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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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สัดสวนของธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ที่ถูกตอง....................................................
ธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ..................................................................................
ธงชาติไทยหนาศาลากลางจังหวัดตราด ...........................................................
การลดธงครึ่งเสา ...........................................................................................
การประดับธงชาติไทยรวมกับธงสัญลักษณ 84 พรรษา......................................
ธงชาติคลุมหีบศพ..........................................................................................
รายการโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย กอนเขารายการเพลงชาติไทย
ทุกเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน .............................................
ธงไตรรงคผืนแรก ...........................................................................................
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว .................
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจาอยูห ัว .................
คณะราษฎรฝายทหารบก ..............................................................................
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช......................................
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ..................................................................................
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช......................................
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หนา
ธงชาติขนาดเล็กที่มีคาํ วา “ทรงพระเจริญ”........................................................ 42
การประดับธงชาติรวมกับตราสัญลักษณประจําพระองคและธงพระราชอิสริยยศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ........................................................ 43
ประชาชนรวมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ................................ 44
ประชาชนรวมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป โบกธงชาติไทย
กระดาษ ขนาดเล็กพรอมเปลงเสียง “ทรงพระเจริญ”................................ 44
นายพลตรีหลวงพิบูลยสงคราม นายกรัฐมนตรี กลาวปราศรัยแกบรรดานักศึกษา
แหงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ซึง่ เดินขบวนเรียกรอง
ดินแดนหนากระทรวงกลาโหม 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ............................... 46
ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติตามรัฐนิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม
พ.ศ. 2483 .......................................................................................... 48
ซุมทางเขางานฉลองรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2482 ประดับดวยธงชาติ...................... 49
กองเชียรทีมชาติไทย ...................................................................................... 50
การชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516................ 52
ริ้วขบวนธงชาติ ธงเสมาธรรมจักร ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ................ 53
ประชาชนนับแสนกับธงชาติบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตย............................... 53
ธงชาติเปอนเลือดของนายจิระ บุญมาก ผูเสียชีวิตจากการถูกทหารยิง ................ 54
ศพของนายจิระ บุญมาก ถูกคลุมดวยธงชาติไทยและแหไปใหฝูงชนดู ................. 54
ประชาชนรวมตัวประทวงที่ถนนราชดําเนินในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 .......... 56
ประชาชนชุมนุมประทวงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535.................................... 57
ประชาชนชุมนุมประทวงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535.................................... 58
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลือง ............................ 59
กลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการหรือกลุมเสื้อแดง ............................... 59
ผลงานจิตรกรรม “เสรีภาพนําประชาชน” (Liberty Leading the People) ........... 63
หญิงสาวกลางภาพกับธงชาติสามสีของฝรั่งเศส................................................ 67
จิตรกรรมผสมชื่อ ธงสามผืน (Three Flags) ..................................................... 70
ภาพถายเหตุการณการปกธงชาติอเมริกนั บนสมรภูมิอิโวชิมา............................. 72
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55
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60
61
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64
65
66
67
68
69

หนา
ภาพถายธงชาติอเมริกันทีถ่ ูกปกบนดวงจันทรในโครงการอะพอลโล 11
(Apollo 11).........................................................................................
คัทเอาทการเมือง โดย ตระกูล พีรพันธ .............................................................
คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง..............................................................
คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง..............................................................
คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง..............................................................
คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง..............................................................
คัทเอาทการเมือง โดย สถาพร ไชยเศรษฐ ........................................................
คัทเอาทการเมือง โดย สิงหนอย ฟูสวัสดิส์ ถาพร................................................
คัทเอาทการเมือง โดย สิงหนอย ฟูสวัสดิส์ ถาพร................................................
คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง..............................................................
คัทเอาทการเมือง ไมปรากฏชื่อผูสราง..............................................................
คัทเอาทการเมือง โดย สินธุส วัสดิ์ ยอดบางเตย.................................................
คัทเอาทตอตานฐานทัพอเมริกัน ......................................................................
คัทเอาทตอตานฐานทัพอเมริกัน ......................................................................
คัทเอาทตอตานฐานทัพอเมริกัน ......................................................................
ภาพโปสเตอรรําลึกเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 โดย ชัชวาล ปทุมวิทย ...............
ภาพโปสเตอรตอตานฐานทัพอเมริกนั ..............................................................
ภาพโปสเตอรตอตานฐานทัพอเมริกนั ..............................................................
โชคชัย ตักโพธิ์ “กอนและหลัง 6 ตุลา 19” สีนา้ํ มัน ขนาด 122 x 90 ซม. (2519)...
ประเทือง เอมเจริญ “บารักชาติ” สีน้ํามัน ขนาด 154 x 137 ซม. (2519)..............
ประเทือง เอมเจริญ “รัฐธรรมนูญ” สีน้ํามัน ขนาด 80 x 70 ซม. (2541) ...............
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง- พฤษภาคม 2535” สีอะคริลิค, 90 x 115 ซม. (2535) ...
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 1”สีอะคริลิค, ขนาด 90 x 170 ซม.
(2535)................................................................................................
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 2”สีอะคริลิค,
ขนาด 90 x 160 ซม. (2535) .................................................................
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หนา
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 3 ” สีอะคริลิค,
ขนาด 90 x 170 ซม. (2535) ................................................................. 94
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 4” สีอะคริลิค,
ขนาด 90 x 225 ซม. (2535) ................................................................. 95
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-ความหวัง” สีอะคริลิค, ขนาด 90 x 225 ซม. (2535)...... 95
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง- 17-20 พฤษภา 2535”โมโนพริน้ บนกระดาษสา
ขนาด 232 x 167 ซม. (2535) ............................................................... 96
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535”โมโนพริ้นบนกระดาษสา
ขนาด 232 x 167 ซม. (2535) ............................................................... 96
กัญญา เจริญศุภกุล “ธง-ซากปรักหักพัง -พฤษภาคม 2535”สีอะคริลิค,
ขนาด 255 x 90 ซม. (2535) ................................................................. 97
พิษณุ ศุภนิมติ “พฤษภาคมสีดํา” เทคนิคผสม, ขนาด 150 x 200 ซม. (2535)...... 98
อํานาจ เย็นสบาย “ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” สีน้ํามัน,
ขนาด 98 x 148 ซม. (2528) ................................................................. 99
อํานาจ เย็นสบาย “History III” สีน้ํามัน ขนาด 50 x 60 ซม. (ไมทราบปที่สราง) ... 100
สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย “สะบัด” สีอะคริลิค, ขนาด 60 x 90 ซม. (2547)............. 101
สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย “สะบัดชัย 3” สีอะคริลิค, ขนาด 60 x 90 ซม. (2547) ..... 102
เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ “ในหลวงของชาวบาน” สีนา้ํ ขนาด150 x 100 ซม.
(2525)................................................................................................ 103
เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ “ในหลวงของคริสตชน” สีน้ํา ขนาด 173 x 110 ซม.
(2530)................................................................................................ 104
สุวิชาญ เถาทอง, “รอรับเสด็จ”, ผสม, ขนาด 139 x 279 ซม. (2530) .................. 105
สุรสิทธิ์ เสาวคง, “พระพอฟาหลวงของชาวไทย”, สีนา้ํ มัน, ขนาด 180 x 270 ซม.
(2530)................................................................................................ 106
ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, “ทรงพระเจริญ”, สีฝุน, ขนาด145 x 200 ซม. (2530) ........... 108
ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, “สิริภูมิ”, สีอะคริลิค, ขนาด 145 x 180 ซม. (2542)............... 108
ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, “ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร”, สีอะคริลิค,
ขนาด 120 x180 ซม. (2545) ............................................................... 109
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พิชิต ไปแดน, “ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยูร วมกันไดดว ยพระบารมี”, สีอะคริลิค,
ขนาด 175 x 230 ซ.ม. (2542) ..............................................................
พิชิต ไปแดน, “สายฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต”, สีอะคริลิค,
ไมทราบขนาดและปที่สราง ...................................................................
พิชิต ไปแดน, “ความรักของพอคือพลังชีวติ ”, สีอะคริลิค, ขนาด 150 x 170 ซม.
(2545)................................................................................................
เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2”,
สีน้ํามันบนอลูมิเนียม, ขนาด 157 x 229 ซ.ม. (2541)..............................
เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “เมตตา-การุณ”, สีน้ํามันบนอลูมเิ นียม,
ขนาด 165 x 200 ซ.ม. (2545) ..............................................................
เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “ใตรมพระบารมี”, สีน้ํามันและสีอะคริลิคบนผาใบ,
ไมทราบขนาด (2550) ..........................................................................
เทอดศักดิ์ พลซา, “ชีวิตที่พอเพียง”, สีอะคริลิค, ขนาด 140 x 195 ซม. (2545).....
นที อุตฤทธิ์ “Red, white and Blue” สีน้ํามัน, ขนาด 140 x 170 ซม., (2549).....
นที อุตฤทธิ์ “The Blue Flag No.1” สีน้ํามัน, ขนาด 150 x 110 ซม. (2549) ........
นที อุตฤทธิ์ “The Blue Flag No2” สีน้ํามัน, ขนาด 150 x 110 ซม. (2549) .........
นที อุตฤทธิ์ “The Blue Flag No.3” สีน้ํามัน, ขนาด 70 x 100 ซม. (2549) ..........
นที อุตฤทธิ์ “The Grey Flag No.1” สีน้ํามัน, ขนาด 70 x 100 ซม. (2549)..........
นที อุตฤทธิ์ “The Grey Flag No.2” สีน้ํามัน, ขนาด 70 x 110 ซม. (2549)..........
นที อุตฤทธิ์ “The Substance of Red,White and Blue No.1” สีน้ํามัน,
ขนาด 170 x 160 ซม. (2549) ...............................................................
นที อุตฤทธิ์ “The Substance of Red,White and Blue No.2” สีน้ํามัน,
ขนาด 70 x 110 ซม. (2549) .................................................................
นที อุตฤทธิ์ “The Substance of Red,White and Blue No.3” สีน้ํามัน,
ขนาด 240x 400 ซม. (2549) ................................................................
นที อุตฤทธิ์ “The Substance of Red,White and Blue No.4” สีน้ํามัน,
ขนาด 240 x 140 ซม. (2549) ...............................................................
นที อุตฤทธิ์ “The Flag” เทคนิคภาพพิมพโลหะ ขนาด 38 x 56ซม. (2549)..........
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นที อุตฤทธิ์ “Yellow flag with olive green sky” สีน้ํามัน ขนาด 225 x 195 ซม.
(2551)................................................................................................
นที อุตฤทธิ์ “Yellow is all No.1” สีน้ํามัน,ขนาด 225 x 195 ซม., ไมทราบป
ที่สราง.................................................................................................
นที อุตฤทธิ์ “Yellow is all No.2” สีน้ํามัน,ขนาด 140 x 170 ซม., ไมทราบป
ที่สราง.................................................................................................
นที อุตฤทธิ์ “Yellow is all No.3” สีน้ํามัน,ขนาด 140 x 170 ซม., ไมทราบป
ที่สราง.................................................................................................
นที อุตฤทธิ์ “Dream” สีน้ํามัน,ขนาด 104 x 122 ซม., ไมทราบปที่สราง ..............
นพไชย อังควัฒนะพงษ “อาบ”เตียงเหล็ก หลอดฟลูออเรสเซนท อุปกรณไฟฟา
เครื่องจับสัญญาณความรอน (2540-2541)............................................
นพไชย อังควัฒนะพงษ “รักรุนใหม”หมอหุงชาวไฟฟา กระทะ
หลอดฟลูออเรสเซนทชนิดกลม อุปกรณไฟฟา นาฬิกาตัดสัญญาณไฟฟา
(ไฟเปด-ปดทุก 5 นาที) (2538-2539).....................................................
นพไชย อังควัฒนะพงษ “ยา” ตูไมสัก (ตูเย็น) ขวดน้ําโซดา หลอดฟลูออเรสเซนท
อุปกรณไฟฟา ลอเลื่อน, ขนาดผันแปรเปลีย่ นแปลงได (2540-2541) .........
นพไชย อังควัฒนะพงษ “ลิมโบ” หลอดฟลูออเรสเซนท,เครื่องจับสัญญาณ
ความรอน, อุปกรณไฟฟา, ขนาดผันแปรเปลี่ยนแปลงได, 2541 ................
มานิตย ศรีวานิชภูม“ิ พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1 (เกียรติยศ)” ภาพถายสี c print,
ขนาด 35 x 29 ซม (2548) ....................................................................
มานิตย ศรีวานิชภูม“ิ พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2 (ซาบซึ้ง)” ภาพถายสี c print,
ขนาด 24 x 29 ซม. (2548) ...................................................................
มานิตย ศรีวานิชภูม“ิ พิ้ง ขาว น้ําเงิน #3 (หอม)” ภาพถายสี c print,
ขนาด 24 x 29 ซม. (2548) ...................................................................
มานิตย ศรีวานิชภูมิ “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #4 (อนาคต)” ภาพถายสี c print,
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
ชาติ คือ ชุมชนจินตกรรมทางการเมือง (Imagined political community)1 ซึ่งถูก
สถาปนาขึ้นในยุคแหงความเปนสมัยใหม (Modernity) มีลักษณะเปนเครื่องมือและหนาที่
กลาวคื อ ความเปน ชาติและชาตินิ ยมเปนเครื่องมือที่นําไปสูก ารสร างความเปน หนึ่ง เดีย วกัน
(Homogeneity) สรางความเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีหนาที่ปลุกเราความรูสึกผูกพัน ทําให
รูสึกเปนกลุมเดียวกัน 2 อีกทั้งยังมีอิทธิพลทางความคิดที่มีความเขมขนและแข็งแกรงตอการเมือง
และการสงครามระหวางประเทศในหวงยุคสมัยที่ผานมา
ชาติเ ปน แนวคิด ทางนามธรรม จึง จับ ตอ งไมไ ด แตฆ า คนได สั ่ง ใหค นไปตายได
และปรากฏตัวในรูปสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมหลายชนิดในชีวิตประจําวัน 3 ธงชาติจึงเปนหนึ่งใน
สิ่ง ที ่ม นุษ ยส รา งขึ ้น เพื ่อ แสดงถึง เอกลัก ษณเ ฉพาะตนและแสดงออกถึง ความเปน เอกภาพ 4
ของชาตินั้น ๆ
ธงชาติ คือ ธงที่แสดงถึงสัญลักษณของ ประเทศและ ดินแดนตาง ๆ ปกติแลวรัฐบาล
ของประเทศนั้นก็ยอมเปนผูกําหนดแบบธงชาติและขอบังคับการใชธงชาติ หากแต พลเมืองในแตละ
1

2

3

0

1

2

1

เบเนดิกท แอนเดอรสัน, ชุมชนจินตกรรม : บทสะทอนดวยกําเนิดและการแพรขยาย
ของชาตินยิ ม, แปลโดย ชาญวิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2552), 9.
2
ธีรยุทธ บุญมี, ชาตินยิ มและหลังชาตินิยม, พิมพครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : สายธาร,
2546), 49.
3
ศิโรตม คลามไพบูลย, “ชาติ, เชื้อชาติ และดินแดน,” ใน ประชาธิปไตย ไมใชของเรา
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเพน, 2550), 179.
4
สมสวาท แสงนนทตระกูล, ความรูเรื่องธงชาติทั่วโลก (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,
2544), 4.
1

2
ประเทศก็สามารถใชธงชาติในดินแดนของตนเองไดเชนกัน โดยขึ้นอยูกับขอบังคับการใชธงตามที่
รัฐบาลกําหนดไว 5
ในอดี ต ธงชาติ ถู ก ใช ใ นสงครามเพื่ อ บ ง บอกฝ า ยหรื อ หมู เ หล า 6 ต อ มาเมื่ อ เกิ ด การ
บัญญัติคุณคาของชาติจนเกิดเปนแนวคิดชาตินิยม (Nationalism) ธงชาติจึงถูกสถาปนาให
กลายเปนสัญลักษณอันทรงพลังของอุดมการณชาตินิยมและถูกนําไปใชอยางหลากหลายไมวา
จะเปนการโฆษณาชวนเชื่อ การเมือง การทหาร และวาระการเฉลิมฉลองอันเกี่ยวกับวันสําคัญ
ของรัฐ เปนตน
ในทางการเมือง ธงชาติเปนสัญลักษณที่มีความสําคัญในการสรางความชอบธรรม
ใหกับฝายของตนเอง ในการปฏิวัติทางสังคมและการเมืองไมวาจะโดยฝายทหาร ฝายขาราชการ
หรือโดยประชาชนก็ตาม ผูกอการมักใชธงชาติควบคูกับการดําเนินการในการปฏิบัติการ และหาก
เกิ ด กบฏหรื อ กองกํ า ลั ง ที่ มี ค วามขั ด แย ง กั บ อํ า นาจฝ า ยรั ฐ รั ฐ ก็ จ ะชู ธ งชาติ ขึ้ น เพื่ อ อ า งสิ ท ธิ
ความชอบธรรมในการปราบปรามและถือวาฝายตรงขามของรัฐเปนศัตรูของคนทั้งชาติ
ธงชาติถือเปนสัญลักษณที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในรัฐชาติ (Nation State) เพราะเปน
การสรางรูปธรรมใหกับแนวคิดนามธรรมที่ทรงพลังอยางที่สุด ซึ่งกรณีการใชธงชาติในโฆษณาชวน
เชื่อ (Propaganda) นับเปนตัวอยางอันดีถึงพลังที่แฝงไวภายใตภาพลักษณของผืนผาศักดิ์สิทธิ์
ดังนั้น การเปดเพลงชาติและเคารพเพลงชาติทุก ๆ วัน จึงเสมือนวารัฐตองการใหประชาชนเสพ
ความซ้ําซาก เปนการปลูกฝงแนวคิดการรวมความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นับเปนการประดิษฐ
ความสํานึกชาตินิยมขึ้นในรัฐอยางแยบคาย
ธงชาติ นั บ ว า เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ กั บ บริ บ ทต า ง ๆ ในสั ง คม สํ า หรั บ โลกศิ ล ปะ
ตะวันตกผลงานชื่อ ชื่อ “เสรีภาพนําประชาชน” หรือ “Liberty Leading the People” ของ แฟรดนี องด
วิคตอร เออแฌน เดอลาครัวซ (Ferdinand Victor Eugène Delacroix) เปนผลงานจิตรกรรมที่
โดดเดนที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตรศิลปะที่ปรากฏรูปธงชาติขึ้นในภาพ โดยศิลปนสรางผลงาน
ชิ้นนี้จากแรงบันดาลใจในการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1830 ของประเทศฝรั่งเศส
4

5

5

วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติ [ออนไลน], เขาถึงเมือ่ 14 ธันวาคม 2553. เขาถึง
ไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki
6
ประชา สุวีรานนท, “ธงชาติ: โวหารของความรักชาติ,” ใน ดีไซน+คัลเจอร 2
(กรุงเทพฯ : อาน, 2552), 46.

3
ภาพผูหญิงที่ชูธงไตรรงคของฝรั่งเศสแทที่จริงเปนสัญลักษณของมารีอาน (Marianne)
ซึ่ง เปน รูปลัก ษณส ตรีอัน เปน สัญลัก ษณแ หง ชัย ชนะของสาธารณรัฐ ฝรั่ง เศส 7 การที่ศิล ปน นํา
รูปลักษณของเทพีมารีอานมาไวเปนจุดเดนของภาพโดยที่มือขวาของเธอที่ชูขึ้นเหนือศีรษะและ
ถือธงชาติสามสีของฝรั่งเศส (Le Tricolore) ก็เพื่อตองการสื่อสารถึงชัยชนะแหงการปฏิวัติ ซึ่งธง
ชาติไดแสดงนัยยะของความเปนชาติอันเกี่ยวของกับการสรางความชอบธรรมใหกับการปฏิวัติ
ทางการเมือง ณ หว งเวลานั้น ธงชาติใ นภาพจึง สะทอ นชาตินิย มที่มิไดยึด โยงกับ ระบอบการ
ปกครองของกษัตริย (Monarchy) แตเปนชาติที่มีปจจัยทางสังคมที่มาจากชนชั้นสามัญ
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
รูปแบบของงานชิ้นนี้มีการแสดงออกแบบกลุมนีโอ-ดาดาอิสม (Neo-Dadaist) 8 ใชเทคนิคการสราง
จิตรกรรมแบบผสม ซึ่งงานชิ้นนี้ไดแสดงออกอยางตรงไปตรงมาจนเกิดคําถามถึงการมีอยูของ
คุณคาทางจิตรกรรมหรือเปนเพียงภาพของธงเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากผลงานของเขาเปนเสมือนการ
ทําซ้ําภาพธงอเมริกันที่ชินตาอยูทุกวัน แตทั้งนี้เขากลับตองการเนนย้ําการผลิตซ้ําในรูปลักษณของ
ธงอันเปนเครื่องมือสื่อสารเกี่ยวกับความเปนชาติอเมริกัน 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
ความรูสึกของการรักชาติ 9
6

8

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 นันทวัน (เชียงใหม : ไฟนอารต,
2552), 46.

4
สําหรับธงชาติไทยหรือธงไตรรงคนั้น ถือวาเปนสัญลักษณที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งใน
สังคมไทย ซึ่งกอนหนานี้ธงชาติไทยจะเปนธงชางสีขาวบนพื้นสีแดง และเปลี่ยนเปนริ้วสีแดงสลับ
ขาว ตอมาในกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเปลี่ยนแถบสีแดงตรง
กลางเปนสีน้ําเงินเขมเจือมวงดังปรากฏอยูในปจจุบัน เหตุที่พระองคทรงเลือกสีนี้เพราะเปนสี
ประจําวันวันพระราชสมภพของพระองค ทั้งสีน้ําเงินยังแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวของฝาย
สัมพันธมิตรใน สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งใชสีแดง ขาว น้ําเงินเปนสีในธงชาติเปนสวนใหญดวยอีก
ประการหนึ่ง (สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา) ธงชาติแบบใหมนี้ไดรับ
พระราชทานนามวา “ธงไตรรงค” และอวดโฉมตอสายตาชาวโลกครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่ 1
ซึ่งกองทหารอาสาของไทยไดใชเชิญไปเปนธงชัยเฉลิมพลประจําหนวย 10
หากจะสังเกตสีของธงชาติไทยจะเปนชุดสีเดียวกับธงชาติฝรั่งเศส (Le Tricolore เลอ ตริกอลอร) ที่เปนตนแบบใหกับธงชาติของกลุมเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติทางการเมืองทั่วโลก 11
ซึ่งมีความ เปนไปไดวาผูออกแบบธงไตรรงคจะใชธงสามสีของฝรั่งเศสเปนหลักในการออกแบบ
แลวผสมผสานกับธงขาวแดงที่ใชอยู จนไดธงที่มีลักษณะอยางธงไตรรงคในปจจุบัน 12
ธงชาติไทยถือเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องควบคูกันกับเหตุการณตาง ๆ ในประวัติศาสตร
ไทยมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อไดศึกษาจากขอมูลที่เกี่ยวของกับเรื่องของธงชาติไทย ทําใหสามารถแบง
การนําธงชาติไปใชในบริบทที่เกี่ยวกับแนวคิดชาตินิยมไดเปน 3 ลักษณะ กลาวคือ
ลั ก ษณะแรก ธงชาติ ไ ทยถู ก นํ า ไปใช ใ นบริ บ ทที่ เ กี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย
โดยปรากฏเปนสัญลักษณแถบสีน้ําเงินกลางธงซึ่งมีความหมายถึง พระมหากษัตริยผูเปนประมุข
ของประเทศ 13 เชน การประดับธงชาติคูกับพระบรมฉายาลักษณ หรือธงประจําพระองคของพระ
บรมวงศานุวงศชั้นสูง ในวาระตาง ๆ เชน วาระการเฉลิมฉลองการครองราชยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน
3
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12
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ธงชาติไทย, คลังปญญาไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2553.
เขาถึงไดจาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php
11
สมสวาท แสงนนทตระกูล, ความรูเรื่องธงชาติทั่วโลก, 8.
12
ปรามินทร เครือทอง, “กวาจะมาเปนธงชาติไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 22, 2 (ธันวาคม
2543) : 81.
13
ฉวีงาม มาเจริญ, “ธงชาติไทย: เกียรติยศของชาติ,” วารสารไทย 28, 104
(ตุลาคม-ธันวาคม 2550) : 90.

5
ลักษณะที่สอง ธงชาติไทยถูกนําไปใชเกี่ยวกับความเปนเอกราชของชาติ การปลุกระดม
ใหเกิดการรักชาติ หรือไมก็เปนเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อ 14 เชน นโยบายการเคารพธงชาติ
และรองเพลงชาติ, กรณีพื้นที่ทับซอนเขาพระวิหาร, กรณีหนังสือเรียนที่มีรูปธงชาติและเพลงชาติ
พิมพไวหนาแรก ๆ 15 เปนตน
ลักษณะที่สาม ธงชาติไทยถูกนําไปใชเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการ
ปฏิวัติในชาติ 16 รวมถึงการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนดวย เชน กรณีเหตุการณ 14
ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519, และพฤษภาทมิฬ 2535 เปนตน
ในบริบทศิลปะรวมสมัยในประเทศไทยพบวา มีศิลปนหลายคนที่สรางสรรคผลงาน
โดยปรากฏภาพลักษณของธงชาติไทย ซึ่งศิลปนแตละคนลวนสรางผลงานในลักษณะดังกลาวตาม
ความเปนไปทางสังคมและการเมือง ณ หวงเวลานั้น ๆ
ผลงานสรางสรรคเหลานี้มักมีเนื้อหาไปในทางใดทางหนึ่งอันเกี่ยวเนื่องกับความเปน
ชาติ ซึ่งเมื่อนําหลักการใชธงชาติขางตนมาพิจารณาจะสามารถแบงผลงานตามบริบทที่เกี่ยวของ
ไดเปน 3 ประเภทเชนเดียวกัน กลาวคือ
ประเภทที่หนึ่ง ผลงานสรางสรรคที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย ผลงานเหลานี้มักสรางขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยหรือเรียกวา
ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 17 และมักสรางขึ้นในโครงการประกวดศิลปกรรม
ประเภทที่สอง ผลงานสรางสรรคที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในบริบทที่สะทอนประเด็น
ความเปนชาติและชาตินิยมในสังคมไทย
ประเภทที่สาม ผลงานสรางสรรคที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ผลงานของศิลปนที่มีสัญลักษณธงชาติไทยไมเพียงมีความสําคัญในบริบททางศิลปะ
รวมสมัยไทยเทานั้น หากแตยังมีความสําคัญทั้งทางดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม สังคม และ
การเมืองเปนอยางยิ่ง ผลงานเหลานี้ลวนเปนบทบันทึกทางสังคมที่สําคัญที่ไดซุกซอนความคิดใน
เชิงความเปนชาติทั้งทางตรงและทางออม
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ประชา สุวีรานนท, ดีไซน+คัลเจอร 2, 46.
15
ศรัณย ทองเปา, “ธ ธงคนนิยม,” สารคดี 22, 263 (มกราคม 2550) : 85.
16
สมสวาท แสงนนทตระกูล, ความรูเรื่องธงชาติทั่วโลก, 1.
17
สุธี คุณาวิชยานนท, “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อการเมือง : จากสัจนิยมราชา ถึง
สัจนิยมสังคม และกลับสูสัจนิยมราชาวีรบุรุษ,” ศิลปวัฒนธรรม 30, 7 (พฤษภาคม 2552) : 104.
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ผลงานของศิ ลปน ไทยที่นําสัญลักษณของธงชาติไทยมาใชในการสรางสรรค อาทิ
เชน ลาวัลย อุปอินทร, โชคชัย ตักโพธิ์, มณเฑียร บุญมา, ทวี รัชนีกร, ประเทือง เอมเจริญ, กัญญา
เจริญศุภกุล, พิษณุ ศุภนิมิตร, อํานาจ เย็นสบาย, สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย, เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ,
คามิน เลิศชัยประเสริฐ, สุวิชาญ เถาทอง, สุรสิทธิ์ เสาวคง, ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, พิชิต ไปแดน,
ชาติชาย ปุยเปย, ญาณวิทย กุญแจทอง, ทินกร กาษรสุวรรณ, ทิพเนตร แยมมณีชัย, เทิดเกียรติ
หวังวัชรกุล, สุรพล แสนคํา, เทอดศักดิ์ พลซา, พิทักษ ปยะพงษ, นที อุตฤทธิ์, นพไชย อังควัฒนะพงษ,
มานิตย ศรีวานิชภูมิ, อิ๋ง 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 เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูโดยมีประเด็นเรื่องความเปนชาติเปน
หลักในการทําความเขาใจ อันจะนําประโยชนมาสูวงวิชาการศิลปะและสังคมโดยรวมเปนอยางดี
ยิ่งอีกดวย
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. รวบรวมและศึกษาผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณของธงชาติไทย (ธงไตรรงค)
2. แบงประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยตามทฤษฎีศิลปะที่ไดเลือก
มาทําการศึกษาและบริบทที่เกี่ยวกับแนวคิดชาตินิยม
3. วิเคราะหและประเมินคุณคาผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณของธงชาติ ไทยที่มีตอ
บริบทของวงการศิลปะรวมสมัยและผลกระทบตอสังคมไทย
สมมติฐานของการศึกษา
ผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยปรากฏอยูถูกสรางสรรคขึ้นโดยมี
ปจจัยมาจากแนวคิดเกี่ยวกับความเปนชาติและสํานึกของชาตินิยม แตเปนชาตินิยมที่เปนบริบทอัน
เกี่ยวของกับการใชธงชาติในสังคมไทย ทั้งนี้ศิลปนอาจจะนําเสนอในขอบเขตของการสะทอนความ
เปนไปในสังคม ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ความเคลื่อนไหวการเมือง หรือการตั้ง
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คําถามถึงความเปนชาติที่ฝงอยูในสังคมไทยดวยโฆษณาชวนเชื่อตาง ๆ แตโดยภาพรวมแลว
ผลงานเหลานั้นลวนมีรากฐานความคิดมาจากสํานึกความเปนชาติไมทางใดก็ทางหนึ่ง
ขอบเขตการศึกษา
1. ผลงานศิลปะที่นํามาศึกษาเปนผลงานสรางสรรคในสาขาทัศนศิลปรวมสมัย
2. รวบรวมและศึกษาเฉพาะผลงานของศิลปนที่ไดคัดเลือกมา 20 ทาน ประกอบไปดวย
โชคชัย ตักโพธิ์, ประเทือง เอมเจริญ, กัญญา เจริญศุภกุล, พิษณุ ศุภนิมิตร, อํานาจ เย็นสบาย,
สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย, เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ, สุวิชาญ เถาทอง, สุรสิทธิ์ เสาวคง, ไพรวัลย
ดาเกลี้ยง, พิชิต ไปแดน, เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, เทอดศักดิ์ พลซา, นที อุตฤทธิ์, นพไชย
อังควัฒนะพงษ, มานิตย ศรีวานิชภูมิ, สันติ ทองสุข, วสันต สิทธิเขตต, สาครินทร เครือออน และ
สุธี คุณาวิชยานนท
3. ศึกษาผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณของธงชาติไทยในรูปแบบธงไตรรงคเทานั้น
4. ศึก ษาผลงานศิ ล ปะที่มี สั ญ ลัก ษณ ข องธงชาติไ ทยที่ส ร า งขึ้ น หลัง เหตุก ารณ 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
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชการศึกษาวิเคราะหจากผลงานศิลปะ
เอกสาร สูจิบตั ร และตําราวิชาการ เพื่อจําแนกประเภทผลงานสรางสรรคตามหลักการความสัมพันธ
ระหวางธงชาติกับแนวคิดชาตินิยม จากนั้นทําการวิเคราะหเพื่อนําไปสูการประเมินคุณคาที่มีตอ
วงการศิลปะรวมสมัยและสังคมโดยรวม
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนผลงานทางวิชาการที่รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่มี
สัญลักษณของธงชาติไทย
2. เห็นถึงคุณคาของผลงานศิลปะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการความเปนชาติและชาตินิยม
3. เห็นความสัมพันธกันระหวางศิลปะกับองคความรูดานอื่น ๆ ซึ่งเปนบริบทที่สําคัญ
ในการพัฒนาศิลปะรวมสมัย ตลอดจนกาวไปสูการพัฒนาองคความรูในดานตาง ๆ ของสังคมให
มากขึ้น

บทที่ 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) และตองมีการเรียนรูเครื่องหมายเพื่อทําความเขาใจ หรือเปนการแสดงถึงการเปน
ตัวแทน (representation) ซึ่งสังคมยอมรับความสัมพันธนี้... 1
0

ดังนั้นธงชาติจึงถือเปนสัญลักษณอันสําคัญที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนสิ่งที่บงบอกความมี
ตัวตนของชาติแตละชาติ เปนสัญลักษณที่ถูกยอมรับใหเปนตัวแทนการแสดงถึงความเปนเอกภาพ
และเอกราชของขอบเขตที่ถูกสรางขึ้นอันเรียกกันวา ประเทศชาติ แตบางครั้งสัญลักษณบางอยาง
บนธงชาติก็มีนัยยะที่แสดงออกถึงความเปนอาณานิคม เชน กรณีธงชาติออสเตรเลียที่มีมุมซายบน
เป น สั ญลั ก ษณ ธ งของสหราชอาณาจัก รประกอบอยูด ว ย เป น ต น แต โ ดยรวมแล ว ธงชาติเ ป น
สัญลักษณที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่ตองสรางขึ้นเพื่อความเขาใจรวมกันในการที่จะสื่อถึงความเปน
ชาตินั้น ๆ ธงชาติจึงเปนสัญลักษณหนึ่งที่สําคัญอันจะสะทอนถึงภูมิหลัง ความคิดและวัฒนธรรม
ทั้งหมดของชาติหนึ่ง ๆ เอาไว 2
1

1

Semeion, แนวคิดสัญวิทยา [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.
9

10
ความเปนมาและความสําคัญของธงชาติไทย
ประเทศไทยแตเดิมนั้นมิไดมีการประดิษฐและการใชธงชาติขึ้น ทั้งนี้เนื่องดวยมายาคติ
ที่เกี่ยวกับความเปนชาตินั้นยังมิ ไดถูกสรางขึ้นในวัฒนธรรมแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรือ
อุษาคเนย แตพบหลักฐานเรื่องการใชธงในสมัยโบราณในอาณาจักรเขมรโบราณ ซึ่งมนตรี ชิดชม
นุชไดวิเคราะหไวในวิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเขมรศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง “ธงในภาพสลักเลาเรื่องในศิลปะเขมรสมัยนครวัด และบายน: กรณีปราสาทนครวัด
และปราสาทบายน” เอาไววา
...จากการวิเคราะหรูปแบบการใชธ ง พบวาในอาณาจักรเขมรโบราณถูกนําไปใชในการ
สงคราม เพื ่อ เปน สิ ่ง บง บอกความสํ า คัญ ของบุค คลในกองทัพ ซึ ่ง สามารถมองเห็น ไดทั ้ง ที่
ปราสาทนครวัด และที ่ป ราสาทบายน เชน ตํ า แหนง ของพระเจา สุร ิย วรมัน ที ่ 2 ภาพสลัก
ประวัติศ าสตร ที่ป รากฏที่ป ราสาทนครวัด เปน ตน จะมีจํ า นวนธงที่มีค วามแตกตา งไปจาก
บุคคลอื่น ในกองทัพ แลว ยัง ใชเ ปนเครื่อ งสูง ของพระมหากษัต ริย แมแ ตใ นฉากที่มีก ารรบของ
พวกเหลาเทวดาและเทพเจาที่มีการสลักขึ้นในรูปแบบของประติมาณวิทยา ก็มีการนําธงมาใช
เพื่อบอกความสําคัญของบุคคลในภาพไดอีกดวย เชน ภาพสลักเลาเรื่องมหาภารตะ กับ เรื่อง
รามายณะ ที่ระเบียงคดปราสาทนครวัด เปนตน... 3
2

ภาพที่ 1 ภาพสลักหินนูนต่ําพระเจาสุริยวรมันที่ 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, “ธงในภาพสลักเลาเรื่องในศิลปะเขมรสมัยนครวัด และบายน :
กรณีปราสาทนครวัด และปราสาทบายน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 48.

