

แนวขนบประเพณีแบบเกาหรือใชส่ือใหม ๆ (New Media) ในการนําเสนอผลงานก็ตาม แต

จุดสําคัญของผลงานกลับมิใชความงามตามแบบสุนรียะของรูปที่ปรากฏดังงานแบบฟอรมอลลิสม 

หรือใหคุณคาทางอารมณความรูสึกตามแบบเอ็กซเพรสสิวิสม แตศิลปะแบบอินสตรูเมนทัลลิสม

เปนเคร่ืองมือสําหรับใหผูดูไดขบคิดถึงประเด็นที่ศิลปนตองการส่ือสารผานศิลปะอันหลากหลายท่ี

ปรากฏเปนรูปธรรม โดยที่สารัตถะของผลงานกลับมิใชตัวของวัตถุแตเปนประเด็นความคิดที่ไดเกิด

ข้ึนกับผูดูนั่นเอง 

 เมื่อนําทฤษฎีแบบอินสตรูเมนทัลลิสมหรืออาจจะเรียกวาศิลปะเปนภาษาแหงความคิด

มาจัดประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณธงชาติไทยของศิลปนรวมสมัยของไทยท่ีนํามาศึกษา

แลว จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตามตารางที่ 5 นี้ 

 

ตารางที่ 5 รายช่ือศิลปนและผลงานประเภทอินสตรูเมนทัลลิสม 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด  

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

Red, white and Blue  สีนํ้ามัน 140 x 170 2549 

The Blue Flag No.1 สีนํ้ามัน 150 x 110 2549 

The Blue Flag No.2 สีนํ้ามัน 150 x 110 2549 

The Blue Flag No.3 สีนํ้ามัน 70 x 100 2549 

The Gray Flag No.1 สีนํ้ามัน 70 x 100 2549 

The Gray Flag No.2 สีนํ้ามัน 70 x 110 2549 

The Substance of Red, 

White and Blue No.1 
สีนํ้ามัน 170 x 160 2549 

The Substance of Red, 

White and Blue No.2 
สีนํ้ามัน 70 x 110 2549 

1 นที อุตฤทธิ์ 

The Substance of Red, 

White and Blue No.3 
สีนํ้ามัน 240 x 400 2549 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

The Substance of Red, 

White and Blue No.4 
สีนํ้ามัน 240 x 140 2549 

The flag ภาพพิมพโลหะ 38 x 56 2549 

yellow flag with olive 

green sky 
สีนํ้ามัน 225 x 195 2551 

Yellow is all No.1  สีนํ้ามัน 225 x 195 2551 

Yellow is all No.2  สีนํ้ามัน 140 x 170 2551 

Yellow is all No.3  สีนํ้ามัน 140 x 170 2551 

1 

(ตอ) 
นที อุตฤทธิ์ 

Dream สีนํ้ามัน 104 x 122 2551 

อาบ 

เตียงเหล็ก, หลอด

ฟลูออเรสเซนท, 

อุปกรณไฟฟา, 

เคร่ืองจับสัญญาณ

ความรอน 

ไมทราบ 2540 

รักรุนใหม  

หมอหุงชาวไฟฟา, 

กระทะ, หลอดฟลูออ

เรสเซนทชนิดกลม, 

อุปกรณไฟฟา, 

นาฬิกาตัดสัญญาณ 

ไฟฟา 

ไมทราบ

ขนาด 

2538-

2539 
2 

นพไชย 

อังควัฒนะพงษ 

ยา 

 

ตูไมสัก (ตูเย็น), 

ขวดนํ้า โซดา, หลอด

ฟลูออเรสเซนท, 

อุปกรณไฟฟา, 

ลอเล่ือน 

ขนาด 

ผันแปร 

เปล่ียน 

แปลงได 

2540-

2541 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด  

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

2 

(ตอ) 

นพไชย 

อังควัฒนะพงษ 
ลิมโบ 

หลอดฟลูออเรสเซนท, 

เคร่ืองจับสัญญาณ

ความรอน, อุปกรณ

ไฟฟา 

ขนาด 

ผันแปร 

เปล่ียน 

แปลงได 

2541 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #1  

(เกียรติยศ)  
ภาพถายสี c print 35 x 29 2548 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #2  

(ซาบซึ้ง) 
ภาพถายสี c print 24 x 29 2548 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #2  

(หอม) 
ภาพถายสี c print 24 x 29 2548 

3 
มานิตย  

ศรีวานิชภูม ิ

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #4   

(อนาคต) 
ภาพถายสี c print 57 x 47 2548 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #5  

(วาตามฉัน)  
ภาพถายสี c print 35 x 29 2548 

3 
มานิตย  

ศรีวานิชภูม ิ พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #6  

(ตามฉันมา) 
ภาพถายสี c print 49 x 59 2548 

4 
วสันต  

สิทธิเขตต 
คุณเปนคนไทยรึเปลา 

สีอะครีลิค 

บนผาใบและวดีิโอ 
200 x 360 2548 

5 
สาครินทร  

เครือออน 

นางกวัก วิกฤตการณ 

2548 
วีดีโออินสตอลเลชั่น 

ขนาดผัน 

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2548 

6 
สุธี  

คุณาวิชยานนท 
ปลูกฝง 

ส่ือผสม, ไม, แสงไฟ, 

สีอะครีลิค, ผา 

ขนาดผัน 

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2548 
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 1. นที อุตฤทธิ์ ผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันและภาพพิมพโลหะ (Etching) ของนที อุตฤทธ์ิ 

16 ชิ้น ที่นํามาศึกษาประกอบไปดวย “Red, white and Blue”, “The Blue Flag No.1”, “The Blue 

Flag No2”, “The Blue Flag No.3”, “The Grey Flag No.1”, “The Grey Flag No.2”, “The 

Substance of Red, White and Blue No.1”, “The Substance of Red, White and Blue No.2”, 

“The Substance of Red, White and Blue No.3”, “The Substance of Red, White and Blue 

No.4”, “The Flag” (ภาพพิมพโลหะ), “Yellow flag with olive green sky”, “Yellow is all No.1” ,

“Yellow is all No.2”, “Yellow is all No.3” และ “Dream” เปนผลงานที่สรางข้ึนแบบจิตรกรรม

เรียบเนียนขอบคม (Liner Style) ไมทิ้งรอยฝแปรงอันหยาบใหปรากฏ ศิลปนระบายสีแบบเรียบ

เนียนไลน้ําหนักแสง-เงา (Light & Shadow) อยางชัดเจน (Chiaroscuro) 1 8

19 ผลงานดูคลายกับ

ภาพถายที่หยุดร้ิวของธงชาติชั่วขณะ และยังคลายกับภาพประกอบหนังสือแบบเรียนในหนังสือ

แบบเรียนตัวอักษร ธ.ธง ของไทย ศิลปนสรางโทนสีที่บิดเบือนเพื่อใหแตกตางจากสภาพความเปน

จริงเพื่อนําไปสูประเด็นของความคิดที่เกี่ยวของ 

  แมวาการแสดงออกของผลงานจะดูราวกับวาสามารถจัดเขากับประเภทของผลงาน

แบบฟอรมอลลิสมอยางชัดเจน หากแตศิลปนมิไดแสดงถึงเจตจํานงในการนําเสนอเร่ืองสุนทรียะ

ทางความงาม ศิลปนมุงสรางประเด็นใหผูดูไดขบคิดถึงนัยยะที่เกิดข้ึนจากภาพที่ปรากฏ ซึ่งไม

เพียงแตทําใหเกิดความฉงนสงสัยถึงความเปนมาและเปนไปของภาพธงชาติไทยอันคลายกับงาน 

“ธงสามผืน” (Three Flag) ของแจสเปอร จอหน (Jasper John) เทานั้น แตยังเปนการต้ังคําถาม

ผานสัญญะอันแสนธรรมดาและมุงที่จะหาคําตอบดวยตัวของผูดูเองเสียมากกวา ดังนั้นรูปแบบ

ของผลงานจึงเปนเพียงตัวส่ือ (Media) เทานั้น เพราะสวนที่สําคัญคือสาระ (Massege) ซึ่งซอนอยู

ในแนวความคิดภายใตรูปลักษณของธงชาติไทยที่เห็นกันจนเจนตา  

 2. นพไชย อังควัฒนะพงษ ผลงาน “อาบ”, “รักรุนใหม”, “ยา” และ “ลิมโบ” ของนพ

ไชย อังควัฒนะพงษ เปนผลงานส่ือผสม (Mixed Media) ที่อยูในลักษณะของการใชพื้นที่จําเพาะ

ในการติดต้ัง (Site Specific Installation) ศิลปนใชสีของธงชาติไทยมาเปนสวนหลักที่ประกอบเขา

กับวัสดุสําเร็จรูป (Ready Made Object) เพื่อส่ือสารถึงแนวความคิดของศิลปน ศิลปนไมเลือกที่

จะสรางสรรคผลงานดวยเทคนิควิธีการแบบเกา ดังเชน จิตกรรม ประติมากรรมตามแบบแผน หรือ

ภาพพิมพ แตเปนกระบวนการตัดตอรูปสัญญะของวัสดุที่นํามาประกอบเขากันที่เรียกวา แอสเซม

                                                 
 19 Wikipedia, Caravaggio [Online], accessed 11 January 2012.  Available from 

http://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio 
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เบลจ (Assemblage) (“อาบ” และ “รักรุนใหม”) หรือแมกระทั่งเอาวัสดุมาจัดวาง (Install) แบบ

ใหมจนเกิดเปนผลงานข้ึน (“ยา” และ “ลิมโบ”) ทั้งนี้ศิลปนมิไดปรารถนาสื่อสารถึงความงามทาง

รูปลักษณที่ปรากฏหรือแมแตความรูสึกสะเทือนใจอยางรุนแรง แตตองการต้ังคําถามทางถึง

ประเด็นบางอยางที่ซอนอยูในผลงานที่ปรากฏโดยมีแถบสีของธงชาติไทยเปนสัญลักษณสําคัญที่

เชื่อมโยงนําไปสูประเด็นที่ตองการนําเสนอ ผลงานของนพไชยอาจจะเรียกวาเปนแบบคอนเซป็ชวล 

อารต (Conceptual Art) ก็ได ทั้งนี้เพราะสาระของผลงานของศิลปนเปนเร่ืองของแนวความคิด

มากกวาสาระของรูปลักษณวัตถุวิสัยที่ศิลปนจงใจที่จะละเลยการปรับแตงโดยใหวัตถุนั้นแสดง

หนาที่เพื่อนําประเด็นทางความคิดไปสูจุดมุงหมายในการนําเสนอ ๆ ไดอยางจริงแทที่สุด 

 3. มานิตย ศรีวานิชภูมิ ผลงานภาพถายของมานิตย ศรีวานิชภูมิ ที่นํามาศึกษา 5 

ชิ้น ประกอบไปดวย “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1 (เกียรติยศ)”, “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2 (ซาบซึ้ง)”, “พิ้ง ขาว น้ํา

เงิน #3 (หอม)”, “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #4 (อนาคต)”, “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #5 (วาตามฉัน)” และ “พิ้ง ขาว 

น้ําเงิน #6 (ตามฉันมา)” เปนผลงานที่สรางข้ึนในลักษณะที่มีการจัดฉากเพื่อสรางภาพจําลอง ซึ่ง

สิ่งที่ปรากฏในภาพแมจะมีการเนนเนื้อหาทางความงามในดานการจัดแสง การใชสี และจัดวาง

องคประกอบที่ลงตัวก็ตาม แตสาระของผลงานกลับมิใชรูปลักษณภายนอก หากแตเปนประเด็น

ทางความคิดที่ศิลปนไดส่ือสารผานสัญญะตาง ๆ ที่ปรากฏ ไมวาจะเปนคนใสสูทสีชมพู ธงชาติ

ไทย เด็กนักเรียน และฉากสถานการณตาง ๆ ซึ่งทั้งหมดเปนเพียงส่ือที่มีสารคือแนวความคิดเปน

ส่ิงสําคัญที่สุด 

 4. วสันต สิทธิเขตต  ผลงาน “คุณเปนคนไทยรึเปลา” ของวสันต สิทธิเขตต เปน

ผลงานผสมกันระหวางจิตรกรรมและภาพเคล่ือนไหว  ศิลปนไดแรงบันดาลใจจากแนวคิดชาตินิยม

รวมสมัยมาสรางเปนผลงานข้ึน โดยที่เดิมทีศิลปนสรางสรรคผลงานจิตรกรรมแนวเอ็กเพรสชั่นนสิม 

(Expressionism Painting) แตสําหรับผลงานชิ้นนี้กลับใหคุณคาในการแสดงออกในเชิงอินสตรู

เมนทัลลิสม ซึ่งผลงานศิลปะถือเปนเคร่ืองมืออันนําไปสูเนื้อหาที่เสียดสีสังคมไดอยางตรงไปตรงมา 