11
จากบทวิเคราะหขางตนจะเห็นวาจํานวนของธงที่ปรากฏในภาพสลักหินเปนสิ่งที่บง
บอกฐานะในสังคมและความสําคัญของบุคคลในภาพ ซึ่งสวนใหญแลวก็จะเปนชนชัน้ ปกครองหรือ
พระมหากษัตริยของเขมรโบราณ และอาจจะถือไดวาการใชธงในอาณาจักรเขมรโบราณเปนสิ่งที่
มุงเสริมแสดงบารมีของชนชั้นปกครองหรือพระมหากษัตริยมากกวาเปนสัญลักษณของความเปน
ชาติ (ภาพที่ 1)
การใชธงเปนสัญลักษณของประเทศไทยนั้นสามารถสืบไดถึงการใชธงสีแดงเปนเครื่อง
สําหรับเรือเดินทะเลทั่วไปในสมัยกรุงศรีอยุธยา (ภาพที่ 2) และยังไมถือวาเปนธงที่เปนสัญลักษณ
ของประเทศชาติตามความเขาใจในปจจุบัน ซึ่ง ฉวีงาม มาเจริญ เขียนไวในหนังสือเรื่อง “ธงไทย”
เกี่ยวกับจดหมายเหตุตางประเทศแหงหนึ่งไดกลาววา
...ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช แหงกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2199 - พ.ศ. 2231)
เรือ คา ขายของฝรั่ง เศสลํา หนึ่ง ไดเ ดิน ทางมากรุง ศรีอ ยุธ ยา เมื่อ มาถึง ที่ปอ มแหง หนึ่ง ของไทย
เรือฝรั่งเศสก็ชักธงชาติของตัวเองขึ้น ฝายไทยยิงสลุตคํานับตามธรรมเนียม แตเมื่อฝายไทยชัก
ธงขึ ้น ตอบบา ง ฝา ยฝรั ่ง เศสกลับ ไมย ิง สลุต คํ า นับ ตอบ เพราะไดช ัก เอาธงชาติฮ อลัน ดา
(เนเธอรแลนด) ขึ้นเหนือปอมดวยเหตุวาไทยไมมีธงชาติของตนใช (ขณะนั้นฝรั่งเศสกับฮอลันดา
เปนศัตรูกัน) ฝายไทยไดแกไขปญหาโดยชักผาสีแดงขึ้นแทนธงชาติฮอลันดา ฝรั่งเศสจึงยอมยิง
สลุต คํา นับ ตอบ เหตุก ารณดัง กลา วจึง ถือ กัน วา เปน จุด เริ่ม ตน ของประวัติศ าสตรธ งชาติไ ทย 4
ในสมัยตอ ๆ มาไดมีการนํา สัญ ลัก ษณตา ง ๆ มาประดับบนธงพื้น สีแ ดงเพิ่มเติมเพื่อ ใชเปน ธง
สําหรับเรือหลวง ไดแก จักรสีขาววงใหญ และชางเผือกในจักรสีขาว สวนเรือคาขายเอกชน
ยังคงใชธงสีแดงเกลี้ยงเหมือนเดิม... 5
3

4

4

ฉวีงาม มาเจริญ, ธงไทย (กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรมศิลปากร,
2520), อางถึงใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 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], เขาถึงเมื่อ 27 พฤษภาคม 2554. เขาถึงได
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 มีการเพิ่มรูปจักรสีขาวลงบนพื้นธงแดงเพื่อเปนธงประจําเรือหลวง
(ภาพที่ 3) และสําหรับเรือเดินทะเลโดยทั่วไปก็ประดับเปนธงพื้นสีแดงเทานั้น

ภาพที่ 3 ธงพื้นแดงมีรูปวงจักรสีขาวตรงกลาง
ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน
2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm
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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], เขาถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน
2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm

ภาพที่ 5 ธงพื้นแดงมีชางเผือกอยูตรงกลาง
ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน
2554. เขาถึงไดจาก http://www.engrdept.com/tahanchangling/army_ tongthai.htm
6

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, อธิบายเรื่องธงไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12
มกราคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin
225&group=9&date=03-04-2007&gblog=1

14
สืบเนื่องมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4 แหงราชวงศ
จั ก รี ) ประเทศสยามได มี ก ารติ ด ต อ กั บ ชาวตะวั น ตกมากขึ้ น อั น เป น ผลต อ เนื่ อ งจากการทํ า
สนธิสัญญาเบาวริง (Bowring Treaty) 7 กับสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) ในป พ.ศ.
2398 พระองคจึงทรงมีพระราชดําริวา สยามจําเปนตองมีธงชาติใชตามธรรมเนียมชาติตะวันตก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชธงพื้นสีแดงมีรูปชางเผือกอยูตรงกลางเปนธงชาติสยาม (ภาพที่
5) เนื่องจากมีเหตุผลวาธงพื้นสีแดงที่สยามใชทั่วไปนั้นไมสามารถแยกแยะไดในการติดตอระหวาง
ประเทศ ธงนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชไดทั่วไปทั้งเรือหลวงและเรือเอกชน แตเรือหลวงนั้น
ทรงกําหนดใหใชธงชางเผือกเปลาพื้นสีน้ําเงินชักขึ้นที่หัวเรือ เพื่อเปนเครื่องหมายสําหรับแยกแยะ
วาเปนเรือหลวงดวย
6

ภาพที่ 6 ธงพื้นริ้วขาวแดง
ที่มา : กรมการทหารชาง, ประวัติความเปนมาของธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน
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
เหตุ ก ารณ เ ช น นี้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ให เ ปลี่ ย นรู ป แบบธงชาติ อี ก ครั้ ง โดย

7

ปรามินทร เครือทอง, พระจอมเกลา "KING MONGKUT" พระเจากรุงสยาม
(กรุงเทพฯ : มติชน, 2547), 169.
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เปลี่ยนเปนธงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีแถบยาวสีแดง 3 แถบ สลับกับแถวสีขาว 2 แถว ซึ่งเหมือนกับธง
ชาติไทยในปจจุบัน แตมีเพียงสีแดงสีเดียว 8 (ภาพที่ 6)
ในเว็บไซต คลังปญญาไทย ซึ่งเปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเปาหมายในการสรางและ
พัฒนาแหลงความรูขนาดใหญของคนไทย โดยอาศัยอินเทอรเน็ต (Internet) เปนสื่อในการเขาถึง
ประชาชน ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ “ธงชาติไทย” อันเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบธงชาติไทย
มาเปนแบบธงไตรรงคเอาไววา
7

5

ภาพที่ 7 ทหารอาสาของไทย ในสงครามโลกครั้งที่ 1 รวมการสวนสนามฉลองชัยชนะ ที่ ประตูชัย
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554. เขาถึงได
จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:
Firstworldwar.jpg
6

8

7

9

ทหารอาสาของไทย ใน สงครามโลกครั้งที่ 1 รวมการสวนสนามฉลองชัยชนะที่ ประตูชัย
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 โดยอัญเชิญธงไตรรงค ซึ่งเปนธง
ชาติที่รัชกาลที่ 6 โปรดเกลาใหใชแทนธงชาง เปน ธงชัยเฉลิมพลประจํากองทหาร
11

13

14

12

15

16

17

8

วิชาการดอทคอม, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2554. เขาถึงได
จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/39318
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…พ.ศ. 2460 แถบสีแดงตรงกลางไดเปลี่ยนเปนสีขาบ (สีน้ําเงินเขมเจือมวง) ดังปรากฏอยู
ในปจจุบัน เหตุที่รัชกาลที่ 6 ทรงเลือกสีนี้เพราะเปนสีประจําวันเสาร ซึ่งเปนวันพระราชสมภพ
ของพระองค ทั้ง สีน้ํา เงิน ยัง แสดงถึง ความเปน หนึ่ง เดีย วของฝา ยสัม พัน ธมิตร ในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ซึ่งใชสีแดง ขาว น้ําเงินเปนสีในธงชาติเปนสวนใหญดวยอีกประการหนึ่ง ธงชาติแบบ
ใหมนี ้ไ ดร ับ พระราชทานนามวา "ธงไตรรงค" และอวดโฉมตอ สายตาชาวโลกครั ้ง แรกใน
สงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งกองทหารอาสาของไทยไดใชเชิญไปเปนธงชัยเฉลิมพลประจําหนวย
(ภาพที่ 7)

ธงไตรรงค ที่ สร า งขึ้ น ในคราวนั้ น ไม ใช ลั กษณะอย างธงไตรรงค ต ามที่ กํ า หนดให ใช
โดยทั่ วไป แต มี การเพิ่ ม รู ปสั ญลั กษณ พิ เ ศษลงในธงด วย โดยด านหน าธงนั้ นเป นรู ปช างเผื อก
ทรงเครื่องยืนแทนในวงกลมพื้นแดง ลักษณะอยางเดียวกับธงราชนาวีไทย (ซึ่งกําหนดแบบใหมใหใช
พร อมกั นในคราวประกาศเปลี่ ยนธงชาติ ) ด านหลั งเป นตราพระปรมาภิ ไธยย อ ร.ร.๖ ภายใต
พระมหามงกุฎเปลงรัศมีในวงกลมพื้นแดง ที่แถบสีแดงทั้งแถบบนแถบลางทั้งสองดานจารึกพุทธชัย
มงคลคาถาบทแรก (ภาษาบาลี) เพื่อความเปนสิริมงคลแกกองทหารอาสาของไทยในสงครามโลก
ครั้ งที่ 1 โดยพระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล าเจ าอยูหั วไดพระราชนิ พนธ แกไขในตอนทายจาก
"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], เขาถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554. เขาถึงได
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
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ภาพที่ 9 ธงชัยเฉลิมพลของกองทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1 (ดานหลัง)
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2554. เขาถึงได
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
...ธงชาติไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งแลว ควรหาขอกําหนดเรื่องธงชาติใหเปน
การถาวรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชบันทึกพระราชทานไปยังองคมนตรี เพื่อให
เสนอความเห็นของคนหมูมากวา จะคงใชธงไตรรงคดังที่ใชอยูเปนธงชาติตอไป หรือจะกลับไปใช
ธงชางแทน หรือจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะธงชาติ กับวิธีใชธงไตรรงคอยางไร ผลปรากฏวา
ความเห็นขององคมนตรีแตกตางกระจายกันมาก จึงมิไดกราบบังคมทูลขอชี้ขาด ดังนั้นจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีพระราชวินิจฉัยลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 ใหคงใชธงไตรรงค
เปนธงชาติตอไป… 9

ต อ มาภายหลั ง การเปลี่ ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย
(Absolute Monarchy) เปนระบอบการปกครองภายใตรัฐธรรมนูญ ในป พ.ศ. 2475 รัฐบาลตอ ๆ
มาก็ยังคงรับรองใหใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทยอยูเชนเดิม ซึ่งธงชาติไทยหรือธงไตรรงคนี้ยังถือวา
เปนสิ่งประดิษฐอันหนึ่งที่สรางขึ้นในยุคสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และยังคง
ไมมีการเปลี่ยนแปลงจวบจนถึงปจจุบัน
9

คลังปญญาไทย, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2554. เขาถึงได
จาก http://www.webmaster.or.th/
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ตารางที่ 1 พัฒนาการของธงชาติไทย
ลําดับที่

1

ภาพธง

ระยะเวลาการใช
การบังคับใชธง
สมัยอยุธยา-พ.ศ. ใชเปนธรรมเนียมสืบมาตัง้ แตสมัย
2325 (ธงเรือหลวง) สมเด็จพระนารายณมหาราช
สมัยอยุธยา-พ.ศ.
2398 (ธงเรือเอกชน)
พ.ศ. 2325 - 2360

พระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช

พ.ศ. 2360 - 2398

พระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย

พ.ศ. 2398 - 2459

พระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว พระราชบัญญัติวาดวย
แบบอยางธงสยาม รศ. 110,
ร.ศ.116, 118 และ ร.ศ. 129
พระบรมราชโองการ ประกาศ
เพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติ
ธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459

2

3

4

พ.ศ. 2459 - 2460
5

23

25

27

21

19
ตารางที่ 1 (ตอ)
ลําดับที่

6

7

ภาพธง

ระยะเวลาการใช
พ.ศ. 2459 - 2460

การบังคับใชธง
พระบรมราชโองการ ประกาศ
เพิ่มเติมและแกไขพระราชบัญญัติ
ธง ร.ศ. 129 พ.ศ. 2459 (ในชื่อ
"ธงคาขาย")

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. เขาถึงได
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

20

31

ภาพที่ 10 สัดสวนของธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ที่ถูกตอง
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2554. เขาถึงได
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 มีลัก ษณะเปน รูป สี่เ หลี่ยมผืน ผา กวา ง 6 สว น ยาว 9 สว น ดา นกวา ง
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.

21

ภาพที่ 11 ธงชาติไทย (ธงไตรรงค)
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ธงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 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 และน้ําเงินจากแถบริ้วสีธงชาติไทย 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 มีขนาดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา 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 การที่บุ ค คลหรือ คณะบุ คคลไดทํ า หรื อสร า งให
ปรากฏเปนรูปรางไมวาจะเปนวัตถุ รูป ภาพ หรือสสาร ที่มีลักษณะเปนสีที่มีความหมายถึงธงชาติ
หรือแถบสีธงชาติ

22
ลักษณะธงชาติที่นํามาใช ตองมีสภาพดีเรียบรอย ไมขาดวิ่น และสีไมซีดจนเกินควร
ขนาดเสาธงและผืนธงชาติ เสาธงชาติจะมีขนาดสูง ต่ํา ใหญหรือเล็กเพียงไร ควรจะ
อยู ณ ที่ใด และจะใชผืนธงขนาดเทาใดนั้น ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือผูปกครองสถานที่หรือเอกชนผูครอบครองอาคารสถานที่ จะพึงพิจารณาใหเหมาะสมเปนสงา
งามแกอาคารสถานที่นั้น ๆ
การประดับธงชาติและกําหนดเวลาชักธงชาติขึ้นและลง เพื่อสรางความรูสึกนิยม
และภาคภูมิใจในความเปนชาติ อีกทั้งเปนการเผยแพรธงชาติใหเปนที่ปรากฏชินตาแกผูพบเห็น
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐประดับธงชาติไวใน
สถานที่ อั น ควร ในบริ เ วณที่ ทํ า การทุ ก วั น และตลอดเวลา สํ า หรั บ ภาคเอกชน และบ า นเรื อ น
ประชาชนโดยทั่วไปก็ใหอนุโลมดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ถาตองมีการชักธงชาติขึ้นและลง
ณ สถานที่ หรือบริเวณใด โดยปกติใหเปนไปตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้

ภาพที่ 12 ธงชาติไทยหนาศาลากลางจังหวัดตราด
ที่มา : Happy Trat, ตามรอยเสด็จประพาสเมืองตราด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2554.
เขาถึงไดจาก http://happytrat.blogspot.com/
1. ชักขึ้นเวลา 08.00 นาฬิกา
2. ชักลงเวลา 18.00 นาฬิกา
3. สถานที่ แ ละยานพาหนะของฝ า ยทหาร การชั ก ธงชาติขึ้น และลงให ปฏิบั ติตาม
ระเบียบหรือขอบังคับของทหาร
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4. เรือเดินทะเล การชักธงชาติขึ้นและลง ใหปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ชาวเรือ
5. สถานที่ราชการพลเรือน ถาในบริเวณเดียวกันมีสถานที่ราชการหลายแหงจะสมควร
ชักธงชาติ ณ ที่ใด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานผูปกครองสถานที่นั้น ๆ (ภาพที่ 12)
6. สถานที่ราชการฝายพลเรือนที่ตั้งอยูในเขตพระราชฐาน การชักธงชาติโดยการจัดตั้ง
เสาธงชาติตางหากจากตัวอาคาร ใหไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวัง
7. สถาบันการศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหชักธง
ชาติตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
8. เรือเดินในลําน้ํา ถาจะชักธงชาติใหชักไวที่ทายเรือ
9. ที่สาธารณสถานและสถานที่ของเอกชน ถาจะชักธงชาติ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม
วิธีการชักธงชาติ มีขอปฏิบัติดังนี้
1. ผูมีหนาที่ชักธงชาติ ตองแตงกายเรียบรอย
2. เมื่อใกลกําหนดเวลาชักธงขึ้น ใหเตรียมธงชาติผูกติดกับสายเชือกทางดานขวาของ
ผูชักธงใหเรียบรอย
3. เมื่อถึงกําหนดเวลา ใหคลี่ธงชาติออกเต็มผืน แลวดึงเชือกใหธงชาติขึ้นชา ๆ ดวย
ความสม่ําเสมอ จนถึงสุดยอดเสาธง แลวจึงผูกเชือกไวใหตึง ไมใหธงลดต่ําลงมาจากเดิม
4. เมื่อชักธงลงใหดึงเชือกใหธงชาติลงชา ๆ ดวยความสม่ําเสมอ และสายเชือกตึง
จนถึงระดับเดิมกอนชักขึ้น
5. ในกรณีที่มีการบรรเลงเพลงเคารพหรือมีสัญญาณใหการชักธงขึ้นและลง จะตองชัก
ธงชาติขึ้นและลงใหถึงจุดที่สุด พรอมกับจบเพลงหรือสัญญาณนั้น ๆ
วันพิธีสําคัญที่ตองชักธงและประดับธงชาติ มีดังนี้
1. วันขึ้นปใหม 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. วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ วั น ที่ 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
นอกจากนี้สุดแตทางราชการจะประกาศใหทราบเปนครั้งคราว สวนงานพิธีอื่น ๆ ตาม
ประเพณีนิยม หากจะชักธงและประดับธงชาติก็ทําได แตตองทําดวยความเคารพ
การลดธงชาติครึ่งเสา การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เปนเวลาเทาใด ทางราชการจะ
ประกาศใหทราบเปนคราว ๆ ไป ในทางปฏิบัติที่ผานมา การลดธงชาติครึ่งเสาจะกระทําในกรณีที่
ประมุขหรือบุคคลสําคัญของประเทศตาง ๆ เสียชีวิต โดยปกติทางราชการจะประกาศใหลดธงชาติ
ครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเปนเวลา 3 วัน

ภาพที่ 13 การลดธงครึ่งเสา
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, การลดธงครึ่งเสา [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 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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การลดธงชาติครึ่งเสาใหปฏิบัติการเหมือนการชักธงขึ้นเชนปกติ แตเมื่อธงถึงยอดเสา
แลวจึงลดลงใหอยูในระดับความสูงประมาณ 2 ใน 3 สวนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะ
ชักธงลงใหชักธงขึ้นจนถึงยอดเสากอน แลวจึงชักธงลงเชนเดียวกับเรื่องวิธีการชักธงชาติ (ภาพที่ 13)
การทําความเคารพธงชาติ ตองปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง ใหแสดงความเคารพโดยการยืนตรง หันไปทางเสาธง
อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลง จนกวาจะเสร็จการ
2. ในกรณีที่ไดยินเพลงชาติหรือสัญญาณการชักธงชาติ จะเห็นหรือไมเห็นการชักธง
ชาติก็ตาม ใหแสดงความเคารพโดยหยุดนิ่งในอาการสํารวม จนกวาการชักธงชาติหรือเสียงเพลง
ชาติ หรือสัญญาณการชักธงชาติจะสิ้นสุดลง
การดูแลรักษาธงชาติ ตองปฏิบัติดังนี้
1. ใหหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานผูปกครองอาคารสถานที่ราชการหรือ
สถานที่ทําการของหนวยงานของรัฐและเอกชนผูครอบครองอาคารสถานที่ที่มีการใช การชักหรือ
การแสดงธงชาติกวดขันดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบโดยเครงครัด
2. ใหเจาหนาที่หรือบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการใช การชัก หรือการแสดงธงชาติ
เก็บรักษาธงชาติไวดวยความเคารพในสถานที่และที่เก็บอันสมควร
3. การเชิญธงชาติจากที่เก็บรักษาเพื่อนําไปใช ชัก หรือแสดง ในกรณีที่ธงชาติเปนผืน
ผาใหเชิญไปในสภาพที่พับเรียบรอย และดวยอาการเคารพเมื่อถึงทีที่จะใชหรือแสดงจึงคลี่ธงออก
เพื่อใชหรือแสดงตอไป
4. การเชิญธงชาติจากที่ที่ใช ชัก หรือแสดง ไปเก็บไว ณ ที่เก็บรักษา ใหดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในขอ 3
การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอื่น ตองปฏิบัติดังนี้
1. การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงอื่น ยกเวนธงพระอิสริยยศจะตองไมใหธงชาติอยู
ในระดับต่ํากวาธงอื่น ๆ และโดยปกติใหจัดธงชาติอยูที่เสาธงแรกดานขวา (เมื่อมองดูออกมาจาก
ภายใน หรือจุดของสถานที่ที่ใชชัก แสดง หรือประดับธงเปนหลัก) (ภาพที่ 14)
2. การประดับธงชาติคูกับธงอื่นในงานพิธีซึ่งมีแทนหรือมีที่สําหรับประธาน ใหจัดธง
ชาติอยูดานขวาของแทนพิธีและธงอื่นอยูดานซาย
3. การประดับธงชาติคูกับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแลวเปนจํานวนคี่ ใหธงชาติอยู
กลาง
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4. การประดับธงชาติคูกับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแลวเปนจํานวนคู ใหธงชาติอยู
กลางดานขวา

ภาพที่ 14 การประดับธงชาติไทยรวมกับธงสัญลักษณ 84 พรรษา
ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย (ธงไตรรงค), การประดับธงชาติคหู รือรวมกับธงอืน่ [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก 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 และความสูงต่ําของธง เปนตน
2. ถาประดับหรือชักธงของตางประเทศประเทศเดียว ตองใหธงชาติอยูดานขวาของธง
ตางประเทศ
3. ถาประดับธงของตางประเทศเกินกวาหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกั บธงชาติแล วเปน
จํานวนคี่ ใหธงชาติอยูตรงกลาง
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4. ถาประดั บธงของตางประเทศเกินกวาหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกั บธงชาติ แลวเปน
จํานวนคู ใหธงชาติอยูกลางดานขวา
5. การประดับธงชาติในสถานที่ หรือมีขอตกลงระหวางประเทศ หรือประเทศภาคี
กําหนดไวเปนอยางอื่น เชน ใหใชเรียงตามลําดับอักษร หรือเรียงตามลําดับการเปนสมาชิก ก็ให
ปฏิบัติตามขอตกลงนั้น
6. การประดับ ธงชาติใ นการแขง ขั น กี ฬ าระหว า งประเทศ โดยปกติ ใ ห เ ป น ไปตาม
ระเบี ย บข อบั ง คั บ ของสมาคมกี ฬ าระหวา งประเทศ หรื อ ตามหลั ก สากลที่ ย อมรั บกั น ในนานา
อารยประเทศ
7. การประดั บ ธงชาติคูกั บ ธงของต า งประเทศสํา หรับ รถยนต ใหปก ธงชาติ ไวท าง
ดานขวา และธงของตางประเทศไวทางดานซาย
8. ยานพาหนะอื่นใหใชทํานองเดียวกับขอ 7 เวนแตการประดับบนเรือใหเปนไปตาม
ธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือ
การใชธงชาติกับผูเสียชีวิต ตองปฏิบัติดังนี้
1. การใชธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิ ใหใชกับบุคคลดังตอไปนี้
1.1 ประธานองคมนตรี
1.2 ประธานรัฐสภา
1.3 นายกรัฐมนตรี
1.4 ประธานศาลฎีกา
1.5 ผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ
1.6 ผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่สูรบหรือตอสู หรือชวยเหลือการสูรบ
หรือตอสู หรือเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการในการปองกันอธิปไตย หรือ
รักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ หรือปราบปรามการกระทําผิดตอความมั่นคงของรัฐ หรือ
ปราบปรามการกระทําความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค
1.7 ผู ที่ เ สี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากได แ สดงความกล า หาญ ช ว ยเหลื อ เจ า หน า ที่ ใ ห เ ป น
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. ในระหว า งการตั้ ง ศพเพื่ อรั บ พระราชทานเพลิง ศพประกอบการฌาปนกิ จ หรื อ
เคลื่อนยายศพไปประกอบพิธีฝง (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 ธงชาติคลุมหีบศพ
ที่มา : พิพิธภัณฑธงชาติไทย (ธงไตรรงค), การใชธงชาติคลุมศพ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
19 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก 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 และจะตองปฏิบัติไมใหเปนการเสื่อมเสียเกียรติแกธงชาติ
2. หามมิใหวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพ
3. เมื่อจะรับพระราชทานน้ําอาบศพ บรรจุหรือฝงศพ ประชุมเพลิงศพตอนเผาจริงให
เชิญธงชาติที่คลุมศพหรือหีบศพพับเก็บใหเรียบรอย โดยมิใหสวนหนึ่งสวนใดของธงสัมผัสพื้น
4. ผูไดรับพระราชทานโกศหรือหีบหลวงประกอบเกียรติยศศพอยูแลว ถามีสิทธิใชธง
ชาติคลุมศพดวย ใหกระทําไดโดยวิธีเชิญธงชาติในสภาพที่พับเรียบรอยใสพานตั้งไวเปนเกียรติยศ
ที่หนาที่ตั้งศพเชนเดียวกับการตั้งเครื่องยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ แตตองไมต่ํากวาเครื่องยศ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ
5. หามใชธงชาติหรือแถบสีธงชาติคลุมทับหรือตกแตงโกศหรือหีบศพที่พระราชทาน
ประกอบเกียรติยศศพ
การแสดงธงชาติที่สินคา การแสดงธงชาติไวที่สิ่งบรรจุ หีบหอ สิ่งหุมหอ สิ่งผูกมัด
ผลิตภัณฑ หรือสินคาใด ๆ ที่มิไดมีลักษณะเปนการเหยียดหยามตอธงชาติ ประเทศไทยหรือชาติ
ไทย ใหทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชน เพื่อประโยชนทางการพาณิชย โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสวนราชการที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย หรือกระทรวงอุตสาหกรรม
แลวแตกรณี โดยหลักเกณฑและวิธีการขอความเห็นชอบใหเปนไปตามที่กระทรวงพาณิชยหรือ
กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกําหนด
3. เปนการแสดงธงชาติที่กระทําโดยเอกชนในกรณีอื่น 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 หรือเครื่องหมายอื่นในผืนธงรูปจําลองของธง
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 ที่หรือสิ่งใด ๆ โดยไม
สมควร
2.5 แสดงหรือใชสิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะ
ตามขอ 2.4
โทษ การกระทําการตอธงชาติโดยไมใหความเคารพ มีความผิดและตองรับโทษตาม
กฎหมาย ดังนี้
1. กระทําการใด ๆ ตอธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียด
หยามประเทศชาติ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท 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 ธงชาติมิใชผืนผาสี่เหลี่ยม
ธรรมดา หากแต เปน สัญลักษณ ของชาติที่สํา คัญ และยังประกอบไปดว ยบทบาท หนาที่ และ
พิธีกรรมเปนของตัวเองอยางสมบูรณอีกดวย

11

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย, รวมขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การชัก
หรือการแสดงธงชาติ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก
http://www.mrta.co.th/ main/thai_.htm
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การใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยม
ธงชาติไทยมีหนาที่หลักเพื่อเปนสัญลักษณที่บงบอกถึงความเปนชาติไทย และถูกนํา
ใชไ ปในบริบทที่ตา ง ๆ กัน โดยเฉพาะในบริบทที่เ กี่ย วกับ แนวคิด ชาตินิย มแลว แมวา จะมิไ ด
นํามาใชในระยะเวลาที่ยาวนานเทากับประเทศมหาอํานาจทางตะวันตกอยาง เชน สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจัก ร หรือ สาธารณรัฐ ฝรั่ง เศส ก็ต าม แตก ารกํา เนิด และการใชธ งชาติไ ทย (ธง
ไตรรงค) ก็มีประวัติศาสตรความเปนเปนไปตาง ๆ อันยึดโยงควบคูกับความเปนชาติไทยโดยมาก
พอสมควร
ศาสตราจารยก ิต ติค ุณ ปรีช า ชา งขวัญ ยืน แหง คณะอัก ษรศาสตร จุฬ าลงกรณ
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... 12
11

จะเห็นไดวาลัทธิชาตินิยมรวมไปถึงสํานึกความเปนชาตินั้นไดเปนสวนที่คอยสนับสนุน
ใหธงชาติเปนสัญลักษณอันทรงพลังขึ้น ซึ่งการนําธงชาติมาใชในสังคมไทยนั้นนอกจากมีที่มาอัน
เกี่ยวโยงกับการสรางสัญลักษณที่บงบอกถึงความเปนชาติแลว กลับยังมีปจจัยพื้นฐานที่สําคัญมา
จากระบบการปกครองตั้งแตอดีตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) ซึ่งจาก
ประวัติศาสตรจะพบวาการใชธงของชาติไทยไดพัฒนามาจากการใชธงในรัฐโบราณในภูมิภาค
ดังกลาวที่ไดรับอิทธิพลแนวคิดเกี่ยวกับสัญลักษณที่แสดงถึงอํานาจการปกครองในอาณาจักรเขมร
โบราณ หากแตสํานึกความเปนชาตินั้นยังไมปรากฏมีขึ้นในดินแดนแถบดังกลาวนี้ นั้นก็ยอมแสดง
วาแนวคิดชาตินิยมจึงยังไมเกิดขึ้นในยุคอดีต
12

ปรีชา ชางขวัญยืน, ปรัชญาแหงอุดมการณทางการเมือง, พิมพครั้งที่ 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. เขาถึงไดจาก http://www.
youtube.com/watch?v=1OzPq9NONiw
กลาวโดยสรุปแลว ธงชาติไทยถือวาเปนสัญลักษณที่สําคัญของชาติไทย และยังเปน
สัญลักษณที่นําไปสูมายาคติของลัทธิชาตินิยม ซึ่งในกรณีที่ของธงชาติที่แสดงออกถึงลัทธิชาตินยิ ม
อยางชัดแจง ที่สุดคือคํา ขวัญของธงชาติ และเพลงชาติ ไทยที่ปรากฏขึ้น กอนรองเพลงชาติไทย
ประจําวันในชวงเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. เผยแพรตามสถานีวิทยุและโทรทัศนในประเทศไทย
(ภาพที่ 16) ดั่งเสียงที่วา
ธงชาติและเพลงชาติไทย เปนสัญลักษณของความเปนไทย เราจงรวมใจยืนตรงเคารพธง
ชาติ ดวยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย 13
12

จากประวัติความเปนมาและและการใชธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ในบริบทชาตินิยม ทํา
ใหสถานะของธงชาติไทยไมสามารถดํารงอยูไดโดยปราศจากสัมพันธภาพกับปจจัยภายนอกได
และปจจัยภายนอกเหลานี้เองก็ไดเปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหความหมายของธงชาติไทยมีทรงพลัง
อยางสูงในสังคมไทย ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชธงชาติในบริบทชาตินิยมทําให

13

ยูทรูป, คําขวัญธงชาติและเพลงชาติไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 23 มิถนุ ายน 2554.
เขาถึงไดจาก http://www.youtube.com/watch?v=eDSmMuB6Fwo
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สามารถตั้งสมมุติฐานเพื่อจําแนกประเภทความสัมพันธของธงชาติไทยกับปจจัยภายนอกตาง ๆ
ไดเปน 3 ประเภท กลาวคือ
1. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับลัทธิชาตินิยม
3. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ความสัมพันธของธงชาติที่ไดกลาวมาขางตนลวนผูกพันอยูกับวิถีชีวิตของคนไทยมา
โดยตลอดนับ ตั้ง แตแ นวคิด ชาตินิย มไดเ ขา มามีบ ทบาทในสัง คมไทย หรือ อาจจะกลา วไดว า
นับ ตั ้ง แตกํ า เนิด ธงชาติไ ทย (ธงไตรรงค) ในสมัย พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกลา เจา อยู ห ัว
บทบาทของความสัมพันธทั้งสามก็ลวนปรากฏเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยนับแต
นั้นเปนตนมา
ความสัมพันธของธงชาติกับสถาบันพระมหากษัตริย
การประดิษฐธงชาติไทยหรือธงไตรรงคถือเปนผลงานสําคัญอีกอยางหนึ่งที่เปนมรดก
จากยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระองคไดทรงเปนผูมีพระราชดําริใน
การสรางรูปแบบและสถาปนาความหมายของธงชาติไทยขึ้น โดยมีลักษณะทางกายภาพธงชาติ
ไทยมีลักษณะเปนรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผาแบงเปน 5 แถบ ประกอบไปดวย 3 สี คือสีแดง สีขาว และ
สีน้ําเงิน ทวาธงไตรรงคในชวงแรกสรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณของชาติที่มีการปกครองโดยระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยภาพลักษณที่นอกเหนือจากแถบสี ยังปรากฏเปนรูปชางเผือกสีขาวอยูบน
วงกลมกลางผืนพรอมกับมีคาถาภาษาบาลีประทับไว
ธงลักษณะดังกลาวไดถูกนําไปสวนสนาม ณ มหานครปารีส ในโอการเฉลิมฉลองที่
ฝายสัมพันธมิตรเปนผูชนะในมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 (ภาพที่ 17) วาระดังกลาวถือวานานาชาติ
ได เ ริ่ ม รู จั ก ธงชาติ ผื น ใหม ที่ ม าแทนธงช า งเผื อ นบนพื้ น แดงที่ เ ป น ที่ รู จั ก กั น มาตั้ ง แต ใ นสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมหาราช
แมธงชาติไทยรูปแบบใหมหรือธงไตรรงคเกิดขึ้นเพราะเปนการสรางสัญลักษณใหมของ
ชาติอันเปนกุศโลบายที่สําคัญอยางหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพราะการที่
พระองคนําแนวคิดเรื่องประชาชนในชาติ ศาสนาประจําชาติ และสถาบันพระมหากษัตริยบรรจุ
ความหมายไวในธงชาตินั้น ถือเปนการสรางสัญลักษณที่ไมเพียงจะแสดงออกถึงพระองคเอง
เทานั้น หากแตยังรวมบริบทอื่น ๆ ใหมีความหมายพิเศษจนถือสถาบันหลักดวย ซึ่งสิ่งนี้เองเปนการ
สรางสํานึกความรักชาติที่โดดเดนในสมัยของพระองค นั้นคือความจงรักภักดีตอสถาบันหลักทั้ง
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สาม คือความเปนชาติไทย พระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาของประชาชนสวนใหญในประเทศ และ
ความจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย หรืออาจจะกลาวไดวา พระองคตองการการแสดงความ
จงรักภักดีของประชาชนที่มีตอสถาบันกษัตริยดวยการนํามายาคติของความเปนชาติ และความ
เชื่อความศรัทธาทางศาสนามาเปนตัวเชื่อมไปสูจุดมุงหมายที่แทจริงนั้นคือ ความจงรักภักดีตอ องค
พระมหากษัตริยนั่นเอง

ภาพที่ 17 ธงไตรรงคผืนแรก
ที่มา : Chaopraya news, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที6่ ) [ออนไลน],
เขาถึงเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2554. เขาถึงไดจาก http://www.chaoprayanews.com/ wpcontent/uploads/2009/03/432-20060530175223.jpg
ธีรยุท ธ บุ ญ มี นั ก วิช าการ นัก วิจ ารณ ก ารเมื อง และนั ก เขี ย นรางวัลศรี บูร พา อดี ต
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...
สถาบันพระมหากษัตริยแตเพียงอยางเดียวที่จะมีฐานะเปนศูนยกลางของชาติได... 14
13

ภาพที่ 18 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ที่มา : นุสมล สุขเสริม, สมเด็จพระมหาธีรราชเจา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2529), 31.
สุลักษณ ศิวรักษ หรือที่รูจักกันในนามปากกาวา ส. ศิวรักษ เปนนักคิด นักเขียนชัน้ แนว
หนาของประเทศไทยไดรับฉายานามวา ปญญาชนสยามไดใหทัศนะวิจารณเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของสถาบันพระมหากษัตริยและความเปนชาติเอาไววา
...ระบบราชาธิปไตยไดขึ้นถึงจุดสุดยอด อันเปนตนตอของความเสื่อมสลายในรัชกาลที่ 6 ซึ่ง
ทรงนําเอาคติเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมาใชเปนอุดมการณของบานเมือง โดยทรงยืมมา
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2546), 104.

ธีรยุทธ บุญมี, ชาตินยิ มและหลังชาตินยิ ม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สายธาร,
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จากคติในเรื่อง God King and Country ของอังกฤษ ดังธงไตรรงค ซึ่งโปรดใหนํามาใชแทนธงชาง
ก็เปนสัญลักษณของสถาบันทั้งสาม ซึ่งสรุปรวมอยูที่องคพระราชาธิบดี... 15
14

ซึ่งจะเห็นวาแนวคิดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับเรื่องความเปนชาติ ไดกลายเปน
เรื่องที่เกี่ยวโยงกันอยางมาก จนความเกี่ยวพันดังกลาวก็ไดบรรจุลงในภาพลักษณของธงชาติไทย

ภาพที่ 19 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกลาเจาอยูหัว
ที่มา : สถาบันพระปกเกลาเจาอยูห ัว, จดหมายเหตุพิพธิ ภัณฑพระปกเกลาเจาอยูห ัว (กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลาเจาอยูห ัว, 2545), 15.
ในสมัยการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 แหงราชวงศ
จักรี(ภาพที่ 19) บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยจะมีแนวทางที่เสื่อมลง 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 : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2547), 312.
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เกลาเจา อยูหั ว ดัง นั้นอาจจะ กลา วไดวา พระองคท รงพยายามรักษาคติช าตินิยมในแบบรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย มากกวาชาตินิยมในรูปแบบรัฐสมัยใหม

ภาพที่ 20 คณะราษฎรฝายทหารบก
ที่มา : ชาญวิทย เกษตรศิริ และ ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, ปฏิวัติ 2475 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2547), 25.
แม หว งสมัยตั้ง แตการปฏิวัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 โดย
คณะราษฎร (ภาพที่ 20) จวบจนถึงกอนการทํารัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 16 นั้น
แนวคิดชาตินิยมในสังคมไทยไดลดบทบาทความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางมาก
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งด ว ยป จ จั ย อั น หลากหลาย อาทิ การขึ้ น ครองราชย ส มบั ติ ข องพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และตอเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 (ภาพที่ 21) ซึ่งทั้ง 2 พระองคยังทรงพระเยาว การเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ที่ตกต่ําทั่วโลก การเขารวมในมหาสงครามโลกครั้งที่ 2 และการฝกใฝการปกครองแบบลัทธิเผด็จ
การทหาร (Military dictatorship) ตามแบบอยางลัทธิฟาสซิสต (Fascism) และลัทธินาซี
(Nazism) ของจอมพล ป. พิบูลยสงคราม
15

16

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500 [ออนไลน], เขาถึง
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 รัฐบาลภายใตอํานาจของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชตไดมอบพระราชอํานาจหลายอยางและใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยขึ้นมา
ใหม ทําใหเกิดการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะแบบไทยที่ตางจากระบอบประชาธิปไตยอยางในโลก
สากล นั้นคือการคืนบทบาทของพระมหากษัตริยใหกลับเขามาสูบริบทในสังคม โดยถือเปนประมุข
แหงประเทศชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งทําใหรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์เองก็
ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพระมหากษัตริยเชนเดียวกัน ดังที่ สุมาลี พันธุยุรา ไดเรียบเรียง
เอาไววา
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ภาพที่ 22 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
ที่มา : คณะรัฐมนตรี, ประวัติและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน (พระนคร : โรงพิมพสํานัก
ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2507), ไมปรากฏเลขหนา. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 17 มีนาคม 2507).
...รัฐ บาล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (ภาพที่ 22) ไดสนับสนุ น ใหสถาบั น พระมหากษัตริย
กลับมามีความมั่นคงอีกครั้ง เพื่อสรางความถูกตองชอบธรรมในการเปนรัฐบาลใหกับกลุมการเมือง
ของตนเองที่มาจากการรัฐประหาร ซึ่งการสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริยมีสวนสําคัญในการ
ชวยเหลือรัฐบาลในแงของการชวยสงเสริมหรือสนับสนุนนโยบายหรือโครงการตาง ๆ ของระบบพอ
ขุน ตัวอยางเชน การสงเสริมใหพระมหากษัตริยมีโอกาสแสดงพระราชดํารัสตอประชาชนซึ่งเทากับ
เปนการสงเสริมนโยบายของรัฐบาลโดยตรง เนื่องจากพระราชดํารัสที่พระราชทานแกประชาชนได
พาดพิ ง และเอื้ อ อํ า นวยต อ นโยบายต า ง ๆ ของรั ฐ บาล เช น พระราชดํ า รั ส ที่ พ ระราชทานแก
ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหมในพ.ศ.2504 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกยอง
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ในการที่ชวยสงเสริมความเจริญกาวหนาของชาติ และทรงขอใหประชาชน
รวมมือกับรัฐบาลตามวัตถุประสงคของรัฐบาลที่ตั้งไว...
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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).
...เมื่อพระมหากษัตริยทรงมีพระบารมีมากขึ้น รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ก็ไดรับความ
นิยมมากขึ้นหรือถูกวิพากษวิจารณนอยลง (ภาพที่ 23) ตัวอยางเชน จอมพลสฤษดิ์สนับสนุนให
พระมหากษัตริยและพระราชินีเสด็จประพาสประเทศตาง ๆ ซึ่งทรงกระทําในนามของประชาชนชาว
ไทย สงผลใหสถาบันพระมหากษัตริยกลายเปนสัญลักษณตัวแทนของชาติอยางชัดแจง และสงผล
ไปถึ ง ภาพลั ก ษณ ข องจอมพลสฤษดิ์ ใ ห ดู ดี ขึ้ น ในสายตาของชาวต า งชาติ การเสด็ จ ประพาส
ตางประเทศอยางเปนทางการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงกระทําในนามของประชาชน
ชาวไทย รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ตระหนักวาการปรากฏพระองคตอชาวตางชาตินั้น จะทําใหตางชาติ
วิพากษวิจารณรัฐบาลไทยวาเปนเผด็จการนอยลง ดวยการหันเหความสนใจใหไปสูพระราชกรณีย
กิจของพระมหากษัตริยแทน ประชาชนก็จะไดลดการวิพากษวิจารณการกระทําของรัฐบาลไปได
นอกจากนี้ การจัดพระราชพิธีและพิธีการสังคมตาง ๆ ขึ้นมายังจะชวยใหชื่อเสียงของรัฐบาลมี
เพิ่มขึ้นในตางประเทศและชวยสมานความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางบุคคลในกลุมของรัฐบาล
และประชาชนใหเกิดขึ้น เชน การรื้อฟนพระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา
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ขวัญ พระราชพิธีทอดพระกฐินทางชลมารค พระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดย
ขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค... 17
16

การคืนบทบาทและสถานะทางสังคมใหกับสถาบันพระมหากษัตริยในยุคสมัยรัฐบาล
ภายใตการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ทําใหตอมาเกิดแนวคิดสํานึกเรื่องชาตินิยมไทยที่
เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย และเมื่อนําแนวทางการใชธงชาติไทยที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยนั้น จะเห็นถึงการสรางสัญญะเพื่อแสดงความเชื่อมโยงกันระหวางความเปนชาติ
ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริยไทย
สิ่งที่นาสังเกตประการหนึ่ง คือ การประดับธงชาติในวาระแหงการรับเสด็จพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศก็มักเปนธงชาติ
ขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” สีขาวปรากฏอยูบนแถบสีน้ําเงินบนธงชาติไทย ซึ่งสิ่งนี้เองถือ
เปนสิ่งสําคัญในการเชื่อมโยงใหสถาบันพระมหากษัตริยกับความหมายของธงชาติมีความแนบ
สนิทกันจนกลายเปนเนื้อเดียวกัน หรืออาจจะเรียกไดวาพระมหากษัตริยถือเปนสถาบันหลักของ
ชาติ ทั้งนี้เนื่องดวยการสรางตัวอักษรลงไปบนผืนธงชาติถือเปนสิ่งที่ไมควรเปนอยางยิ่ง แตสําหรับ
ขอความ “ทรงพระเจริญ” กลับมิไดนําขอหามนี้มาพิจารณา ซึ่งทําใหธงชาติที่ปรากฏคําวา “ทรง
พระเจริญ” กลายเปนธงชาติที่มีความหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยโดยตรง ทําใหธงชาติ
ลักษณะดังกลาวกลายเปนสัญลักษณอยางหนึ่งที่มีสัญญะอันเกี่ยวกับแนวคิดพระมหากษัตริยเปน
สถาบันหลักของชาติ
ในประเด็นคําวา “ทรงพระเจริญ” (ภาพที่ 24) บนผืนธงชาติไทยนี้ นายพฤฒิพล
ประชุมผล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ไดอธิบายบนเว็บไซตพิพิธภัณฑธงชาติ
ไทย (ธงไตรรงค) เอาไวอยางนาสนใจวา
...ดังนั้นการเขียนคําวา "ทรงพระเจริญ" ลงบนแถบสีธงชาติไทย ... ถาจะถามวาผิดหรือไม
คําตอบก็คือผิดตาม พ.ร.บ. ธง 2522 มาตรา 53 ขอ 1 ที่หามขีดเขียนหรือทําเครื่องหมายใด ๆ ลง
บนธงหรือแถบสีธงชาติไทย ... แตถาพิจารณาจากคําที่เขียนลงไปบนแถบสีธงชาติ ... ก็สามารถ
พิสูจนไดอยางกระจางแจงและมีความหมายชัดเจนในตัวเองวาเปนคําที่มีความหมายถึงความ
ปรารถนาดี ประสงคดี ตองการใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือในหลวงของคนไทยทรงพระ
เจริญ เปนมิ่งขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน ...
17

สุมาลี พันธุยรุ า, ระบบพอขุนอุปถัมภ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 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 สุราษฎรธานี
24 พฤศจิกายน 2552 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2554. เขาถึงไดจาก
http://www.arjarnpoo.com/forum/index.php?showtopic=1524
ซึ่งก็คือการสืบสถาพรและดํารงคงไวดวยความเจริญของสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่ง
เปนหนึ่งในสามสถาบันตามความหมายที่อยูบนแถบสีธงไตรรงค ธงชาติไทย
สําหรับผมแลว จึงคํามงคลที่เขียนลงบนแถบสีธงชาติไทยเหลานี้ มิไดบงบอกถึงความ
เสื่อมเสียที่มีตอสถาบันสูงสุดของประเทศ หรือแมแตทําใหเกิดการเสื่อมเสียตอธงชาติไทยอยางใด
... (ผมไมไดอธิบายวาไมผิด คือผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. ธง 2522 หรือพูดงาย ๆ ก็คือผิด
ตามหลักนิติศาสตร แตผมอธิบายวา "ไมเสื่อ มเสียตอความหมายบนธงชาติไทย" ตามบรรทัด
ฐานความคิดของคนในสังคมสวนรวมตามหลักรัฐศาสตร)
เชน เดีย วกับ การที่มีค นเขีย นคํา วา "รัก ประเทศไทย" ลงบนผืน ธงชาติไ ทยหรือ แถบสีธ ง
ชาติไทย ... แนนอนวายอมหมายถึงความรักที่คน ๆ นั้นมีตอสถาบันชาติหรือตามความหมาย
ของแถบสีแดงบนธงชาติไทย ซึ่งเปนเรื่องนายินดี เปนมงคล เปนเรื่องที่นาสรรเสริญและยกยอง
ตามบรรทัดฐานความคิดที่ดีข องคนในสังคม ซึ่งเปนไปตามหลักรัฐศาสตร แตก็ไ ปติดเงื่อ นไข
ของหลักนิติศาสตรวา ดวยขอ หา มขีดเขียนใด ๆ ลงบนธงชาติ ตามระเบียบ พ.ร.บ. ธง ปพ .ศ.
2522 นั่นเอง 18
17

18

พฤฒิพล ประชุมผล, การเขียนคําวา "ทรงพระเจริญ" บนธงชาติไทย มีความผิด
หรือไม? [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 3 ตุลาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.t-h-a-i-l-a-nd.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=150

43

ภาพที่ 25 การประดับธงชาติรวมกับตราสัญลักษณประจําพระองค
และธงพระราชอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ที่มา : ดนัย จันทรเจาฉาย, เรารักในหลวง (กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, 2550), ไมปรากฏ
เลขหนา.
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ยืนยันถึงแนวคิดพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักของชาติ
ผานการใชธงชาติไทย คือ การประดับธงชาติคูหรือรวมกับธงพระราชอิสริยยศหรือตราสัญลักษณ
ประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุ
วงศจะตองไมใหธงชาติอยูในระดับต่ํากวา (ภาพที่ 25) และตองมีการจัดวางที่เสมอกัน ดังนั้นจึง
ปรากฏการติดตั้งธงชาติคูกับธงพระราชอิสริยยศของสถาบันพระมหากษัตริยอยูเสมอ ในวาระตาง
ๆ เช น วาระแหง วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จพระเจา อยู หัว ภูมิพ ลอดุ ล ยเดช
มหาราชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เปนตน สิ่งดังกลาวยอมแสดงใหเห็นถึง
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
สังเกตไดจากแถบสีน้ําเงินกลางธงซึ่งมีความหมายถึงพระมหากษัตริยผูเปนประมุขของประเทศ 19
ซึ่งสิ่งดังกลาวยอมนําไปสูความหมายของธงชาติที่มีนัยยะไปถึงแนวคิดราชาชาตินิยมสมัยใหม
ของชาติไทย
18

ความสัมพันธของธงชาติไทยกับลัทธิชาตินิยม
ชาติในปจจุบันมีความเขาใจกันโดยทั่วไปวาเปนลักษณะของรัฐชาติ (Nation State)
หรือมีชื่อเดิมเรียกวา รัฐประชาชาติ (National State) ซึ่งเปนรูปแบบการปกครองระดับประเทศใน
ปจ จุ บั น อั น ประกอบด ว ยมโนทั ศ น ท างรั ฐ ศาสตร ที่ กํ า หนดว า ประเทศนั้ น มี อ งค ป ระกอบสาม
ประการ คือ มีประชากรแนนอน มีดินแดนแนนอน และมีรัฐบาลหรือมีอํานาจอธิปตยแนนอนเปน
ของตนเอง ซึ่งเปนมโนทัศนที่จําแนกประเทศในอดีตออกจากประเทศในปจจุบัน เนื่องจากในอดีต
นั้นมโนทัศนเชนนี้หามีความแนนอนไม 20
ความเปนชาติ (Nationhood) จึงเปนสิ่งที่ก้ํากึ่งระหวางแนวคิดสังคมอุดมคติอันเปน
ลักษณะนามธรรมที่จับตองไมไดกับการสถาปนาแนวคิดดังกลาวใหปรากฏออกมาในเชิงรูปธรรม
แนวคิดของความเปนชาติมีความซับซอนอันเกี่ยวโยงกับการสรางมายาคติของสังคม ดังนั้นการ
สรางความสํานึกความรักชาติจึงตองสรางสัญลักษณ (Symbol) บางอยางขึ้นมา เพื่อเปนสิ่งแทน
อุดมการณที่มองไมเห็น ซึ่งโรลองด บารตส (Roland Gérard Barthes) นักทฤษฎีชาวฝรั่งเศสคน
สําคัญของสํานักสัญวิทยาไดนําเสนอวา “ทันทีที่สังคมเกิดขึ้น การใชวัตถุสิ่งของตาง ๆ ในสังคมใน
ตัวเองก็ทําใหถูกทําใหกลายสภาพเปนสัญญะ (Sign) ไป” 21 ธงชาติซึ่งเปนสัญลักษณอันเปนหมวด
หนึ่งของสัญญะจึงเปนภาพตัวแทนของอุดมคติความเปนชาติใหกลายเปนรูปธรรมที่เขาใจไดงาย
ที่สุด
19

20

19

ฉวีงาม มาเจริญ, “ธงชาติไทย : เกียรติยศของชาติ,” วารสารไทย 28, 104
(ตุลาคม-ธันวาคม 2550) : 90.
20
วิกพิ ีเดีย 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
สําหรับการใชธงชาติไทยในแงมุมชาตินิยมแบบรัฐสมัยใหมนั้นไดรับการปลูกฝงครั้ง
แรกในยุคสมัยสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลยสงคราม ซึ่งนอกจากจะแฝงแนวคิดความรักชาติ
แลว ยังมีนัยยะที่เกี่ยวของกับบทบาททางอํานาจที่ผูนําตองการสรางความชอบธรรมโดยใชแนวคิด
ชาตินิยมเปนเครื่องมือทางการเมืองอยางหนึ่งที่สําคัญ

ภาพที่ 28 นายพลตรี หลวงพิบูลยสงคราม นายกรัฐมนตรี
กลาวปราศรัยแกบรรดานักศึกษาแหงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง
ซึ่งเดินขบวนเรียกรองดินแดนหนากระทรวงกลาโหม 8 ตุลาคม พ.ศ. 2483
ที่มา : ชาญวิทย เกษตรศิริ, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต และ วิกัลย พงศพนิตานนท, จอมพล
ป. พิบูลยสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2544), 161.
ผูชวยศาสตราจารย ดร. มานิตย นวลละออ ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเขียนไวในหนังสือ “การเมืองไทยยุคสัญลักษณรัฐ
ไทย” ซึ่งไดรับทุนการปรับปรุงวิทยานิพนธปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร จากสํา นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สรุปประเด็นการเคารพธงชาติในยุคสมัยนั้นเอาไวอยางนาสนใจวา
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...การเคารพธงชาติอาจถือไดวาเปนการสรางวัฒนธรรมใหมขึ้นมาเปนสัญลักษณที่แขงขัน
กับสถาบันเดิม นัยวาเพื่อลดความสําคัญของพระมหากษัตริยเพราะการเคารพธงชาติ เพลงชาติ
กระทําทุกวันบอยกวาการสรรเสริญพระบารมี นอกจากนั้น ในเนื้อรองเพลงชาติไมมีการกลาวถึง
พระมหากษัตริยเ ลย แตมีก ารเนน คํา วา “ประชารัฐ ” แทน ซึ่ง แสดงถึง การใหความสํา คัญ กับ
ราษฎรสามัญชนที่เปนหลักใหญของชาติหรือรัฐ นอกจากนั้นยังเนนบทบาททางการทหารในการ
ปกปองเอกราชของประเทศไทย ซึ่งมีความหมายถึงการปกปองระบอบใหมของประเทศไทยแทน
ระบอบเกา ของประเทศสยาม และยัง เนน อุด มการณช าตินิย มใหมีค วามเปน รูป ธรรมในเชิง
สัญลักษณชัดเจนขึ้น 22
21

รัฐนิยมในสมัยสรางชาติยุคจอมพล ป. พิบูลยสงครามไดถือเปนการเปดฉากใหธงชาติ
ไทยหรือธงไตรรงคไดมีบทบาทกับการดําเนินนโยบายชาตินิยมอยางเต็มที่ โดยเฉพาะรัฐนิยม
ฉบับที่ 4
เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ฉบับที่ 6 เรื่องทํานอง
และเนื้อรองเพลงชาติ และฉบับที่ 7 เรื่องชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ 23
ธงชาติถูกใชใหเปนเครื่องมือหรือเปนสัญลักษณที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการปลุกระดม
ความรักชาติและชาตินิยม การรองเพลงชาติและการยืนตรงเคารพธงชาติซ้ํา ๆ กันทุก ๆ วัน วันละ
2 ครั้ง เสมือนการทําพิธีกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ธงชาติไทยจึงมิใชผาผืนสี่เหลี่ยมปกติธรรมดา
แตกลายเปนสัญลักษณแทนชาติไทยอันเปนแนวคิดนามธรรมที่ไมมีตัวตนอยูจริง แตธงชาติไทยก็
ไดถูกสรางใหมีปฏิสัมพันธกับมหาชนโดยรวมดวยอุดมการณชาตินิยมผานพิธีกรรมการรองเพลง
ชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติ (ภาพที่ 28) และการใชธงชาติในบริบทตาง ๆ หรืออาจจะพูดไดวา
“ชาติและธงไตรรงคจึงยังคงเปนสิ่งสูงสุดที่เราจะตองรักษาไวยิ่งกวาชีวิตของเรา” 24 ดังนั้นสิ่งที่
22

22

มานิตย นวลละออ, การเมืองไทยยุคสัญลักษณรัฐไทย (กรุงเทพฯ : รุงเรืองรัตน
พริ้นติ้ง, 2540), 100.
23
วิกพิ ีเดีย สารานุกรมเสรี, รัฐนิยม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 16 พฤศจิกายน 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.

48
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลยสงครามตองการใหเกิดขึ้นคือการแสดงความเคารพธงชาติของประชาชน
อันเปนรูปธรรมที่แสดงถึงความรูสึกรักชาติ และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน 25
24

ภาพที่ 29 ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติตามรัฐนิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลยสงคราม พ.ศ. 2483
ที่มา : ชาญวิทย เกษตรศิริ, ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต และ วิกัลย พงศพนิตานนท, จอมพล
ป. พิบูลยสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2544), 161.
ธงชาติถูกทําใหสูงคายิ่งหากผานการกระทําที่ตองแลกมาดวยการพลีชีวิตเสียเลือดเนื้อ
ดังเชน ธงชาติคลุมศพของทหารผูเสียสละชีวิตในการปกปองอธิปไตยจากศัตรู ธงชาติที่วางบนราง
นั้นไดแปรสภาพรางที่ไรวิญญาณกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และควรเทิดทูนราวเทพเจาทันทีทันที ซึ่งสิ่ง
เหลานี้เปนกระบวนการสรางอารมณใหเกิดสํานึกรักชาติ เปนการปลุกความรูสึกสูญเสียบุคคลที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งของชาติ อันนํามาซึ่งสํานึกรวมกันตามลักษณะชาตินิยมไดเปนอยางดี

25

ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 271.

49

ภาพที่ 30 ซุมทางเขางานฉลองรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2482 ประดับดวยธงชาติ
ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทการ, ศิลปะ-สถาปตยกรรมคณะราษฎร (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552), 171.
ธงชาติที่ถูกชูขึ้นเหนือสถานที่ราชการ อาคารสิ่งกอสราง (ภาพที่ 29) และประดับตาม
อาคารบานเรือนตาง ๆ เปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอแนวคิดความเปนรัฐชาติ สราง
สํานึกความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาสังคม แตเมื่อธงชาติไดถูกชูเหนือชายแดนหรือประตู
ผานแดน ธงชาติจึงไดกลายเปนกําแพงที่แบงแยกระหวางผูที่อยูในอาณาเขตหนึ่งกับอีกอาณาเขต
หนึ่ง ซึ่งสิ่งดังกลาวกลายเปนเสนแบงพรมแดนนามธรรมที่รัฐชาติทั้งสองฝงตองยอมรับกฎเกณฑ
ดังกลาวรวมกัน เพราะหากไมมีขอตกลงอันเปนเอกฉันทก็จะเกิดปญหา เชน กรณีพื้นที่ประสาท
เขาพระวิหาร และพื้นที่ทับซอนระหวางราชอาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบาน เปนตน
ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม ทําการศึกษาเรื่อง “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... 26
25

26

ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 274.
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ภาพที่ 31 กองเชียรทีมชาติไทย
ที่มา : ไทยบิสเซ็นเตอรด็อทคอม, สีสันกองเชียรของฟุตบอลไทย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
25 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://tpl.thaibizcenter.com/CheerGallery .asp?pg=8
จากปจจัยอันหลากหลายขางตนทําใหธงชาติไดแสดงนัยยะอันสําคัญยิ่ง นั่นคือเปน
เครื่องมือที่สถาปนาความเปนชาติและความรักชาติ อั นเปนการทํา ใหเกิ ดความภูมิ ใจในชาติ
บานเมืองของตนเองจนเกินขอบเขตอยางไมมีเหตุผลของคนไทย อีกทั้งความหลงใหลในชาติ
บานเมืองของตนเองนี้ ปรากฏทั่วไปในชนทุกระดับ ตั้งแตผูมีอํานาจไปจนถึงชาวไรชาวนา 27
26

ความสัมพันธของธงชาติไทยกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ชาตินิยมเปนแนวคิดที่เกี่ยวพันกับทางการเมืองโดยตรง ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการเขาสูอํานาจดวยคณะบุคคล มักอางถึงความชอบธรรม
ของกลุมกอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางสิทธิ์อันชอบธรรม และสิ่งที่มักกลาวอางคือการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนําประชาชนไปสูชีวิตที่ดีขึ้นหรือเพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในขอเท็จจริงบาง
ประการเชื่อมโยงกับการไดมาซึ่งอํานาจและการครอบครองทรัพยมหาศาล แตกระนั้นการกลาวอาง
ที่เกี่ยวกับชาติมักเปนคําอางที่สงผลใหเกิดน้ําหนักที่ดูจะมีประโยชนไมนอยกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว

27

วริยา ศิวะศริยานนท และ ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, บุคลิกภาพและลักษณะนิสยั
ของคนไทยในทรรศนะของชาวตะวันตก (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), 73.

51
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองขนานใหญที่เกิดขึ้นเมื่อรุงเชาของวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะทหารและพลเรือนที่เรียกกลุมตนเองวา คณะราษฎร ซึ่งกระทําการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาสูระบอบรัฐธรรมนูญ อันมีการ
ปกครองโดยประชาชนหรื อ ต อ มาเรี ย กกั น ว า การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง เมื่ อ
คณะราษฎรไดทําการยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมแลวกระทําการปลดธงรูปครุฑที่อยูเหนือโดมพระที่
นั่ ง ออกซึ่ ง การกระทํ า ดั ง กล า วเป น สั ญ ลั ก ษณ ใ นการลดบทบาทอํ า นาจการปกครองของ
พระมหากษัตริยอยางชัดเจน
เหตุการณเ ปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่ถือเปนยุคประชาธิปไตยเบงบาน คื อเหตุการณ
เรียกรองรัฐธรรมนูญและนําไปสูการปฏิวัติทางการเมืองโดยนักศึกษาและประชาชนครั้งยิ่งใหญ
ที่สุด ในเหตุการณที่เรียกกันวา 14 ตุลาคม 2516 หรือ 14 ตุลา 16 ซึ่งนิธิ เอียวศรีวงศ ไดวิเคราะห
เกี่ยวกับชาตินิยมกับเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เอาไวอยางชัดเจนวา
...เราอาจมองความเคลื่อนไหว 14 ตุลาฯ เปนความเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหรือความ
เคลื่ อ นไหวที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลั ท ธิ ม าร ก ซ แต แ รงผลั ก ดั น ที่ สํ า คั ญ ซึ่ ง ประสานอุ ด มการณ อั น
หลากหลายไวภายใตความเคลื่อนไหวอันเดียวกันนี้คือแรงผลักดันจากสํานึกทางชาตินิยม... 28
27

ดร.เสกสรรค ประเสริฐ กุล ศิล ปน แหง ชาติส าขาวรรณศิล ป นัก วิช าการรัฐ ศาสตร
และอดีตผูนํานักศึกษาในเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการเมืองภาค
ประชาชนไววา
...การเมืองภาคประชาชนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเคลื่อนไหวในประชาสังคม แตไมใช
สวนทั้งหมด และการเมืองภาคประชาชนตางจากขบวนปฏิวัติในสมัยกอนตรงที่ไมมีจุดหมายที่จะ
ยึดกุมอํานาจรัฐมาดัดแปลงสังคมใหเปนไปตามอุดมการณที่ยึดมั่น หากประสงคจะไดมาซึ่งฐานะ
ในการกําหนดชีวิตของตนเอง (Self Determination) โดยไมจําเปนตองผานรัฐเสมอไป... 29
28

28

นิธิ เอียวศรีวงศ, “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
ตลอดการชุมนุมในเหตุการณครั้งนั้น ฝายนักศึกษาไดชูสัญลักษณอันเกี่ยวของกับ
สถาบั น ทั้ ง สามตามความหมายของธงชาติ ไ ทย กล า วคื อ มี ก ารประดั บ ธงชาติ เ คี ย งคู ไ ปกั บ
พระพุทธรูปและพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนารถบนเวทีปราศรัยชั่วคราวหนาตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ซึ่ง
ภาพที่เกิดขึ้นทําใหเกิดความรูสึกรวมกันของผูชุมนุมที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวอันเดียวกัน ทั้งนี้บางครั้งคราว
มีการโบกธงชาติไทยเพื่อปลุกอารมณความรูสึกรักชาติ (ภาพที่ 32) เมื่อคราวถึงเวลาที่จะตอง
เคารพธงชาติ ทุ ก คนก็ ยื น ตรงเคารพและร อ งเพลงชาติ ร ว มกั น นั่ น ยิ่ ง กลายเป น สั ญ ลั ก ษณ ใ ห
ความหมายของความเปนชาติที่สถิตในธงชาติกลายเปนรูปธรรมและพิธีกรรมที่ชัดเจนมากขึ้น
ลักษณะการเดินขบวนที่ไดถูกออกแบบเปนอยางดี โดยมีขบวนธงชาตินําหนา ตาม
ด ว ยธงเสมาธรรมจั ก รสี เ หลื อ งและพระบรมฉายาลั ก ษณ ข องพระพระบรมฉายาลั ก ษณ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนารถ ถือเปนสัญลักษณที่
นําไปสูภาพตัวแทนของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ที่ปรากฏขึ้นจริงมากกวาเปน
เพียงอุดมการณ (ภาพที่ 33)
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ภาพที่ 33 ริ้วขบวนธงชาติ 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.

55
ภาพเหตุการณที่สําคัญอันหนึ่งที่มีผลทางความรูสึกเปนอยางยิ่งเปนภาพธงเปอนเลือด
ศพของนายจิระ บุญมากผูเสียชีวิตจากการถูกทหารยิงคนแรก ซึ่งผูชุมนุมไดชูธงชาติที่เปอนเลือด
ขึ้นอยางไมพอใจและยิ่งทวีความโกรธแคนทหารที่ไดสังหารและทํารายประชาชนอยางที่สุด ศพ
ของเขาไดรับการกราบไหวจากผูเขารวมชุมนุมและนําธงไตรรงคหอคลุมรางของเขาแลวแหไปวาง
ยังพานรัฐธรรมนูญ 30 (ภาพที่ 35 และภาพที่ 36)
ภาพที่ปรากฏไดแสดงสัญญะของการสละชีพที่มิเพียงเพื่ออุดมการณเทานั้น แตเพื่อ
การตอสูใหเกิดความชอบธรรม ธงชาติในภาพจึงเปนภาพลักษณของชาตินิยมที่มีผลอันเกี่ยวของ
ทางการเมื อ งอย า งเด น ชั ด โดยเฉพาะยิ่ ง เป น การเมื อ งที่ภ าคประชาชนคนชั้น กลางและเหล า
ปญญาชนไดรวมมือกันเปนกําลังสําคัญแลว ก็ยิ่งยิ่งทําใหความชอบธรรมของฝายอํานาจรัฐยิ่งดู
เลือนลางมากยิ่งขึ้น สุดทายยังเปนการผลักดันใหผูมีอํานาจรัฐกลับกลายเปนศัตรูของชาติไปดวย
ในเหตุการณลอมปราบนักศึกษาและประชาชนเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ภาพ
ของธงชาติที่นักศึกษานํามาคลุมศพในการแสดงละครเวทีเพื่อลอการเมืองกลับกลายเปนสิ่งที่ทํา
ใหฝายอนุรักษนิ ยมไดใชเป นหนึ่ งในขออางวา ผูชุม นุมมีลักษณะที่ฝก ใฝลัทธิคอมมิว นิสตและ
ตองการลมลางระบอบการปกครองในหวงเวลานั้น ซึ่งฝายอนุรักษนิยมไดอางวา “...การกระทํา
ดังกลาวเปนการเหยียบย่ําธงชาติ ซึ่งเปนเครื่องหมายแหงชาติไทยเราอยางนาอัปยศที่สุด อันนับได
วาเปนการเหยียดหยามคนไทยทั้งชาติ...” 31 เหตุการณดังกลาวไดบานปลายไปสูการลอมปราบ
เขนฆาผูชุมนุมโดยกลุมเจาหนาที่ทหาร ตํารวจและประชาชนฝายอนุรักษนิยมอยางไมปราณี อีก
ทั้งนําไปสูการทํารัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
29

30

30

ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 265.
31
เรื่องเดียวกัน, 254-255.

56

ภาพที่ 37 ประชาชนรวมตัวประทวงที่ถนนราชดําเนินในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535
ที่มา : เอ็มไทย, พฤษภาทมิฬ 2535 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก
http://scoop.mthai.com/hot/143.html
สวนเหตุการณพฤษภาทมิฬหรือเหตุการณจลาจลเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535
(ภาพที่ 37) มีความคลายคลึงกับการเคลื่อนไหวเมื่อคราว 14 ตุลาคม 2516 อยูไมนอย ทวาความ
แตกตางก็มีมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นชาตินิยมโดยตรงจะไมปรากฏชัดเจนนัก หากแต
การเรียกรองสิทธิประชาธิปไตยของชนชั้นกลางกลับเปนประเด็นมากกวาการตอสูที่ผนวกกับ
แนวคิดความเปนชาติ ธงชาติที่ปรากฏในเหตุการณดังกลาวเปนเสมือนเครื่องหมายหนึ่งในการ
เรียกรองของผูชุมนุม โดยเฉพาะขบวนการเคลื่อนไหวนั้นก็มิไดจัดการเปนรูปแบบที่ขบวนชัดเจนดัง
14 ตุลาคม 2516 แตกลับขับเคลื่อนขบวนเปนกลุมกอนและเขายึดพื้นที่ถนนราชดําเนินเพื่อตอรอง
ใหมีการเปลี่ยนอํานาจรัฐซึ่งมาจากการทํารัฐประหารในปพ.ศ. 2534
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ภาพที่ 38 ประชาชนชุมนุมประทวงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535
ที่มา : เอ็มไทย, พฤษภาทมิฬ 2535 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก
http://scoop.mthai.com/hot/143.html
นิธิ เอียวศรีวงศ ไดวิเคราะหประเด็นชาตินิยมกับเหตุการณพฤษาทมิฬ 2535 เอาไว
อยางนาสนใจวา
...เนื่องขากชาตินิยมไมเปนแรงผลักดันใหแกความเคลื่อนไหว จึงไมมีความจําเปนจะตอง
ทบทวนใหเนื้อหาแกชาติกันใหมอยางจริงจัง ดวยเหตุดังนั้นความเคลื่อนไหวพฤษภา’ 35 จึงไม
นํ า มาซึ่ ง การทบทวนและตั้ ง ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมของชาติ . ..เป น ความเคลื่ อ นไหวทาง
การเมืองแท ๆ ... 32
31

32

นิธิ เอียวศรีวงศ, “ชาตินยิ มในขบวนการประชาธิปไตย,” ใน ชาติไทย, เมืองไทย
แบบเรียนและอนุสาวรีย, 187.
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ภาพที่ 39 ประชาชนชุมนุมประทวงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535
ที่มา : เอ็มไทย, พฤษภาทมิฬ 2535 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก
http://scoop.mthai.com/hot/143.html
ซึ่งแมวาภาพรวมที่ปรากฏจะพยายามเอาความหมายของธงชาติออกมาใชบางเปน
บางคราว แตเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวทางการเมืองธงชาติไทย (ธงไตรรงค) ยังคงเปนสัญลักษณที่
สําคัญเสมอดังเชนในเหตุการณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 253533
ในการเคลื่อนไหวของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลือง
(ภาพที่ 40) และกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการหรือกลุมเสื้อแดง (ภาพที่ 41) ในยุครวม
สมั ย และหลั ง สมั ย พ.ต.ท. ดร. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร เป น นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ก็ ค าบเกี่ ย วกั บ การทํ า
รัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุ ข ในป พ.ศ. 2549 ธงชาติ ไ ด ถู ก กลุ ม เคลื่ อ นไหวดั ง กล า วนํ า มาชู ขึ้ น เพื่ อ เรี ย กร อ งสิ ท ธิ
ความชอบธรรมทางการเมือง ทุกฝายตางตั้งธงชาติไทยขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณแสดงความเปนชาติ
เปนตัวแทนของประชาชาติไทย เปนตัวแทนความชอบธรรมในสังคมที่มีมากกวาฝายตรงกันขาม
ซึ่งถือเปนสงครามเชิงสัญลักษณที่สําคัญในยุคปจจุบัน

33

ชนิดา พรหมพยัคห เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย, 273.
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ภาพที่ 40 กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุมเสื้อเหลือง
ที่มา : chaoprayanews, พันธมิตรฯ ปกหลักชุมนุมสะพานมัฆวาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
25 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.chaoprayanews.com/2011/01/31/

ภาพที่ 41 กลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการหรือกลุมเสื้อแดง
ที่มา : chaoprayanews, เสือ้ แดงเปดเวทีปราศรัยยันเทีย่ งคืนยุติชุมนุม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ
25 ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก http://www.chaoprayanews.com/2011/01/31/
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โดยสรุปรวมแลวจะเห็น วากฎกติกาที่สรางขึ้นในการใช ธงชาติที่ไดถูกบั ญญัติเ ปน
เกณฑนั้นไดสรางใหธงชาติมีความเปนตัวของตัวเองอยางสูงและไดรับการยอมรับใหเกิดความ
ศักดิ์สิทธิ์ หากแตการนํามาใชในบริบทของความเปนจริง พบวาเกณฑที่บัญญัติไวถูกนํามาใชทั้ง
โดยทางตรงและโดยทางออม บางครั้งนํามาใชอยางถูกตองตามหลัก บางครั้งถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือของบางสิ่งบางอยาง และบางครั้งถูกนํามาเปนมาตรฐานของกรอบแหงอุดมการณ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ลวนมีแนวคิดชาตินิยมเปนปจจัยที่สําคัญ อีกทั้งแนวคิดชาตินิยมนั้นไดยึดโยงกับสถาบัน
ตาง ๆ ในสังคม จนนําไปสูเหตุการณตาง ๆ ที่ปรากฏโฉมอยูบนหนาประวัติศาสตร ซึ่งกระบวนการ
สรางชาติและอัตลักษณประจําชาติเปนสวนหนึ่งของเกมการเมืองของเรื่องเลาในยุคปจจุบัน อยูใน
กระแสแนวคิดหลังอาณานิคมมาจนถึงโลกาภิวัฒน 34
33

34

ธนาวิ โชติประดิษฐ, “เรื่องชวนคิดจากความทรงจําฤดูรอน,” ใน ปรากฏการณ
นิทรรศการ: รวมบทความวาดวยทัศนียภาพของศิลปะรวมสมัย (กรุงเทพฯ : สมมุต,ิ 2553), 259.