ศิลปนใชแถบสีธงชาติไทยเปนพื้นหลัง (Background) ของภาพใบหนานักการเมืองไทยที่มีรูป

ใบหนาอันหยาบกระดาง ซึ่งแมวารอยฝแปรงจะดูเดนชัดตามแบบเอ็กเพรชชั่นนิสม แตดวยประเด็น

ทางความคิดที่เปนเนื้อหาหลักจึงทําใหผลงานช้ินนี้เปนผลงานในลักษณะอินสตรูเมนทัลลิสม 

 5. สาครินทร เครือออน ผลงานวีดีโออินสตอลเลชั่น (video installation) ชือ่ “นางกวกั 

วิกฤตการณ 2548” ของสาครินทร เครือออน ใชภาพจากวัสดุจริงเปนตนแบบในการนําเสนอ โดยที่

ศิลปนนําภาพถายมาตัดตอและเสริมแตงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางเปนผลงานภาพ 

เคล่ือนไหวข้ึน (Moving Picture) ซึ่งอาจจะเห็นวาเปนการแสดงออกในเชิงความงามของรูปทรง
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แบบฟอรมอลลิสมที่ดูเหมือนจะโดดเดน แตกลับใชประสบการณ (Experience) ของผูดูที่มีตอ

สถานการณจําลอง (Scenarios) โดยรวมเปนตัวส่ือสารมากกวา ศิลปนจงใจติดต้ังผลงานดวยวิธี

อางอิงกับปจจัยทางพื้นที่เพื่อสรางสรรคพื้นที่จําลองอันนําไปสูแนวคิดที่เปนสาระอันสําคัญที่จะ

ส่ือสารกับผุดู 

 6. สุธี คุณาวิชยานนท  ผลงานส่ือประสม (Mixed Media) ที่สรางจากไม แสงไฟ 

สีอะครีลิค ผา ชื่อ “ปลูกฝง” ของ สุธี คุณาวิชยานนทเปนศิลปะแบบอินสตอเลช่ัน (Installation) ที่

เปนการนําเสนอแนวความคิดเปนหลัก ตามแนวทางคอนเซ็ปชวล อารต (Conceptual Art) ศิลปน

ไมไดนําเสนอความงามของรูปลักษณภายนอกแบบฟอลมอลลิสม แตเปนการสรางประสบการณ

จากสถานท่ีจําลองข้ึนมาเพื่อนําเสนอแนวความคิดผานผลงานที่สรางข้ึน ศิลปนตองการใหผูดูได

เขาไปสูพื้นที่จําลองนั้นเพื่อรับสาร (Message) บางอยาง ซึ่งแมผูดูจะรับรูเนื้อหาสาระจากส่ิงที่

ปรากฏและประมวลเปนประสบการณไดเองแลว ผูดูก็ยังคงมีสถานะที่ทับซอนเปนหนึ่งในสวนรวม

ของผลงานดวย เพราะหากไมมีผูดูที่เขาไปมีสวนรวมในผลงานชิ้นนี้แลว แนวความคิดของศิลปนก็

จะไมสามารถสงผลสําเร็จไดอยางทรงประสิทธิภาพ  

  โดยสรุปแลวผลงานในประเภทอินสตรูเมนทัลลิสมเปนผลงานที่เนนคุณคาที่มี

ความสัมพันธทางความคิดเปนสําคัญ  แมผลงานในรูปแบบอินสตรูเมนทัลลิสมจะมีรูปแบบ 

เทคนิค วีธีการ และกระบวนการแสดงออกที่หลากหลาย ทั้งเปนการสรางสรรคแนวขนบประเพณี 

เชน งานจิตรกรรม เปนตน หรือเปนผลงานที่สรางจากส่ือใหม เชน ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ เปนตน 

แตสาระที่นับเปนคุณคาที่สําคัญสุดของผลงานประเภทนี้ก็คือ คุณคาในประเด็นทางความคิด

ที ่ศิลปนตองการจะถายทอดเพื่อใหผูดูไดเกิดประสบการณ (Experience) รับรู (Recognize)       

ต้ังคําถาม (Question) หรือแมตอบคําถาม (Answer) ที่ไดรับจากประสบการณทางสุนทรียะจาก

ผลงานศิลปะ 

 จากการการแบงประเภทผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยตาม

หลักทฤษฎีจุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปน ของ เอ็ดมันด เบิรก เฟลดแมน พบวาผลงาน

แตละชิ้นของศิลปนแตละคนนั้นลวนประกอบไปดวยศิลปะแบบฟอรมอลลิสม เอ็กซเพรสสิวิสม 

และอินสตรูเมนทัลลิสม อยูในตัวเองครบถวน แตปจจัยที่นํามาบงช้ีในกระจัดประเภทผลงานทั้ง 3 

ประเภทนั้น ตองทําการวิเคราะหเปนผลงานแตละชุด หรือแตละชิ้นของศิลปนแตละคน ทั้งนี้เพราะ

ศิลปนเองก็มิไดสรางสรรคผลงานในแนวทางเดิมมาโดยตลอด ศิลปนบางคนสรางสรรคผลงานใน

แตละแนวตามแตวาระที่เปล่ียนผานกันไป อีกทั้งศิลปนแตละคนพัฒนาผลงานของตัวเองไปอยาง

รวดเร็วและมีการตกผลึกทั้งในรูปแบบการนําเสนอ (Style) เทคนิควีธีการ (Process) และประเด็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 167 

ทางความคิด (Concept) อยูตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อเปนการวิเคราะหไดอยางสมเหตุสมผลจึงใชวิธี

วิเคราะหผลงานแตละชิ้นหรือแตละชุดของศิลปนแตละคน อันสามารถสรุปการจําแนกประเภท

ตามทฤษฎีจุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปนไดดังตารางที่ 6 นี้  

 

ตารางที่ 6 ประเภทผลงานตามทฤษฎีจุดมุงหมายของการสรางสรรคขอศิลปน 

 
ประเภทผลงานตาม 

ทฤษฎีจุดมุงหมาย

ของการสรางสรรค

ของศิลปน 

ฟอรมอลลิสม 

(Formalism) 

เอ็กซเพรสสิวิสม 

(Expressivism) 

อินสตรูเมนทัลลิสม 

(Instrumentalism) 

 

รายชื่อของศิลปน 

ที่นํามาศึกษา 

 

1. โชคชัย ตักโพธิ์ 

2. ประเทือง เอมเจริญ 

3. พิษณุ ศุภนิมิตร 

4. สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย 

5. เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ 

6. สุวิชาญ เถาทอง 

7. สุรสิทธิ์ เสาวคง 

8. ไพรวัลย ดาเกลี้ยง 

9. พิชิต ไปแดน 

10. เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล 

11. เทอดศักด์ิ พลซา 

1. กัญญา เจริญศุภกุล 

2. อํานาจ เย็นสบาย 

3. สันติ ทองสุข 

 

 

 

 

1. นที อุตฤทธิ์ 

2. นพไชย อังควัฒนะพงษ 

3. มานิตย ศรีวานิชภูมิ 

4. วสันต สิทธิเขตต 

5. สาครินทร เครือออน 

6. สุธี คุณาวิชยานนท 

 

 
การจําแนกประเภทผลงานตามเนื้อหาการใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยม 
 การจําแนกประเภทผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยตามเนื้อหาการใชธงชาติไทย

เปนการต้ังสมมุติฐานในการจัดประเภทของการใชธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวของกับชาตินิยมใน

สังคมไทย ซึ่งมีมิติของรูปแบบการใชที่หลากหลาย แตในการศึกษานี้ไดต้ังสมมุติฐานการใชธงชาติ

ไทยที่ความสัมพันธกับปจจัยภายนอกตาง ๆ ซึ่งสามารถจัดแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

 1. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย 

 2. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับลัทธิชาตินิยม 

 3. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับการเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 
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 เมื่อนําผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยมาทําการจัดกลุมตามการสรางสรรคของ

ศิลปนตามประเภทของการใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยมก็จะสามารถจัดแบงไดเปน 3 

ประเภท คือ 

 1. เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย  

 2. สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย 

 3. สะทอนความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 

 จากศิลปนทั้งหมด 20 ทานที่ไดนํามาศึกษามีผลงานจํานวนทั้งหมด 63 ชิ้น มีแนวทาง

การแสดงออกของเน้ือหาที่หลากหลายแตเมื่อนํามาจัดประเภทเนื้อหาการใชธงชาติไทยในบริบท

ของชาตินิยม ทั้ง 3 ประเภท จึงทําใหงายในการศึกษาและวิเคราะหถึงแนวคิดในการนําเสนอผาน

ภาพที่ปรากฏในผลงานศิลปะ โดยที่การวิเคราะหเนื้อหาผลงานนั้นไดพิจารณาจากภาพสัญญะ 

(Signifier) ที่ปรากฏรวมกับบริบทตาง ๆ ในผลงาน ซึ่งการแบงประเภทตามการใชธงชาติไทยใน

บริบทของชาตินิยมจะสามารถทําใหเห็นถึงแกนแนวคิดในการสรางสรรคผลงานไดอยางดี และยัง

ครอบคลุมเนื้อหาอันเกี่ยวของกับบริบทชาตินิยมในประเทศไทยซ่ึงเปนแกนกลางที่เช่ือมโยงกับ

ความหมายสัญญะ (Signified) ของผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยไดอยางชัดเจน 
  
 เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย  
 ศิลปนที่ สร างสรรคผลงานศิลปะออกมาในแนวทางเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริยไทย มีแสดงออกอยางตรงไปตรงมาถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

ซึ่งถือเปนสถาบันหลักอยางหนึ่งของสังคมไทย ลักษณะของผลงานศิลปะที่จัดอยูในกลุมประเภทน้ี

มีเนื้อหาที่แสดงถึงการแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถและพระบรมวงศานุวงศที่มีตอประชาชนชาวไทย  ศิลปนสวน

ใหญสรางภาพผลงานใหเห็นถึงความใกลชิดระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชนในชาติ

ทุกชนช้ัน  

 ธงชาติไทยที่ปรากฏอยูในผลงานประเภทนี้มักมีเอกลักษณที่พิเศษคือ ศิลปนเลือกที่จะ

ใชธงชาติที่มีคําวาทรงพระเจริญพาดอยูบนแถบสีน้ําเงิน ซึ่งเปนลักษณะธงชาติไทยที่ใชเฉพาะใน

การตอนรับหรือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยโดยตรง หรือเปนภาพธงชาติไทยที่ถูกใช

รวมกับธงสีเหลืองอันเปนธงประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งผลงานใน

ลักษณะแบบน้ีมักอยูในแวดวงของการประกวดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติมากกวาจะสรางผลงาน

กันข้ึนโดยปราศจากเงื่อนไขดังกลาว  
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 ขอบเขตสําหรับเนื้อหาในผลงานประเภทน้ีคือการนําเสนอในแงมุมของความดี ความ

งาม ความบริสุทธิ์ และความเคารพเทิดทูนที่พึงมีตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย ทั้งนี้เพราะ

จุดประสงคของการสรางสรรคนั้นก็เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยมีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย ธงชาติไทยที่ปรากฏอยูในผลงานจึงไมเพียงแตเปนตัวแทนของชาติไทยเทานั้น

หากแตยังมีภาพตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริยทับซอนอยูในความหมายที่อยูรวมกับบริบท

ของชาตินิยมรวมอยูดวย 

 การใชธงชาติไทยในผลงานประเภทนี้จึงไมนําเสนอในมุมมองที่เปนดานลบ การ

วิพากษวิจารณ หรือเปนการตั้งคําถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับประเด็นที่ตองการจะสื่อสาร ซึ่งทั้งนี้ก็เปน

เรื ่องของความเขาใจรวมกันในบริบทสังคมไทยที ่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนปจจัยทาง

โครงสรางการปกครองที่เขมแข็งและเปนศูนยกลางทางจิตใจของประชาชนในชาติมาอยาง

ตอเนื่องยาวนาน 

 จากที่ไดกลาวมาขางตนเมื่อจําแนกผลงานสรางสรรคศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยที่

มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะ

ตามตารางที่ 7 นี้ 

 

ตารางที่ 7 รายช่ือศิลปนและผลงานประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

ในหลวงของชาวบาน สีนํ้า 150 x 100 2525 
1 

เกียรติศักด์ิ  

ผลิตาภรณ ในหลวงของคริสตชน สีนํ้า 173 x 110 2530 

2 สุวิชาญ เถาทอง รอรับเสด็จ ผสม 139 x 279 2530 

3 สุรสิทธิ์ เสาวคง 
พระพอฟาหลวงของ

ชาวไทย 
สีนํ้ามัน 180 x 270 2530 

ทรงพระเจริญ สีฝุน 145 x 200 2530 

สิริภูมิ สีอะคริลิค 145 x 180 2542 4 ไพรวัลย ดาเกล้ียง 
ใต ร วมพระบรมโพธิ

สมภาร 
สีอะคริลิค 120 x180 2545 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