บทที่ 3
สัญลักษณธงชาติในผลงานศิลปกรรม
ธงชาติ เ ปน สั ญลั ก ษณที่ แ สดงความเปน ชาติซึ่ ง ในการออกแบบยอ มเปน การสรา ง
รูปธรรมจากแนวคิดนามธรรมใหปรากฏขึ้นจริง หากมองในบริบทของงานออกแบบแลวธงชาติ
นับเปนผลิตผลทางการออกแบบที่ทรงพลังที่สุดอยางหนึ่งที่มนุษยสรางขึ้น
พลั ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสั ญ ลั ก ษณ ข องธงชาติ มิ ไ ด บั ง เกิ ด ขึ้ น โดยตั ว มั น เอง แต เ ป น การ
สถาปนาการรับรูเรื่องราวที่เกี่ยวกับความหมายของอุดมการณแหงรัฐ ซึ่งไมวาแนวคิดอุดมการณ
ของรั ฐจะถู กสรางขึ้น ในลัก ษณะใดก็ตาม แตเมื่ อได บรรจุ แนวคิดดัง กลา วลงในผืน ผาแถบสีที่
เรียกวาธงชาติแลว ก็เสมือนชุบอํานาจของผืนผาธรรมดานั้นใหเกิดมายาคติรวมกันของประชาชน
ในอาณาเขตการรับรูแหงรัฐนั้น ๆ
เมื่อธงชาติอันเปนสัญลักษณที่ทรงพลังอันเกิดจากอุดมการณแหงรัฐไดถูกนํามาใชใน
ขบวนพิธีกรรมของการเคารพราวกับเทวรูป ไมวาจะเปนการประดิษฐเพลงชาติ การยืนเคารพธง
ชาติ หรื อ การนํ า ธงชาติ ใ ห เ ป น สิ่ ง ที่ ล ะเมิด ทางกายภาพใด ๆ ไม ได ก็ ยิ่ ง ผลั ก ให ธ งชาติ เ ป น สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์เขาไปทุกที และเมื่อนําธงชาติเขามาอยูรวมในบริบทการสรางสรรคงานศิลปกรรม ก็
กลายเปนวาศิลปกรรมนั้นไดสงผานความหมายและแนวคิดบางอยางที่เปนพลังแฝงอยูในธงชาติ
ไมทางใดก็ทางหนึ่ง
ธงชาติในงานศิลปะตะวันตก
ในประวัติศาสตรศิลปะตะวันตกนับตั้งแตอดีตไดปรากฏผลงานที่มีสัญลักษณธงอยู
มากมายหลากหลายชิ้น ผลงานจิตรกรรมบางชิ้นเปนลักษณะธงที่ประดับอยูบนภาพกองทัพของ
ทหารหรือประดับอยูในภาพที่เกี่ยวกับคริสตศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งภาพเหลานั้น
มักใชธงเปนตัวเสริมเรื่องราวใหไปในทิศทางที่ศิลปนแตละคนสรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการ
สรางสรรค แตสําหรับประเด็นที่เกี่ยวกับความเปนชาติกลับมิไดพบมากนักหรืออาจจะเรียกไดวา
พบไดนอยเต็มที
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ผลงานที่ ป รากฏสั ญลั ก ษณ รู ป ธงชาติ ที่สํ า คั ญชิ้ น หนึ่ ง เป น ผลงานชื่ อ “เสรี ภาพนํ า
ประชาชน” หรือ “Liberty Leading the People” ของ แฟรดีนองด วิคตอร เออแฌน เดอลาครัวซ
(Ferdinand Victor Eugène Delacroix) หรือที่รูจักกันสั้น ๆ ในชื่อ เดอลาครัวซ ซึ่งสรางขึ้นในป
ค.ศ. 1830 เปนภาพที่สะทอนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ณ หวงเวลานั้น สัญลักษณธงชาติสามสีของ
ฝรั่งเศสในภาพมิเปนเพียงสัญลักษณที่หยุดนิ่งตายตัวเทานั้น หากแตยังประกอบไปดวยนัยยะ
มากมายหลายประการดวยกัน
ผลงานของศิ ล ป น อี ก คนหนึ่ ง ที่ ป รากฏรู ป ธงชาติ แ ละมี ค วามโดดเด น อยู บ นหน า
ประวัติศาสตรศิลปะ คือผลงานชุด “ธงสามผืน” หรือ “Three Flag” ของ แจสเปอร จอหน (Jasper
Johns, Jr.) ซึ่งเขาเปนศิลปนชาวอเมริกันยุคสมัยศตวรรษที่ 20 และถือเปนศิลปนกลุมโมเดิรน
(Modernist) ผลงานของเขาไดปรากฏสัญลักษณของธงชาติอเมริกันอยางชัดเจนและมีผลงานใน
ลักษณะที่มีธงชาติอเมริกันอยูมากมายหลายชิ้นหลากหลายรูปแบบ 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) ประเทศฝรั่งเศส (France)
สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1830 ถือวาเปนผลงานที่มีลักษณะการแสดงออกและวิธีคิดแบบลัทธิโรแมนติก
(Romanticism)1 หรือเรียกวาเปนพวกขบวนการจินตนิยม 2
เรื่องราวของภาพ “เสรีภาพนําประชาชน” เปนการบอกเลาเกี่ยวกับเหตุการณการ
ปฏิวัติในยุคสมัยการปกครองของพระเจาชารลสที่10 แหงฝรั่งเศส (Charles Philippe of France)
ซึ่งเปนกษัตริยองคสุดทายแหง ราชวงศบูรบง (Maison de Bourbon) ครองราชยระหวาง ค.ศ.
1

0

1

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 ดับเบิลยู แอนด ดอรา เจน แจนสัน, ประวัติจิตรกรรม (จากถ้ําถึงสมัยปจจุบนั ),
แปลโดย กิตติมา อมรทัต (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2533), 214.
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1824 - ค.ศ. 1830 3 อันเนื่องมาจากการละเมิดอํานาจของสภาของพระองค ทําใหมีการปกครองที่
ลมเหลวไมไดรับการยอมรับจากประชาชน ประชาชนเกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวของพระองค เปน
ผลทําใหประชาชนชนชั้นกลางเขารวมมือกับพวกฝายสาธารณรัฐ นิสิตนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย
และกลุมผูใชแรงงานกรรมกร ก็รวมกันตกลงที่จะใชกําลังอาวุธในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จน
นําไปสูจลาจลสงครามกลางกรุงปารีส ในชวงวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1830 เปนผลให
พระองคทรงลี้ภัยไปประทับอยูที่สกอตแลนด เหตุการณดังกลาวรูจักกันในนามการปฏิวัติเดือน
กรกฎาคม ป ค.ศ. 1830 (July Revolution)4
2

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 มุขวิชิต, ประวัติศาสตรยุโรป ตั้งแตป ค.ศ.1815-ปจจุบัน (เลม 1), พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2540), 78.
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เดอลาครัวซไดรับผลกระทบทางความรูสึกจากเหตุการณดังกลาวอยางรุนแรง ทั้งนี้
อาจจะเปนอุปนิสัยที่สนใจเกี่ยวกับความเปนไปทางสังคมและการเมืองทําใหเขาสรางผลงานชิ้นนี้
ดวยความตั้งใจที่จะระลึกถึงการตอสูและการอุทิศชีวิตของประเพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองอันสําคัญ ดังจดหมายที่เขาเขียนถึงพี่ชายลงวันที่ 12 เดือนตุลาคม ป ค.ศ. 1830 วา …
อารมณอันขุนมัวเปนเสมือนยากระตุนใหขาพเจาทํางานอยางหนักขาพเจานําเรื่องสมัยใหม และ
ถาขาพเจามิอาจลุกขึ้นสูเพื่อประเทศชาติ แตอยางนอยขาพเจาจะวาดภาพนี้สําหรับเธอ... 5
เดอลาครัวซมีแนวทางการแสดงออกทางศิลปะตามลัทธิโรแมนติกนิยม (Romanticism)
ซึ่งมักจะมีการแสดงออกถึงเรื่องราวอันเปนการยกยองลัทธิปจเจกนิยม การรับรูทางจิตวิสัย ความ
ไมคํานึงถึงเหตุผล จินตนาการ อารมณความรูสึก ธรรมชาติ อารมณอยูเหนือหลักเหตุผล และ
ความรูสึกอยูเหนือสติปญญา 6 แนวทางดังกลาวกระตุนความรูสึกและจินตนาการ ศิลปนกลุมนี้มัก
มีการแสดงออกในทางศิลปะอยางอิสรเสรีกวาศิลปนยุคกอนหนา มีความกลาหาญในการใชสี
อยางรุนแรงประกอบกับการทิ้งรอยฝแปรงทําใหภาพเกิดความเคลื่อนไหวและมีผลใหเกิดความ
สั่นสะเทือนในการมอง มักแสดงออกถึงเรื่องราวอันเปนสิ่งที่อลังการ เหตุการณที่สําคัญในสังคม
และมุงเนนใหเกิดการสะเทือนอารมณอยางรุนแรง ดังที่ชารลส โบดแลร (Charles Baudelaire:
1821-1867) กวีและนักวิจารณศิลปะชาวฝรั่งเศส ไดเขียนไวในป ค.ศ.1846 วา “ลัทธิโรแมนติก
มิไดตั้งอยูบนหนทางของความจริงที่เปนเหตุผล แตเปนวิถีแหงความรูสึก” 7
ในผลงานจิตรกรรมชื่อ “เสรีภาพนําประชาชน” เดอลาครัวซไดนําเรื่องราวการปฏิวัติ
เดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1830 มาสรางเรื่องราวใหเกิดความสะเทือนใจตามแนวคิดลัทธิโรแมนติก
เขาจัดการกับองคประกอบใหดูราวกับการแสดงละครเวที ทาทางของตัวละครในภาพถูกจัดวางไว
อยางมีระบบและเต็มไปดวยนัยยะที่สําคัญ
5

6

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 เต็มไปดวยพลังความเคลื่อนไหวที่หนักแนน และมีทวงทีราวกับมหาบุรุษแหง
สมรภูมิ มือขางขาวของเธอชูธงสามสีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสอยางมั่นคง แมวาทรวงเปลือยเปลา
แตก็มิไดมีสัญลักษณของความออนนุมหรือทางกามารมณแตอยางใด แมลักษณะภายนอกจะดู
ราวกับเทพีผูสูงศักดิ์ในเทพนิยาย แตเดอลาครัวซวาดใหเธอดูราวกับคนธรรมดาสามัญ เสื้อผา
อาภรณที่สวมใสละมายคลายคลึงกับชุดของหญิงสาวฝรั่งเศสสมัยนั้นนิยมกันทั่ว 8 อีกทั้งสวมใส
หมวกไฟรเจียนบนศีรษะมีนัยยะถึงการเปนนักปฏิวัติ เทาที่เหยียบยางบนพื้นอยางมั่นคงชวย
สงเสริมใหอิริยาบถของเธอดูสงางาม ดายซายมือของเธอเปนเด็กจรจัดที่ดูไมเหมาะสมนักกับการ
ถือปนทั้งสองมือเพื่อลุกขึ้นสูในการปฏิวัติ ทางดานขวาเปนชายหนุมสองคน ซึ่งเปนตัวแทนของ
สัญลักษณที่ตางกันทางชนชั้น ชายผูกําดาบในมือหมายถึงบุคคลผูใชแรงงาน ในขณะที่ชายที่อยู
ในชุดเสื้อนอกสวมหมวกทรงสูงและมีลักษณะตามแบบฉบับสุภาพบุรุษเปนสัญลักษณตัวแทนของ
ชนชั้นปญญาชน
ลักษณะการจัดภาพของเดอลาครัวซเปนรูปแบบที่นิยมนั้น คือการที่วางตําแหนงศพใน
ภาพกองบิดเบี้ยวอยูเบื้องหนา เด็กที่พับเขาทแยงวิ่งนําหนากําลังยกมือเพื่อชูธงขึ้นสูง ทําใหเกิด
เปนรูปทรงพีระมิด 9
การระบายสีในภาพมีลักษณะทิ้งรอยของฝแปรง (Painterly Style) ลักษณะโทนสีจะมี
ลักษณะเขมขรึมดวยสีน้ําตาลกับสีดํา สีที่ปรากฏเดนชัดบนผืนธงเองก็ถูกนํามาใชซ้ํา ๆ หนักบาง
เบาบางตลอดทั้งภาพ เดอลาครัวซจะใชสีขาวกระจัดกระจายอยางอิสระที่สุด สวนทองฟาใชสีแดง
สลับกับสีน้ําเงินดุคล้ํา สีน้ําเงินเขมถูกนํามาใชอยางซ้ํา ๆ เปนสีของถุงเทาของคนตายทางดาน
ซายมือ เปนสีเสื้อของเด็กชายที่พับเขาและเปนสีผาผูกคอและเขมขัด เชนเดียวกับศพทางดาน
ขวามือมีสีแดงที่สะทอนสีของธง ซึ่งครั้งหนึ่งเปนสัญลักษณของสันติภาพและระบบสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส เดอลาครัวซนํามาใชระบายเปนสัตยาบันทางการเมือง 10
7

8

9

8

กําจร สุนพงษศรี, ประวัตศิ าสตรศิลปะตะวันตก 3 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 251.
9
พรสนอง วงศสิงหทอง, ประวัติศาสตรนฤมิตศิลป (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 75.
10
เรื่องเดียวกัน, 75-76.
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สัญลักษณธงชาติฝรั่งเศสในภาพถูกนํามาใชคูกับหญิงสาวผูเปนจุดสนใจในภาพและ
ถือเปนตัวละครหลักนําเสนอเรื่องราวที่จําลองเหตุการณที่สําคัญทางการเมือง ตําแหนงของธงชาติ
ถูชูขึ้นเหนือตัวละครทั้งหมด ไมเวนกระทั่งมหาวิหารนอเทรอดาม (Cathédrale Notre Dame de
Paris) ก็ยังถูกวางในตําแหนงพื้นหลังดานขวาของภาพ อีกทั้งยั้งมีขนาดสัดสวนที่เล็กกวาตัวละคร
หลักของภาพ ซึ่งทําหนาที่เปนสัญลักษณของเหตุการณที่อยูในกรุงปารีส
ในหนังสือ “What great paintings say” ซึ่งเปนหนังสือที่วิเคราะหและวิจารณผลงาน
ศิล ปะตะวั น ตกชิ้ น สํา คั ญ ๆ ได อ ย า งละเอี ย ด ได เ ขี ย นถึง ธงชาติ ฝ รั่ ง เศสในผลงานชิ้ น นี้ อ ย า ง
นาสนใจวา
...ธงสามสีปรากฏเคียงคูไปกับอารมณความขัดแยงของเหลาปญญาชนและผูนิยมระบอบ
สาธารณรัฐ ธงผืนนี้แสดงออกถึงอํานาจอันสูงสุดของประชาชนและชัยชนะแหงเสรีภาพที่เหนือการ
กดขี่แ บบเผด็ จ การ สํา หรับ ประชาชนโดยทั่ว ไป แลว ถือ วา เปน การปลุ กเรา ความรักชาติอ ยา ง
ตรงไปตรงมา ทําใหนึกถึงยุคแหงความรุงโรจนที่สุดในประวัติศาสตรฝรั่งเศส... 11
10

หญิ ง สาวกลางภาพแท ที่ จ ริ ง เป น สั ญ ลั ก ษณ ข อง มารี อ าน (Marianne) ซึ่ ง เป น
รู ป ลั ก ษณ ส ตรี อั น เป น สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง ชั ย ชนะของสาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส 12 ซึ่ ง เมื่ อ นํ า สั ญ ลั ก ษณ
ดังกลาวเขามาประกอบกับธงชาติสามสีของฝรั่งเศสก็เปนการสรางสัญลักษณอันเกี่ยวโยงกับชัย
ชนะที่มีเรื่องของชาติฝรั่งเศสเปนบริบทหลักอยูเปนสําคัญ การกาวเดินของเทพีแหงชัยชนะจึงมิ
เพียงการยางกาวของรางสตรีธรรมดาที่ถือธงชาติ แตเปนสัญลักษณที่สื่อถึงการกาวไปสูวันแหงชัย
ชนะของชาติ (ภาพที่ 43)
1 1

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 หญิงสาวกลางภาพกับธงชาติสามสีของฝรั่งเศส
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
สรุปแลวความหมายโดยพื้นฐานของธงชาติในผลงานชิ้นนี้เปนเรื่องของการแสดงความ
เปนชาติ (Nationhood) ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) และความรักชาติ (Patriotism) ดังนั้นธงชาติ
ที่ปรากฏในภาพนี้จึงเปนสัญลักณของความเปนชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส สะทอนแนวคิดชาตินิยม
แนวเสรี (Liberal Nationalism) โดยมีฐานคิดที่วา
...ชาติจึงเปนชุมชนที่แทจริงและเปนอินทรียภาพ มิใชเปนผลงานสรางของผูนําทางการเมือง
หรือชนชั้นปกครอง ชาตินิยมแนวเสรีถือวาชาติกับอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเปนเรื่อง
เดียวกัน... 13
12

13

สมเกียรติ วันทะนะ, อุดมการณทางการเมืองรวมสมัย (นครปฐม : โรงพิมพ
ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ สํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, 2544), 88.
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โดยสรุป แลว สัญ ลัก ษณข องธงชาติใ นผลงานจิต รกรรม “เสรีภ าพนํ า ประชาชน”
นอกจากจะมีคุณคา ทางดา นศิล ปะแลว ยัง เปน สัญลัก ษณอัน สะทอนถึง แนวคิด ชาตินิย มที่มี
บริบทรวมกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองควบคูกันไป ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งทําใหความหมายของภาพ
นํ า ไปสู เ นื ้อ หาทางดา นวีร กรรม การปฏิว ัต ิ การเมือ ง และชาติน ิย มควบคู ก ัน ไปอยา งทรง
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 คาบเกี่ยวระหวางของที่เครื่องจักรผลิตออกมา
อยางแข็งทื่อไรอารมณ กับสีสันฝแปรงที่แสดงความรูสึกอยางมีชีวิตชีวา 14
จอหนเปนศิลปนที่ใชสัญลักษณและรูปสัญญะสิ่งของที่มีอยูในสังคมอเมริกันในยุค
นั้น นํ า มาสรา งเปน ผลงานศิล ปะขึ้น โดยผลงานสว นใหญมัก จะใหค วามรูสึก ที ่เ กี่ย วโยงกัน
ระหวา งการเสีย ดสีเ ยย หยัน แบบลัท ธิด าดา (Dadaism) กับ ภาพลัก ษณส ัง คมทุน นิย ม
(Capitalism) ที่แสดงออกมาแบบศิลปะปอป (Pop Art) ภาพผลงานของเขาจึงเสมือนการหยิบ
ยืม สัญ ลัก ษณตา ง ๆ นํา มาผสมกัน กับ ทัศ นธาตุท างศิล ปะ ไมว า จะเปน เสน สี พื้น ผิว เพื่อ
สะทอนความเปนไปของยุคสมัยแหงความเปนสมัยใหมผานผลงานศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะตัว
จอหนใชสัญลักษณมากมายมาสรางสรรคผลงาน เชน รูปรางแผนที่ เปายิงปน ตัวอักษร เปน
ตน แตผลงานที่ดูเสมือนเปนตนแบบ (Master Piece) ที่มีชื่อเสียงของเขาคงเปนผลงานที่สราง
จากรูปลักษณของธงชาติอเมริกัน (Stars and Stripes) ที่เขาเองไดสรางขึ้นมาหลายรูป
แบบอยางนาสนใจ
13

14

สุธี คุณาวิชยานนท, “Modern & Contemporary Art : ศัพท, ลัทธิ และความเคลื่อน
ไหวทางศิลปะรวมสมัย,” เอกสารพิเศษในรายวิชา 215 427 Contemporary Art and Culture
(ศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัย) (กรุงเทพฯ : ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ป.), 37-38.
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จิตรกรรมผสมชื่อ ธงสามผืน หรือ Three Flags (ภาพที่ 44) ของจอหน สรางขึ้นเมื่อป
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 ( Whitney Museum of American Art) ณ นคร
นิวยอรก (New York City) 15 ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.A.) เปนภาพธงชาติสหรัฐอเมริกาสาม
ชิ้นวางซอนทับกันตามลําดับขนาดใหญลงมาถึงขนาดเล็ก เมื่อมองเห็นอยางผิวเผินแลวจึงเปน
เพีย งรูป ธงสามผืน ธรรมดา ๆ 3 ขนาดที ่ต า งกัน เทา นั ้น แตเ มื ่อ ไดพ ิจ ารณาอยา งใกล ๆ ใน
รายละเอีย ด จะพบวา มีเ ศษหัว ขอ ขา วจากหนา หนัง สือ พิม พ( Newspaper) ภาพถา ย
(Photography) ภาพการตูน (Comic) และเศษกระดาษจากสื่อสิ่งพิมพอยูภายใตพื้นผิวของขี้ผึ้ง
(Wax) ที่โปรงทะลุ (Transparent)
รองศาสตราจารย ดร.พรสนอง วงศ สิ ง ห ท อง อาจารย ภ าควิ ช านฤมิ ต ศิ ล ป คณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได เ ขี ย นในหนั ง สื อ วิ ช าการทางศิ ล ปะชื่ อ
“ประวัติศาสตรนฤมิตศิลป” เกี่ยวกับผลงานชุด ธงชาติของแจสเปอร จอหน เอาไววา
3

...เปน การนํา ภาพที่อ ยูใ นความนิย มและยัง เปน สัญ ลัก ษณป ระจํา ชาติเขา มาใช จอหน
กลา ววา “การใชแ บบธงอเมริกัน ประหยัด เวลาผมไปเยอะ เพราะผมไมจํา เปน ตอ งออกแบบ
เอง” อัน นี้ถือ เปน ภาพแอบสแทรกต เพราะภาพประกอบดว ยรูป รา งเรขาคณิตลว น ๆ และยัง
เปนสิ่งที่ใคร ๆ ก็รูจักในทันทีที่เห็น ธงอเมริกันมีประวัติศาสตรของตนเอง และสีเทียนที่จอหนใช
เปนสื่อในการวาดก็เปนสื่อที่มีอายุยาวนานมาตั้งแตสมัยโบราณ...ธงเกิดจากการประกอบแผง
ผาใบที่นําไปวางทาบกัน แลวระบายทับดวยสีเทียน การผสมกันในลักษณะนี้ทําใหลายผิวเนื้อ
เกิด ความชัด เจน ปญ หาที่เ ขาแฝงเปน นัย ๆ คือ เมื่อ ไรที่ธ งหมดสภาวะเปน เครื่อ งหมายหรือ
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 จิตรกรรมผสมชื่อ ธงสามผืน (Three Flags)
ที่มา : Space15twenty, Three Flags [Online], accessed 6 December 2011. Available from
http://www.space15twenty.com/happy_4th_of_july
จากที่ไดอางถึงจะเห็นวา จอหน มิไดหยิบยกรูปลักษณของธงชาติขึ้นมาอยางไมมี
แนวคิด เพราะหากเปนเชนนั้นผลงานของเขาจึงเปนเพียงลักษณะของผลงานในรูปแบบแอ็บส
แทร็กต อารต (Abstract Art) หรือศิลปะแนวนามธรรมเทานั้น หากแตสิ่งสําคัญที่มีสวนทําให
ผลงานชิ้ น นี้ เ กิ ด ประเด็ น ทางความคิ ด คื อ รู ป ลั ก ษณ ธ งชาติ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร
เกี่ยวของกับบริบททางสังคมโดยตัวเองอยูแลว การนําธงชาติมานําเสนอจึงเปนการนําแนวคิดและ
ความหมายเกี่ยวกับธงชาติเขามาเปนประเด็นในการสรางสรรคดวย
โจนาธาน โจนส (Jonathan Jones) นักขาวและนักวิจารณศิลปะชาวอังกฤษแหง
หนังสือพิมพ เดอะ กราเดียน (The Guardian) ไดเขียนเกี่ยวกับผลงานชุดนี้ในบทวิจารณชื่อ
“ความจริงภายใตหมูดาวและริ้วเสนของแจสเปอร จอหน” (The truth beneath Jasper Johns'
stars and stripes) เอาไววา
...มี เรื่องราวอั นมากมายที่ซุกซอ นอยูภ ายใตอัตลัก ษณอัน บงบอกความเป นอเมริกัน ชน
จิตรกรรมชิ้นนี้เปนผลงานศิลปะที่เสมือนวรรณกรรมแหงอเมริกันที่เยี่ยมยอด ประดุจดั่งอนุสาวรีย
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นิ่งสงัดที่ซุกซอนความนาสะพรึงกลัวบนความจริงของสามัญรูป ใครคือชาวอเมริกัน? พวกเขา
คลายกับอะไร? ซึ่งนั่นคือความหมายที่อยูลึกกวารูปรางของดาวหาแฉกและแถบริ้วสี... 17
16

ซึ่งจากบทวิจารณทําใหเห็นวาภาพลักษณธงชาติอเมริกันในผลงานของจอหนนอกจาก
แสดงถึงอัตลักษณของความเปนอเมริกันแลวยังมีความหมายที่สื่อถึงนัยยะอันถูกเก็บซอนอยู
ภายใตภาพธง ซึ่งผูดูตองพินิจพิเคราะหและกระทําการตีความเพื่อใหเขาถึงความหมายของผลงาน
ความคลุมเครือนี้เองไดนําไปสูการตั้งคําถามถึงภาวะคุณคาการเปนผลงานศิลปะหรือไมของ
ผลงานในชุดธงชาติอเมริกัน ดังที่ในหนังสือชื่อ “จิตรกรรม” (Painting) ของ โวลเกอร เกปฮารดท
(Volker Gebhardt) ไดเขียนไววา
...จอหนเลือกภาพธงซึ่งเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในความเขาใจของชาวอเมริกันมาสรางเปน
ผลงานจิตรกรรม แมกซ อิมดารห (Max Imdahl) นักประวัติศาสตรศิลปะชาวเยอรมันไดตีพิมพ
ประเด็นคําถามที่วา “นี่คือธงหรือจิตรกรรมรูปธงกันแน?” และ “นี่คือจิตรกรรมรูปธงหรือเปนแค
ภาพ?” ความคลุมเคลือไมแนใจนี้คือความชัดเจน อีกทั้งยั้งนําไปเชื่อมโยงระหวางทาทีการปฏิวัติ
แหงเสรีภาพ และการอภิปรายทางทฤษฎีที่เครงครัดบนความหมายของภาวะความเปนสมัยใหม
(Modernity) ในตัวของมันเอง... 18
17

ความหมายที่ซอนอยูในผลงานชิ้นนี้จึงมิใชอะไรอื่นมากไปกวาสะทอนสํานึกความเปน
ชาติอเมริกัน ที่เมื่อมองในแงมุมของประวัติศาสตร ณ หวงเวลาที่ศิลปนไดสรางสรรคผลงานขึ้น จะ
พบว า เป น ห ว งสมั ย ของสงครามเย็ น สงครามเกาหลี สงครามเวี ย ดนาม และการตื่ น ตั ว เรื่ อ ง
สันติภาพ เหตุการณดังกลาวจึงเสมือนวัตถุดิบทางความคิดที่ดีในการที่จะนําเสนอทัศนะผาน
ผลงานศิลปะ ที่สําคัญอีกประการคือจอหนถือเปนศิลปนที่นําเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับบริบท
ทางสังคมและการเมืองมาตลอด ผลงานในชุดที่มีรูปลักษณธงชาติอเมริกันก็มีการผลิตออกมา
มากมายหลายชิ้นหลายรูปแบบ ดังนั้นจึงเปนที่เชื่อโดยอนุมานจากบริบททางประวัติศาสตรและ
ลักษณะภาพของการสรางสรรคไดวาผลงานของเขามีนัยยะที่สัมพันธกับเหตุการณดังกลาวอยาง
หลีกเลี่ยงไมพน
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) ที่มีอยูมากมายภายในสังคมอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
ภาพดังกลาวแมมิไดถูกชูขึ้นบนเสาแบบธงชาติที่โบกสะบัดอยูเหนือศีรษะราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต
กลับเสมือนถูกทําใหหยุดนิ่งคลายดังภาพถายเหตุการณการปกธงชาติอเมริกันบนสมรภูมิอิโวชิมา
(Battle of Iwo Jima) เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ ค.ศ.1945 (ภาพที่ 45) หรือ ภาพถายธงชาติ
อเมริกันที่ถูกปกบนดวงจันทร ในโครงการอะพอลโล 11 (Apollo 11) เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม ค.ศ.
1969 (ภาพที่ 46) ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสรางขวัญกําลังใจและเปนโฆษณาชวนเชื่อปลุกเราความรูสึก
ภาคภูมิในความเปนชาติของตน
ทั้งนี้เพราะสหรัฐอเมริกามิใชประเทศที่อุดมไปดวยประวัติศาสตรอันยาวนานเหมือน
หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ดังนั้นการสรางมายาคติทางดวยประวัติศาสตรผานภาพสัญลักษณธง
ชาติ จึ ง เป น กระบวนการประดิ ษ ฐ ก รรมความเป น ชาติ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น โดยที่ มี ฐ านะของผู ช นะจาก
สงครามโลกอํานาจทางเศรษฐกิจ คานิยมในสังคม และลัทธิทางการเมืองเปนปจจัยทีส่ าํ คัญในการ
หลอเลี้ยงใหชาตินิยมของชาวอเมริกันเสร็จสมบูรณ
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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
อื่น ๆ ที่ปรากฏภาพลักษณของธงชาติอเมริกันของแจสเปอร จอหน ถือผลงานศิลปะที่สะทอน
สํานึกชาตินิยมของชาวอเมริกันซึ่งมีความเชื่อโยงในลัทธิชาตินิยมสมัยใหมหลังสงครามโลกครั้งที่
2 และความเปนไปทางการเมืองในระดับสากล ผลงานชิ้นนี้และในชุดที่เกี่ยวของจึงไมเพียงมี
คุณคาในทางศิลปะเทานั้น หากแตยังบันทึกประวัติศาสตรทางสังคมและการเมืองไดอยางคมคาย
อีกดวย
ธงชาติไทยในงานศิลปะ
ธงชาติไทยหรือธงไตรรงคในบริบททางศิลปะนั้นไมคอยปรากฏเปนที่ชัดเจนนับตั้งแต
การประดิษ ฐ ขึ้น มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกลา เจา อยูหัว จวบจนกอนและหลัง
เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ธงชาติไทยเริ่มเปนที่ปรากฏขึ้นในบริบทของงานศิลปะทั้งในรูปแบบ
ศิลปะเพื่ออุดมการณทางการเมืองและศิลปะแบบทัศนศิลป (Visual Art) ทั้งนี้อาจจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับทัศนคติของธงชาติไทยในระยะแรกเปนลักษณะปจจัยที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย
โดยตรง ตอมาเมื่อเขาสูยุคสรางชาติของจอมพล ป. พิบูลยสงครามเปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดนิยามธง
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ชาติไทยใหเปนวาระแหงรัฐนิยม เปนเรื่องของความมั่นคงของความเปนชาติ ธงชาติจึงกลายเปน
สิ่งที่ถูกเทิดทูนไวไกลจากสํานึกแหงความเปนสามัญ ตราบจนลวงเขาการลุกขึ้นปฏิวัติประชาชน
14 ตุลาคม 2516 ผูสรางสรรคก็ไดนําสัญลักษณธงชาติเขามาอยูในรูปของการเขียนปายขนาด
ใหญเพื่อระลึกถึงเหตุการณดังกลาว หลังจากนั้นธงชาติไทยไดเริ่มเขามาสูบริบทของผลงานศิลปะ
รวมสมัยมากขึ้น ซึ่งการสรางสรรคผลงานนั้นยอมนําเสนอตางกรรมตางวาระตางรูปแบบ แตจุด
รวมกันของผลงานเหลานี้นั้นคือการปรากฏสัญลักษณชาติไทยและแนวคิดชาตินิยมที่ยึดโยงกับ
บริบทการใชธงชาติในสังคมไทย
ธงชาติไทยในผลงานของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย
แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตในประเทศไทยที่เคยไดรับความสนใจมาตั้งแต พ.ศ. 2500 ได
กลับมามีบทบาทอยางยิ่งใหญอีกครั้งหลังเหตุการณปฏิวัติประชาชน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การ
ที่ว งการศิล ปะเกิด แนวคิดสรา งศิล ปะเพื่อสัง คมในครั้ง นี้ไดเ ปน การตอตา นแนวคิดศิล ปะเพื่อ
ศิลปะ (Art for art's sake) ซึ่งกลุมแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตจะมองวาศิลปะตองมีความรับผิดชอบ
ตอและมีหนาที่ในการขับเคลื่อนสังคม ปจจัยแนวคิดดังกลาวจึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นเปนแนว
รวมศิลปนแหงประเทศไทย
แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย เปนการรวมตัวกันของนักรอง นักดนตรี นักเขียน
และศิล ปน สาขาทัศ นศิล ป เพื่อ ทํา กิจ กรรมทางศิล ปะที่ป ลอดจากระบบราชการและอิท ธิพ ล
ทางการเมือ ง โดยมีว ัต ถุป ระสงคสํ า คัญ คือ สรา งสํา นึก ดา นศิล ปะและวัฒนธรรมใหมใ หก ับ
ประชาชน 19
ผลงานและกิจกรรมที่สํา คัญ อยา งยิ่ง ของแนวรว มศิล ปน แหง ประเทศไทยคือ การ
แสดงภาพเขียนขนาดใหญ (คัทเอาทการเมือง) เนื่องในวันครบรอบ 2 ป เหตุการณ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา เหตุการณ 14 ตุลา 16 ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน
การแสดงภาพเขียนขนาดใหญรอบสนามหลวงขณะที่มีการเคลื่อนไหวขับไลฐานทัพสหรัฐอเมริกา
ออกจากประเทศไทย และการแสดงภาพเขียนที่หอประชุมเล็ก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในป
พ.ศ. 2519
18

19

วิบูลย ลี้สุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย : จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม
(กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือลาดพราว, 2548), 344.

75
โดยเฉพาะการแสดงนิทรรศการภาพเขียนขนาดใหญเนื่องในวันครบรอบ 2 ป เหตุการณ
14 ตุลา 16 ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน ในป พ.ศ. 2518 ถือเปนนิทรรศการแสดงภาพเขียน
ขนาดใหญที่นาตื่นตาตื่นใจเปนอยางมาก ผลงานเหลานี้จึงยอมสะทอนสังคมที่มนุษยไดสัมผัสรับรู
และไดเห็นจนเกิดความสะเทือนใจ 20 ดังที่ “จันอับ” ไดเขียนถึงบรรยากาศในชวงนั้นและวิจารณ
เอาไววา
19

...คุณเคยดูหรือเคยเห็นแตการแสดงนิทรรศการศิลปะในหองแสดงในอาคาร เพราะนั้นคุณ
จะตองรูสึกตื่นเตนเปนธรรมดาที่ไดมาเห็นนิทรรศการศิลปะกลางแจงในใจกลางเมืองที่เต็มไปดวย
การจราจรที่ขวักไขว และแสงแดดที่ประกายปะทะกับสีที่ปลุกเราอารมณ และเรื่องราวที่รุนแรงโดย
มีอนุสาวรียประชาธิปไตยเปนแบคกราวน แมงานศิลปะที่ติดตั้งแสดงกลางแจงครั้งนี้จะไมประณีต
นักในแงของความงาม แตเนื้อหาเรื่องราวนั้นลวนสะทอนออกมาจากความรูสึกที่เจ็บปวด ความ
ทรงจําอันขมขื่น อีกทั้งอาการเกลียดชังที่มีตอจักรวรรดินิยมกับสมุนรับใชของจักรวรรดินิยมที่เขา
มามีบทบาทในการปดกั้นเสรีภาพของผูคนบนแผนดินนี้ ตามความเขาใจดังที่กลาวแลว สามารถ
เปนแรงเรงเราอารมณใหศิลปนชุดนี้บรรเลงสีสันลงบนแผนไมอัดไดอยางรุนแรง เรื่องราวของงาน
จิตรกรรมชุดนี้จึงเปนเรื่องของการตอสูของประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา กับจักรวรรดินิยม
และจอมเผด็จการที่ถูกระบุวาเปนสมุนรับใชตลอดมา... 21
20

แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยไดสรางสรรคผลงานศิลปะอันเปนเสมือนภาพบันทึก
และภาพสะทอนเหตุการณ 14 ตุลา 16 ซึ่งเปนการการตอสูเรียกรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตออํานาจรัฐบาล เหตุการณดังกลาวนํามาซึ่งสูญเสียมากมายมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพยสิน แตก็
ไดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคมในเวลาตอมา จนพัฒนาไปสูเหตุการณที่สําคัญ
ตาง ๆ อีกมากมายบนหนาประวัติศาสตร
ลัก ษณะผลงานภาพเขีย นขนาดใหญม ีร ูป แบบเปน ภาพ 2 มิต ิ คลา ยกับ ผลงาน
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], “นิทรรศการบนถนนราชดําเนิน,” สยามรัฐรายวัน (11 ตุลาคม
2518) : 5.

76
สวนแนวคิดในการสรา งสรรคนั้น เปน ไปในทางศิลปะเพื่อชีวิต อั น เป นแนวทางที่มี
ความเชื่อวา ศิลปะตองมีรูปแบบที่รับรูงาย เนื้อหาสาระที่กระตุนเตือนใหประชาชนเกิดสํานึก
รับผิดชอบเอื้ออาทรตอสังคมสวนรวมมากกวาเปนเรื่องของปจเจก 22 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
เช เกวารา (Che Guevara) นักปฏิวัตินักปฏิวัติแนวมารกซิสต (Marxism) ชาวอารเจนตินามีทัศนะ
ตอศิลปะวา
21

…ศิลปะในสังคมทุนนิยมและในระบอบสังคมนิยมมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง ในสังคม
ทุนนิยม ศิลปะที่แพรหลายเปนเพียงเครื่องหยอนใจที่ไรสาระ เปนทางความไมสบายใจของมนุษย
ใหเกิดความสุขสวนตัวชั่วครูยาม และในระหวางการปฏิวัติสังคมนิยมนี้เองที่จะบรรจุประสบการณ
ศิลปะอันงดงามไวภายในตัวศิลปน แตทวาในระหวางนั้น อาจจะไมมีศิลปนผูยิ่งใหญที่จะสะทอน
ภาพของมันตอสังคมอยางเพียงพอ... 23
22

ซึ่งศาสตราจารยกําจร สุนพงษศรี ศิลปน นักวิชาการศิลปะ และอดีตประธานแนวรวม
ศิลปนแหงประเทศไทยไดเขียนทัศนะการสรางสรรคของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยในประเด็น
ศิลปะเพื่อชีวิตไวอยางนาสนใจวา
...โดยเฉพาะบทบาทของแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2516-2519 ซึ่งจุดเดน
ของผูปฏิบัติงานดานทัศนศิลปขบวนการนี้คือ สรางผลงานศิลปะเพื่อผลงานทางการเมืองโดยตรง
มีเปาหมายตองการใหผลงานสงผลตอการปฏิรูปสังคมควบคูไปกับการเคลื่อนไหวขององคกรตาง ๆ
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงทางสังคมในขณะนั้น นับเปนการกระทําที่ไมเคยปรากฏ
ขึ้นมากอนในวงการประวัติศาสตรศิลปะไทย... 24
…อุดมคติศิลปะเพื่อชีวิต-ศิลปะเพื่อประชาชน ที่เคยยึดกันอยางกวาง ๆ ไดพัฒนาตนเอง
ไปสูแนวลึก คําวา “เพื่อ” ไมใชเพียงแค “ให” หรือ “รับใช” หากตีความ หมายถึง “การนํา” หรือ
“การชักจูง” หรือ “ชี้นํา” หรือการปลุกเรากระแสความคิด การกระทําเพื่อพลิกฟน เปลี่ยนแปลง
23

22

วิรุณ ตัง้ เจริญ, ทัศนศิลป (กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริน้ ติ้ง เฮาส, 2536), 25.
23
ศรีอุบล, ผูเรียบเรียง, “ทัศนะวาดวยเงินตราและการทํางานของเช,” ใน เช เกวารา :
ตํานานชีวิตนักปฏิวัติผูตอตานจักรวรรดินิยม, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: สามัญชน, 2545), 113-114.
24
กําจร สุนพงษศรี, “บันทึกจากความทรงจํา: แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย,” ใน
สรางสานตํานานศิลป : 20 ปแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย 2517-2537 (กรุงเทพฯ : แนวรวม
ศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 111.

77
สภาพที่เลวรายไปสูสภาพที่ดีกวาสรางจิตสํานึกในการยึดถือผลประโยชนของสวนรวมมากอนสวน
ตน ชี้ใหเห็นความจริงหรือสัจธรรมทางสังคมดานความอยุติธรรม รวมไปถึงความบกพรองตาง ๆ
ของสังคมที่ตองไดรับการแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น... 25
24

ในนิทรรศการภาพเขียนกลางแจงครั้งนั้น ศิลปนหลายคนไดนําสัญลักษณของธงชาติ
ไทยมาสรางใหเปนสวนประกอบหนึ่งในภาพ แตละภาพศิลปนไดจัดวางอยางหลากหลายตามแต
ความตอ งการสว นตั ว แตใ นด า นความหมายนั้น ศิ ลป น โดยส ว นใหญ ได แสดงออกถึง แนวคิด
ชาตินิยมเพื่อตอตานอํานาจรัฐเผด็จการ รวมไปถึงการตอตานความเปนจักรวรรดินิยมซึ่งมีภาพ
ตัวแทนในยุคนั้นคือประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 47 - ภาพที่ 57)
ศิลปนไดนําประสบการณและขอมูลตาง ๆ ในเหตุการณ 14 ตุลา 16 และกระแสความ
เคลื่อนไหวขับไลฐานทัพอเมริกันที่ตั้งในประเทศไทยในขณะนั้นมาถายทอดเปนผลงานภาพเขียน
ขนาดใหญขึ้น ซึ่ง เกือ บทุก ภาพมัก ปรากฏสัญ ลัก ษณธ งชาติไ ทยประกอบอยูดว ยไมสว นใดก็
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.

78

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.

80

ภาพที่ 52 คัทเอาทการเมือง โดย สถาพร ไชยเศรษฐ
ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ
ไทย 2517-2537 (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 39.

ภาพที่ 53 คัทเอาทการเมือง โดย สิงหนอย ฟูสวัสดิ์สถาพร
ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ
ไทย 2517-2537 (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 38.
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ภาพที่ 54 คัทเอาทการเมือง โดย สิงหนอย ฟูสวัสดิ์สถาพร
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 สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย
ที่มา : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, สรางสานตํานานศิลป : 20 ป แนวรวมศิลปนแหงประเทศ
ไทย 2517-2537 (กรุงเทพฯ : แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย, 2537), 43.
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ธงชาติไทยในภาพที่เกี่ยวกับเหตุการณ 14 ตุลา 16 เปนผลทางกายภาพอันเนื่องจาก
การขับเคลื่อนขบวนประชาชนในเหตุการณดังกลาว ซึ่งมีการใชธงชาติไทยประดับเวทีปราศรัย
และมีการจัดแถวธงชาติควบคูกับธงธรรมจักรและพระบรมฉายาลักษณในการเดินขบวน ตรงนี้ทํา
ใหภาพของผูเคลื่อนไหวเขารวมชุมนุมและเดินขบวนมีความใกลชิดกับสถาบันหลักทั้งสามของชาติ
ดูประหนึ่งเปนการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งความมั่นคงตามหลักของชาตินิยมไทย นั้นคือ การมีชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งทั้งศาสนาและพระมหากษัตริยเปนสิ่งที่ปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนกวา
ชาติ ดังนั้นการใชธงชาติในการขับเคลื่อนขบวนจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพราะเปนสิ่งที่ทําให
ประชาชนโดยรวมไดเห็นภาพของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายใตสัญลักษณที่แทนคามเปน
ชาติไทยไว และยิ่งเมื่อเกิดการตอสูและเสียชีวิตขึ้นภายใตควันปนและอาวุธของเหลาทหาร ธงชาติ
จึงเสมือนแถลงการณวาฝายผูเคลื่อนไหวเปนผูที่กระทําเพื่อชาติ ทําไปเพราะรักชาติ และฝายทหาร
ที่เปนผูใชความรุนแรงอันเปนคําสั่งที่ลงมาจากผูมีอํานาจฝายรัฐ จึงกลายเปนศัตรูของชาติไปโดย
ปริยาย ยังไมนับถึงผูนํารัฐบาลที่กลายเปนทรราชไปอยางเต็มตัว
แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยไดนําแนวคิดและภาพลักษณของภาพธงชาติไทยที่
ปรากฏในเหตุการณ 14 ตุลา 16 มาสรางเปนผลงานขึ้น ดังนั้นแนวคิดชาตินิยมในเหตุการณดังกลาว
จึงสงผลมาถึงผลงานภาพเขียนขนาดใหญเหลานี้อยางชัดเจน ซึ่งไมใชธงชาติที่ปลุกเราความรูสึก
รักชาติและแบงแยกชาติเผาพันธุหรือศาสนา ทวาเปนธงชาติที่มีนัยยะชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องกับการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชน
สวนธงชาติไทยในภาพที่เกี่ยวกับการตอตานฐานทัพอเมริกันที่ตั้งในประเทศไทยกลับให
ความรูสึกความรักชาติ และปลุกเราชาตินิยมที่แบงแยกระหวางความเปนไทยกับไมใชไทย อีกทั้ง
ไดรับอิทธิพลแนวคิดความขัดแยงระหวางสังคมนิยม (Socialism) กับจักรวรรดินิยม (Imperialism)
โดยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปรียบเสมือนสัญลักษณของจักรวรรดินิยมที่เขามาแทรกแซงสังคมและ
การเมืองในประเทศโลกที่สาม เชน กรณีสงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม เปนตน ซึ่งการเขามา
ตั้งฐานทัพทหารสหรั ฐอเมริกา ในประเทศไทยในยุคสมัยนั้นจึงเสมือนวาประเทศไทยกลายเปน
เมืองขึ้นที่ตองรับบัญชาทุกภาคสวนจากกองทัพของสหรัฐอเมริกา (ภาพที่ 58 – ภาพที่ 60)
ดั ง นั้ น ภาพลั กษณ ธงชาติ ไทยที่ มี เนื้ อหาดั งกล าวนี้ จึ ง ดู เ ข า ใจง าย ชั ดเจน และเกิ ด
ความรูสึกทางชาตินิยมที่รุนแรง ภาพธงชาติไทยดังกลาวจึงเปนภาพที่ปลุกเราความเปนชาติได
อยางตรงไปตรงมาดวยสัญลักษณที่เขาใจงาย โดยเฉพาะเมื่อมีการทําจัดพิมพเปนแผนโปสเตอร
แลวก็ยิ่งทําใหดูเปนโปสเตอรโฆษณาชวนเชื่อใหเกิดสํานึกชาตินิยมไดมากยิ่งขึ้น (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 เปนสิ่งที่สะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องอยูกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะ
กรณีภาพเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และโปสเตอรทางการเมืองในชวงกอนเหตุการณ 6
ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งเปนการสื่อสะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนชาติและความรักชาติ
โดยตรงในกรณีตอตานอํานาจเผด็จการของรัฐทหารและการตั้งฐานทัพอเมริกันในประเทศไทย ณ
หวงเวลานั้น
ธงชาติไทยในผลงานศิลปะรวมสมัย
หลังจากการปรากฏตัวขึ้นของผลงานจิตรกรรมขนาดใหญของแนวรวมศิลปนแหง
ประเทศไทยภาพสัญลักษณธงชาติไทยไดถูกนํามาใชในบริบททางศิลปกรรมรวมสมัยมากขึ้น ซึ่ง
สวนหนึ่งอาจจะเปนผลจากการปฏิวัติประชาชนในเหตุการณ 14 ตุลา 16 ประกอบกับแนวคิด
ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนของจิตร ภูมิศักดิ์ ไดตีความศิลปะวาควรมีบทบาทในการรับใช
บริบททางสังคมมากกวาจะนําเสนอแบบปจเจก หรือการนําเสนอตามแนวคิดศิลปะเพื่อศิลปะ การ
นําภาพสัญลักษณธงชาติไทยมาใชในงานศิลปะจึงถือเปนการเอาภาพสัญลักษณของสิ่งที่มีความ
รวมสมัยอยูตลอดเวลามาสรางสรรค พรอมทั้งแสดงถึงเนื้อหาที่สะทอนความเปนไปทางการเมือง
และสังคมไทย ณ หวงเวลาดังกลาว แตสิ่งที่ทั้งประจักษแจงและซอนเรนในขณะเดียวกันก็คือ
แนวคิดชาตินิยมที่เปนเสมือนตราประทับบนภาพลักษณของธงชาติไทย ซึ่งเมื่อศิลปนไดจงใจนําธง
ชาติไทยเขารวมกับองคประกอบที่สําคัญอื่น ๆ ในภาพ ก็ยอมทําใหธงชาติไทยเองก็มีความหมายที่
สําคัญในผลงานนั้นเชนกัน
หลังเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หรือที่รูจักกันสั้น ๆ วา 6 ตุลา 19 ซึ่งเปนเหตุการณ
การล อ มปราบและสั ง หารกลุ ม นั ก ศึ ก ษาและประชาชนชนที่ ชุ ม นุ ม อยู ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยกลุมตํารวจ ทหาร และประชาชนกลุมอนุรักษนิยม เหตุการณ
ดังกลาวทําใหศิลปนรวมสมัย ณ หวง เวลานั้นที่มีแนวคิดฝกใฝไปในลัทธิสังคมนิยมหรือมีแนวการ
แสดงออกทางศิลปะที่ดูเปนการตอตานการดําเนินงานดานตาง ๆ ของฝายรัฐ ก็ตอ งลดบทบาทการ
แสดงนิทรรศการศิลปะ ศิลปนบางคนตองออกจากเมืองไปสูชนบทเพื่อหลบหลีกมิใหทางฝายรัฐนํา
ขออางการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตมาเปนการลิดรอนอิสรภาพได ซึ่งกลุมแนวรวมศิลปนแหง
ประเทศไทยและเครือขายก็ถือเปนที่จับตามองมากขึ้น
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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 ตักโพธิ์ “กอนและหลัง 6 ตุลา 19” สีน้ํามัน ขนาด 122 x 90 ซม. (2519)
ที่มา : วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริน้ ติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 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 เซนติเมตรสรางขึ้นปลายปพ.ศ. 2519 (ภาพที่ 65)
ผลงานชิ้นนี้ของประเทืองปรากฏแถบสีธงชาติไทยในสวนพื้นหลังของภาพ เปนเสมือน
ริ้วแสงสองมาเปนสีธงชาติไทย ซึ่งตีความไดไมยากวาศิลปนตองการสื่อถึงธงชาติไทยอันโยงไปถึง
ชาติไทย เมื่อรวมกับสัญลักษณหัวกะโหลก มือ มีด ลูกระเบิด และรูปรางของตัวประหลาดทําให
สวามารถตีความถึงสภาพความเลวราย ความอัปยศ กลิ่นอายของความสูญเสีย และความตายที่
ปรากฏขึ้นภายใตบริบทของชาตินิยมในสังคมไทย

ภาพที่ 65 ประเทือง เอมเจริญ “บารักชาติ” สีน้ํามัน ขนาด 154 x 137 ซม. (2519)
ที่มา : ประเทือง เอมเจริญ, จิตวิญญาณศิลปะ : คัดสรรผลงานจิตรกรรมระหวางป พ.ศ. 25062548 (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2548), 47.
ในป พ.ศ. 2541 ประเทืองไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรมสีผาใบชิ้นหนึ่งที่ปรากฏธงชาติ
ไทยเปนสวนประกอบหนึ่งในภาพ ผลงานมีชื่อวา “รัฐธรรมนูญ” ขนาด 80 x 70 เซนติเมตร (ภาพที่
66) ภาพริ้ ว ธงชาติ ไ ทยพาดผ า นบนพานรั ฐ ธรรมนู ญอั น เป น องค ป ระกอบหลั ก ของอนุ ส าวรี ย
ประชาธิปไตยซึ่งเปนสัญลักษณทางการเมืองที่สําคัญในสังคมไทย และในครึง่ ลางของภาพทีเ่ ปนสวน

90
พื้นหลังก็ยังปรากฏรูปลักษณธงชาติไทยที่ขมุกขมัว มีรูทะลุพรุนทั่วไปทั้งผืน ผลงานชิ้นนี้ศิลปน
สะทอนถึงการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป พ.ศ. 2540 ที่ตองผานความยากลําบากในการ
ตอสู เรียกรองและสูญเสียสิ่งตาง ๆ ในประเทศไทยมากมายกวาจะไดรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
ธงชาติไทยที่ขมุกขมัวและเปนรูพรุนขาดวิ่นในภาพทั้งสองตําแหนง ไมเพียงสื่อถึงความ
เปนชาติไทยเทานั้น หากแตดานหนึ่งยังหมายถึงชีวิตของวีรชนในเหตุการณเคลื่อนไหวทางการ
เมืองอันนับครั้งไมถวนที่ยอมพลีเพื่อแลกกับความเปนธรรมและความเปนชาติที่มีอธิปไตยเปนของ
คนทั้งชาติอยางแทจริง

ภาพที่ 66 ประเทือง เอมเจริญ “รัฐธรรมนูญ” สีน้ํามัน ขนาด 80 x 70 ซม. (2541)
ที่มา : ประเทือง เอมเจริญ, จิตวิญญาณศิลปะ : คัดสรรผลงานจิตรกรรมระหวางป พ.ศ. 25062548 (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2548), 178.
เมื่ อ เหตุ ก ารณ ท างสั ง คมและการเมื อ งไทยได ค ลี่ ค ลายไปสู ก ารใช ม าตรา 66/23
สังคมไทยโดยรวมไดกาวเขาสูยุคที่ความขัดแยงระหวางแนวคิดทางการเมืองลดลงจากเดิมอยาง
เห็นไดชัด ซึ่งแมวากอนหนานี้จะมีกลุมศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะในลักษณะที่เกี่ยวโยงกับ
การเมืองอยูพอสมควร แตก็เปนเพียงศิลปนกลุมเดียวเทานั้น เพราะการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ
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ซึ่งถือเปนแกนกลางของวงการศิลปะรวมสมัยไทยในระยะเวลานั้น ก็ยังไมยอมรับผลงานศิลปะที่มี
แนวทางการสรางสรรคในเชิงวิพากษวิจารณสังคมหรือแนวศิลปะเพื่อชีวิตเทากับการแสดงออก
ของกลุมแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยและเครือขาย
แมภายหลังในยุคตอ ๆ มาผลงานศิลปะที่มีแนวคิดทางการเมืองอันเขมขนหรือแนวคิด
ในเรื่องความเปนชาติจะดูกลายเปนสิ่งที่ไมเปนที่สนใจเทาไรนัก แตถึงกระนั้นก็ยังมีศิลปนอีกหลาย
คนที่นําแนวคิดประเด็นอันเขมขนดังกลาวมาสรางสรรคผลงาน โดยสวนใหญก็มักจะเปนเรื่องของ
การสะทอนเหตุการณทางการเมืองเมื่อเดือนตุลาคม 2516-2519 เสียมากกวาการจะสรางผลงาน
เพื่อนําไปสูการวิพากษวิจารณถึงเหตุการณรวมสมัย
จวบจนเมื่อเกิดเหตุการณจลาจลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 หรือที่รับรูจักกันในชื่อ
“พฤษภาทมิฬ 35” อันเปนการตอสูกันระหวางประชาชนผูชุมนุมตอตานรัฐบาลที่มาจากการทํา
รัฐประหารโดยทหารและตํารวจ ซึ่งนับเปนหนึ่งในหนาประวัติศาสตรทางการเมืองที่สําคัญไมยิ่ง
หยอนไปกวาเหตุการณ14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19 ศิลปนจํานวนหนึ่งก็เขารวมตอสูในขบวนการ
ประชาชนในครั้งนี้ดวย ผลจากการตอสูและการสูญเสียทําใหศิลปนจํานวนหนึ่งไดนําผลพวงทาง
ความทรงจําเหลานี้สรางสรรคผลงานขึ้นขึ้นเพื่อสะทอนความรูสึกที่มีตอเหตุการณดังกลาว และ
ศิลปนเหลานี้ก็ไดนําสัญลักษณของธงชาติไทยมาเปนองคประกอบหนึ่งในผลงาน ซึ่งศิลปนบางคน
อาจจะนําธงชาติไทยมาแสดงเปนเพียงสัญลักษณประกอบเทานั้น แตศิลปนบางคนใชธงชาติไทย
มาเปนองคประกอบหลักในผลงานอยางชัดเจน
กัญญา เจริญศุภกุล ถือเปนศิลปนหญิงคนแรกที่นําสัญลักษณธงชาติไทยมาสราง
ผลงานศิลปะ ผลงานในชุด “ธง” ซึ่งมีชื่อผลงานที่หลากหลายกันไป หากแตแกนของแนวทางการ
สรา งสรรค นั้น เธอได รั บ แรงสะเทื อ นใจจากเหตุ ก ารณพ ฤษภาทมิฬ 35 และนํ า ความรูสึ ก จาก
ประสบการณในความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนั้นมาสรางเปนผลงานจิตรกรรมแนวเอก
เพรสชั่นนิสม (Expressionism) ขึ้น โดยการใชมือในการละเลงสีอยางฉับพลันลงบนผืนผาใบทําให
เกิดรองรอยและพื้นผิวที่หยาบ เต็มไปดวยพลังฝแปรงที่สรางขึ้นจากมือของเธอเอง ทําใหผลงานที่
เกิดขึ้นเกิดความรูสึกที่ตรง ชัดเจน แลทรงพลังอยางเห็นไดชัด
ในผลงานชุด “ธง” อันมีอยูหลายชิ้นนี้ กัญญาไดนําแถบสีแดง ขาว และน้ําเงิน อันเปน
สัญลักษณของธงชาติไทยมาเปนกุญแจที่นําไปสูการเปดเผยความหมายผลงานของเธอเอง การตั้ง
ชื่อผลงานที่สอดคลองกับธงชาติไทยและเหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 ก็เปนรหัสที่นําไปสูความ
เขาใจในเนื้อหาอันเขมขนของผลงานไดงายขึ้น
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ผลงานแตละชิ้นมิไดถูกถายทอดดวยความรูสึกที่ฉาบฉวย หากแตศิลปนตองการสื่อ
สะทอนอารมณความรูสึกสวนตัวที่มีตอความเก็บกด ความเจ็บช้ํา ความรุนแรง และการสูญเสียใน
เหตุการณทางการเมืองดังกลาวผานรูปรางของธงชาติผิดปกติ บิดเบี้ยว เปรอะเปอน และเต็มไป
ดวยความไมแนนอน ผลงานบางชิ้นแมจะมิไดปรากฏภาพลักษณของธงชาติไทยที่ชัดเจนนัก เชน
“ธง- 17-20 พฤษภา 2535” และ “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535” ซึ่งผลงานทั้งสองชิ้นนี้ไดเพิ่มสีดํา
ลงไปดวยและเมื่อนํามาตีความจากบริบทตาง ๆ ทําใหสีดําอาจหมายถึงคราบดินปนหรือเขมาควัน
จากกระบอกปนของฝายรัฐที่เขาปราบผูชุมนุมในเหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 แตสัญลักษณอันเปน
แถบสีหลักของธงชาติไทยก็ยังคงปรากฏอยูบนผลงานเชนเดียวกัน โดยสรุปแลวธงชาติในผลงาน
ของกัญญามิใชธงชาติที่สดใสบริสุทธิ์ตามแบบแผนของรัฐ แตเปนธงชาติไทยที่แสดงถึงสํานึก
ชาตินิยมที่ตองแลกมาดวยการตอสู การเสียสละเลือดเนื้อ และการสูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจาก
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งสําคัญในประวัติศาสตรชาติไทย

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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...กัญ ญาเลือ กเอาจิต รกรรมเปน สื ่อ สะทอ นความรู ส ึก นึก คิด ของตัว เอง เปน การสง
ขอความทางการเมืองผานสื่อจิตรกรรมในฐานะของคนทํางานศิลปะ รองรอยภาพลักษณของธง
ไตรรงคที่เปนสัญลักษณของชาติระบอบการปกครองใหมทีถูกเนนย้ํายิ่งขึ้นใชวงรัฐบาลของจอมพล
ป. พิบูลยสงคราม ในชวงที่เรียกวาการสรางชาติที่ผลตอความรูสึกนึกคิดดังกลาวยังคงปรากฏ
เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ถูกนํามาทาทับดวยสีอะคริลิคทาบานผสมดินที่ทําใหเกิดคราบไคล...
...ธงชาติไทยในจิตรกรรมชุดนี้ไมไดแสดงความหมายเชิงสัญญะมากเทากับความหมาย
ของการแสดงอารมณความรูสึก เนื่องจากวาภาพเชิงประจักษที่เลือนลางและเปรอะเปอนของ
ธงไตรรงค กลับ กลายเปน ภาษาศิล ปะที ่ข า มพรมแดนของการแลกเปลี ่ย นทางวัฒ นธรรม
มากกวาที่จะดํารงอยูภายในภาษาศิลปะ อีกทั้งยังสามารถแปลความหรือถอดรหัสความหมาย
ทางวัฒ นธรรมไดชัด เจนไมวา จะในแงข องความรูสึก หรือ ในแงค วามคิด รวบยอด ทั้ง นี้เพราะ
เหตุที่วาขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฏบนธงไตรรงคหรือธงชาติโดยธรรมชาตินั้นกินพื้นที่ความหมายที่
กวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตสภาวะของความขัดแยงหรือสภาวะของความไมแนนอน
ทางสังคมการเมือง... 26 (ภาพที่ 67 – ภาพที่ 75)
25

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 :
อมรินทรพริน้ ติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2545), 111.
26

อรรฆย ฟองสมุทร, “1 ความเชื่อ 1 ความคิด 2 อารมณ กับการเปน1 กัญญา เจริญ
ศุภกุล” ใน นิทรรศการกัญญาสนทนากับกัญญา, 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 นิทรรศการครั้งที่ 7
ของอาจารยคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ณ หอศิลป
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 15 กันยายน –
5 ตุลาคม 2535 (กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้ง, 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” โมโนพริ้นบนกระดาษสา
ขนาด 232 x 167 ซม. (2535)
ที่มา : กัญญา เจริญศุภกุล, “ธง-17-20 พฤษภาคม 2535, โมโนพริ้นบนกระดาษสา,” ใน
นิทรรศการกัญญาสนทนากับกัญญา, ณ หอศิลป สศร., 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 2551
(ม.ป.ท., 2535), 15.

ภาพที่ 74 กัญญา เจริญศุภกุล “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535” โมโนพริ้นบนกระดาษสา
ขนาด 232 x 167ซม. (2535)
ที่มา : กัญญา เจริญศุภกุล, “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535, โมโนพริ้นบนกระดาษสา,” ใน
นิทรรศการกัญญาสนทนากับกัญญา, ณ หอศิลป สศร., 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 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 (อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพลับลิชชิ่ง, 2550),
40.
พิษ ณุ ศุภ นิมิต ร เปน ศิลปน ภาพพิม พที่ส รา งสรรคผ ลงานหลากหลายรูป แบบ 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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ธงชาติไทยในผลงานของพิษณุไดสื่อสารโดยตรงถึงการใชธงชาติไทยในบริบทความ
เคลื่อนไหวทางการเมื อง
ลัก ษณะธงชาติที่โบกสะบัดแมจะเปนส ว นประกอบอั น เล็ก เมื่อ
เปรียบเทียบจากขนาดผลงาน แตกลับเปนเปนจุดที่มีความสนใจอันเนื่องมาจากสีที่ดูจัดขัดกับโทน
สีโดยรวมที่เปนสีชาว-ดํา ธงชาติไทยในผลงานชิ้นนี้จึงใหคุณคาในเชิงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองของประเทศไทย

ภาพที่ 76 พิษณุ ศุภนิมิต “พฤษภาคมสีดํา” เทคนิคผสม, ขนาด 150 x 200 ซม. (2535)
ที่มา : พิษณุ ศุภนิมิต, “พฤษภาคมสีดํา, เทคนิคผสม,” ใน นิทรรศการครั้งที่ 7 ของอาจารยคณะ
จิ ต รกรรมประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร, ณ หอศิ ล ป คณะจิ ต รกรรม
ประติมากรรม และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ, 15 กันยายน - 5 ตุลาคม 2535
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง, 2535), 19
อํานาจ เย็นสบาย เปนศิลปนอีกคนที่นําธงชาติไทยมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะ งาน
ของอํ า นาจเป น ผลงานจิ ต รกรรมในแนวเอกเพรสชั่ น นิ ส ม (Expressionism) ที่ เ น น การแสดง
อารมณความรูสึกที่พลุงพลานผานฝแปรงที่หยาบและฉับพลัน เนนแสดงออกทางทัศนธาตุที่มา
จากความรูสึกภายในจิตใจมากกวาจะขับเนนความลงตัวตามศิลปะหลักวิชา
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ธงชาติไทยในผลงาน “ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” (ภาพที่ 77) ที่มีการปดปาย
สีแดง ขาว และน้ําเงินทั้งดานซายของภาพและดานขวาของภาพ ทั้งยังกระจายกลุมสีดังกลาวไป
ยังสวนตาง ๆ ครึ่งลางของภาพ แสดงใหเห็นถึงการขาดวิ่น ความเปรอะเปอน และความยับยน
ของสัญลัก ษณสีธ งชาติ ซึ่ง ใหค วามรูสึก เดีย วกับ ผลงานในชุด “ธง” ของกัญญา เจริญศุภกุล
อํานาจนําเหตุการณ 14 ตุลา 16 เปนวัตถุดิบแรงบันดาลใจในการนําเสนอผลงาน สังเกตไดวา
บริเ วณสว นกลางของภาพปรากฏเปน รูป ลัก ษณค นนอนอยู ซึ่ง เมื่อ นํา บริบ ทของธงชาติแ ละ
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
ระยะหนาปรากฏขอความที่เปนเสมือนเนื้อเรื่องหลักของผลงาน แตเมื่อวิเคราะหตามบริบทธงชาติ
ไทยแลวจะพบความกํากวมในการนําเสนอผลงานมากกวาผลงาน “ประชาชนในเดือนตุลาคม
2516” อยางไรก็ตามเมื่อสังเกตแนวทางการนําเสนอของอํานาจแลวจึงสรุปวาผลงานจิตรกรรม 2
ชิ้นนี้ของอํานาจไดสะทอนความรูสึกที่มีตอเหตุการณความผันแปรและความเปนไปทางการเมือง
อยางชัดเจน
สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย เปนศิลปนที่เคยสรางสรรคผลงานในกลุมแนวรวมศิลปนแหง
ประเทศไทยในการแสดงนิทรรศการภาพเขียนขนาดใหญเนื่องในวันครบรอบ 2 ป เหตุการณ 14
ตุลา 16 ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน ในป พ.ศ. 2518 ดังนั้นการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ของเขาจึ ง เป น ศิ ล ปะในแนวเพื่ อ ชี วิ ต เพื่ อ สั ง คมซึ่ ง มี พั ฒ นาการที่ ต อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ก ารแสดง
นิทรรศการภาพเขียนขนาดใหญชวงป พ.ศ. 2518
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ภาพที่ 79 สินธุสวัสดิ์ 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) ของสินธุสวัสดิ์มีพื้นหลังโดยรวมเปนสีแดงสด และไดวางองคประกอบริ้วสีธงชาติไทย
พาดโคง ราวกับรุง กิน น้ํา บนทอ งฟา ทวาในภาพเปน รุง ของธงชาติไทยพาดอยูบ นพื้น สีแ ดงซึ่ง
ปรากฏอยูเหนือใบหนาและดอกไมสีเหลืองในผลงาน “สะบัด” และเหนือพานรัฐธรรมนูญใน
ผลงาน “สะบัดชัย 3” ซึ่งเมื่อนําบริบทตาง ๆ มาวิเคราะหธงชาติไทยในผลงานที่ 2 ชิ้นนี้ จะพบวา
ธงชาติไทยในผลงานดังกลาว ไดแสดงออกถึงอุดมการณความเปนชาติที่เปนประดุจความหวังและ
จุดมุงหมายอันสูงสุดของอุดมการณทางการเมืองผานสัญลักษณธงชาติไทยที่เปรียบไดกับสายรุง
พาดผานอยูบนทองฟา
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ภาพที่ 80 สินธุสวัสดิ์ 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
จัดองคประกอบในผลงานเพื่อใหมีการสื่อสารที่ดูเขาใจงาย หรือบางครั้งก็ใชสัญลักษณเพียงอยาง
เดียว เพื่อใหผูดูเกิดจินตนาการและการตีความดวยประสบการณวาผลงานนั้นไดสื่อสารอะไรบาง
กับผูดู
ผลงานประเภทดังกลาวมักใชธงชาติไทยเขามาอยูรวมกับบริบทอื่น ๆ ในภาพอยาง
จงใจ เชน มีสั ญลักษณของธงชาติไทยประดับคูกับพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ การสรางธงชาติไทยที่มีอักษรเขียนวา “ทรงพระเจริญ” ซึ่งเปนสัญญะของภาพ
ตัวแทนความเปนชาติที่มีพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ หรือบางครั้งสรางธงชาติไทยประดับ
ควบคูกับธงสีเหลือง อันเปนธงประจําพระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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ที่สําคัญผลงานในประเภทแบบนี้เปนผลงานจิตรกรรมที่มักมีการแสดงออกในแบบที่
เหมือนจริง (Realistic) มีการระบายสีแบบเรียบเนียนเนนรูปรางที่ชัดเจน (Liner Style) ไมเนนการ
ทิ้งฝแปรงที่หยาบกรานหรือกระตุนอารมณความรูสึกที่รุนแรง ผลงานประเภทนี้ใหคุณคาสุทรีย
ภาพแบบอุดมคติที่สมบูรณแบบ
เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณเปนศิลปนสีน้ําในรูปแบบเหมือนจริง ผลงานของเกียรติศักดิ์มัก
เปนภาพหุนนิ่งและทิวทัศนที่สงบนิ่ง ซึ่งผลงานจํานวนหนึ่งก็ไดสรางสรรคขึ้นเพื่อสงประกวดงาน
ศิลปกรรมที่เกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และก็ไดรับรางวัลอยู
หลายครั้ง ผลงานเหลานี้นอกจากจะมีคุณคาทางความงดงามแลวยังสะทอนความเปนชาติไทยที่มี
ศูนยรวมใจอยูที่สถาบันพระมหากษัตริย

ภาพที่ 81 เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ “ในหลวงของชาวบาน” สีน้ํา ขนาด150 x 100 ซม. (2525)
(รางวัลชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมฉลองสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป)
ที่มา : งานศิลปกรรมธนาคารกสิกรไทย, เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 17
พฤศจิกายน 2554. เขาถึงไดจาก 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 เปนจิตรกรรมสีน้ําของเกียรติศักดิ์ที่มีสัญลักษณธงชาติไทยในภาพ ซึ่งจะเห็นถึง
การจั ด วางธงชาติ ไ ทยอยา งจงใจ แมวา การวางธงชาติไ ทยคูกับ พระบรมฉายาลัก ษณ จ ะเปน
ธรรมดาที่พบเห็นโดยทั่วไปในสังคมไทย แตศิลปนก็ไดทําการจัดวางองคประกอบใหธงชาติมีหนาที่
ในการบอกเลาเนื้อเรื่องถึงความเปนชาติไดไดอยางชัดแจงแมวาขนาดธงธงชาติไทยในภาพทั้งสอง
จะมีขนาดที่ไมใหญนักก็ตาม

ภาพที่ 82 เกียรติศักดิ์ 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 สื่อถึงคนที่มีอาชีพทีตาง ๆ กันมารวมอยูในกลุมคน
เดียวกัน เพื่อรอรับเสด็จในหลวง เมื่อดูภาพแลวจะรูสึกไดถึงความจงรักภักดีที่มีตอในหลวง 27
ธงชาติไทยที่ปรากฏในภาพมีตัวอักษร “ทรงพระเจริญ” อยูดวย และยังมีธงประจํา
พระองคของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สุวิชาญไดใชทั้งธงชาติและธงประจําพระองคเปนตัว
เลาเรื่องราวถึงการรอรับเสด็จ ธงชาติดังกลาวไมใชธงชาติตามปกติ แตเปนธงชาติที่ถูกสรางขึ้น
เพื่อรับเสด็จเทานั้น
26

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.