ทุกวัฒนธรรมชายแดนใต

อยูรวมกันไดดวยพระบารมี 
สีอะคริลิค 175 x 230 2542 

5 พิชิต ไปแดน 
สายฝนบนยอดดอย 

พลิกฟนชีวิต 
สีอะคริลิค 

ไมทราบ

ขนาด 

ไมทราบ 

ปท่ีสราง 

5 พิชิต ไปแดน 
ความรักของพอคือพลัง

ชีวิต 
สีอะคริลิค 150 x 170 2545 

จากแนวพระราชดํา รัส

เศรษฐกิจพอเพียง 2 

สีนํ้ามันบน 

อลูมิเนียม 
157 x 229 2541 

เมตตา-การุณ 
สีนํ้ามันบน 

อลูมิเนียม 
165 x 200 2545 6 

เทิดเกียรติ 

หวังวัชรกุล 

ใตรมพระบารมี 

 

สีนํ้ามันและ 

สีอะคริลิคบนผาใบ 

ไมทราบ

ขนาด 
2550 

7 เทอดศักด์ิ พลซา ชีวิตท่ีพอเพียง สีอะคริลิค 140 x 195 2545 

 

 1. เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ ผลงาน“ในหลวงของชาวบาน” และ “ในหลวงของคริสต

ชน” ของเกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ ไดจัดวางธงชาติไทยไวในตําแหนงจําเพาะอยางเห็นไดชัด ศิลปน

จงใจที่นําธงชาติไทยไวคูหรือแทรกอยูกับพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้อาจเนื่องดวยแนวคิดการประดับธงชาติไทยคูกับพระบรมฉายา

ลักษณในสังคมไทยเปนแนวคิดหลักที่ทําใหศิลปนนํามาจัดองคประกอบเปนภาพผลงานจิตรกรรม

ในแนวเหมือนจริงโดยส่ือถึงการจัดวางองคประกอบของส่ิงดังกลาวในพื้นที่สวนตัวของศิลปนซ่ึงมี

ความสัมพันธกับแนวคิดเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากัตริย 

  ซึ่งธงชาติในผลงานของเกียรติศักด์ิไดเปนส่ิงสะทอนความสัมพันธระหวางธงชาติ

อันเปนตัวแทน (Representation) ของชาติ (Nation) กับสถาบันพระมหากษัตริย (Monarchy) ที่

เกี่ยวโยงอยูในสังคมไทยอยางเหนียวแนน ธงชาติที่ปรากฏนอกจากจะสื่อสารถึงความหมาย

สัญญะ (Signified) ของชาติไทยแลวก็ยังมีนัยยะที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยทับซอนอยู

อยางชัดเจน 
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 2. สุวิชาญ เถาทอง ผลงาน “รอรับเสด็จ” ของสุวิชาญ เถาทอง เปนผลงานจิตรกรรม

ผสมที่นําเสนอในรูปแบบเหมือนจริงโดยใชโทนสีขาว-ดําคลายกับภาพถายขาว-ดํา ศิลปนนําธง

ชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา  “ทรงพระเจริญ” มาจัดวางองคประกอบคูกับธงประจําพระองคของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยสมมุติเหตุการณการรอเขาเฝารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวของประชาชนชาวไทย กลุมหนึ่ง การที่ศิลปนใชธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา  “ทรงพระ

เจริญ” ซึ่งเปนธงที่สรางข้ึนมาประกอบพิธีการรับเสด็จ ยอมแสดงถึงความหมายสัญญะของธงชาติ

ไทยนั้นวาแสดงถึงความเปนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยกลางของสถาบันหลัก ธง

ชาติไทยในผลงานช้ินนี้จึงมีสัมพันธภาพที่ทับซอนระหวางชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริยไทย

อยางชัดเจน 

 3. สุรสิทธิ์ เสาวคง ผลงาน“พระพอฟาหลวงของชาวไทย” ของสุรสิทธิ์ เสาวคง เปน

รูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริงที่เนนการจัดวางสัญลักษณ (Symbol) ตาง ๆ อยางมีระเบียบแบบ

แผน ศิลปนนําร้ิวธงชาติไทยไวดานบนขององคประกอบแตอยูใตตราสัญลักษณประจําพระองค

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหเห็นวาศิลปนใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย

ไทยเปนอันดับแรกมากกวาสัญลักษณของความเปนชาติไทย ซึ่งแมธงชาติไทยจะเปนองคประกอบ

ที่ สําคัญอันหนึ่งในภาพ แตดวยสัดสวนที่มีขนาดไมใหญนัก  และตําแหนงในการจัดวาง

องคประกอบที่ถูกลดบทบาทความสําคัญ ทําใหเห็นวาธงชาติไทยที่ปรากฏเปนสวนหนึ่งของการ

ประดับเทานั้น โดยที่เนื้อหาหลักศิลปนเนนความสําคัญของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

มากกวา อยางไรก็ตามศิลปนจงใจใหบริบทของสถาบันพระมหากษัตริยเปนแกนกลางของเนื้อหา

โดยสรางภาพลักษณของสภาพแวดลอมและใชสัญลักษณที่เกี่ยวของควบคูกันเพื่อส่ือความ

หมายถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในบริบทความเปนชาติไทย  

 4. ไพรวัลย ดาเกลี้ยง  ผลงาน“ทรงพระเจริญ” “สิริภูมิ” และ“ใตรวมพระบรมโพธิ

สมภาร” ของไพรวัลย ดาเกล้ียง เปนผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงที่จําลองเหตุการณโดยทั่วไป

ของชาวบานซึ่งมีความเก่ียวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยไมทางตรงก็ทางออม ศิลปนจัดวาง

องคประกอบภาพแบบฉากละครคือไมไดถายทอดความเปนจริงเสียทั้งหมด แตสรางภาพตาง ๆ 

ข้ึนมาเพื่อสมมุติสถานการณเสมือนจริงข้ึน ซึ่งศิลปนไดใชธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา  “ทรงพระ

เจริญ” รวมกับธงสีเหลืองประจําพระองคและภาพพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เปนสัญลักษณในการเลาเร่ืองที่ ส่ือสารถึงเร่ืองราวในชีวิตของคนไทยทั่วไปที่มี

สัมพันธภาพกับสถาบันพระมหากษัตริยโดยแทรกอยูกับชีวิตประจําวัน  
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  ผลงานของไพรวัลยไดส่ือสารถึงความจงรักภักดีของประชาชนในระดับกลางและ

ระดับลางผานภาพชาวชนบทและชาวบานธรรมดาที่แสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย

ดวยสัญลักษณของพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ธงสีเหลืองประจํา

พระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา  “ทรงพระเจริญ” ธงชาติ

ไทยในผลงานของศิลปนจึงสื่อสารถึงบริบทอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยอยูอยางชัดเจน 

บทบาทของธงชาติไทยในผลงานดังกลาวจึงไมเพียงนําเสนอเปนส่ิงอันเปนสัญลักษณของความ

เปนชาติไทยเทานั้น หากแตยังสะทอนความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนชาวไทยที่มีตอ

สถาบันพระมหากษัตริยอยางสูงยิ่งเทียบเทากับความเปนชาติไทยเลยทีเดียว 

 5. พิชิต ไปแดน ผลงาน“ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยูรวมกันไดดวยพระบารมี” “สาย

ฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต” และ“ความรักของพอคือพลังชีวิต” ของพิชิต ไปแดน นําเสนอเปน

รูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริง ศิลปนจําลองวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความสัมพันธกับสถาบัน

พระมหากษัตริยผานสัญญะของพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ธงสี

เหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระ

เจริญ” ศิลปนไดถายทอดภาพชีวิตประจําวันของชาวบานชนชั้นกลางเพื่อตองการสื่อถึงชนช้ันที่

เปนคนหมูมากในสังคมไทยวามีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยดวยการประดับธงชาติ

และสัญลักษณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย 

  โดยเฉพาะธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา  “ทรงพระเจริญ” เปนเสมือนส่ิงที่เปน

สัญลักษณความเปนชาติไทยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางชัดเจน เมื่อศิลปนนําส่ิง

ดังกลาวมาใชในผลงานนั้นยอมแสดงทัศนคติของศิลปนเองที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริยใน

แงมุมของการเทิดทูน ซึ่งเปนการแสดงความจงรักภักดีของชาวบานธรรมดาที่ใชสถาบัน

พระมหากษัตริยเปนประดุจขวัญกําลังใจและที่ยึดเหนี่ยวทางใจในการดํารงชีวิตประจําวัน ส่ิงที่

ปรากฏในภาพผลงานของศิลปนก็อาจจะสามารถพบเห็นไดในสถานการณที่เปนจริงในยุคปจจุบัน 

หรือในหวงเวลาแหงการเฉลิมพระเกียรติวาระตาง ๆ ดังนั้นธงชาติที่ปรากกฎในผลงานของพิชิตจึง

เปนสัญญะที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยไทยอยางชัดเจนที่สุด 

 6. เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล  ผลงาน “จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2” 

“เมตตา-การุณย” และ“ใตรมพระบารมี” ของเทิดเกียรติ หวังวัชรกุล เปนผลงานจิตรกรรมที่ทิ้งรอย

พื้นผิวอยางนาสนใจและโดดเดนเปนพิเศษ แมวาโดยปกติศิลปนจะสรางสรรคผลงานในลักษณะ

เปนมุมเล็ก ๆ ของวิถีชีวิตเมือง แตผลงานที่นํามาศึกษาทั้ง 3 ชิ้นนี้ ศิลปนไดนําธงชาติไทยมาจัด

วางประดับคูกับธงสีเหลืองประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมกับตรา
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สัญลักษณประจําพระองค ศิลปนเลือกวางสัญลักษณดังกลาวบนพื้นที่ที่สามารถพบเห็นไดจริงใน

สังคมไทย เปนการเนนย้ําและสะทอนความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยตอสถาบัน

พระมหากษัตริยผานการประดับสัญลักษณทั้งสามในมุมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน  

  ธงชาติที่ปรากฏในผลงานมิไดถูกหยิบยกข้ึนอยางไมมีเหตุผล แตเปนการจัดวาง

ตามบริบทการประดับธงชาติไทยควบคูกับ ธงสีเหลืองและตราสัญลักษณประจําพระองคของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อันเปนการสรางสัญลักษณโดยรวมใหเกี่ยวของกับบริบทของเนื้อหา

การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางงายและชัดเจนตรงประเด็น ซึ่งแมวา

แงมุมในการนําเสนอของศิลปนจะพบละเลยการจัดองคประกอบที่เนนความอลังการ แตการ

สอดแทรกสัญลักษณธงชาติใหอยูในภาพของชีวิตประจําวัน ยอมส่ือสารใหเห็นถึงความสัมพันธที่

เหนียวแนนระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชนชาวไทยไดอยางดีที่สุด 

 7. เทอดศักด์ิ พลซา  ผลงาน “ชีวิตที่พอเพียง” ของเทอดศักด์ิ พลซา เปนจิตรกรรม

แบบเหมือนจริงที่นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสรางสรรคผานภาพวาดที่นําภาพลักษณสภาพ

ความเปนอยูของชาวบานแถบชนบทของไทยโดยใชธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” 

ธงสีเหลืองประจําพระองค และภาพพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน

สัญลักษณในการเชื่อมโยงถึงเนื้อเร่ืองที่ตองการนําเสนอ ศิลปนเนนใหธงสีเหลืองประจําพระองคไว

ในสวนหนาทับบนธงชาติไทยขนาดเล็ก ซึ่งสามารถตีความถึงการใหความสําคัญกับสถาบัน

พระมหากษัตริยมากกวาสถาบันชาติ หรืออาจจะเปนความสําคัญที่มากอนชาติ แมธงชาติไทยจะ

อยูในตําแหนงที่ถูกบดบังดวยความจงใจของศิลปน แตธงชาติไทยที่ปรากฏก็ไดใหความหมายใน

เชิงยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยผานการประทับของคําวา  “ทรงพระเจริญ” ซึ่งมีความหมาย

ในตัวเองอยูแลว 

 จากผลงานศิลปะของศิลปนที่สรางสรรคออกมาในแนวทางเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริยไทยที่นํามาศึกษามักออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรมแบบที่อางอิงกับสภาพ

ความเปนจริง หรืออาจจะไดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เห็นจริงในสังคมไทย นั้นคือความสัมพันธที่

ประชาชนไทยมีตอสถาบันพระมหากษัตริยอันมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนสัญลักษณที่