106
ผลงานจิตรกรรม “พระพอฟาหลวงของชาวไทย” (ภาพที่ 84) ของสุรสิทธิ์ เสาวคง ซึ่ง
ไดรับรางวัลที่ 2 การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในปพุทธศักราช 2530 เปนผลงานอีกชิ้นที่ปรากฏ
สัญลักษณธงชาติไทยอยางชัดเจน แมวาจะอยูในสัดสวนที่ไมใหญก็ตาม แตก็อยูในตําแหนงกลาง
ภาพดานบนที่มีความสําคัญมาก
สุรสิทธิ์สรางสรรคผลงานโดยใชสัญลักษณตาง ๆ มาประกอบเขากับพื้นที่จินนาการที่
เสมือนเปนมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ตําแหนงพระปรมาภิไธยยอใต พระมหามงกุฎของกระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ อยูกลางภาพดานบนสุดและอยูเหนือธงชาติไทย และมีพระพุทธมหามณี
รัตนปฏิมากรซึ่งเปนสัญลักษณทางศาสนาอยูรองลงมา ดานลางลงมามีพระพุทธรูปยืน 2 องคคือ
พระพุ ทธยอดฟาจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตรงกลางพุทธรูปยื นเปนตราพระราช
ลัญจกรเครื่องหมายประจํารัชกาล 28
27

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

เรื่องเดียวกัน, 19.
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เมื่อสังเกตตําแหนงธงชาติที่อยูใตพระปรมาภิไธยยอใตพระมหามงกุฎสามารถตีความ
ถึงลําดับความสัมพันธไดวา สุรสิทธิ์ใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริยมากกวาสัญลักษณ
ธงชาติไทยอันเปนสัญลักษณความเปนชาติไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาผลงานทั้งภาพจะเห็นสัญลักษณ
อันเกี่ยวโยงกับพระมหากษั ตริ ยที่มากมายและมีรูปแบบการนําเสนอในเชิ งพิธีกรรมที่ ยกยอง
เทิดทูนคลายกับแนวคิดสมมุติเทวราชา แมวาผลงานชิ้นนี้จะแสดงถึงจินตนาการอันสูงสงที่จะ
ผนวกรวมชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 29 แตจากสัญญะของธง
ชาติที่อยูรวมกับบริบทอื่น 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 ผลงานชื่อ “สิริภูมิ” และ “ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร” ซึ่งไดรับรางวัล
ยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน”ผลงานทั้ง 3 ชิ้นเปน
ผลงานที่สรางขึ้นตามรูปแบบการนําเสนอที่เนนความงดงามแบบเหมือนจริง ใชสัญลักษณในการ
สื่อสารที่งายสําหรับการสื่อสารกับผูดูอยางไมยาก
สําหรับการใชธงชาติไทยในผลงาน “ทรงพระเจริญ” (ภาพที่ 85) ไพรวัลยนําธงชาติไทย
ที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” มาประกอบการเลาเรื่องไดอยางตรงไปตรงมา โดยสรางเหตุการณการไป
รับเสด็จของชาวนาในชนบทซึ่งถือพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมหิ้ว
ตะกราที่มีธงชาติไทยและธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เบื้องหลังมี
เด็กผูหญิงเดินตามชูธงชาติไทยที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” มาดวยเชนกัน ฉากทั้งหมดของภาพเกิด
ในชนบท ซึ่ ง การใช ธ งชาติ ไ ทยที่ มี คํ า ว า “ทรงพระเจริ ญ ” และการใช ธงสี เ หลื อ ง คู กั น นั้ น ก็
สื่อสัญญะที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสถาบันพระมหากษัตริยไทยโดยตรง
ผลงาน “สิริภูมิ” (ภาพที่ 86) เองก็มีลั กษณะการใชธงชาติไทยตามบริบทเดียวกับ
ผลงาน “ทรงพระเจริ ญ ” เพี ย งแต เ พิ่ ม พระบรมฉายาลั ก ษณ ข องสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสริมเขาไปดวย ซึ่งลักษณะธงชาติไทยก็มีคําวา “ทรงพระเจริญ” อยูดวย
28

29

เรื่องเดียวกัน, 19.
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ภาพที่ 85 ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, “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 ดาเกลี้ยง, “สิริภูมิ”, สีอะคริลิค, ขนาด 145 x 180 ซม. (2542)
ที่มา : ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, “สิริภูมิ, สีอะคริลิค,” ใน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผูทรงงาน
อั น ยิ่ ง ใหญ , ณ หอศิ ลป สมเด็ จพระนางเจ าสิ ริ กิ ตติ์ พระบรมราชิ นี นารถ ชั้ น 4 ถนนผ านฟ า
กรุงเทพมหานคร, 9 ธันวาคม 2550 - 15 มกราคม 2551 (สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับลิสชิ่ง, 2550),
ไมทราบเลขหนา.
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สําหรับผลงาน “ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร” (ภาพที่ 87) จะตางจากทั้ง 2 ชิ้นกอนหนา
กลาวคือธงชาติจะไมปรากฏคําวา “ทรงพระเจริญ” และการนําเสนอเหตุการณจะเปนเสมือนการ
ชีวิตประจําวันของประชาชนชาวไทยธรรมดา ซึ่งตางจากผลงาน“ทรงพระเจริญ” และ “สิริภูมิ” ที่ดู
เปนการเนนเหตุการณที่ประชาชนกําลังไปเขาเฝารับเสด็จ ไมใชเหตุการณปกติประจําวัน แตสิ่งที่
ผลงานทั้ง 3 ชิ้นเหมือนกัน คือ การใชพระบรมฉายาลักษณ ธงสีเหลืองประจําพระองค และธงชาติ
ไทย ในการสื่อสารที่เกี่ยวกับความเปนชาติไทยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งประเทศทุกระดับชั้น

ภาพที่ 87 ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, “ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร”, สีอะคริลิค, ขนาด 120 x 180 ซม.
(2545) (รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 การประกวดภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน”)
ที่มา : ไพลวัลย ดาเกลี้ยง, “ใตรมพระบรมโพธิสมภาร, สีอะคริลิค,” ใน นิทรรศการภาพจิตรกรรม
“ในหลวงในหัวใจของศิลปน”, ณ อาคารสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร, 2-15
ธันวาคม 2545 (ม.ป.ท., 2545), ไมปรากฎเลขหนา.
พิชิต ไปแดน เปนศิลปนที่มีรูปแบบการนําเสนอผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริง
หรือสัจนิย ม ซึ่ง เปน แนวทางการสรางสรรคแบบเดีย วกับไพรวัลย ดาเกลี้ย ง ผลงานของพิชิต
มุงเนนในการนําเสนอภาพชีวิตประจําวันของประชาชนชาวไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปน
ศูนยรวมใจของชาติโดยผานสัญลักษณอันสําคัญ คือ พระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จ

110
พระเจาอยูหัว ธงชาติไทยที่มีคํา “ทรงพระเจริญ” และธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
จากผลงานที่ นํ า มาศึ ก ษา 3 ชิ้ น คื อ “ทุ ก วั ฒ นธรรมชายแดนใต อ ยู ร ว มกั น ได ด ว ย
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
ที่ปรากฏภาพลักษณธงชาติไทยทั้งสิ้น ซึ่งมีการนําเสนอผลงานคลายกับผลงานของไพวัลย ดา
เกลี้ยง กลาวคือ ใหธงชาติ และสัญลักษณอันเกี่ยวกับพระมหากษัตริยอื่น ๆ เปนสิ่งที่บอกเลา
เรื่องราวที่ตองการสื่อสารนั้นคือความเปนชาติไทยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

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, (อัมรินทรปริ้น แอนดพับลิชชิ่ง, 2542), 18.
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ภาพที่ 89 พิชิต ไปแดน, “สายฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต”, สีอะคริลิค
ที่มา : พิชิต ไปแดน, “สายฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต, สีอะคริลิค,” ใน นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติฯ “พระผูทรงงานอันยิ่งใหญ, ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ
ชั้น 4 ถนนผานฟา กรุงเทพมหานคร, 9 ธันวาคม 2550- 15 มกราคม 2551 (สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด
พับลิสชิ่ง, 2550),86.

ภาพที่ 90 พิชิต ไปแดน, “ความรักของพอคือพลังชีวติ ”, สีอะคริลิค, ขนาด 150 x 170 ซม.
(2545) (รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 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 เปนผลงานในกลุมที่เทิดเกียรติไดสรางขึ้นในวาระ
และโอกาสที่ตางกัน แตมีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2” (ภาพที่ 91) “เมตตา-การุณ” (ภาพที่ 92)
และ“ใตรมพระบารมี” (ภาพที่ 93) เปนผลงานจิตรกรรมผสมที่ปรากฏภาพธงชาติไทยที่ประดับคู
กับธงธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งก็มีแนวคิดการนําเสนอคลายกับ
ผลงานของพิชิต ไปแดน ที่เปนภาพชีวิตประจําวันของชาวไทยที่มีความจงรักภักดีตอชาติและ
พระมหากษัตริยผานการประดับธงชาติและธงสีเหลืองอันเปนสัญลักษณที่สําคัญ แตก็มีความ
แตกตางกันในเทคนิควิธีการนําเสนอเทานั้น หากแตการสื่อสารก็ยังคงนําเสนอใหสอดคลองกับการ
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, (อัมรินทรปริ้น แอนดพับลิชชิ่ง, 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 ธันวาคม
2545 (ม.ป.ท., 2545), ไมปรากฎเลขหนา.

ภาพที่ 93 เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “ใตรมพระบารมี”, สีน้ํามันและสีอะคริลิคบนผาใบ,
ไมทราบขนาด (2550)
ที่มา : เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล, “ใตรมพระบารมี, สีน้ํามันและสีอะคริลิคบนผาใบ,” ใน นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติฯ “พระผูทรงงานอันยิ่งใหญ, ณ หอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ
ชั้น 4 ถนนผานฟา กรุงเทพมหานคร, 9 ธันวาคม 2550 - 15 มกราคม 2551 (สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด พับ
ลิสชิ่ง, 2550),86.
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ผลงานจิตรกรรมชื่อ “ชีวิตที่พอเพียง” (ภาพที่ 94) ของเทอดศักดิ์ พลซา ไดรับรางวัล
ดีเดนประเภทสีอะคริลิค อันดับ 1 การประกวดภาพจิตรกรรม “ในหลวงในหัวใจของศิลปน” เปน
ผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงหรือสัจนิยม ซึ่งเปนแนวทางการสรางสรรคแบบเดียวกับไพรวัลย
ดาเกลี้ยง และ พิชิต ไปแดน
เทอดศักดิ์ใชสัญลักษณพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ธง
ชาติไทยที่มีคํา “ทรงพระเจริญ” และธงสีเหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน
สิ่งที่บอกเลาเรื่องราวความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งมีการจัดวางองคประกอบและ
การนําเสนอเรื่องราวที่คลายกับการจัดฉาก แตโดยรวมก็มีเนื้อหาที่เนนชีวิตประจําวันของคนไทย
ในชนบทที่ใชวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภาพที่ 94 เทอดศักดิ์ พลซา, “ชีวิตที่พอเพียง”, สีอะคริลิค, ขนาด 140 x 195 ซม. (2545)
(รางวัลดีเดนประเภทสีอะคริลิค อันดับ 1)
ที่มา : เทอดศักดิ์ พลซา, “ชีวิตที่พอเพียง, สีอะคริลิค,” ใน นิทรรศการภาพจิตรกรรม “ในหลวงใน
หัวใจของศิลปน”, ณ อาคารสีลมแกลเลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร, 2-15 ธันวาคม 2545
(ม.ป.ท., 2545), 26.
แมวาความเปนชาตินิยมจะถูกปลุกเรามาตั้งแตครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว และสถาปนากันอีกครั้งเมื่อคราวที่จอมพล ป. พิบูลยสงครามเปนนายกรัฐมนตรี แต
หลังจากนั้นพัฒนาการความเปนชาติของประเทศไทยก็ไดไปสูบริบทใหม ๆ ขึ้น เชน แนววิเคราะห
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ในลัทธิราชาชาตินิยมใหม (Neo-Royal Nationalism) อันเปนแนวคิดที่ผสานระหวางสถาบัน
พระมหากษั ต ริ ย กั บ แนวคิ ด ชาติ นิ ย มเข า ด ว ยกั น จนเกิ ด เป น ชาติ นิ ย มแบบไทย ๆ แบบที่ มี
พระมหากษัตริยเปนแกนกลางของประเทศชาติ
แตเมื่อสังคมลวงเขาสูยุคที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ก็มี
การปลุกแนวคิดชาตินิยมขึ้นมาสอดแทรกในชีวิตประจําวัน เชน การใชตราสัญลักษณ (Logo) ของ
พรรคไทยรักไทยที่นําแถบสีธงชาติไทยมาประดิษฐ การขึ้นปายโฆษณาการทํางานของรัฐบาล
นโยบายการเนนการเคารพและประดับธงชาติ ทางทางบริหารงานแบบประชานิยม เปนตน
แนวความคิดที่ถูกปลุกขึ้นอยางตอเนื่องในผลงานของศิลปนในสมัย พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ
ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ถือเปนปจจัยหนึ่งใหศิลปนรวมสมัยหลายคนไดนําสัญลักษณ
ธงชาติไทยมาสรางสรรคผลงานขึ้น ศิลปนเหลานี้มักจะตั้งคําถามถึงการมีอยูของความเปนชาติ
และภาวะชาตินิยมในสังคมไทย หรือแมแตสะทอนประเด็นในสังคมไทยดวยการใชสัญลักษณของ
ธงชาติไทยเปนภาพที่สื่อสารถึงแนวคิดบางอยาง ผลงานเหลานี้มักแสดงออกมาในเชิงภาวะวิสัย
และมุงนําเสนอใหผูดูไดคิดพิจารณาผลงานและเกิดการตีความดวยตัวเอง สวนใหญจะเปนผลงาน
ที่มีแนวคิดเปนแกนกลางการสรางสรรค (Conceptual Art) มากกวาจะเนนการสรางอัตลักษณทาง
รูปแบบ (Style)
นที อุ ต ฤทธิ์ เป น ศิ ล ป น ที่ ส ร า งสรรค ผ ลงานในรู ป แบบจิ ต รกรรมมาอย า งต อ เนื่ อ ง
ผลงานของนทีมีหลากหลายรูปแบบและมีพัฒนาการการสรางสรรคที่เปนระบบ ในนิทรรศการ The
Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition นทีไดนําวัตถุธรรมดาตาง ๆ เปน
แบบในการสรางผลงานจิตรกรรมแบบเรียบเนียนคมชัด (Liner Style) และในวัตถุตาง ๆ นั้นเขาได
นําธงชาติไทยมาเปนแบบในการสรรคหลายชิ้น และยังคงใชสัญลักษณธงชาติไทยมาสรางสรรค
ผลงานอยางตอเนื่องในนิทรรศการครั้งตอ ๆ มา (ภาพที่ 95 –ภาพที่ 110)
ธงชาติไทยในผลงานของนทีมีทาทีที่กํากวม ไมบงบอกอารมณทางฝแปรง หากแต
เสมื อ นการหยุ ด ห ว งเวลาที่ ธ งชาติ ไ ด โ บกสะบั ด อยู บ นเสาธง ซึ่ ง ธเนศ วงศ ย านาวา อาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นักวิชาการ นักเขียน และนักวิจารณแนวโพสตโมเดอรน (Post Modern)
ไดเขียนวิจารณผลงานชุดธงชาติไทยของนทีเอาไวอยางใกลเคียงกับผลงานที่ปรากฏวา
...ในกลุมที่สื่อไปถึงธงไตรรงค...ลักษณะที่ชิ้นงานบิดเบือนออกไปจากคุณสมบัติและผล
ของแสงสีที่มีอ ยูจ ริง บนตัว วัต ถุอ า งอิง คือ การลดทอนโทนสีที่มีอ ยูบ นผืน ธงไตรรงคแ ละการ
แปรเปลี่ยนผลทางสายตาที่ขึงขัง...ประเด็นความหมายใหมที่กลับไปกะเทาะศูนยกลางวาทกรรม/
มายาคติที่ผูกติดอยูกับธงไตรรงคคือสัญลักษณและความหมายที่กําหนดใหคูกันกับตัวสีทั้ง 3 นั้น
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ไดถ ูก ทํ า ใหแ ปรเปลี ่ย นไปในระดับ ตา ง ๆ ตามความเขม ออ นในโทนสีเ ขม ขาบ ไปจนถึง สีที่
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... 30
29

หลังจากนิทรรศการครั้งนั้นนทีก็ยังไดสรางสรรคผลงานโดยนํารูปแบบของธงชาติไทย
มาใชอยางตอเนื่อง และมีความหลากหลายมากขึ้น ทวาแกนแกนของเนื้อหาก็ยังคงเต็มไปดวย
ความหนักแนนในประเด็นคําถามถึงการมีอยูจริงของความเปนชาติไทยหรือไม

ภาพที่ 95 นที อุตฤทธิ์ “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, “การจูโจมของวัตถุ : ภาพลักษณทแี่ ผขยายออกไปสถิตอยูทุก
หนทุกแหง,” ใน The Amusement of Dreams, Hope and Perfection exhibition ( กรุงเทพฯ:
คลังวิชาการพิมพ, 2551), 25.
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ภาพที่ 96 นที อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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.

120

ภาพที่ 102 นที อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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 อุตฤทธิ์ “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) ที่เนนการสื่อสารแนวความคิดเปนสําคัญ ในผลงานชุด “อาบ” (ภาพที่ 111) “รักรุนใหม”
(ภาพที่ 112) “ยา” (ภาพที่ 113) และ “ลิมโบ” (ภาพที่ 114) นพไชยไดนําสัญลักษณธงชาติไทย
คือ แถบสีแดง ขาว และน้ําเงินมาใชในผลงาน
ซึ่งนพไชยไดใหสัมภาษณกับมานิต ศรีวานิชภูมิเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงานเอาไว
อยางชัดเจนวา
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ภาพที่ 111 นพไชย อังควัฒนะพงษ “อาบ” เตียงเหล็ก หลอดฟลูออเรสเซนท อุปกรณไฟฟา
เครื่องจับสัญญาณความรอน (2540-2541)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 49.
... “อาบ” คืออาบ มันมีความหมายในหลายอยาง...ชวงนั้นเปนชวงวิกฤติเศรษฐกิจ แลวมัน
ก็โยงมาถึงการปลุกเรื่องรักชาติขึ้นมา ตองกาวขามเศรษฐกิจไป...การเลือกหรือการประกอบกันของ
สิ่งเหลานี้ คลาย ๆ กับเราตั้งคําถามวาเวลาเรานั่งรถเมลเราไปเห็นหลังคาบานลักหลัง มันเปนสีธง
ชาติ เราก็ถามวา “เอ...มันรักชาติหรือวามันไมรูจะใชสีอะไร” เคยเห็นไหมครับ เวลาที่เราไปไกล ๆ
ไปตางจังหวัด เห็นกําแพงตึกสักตึกหนึ่ง แลวอยูดี ๆ มันเปนสีธงชาติ แลวมันก็เปนอยางนี้หลาย ๆ
ที่มาก... “เอ...แลวที่ผมทําแบบเนี้ยคิดวา ผมรักชาติหรือเปลา ผมคลั่ง เกินไปหรือเปลา”...จริง ๆ
แลวเปนเรื่องของความสงสัย แลวยังไมเขาใจภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน แลวก็ขบวนการชู
ชาตินิยมชวนใหสงสัย เพราะวาระยะนั้นเกือบทุกประเทศเลยก็วาได... 31
30
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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.

126
ผลงานในชุดที่นํามาศึกษาของนพไชยเต็มไปดวยประเด็นการตั้งคําถามถึงการมีอยู
ของสํานึกทางชาตินิยม วาแทจริงแลวเปนเรื่องที่จงใจหรือเปนเพียงสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากสํานึกของ
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 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 52.

127

ภาพที่ 113 นพไชย อังควัฒนะพงษ “ยา” ตูไมสัก (ตูเย็น) ขวดน้ําโซดา หลอดฟลูออเรสเซนท
อุปกรณไฟฟา ลอเลื่อน, ขนาดผันแปรเปลีย่ นแปลงได (2540-2541)
ที่มา : วิโชค มุกดามณี, 6 ทศวรรษ ศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย 2486 - 2546 (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริน้ ติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2545), 323.

ภาพที่ 114 นพไชย อังควัฒนะพงษ “ลิมโบ” หลอดฟลูออเรสเซนท, เครื่องจับสัญญาณความรอน,
อุปกรณไฟฟา, ขนาดผันแปรเปลี่ยนแปลงได, 2541.
ที่มา : วิโชค มุกดามณี, สื่อประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2545), 205.
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มานิตย ศรีวานิชภูมิ เปนศิลปนภาพถาย (Photographer) ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่ง
ผลงานของมานิตยเต็มไปดวยการเสียดสีสังคมที่ติดตลกแตมีทาทีจริงจัง ผลงานของเขามักตั้ง
คําถามในเรื่องประวัติศาสตร สังคม และการเมือง ซึ่งในผลงานชุด พิ้ง ขาว น้ําเงิน (ภาพที่ 115ภาพที่ 120) มานิตยไดนําเอาธงชาติมาใชควบคูกับรูปผูชายอวนสวมชุดสูทสีชมพูและรวมกับ
บริบทอื่น ๆ อีก
มานิตย ไดใหสัมภาษณ กับ อิ๋ง กาญจนะวนิชย เอาไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับผลงานของ
เขาในชุดดังกลาวเอาไววา

ภาพที่ 115 มานิตย ศรีวานิชภูมิ“พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1 (เกียรติยศ)” ภาพถายสี c print, ขนาด
35 x 29 ซม (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 70.
...ผมคิดวาลัทธิบริโภคนิยมเอาลัทธิชาตินิยมมาทํามาหากิน...ไอเรื่องแคมเปญชาตินิยม
หรือ รัก ชาตินั้น มัน มัก ถูก รัฐ บาลเกือ บทุก ยุค ทุก สมัย ใชเ ปน ขอ อา งมาตลอด มัน เหมือ นกลอ ง
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
การอาการซาบซึ้งสุดขีดแบบที่เราเห็นแคมเปญรักชาติของรัฐบาลทางโทรทัศน...

ภาพที่ 116 มานิตย ศรีวานิชภูมิ“พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2 (ซาบซึ้ง)” ภาพถายสี c print, ขนาด 24x29 ซม.
(2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 70.
...สวนในกลุมที่สองก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ “ผูนําและผูตาม” ผูนํา คือพิ้งคแมน เปนผูนําที่มี
ภาพทันสมัย ที่ไมตองแตงชุดทหารอีกแลว เปนผูนําใสสูทเปนมิตรสดใสไมเครงขรึมแบบทหารใน
อดีต สวนผูตามคือเด็กไทย ซึ่งเปนอนาคตของชาติ เด็ก ๆ แตงชุดลูกเสือเพราะวา ถาโยงเรื่อง
ลูก เสือ ก็จ ะเปน เรื่อ งการปลูกฝง ความรัก ชาติ-ศาสน-กษัตริย ซึ่ง เปน ความคิดที่สืบ ทอดกัน มา
ตั้งแตยุครัชกาลที่ 6 …เปนชาตินิยมแบบเกา...
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...ผมคิดวามีความขัดแยงในตัวมันเองระหวางการมีชาตินิยมกับการมีประชาธิปไตยไป
พรอม ๆ กัน... 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
31

ไมอยากเห็นเมืองไทยเปนชายอวนใสสูทสีชมพู 33
32

ภาพที่ 117 มานิตย ศรีวานิชภูมิ“พิ้ง ขาว น้ําเงิน #3 (หอม)” ภาพถายสี c print,
ขนาด 24 x 29 ซม. (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 70.
32

สัมภาษณ มานิต ศรีวานิชภูมิ โดย อิง๋ กาญจนะวนิชย, “พิง้ ค/ขาว/น้าํ เงิน” ใน
นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, 65-66.
33
เรื่องเดียวกัน, 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, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 67.

ภาพที่ 119 มานิตย ศรีวานิชภูมิ “พิ้ง ขาว น้ําเงิน #5 (วาตามฉัน)” ภาพถายสี c print,
ขนาด 35 x 29 ซม. (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 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, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 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 เลนซี่ (Iola Lenzi)
นักวิจารณศิลปะและภัณฑารักษที่เชี่ยวชาญในงานศิลปะรวมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต 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
เกิด ความเคลื ่อ นไหวเพื ่อ ตอ ตา นการสมยอมแบบบอดใบ และความจงรัก ภัก ดีที ่ป ราศจาก
ความคิด ซึ่งเปนสูตรการสรางอารมณรักชาติในแบบที่รัฐจัดวางไว... 34
33

ภาพที่ 121 สันติ ทองสุข, “เราสูตาย”, สีน้ํามัน, ขนาด 60 x 80 ซม. (2540)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 7.

34

โยลา เลนซี่, “ผลิตในประเทศไทย : ขบวนการขายเมืองไทยแกคนไทยฉบับใหมที่
ปรั บ ปรุ ง แล ว ,” แปลโดย ลั ก ขณา คุ ณ าวิ ช ยานนท , อ า งถึ ง ใน นิ ท รรศการนี โ อ-ชาติ นิ ย ม,
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, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 10.

ภาพที่ 123 สันติ ทองสุข, “มองไมเห็น”,เทคนิคผสม, ขนาด 150 x 120 ซม. (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 8-9.
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วสั น ต สิ ท ธิ เ ขตต เป น ศิ ล ป น ที่ ส ร า งสรรค ผ ลงานอย า งหลากหลายและมี ป ระเด็ น
เกี่ยวกับสังคมและการเมืองอยางโดดเดนที่สุดในวงการศิลปะรวมสมัยไทย ผลงานของวสันตไมใช
ศิลปะเพื่อชีวิตในแบบเกา แตเปนศิลปะที่มุงวิพากษวิจารณสังคมอยางตรงไปตรงมาและรุนแรง ซึง่
สิ่งนี้เองทําใหวสันตเปนศิลปนที่โดดเดนคนหนึ่งของวงการศิลปะรวมสมัยไทย
ผลงาน “คุณเปนคนไทยรึเปลา?” (ภาพที่ 124) ของวสันต ไดสรางภาพเหมือนของ
คณะรัฐบาลอยูบนพื้นหลัง ที่มี สีเ ปน ธงชาติไทย ซึ่ง มีนัยยะชาตินิยมอยูไมนอย โดยที่ขางหนา
ภาพเหมือนของคณะรัฐบาลเปนจอโทรทัศนและฉายภาพวสันตกําลังพูด ซึ่งโยลา เลนซี่ ไดวิจารณ
เอาไววา
...“คุณเปนคนไทยรึเปลา?” (2548) ทําใหหลายคนตองประหลาดใจ, ในงานชุดนี้ วสันตได
ประณามรัฐบาลโดยวิธีการฉายวิดีโอตัวเองประกาศคืนสัญชาติไทย วิธีการนําเสนอและการนํา
ออกแสดงโดยไมผานการเซ็นเซอร (หวังวา) ของผลงานชิ้นนี้ เปนหลักฐานถึงการเติบโตของอีก
ทางเลือกในการสรางชาติ ... 35
34

วสัน ต ไดใ ห สัม ภาษณ กับ มานิต ศรีว านิ ช ภูมิเ กี่ ย วกั บ ประเด็น ชาติ นิย มอั น เป น แรง
บันดาลใจที่สําคัญในการสรางสรรคผลงานชุดนี้เอาไววา
...ผมมองเรื่องการใชนโยบายชาตินิยม ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเปน “นีโอ-ชาตินิยม” ที่มันปรากฏอยู
ทั่วไป โดยเราลืมนึกไปวาจริง ๆ แลว พรมแดนของประเทศไดถูกทําลายโดยระบบการสื่อสาร หรือ
เงิ น ข า มชาติ ทุ น ข า มชาติ ซึ่ ง มั น แพร ข ยายไปทั่ ว ทุ ก หั ว ระแหงของโลกนี้ เพราะฉะนั้ น คํ า ว า
“ชาตินิยม” มันก็เปนเครื่องมืออันหนึ่งสําหรับตัวรัฐเองที่จะตองการปองกัน ทําใหเขาดํารงอํานาจ
ของเขาไดอีกตอไป... 36
35

35

เรื่องเดียวกัน, 114.
36
มานิต ศรีวานิชภูมิ, “บทสัมภาษณ วสันต สิทธิเขตต : คุณเปนคนไทยรึเปลา???,”
ใน นิทรรศการนีโอ-ชาตินยิ ม นิทรรศการการเมืองรวมสมัย, ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548, (สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548), 61.
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ภาพที่ 124 วสันต สิทธิเขตต “คุณเปนคนไทยรึเปลา,” สีอะครีลิคบนผาใบและวิดีโอ
ขนาด 200 x 360 ซม. (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.
สาครินทร เครือออน เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานแนวคอนเซ็บชวล (Conceptual
Art) ที่เนนการสื่อสารแนวความคิดเปนสําคัญ ในผลงานชุด “นางกวัก วิกฤตการณ 2548” (ภาพที่
125 -ภาพที่ 127) ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอแบบวีดีโออินสตอลเลชั่น (video installation) หรือการ
ใชสื่อวิดีโอมาจัดวางในพื้นที่จําเพาะตามแนวความคิดของศิลปน สาครินทรไดใชภาพนางกวักและ
ธงชาติไทยมาใชในผลงาน โดยไดใหสัมภาษณกับมานิต ศรีวานิชภูมิเอาไววา
...ปกติธงชาติมันเปน Sign มันสัญลักษณของชาติ มันบอกบุคลิกลักษณะของประเทศนั้น
โดยมี Symbol มีคําแปลงาย ๆ แลวมองปุบเขาใจวาเปนของประเทศนี้...
...ที่จริงชาตินิยมมันก็พัฒนานะครับ เพื่อที่จะใชชาตินิยมในทางที่สรางสรรคขึ้น แตวามันก็
ไปสูอีกโลกหนึ่ง ที่มันไมสูกันดวยอาวุธปนอีกตอไป แตสูดวยเงินทอง... 37
36

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, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.
โยลา เลนซี่ ไดเขียนบทวิเคราะหผลงานของสาครินทรเอาไวอยางละเอียดวา
...“นางกวัก วิก ฤตการณ 2548” ขยายความไปถึง เรื ่อ งความเปน ชาติด ว ยการใช
ภาพลักษณธ งชาติไ ทย และเสนอสิ่ง ที่ขัดแยง ที่ไ มนาไปดว ยกัน ไดในสัง คม ดว ยภาษาประชด
ประชัน เกี่ยวกับ วิกฤตการที่นอยคนตระหนัก เมื่อ พูดถึง วิกฤตการณที่ใ หญหลวงแตป ราศจาก
การเตรีย มรับ ลึก ซึ้ง แตไ มมีผูห ยั่ง รู วิก ฤตการณที่ศิล ปน กลา วถึง เปน ทั้ง วิก ฤตชาติแ ละวิก ฤต
ความเชื่อ ซึ่ง อธิบ ายถึง การลม ละลายทางจิต วิญ ญาณที่กํา ลัง กัด เซาะคนไทยอยูใ นทุก วัน นี้
สาคริน ทรมีศ รัท ธาแรงกลา ในศาสนา แตเ มื่อ ศาสนาพุท ธไดก ลายมาเปน เครื่อ งมือ สํา คัญ ใน
การสรางลัท ธิชาตินิยมของรัฐในรอบไมกี่ปที่ผานมา ศิลปน จํา ตองมองผลของปรากฏการณที่
เกิด ขึ้น ตอ ประชาชนอยา งพินิจ พิเ คราะห รวมทั้ง แนวโนม การนํา มาใชอ ยา งบิด เบือ น แม
ภาพลักษณในงานจะไมมีลักษณะทาทายหรือ คุกคาม แตวิถีการสรางสรรคข องเขาก็แ สดงถึง
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ความคิดคํานึง ถึงระบบศาสนาในประเทศไทย และการใชประโยชนในฐานะอุปกรณประกอบ
ความเปนชาตินิยม... 38
37

ภาพที่ 126 สาครินทร เครือออน, “นางกวัก วิกฤตการณ 2548”, วีดีโออินสตอลเลชั่น
(video installation) (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.

38

โยลา เลนซี่, “ผลิตในประเทศไทย:ขบวนการขายเมืองไทยแกคนไทยฉบับใหมที่
ปรับปรุงแลว” แปลโดย ลักขณา คุณาวิชยานนท, ใน นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, 118.
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ภาพที่ 127 สาครินทร เครือออน, “นางกวัก วิกฤตการณ 2548”, วีดีโออินสตอลเลชั่น
(video installation) (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2548 (สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), ไมปรากฎเลขหนา.
สุธี คุณาวิชยานนท เปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานแนวคอนเซ็บชวล (Conceptual Art)
ที่เนนการสื่อสารแนวความคิดเปนสําคัญ ผลงานของสุธีในระยะหลังมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง
และการตั้งคําถามเรื่องความเปนชาติไทย ซึ่งนอกจากจะเปนศิลปนที่มีผลงานที่โดดเดนแลว ถือวา
สุธีเปนศิลปนที่สรางสรรคผลงานแนวนี้อยูระดับแถวหนาของวงการศิลปะรวมสมัยไทยก็วาได
“ปลูกฝง” (ภาพที่ 128 - ภาพที่ 130) เปนผลงานแนวคอนเซ็บชวลที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทย
ผลงานชุดนี้สุธีไดใชสัญลักษณธงชาติไทยสื่อถึงลัทธิชาตินิยมโดยตรง ซึ่งสุธีไดใหสัมภาษณกับ
มานิต ศรีวานิชภูมิ เกี่ยวกับผลงานชิ้นนี้อยางละเอียดเอาไววา
...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 เมื่อออกมา (จากหอง) แลวหลับตาหรือลืมตาก็จะมีภาพติดตาอยู ก็จะเปนตัวหนังสือ
หรือไมก็เปนธงชาติ...
...ถา ชาตินิยมรุนแรงจนกลายเปนอยางที่เขาใชกัน คําวา “คลั่งชาติ ” นะครับ ก็คงทํา ให
สายตามืดมัว ทําอะไรที่มันไรเหตุผลไปไดเหมือนกัน... 39
...พอพูดถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผมก็ไมปฏิเสธ เพียงแตวาพอถึงสามอยางนี้ก็หยุด
เรามองไมเห็นประชาชน คนอาจเถียงวาอยูในชาติไง แตมันแผวมากเลย มันถูกซอน มันไมเห็น มัน
ไมรูสึก ผมคิดวา สวนนี้นาจะถูกเนนออกมา เมื่อไหรจะถึงทีของประชาชนบาง วานาจะมีประชาชน
38

เปนสวนรวมอยูในอุดมการณชาตินิยมดวย 40
39

ภาพที่ 128 สุธี คุณาวิชยานนท, “ภาพรางหอง ปลูกฝง” ไมทราบเทคนิค, ไมทราบขนาด (2548)
ที่มา : นิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม, นิทรรศการการเมืองรวมสมัย ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, 7 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 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
เรื่องเดียวกัน, 43.
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ภาพที่ 129 สุธี คุณาวิชยานนท, “ปลูกฝง” สื่อผสม ไม แสงไฟ สีอะครีลิค ผา, ขนาดผันแปรได
(2548)
ที่มา : สุธี คุณาวิชยานนท, สุธี คุณาวิชยานนท : ผลงาน 2531-2551 [CD-ROM], 2008.
Abstract from PDF File: SUTEE WORKS 1988-2008.

ภาพที่ 130 เมื่อผูชมเดินเขาไปในหองมืด จะเกิดแสงไฟสวางวาบเพียงชั่วพริบตาเปนรูปธงชาติ
ไทยแลวหายไป
ที่มา : สุธี คุณาวิชยานนท, สุธี 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
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

1

โชคชัย ตักโพธิ์

2

ประเทือง เอมเจริญ

3

กัญญา เจริญศุภกุล

ชื่อผลงาน
กอนและหลัง 6 ตุลา
19
บารักชาติ
รัฐธรรมนูญ
ธง-พฤษภา 2535
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 1
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 2
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 3
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 4
ธง-ความหวัง
ธง- 17-20 พฤษภา
2535
ธง- สาบสูญ พฤษภา
2535
ธง-ซากปรักหักพัง พฤษภาคม 2535

เทคนิค

ขนาด
(ซม.)

ปที่สราง
(พ.ศ.)