สําคัญที่สุดของสถาบันหลักของชาติอันนี้  

 การใชธงชาติไทยในผลงานประเภทดังกลาวนี้เปนไปลักษณะที่ไมแสดงภาพลักษณที่

เดนชัด จะสังเกตไดวาการใชธงชาติไทยในผลงานจะเปนตัวเสริมเนื้อเร่ืองมากกวาจะเปนสวนนํา

เร่ือง ทั้งนี้อาจจะเนื่องดวยศิลปนตองการนําเสนอในสาระที่เกี่ยวของกับการเฉลิมพระเกียรติ

มากกวาเนนประเด็นความเปนชาติ ซึ่งส่ิงที่ปรากฏทําใหพิจารณาถึงการใหความสําคัญของธงชาติ
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ไทยที่มีบริบทอันเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทยอยางเดนชัด ที่สําคัญการใชธง

ชาติไทยในผลงานประเภทนี้ไดแสดงออกถึงเจตจํานงของความเปนชาติที่มีสถาบันพระมหากษัตริย

เปนแกนกลางของชาติเปนสําคัญที่สุด 
 
 สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย 
 ศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะออกมาในแนวสะทอนประเด็นความเปนชาติใน

สังคมไทยมักใชธงชาติไทยเปนตัวส่ือสารถึงแนวคิดชาตินิยมที่ถูกบมเพาะข้ึนในประวัติศาสตรไทย 

ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานของศิลปนกลุมนี้จะมีประเด็นทางความคิดที่เกี่ยวโยงกับสภาวะของ

ความเปนชาติในสังคมอยางเขมขน ซึ่งอาจจะเกิดจากการแพรนโยบายชาตินิยมของรัฐไทยที่มีมา

อยางตอเนื่อง หรืออาจจะเกิดจากการที่ศิลปนเองไดต้ังคําถามถึงการมีอยูจริงของสภาวะความเปน

ชาติ แมกระทั่งสะทอนความคลั่งชาติผานแงมุมธรรมดาที่คนทั่วไปอาจจะมิไดสังเกต อยางไรกต็าม

สัญลักษณของธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานประเภทนี้ยอมสงผลตอการรับรูของผูคนในแงมุม

อยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวโยงกับลัทธิชาตินิยมไทยในสังคมรวมสมัย 

 ศิลปนที่ใชภาพลักษณธงชาติไทยในผลงานประเภทนี้มักใหความหมายของธงชาติไทย

เปนภาพสะทอนถึงชาตินิยมที่ปรากฏอยูในบริบทตาง ๆ ในสังคมไทย ศิลปนไดนําภาพและ

ความหมายของสัญญะธงชาติไทยมาใชในผลงานเพื่อมุงหวังการส่ือสารเชิงความคิดที่เกี่ยวกับ

ความเปนชาติ ซึ่งอาจจะเปนการต้ังคําถามสภาวะของชาติไทยที่กําลังเปนอยู หรืออาจจะแสดงถึง

ความเปนชาตินิยมที่มีรูปแบบอันหลากหลายซุกซอนอยูในสังคมไทยอยางแนบเนียน หรือศิลปน

บางคนอาจจะใหคุณคาของสัญญะธงชาติเพียงเพราะมันเปนปรากฏการณชาตินิยมที่เกิดข้ึน ณ 

หวงสมัยดังกลาวเฉพาะที่ เฉพาะเวลาเทานั้น 

 ภาพสัญลักษณของธงชาติไทยไมวาจะเปนภาพผืนธงชาติหรือสัญลักษณของแถบสี 3 

สี 5 แถบ ไดถูกศิลปนนํามาใชอยางไรขีดจํากัด นั้นหมายถึงรูปแบบการนําเสนอทางศิลปะอัน

หลากหลายไดนํามาเปนกระบวนการที่ศิลปนสรางสรรคผลงานศิลปะข้ึนโดยรับใชแนวคิดในการ

สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดเปนส่ิงสําคัญที่ผลักดันใหศิลปน

สรางผลงานในเชิงความคิดมากกวาการยึดถือในรูปแบบการนําเสนอ ผลงานในประเภทนี้นอกจาก

จะเต็มไปดวยความหลากหลายและประเด็นขบคิดอันซับซอนแลว ผูดูยังตองขบคิด (Thinking) 

และถอดรหัส  (Decoding) กับส่ิงที่ปรากฏมากกวาที่จะเปนการเสนอคําตอบแบบปรนัย 

(Objective) หากแตเสมือนวาศิลปนเปนผูต้ังโจทย (Questioner) ผานแนวคิดและผูดูเปนผูตอบ

โจทย (Respondents) โดยการตีความจากบริบทตาง ๆ อันเกี่ยวของ 
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 จากที่ไดกลาวมาขางตนเม่ือจําแนกผลงานสรางสรรคศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยที่มี

เนื้อหาสะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตาม

ตารางที่ 8 นี้ 

 

ตารางที่ 8 รายช่ือศิลปนและผลงานประเภทสะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

Red, white and Blue  สีนํ้ามัน 140 x 170 2549 

The Blue Flag No.1 สีนํ้ามัน 150 x 110 2549 

The Blue Flag No.2 สีนํ้ามัน 150 x 110 2549 

The Blue Flag No.3 สีนํ้ามัน 70 x 100 2549 

The Gray Flag No.1 สีนํ้ามัน 70 x 100 2549 

The Gray Flag No.2 สีนํ้ามัน 70 x 110 2549 

The Substance of 

Red, White and Blue 

No.1 

สีนํ้ามัน 170 x 160 2549 

The Substance of 

Red,White and Blue 

No.2 

สีนํ้ามัน 70 x 110 2549 

The Substance of 

Red,White and Blue 

No.3 

สีนํ้ามัน 240 x 400 2549 

The Substance of 

Red,White and Blue 

No.4 

สีนํ้ามัน 240 x 140 2549 

The flag ภาพพิมพโลหะ 38 x 56 2549 

1 นที อุตฤทธิ์ 

yellow flag with olive 

green sky 
สีนํ้ามัน 225 x 195 2551 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

Yellow is all No.1  สีนํ้ามัน 225 x 195 2551 

Yellow is all No.2  สีนํ้ามัน 140 x 170 2551 

Yellow is all No.3  สีนํ้ามัน 140 x 170 2551 
1 นที อุตฤทธิ์ 

Dream สีนํ้ามัน 104 x 122 2551 

อาบ 

เตียงเหล็ก, หลอดฟลูออเรส

เซนท, อุปกรณไฟฟา,  

เคร่ืองจับสัญญาณความรอน 

ไมทราบ

ขนาด 

2540-

2541 

2 
นพไชย 

อังควัฒนะพงษ 

รักรุนใหม  

หมอหุงชาวไฟฟา, กระทะ, 

หลอดฟลูออเรสเซนท 

ชนิดกลม, อุปกรณไฟฟา, 

นาฬิกาตัดสัญญาณไฟฟา 

ไมทราบ

ขนาด 

2538-

2539 

ยา 

 

ตูไมสัก (ตูเย็น), ขวดนํ้า 

โซดา, หลอดฟลูออเรสเซนท, 

อุปกรณไฟฟา, ลอเล่ือน 

ขนาดผัน 

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2540-

2541 

2 
นพไชย  

อังควัฒนะพงษ 

ลิมโบ 

หลอดฟลูออเรสเซนท, 

เคร่ืองจับสัญญาณความรอน,  

อุปกรณไฟฟา 

ขนาดผัน 

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2541 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #1  

(เกียรติยศ)  
ภาพถายสี c print 35 x 29 2548 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #2  

(ซาบซึ้ง) 
ภาพถายสี c print 24 x 29 2548 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #2  

(หอม) 
ภาพถายสี c print 24 x 29 2548 

3 
มานิตย  

ศรีวานิชภูมิ 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #4   

(อนาคต) 
ภาพถายสี c print 57 x 47 2548 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

3 
มานิตย  

ศรีวานิชภูมิ 

พิ้ง ขาว นํ้าเงิน #5 

(วาตามฉัน) 
ภาพถายสี c print 35 x 29 2548 

เราสูตาย สีนํ้ามัน 60 x 80 2540 

รวมกันเชียร สีนํ้ามัน 90 x 130 2540 4 สันติ ทองสุข 

มองไมเห็น เทคนิคผสม 150 x 120 2548 

5 
วสันต  

สิทธิเขตต 

คุณเปนคนไทย 

รึเปลา 

สีอะครีลิค 

บนผาใบและวิดีโอ 
200 x 360 2548 

6 
สาครินทร  

เครือออน 

นางกวัก 

วิกฤตการณ 

2548 

วีดีโออินสตอลเลชั่น 

ขนาดผัน 

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2548 

7 
สุธี  

คุณาวิชยานนท 

ปลูกฝง 

 

ส่ือผสม, ไม, แสงไฟ,  

สีอะครีลิค, ผา 

ขนาดผัน 

แปรเปล่ียน 

แปลงได 

2548 

 

 1. นที อุตฤทธิ์ ผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันและภาพพิมพโลหะ (Etching) ของนที      

อุตฤทธ์ิ 16 ชิ้น ที่นํามาศึกษาประกอบไปดวย “Red, white and Blue”, “The Blue Flag No.1”, 

“The Blue Flag No2”, “The Blue Flag No.3”, “The Grey Flag No.1”, “The Grey Flag No.2”, 

“The Substance of Red, White and Blue No.1”, “The Substance of Red, White and Blue 

No.2”, “The Substance of Red, White and Blue No.3”, “The Substance of Red, White and 

Blue No.4”, “The Flag” (Etching), “Yellow flag with olive green sky”, “Yellow is all No.1”, 

“Yellow is all No.2”, “Yellow is all No.3” และ “Dream” เปนผลงานที่สรางข้ึนแบบจิตรกรรม

เรียบเนียนขอบคม (Liner Style) ผลงานในชุดดังกลาวนี้ศิลปนนําภาพลักษณของธงชาติไทยที่

คลายกับภาพถายหรือภาพประกอบในหนังสือแบบเรียนชุด ก.ไก - ฮ. นกฮูก มาเปนตนแบบการ

นําเสนอ ศิลปนเนนหนักในการขบคิดประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสภาวะความเปนชาติ หรือ

อาจจะกลาวไดวาศิลปนตองการต้ังคําถามถึงความมีอยูของชาตินิยมผานภาพลักษณของธงชาติ

ไทย (Image of Thai Flag) 
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  ศิลปนเลือกที่จะปฏิเสธการสรางบริบทอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากธงชาติไทย แตเนนไป

ที่การสรางโทนสีที่แตกตางจากสภาพความเปนจริงไปสูสภาวะหยุดนิ่งชั่วขณะ ผลงานชุดโทนสี

เหลืองที่ปรากฏเปนภาพธงชาติไทยมีความเกี่ยวโยงกับปรากฏการณของเส้ือเหลืองในวาระเฉลิม

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 อยางเห็นไดชัด 

ศิลปนต้ังใจที่จะสะทอนชาตินิยมไทยผานปรากฏการณดังกลาวในรูปของธงชาติสีเหลือง หรือธง

ชาติในโทนสีหมนยอมทําใหผูดูวิเคราะหถึงความเปนไปในสังคมที่สภาวะความเปนชาติอยูใน

บรรยากาศที่มืดมนเต็มไปดวยภาวะที่ไมกระจางชัด การที่ศิลปนบิดเบือนความสดใสของสีตาม

ธรรมชาติของธงชาติไทยนั้นก็ยอมแสดงใหเห็นถึงการนํากระเด็นที่เกี่ยวของกับความหมายสัญญะ 

(Signified) ของธงชาติมาสรางสรรคผานภาพสัญญะของธงชาติไทย (Signifier)  

  ผลงานในชุดนี้ของนทีจึงเปนเสมือนโจทยใหผูดูไดขบคิดถึงประเด็นส่ิงใดสิ่งหนึ่งอัน

เกี่ยวของกับสัญลักษณของธงชาติไทย ซึ่งศิลปนไมเพียงแตจะไมไดใหแนวทางคําตอบในประเด็น

ดังกลาว แตกลับยังซอนคําถามอันเกี่ยวกับความเปนไปทางการเมืองในยุครวมสมัยอีกดวย และ

เมื่อจัดผลงานศิลปะตามประเภทของการใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยมแลว ผลงานของนที

จึงเปนผลงานที่จัดอยูในกลุมที่ใชสัญลักษณธงชาติไทยในการสะทอนประเด็นความเปนชาติใน

สังคมไทยอยางชัดเจน 

 2. นพไชย อังควัฒนะพงษ  ผลงาน “อาบ”, “รักรุนใหม”, “ยา” และ“ลิมโบ” ของนพ

ไชย อังควัฒนะพงษ เปนผลงานส่ือประสมที่นําลักษณะของแถบสีธงชาติไทยมาใชเปนสวนสําคัญ

ในการสรางสรรคผลงาน ศิลปนนําสัญลักษณธงชาติไทยที่ซุกซอนและปรากฏอยูในที่ตาง ๆ ใน

สังคมมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค ศิลปนเลือกที่จะสรางสรรคผลงานดวยวัสดุสําเร็จ 

(Readymade Object) มาประกอบสรางข้ึนเปนผลงาน ทั้งนี้อาจเนื่องดวยศิลปนตองการใชหนาที่

ของวัตถุตาง ๆ เหลานนั้นเปนตัวเชื่อมเร่ืองราวไปสูจุดมุงหมายในการนําเสนอ 

  ศิลปนไดมีประสบการณเห็นแถบสีของธงชาติไทยที่พบตามวัตถุและสถานที่ตาง ๆ 

ทําใหเชื่อมโยงไปถึงความหมายของสัญลักษณของธงชาติไทย การที่ศิลปนเลือกใชหลอดฟลูออเส

เซนท (Fluorescent lamps) ในการสรางแถบสีธงชาติไมพียงแตจะนําเสนออยางส่ือใหม (New 

Media) เทานั้น หากแตยังหมายถึงการสองแสงสวางภาพสัญลักษณธงชาติไทยที่อาบไปทุกอณู

ของสังคม และนั่นก็เปนการบรรจุไวซึ่งแนวคิดชาตินิยมแบบแทรกซึม เชน ผลงานชุด “ลิมโบ” ที่

ศิลปนเลือกที่จะละทิ้งวัตถุทางศิลปะ (Art Object) และเปล่ียนไปสูการใชแสงไฟในการสรางมิติ

และพ้ืนที่ทางศิลปะ (Art Space) ข้ึนโดยเลือกใชแถบสีของธงชาติไทยมาเปนองคประกอบหลัก

ของเนื้อหา 
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  ผลงานของนพไชยที่นํามาศึกษาชุดนี้ไดปรากฏรองรอยแนวคิดผานบทสัมภาษณ

ของ มานิต ศรีวานิชภูมิ ในสูจิบัตรนิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม ซึ่งเปนขอมูลอันสําคัญในสมมุติฐาน

เกี่ยวกับแนวคิดชาตินิยมผานสัญลักษณธงชาติไทย ศิลปนไดนําภาพลักษณธงชาติไทยมา

ประกอบเขากับวัสดุสําเร็จรูปจนเกิดเปนวัตถุศิลปะข้ึน ซึ่งไมเพียงแนวความคิด (Concept) ของ

ศิลปนที่ต้ังคําถามเร่ืองชาตินิยมไทยเทานั้น แตยังเปนการต้ังโจทยเร่ืองการสรางสรรคดวยวัสดุ 

(Material) ที่ไมไดอยูในบริบททางศิลปะอีกดวย 

 3. มานิตย ศรีวานิชภูมิ ผลงานภาพถายของมานิตย ศรีวานิชภูมิที่นํามาศึกษา 6 ชิ้น 

ประกอบไปดวย “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1 (เกียรติยศ)”, “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2 (ซาบซึ้ง)”, “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #3 

(หอม)”, “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #4 (อนาคต)”  “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #5 (วาตามฉัน)” และ “พิง้ ขาว น้าํเงนิ #6 

(ตามฉันมา)” เปนผลงานที่ตางจากศิลปนทานอ่ืนที่นํามาศึกษาในเร่ืองเทคนิคการนําเสนอผลงาน

ผานภาพถาย ซึ่งแมผลงานของมานิตยจะเปนภาพถายซึ่งไมคอยไดอยูในบริบทวิจิตรศิลป (Fine 

Art) ในยุคอดีต แตสําหรับปจจุบันแลวภาพถาย (Photography) นับเปนส่ือที่สามารถถายทอด

ออกมาเปนงานศิลปะได โดยเฉพาะผลงานในชุดที่นํามาศึกษานี้ก็จะเห็นไดชัดวามีความแตกตาง

จากผลงานภาพถายโดยท่ัวไป แตศิลปนไดจัดฉากข้ึนมาแลวถายภาพเพื่อนําเสนอประเด็นทาง

ความคิดมากกวาจะเนนไปที่คุณคาทางความงาม 

  ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานชุดนี้ศิลปนจงใจที่จะแสดงความชัดเจนคอนขางมาก 

ทั้งนี้เนื่องดวยแนวคิดที่ศิลปนเองตองการสะทอนแนวคิดชาตินิยม ความรักชาติ ความคล่ังชาติ ที่

อยูในบริบทตาง ๆ ในสังคมไทยผานสัญลักษณของธงชาติไทยอันเปนเคร่ืองหมายรูปธรรม ศิลปน

ใชธงชาติไทยเปนตัวเชื่อมโยงเขาสูประเด็นชาตินิยมและใชภาพลักษณของผูชายชุดสูทสีชมพูอัน

หมายถึงผูที่มีอํานาจสังคมเปนผูแสดงบทบาทรวมกับธงชาติไทย ศิลปนจงใจที่จะเสียดสีประชด

ประชันชาตินิยมที่มีการปลุกข้ึนใหมในยุครวมสมัย ซึ่งแมผลงานชุดนี้จะมิไดสรุปถึงประเดน็แนวคิด

ชาตินิยมวาควรจะมีทิศทางอยางไร แตก็เปนสวนสะทอนที่สําคัญในการส่ือสารไปสูสังคมให

ตระหนักถึงการใชชาตินิยมในเสนทางที่ไมคล่ังไคลจนเกิดขอบเจตที่สมเหตุสมผล 

 4. สันติ ทองสุข ผลงาน “เราสูตาย”, “รวมกันเชียร”และ “มองไมเห็น” ของสันติ ทอง

สุข มีรูปแบบการแสดงออกเปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติที่ศิลปนจงใจทิ้งรอยฝแปรงอันหยาบและ

แสดงความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง ศิลปนต้ังใจที่นําเสนอประเด็นชาตินิยมที่แสดงออกมาในรูปของ

การเชียรกีฬา ซึ่งการเชียรกีฬาแมจะเปนเร่ืองที่ธรรมดา แตแทที่จริงแลวการเชียรกีฬายอมมีการ

แบงฝกฝายที่ชัดเจนที่สุด การตอสูในเกมกีฬาดานหน่ึงคือการกระชับสัมพันธภาพระหวางมนุษย

ดวยกัน แตดานหนึ่งก็ซุกซอนคติชาตินิยมอยูมากพอที่จะกอใหเกิดการคลั่งชาติได 
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  โดยเฉพาะการเชียรกีฬาระหวางชาตินั้นมักมีการนําธงชาติเขารวมเชียร ซึ่งเปน

สัญลักษณที่แสดงถึงฝงฝายอันเปนการบงบอกสถานะความแตกตางในเร่ืองของชาติ การเชียรจึง

ไมตางจากการสรางอัตลักษณของแนวคิดความเปนชาติแตละชาติผานพิธีกรรมการเชียรและ

สัญลักษณตาง ๆ โดยมีธงชาติเปนเสมือนประธานในการดําเนินพิธีกรรมนั้น  

  ทั้งนี้การใชสัญลักษณธงชาติในผลงานของสันติ จึงเปนไปเพื่อเสียดสี (Sarcastic) 

ลอเลียน (Parody) และสะทอนชาตินิยมที่อยูในรูปแบบของการเชียรกีฬาที่เปนเสมือนภาพตัวแทน 

(Representation) ของแนวคิดชาตินิยมที่ยังคงดํารงอยูตราบจนปจจุบันผานการปลุกเราความรัก

ชาติดวยพิธีกรรมที่เรียกวาการเชียรกีฬา 

 5. วสันต สิทธิเขตต  ผลงาน “คุณเปนคนไทยรึเปลา” ของวสันต สิทธิเขตต เปน

ผลงานผสมกันระหวางจิตรกรรมและภาพเคลื่อนไหว สัญลักษณธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงาน

ศิลปนถูกทําใหกลายเปนแถบสีพื้นหลังที่มีรูปหนานักการเมืองอยูบนผืนภาพ ภาพเคล่ือนไหวบน

จอโทรทัศนเปนใบหนาของศิลปนที่กําลังพูดอยู ซึ่งเปนสวนที่เลาเร่ืองหลักในผลงานช้ินนี้ ดังนั้นธง

ชาติไทยที่ปรากฏจึงเปนสวนที่เสริมใหเนื้อหาของศิลปนดูจําเพาะเจาะจงใหเกี่ยวของกับชาติไทย

มากยิ่งข้ึน 

  ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานช้ินนี้เปนส่ิงที่ส่ือถึงชาติไทย เมื่อมีใบหนานักการเมอืง

ประกอบเขากันจึงเชื่อมโยงความหมายวาเปนนักการเมืองไทย และนําไปสูประเด็นชาตินยิมของรัฐ

ในยุครวมสมัยที่พยายามปลุกสํานึกความเปนชาติผานกลไกทางการเมือง ทั้งนี้ยอมสัมพันธกับ

ผลประโยชนของรัฐที่ไดใชลัทธิชาตินิยมเปนเคร่ืองมืออันสําคัญในการที่จะไดมาซึ่งอํานาจ 

  อยางไรก็ตามจากสัญญะ (Sign) ที่ปรากฏอาจจะสรุปไดหลายแนวทางเพราะดาน

หนึ่งผลงานชิ้นนี้เกี่ยวพันธกับการเมือง แตเปนการเมืองในบริบทการสถาปนาแนวคิดชาตินิยมของ

ฝายรัฐ ดังนั้นสวนสําคัญหาใชเร่ืองการเมืองหากแตเปนการสะทอนชาตินิยมของฝายรัฐที่ศิลปนใช

ธงชาติไทยในการเปนรหัส (Code) หนึ่งที่นําไปสูการตีความเกี่ยวกับชาติไทยไดเปนอยางดี 

 6. สาครินทร เครือออน ผลงานวีดีโออินสตอลเลชั่น (video installation) ชื่อ 

“นางกวัก วิกฤตการณ 2548” ของสาครินทร เครือออน เปนตัวอยางการใชธงชาติไทยผสมเขา

กับสัญญะทางวัฒนธรรมด้ังเดิมโดยสังเกตจากภาพของนางกวัก ศิลปนไดผสานระหวางความเชื่อ

เร่ืองราวทางจิตวิญญาณและส่ิงศักด์ิสิทธิ์แบบเกากับความเชื่อในลัทธิชาตินิยมตามแบบยุค

สมัยใหมใหเปนเนื้อหาเดียวกัน ซึ่งผลงานที่ปรากฏยอมแสดงออกใหเห็นถึงความเปนชาติไทยที่

เต็มไปดวยส่ิงตาง ๆ อันเปนลูกผสม (Hybrid) ทางแนวคิดจนเกิดเปนวัฒนธรรมทางสังคมไทยที่มี

แบบฉบับเฉพาะตัว 
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  ธงชาติไทยที่ปรากฏศิลปนจงใจสื่อถึงความเปนชาตินิยมไทยโดยวิพากษชาตินยิมที่

มีอยูในหวงเวลานั้นวาเปนประดุจสินคาที่ใชวัตถุทางไสยศาสตรคือนางกวักชวยบันดาลใหเกิด

ความนาสนใจตามคติรานคาทั่วไปในสังคม ศิลปนสะทอนถึงแนวชาตินิยมที่ถูกทําใหครอบงําให

เขาไปในทุก ๆ บริบทในสังคมผานนโยบายตาง ๆ ของรัฐที่อางถึงความเปนชาติไทย  

 7. สุธี คุณาวิชยานนท ผลงานส่ือประสมที่สรางจากไม แสงไฟ สีอะครีลิค ผา ชื่อ 

“ปลูกฝง” ของ สุธี คุณาวิชยานนทไดสรางประสบการณจําลองในการปลูกฝงชาตินิยมใน

สังคมไทยไดอยางตรงไปตรงมา ศิลปนสรางสถานที่และสถานการณจําลองเสมือนเปนโรง

ภาพยนตร (Cinema) หองฉายภาพยนตร หรือแมกระทั่งหองเรียน (Classroom) เมื่อผูดุเขาไปใน

พื้นที่ดังกลาวและไดรับประสบการณทางการเห็นภาพแสงไฟรูปธงชาติไทยที่ปรากฏข้ึนเพียง

ชั่วขณะกจะทําใหผูดูมีภาพของธงชาติไทยติดตาและตรึงอยูในความทรงจํา 

  ศิลปนตองการจะเสียดสีการบมเพาะชาตินิยมที่มีอยูในระบบการเรียนและการ

แสดงตาง ๆ ในสังคมไทยผานภาพของธงชาติที่มีความหมายถึงชาติไทย ธงชาติไทยที่ใชในผลงาน

จึงเปนภาพตัวแทนแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทย ศิลปนเลือกที่จะใชวิธีการที่ตางจากการ

สรางสรรคผลงานในรูปแบบอ่ืน ๆ และเนนมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับผูดูเปนหลัก ซึ่งผูดูเองก็

กลายเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหผลงานชิ้นนี้ประสบความสําเร็จโดยประเมินจากความทรงจํา