สีน้ํามัน

122 x 90

2519

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีอะคริลิค

154 x 137 2519
80 x 70 2541
90 x 115 2535

สีอะคริลิค

90 x 170

2535

สีอะคริลิค

90 x 160

2535

สีอะคริลิค

90 x 170

2535

สีอะคริลิค

90 x 225

2535

สีอะคริลิค
โมโนพริ้นบน
กระดาษสา
โมโนพริ้นบน
กระดาษสา

90 x 225

2535

สีอะคริลิค

232 x 167 2535
232 x 167 2535
255 x 90

2535
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

4

พิษณุ ศุภนิมิตร

5

อํานาจ เย็นสบาย

5

อํานาจ เย็นสบาย

6

สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย

7
8
9

10

11

12

ชื่อผลงาน
พฤษภาคมสีดาํ
ประชาชนในเดือน
ตุลาคม 2516
History III

เทคนิค
เทคนิคผสม

ขนาด ปที่สราง
(ซม.) (พ.ศ.)
150 x 200 2535

สีน้ํามัน

98 x 148

สีน้ํามัน

50 x 60

สะบัด
สีอะคริลิค
สะบัดชัย 3
สีอะคริลิค
ในหลวงของชาวบาน
สีน้ํา
เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ
ในหลวงของคริสตชน
สีน้ํา
สุวิชาญ เถาทอง
รอรับเสด็จ
ผสม
พระพ อ ฟ า หลวงของ
สุรสิทธิ์ เสาวคง
สีน้ํามัน
ชาวไทย
ทรงพระเจริญ
สีฝุน
สิริภูมิ
สีอะคริลิค
ไพรวัลย ดาเกลี้ยง
ใต ร ว มพระบรมโพธิ
สีอะคริลิค
สมภาร
ทุกวัฒนธรรมชายแดน
ใตอยูรวมกันไดดวย
สีอะคริลิค
พระบารมี
พิชิต ไปแดน
สายฝนบนยอดดอย
สีอะคริลิค
พลิกฟนชีวิต
ความรักของพอคือพลัง
สีอะคริลิค
ชีวิต
จากแนวพระราชดํารัส
สีน้ํามันบนอลูมิเนียม
เศรษฐกิจพอเพียง 2
เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล เมตตา-การุณ
สีน้ํามันบนอลูมิเนียม
ใตรมพระบารมี
สีน้ํามันและสีอะคริลิค
บนผาใบ

60 x 90
60 x 90
150 x 100
173 x 110
139 x 279

2528
ไมทราบ
ปที่สราง
2547
2547
2525
2530
2530

180 x 270 2530
145 x 200 2530
145 x 180 2542
120 x180 2545
175 x 230 2542
ไมทราบ ไมทราบ
ขนาด ปท่สี ราง
150 x 170 2545
157 x 229 2541
165 x 200 2545
ไมทราบ
2550
ขนาด
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

13

เทอดศักดิ์ พลซา

14

นที อุตฤทธิ์

14

นที อุตฤทธิ์

ชื่อผลงาน

เทคนิค

ชีวิตที่พอเพียง
Red, white and Blue
The Blue Flag No.1
The Blue Flag No.2
The Blue Flag No.3
The Gray Flag No.1
The Gray 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
yellow flag with olive
green sky
Yellow is all No.1
Yellow is all No.2
Yellow is all No.3
Dream

สีอะคริลิค
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน

ขนาด
(ซม.)
140 x 195
140 x 170
150 x 110
150 x 110
70 x 100
70 x 100
70 x 110

ปที่สราง
(พ.ศ.)
2545
2549
2549
2549
2549
2549
2549

สีน้ํามัน

170 x 160 2549

สีน้ํามัน

70 x 110

สีน้ํามัน

240 x 400 2549

สีน้ํามัน

240 x 140 2549

ภาพพิมพโลหะ

38 x 56

2549

2549

สีน้ํามัน

225 x 195 2551

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน

225 x 195
140 x 170
140 x 170
104 x 122

2551
2551
2551
2551
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

ชื่อผลงาน

อาบ
15

นพไชย อังควัฒนะพงษ
รักรุนใหม

รักรุนใหม (ตอ)

15

นพไชย อังควัฒนะพงษ

ยา

ลิมโบ

16

มานิตย ศรีวานิชภูมิ

พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1
(เกียรติยศ)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2
(ซาบซึ้ง)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2
(หอม)

เทคนิค
เตียงเหล็ก, หลอด
ฟลูออเรสเซนท,
อุปกรณไฟฟา,
เครื่องจับสัญญาณ
ความรอน
หมอหุงชาวไฟฟา,
กระทะ, หลอดฟลูออ
เรสเซนท,
อุปกรณไฟฟา,
นาฬิกาตัดสัญญาณ
ไฟฟา, (ไฟเปด-ปด
ทุก 5 นาที)
ตูไมสัก (ตูเย็น),
ขวดน้ําโซดา, หลอด
ฟลูออเรสเซนท,
อุปกรณไฟฟา,
ลอเลื่อน
หลอดฟลูออเรส
เซนท, เครื่องจับ
สัญญาณความรอน,
อุปกรณไฟฟา

ขนาด
(ซม.)

ปที่สราง
(พ.ศ.)

ไมทราบ
ขนาด

2540
-2541

ไมทราบ
ขนาด

2538
-2539

ขนาดผัน
2540
แปรเปลี่ยน
-2541
แปลงได
ขนาดผัน
แปรเปลี่ยน 2541
แปลงได

ภาพถายสี c print

35 x 29

2548

ภาพถายสี c print

24 x 29

2548

ภาพถายสี c print

24 x 29

2548
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

มานิตย ศรีวานิชภูมิ

ชื่อผลงาน
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #4
(อนาคต)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #5
(วาตามฉัน)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #6
(ตามฉันมา)
เราสูตาย
รวมกันเชียร
มองไมเห็น

17

สันติ ทองสุข

18

วสันต สิทธิเขตต

คุณเปนคนไทยรึเปลา

19

สาครินทร เครือออน

นางกวัก วิกฤตการณ
2548

20

สุธี คุณาวิชยานนท

ปลูกฝง

ขนาด
(ซม.)

ปที่สราง
(พ.ศ.)

ภาพถายสี c print

57 x 47

2548

ภาพถายสี c print

35 x 29

2548

ภาพถายสี c print

49 x 59

2548

เทคนิค

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
เทคนิคผสม
สีอะครีลิคบนผาใบ
และวิดีโอ

60 x 80 2540
90 x 130 2540
150 x 120 2548
200 x 360 2548

ขนาดผัน
วีดีโออินสตอลเลชั่น แปรเปลี่ยน 2548
แปลงได
ขนาดผัน
สื่อผสม, ไม, แสงไฟ,
แปรเปลี่ยน 2548
สีอะครีลิค, ผา
แปลงได

จากผลงานศิลปนที่หลากหลายจะพบวา ธงชาติไทยเปนสัญลักษณอันสําคัญอยาง
หนึ่งในสังคมไทยที่ศิลปนไทยเองไดมีความนิยมนํามาสรางสรรคผลงานศิลปะขึ้นเพื่อจุดมุงมหายที่
แตกต า งกั น ไป แต เ มื่ อ พิ จ ารณาจากสิ่ ง ที่ ป รากฏเป น ภาพประกอบกั บ เนื้ อ หาในการตี ค วาม
โดยสัง เขป จะเหน ถึ ง ความเชื่อ มโยงถึง ความรูสึ ก เรื่อ งชาติในแงมุ ม ที่ แ ตกต า งกั น ไปตามการ
นําเสนอของศิลปนแตละคน

บทที่ 4
วิเคราะหศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณธงชาติไทย
ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ ชลู ด นิ่ ม เสมอ ศิ ล ป น แห ง ชาติ ส าขาทั ศ นศิ ล ป ได ส รุ ป
ความหมายของศิลปะไดอยางชัดเจนวา “ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษยสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่ง
อารมณ ความรูสึก ปญญา ความคิด และ/หรือความงาม” 1 ดังนั้น ผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณธง
ชาติไทยซึ่งเปนผลงานที่อุดมไปดวยอารมณ ความรูสึก ปญญา ความคิด และความงามจึงเปน
ผลงานศิลปะที่มีคุณคา และถือไดวาเปนผลงานศิลปะที่รวมสมัยอยางจริงแท เพราะแนวคิดใน
การใชธงชาติในบริบทชาตินิยมนั้นเปนแนวคิดสมัยใหม ซึ่งการวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่
มีสัญลักษณธงชาติไทย จึงอยูในขอบขายของบริบทการจําแนกประเภทเปนสําคัญ ไมเนนในดาน
การแบ งยุ คสมั ยทางประวั ติ ศาสตร แต จะเน นการวิ เคราะห ด วยหลั กทฤษฎี การแสดงออกและ
แนวความคิดเปนสําคัญ
ในการศึกษาเพื่อทําการวิเคราะหนี้จึงทําการจําแนกประเภทผลงานตามหลักทฤษฎี
จุดมุงหมายในการสรางสรรคของศิลปนเพื่อทําการแบงประเภทและวิเคราะหในดานรูปแบบการ
สรางสรรคเปนหลัก ซึ่งหลักทฤษฎีดังกลาวจะมุงวิเคราะหจากภาพรวมที่ปรากฏในผลงานรวมกับ
เจตจํานงของศิลปนที่ตองการนําเสนอสาระทางทัศนธาตุผานผลงานศิลปะ
ในสวนเนื้อหาของการสรางสรรคจะเปนการจําแนกประเภทและวิเคราะหจากหลัก
สมมุติฐานในการจําแนกประเภทความสัมพันธของธงชาติไทยกับปจจัยภายนอกมาเปนตัวบงชี้ถึง
ความสัมพันธของเนื้อหาในผลงานของศิลปนแตละตน โดยทําการถอดรหัสสัญญะตาง ๆ เพื่อหา
ความเปนไปไดของจุดเริ่มตนแนวคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปะนั้น ๆ
การจําแนกประเภทผลงานตามจุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปน
ในการแบ ง ประเภทผลงานศิ ล ปะร ว มสมั ย ที่ ป รากฏสั ญ ลั ก ษณ ธ งชาติ ไ ทยตาม
จุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปนตามหลักทฤษฎีของ เอ็ดมันด เบิรก เฟลดแมน (Edmund
Burke Feldman) นักวิจารณชื่อดังที่เขียนไวในหนังสือชื่อ วารายตี้ ออฟ วิชชวล เอ็กซเพียเรียนซ
1

ชลูด นิ่มเสมอ, องคประกอบของศิลปะ, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิง่ , 2553), 23.
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(Varieties of Visual Experience) 2 ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมฟอรมอลลิสม (Formalism)
กลุมเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) และกลุมอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) โดยการ
จําแนกผลงานแตละประเภทนั้นขึ้นอยูกับปจจัยทางรูปลักษณโดยรวมที่ปรากฏ รวมถึงปจจัย
ทางดานเทคนิควิธีการแสดงออกและเจตจํานงในการแสดงออกทางทัศนธาตุของศิลปน ที่สําคัญ
การจําแนกประเภทผลงานในลักษณะนี้ไดเพิ่มความชัดเจนของผลงานไดอยางนาสนใจ
1

ผลงานแบบฟอรมอลลิสม (Formalism)
ฟอร ม อลลิ ส ม เป น กลุ ม ศิ ล ป น ที่ มี แ นวทางการสร า งสรรค ศิ ล ปกรรมให เ กิ ด ความ
สมบูรณแบบทางดานรูปราง รูปทรง โครงสราง และรวมไปถึงการสรางผลงานที่เนนองคประกอบที่
ลงตัวจนเกิดเปนความงดงามตามอุดมคติหรือตามแบบแผนวิชา การแสดงออกถือความงดงาม
ทางกายภาพเป น หลั ก ในการนํ า เสนอ ความงามคื อหลั ก สุน ทรี ย ภาพที่ สํ า คัญ ที่ สุด ในผลงาน
ประเภทนี้ โดยอาจจะมีนิยามวา “ศิลปะเปนภาษาแหงความงาม” 3 ศาสตาจารยอิทธิพล ตั้งโฉลก
ไดอธิบายเกี่ยวกับฟอรมอลลิสมเอาไวอยางละเอียดวา
...เปน กลุ ม ของศิล ปน ที ่น ัก วิจ ารณเ ชื ่อ วา พวกเขานั ้น มีจ ุด มุ ง หมายที ่จ ะสรา งสรรค
ศิล ปกรรมที่เ ปน ผลผลิต ทางสุน ทรีย ภาพที ่มีรูป แบบสมบูร ณ ทั้ง ทางรูป ทรง โครงสรา งและ
องคประกอบทุก ๆ สวน ตองมีความประสานสัมพันธกันอยางมีระเบียบลงตัวพอดิบพอดี เปน
ความงดงามที่เปนมาตรฐานสากลแหงจักรวาลเลยทีเดียว นักวิจารณที่มีความเชื่อในกลุมนี้จะ
ชื่นชมยินดีกับความงามทางรูปทรงที่เกิดจากการใชภาษาแหงทัศนศิลป นั่นคือ ทัศนธาตุ และ
กลยุท ธแ หง การใชภ าษานี้ไ ดอ ยา งยอดเยี่ย มทั้ง การสรา งรูป ทรง กํา หนดที่วา งไปจนถึง ขนาด
ตําแหนง สัดสวน และจังหวะลีลาไดอยางไมมีที่ติ ศิลปนกลุมนี้จะทํางานอยางเปนระบบ เปน
แบบแผนของตัว เองอยา งชัดเจน พวกเขาจะไมป ลอ ยใหค วามบัง เอิญ และสิ่ง ภายนอกที่ไ มมี
สุนทรียภาพเขามารบกวน ซึ่งยอ มรวมทั้งฝมือ ทักษะ และเทคนิคที่ประณีต ละเอียดออนและ
ชัดเจน จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความงามบริสุทธิ์สมบูรณ หลักสําคัญคือ “การรับรูทาง
สุนทรียภาพขึ้นอยูกับรูปทรงที่มองเห็น”... 4
3

2

อิทธิพล ตัง้ โฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริน้ ติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2550), 77.
3
เรื่องเดียวกัน, 79.
4
เรื่องเดียวกัน, 78.
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จากหลักการดังกลาวเมื่อนํามาจัดกลุมผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธง
ชาติไทยจะพบวาผลงานเหลานี้จะมีลักษณะที่มีเคาโครงการแสดงออกที่เปนแบบเหมือนจริง หรือ
ใหความสําคัญกับความสัมพันธเชิงองคประกอบศิลปที่โดดเดนมากกวาจะใหผลทางอารมณ
ความรูสึกผานการแสดงออกตามหลักทัศนธาตุ หรือไมเนนการแสดงออกในการตั้งคําถามทาง
ความคิดเปนสวนสําคัญ ผลงานเหลานี้มีภาพลักษณโดยรวมที่เนนความงามในเชิงรูปธรรม แมวา
ผลงานดังกลาวบางชนิดอาจจะมีรูปแบบในเชิงกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) หรือนามธรรม
(Abstract) ก็ตาม หากแตเมื่อเจตจํานงของศิลปนเปนไปตามขอบเขตของการสรางสรรคเพื่อ
นําเสนอความงามของทัศนธาตุ (Visual Element) ความกลมกลืน (Harmony) ความลงตัวของ
องคประกอบทางศิลปะ ก็อาจจะนับไดวาเปนผลงานสรางสรรคที่อยูในกลุมประเภทฟอรมอลลิสม
เชนกัน
เมื่อนําทฤษฎีฟอรมอลลิสมหรืออาจจะเรียกวาศิลปะเปนภาษาแหงความงามมาจัด
ประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณธงชาติไทยของศิลปนรวมสมัยของไทยที่นํามาศึกษาแลว
จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตามตารางที่ 3 นี้
ตารางที่ 3 รายชื่อศิลปนและผลงานประเภทฟอรมอลลิสม
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

1
2

โชคชัย ตักโพธิ์
ประเทือง เอมเจริญ

3
4

พิษณุ ศุภนิมิตร
สินธุสวัสดิ์
ยอดบางเตย
เกียรติศักดิ์
ผลิตาภรณ
สุวิชาญ เถาทอง
สุรสิทธิ์ เสาวคง

6
7
9

ชื่อผลงาน
กอนและหลัง 6 ตุลา 19
บารักชาติ
รัฐธรรมนูญ
พฤษภาคมสีดาํ
สะบัด
สะบัดชัย 3
ในหลวงของชาวบาน
ในหลวงของคริสตชน
รอรับเสด็จ
พระพอฟาหลวงของชาวไทย

ขนาด
(ซม.)
สีน้ํามัน
122 x 90
สีน้ํามัน
154 x 137
สีน้ํามัน
80 x 70
เทคนิคผสม 150 x 200
สีอะคริลิค 60 x 90
สีอะคริลิค 60 x 90
สีน้ํา
150 x 100
สีน้ํา
173 x 110
ผสม
139 x 279
สีน้ํามัน
180 x 270
เทคนิค

ปที่สราง
(พ.ศ.)
2519
2519
2541
2535
2547
2547
2525
2530
2530
2530
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ลําดับที่
10

11

12

ชื่อศิลปน
ไพรวัลย ดาเกลี้ยง

พิชิต ไปแดน

เทิดเกียรติ
หวังวัชรกุล

ชื่อผลงาน
ทรงพระเจริญ
สิริภูมิ
ใตรวมพระบรมโพธิสมภาร
ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยู
รวมกันไดดวยพระบารมี
สายฝนบนยอดดอย
พลิกฟนชีวิต
ความรักของพอคือพลังชีวิต
จากแนวพระราชดํารัส
เศรษฐกิจพอเพียง 2
เมตตา-การุณ
ใตรมพระบารมี

13

เทอดศักดิ์ พลซา

ชีวิตที่พอเพียง

สีฝุน
สีอะคริลิค
สีอะคริลิค

ขนาด
(ซม.)
145 x 200
145 x 180
120 x180

สีอะคริลิค

175 x 230 2542

เทคนิค

สีอะคริลิค
สีอะคริลิค
สีน้ํามันบน
อลูมิเนียม
สีน้ํามันบน
อลูมิเนียม
สีน้ํามันและ
สีอะคริลิคบน
ผาใบ
สีอะคริลิค

ปที่สราง
(พ.ศ.)
2530
2542
2545

ไมทราบ ไมทราบ
ขนาด ปท่สี ราง
150 x 170 2545
157 x 229 2541
165 x 200 2545
ไมทราบ
ขนาด

2550

140 x 195 2545

1. โชคชัย ตักโพธิ์ ผลงาน “กอนและหลัง 6 ตุลา 19” ของ โชคชัย ตักโพธิ์ไดใชรูปราง
เรขาคณิ ต แบบธรรมชาติ และแบบอิสระมาประกอบกัน โดยองคประกอบของผลงานมุงเนน
จุดเดนตรงกลางเปนสําคัญ หากแตศิลปนไดใชภาพสัญญะของเคียว กํามือ ใบหนาคน และแถบสี
ธงชาติไทยมาเปนตัวชี้นําเรื่องโดยใหคุณคาทางภาพลักษณที่ลงตัว ที่สําคัญไมเนนการทิ้งฝแปรง
ในผลงานจิตรกรรมอันเปนหนึ่งในวิธีการที่จะกระตุนความสัมพันธเชิงอารมณผานทัศนธาตุ แต
กลับมุงเนนแสดงสาระจากทัศนะธาตุที่ถูกจัดเปนระบบอยางดี
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2. ประเทือง เอมเจริญ ผลงานจิตรกรรม “บารักชาติ” และ “รัฐธรรมนูญ” ของ
ประเทือง เอมเจริญ ไดเนนการสื่อความหมายดวยการใชสัญลักษณของสิ่งที่ชินตาไมวาจะเปนหัว
กะโหลก รางกายมนุษย พานรัฐธรรมนูญอันเปนสวนประกอบของอนุสาวรียประชาธิปไตย และธง
ชาติไทย มาประกอบเขากัน ซึ่งการจัดองคประกอบในภาพนั้น เนนกลุมของรูปทรงกลางภาพเปน
สวนสําคัญ การจัดวางสวนตาง ๆ มีเจตจํานงถึงความสมบูรณในการจัดวางทัศนธาตุสวนตาง ๆ
อยางเห็นไดชัด
3. พิษณุ ศุภนิมิตร “พฤษภาคมสีดํา” ของพิษณุ ศุภนิมิตร ใชตัวอักษร ภาพประกอบ
จากสื่อสิ่งพิมพ การวาดเสน การระบายสี และวัสดุอื่น ๆ ในการสรางสรรคผลงาน โดยศิลปนเนนที่
จะจัดองคประกอบของโครงราง (Contour) เปนรูปสัญลักษณไมกางเขน (Cross) ซึ่งในที่นี้ไดสื่อ
เปนภาพตัวแทนของความตาย (การตั้งไมกางเขนอยูเหนือหลุมศพในวัฒนธรรมการฝงศพแบบ
คริสตศาสนา) สวนตาง ๆ ในผลงานถูกจัดวางอยางจงใจคลายกับการจัดหนาหนังสือ แมวาศิลปน
พยายามสรางรอยฝแปรงและภาพวาดเสนอยางหยาบ แตความหมายของโครงรางของภาพกลับ
ปรากฏเดนมากกวาอยางเห็นไดชัด
4. สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย ผลงานจิตรกรรม “สะบัด” และ “สะบัดชัย 3” ของสินธุ
สวัสดิ์ ยอดบางเตย ใชสีแดงเปนโครงสีหลักมีการจัดองคประกอบภาพอยางงาย ๆ คือ สวนประกอบ
ดานลางของภาพและสวนประกอบดานบนที่เปนริ้วสีธงชาติไทย ศิลปนไมทิ้งรอยฝแปรงที่เดนชัด
ระบายสีแบบเรียบเนียน (Liner Style) รูปใบหนาคนใน “สะบัด” และอนุสาวรียประชาธิปไตยใน
“สะบัดชัย 3” เปนสัญลักษณในการเลาเรื่องดวยทาทีที่งายตอการตีความใหเกิดความเขาใจ
5. เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ ผลงาน “ในหลวงของชาวบาน” ของเกียรติศักดิ์ ผลิตา
ภรณ เปนการใชรูปทรงที่มีอยูจริงมาสรางเปนผลงานจิตรกรรมขึ้น ศิลปนสรางผลงานแบบเหมือน
จริงโดยมีวิธีการที่เปนไปตามหลักวิชา หลักทฤษฎีสี ทฤษฎีแสง-เงา และการจัดวางองคประกอบ
ศิลปแบบสมมาตร (Balance) หรือมีความเทากันทั้งสองดาน ศิลปนจัดการวางสวนตาง ๆ ของ
ภาพด ว ยความจงใจเพื่อ ผลทางการเห็น และมุ ง เนน การวางส ว นประกอบที่สํ า คัญ ในภาพให
สัมพันธกับเนื้อหาอยางสมบูรณ
แมวาผลงาน“ในหลวงของคริสตชน” จะมิไดจัดองคประกอบภาพอยางสมมาตรก็
ตาม แตศิลปนก็มุงที่จะจัดการสวนตาง ๆ ดวยความตั้งใจในตําแหนงของสัญลักษณแตละอยาง
หรืออาจจะเรี ยกไดว า การจัดการผลงานผลงานทั้ง สองนี้ ไม ใชเ ปน เรื่องของจังหวะแหง ความ
บังเอิญ แตเปนความตั้งใจที่จะวางแตละสวนอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน และมีขั้นตอน
อยางเห็นไดชัดจากเทคนิคการวาดภาพสีน้ําแนวเหมือนจริงดังที่ปรากฏนี้
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6. สุวิชาญ เถาทอง ผลงาน “รอรับเสด็จ” ของ สุวิ ชาญ เถาทอง มี การจั ดวาง
องค ประกอบของภาพที่ สัม พัน ธ กับพื้น ที่ว า งอยางมีจั ง หวะที่ลงตัว ศิ ลป น นํ าเสนอรูปคนแบบ
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
สูงในการวาดและระบายสีจนเกิดมวลปริมาตรที่เหมือนจริงขึ้น ซึ่งสิ่งที่ปรากฏไมเพียงสะทอนความ
เปนวัตถุแตละอยางที่สมบูรณตามความจริงเทานั้น หากแตการจัดองคประกอบในตําแหนงตาง ๆ
ยังทําใหเกิดจินตนาการที่ทับซอนในความเหมือนจริงนั้นผานบรรยากาศที่ดูศักดิ์สิทธิ์ราวกับแดน
จินตนาการ
8. ไพรวัลย ดาเกลี้ยง ผลงาน “ทรงพระเจริญ” “สิริภูมิ” และ “ใตรมพระบรมโพธิ
สมภาร” ของไพรวัลย ดาเกลี้ยง นําเสนอจิตรกรรมในแนวทางเหมือนจริง ใชทักษะวาดภาพแบบ
เชิงชางขั้นสูงในการสรางภาพเสมือนจริงเพื่อถายทอดสาระของความเปนวัตถุตาง ๆ ในภาพ การ
จัดวางองคประกอบตาง ๆ ศิลปนมุงหวังแสดงความชัดเจนใหเสมือนเหตุการณจริงไปเสียทั้งหมด
ในขณะที่ดานหนึ่งการจัดวางภาพผลงานในชุดดังกลาวคลายการถายภาพเสี้ยววินาที (Snap
Shot) แตในอีกดานหนึ่งก็ดุราวกับการจัดฉากแบบละครเวทีอยูไมนอย ตําแหนงของแตละสิ่งแต
ละอยา ง เชน คน ภาพพระบรมฉายาลักษณ ธงชาติไทย และบริบทอื่น ๆ ถูก ทํา ใหกลายเปน
ภาพสัญญะที่สามารถสื่อความหมายอยางตรงไปตรงมา ซึ่งภาพที่ปรากฏไมปรากฏรองรอยของ
ฝแปรงที่หยาบหนาฉับพลัน แตเปนการระบายสีแบบเรียบเนียน (Liner Style) ตามหลักทฤษฎี
อยางถูกตองที่สุด
9. พิชิต ไปแดน ผลงาน “ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยูรวมกันไดดวยพระบารมี”
“สายฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต” และ “ความรักของพอคือพลังชีวิต” ของพิชิต ไปแดนสรางสรรค
ในรูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริงแบบเดียวกันกับผลงานของไพรวัลย ดาเกลี้ยง ศิลปนใชทักษะฝมือ
ในการถายทอดความเหมือนจริงดุจภาพถายเพียงเสี้ยววินาที องคประกอบในภาพถูกจัดวางลงตัว
เนนสวนที่อยูในระยะหนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการสื่อความหมาย ศิลปนวางโครงสีที่เหมือนจริง
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ตามหลักวิชาอยางสวยงาม การระบายสีไมทิ้งฝแปรงอยางหยาบฉับพลัน แตเปนการเกลี่ยเนียนให
เกิดความกลมกลืนของรูปทรงแตละสวน ๆ เนนรูปทรงที่มีสัดสวน (Proportion) รูปลักษณ (Image)
และตําแหนง (Position) ถูกตองตามเหตุและผล ผลงานในชุดนี้จึงเสมือนการใชรูปลักษณที่เสมือน
จริงในการสงผานเรื่องราวไดอยางดี
10. เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล ผลงาน “จากแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง 2”
“เมตตา-การุณย” และ“ใตรมพระบารมี” ของเทิดเกียรติ หวังวัชรกุล มีการถายทอดผลงานจิตรกรรม
แบบทิ้งฝแปรงอยางหยาบฉับพลัน (Painterly Style) ซึ่งแมศิลปนจะมีการใชรอยฝแปรงอยูอยาง
สม่ําเสมอ ทวากลับเนนการสื่อสารผานรูปทรงที่ปรากฏขึ้นมากกวา สาระของผลงานจึงเปนไปตาม
ความหมายของรูปทรงนั้น ๆ มากกวาจะบอกเลาดวยรอยฝแรงหรือความรูสึกทางทัศนธาตุที่รุนแรง
การจัดภาพคลายภาพถายที่มีแงมุมที่ไมจงใจแตการจัดวางสิ่งตาง ๆ ในภาพกลับวางไวอยางมี
จังหวะและชั้นเชิงอยุมาก ถึงกระนั้นผลงานที่ปรากฏไดสื่อสารผานรูปทรงที่ใหผูดูไดตีความอยาง
งาย ๆ และปราศจากมายาคติอันซับซอน
11. เทอดศักดิ์ พลซา ผลงาน “ชีวิตที่พอเพียง” ของ เทอดศักดิ์ พลซา แสดงออกดวย
จิตรกรรมแบบเหมือนจริงเหมือนกับ พิชิต ไปแดน และไพรวัลย ดาเกลี้ยง ศิลปนจัดวางรูปทรงที่
เสมือนจริงแตละอยางดวยปจจัยทางความหมาย แตละสวน ๆ จึงไมเพียงถูกเลือกตําแหนงอัน
เกี่ยวโยงกันทางองคประกอบเทานั้น หากแตยังชักจูงความหมายของแตละสิ่ง ๆ ไปสูเนื้อเรื่องที่
ศิลปนตองการนําเสนอ ศิลปนใชทักษะฝมือเชิงชางชั้นสูงในการถายทอดความเหมือนจริงลงบนตัว
ภาพ จัดการภาพราวกับภาพถายที่ดูประหนึ่งเปนการสรางฉากขึ้นดวยความจงใจ รูปลักษณของ
คน สัตว สิ่งของ หุนนิ่ง และทิวทัศน แสดงคุณคาในตัววัตถุแตละอยางไดอยางเหมือนจริง
ผลงานที ่นํ า มาศึก ษาของศิล ปน รว มสมัย ทั้ง 11 คนนี้ ไดจัด ใหอ ยูใ นกลุม การ
แสดงออกแบบฟอรมอลลิสม หรือที่ศาสตราจารยอิทธิพล ตั้งโฉลกไดใหนิยามวา ศิลปะเปนภาษา
แหงความงาม ทั้งนี้เกี่ยวเนื่องดวยภาพลักษณของผลงานที่เนนความงดงามหมดจดทางสุนทรียะ
มากกวาจะสําแดงถึงความรูสึกภายในผานทัศนธาตุที่ปรากฏ อีกทั้งใหความสําคัญกับรูปทรงที่
สรางสรรคขึ้นมาดวยจุดประสงคที่สรางความจริงเชิงสมมุติ ดังที่คลิฟ เบลล (Clive Bell) นักวิจารณ
ศิลปะชาวอังกฤษที่เสนอแนวคิดวา “...ศิลปะ คือ รูปทรงที่มีนัยสําคัญ (Art as significant form)
โดยรูปทรงดังกลาวหมายถึงแบบหรือการรวมตัวหรือผสมผสานกันขององคประกอบที่แสดงหรือมี
นัยของความจริงสูงสุด...”5
5

2551), 127.

ลักษณวัต ปาละรัตน, สุนทรียศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,
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โดยสรุปแลวผลงานของศิลปนในกลุมทฤษฎีแบบฟอรมอลลิสมจึงเปนประเภทที่
คนหาความสมบูรณแบบทางรูปทรง ซึ่งรูปทรงคือสิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดของศิลปะ 6 เนื้อหาแมเปน
สิ่งสําคัญในการสรางสรรคผลงานศิลปะก็ ตาม แตภาพที่ปรากฏเปนสิ่งที่เกี่ ยวโยงสัมพันธกับ
เนื้อหาโดยตรง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากนิยามที่วาศิลปะเปนภาษาแหงความงามแลว ก็จะสรุปไดอยาง
ชัดเจนวาผลงานในกลุมนี้แสดงความงามของรูปทรง (Form) องคประกอบ (Composition) และ
เทคนิค (Technique) ฝมือที่สมบูรณรวมทั้งคุณคาทางความเปนจริงและคุณคาทางความดี 7 และ
ภาพลักษณของสิ่งที่ปรากฏขึ้นในผลงานจะเปนตัวบงชี้ถึงคุณคาของผลงานไดอยางดีที่สุด
5

6

ผลงานแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism)
เอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) เปนกลุมศิลปนที่มีแนวทางการสรางสรรคศิลปกรรม
ที่เนนการแสดงออกประจักษเชิงอารมณสะเทือนใจที่รุนแรง ผลงานของศิลปนในกลุมนี้ดูจะมี
แนวทางที่ขัดแยงและตรงขามกับศิลปนฟอรมอลลิสม (Formalism) ที่มุงเนนการนําเสนอในเชิง
กายภาพที่สมบูรณแบบเปนที่สุด ผลงานในแนวทางแบบนี้มักไมไดเกิดขึ้นจากการจัดองคประกอบ
ภาพ หรือแมแตจําลองสถานการณ หากแตเปนการแสดงออกโดยตรงที่ศิลปนมีตอเรื่องราวที่
ตองการนําเสนอ สะทอนภาพชีวิตที่มีความเปนจริงอยางที่สุด แตมิใชความจริงตามที่ตาเห็นแต
เปนความจริงที่ออกมาจากความรูสึกภายใน หรือเรียกไดวาเปนความจริงที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
และถายทอดโดยตรงออกมาอยางไมเสแสรง เสมือนการวาดภาพของเด็กเล็ก ๆ ไรเดียงสาที่เต็มไป
ดวยจินตนาการและความรูสึกแบบตรงไปตรงมาแนวทางการแสดงออกดังกลาวอาจจะเรียกไดวา
“ศิลปะเปนภาษาแหงอารมณความรูสึก” 8
รองศาสตาจารยอิทธิพล ตั้งโฉลก ไดอธิบายเกี่ยวกับ เอ็กซเพรสสิวิสม หรือศิลปะเปน
ภาษาแหงอารมณความรูสึก เอาไวอยางละเอียดวา
...ประเด็ น ของความงามกิ น ความหมายครอบคลุ ม ทั้ ง การแสดงออกถึ ง “ความรู สึ ก
สะเทื อ นใจ” และ “ความคิ ด สู ง ที่ ย กระดั บ จิ ต ใจของผู ดู ” ...สุ น ทรี ย ภาพนั้ น ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนพรอมทั้งความงาม อารมณ ความรูสึก และเนื้อหาที่กอใหเกิดผลลัพธที่ดีงามตอจิตใจ
ของผูดูดวย... 9
8

6

จรูญ มุทรัตนานนท, ศิลปะคืออะไร (กรุงเทพฯ : ตนออ แกรมมี,่ 2539), 52.
7
อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 91.
8
เรื่องเดียวกัน, 80.
9
เรื่องเดียวกัน, 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
ของมนุษยผูสรางประการหนึ่ง กับสะทอนใหเห็นถึงสภาพสิ่งแวดลอมอีกประการหนึ่ง... 10
9

ศิลปนกลุมนี้อาจจะเรียกวากลุมอารมณนิยมซึ่งมีพัฒนาการที่ชัดเจนมาตั้งแตศิลปะ
ยุคลัทธิโรแมนติค (Romanticism) ที่ใหความสําคัญกับการแสดงอารมณความรูสึกในภาพผานฝ
แปรงที่ไมเรียบเนียนอยางภาพจิตรกรรมตามแบบแผน ฝแปรงอันฉับพลันที่ปรากฏขึ้นในผลงาน
ประเภทนี้ ไ ด ส ร า งปรากฏการณ ที่ แ ปลกใหม ใ นวงการจิ ต รกรรมนั้ น คื อ เป น การสร า งความ
เคลื่อนไหวใหปรากฏขึ้น และไมเพียงเปนความเคลื่อนไหวที่มองไดจากทัศนธาตุเทานั้นแตเปน
ความเคลื่อนไหวที่ประจักษขึ้นในความรูสึกอีกดวย
พัฒนาการของเอ็กซเพรสสิวิสมที่สําคัญคือผลงานจิตรกรรมและวาดเสนของวินเซนต
ฟาน กอก (Vincent Van Gogh) ที่เกิดจากความความรูสึกอันสะเทือนที่ชัดเจน รุนแรง ทั้งนี้ศิลปน
ไดผสานอารมณ ความรูสึก และความทุกขระทมในการดําเนินชีวิตมาเปนปจจัยที่สําคัญในการ
สรางผลงานขึ้น แตทั้งนี้มิใชศิลปนจะเปนผูที่เสแสรงแกลงทํา แตเปนความรูสึกโดยตรงที่เกิดขึ้นซึ่ง
ลักษณะการแสดงออกดังกลาวพัฒนาไปสูศิลปะแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม ซึ่งศาสตาจารยอิทธิพล ตั้ง
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... 11
10