อันปรากฏเปนภาพธงชาติไทยปรากฏข้ึนในจิตสํานึกของแตละคน ซึ่งเปรียบเสมือนสรางสํานึก

ความรักชาติใหปรากฏข้ึนในจิตใจของคนไทยนั่นเอง 

 จากผลงานศิลปะของศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะออกมาในแนวทางสะทอน

ประเด็นความเปนชาติในสังคมไทยที่นํามาศึกษามีรูปแบบการสรางสรรคที่หลากหลายอันไดแก 

ผลงานจิตรกรรม ภาพถาย ส่ือประสม และศิลปะแบบอินสตอเลชั่นที่ใชปจจัยของพื้นที่เปนบริบท

หลักในการสําเสนอผลงาน ทั้งนี้อาจจะเนื่องดวยแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดเชิงนามธรรมที่ไม

สามารถสรางข้ึนใหปรากฏเปนอะไร ๆ ไดอยางตัว ศิลปนจึงเนนไปที่สรางสรรคผลงานโดยอางอิง

กับประเด็นทางความคิดเปนหลักมากกวาจะเนนไปที่เนื้อหาทางความงามหรืออารมณความรูสึก 

 การใชธงชาติไทยในผลงานประเภทดังกลาวนี้ถือวาศิลปนจงใจใชธงชาติไทยใหเปนตัว

เลาในสัดสวนที่ชัดเจน ศิลปนบางคนกลาที่จะใชภาพธงชาติอยางโจงแจงมาเปนสวนนําเสนอ 

ศิลปนบางคนตองสรางสถานการณจําลองข้ึนมาเพื่อสรางประสบการณใหกับผูดูโดยท่ีใช

สัญลักษณธงชาติไทยไดอยางคมคาย แตถึงอยางไรก็ตามแนวคิดความเปนชาติหรือชาตินิยมใน

สังคมไทยยอมเปนประเด็นแนวคิดอันสําคัญที่สุดที่ทําใหศิลปนในกลุมนี้สรางสรรคผลงานข้ึนมาได

อยางประสบผลสําเร็จ 
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 สะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 
 ศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาสะทอนความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาค

ประชาชนมักมีการนําเนื้อเร่ืองของเหตุการณความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในวาระ

ตาง ๆ เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานเปนสําคัญ ศิลปนเหลานี้ไมวาจะมีผลงาน

รูปแบบใดก็ตาม หากแตเมื่อเกิดปรากฏการณทางการเมืองข้ึน ก็จะนําส่ิงที่เกิดข้ึนมาเปนขอมูลอัน

สําคัญในการที่นําไปสูกระบวนการคิดและผลิตเปนผลงานทัศนศิลปข้ึน 

 แนวทางการแสดงออกในเชิงสะทอนความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชนมี

ลักษณะที่เกี่ยวโยงกับแนวทางสรางสรรคแบบศิลปะเพื่อชีวิต (Art for Life.) หรืออาจจะกลาวไดอีก

ทางหนึ่งวาเปนแนวทางที่พัฒนาอยางไมเปนแบบแผนจากการสรางสรรคของกลุมแนวรวมศิลปน

แหงประเทศไทยในชวงหลัง 14 ตุลาฯ 16 สัญลักษณของธงชาติไทยที่ปรากฏข้ึนบนผลงานจึงเปน

เร่ืองที่เกี่ยวพันกับเหตุการณทางการเมืองอยางเดนชัด  

 ธงชาติไทยในผลงานของศิลปนที่เลือกนํามาศึกษานี้จึงเปนสัญญะที่สําคัญอันนําไปสู

เนื้อหาที่ไมสลับซับซอน เพราะหากไดรับทราบถึงประวัติศาสตรความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ

ไทย ก็ยอมจะเขาใจวาศิลปนไดใชสัญลักษณธงชาติไทยเปนตัวส่ือสารถึงความเปนชาติที่มี

การเมืองเปนกลจักรที่สําคัญยิ่ง ชาตินิยมที่เปนมายาคติบรรจุในภาพธงชาติไทยในผลงานประเภท

นี้จึงเปนชาตินิยมที่ถูกผูกขาดกับการเขารวมตอสูของเหลามวลประชาชนและนํามาซ่ึงการสูญเสีย 

หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาการสูญเสียในการเคล่ือนไหวทางการเมืองเปนตัวสรางชาตินิยมใหกับ

สัญลักษณของธงชาติไทย และถึงแมวาบางครั้งความเปนชาติในเหตุการณทางการเมืองอาจจะ

มิไดมีความเขมขนรุนแรง อาทิ เหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 แตเม่ือศิลปนนําสัญลักษณของธงชาติ

ไทยซ่ึงแสดงอัตลักษณของความเปนชาติไทยมานําเสนอผลงานดังกลาว จึงถือเปนลูกผสมระหวาง

แนวคิดชาตินิยม (Nationalism) และศิลปะเพื่อการเมือง (Art for politics) ผานรูปลักษณที่ปรากฏ 

จากที่ไดกลาวมาขางตนเมื่อจําแนกผลงานสรางสรรคศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยที่มีเนื้อหา

สะทอนความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะ

ตามตารางที่ 9 นี้ 
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ตารางที่ 9 รายช่ือศิลปนและผลงานประเภทสะทอนความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 

 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปน ชื่อผลงาน เทคนิค 
ขนาด 

(ซม.) 

ปท่ีสราง 

(พ.ศ.) 

1 โชคชัย ตักโพธิ์ 
กอนและหลัง  6 ตุลา 

19 
สีนํ้ามัน 122 x 90 2519 

บารักชาติ สีนํ้ามัน 154 x 137 2519 
2 ประเทือง เอมเจริญ 

รัฐธรรมนูญ สีนํ้ามัน 80 x 70 2541 

ธง-พฤษภา 2535 สีอะคริลิค 90 x 115 2535 

ธง -พฤษภาคม  2535  

No. 1 
สีอะคริลิค 90 x 170 2535 

ธง -พฤษภาคม  2535  

No. 2 
สีอะคริลิค 90 x 160 2535 

ธง -พฤษภาคม  2535  

No. 3 
สีอะคริลิค 90 x 170 2535 

ธง -พฤษภาคม  2535  

No. 4 
สีอะคริลิค 90 x 225 2535 

ธง-ความหวัง  สีอะคริลิค 90 x 225 2535 

ธง- 17-20 พฤษภา 

2535 

โมโนพร้ินบน 

กระดาษสา 
232 x 167 2535 

ธง- สาบสูญ พฤษภา 

2535 

โมโนพร้ินบน 

กระดาษสา 
232 x 167 2535 

3 กัญญา เจริญศุภกุล 

ธง -ซากป รัก หักพั ง  -

พฤษภาคม 2535 
สีอะคริลิค 255 x 90 2535 

4 พิษณุ ศุภนิมิตร พฤษภาคมสีดํา เทคนิคผสม 150 x 200 2535 

5 อํานาจ เย็นสบาย 
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ดื อ น

ตุลาคม 2516 
สีนํ้ามัน 98 x 148 2528 

5 อํานาจ เย็นสบาย History III สีนํ้ามัน 50 x 60 
ไมทราบป

ท่ีสราง 

สะบัด สีอะคริลิค 60 x 90 2547 6 สินธุสวัสด์ิ  ยอดบาง

เตย สะบัดชัย 3 สีอะคริลิค 60 x 90 2547 
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 1. โชคชัย ตักโพธิ์  ผลงานจิตรกรรมชื่อ “กอนและหลัง 6 ตุลา 19” ของโชคชัย ตัก

โพธ์ิ ไดใชธงชาติไทยเปนสวนประกอบขององคประกอบรอง แตกลับเปนสวนที่ชวยใหความเขมขน

ในผลงานดูโดดเดนไมนอย ธงชาติไทยที่ปรากฏยอมเกี่ยวโยงกับการใชธงชาติไทยในเหตุการณ

ความเคล่ือนไหวทางการเมืองในชวง เหตุการณ 6 ตุลาฯ 19 ซึ่งเปนความขัดแยงทางแนวคิด และ

แนวคิดชาตินิยมก็เปนเหตุอันสําคัญที่นําไปสูอุบัติเหตุทางการเมืองที่คาดไมถึง 

  ธงชาติในผลงานชิ้นนี้ศิลปนจงใจที่ใชเพื่อสะทอนเหตุการณทางการเมือง การปลุก

สํานึกชาตินิยมของรัฐ โดยใชธงชาติไทยเปนสัญญะของความเปนชาติไทย ซึ่งแมธงชาติในผลงาน

นี้จะเต็มไปดวยความคลุมเครืออยูไมนอยวาแทที่จริงศิลปนตองการสื่อสารอะไร แตจากบริบทของ

ชื่อผลงานและสัญลักษณอ่ืน ๆ แลว ศิลปนตองการสะทอนความเปนไปทางการเมืองอันมชีาตินยิม

เปนแกนกลางของเหตุการณดังกลาวทั้งหมด ความสูญเสียที่เกิดข้ึนสํานึกความเปนชาติก็มีสวน

สําคัญที่นําไปสูโศกนาฏกรรมดังกลาวอยางยากที่จะแกไข  

 2. ประเทือง เอมเจริญ ผลงานจิตรกรรม“บารักชาติ” และ “รัฐธรรมนูญ” ของ 

ประเทือง เอมเจริญใชสัญลักษณธงชาติไทยเปนสวนประกอบที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนเนื้อหา

ผลงานใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทบทชาตินิยมไทย โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรม “บารักชาติ” ที่มี

ทั้งรูปแบบการนําเสนอและเน้ือหาที่สะทอนถึงผลเสียอันเกิดจากชาตินิยมที่รุนแรงจนนําไปสูการ

สูญเสีย ซึ่งในกรณีนี้ศิลปนหมายถึงเหตุการณลอมปราบนักศึกษาและผูชุมนุมเหตุการณ 6 ตุลาฯ 

19 ธงชาติจึงนําไปสูความหมายประสมระหวางชาตินิยมและความเคล่ือนไหวทางการเมือง 

  ในขณะที่ “รัฐธรรมนูญ” เปนผลงานที่สิลปนจงใจนําเสนอเพื่อสะทอนความเคลื่อน 

ไหวทางการเมืองภาคประชาชนเปนสําคัญ ในกรณีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป พ.ศ. 2540 ซึง่เปน

ผลอันเนื่องมาจากกรณีเหตุการณจลาจลในเดือนพฤษภาคม 2535 อีกดวย ดังนั้นธงชาติที่ปรากฏ

จึงเปนการแสดงสัญญะของชาติไทยโดยตรงอันเชื่อมโยงกับบทบาททางการเมืองของธงชาติไทย

เองดวยเชนกัน 

 3. พิษณุ ศุภนิมิตร  “พฤษภาคมสีดํา” ของพิษณุ ศุภนิมิตร ใชสัญลักษณธงชาติไทย

จากภาพประกอบหนังสือที่เกี่ยวกับการชุมนุมในชวงเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งเปนภาพธงชาติ

ไทยอยูบนฝูงมวลชน ซึ่งเมื่อประกอบเขากับสวนตาง ๆ ในผลงาน จะทําใหสัญลักษณของธงชาติ

ไทยเปนตัวเชื่อมโยงความเปนชาตินิยมที่ยึดโยงกับความเคล่ือนไหวทางการเมืองอยาง

ตรงไปตรงมา ศิลปนนําขอมูลภาพธงชาติที่ใชในส่ือส่ิงพิมพที่นําเสนอภาพเหตุการณชุมนุมในชวง

เดือนพฤษภาคม 2535 จริง ๆ มาใชส่ือสารถึงการใชธงชาติไทยในบริบทของการเมือง ซึ่งในที่นี้เปน

การเมืองภาคพลเมืองหรือภาคประชาชนมากกวาการเมืองของชนช้ันผูนํา 
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 4. กัญญา เจริญศุภกุล ผลงานชุด “ธง” ของกัญญา เจริญศุภกุลที่นํามาศึกษา

ประกอบไปดวยผลงานช่ือ  “ธง-ซากปรักหักพัง -พฤษภาคม 2535”, “ธง-ความหวัง”, “ธง- 

พฤษภาคม 2535”, “ธง-พฤษภาคม 2535  No. 1”, “ธง-พฤษภาคม 2535  No. 2”, “ธง-

พฤษภาคม 2535  No. 3 ”, “ธง-พฤษภาคม 2535  No. 4”, “ธง- 17-20 พฤษภา 2535” และ“ธง- 

สาบสูญ พฤษภา 2535” เปนผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพที่ศิลปนตองการใชสัญลักษณของธง

ชาติไทยโดยตรงเปนสัญญะที่บอกเลาเนื้อหาของผลงานผานทัศนธาตุที่เนนถึงความเคล่ือนไหวดู

แลวเกิดความรูสึกที่ส่ันสะเทือนมากกวาจะใหคุณคาในเชิงของความสงบรมเย็น 

  ศิลปนนําเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณจลาจลเดือนพฤษภาคม 2535 มาเปนขอมูล

ในการนําเสนอ เพื่อเปนการสะทอนถึงการตอสูและการสูญเสียของชีวิตประชาชนชาวไทยใน

เหตุการณดังกลาว ศิลปนใชธงชาติไทยเปนสัญลักษณของชาติไทย และยังเปนสัญลักษณของ

ประชาชนชาวไทยไปดวยในตัว ซึ่งฝแปรงในผลงานศิลปนใชฝามือในการละเลงสีเพื่อการตอบสนอง

อยางฉับพลันระหวางอารมณความรูสึก (Emotional) ของศิลปนกับการแสดงออกทางทัศนธาตุ 

(Visual Element) ซึ่งการปดปายสีดวยมือทําใหธงชาติที่ปรากฏเปนธงชาติที่มิใชขอบคมแบบ

ผลงานของนที อุตฤทธ์ิ แตเปนแบบศิลปะเอ็กเพรสช่ันนิสม (Expressionism) ที่แสดงความหมาย

เชิงอารมณที่รุนแรง ตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงไปถึงภาพถายในเหตุการณ 14 ตุลาฯ 16 ที่เปนภาพธง

เปอนเลือดผูเสียชีวิต (กรณีภาพถายศพของนายจิระ บุญมาก) อันทําใหภาพธงเกิดความหมายที่

ตางไปจากปกติ 

  ธงชาติไทยในผลงานชุดที่นํามาศึกษานี้จึงเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากเหตุการณ

เคล่ือนไหวทางการเมือง ซึ่งแมภาพและความหมายสัญญะของธงชาติจะเปนไปในเชิงลัทธิ

ชาตินิยมก็ตาม แตผลงานชุดดังกลาวกลับแสดงความสัมพันธของธงชาติไทยกับบทบาทความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองไดอยางประสบความสําเร็จสูงสุด  

 5. อํานาจ เย็นสบาย ผลงาน“ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” และ“History III” 

ของอํานาจ เย็นสบาย เปนการใชธงชาติไทยในการอางอิงถึงความเคล่ือนไหวทางการเมืองอยาง

เดนชัด ศิลปนจงใจละเลยการปลุกระดมความรูสึกชาตินิยมผานการตั้งชื่อผลงาน และเจาะ

ประเด็นไปที่การสะทอนความรูสึกสวนตัวที่มีตอเหตุการณความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาค

ประชาชนเปนหลัก อีกทั้งยังเลือกการแสดงออกทางทัศนธาตุผานรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสช่ันนิสมมา

กกวาจะแสดงความงามทางรูปทรงแบบฟอร มอลลิสม ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงอารมณความรูสึก

อยางรุนแรงและเดนชัดในกรณีเหตุการณทางการเมืองที่สิลปนไดอางอิง 
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 6. สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย  ผลงานจิตรกรรม“สะบัด” และ“สะบัดชัย 3” ของสินธุสวัสด์ิ 

ยอดบางเตย มุงนําเสนอในเชิงทางการเมืองเปนหลัก ศิลปนใชธงชาติไทยในการเปนสัญลักษณ

หนึ่งของการแสดงความเปนชาติไทยที่เกี่ยวพันธกับระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แม

ศิลปนจะมิไดเช่ือมโยงเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองใดเปนพิเศษ แตก็ไดใชสัญลักษณ

ของดอกไมซึ่งสามารถตีความใหหมายถึงความหวัง และอนุสาวรียประชาธิปไตยสามารถจะ

ตีความไดถึงเร่ืองการเมืองไทย เม่ือนํามาควบคูกับธงชาติไทยจึงนําไปสูความหมายที่เกี่ยวของกับ

การเมืองอยางชัดเจนมากกวาการสื่อสารในเร่ืองปลุกระดมแบบลัทธิชาตินิยม 

 จากผลงานศิลปะของศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะออกมาในแนวทางสะทอนความ

เคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ซึ่งมีรูปแบบสวนใหญเปนผลงานจิตกรรมและภาพพิมพ

แบบ 2 มิติทั้งส้ิน ทั้งนี้อาจจะเปนความสัมพันธเชิงเนื้อหาที่เปนเร่ืองของความรูสึกของศิลปนทีม่ตีอ

เหตุการณความเคล่ือนไหวทางการเมืองเปนปจจัยทําใหผลงานที่ปรากฏเปนลักษณะสะทอน

ความรูสึกมากกวาจะสรางประเด็นใหขบคิดในแบบสะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย จึง

ทําใหศิลปนเลือกที่จะถายทอดผลงานแบบฉับพลันและโดยตรงซ่ึงไมผานกระบวนการที่ซับซอนจน

บดบังความกระจางชัดในเนื้อหาดังกลาว 

 การใชธงชาติไทยในผลงานประเภทนี้ ศิลปนใหคุณคาของธงชาติไปในเชิงส่ือ

ความหมายทางออมอันเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวทางการเมือง ศิลปนอาจจะต้ังช่ือผลงานของ

ตัวเองใหสอดคลองกับเหตุการณทางการเมืองที่กลาวอาง หรือในผลงานศิลปะเองอาจจะถูกสราง

สัญลักษณอ่ืน ๆ อันส่ือความหมายถึงเนื้อหาทางการเมือง เชน อนุสาวรียประชาธิปไตย เปนตน 

หรืออาจจะมีเพียงภาพธงชาติไทยอยางเดียวเทานั้น หากแตใชวิธีการแสดงออกทางทัศนธาตุที่

นําไปสูการเชื่อมโยงกับช่ือและแนวคิดของผลงานเชน ผลงานของกัญญา เจริญศุภกุล เปนตน 

 โดยสรุปแลวแมวาการใชสัญลักษณธงชาติไทยในผลงานของศิลปนที่นํามาศึกษาจะมี

มิติหลักเชื่อมโยงกับลัทธิชาตินิยมไทย แตสําหรับการศึกษานี้สามารถที่จะแบงประเภทไดเปน 3 

กลุม คือ การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย

และสะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ซึ่งผลงานแตละช้ินไดแสดงรหัสที่ตาง ๆ 

กัน รหัสตาง ๆ ที่ปรากฏในผลงานถือเปนปจจัยที่สําคัญในการศึกษาเพื่อจําแนกประเภทและทําการ

วิเคราะห ซึ่งไมวาผลงานของศิลปนทานไหนจะมีผลงานอยูในประเภทตามเนื้อหาการใชธงชาติไทย

กลุมใดก็ตามแตส่ิงที่สําคัญคือสัญญะของธงชาติไทยทุกผลงานคือการส่ือแทนความหมายถึงความ

เปนชาติไทยที่ประจักษแจงอยูบนผืนธงชาติไทยหรือธงไตรรงคเปนสําคัญ 
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บทที ่5 

 

บทสรุป 

 

 ธงชาติ คือ ธงที่ถูกสรางข้ึนเพื่อเปนสัญลักษณในการบงบอกความเปนชาตินั้น ๆ ธงชาติ

ไดบรรจุความหมาย สถาบัน มายาคติ และชาตินิยมของแตละชาติเอาไวอยางแนบแนน ธงชาติ

จึงถูกนํามาใชในกรณีที่แตกตางกันไปตามวาระและสถานที่ โดยที่มนุษยตางคิดคนพิธีการตาง ๆ 

เพื่อใหธงชาติไดแสดงบทบาทของตัวเองอยางทรงประสิทธิภาพที่สุด 

 ธงไตรรงค หรือธงชาติไทย คือ สัญลักษณของความเปนชาติไทย ประกอบไปดวย 3 สี 

คือ สีแดง สีขาว และสีน้ําเงินมี 5 แถบ ธงชาติไทยไมเพียงเปนสัญลักษณที่สําคัญหากแตยังเต็มไป

ดวยประวัติศาสตรที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนไปในสังคมไทยในบริบทที่แตกตางกันไป ธงชาติไทยได

มีมิติที่สําคัญอันเนื่องกับแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทย ในขณะที่มิติบทบาทธงชาติไทยในบริบท

ยอยยังมีอยูอีกไมนอย การนําชาติไทยมาใชตามระเบียบแบบแผนตามที่กฎหมายกําหนดนั้นมี

กฎระเบียบที่ชัดเจน เชน การประดับธงชาติตามสถานที่ราชการตาง ๆ การยืนเคารพธงชาติเมื่อ

เห็นการชักธงชาติหรือไดยินเพลงชาติไทย การประดังธงชาติไทยรวมกับธงอ่ืน ๆ หรือแมแตการใช

ธงชาติคลุมหีบศพหรืออัฐิของผูที่เสียชีวิตจากการสรางประโยชนตอประเทศชาติ เปนตน 

 บทบาทของธงชาติทุกประเทศลวนถูกนําไปใชในบริบทที่หลากหลาย โดยเฉพาะใน

ผลงานศิลปกรรมซึ่งเปนมิติอันเกี่ยวของกับสังคมและศิลปวัฒนธรรมธงชาติก็ยังถูกนําไปใช ๆ 

อยางนาสนใจ  ซึ่งในผลงานศิลปกรรมตะวันตกอยางผลงานจิตรกรรมของแฟรดีนองด วิคตอร เออ

แฌน เดอลาครัวซ (Ferdinand Victor Eugène Delacroix) ชื่อ “เสรีภาพนําประชาชน” หรือ “Liberty 

Leading the People” ก็ไดนําธงชาติ 3 สี ของประเทศฝร่ังเศสมาใชเปนสวนหนึ่งในการเลาเนื้อหา

ที่สําคัญอันเกี่ยวของกับคงวามเคล่ือนไหวทางการเมืองในหวงสมัยป ค.ศ. 1830 ซึ่งผลงาน

ดังกลาวเปนเสมือนการบันทึกเร่ืองราวทางประวัติศาสตรผานผลงานทางทัศนศิลปไดอยางทรง

พลังและโดดเดน ธงชาติฝร่ังเศสไดแสดงอัตลักษณความเปนชาติอันเกี่ยวโยงกับการปฏิวัติทาง

การเมือง ทําใหผลงานชิ้นนี้มีมายาคติอันเกี่ยวกับการตอสูและการปฏิวัติทางการเมืองอยางโดดเดน

มากที่สุด 
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 ในขณะที่ผลงานจิตรกรรมผสม “ธงสามผืน” (Three Flags) ของแจสเปอร จอหน 

(Jasper Johns, Jr.) ศิลปนยุคสมัยใหมไดใชธงชาติอเมริกันในการสรางสรรคภาพธงชาติอันนา

ฉงนที่ปรากฏเปนเพียงผืนธงชาติ 3 ผืนซอนกัน และไมแสดงมุงเนื้อหาเร่ืองราวใด ๆ ผาน

สัญลักษณที่นอกเหนือจากธงชาติอเมริกัน ศิลปนมุงแสดงภาพธงชาติในเชิงสะทอนความซ้ําซาก

สังคมแบบประชานิยม (Pop Culture) ที่ลัทธิชาตินิยมกลายเปนเร่ืองที่ถูกกลาวอางอยางเปน

ประจําในยุคสมัยนั้น (ซึ่งคือยุคสงครามเย็น: ทศวรรษที่ 1950s-1980s) 

 เมื่อกลับมาพิจารณาธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานศิลปะแลวจะพบวาผลงานของกลุม

แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2516-2519 เปนกลุมแรกที่มีผลงานศิลปะที่ปรากฏธง

ชาติไทยอยางชัดเจน ผลงานในกลุมนี้ศิลปนนําเสนอผลงานในรูปแบบตัดทอนรูปทรง โดยเนน

ภาพลักษณที่คลายกับผลงานกลุมงานศิลปะเพื่อการเมือง ศิลปนนําขอมูลการสรางสรรคมาจาก

ภาพถาย นิตยสาร บทบันทึก และความทรงจําจากการเขารวมชุมนุมมาเปนแรงบันดาลใจที่สําคัญ 

ซึ่งธงชาติไทยในผลงานในกลุมนี้เปนส่ิงที่สะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องอยูกับการเคล่ือนไหวทาง

การเมืองโดยเฉพาะกรณีภาพเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และโปสเตอรทางการเมืองในชวง

กอนเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  ซึ่งเปนการส่ือสะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนชาติ

และความรักชาติโดยตรงในกรณีตอตานอํานาจเผด็จการของรัฐทหารและการต้ังฐานทัพอเมริกัน

ในประเทศไทย ณ หวงเวลานั้น 

 สําหรับผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยอันเปนส่ิงสําคัญที่สุดใน

การศึกษานี้ไดคัดเลือกศิลปน 20 ทานมาทําการศึกษาคือโชคชัย ตักโพธ์ิ, ประเทือง เอมเจริญ, 

กัญญา เจริญศุภกุล, พิษณุ ศุภนิมิตร, อํานาจ เย็นสบาย, สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย, เกียรติศักด์ิ ผลิ

ตาภรณ, สุวิชาญ เถาทอง, สุรสิทธิ์ เสาวคง, ไพรวัลย ดาเกล้ียง, พิชิต ไปแดน, เทิดเกียรติ หวังวัชร

กุล, เทอดศักด์ิ พลซา, นที อุตฤทธ์ิ, นพไชย อังควัฒนะพงษ, มานิตย ศรีวานิชภูมิ, สันติ ทองสุข, 

วสันต สิทธิเขตต, สาครินทร เครือออน และ สุธี คุณาวิชยานนท ซึ่งประกอบไปดวยผลงานศิลปะที่

แตละทานมีจํานวนไมเทากันรวม 63 ชิ้น 

 การวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณธงชาติไทยคร้ังนี้ไดใชทฤษฎี

จุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปนตามหลักทฤษฎีของ เอ็ดมันด เบิรก เฟลดแมน (Edmund 

Burke Feldman) ประกอบในการวิเคราะหทางดานรูปแบบการสรางสรรคอันประกอบไปดวย  

 1. ผลงานแบบฟอรมอลลิสม (Formalism)  

 2. ผลงานแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism)  

 3. ผลงานแบบอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) 
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 และใชสมมุติฐานการใชธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวของกับชาตินิยมในสังคมไทย

ประกอบการวิเคราะหทางดานแนวคิดการสรางสรรคอันประกอบไปดวย  

 1. เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย  

 2. สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย  

 3. สะทอนความเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน 

 ซึ่งผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะหศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณธงชาติไทยสามารถ

แสดงออกมาอยางชัดเจนเปนระบบตามตารางที่ 10 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 10  สรุปการวิเคราะหศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณธงชาติไทยตามรายช่ือของศิลปน 

 

จุดมุงหมายของ

การสรางสรรค 

ของศิลปน 

การใช                 

ธงชาติไทย 

ในบริบท 

ของชาตินิยม 

ฟอรมอลลิสม 

(Formalism) 

เอ็กซเพรสสิวิสม

(Expressivism) 

อินสตรูเมนทัลลิสม 

(Instrumentalism) 

เทิดพระเกียรติ

สถาบันพระมหา 

กษัตริยไทย 

1. เกียรติศักด์ิ ผลิตาภรณ 

2. สุวิชาญ เถาทอง 

3. สุรสิทธิ์ เสาวคง 
4. ไพรวัลย ดาเกล้ียง 
5. พิชิต ไปแดน 

6. เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล 

7. เทอดศักด์ิ พลซา 

  

สะทอนประเด็น

ความเปนชาติ   

ในสังคมไทย 

 1. สันติ ทองสุข 1. นที อุตฤทธิ์ 

2. นพไชย อังควัฒนะพงษ 

3. มานิตย ศรีวานิชภูมิ 
4. วสันต สิทธิเขตต 
5. สาครินทร เครือออน 

6. สุธี คุณาวิชยานนท 
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ตารางที่ 10  (ตอ) 

 

จุดมุงหมายของ

การสรางสรรค 

ของศิลปน 

การใช                 

ธงชาติไทย 

ในบริบท 

ของชาตินิยม 

ฟอรมอลลิสม 

(Formalism) 

เอ็กซเพรสสิวิสม

(Expressivism) 

อินสตรูเมนทัลลิสม 

(Instrumentalism) 

สะทอนความ

เคล่ือนไหวทาง

การเมืองภาค

ประชาชน 

1. โชคชัย ตักโพธิ์ 

2. ประเทือง เอมเจริญ 

3. พิษณุ ศุภนิมิตร 
4. สินธุสวัสด์ิ ยอดบางเตย 

1. กัญญา เจริญศุภกุล 

2. อํานาจ เย็นสบาย 
 

 

 จากตารางที่ 10 สามารถสรุปการวิเคราะหผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณธงชาติไทยได

เปน 5 กลุม คือ  

 1. ผลงานศิลปะแบบฟอรมอลลิสม (Formalism) ที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริยไทย ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย มีแรงบันดาลใจ

ดานรูปแบบจากส่ิงที่เกิดข้ึนจริง โดยเนื้อหาในการนําเสนอการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหา 

กษัตริยยอมสอดคลองกับรูปแบบที่เนนใหผูดูเกิดความเขาใจอยางงาย ๆ เปนผลงานที่แสดงออก

ในแงมุมที่ดีงามเทานั้น (Positive) จะไมวิพากษวิจารณใด ๆ ในแงมุมที่ตรงกันขาม ธงชาติไทยที่

ปรากฏในผลงานจะเปนสวนสนับสนุนแนวคิดเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทยไดอยาง

ทรงประสิทธิภาพ 

 2. ผลงานศิลปะแบบฟอรมอลลิสม (Formalism) ที่สะทอนความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองภาคประชาชน ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่เนนรูปทรงที่ลดทอน

จากความเปนจริงอยูในระดับหนึ่ง แตการลดทอนนั้นก็ยังคงสามารถส่ือสารถึงภาพตัวแทน 

(Representation) ของส่ิงที่มีจริง เชน ธงชาติไทย อนุสาวรียประชาธิปไตย สวนตาง ๆ ของรางกาย

ของมนุษย เปนตน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสื่อถึงเร่ืองราวกันเกี่ยวโยงกับความเคล่ือนไหวทาง

การเมืองภาคประชาชนโดยที่ธงชาติไทยเปนรหัสที่สําคัญในการสรางสรรคผลงาน 
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 3. ผลงานศิลปะแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) ที่สะทอนประเด็นความ

เปนชาติในสังคมไทย ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่เนนความเคล่ือนไหวทาง

ทัศนธาตุที่เดนชัด ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาชาตินิยม ศิลปนเลือกที่จะใชวิธีการสรางภาพ

ความรุนแรงและความเคล่ือนไหวโดยใชทักษะทางการสรางสรรคในการสรางภาพท่ีบอกเลา

เร่ืองราวไดอยางตรงไปตรงมา โดยที่ธงชาติไทยเปนเสมือนสัญญะอันสําคัญในการเช่ือมโยงภาพที่

ปรากฏกับแนวคิดชาตินิยมไดอยางดี 

 4. ผลงานศิลปะแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) ที่สะทอนความเคล่ือนไหว

ทางการเมืองภาคประชาชน ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มี รูปแบบการนําเสนอที่เนนความ

เคล่ือนไหวและความรุนแรงทางทัศนธาตุเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อถายทอดอารมณความรูสึกที่มีตอ

ประสบการณการตอสูทางการเมืองภาคประชาชนที่เขมขนเดนชัด รอยฝแปรงอันหยาบที่เห็นชัด

เปนส่ิงที่เช่ือมโยงไปสูเร่ืองราวอันเห็นเหตุการณรุนแรงทางการเมือง ศิลปนใชทัศนธาตุเพื่อสอดรับ

กับประเด็นของเนื้อหา ธงชาติที่ปรากฏในผลงานสัมพันธกับแนวคิดชาตินิยมและความเคล่ือนไหว

ทางการเมืองอยางนาสนใจ 

 5. ผลงานศิลปะแบบอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) ที่สะทอนประเด็น

ความเปนชาติในสังคมไทย ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ไมวา

จะเปนจิตรกรรม ภาพถาย และส่ือประสม ศิลปนนําเนื้อหาแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทยเปนตัวต้ัง

และสรางสรรคผลงานงานข้ึนมาตามปจจัยของเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งผลงานในลักษณะนี้ยอมไมคํานงึถงึ

รูปแบบที่ตายตัว แตเนนไปที่ความเขมขนในการวิพากษวิจารณแนวคิดชาตินิยมผานผลงานศิลปะ 

โดยที่ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานเปนรหัสที่เชื่อมโยงกับแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทยโดยตรง ธง

ชาติไทยที่ปรากฏจึงไมเพียงแตเปนภาพลักษณทางภายนอกเทานั้นหากแตยังเปนภาพตัวแทนของ

แนวคิดชาตินิยมไทยอีกดวย 

 จากการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหสัญลักษณของธงชาติไทยในศิลปะรวมสมัย ทํา

ใหพบวาจุดมุงหมายการสรางสรรคของศิลปนกับประเด็นแนวคิดการใชธงชาติไทยในบริบท

ชาตินิยมมีความสัมพันธและสามารถวิเคราะหไดเปนหมวดหมู  ซึ่งความสัมพันธดังกลาวไมได

เปนไปในลักษณะของความบังเอิญแตเปนจุดประสงคของศิลปนที่ใชทัศนธาตุ (Visual Element) 

เพื่อแสดงออกใหสอดคลองตามปจจัยของแนวเร่ืองนั้น ๆ ธงชาติไทยจึงแปรจากภาพสัญลักษณ

ไปสูรหัสในการสื่อสาร รหัสดังกลาวมีหนาที่ในการที่จะใหผูดูเกิดความเขาใจสาระของผลงาน 

แมวาผลงานของศิลปนบางทานจะออกมาในรูปแบบศิลปะก่ึงนามธรรมและศิลปะนามธรรม แต

การถอดรหัสของผลงานสามารถวิเคราะหไดจากการตีความจากสัญลักษณของธงชาติไทยนั่นเอง 
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 สัญลักษณของธงชาติไทยในศิลปะรวมสมัยจึงไมเปนเพียงผลงานศิลปะที่นําธงชาติ

ไทยมาปะติดไวกับองคประกอบในภาพอยางไมมีสาเหตุ แตเกิดจากการนํามายาคติของธงชาติ

ไทยมาใชในการเปนภาพตัวแทนของความเปนชาติไทยใหปรากฏเปนรูปธรรมอยางเขาใจไดงาย 

ผลงานของศิลปนที่นํามาศึกษาจึงมิไดกระทําการอันละเมิดภาพลักษณของธงชาติไทย แตมุงที่จะ

สรางบริบทแวดลอมใหเปนสวนสนับสนุนเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ ทั้งนี้เพราะศิลปนมองธงชาติ

ไทยเปนสัญลักษณที่เชื่อมโยงไปสูการบอกเลาเนื้อหาของผลงานเปนสําคัญ 

 สุดทายแลวจะเห็นวาบทบาทของผลงานศิลปะที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยนั้นเปน

เสมือนบันทึกทางประวัติศาสตรที่อุดมไปดวยสุนทรียภาพ (Aesthetic) อันซับซอน ผลงานดังกลาว

นี้ไมเพียงธํารงไวซึ่งอํานาจของสุนทรียภาพและความเพลิดเพลินทางอารมณในระดับปจเจกเทานั้น 

หากแตผลงานศิลปะที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยนั้นยังมีมิติในการสื่อสาร (Communication) 

ความเปนไปในสังคมไทยรวมสมัย  เพื่อเปนภาพตัวแทนและสื่อสะทอนแนวคิดชาตินิยม คานิยม

ในสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย ความเปนไปของสังคม และความเคล่ือนไหวทางการเมืองไทย 

ผานผลงานศิลปะรวมสมัยไดอยางสมบูรณ. 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. วิทยานิพนธชิ้นนี้เปนการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่

ปรากฏสัญลักษณของธงชาติไทยของศิลปนไทยจํานวน 20 ทาน ซึ่งอาจจะยังมิไดรวบรวมผลงาน

อยางครบถวนสมบูรณที่สุด ทั้งนี้อาจจะตองใชระยะเวลาจํานวนมากในการเสาะแสวงหาผลงาน

ตกหลนที่ไมทราบจํานวน 

 2. วิทยานิพนธชิ้นนี้ทําการวิเคราะหดวยทฤษฎีจุดมุงหมายการสรางสรรคของศิลปน

และสมมุติฐานการใชธงชาติไทยในบริบทชาตินิยมเทานั้น ดังนั้นอาจจะมิไดวิเคราะหดวยทฤษฎี

อ่ืน ๆ จึงถือเปนการเปดโอกาสใหกับนักวิจัยทานอ่ืน ๆ ทําการศึกษาและวิเคราะหดวยทฤษฎีที่ตาง

จากงานวิจัยช้ินนี้ไดในอนาคต 

 3. วิทยานิพนธชิ้นนี้อาจจะอยูในขอบเขตของการศึกษาความสัมพันธระหวางศิลปะ 

ชาตินิยม และสัญลักษณธงชาติไทย ดังนั้นจึงมิไดศึกษาวิเคราะหในบริบทใดเปนสําคัญที่สุด      

แตเนนความเช่ือมโยงของโครงสรางที่เกี่ยวของกับความสัมพันธดังกลาว ดังนั้นหากในอนาคตมี

ผูวิจัยอ่ืนที่ทําการวิจัยในแนวทางอ่ืน ๆ ก็จะถือเปนเกียรติอยางสูงกับผลงานวิจัยชิ้นนี้ดวย

เชนเดียวกัน  
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  ทวีศักด์ิ ศรีทองดี Creative House BANGKOK inspired by TOYOTA  
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