เบเนตโต โครเช (Benenetto Croce) นักปรัชญาอิตาเลียนไดใหนิยามอยางชัดวา
“ศิลปะคือการแสดงออก (Art as Expression) ”12 ในเรื่องของการแสดงออกแบบเอ็กเพรสชั่นนิสม
นั้นลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) นักเขียนและนักปรัชญาสังคมชาวรัสเซีย มีทัศนะที่ชัดเจนตอ
การแสดงออกทางศิลปะวา
...การแสดงออกนั้น เปน รูปแบบหนึ่งของการสื่อ สาร (Communication) โดยเปน การ
สื่อสารถึงอารมณความรูสึก (Communication of Emotion) กลาวคือสภาวะของอารมณ
ความรูสึก ที่อยูภายในนั้น ไดถูกนําออกมาภายนอก...
...ประการแรกศิลปนจะตองมีภ าวะของอารมณห รือความรูสึกบางอยา ง ประการที่สอง
ศิลปน แสดงออกถึง ภาวะของอารมณนั้น โดยนํา มัน ออกมาใหป รากฏเปน รูป ลัก ษณภ ายนอก
(Externalization) โดยใชสื่อ ศิล ปะคือ เสน รูป ทรง สี เสีย ง การกระทํา คํา พูด ในลัก ษณะที่จ ะ
กอ ใหเ กิด ภาวะของอารมณแ ละความรู ส ึก ขึ ้น ในผู ช ม และประการที ่ส าม การทํ า ใหภ าวะ
อารมณค วามรูส ึก ที ่เ กิด ขึ ้น ในศิล ปน กับ ที ่เ กิด ขึ ้น ในผูช มนั ้น เปน สภาวะอารมณค วามรูส ึก ที่
เหมือนกัน 13
12

เมื่อนําทฤษฎีเอ็กซเพรสสิวิสมหรืออาจจะเรียกวาศิลปะเปนภาษาแหงอารมณความรูสึก
มาจัดประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณธงชาติไทยของศิลปนรวมสมัยของไทยที่นํามาศึกษาแลว
จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตามตารางที่ 4 นี้

11

อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 98-99.
12
ลักษณวัต ปาละรัตน, สุนทรียศาสตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2551), 100.
13
เรื่องเดียวกัน, 123.
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ตารางที่ 4 รายชื่อศิลปนและผลงานประเภทเอ็กซเพรสสิวิสม
ลําดับที่

1

2

3

ชื่อศิลปน

ชื่อผลงาน

ธง-พฤษภา 2535
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 1
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 2
กัญญา เจริญศุภกุล
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 3
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 4
ธง-ความหวัง
ธง- 17-20 พฤษภา
2535
ธง- สาบสูญ พฤษภา
กัญญา เจริญศุภกุล
2535
ธง-ซากปรักหักพัง –
พฤษภาคม 2535
ประชาชนในเดือน
ตุลาคม 2516
อํานาจ เย็นสบาย
History III

สันติ ทองสุข

เราสูตาย
รวมกันเชียร
มองไมเห็น

สีอะคริลิค

ขนาด ปที่สราง
(ซม.) (พ.ศ.)
90 x 115 2535

สีอะคริลิค

90 x 170 2535

สีอะคริลิค

90 x 160 2535

สีอะคริลิค

90 x 170 2535

สีอะคริลิค

90 x 225 2535

สีอะคริลิค
โมโนพริ้นบน
กระดาษสา
โมโนพริ้นบน
กระดาษสา

90 x 225 2535

เทคนิค

232 x 167 2535
232 x 167 2535

สีอะคริลิค

255 x 90 2535

สีน้ํามัน

98 x 148 2528

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
เทคนิคผสม

ไมทราบ
ปที่สราง
60 x 80 2540
90 x 130 2540
150 x 120 2548
50 x 60
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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 ประกอบไปดวยผลงานชื่อ “ธง-ซากปรักหักพัง -พฤษภาคม 2535”, “ธง-ความหวัง”,
“ธง- พฤษภาคม 2535”, “ธง-พฤษภาคม 2535 No.1”, “ธง-พฤษภาคม 2535 No.2”, “ธงพฤษภาคม 2535 No.3” และ “ธง-พฤษภาคม 2535 No.4” ผลงานรูปแบบนี้ศิลปนไดระบายเปน
ริ้วธงชาติไทยอยางหยาบ ๆ เต็มไปดวยรอยฝแปรง (Bush Stroke) ซึ่งใชฝามือในการระบายดวย
ความฉับพลัน ผลที่เกิดขึ้นทําใหดูมีความเคลื่อนไหว สั่นสะเทือน ใหความรูสึกที่พลุงพลานมากกวา
ความงามตามรูปทรงแบบ ฟอรมอลลิสม แถบสีธงชาติที่ปรากฏมิเพียงเปนรูปลักษณของธงชาติ
เทานั้นหากแตยังบรรจุไวซึ่งอารมณความรูสึกของศิลปนผานทัศนธาตุ (Visual Element) ของ
พื้นผิวที่หยาบ (Texture) และเต็มไปดวยความเคลื่อนไหวที่รุนแรง (Movement)
รูปแบบที่ 2 เปนผลงานเทคนิคโมโนพริ้น (Mono Print) หรือภาพพิมพครั้งเดียวบน
กระดาษสาประกอบไปดวยผลงานชื่อ “ธง - 17-20 พฤษภา 2535” และ“ธง- สาบสูญ พฤษภา
2535” ศิลปนไมไดจงใจสรางภาพของธงชาติไทยที่เหมือนกับรูปแบบแรก แตใชตัวอักษร (Front)
และตัวเลขที่มีความหมายถึงเหตุการณที่ตองการเชื่อมโยง โดยเขียนดวยความฉับพลันทันทีจาก
จิตใตสํานึกทิ้งรองรอยอยางหยาบ ๆ ในผลงาน “ธง- สาบสูญ พฤษภา 2535” ศิลปนจงใจทิ้งคราบ
สีดําคลายเขมาอันเกิดจากควันอยางจงใจ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นยอมทําใหเกิดอารมณความรูสึกแหง
ความสูญเสียที่เกิดจากการเผาไหมและคราบควัน
โดยสรุปผลงานของกัญญา เจริญศุภกุลที่นํามาศึกษาทั้ง 10 ชิ้น ไดแสดงออกใน
เชิงสําแดงอารมณความรูสึกที่ชัดเจนมีการสรางสรรคแบบแบบเอ็กเพรสชั่นนิสมอยางเห็นไดอยาง
ชัดเจน
2. อํานาจ เย็นสบาย ผลงาน “ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” และ “History III”
ของอํานาจ เย็นสบาย ทิ้งรอยฝแปรงที่หยาบ หนา และฉับพลันผานพื้นผิวผลงานอยางเดนชัด
ศิลปนละทิ้งขอบคมขชัดของรูปรางและสรางความสั่นสะเทือนดวยฝแปรง ทั้งนี้อาจจะเกี่ยวเนื่อง
กับแนวเรื่องการสรางสรรคที่ตองการเนนความสั่นสะเทือนทางอารมณความรูสึกที่รุนแรง 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
สื่อสาร ซึ่งนาจะอยูในหมวดหมูของงานประเภทแบบฟอรมอลลิสม ทวาการทิ้งรอยแปรงอันหยาบ
และฉับพลันนั้นศิลปนก็ไดถายทอดผลงานดวยเทคนิควิธีการแบบนี้มาตลอดทําใหผลงานของ
ศิลปนทานนี้มิอาจจํากัดอยูในขอบขายของรูปทรงนิยม แตกลับปรากฏในบริบทของคุณคาในเชิงเอ็ก
เพรสชั่นนิสม (Expressionism) มากกวา ภาพที่ปรากฏจึงมิใชกลุมคนผูอยูในองคประกอบแหง
สุนทรียะทางรูปทรง แตอยูในสภาวะของความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกับความรูสึกอยางรุนแรงที่
ศิลปนถายทอดผานทัศนธาตุของเสนไดอยางดีเยี่ยม
โดยสรุปแลวผลงานในประเภทเอ็กซเพรสสิวิสมเปนผลงานที่เนนคุณคาของอารมณ
ความรูสึกที่สะเทือนใจซึ่งไดถายทอดออกมาเปนผลงานรูปธรรม โดยที่สาระของการแสดงออกนั้น
ก็เพื่อใหผูดูไดรับประสบการณรวมเชนเดียวกับความรูสึกของศิลปนผูสรางสรรคผลงานที่สําแดง
ออกมาอยางบริสุทธิ์ จริงใจ และตรงไปตรงมา
ผลงานแบบอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism)
อินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) เปนกลุมศิลปนที่มีทัศนคติวาศิลปะเปน
เครื่ อ งมื อ ในการยกระดั บ จิ ต ใจ รวมไปถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และศี ล ธรรมของสั ง คมองรวม
แสดงออกถึงสภาวะจิตใจของมนุษยในเชิงจิตวิทยา ศิลปกรรมในกลุมนี้มิไดอยูที่สุนทรียภาพของ
รูปทรง องคประกอบศิลป ทัศนธาตุ ตลอดจนเทคนิคและทักษะฝมือ รวมทั้งมิไดอยูที่มาตรฐานของ
การแสดงอารมณ ความรูสึกสะเทือนใจออกมาไดสดบริสุทธิ์หรือไม แตสนใจในสัมพันธที่เกิดขึ้นตอ
จิตใจและความคิดของผูดู 14
13

14

อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 78.
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ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มักมุงเนนการแสดงสาระที่นอกเหนือจากสัมพันธภาพแหง
ความงามจากการเห็น หรือแมแตการแสดงออกถึงอารมณอันพลุงพลานรุนแรงก็มิไดปรากฏชัด
เทากับประเด็นทางความคิด ซึ่งรองศาสตาจารยอิทธิพล ตั้งโฉลกไดนําทฤษฎีดังกลาวนี้มานิยาม
เปนกลุมศิลปะทุกประเภทที่ใหคุณคาสําสําคัญอยูที่ความคิด ภายใตหัวขอ “ศิลปะเปนภาษาแหง
ความคิด” หรือ “ศิลปะเปนภาษาแหงความหมาย” 15 ดังที่โจเซฟ โคสุธ (Josept Kosuth) ศิลปน
คอนเซ็ปชวลลิสท (Conceptualist) ไดกลาวไววา “ศิลปะทั้งหมด (หลังดูชองป) เปนคอมเซ็ปชวล
(โดยธรรมชาติ) เพราะวาศิลปะเกิดขึ้นไดจากแนวความคิดเทานั้น” 16
ศิลปะที่ใชประเด็นความคิดเปนตัวสื่อสารนั้นไมไดจํากัดรูปแบบการแสดงออกเทาใด
นัก ศิลปนอาจจะนําเสนอในรูปของผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ หรือสื่อผสมอื่น ๆ ก็
ได ทั้งนี้เพราะรูปแบบผลงานประเภทนี้ไมใชตัวบงชี้ถึงสาระของตัวผลงาน หากแตสําคัญที่ประเด็น
ที่ตองการจะสื่อสารมากกวาสนใจในรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะ ศิลปะประเภทแบบนี้อาจจะ
ถือไดวาเปนกลุมศิลปะที่รวมสมัยมากที่สุด (Contemporary Art) ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่
เปดกวางใหกับศิลปนในการแสดงออกไดมากที่สุดเชนเดียวกัน ดังที่โซล เลวิทท (Sol LeWitt )
ศิลปนคอนเซ็ปชวล อารต (Conceptual Art) และมินิมอลลิสม (Minimalism) ไดกลาวไววา
14

15

...ในคอนเซ็ปชวล อารต ความคิดหรือแนวความคิดเปน สิ่ง สํา คัญ ที่สุดของผลงาน การ
วางแผนและการตัดสินใจทั้ง หมดถูกทําลวงหนา และการปฏิบัติงานก็เปนเพียงการทําพอเปน
พิธีเทานั้น ความคิดไดกลายเปนเครื่องจักรในการทํางานศิลปะ... 17
16

...ความคิด ไดก ลายเปน เครื ่อ งจัก รสํา คัญ ของการทํา งานศิล ปะ ไมใ ชแ ตเ ฉพาะคอน
เซ็ป ชวล อารต เทา นั้น แตสํา หรับ ศิล ปะทุก ประเภทเพียงแตวา คอนเซ็ป ชวล อารต ไดตัด
คุณ คา อื่น ๆ ที่มิใ ชความคิด ออกไปจนหมดสิ้น จุดเปลี่ยนที่สํา คัญ นั้น เริ่มตน จากความอิ่มตัว
ของสิลปะที่เปนความงามทางรูปทรงละการแสดงออกของอารมณความรูสึกเอง ที่พัฒนาไปถึง
จุดสูงสุด... 18
17

15

อิทธิพล ตั้งโฉลก, แนวทางการสอนและสรางสรรคจิตรกรรมชั้นสูง, 80.
16
Daniel Marzona, Conceptual Art (Cologne : Tashchen, 2005), 6, 100.
17
เรื่องเดียวกัน, 101.
18
เรื่องเดียวกัน.
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ผลงานศิลปะประเภทอินสตรูเมนทัลลิสมจึงเปนศิลปะที่มีแนวความคิด (Concept)
เปนปจจัยในการสรางสรรคที่โดดเดนมากกวาปจจัยอื่น ๆ ศิลปนอาจจะนําเสนอผลงานในรูปแบบ
ของศิลปะตามหลักสถาบัน (Academy) ก็ได อาจจะใชเทคนิควิธีการหรือใชวัสดุและอุปกรณไดทั้ง
แนวขนบประเพณีแบบเกาหรือใชสื่อใหม ๆ (New Media) ในการนําเสนอผลงานก็ตาม แต
จุดสําคัญของผลงานกลับมิใชความงามตามแบบสุนรียะของรูปที่ปรากฏดังงานแบบฟอรมอลลิสม
หรือใหคุณคาทางอารมณความรูสึกตามแบบเอ็กซเพรสสิวิสม แตศิลปะแบบอินสตรูเมนทัลลิสม
เปนเครื่องมือสําหรับใหผูดูไดขบคิดถึงประเด็นที่ศิลปนตองการสื่อสารผานศิลปะอันหลากหลายที่
ปรากฏเปนรูปธรรม โดยที่สารัตถะของผลงานกลับมิใชตัวของวัตถุแตเปนประเด็นความคิดที่ไดเกิด
ขึ้นกับผูดูนั่นเอง
เมื่อนําทฤษฎีแบบอินสตรูเมนทัลลิสมหรืออาจจะเรียกวาศิลปะเปนภาษาแหงความคิด
มาจัดประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณธงชาติไทยของศิลปนรวมสมัยของไทยที่นํามาศึกษา
แลว จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตามตารางที่ 5 นี้
ตารางที่ 5 รายชื่อศิลปนและผลงานประเภทอินสตรูเมนทัลลิสม
ลําดับที่

1

ชื่อศิลปน

นที อุตฤทธิ์

ชื่อผลงาน
Red, white and Blue
The Blue Flag No.1
The Blue Flag No.2
The Blue Flag No.3
The Gray Flag No.1
The Gray 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

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน

ขนาด
(ซม.)
140 x 170
150 x 110
150 x 110
70 x 100
70 x 100
70 x 110

สีน้ํามัน

170 x 160 2549

สีน้ํามัน

70 x 110

สีน้ํามัน

240 x 400 2549

เทคนิค

ปที่สราง
(พ.ศ.)
2549
2549
2549
2549
2549
2549

2549
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

1
นที อุตฤทธิ์
(ตอ)

ชื่อผลงาน
The Substance of Red,
White and Blue No.4
The flag
yellow flag with olive
green sky
Yellow is all No.1
Yellow is all No.2
Yellow is all No.3
Dream

อาบ

2

นพไชย
อังควัฒนะพงษ

รักรุนใหม

ยา

เทคนิค
สีน้ํามัน
ภาพพิมพโลหะ

ขนาด
(ซม.)

ปที่สราง
(พ.ศ.)

240 x 140 2549
38 x 56

2549

สีน้ํามัน

225 x 195 2551

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
เตียงเหล็ก, หลอด
ฟลูออเรสเซนท,
อุปกรณไฟฟา,
เครื่องจับสัญญาณ
ความรอน
หมอหุงชาวไฟฟา,
กระทะ, หลอดฟลูออ
เรสเซนทชนิดกลม,
อุปกรณไฟฟา,
นาฬิกาตัดสัญญาณ
ไฟฟา
ตูไมสัก (ตูเย็น),
ขวดน้ํา โซดา, หลอด
ฟลูออเรสเซนท,
อุปกรณไฟฟา,
ลอเลื่อน

225 x 195
140 x 170
140 x 170
104 x 122

2551
2551
2551
2551

ไมทราบ

2540

ไมทราบ
ขนาด

25382539

ขนาด
ผันแปร
เปลี่ยน
แปลงได

25402541
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

2 นพไชย
(ตอ) อังควัฒนะพงษ

3

3

มานิตย
ศรีวานิชภูมิ

มานิตย
ศรีวานิชภูมิ

ชื่อผลงาน

ลิมโบ

พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1
(เกียรติยศ)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2
(ซาบซึ้ง)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2
(หอม)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #4
(อนาคต)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #5
(วาตามฉัน)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #6
(ตามฉันมา)

หลอดฟลูออเรสเซนท,
เครื่องจับสัญญาณ
ความรอน, อุปกรณ
ไฟฟา

ขนาด ปที่สราง
(ซม.) (พ.ศ.)
ขนาด
ผันแปร
2541
เปลี่ยน
แปลงได

ภาพถายสี c print

35 x 29

2548

ภาพถายสี c print

24 x 29

2548

ภาพถายสี c print

24 x 29

2548

ภาพถายสี c print

57 x 47

2548

ภาพถายสี c print

35 x 29

2548

ภาพถายสี c print

49 x 59

2548

เทคนิค

4

วสันต
สิทธิเขตต

คุณเปนคนไทยรึเปลา

สีอะครีลิค
บนผาใบและวิดีโอ

5

สาครินทร
เครือออน

นางกวัก วิกฤตการณ
2548

วีดีโออินสตอลเลชั่น

6

สุธี
คุณาวิชยานนท

ปลูกฝง

สื่อผสม, ไม, แสงไฟ,
สีอะครีลิค, ผา

200 x 360 2548
ขนาดผัน
แปรเปลี่ยน 2548
แปลงได
ขนาดผัน
แปรเปลี่ยน 2548
แปลงได
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1. นที อุตฤทธิ์ ผลงานจิตรกรรมสีน้ํามันและภาพพิมพโลหะ (Etching) ของนที อุตฤทธิ์
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” เปนผลงานที่สรางขึ้นแบบจิตรกรรม
เรียบเนียนขอบคม (Liner Style) ไมทิ้งรอยฝแปรงอันหยาบใหปรากฏ ศิลปนระบายสีแบบเรียบ
เนียนไลน้ําหนักแสง-เงา (Light & Shadow) อยางชัดเจน (Chiaroscuro) 19 ผลงานดูคลายกับ
ภาพถายที่หยุดริ้วของธงชาติชั่วขณะ และยังคลายกับภาพประกอบหนังสือแบบเรียนในหนังสือ
แบบเรียนตัวอักษร ธ.ธง ของไทย ศิลปนสรางโทนสีที่บิดเบือนเพื่อใหแตกตางจากสภาพความเปน
จริงเพื่อนําไปสูประเด็นของความคิดที่เกี่ยวของ
แมวาการแสดงออกของผลงานจะดูราวกับวาสามารถจัดเขากับประเภทของผลงาน
แบบฟอรมอลลิสมอยางชัดเจน หากแตศิลปนมิไดแสดงถึงเจตจํานงในการนําเสนอเรื่องสุนทรียะ
ทางความงาม ศิลปนมุงสรางประเด็นใหผูดูไดขบคิดถึงนัยยะที่เกิดขึ้นจากภาพที่ปรากฏ ซึ่งไม
เพียงแตทําใหเกิดความฉงนสงสัยถึงความเปนมาและเปนไปของภาพธงชาติไทยอันคลายกับงาน
“ธงสามผืน” (Three Flag) ของแจสเปอร จอหน (Jasper John) เทานั้น แตยังเปนการตั้งคําถาม
ผานสัญญะอันแสนธรรมดาและมุงที่จะหาคําตอบดวยตัวของผูดูเองเสียมากกวา ดังนั้นรูปแบบ
ของผลงานจึงเปนเพียงตัวสื่อ (Media) เทานั้น เพราะสวนที่สําคัญคือสาระ (Massege) ซึ่งซอนอยู
ในแนวความคิดภายใตรูปลักษณของธงชาติไทยที่เห็นกันจนเจนตา
2. นพไชย อังควัฒนะพงษ ผลงาน “อาบ”, “รักรุนใหม”, “ยา” และ “ลิมโบ” ของนพ
ไชย อังควัฒนะพงษ เปนผลงานสื่อผสม (Mixed Media) ที่อยูในลักษณะของการใชพื้นที่จําเพาะ
ในการติดตั้ง (Site Specific Installation) ศิลปนใชสีของธงชาติไทยมาเปนสวนหลักที่ประกอบเขา
กับวัสดุสําเร็จรูป (Ready Made Object) เพื่อสื่อสารถึงแนวความคิดของศิลปน ศิลปนไมเลือกที่
จะสรางสรรคผลงานดวยเทคนิควิธีการแบบเกา ดังเชน จิตกรรม ประติมากรรมตามแบบแผน หรือ
ภาพพิมพ แตเปนกระบวนการตัดตอรูปสัญญะของวัสดุที่นํามาประกอบเขากันที่เรียกวา แอสเซม
18

19

Wikipedia, Caravaggio [Online], accessed 11 January 2012. Available from
http://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio

165
เบลจ (Assemblage) (“อาบ” และ “รักรุนใหม”) หรือแมกระทั่งเอาวัสดุมาจัดวาง (Install) แบบ
ใหมจนเกิดเปนผลงานขึ้น (“ยา” และ “ลิมโบ”) ทั้งนี้ศิลปนมิไดปรารถนาสื่อสารถึงความงามทาง
รูปลั ก ษณ ที่ปรากฏหรื อแมแตความรูสึ ก สะเทื อนใจอย า งรุนแรง แตตอ งการตั้ง คํ า ถามทางถึง
ประเด็นบางอยางที่ซอนอยูในผลงานที่ปรากฏโดยมีแถบสีของธงชาติไทยเปนสัญลักษณสําคัญที่
เชื่อมโยงนําไปสูประเด็นที่ตองการนําเสนอ ผลงานของนพไชยอาจจะเรียกวาเปนแบบคอนเซ็ปชวล
อารต (Conceptual Art) ก็ได ทั้งนี้เพราะสาระของผลงานของศิลปนเปนเรื่องของแนวความคิด
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)” เปนผลงานที่สรางขึ้นในลักษณะที่มีการจัดฉากเพื่อสรางภาพจําลอง ซึ่ง
สิ่งที่ปรากฏในภาพแมจะมีการเนนเนื้อหาทางความงามในดานการจัดแสง การใชสี และจัดวาง
องคประกอบที่ลงตัวก็ตาม แตสาระของผลงานกลับมิใชรูปลักษณภายนอก หากแตเปนประเด็น
ทางความคิดที่ศิลปนไดสื่อสารผานสัญญะตาง ๆ ที่ปรากฏ ไมวาจะเปนคนใสสูทสีชมพู ธงชาติ
ไทย เด็กนักเรียน และฉากสถานการณตาง ๆ ซึ่งทั้งหมดเปนเพียงสื่อที่มีสารคือแนวความคิดเปน
สิ่งสําคัญที่สุด
4. วสันต สิทธิเขตต ผลงาน “คุณเปนคนไทยรึเปลา” ของวสันต สิทธิเขตต เปน
ผลงานผสมกันระหวางจิตรกรรมและภาพเคลื่อนไหว ศิลปนไดแรงบันดาลใจจากแนวคิดชาตินิยม
รวมสมัยมาสรางเปนผลงานขึ้น โดยที่เดิมทีศิลปนสรางสรรคผลงานจิตรกรรมแนวเอ็กเพรสชั่นนิสม
(Expressionism Painting) แตสําหรับผลงานชิ้นนี้กลับใหคุณคาในการแสดงออกในเชิงอินสตรู
เมนทัลลิสม ซึ่งผลงานศิลปะถือเปนเครื่องมืออันนําไปสูเนื้อหาที่เสียดสีสังคมไดอยางตรงไปตรงมา
ศิ ลปนใช แถบสีธงชาติ ไทยเป นพื้นหลัง (Background) ของภาพใบหน านักการเมืองไทยที่มี รู ป
ใบหนาอันหยาบกระดาง ซึ่งแมวารอยฝแปรงจะดูเดนชัดตามแบบเอ็กเพรชชั่นนิสม แตดวยประเด็น
ทางความคิดที่เปนเนื้อหาหลักจึงทําใหผลงานชิ้นนี้เปนผลงานในลักษณะอินสตรูเมนทัลลิสม
5. สาครินทร เครือออน ผลงานวีดีโออินสตอลเลชั่น (video installation) ชือ่ “นางกวัก
วิกฤตการณ 2548” ของสาครินทร เครือออน ใชภาพจากวัสดุจริงเปนตนแบบในการนําเสนอ โดยที่
ศิ ล ป น นํ า ภาพถ า ยมาตั ด ต อ และเสริ ม แต ง ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ส ร า งเป น ผลงานภาพ
เคลื่อนไหวขึ้น (Moving Picture) ซึ่งอาจจะเห็นวาเปนการแสดงออกในเชิงความงามของรูปทรง
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แบบฟอรมอลลิสมที่ดูเหมือนจะโดดเดน แตกลับใชประสบการณ (Experience) ของผูดูที่มีตอ
สถานการณจําลอง (Scenarios) โดยรวมเปนตัวสื่อสารมากกวา ศิลปนจงใจติดตั้งผลงานดวยวิธี
อางอิงกับปจจัยทางพื้นที่เพื่อสรางสรรคพื้นที่จําลองอันนําไปสูแนวคิดที่เปนสาระอันสําคัญที่จะ
สื่อสารกับผุดู
6. สุธี คุณาวิชยานนท ผลงานสื่อประสม (Mixed Media) ที่สรางจากไม แสงไฟ
สีอะครีลิค ผา ชื่อ “ปลูกฝง” ของ สุธี คุณาวิชยานนทเปนศิลปะแบบอินสตอเลชั่น (Installation) ที่
เปนการนําเสนอแนวความคิดเปนหลัก ตามแนวทางคอนเซ็ปชวล อารต (Conceptual Art) ศิลปน
ไมไดนําเสนอความงามของรูปลักษณภายนอกแบบฟอลมอลลิสม แตเปนการสรางประสบการณ
จากสถานที่จําลองขึ้นมาเพื่อนําเสนอแนวความคิดผานผลงานที่สรางขึ้น ศิลปนตองการใหผูดูได
เขาไปสูพื้นที่จําลองนั้นเพื่อรับสาร (Message) บางอยาง ซึ่งแมผูดูจะรับรูเนื้อหาสาระจากสิ่งที่
ปรากฏและประมวลเปนประสบการณไดเองแลว ผูดูก็ยังคงมีสถานะที่ทับซอนเปนหนึ่งในสวนรวม
ของผลงานดวย เพราะหากไมมีผูดูที่เขาไปมีสวนรวมในผลงานชิ้นนี้แลว แนวความคิดของศิลปนก็
จะไมสามารถสงผลสําเร็จไดอยางทรงประสิทธิภาพ
โดยสรุ ปแลว ผลงานในประเภทอินสตรู เ มนทั ลลิ สมเ ป น ผลงานที่เ นน คุณค า ที่มี
ความสั ม พั น ธ ท างความคิ ดเปน สํา คัญ แม ผ ลงานในรู ป แบบอิน สตรูเ มนทั ลลิ ส ม จ ะมี รูป แบบ
เทคนิค วีธีการ และกระบวนการแสดงออกที่หลากหลาย ทั้งเปนการสรางสรรคแนวขนบประเพณี
เชน งานจิตรกรรม เปนตน หรือเปนผลงานที่สรางจากสื่อใหม เชน ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ เปนตน
แตสาระที่นับเปนคุณคาที่สําคัญสุดของผลงานประเภทนี้ก็คือ คุณคาในประเด็นทางความคิด
ที ่ศิ ล ป น ต อ งการจะถ า ยทอดเพื่ อ ให ผู ดู ไ ด เ กิ ด ประสบการณ (Experience) รั บ รู (Recognize)
ตั้งคําถาม (Question) หรือแมตอบคําถาม (Answer) ที่ไดรับจากประสบการณทางสุนทรียะจาก
ผลงานศิลปะ
จากการการแบงประเภทผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยตาม
หลักทฤษฎีจุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปน ของ เอ็ดมันด เบิรก เฟลดแมน พบวาผลงาน
แตละชิ้นของศิลปนแตละคนนั้นลวนประกอบไปดวยศิลปะแบบฟอรมอลลิสม เอ็กซเพรสสิวิสม
และอินสตรูเมนทัลลิสม อยูในตัวเองครบถวน แตปจจัยที่นํามาบงชี้ในกระจัดประเภทผลงานทั้ง 3
ประเภทนั้น ตองทําการวิเคราะหเปนผลงานแตละชุด หรือแตละชิ้นของศิลปนแตละคน ทั้งนี้เพราะ
ศิลปนเองก็มิไดสรางสรรคผลงานในแนวทางเดิมมาโดยตลอด ศิลปนบางคนสรางสรรคผลงานใน
แตละแนวตามแตวาระที่เปลี่ยนผานกันไป อีกทั้งศิลปนแตละคนพัฒนาผลงานของตัวเองไปอยาง
รวดเร็วและมีการตกผลึกทั้งในรูปแบบการนําเสนอ (Style) เทคนิควีธีการ (Process) และประเด็น
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ทางความคิด (Concept) อยูตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อเปนการวิเคราะหไดอยางสมเหตุสมผลจึงใชวิธี
วิเคราะหผลงานแตละชิ้นหรือแตละชุดของศิลปนแตละคน อันสามารถสรุปการจําแนกประเภท
ตามทฤษฎีจุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปนไดดังตารางที่ 6 นี้
ตารางที่ 6 ประเภทผลงานตามทฤษฎีจุดมุงหมายของการสรางสรรคขอศิลปน
ประเภทผลงานตาม
ทฤษฎีจุดมุงหมาย
ของการสรางสรรค
ของศิลปน

รายชื่อของศิลปน
ที่นํามาศึกษา

ฟอรมอลลิสม
(Formalism)

เอ็กซเพรสสิวิสม
(Expressivism)

1. โชคชัย ตักโพธิ์
1. กัญญา เจริญศุภกุล
2. อํานาจ เย็นสบาย
2. ประเทือง เอมเจริญ
3. สันติ ทองสุข
3. พิษณุ ศุภนิมิตร
4. สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย
5. เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ
6. สุวิชาญ เถาทอง
7. สุรสิทธิ์ เสาวคง
8. ไพรวัลย ดาเกลี้ยง
9. พิชิต ไปแดน
10. เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล
11. เทอดศักดิ์ พลซา

อินสตรูเมนทัลลิสม
(Instrumentalism)
1. นที อุตฤทธิ์
2. นพไชย อังควัฒนะพงษ
3. มานิตย ศรีวานิชภูมิ
4. วสันต สิทธิเขตต
5. สาครินทร เครือออน
6. สุธี คุณาวิชยานนท

การจําแนกประเภทผลงานตามเนื้อหาการใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยม
การจําแนกประเภทผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยตามเนื้อหาการใชธงชาติไทย
เปนการตั้งสมมุติฐานในการจัดประเภทของการใชธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวของกับชาตินิยมใน
สังคมไทย ซึ่งมีมิติของรูปแบบการใชที่หลากหลาย แตในการศึกษานี้ไดตั้งสมมุติฐานการใชธงชาติ
ไทยที่ความสัมพันธกับปจจัยภายนอกตาง ๆ ซึ่งสามารถจัดแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก
1. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับลัทธิชาตินิยม
3. ความสัมพันธของธงชาติไทยกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
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เมื่อนําผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยมาทําการจัดกลุมตามการสรางสรรคของ
ศิลปนตามประเภทของการใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยมก็จะสามารถจัดแบงไดเปน 3
ประเภท คือ
1. เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย
2. สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย
3. สะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
จากศิลปนทั้งหมด 20 ทานที่ไดนํามาศึกษามีผลงานจํานวนทั้งหมด 63 ชิ้น มีแนวทาง
การแสดงออกของเนื้อหาที่หลากหลายแตเมื่อนํามาจัดประเภทเนื้อหาการใชธงชาติไทยในบริบท
ของชาตินิยม ทั้ง 3 ประเภท จึงทําใหงายในการศึกษาและวิเคราะหถึงแนวคิดในการนําเสนอผาน
ภาพที่ปรากฏในผลงานศิลปะ โดยที่การวิเคราะหเนื้อหาผลงานนั้นไดพิจารณาจากภาพสัญญะ
(Signifier) ที่ปรากฏรวมกับบริบทตาง ๆ ในผลงาน ซึ่งการแบงประเภทตามการใชธงชาติไทยใน
บริบทของชาตินิยมจะสามารถทําใหเห็นถึงแกนแนวคิดในการสรางสรรคผลงานไดอยางดี และยัง
ครอบคลุมเนื้อหาอันเกี่ยวของกับบริบทชาตินิยมในประเทศไทยซึ่งเปนแกนกลางที่เชื่อมโยงกับ
ความหมายสัญญะ (Signified) ของผลงานศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยไดอยางชัดเจน
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย
ศิ ล ป น ที่ ส ร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะออกมาในแนวทางเทิ ด พระเกี ย รติ ส ถาบั น
พระมหากษัตริยไทย มีแสดงออกอยางตรงไปตรงมาถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
ซึ่งถือเปนสถาบันหลักอยางหนึ่งของสังคมไทย ลักษณะของผลงานศิลปะที่จัดอยูในกลุมประเภทนี้
มีเนื้อหาที่แสดงถึงการแสดงความจงรั กภัก ดีตอพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระบรมราชินีนารถและพระบรมวงศานุวงศที่มีตอประชาชนชาวไทย ศิลปนสวน
ใหญสรางภาพผลงานใหเห็นถึงความใกลชิดระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชนในชาติ
ทุกชนชั้น
ธงชาติไทยที่ปรากฏอยูในผลงานประเภทนี้มักมีเอกลักษณที่พิเศษคือ ศิลปนเลือกที่จะ
ใชธงชาติที่มีคําวาทรงพระเจริญพาดอยูบนแถบสีน้ําเงิน ซึ่งเปนลักษณะธงชาติไทยที่ใชเฉพาะใน
การตอนรับหรือเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยโดยตรง หรือเปนภาพธงชาติไทยที่ถูกใช
รว มกั บ ธงสีเ หลื อ งอั น เป น ธงประจํ า พระองค ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจา อยู หั ว ซึ่ ง ผลงานใน
ลักษณะแบบนี้มักอยูในแวดวงของการประกวดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติมากกวาจะสรางผลงาน
กันขึ้นโดยปราศจากเงื่อนไขดังกลาว
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ขอบเขตสําหรับเนื้อหาในผลงานประเภทนี้คือการนําเสนอในแงมุมของความดี ความ
งาม ความบริสุทธิ์ และความเคารพเทิดทูนที่พึงมีตอสถาบันพระมหากษัตริยไทย ทั้งนี้เพราะ
จุดประสงคของการสรางสรรคนั้นก็เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยมีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย ธงชาติไทยที่ปรากฏอยูในผลงานจึงไมเพียงแตเปนตัวแทนของชาติไทยเทานั้น
หากแตยังมีภาพตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริยทับซอนอยูในความหมายที่อยูรวมกับบริบท
ของชาตินิยมรวมอยูดวย
การใชธ งชาติไ ทยในผลงานประเภทนี้จึง ไมนํา เสนอในมุม มองที่เ ปน ดา นลบ การ
วิพากษวิจารณ หรือเปนการตั้งคําถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับประเด็นที่ตองการจะสื่อสาร ซึ่งทั้งนี้ก็เปน
เรื ่อ งของความเขา ใจรว มกัน ในบริบ ทสัง คมไทยที ่ม ีส ถาบัน พระมหากษัต ริย เ ปน ปจ จัย ทาง
โครงสรา งการปกครองที่เ ขม แข็ง และเปน ศูน ยก ลางทางจิต ใจของประชาชนในชาติม าอยา ง
ตอเนื่องยาวนาน
จากที่ไดกลาวมาขางตนเมื่อจําแนกผลงานสรางสรรคศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยที่
มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะ
ตามตารางที่ 7 นี้
ตารางที่ 7 รายชื่อศิลปนและผลงานประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย

1

เกียรติศักดิ์
ผลิตาภรณ

ในหลวงของชาวบาน
ในหลวงของคริสตชน

สีน้ํา
สีน้ํา

ขนาด
(ซม.)
150 x 100
173 x 110

2

สุวิชาญ เถาทอง

รอรับเสด็จ

ผสม

139 x 279 2530

3

สุรสิทธิ์ เสาวคง

พระพ อ ฟ า หลวงของ
สีน้ํามัน
ชาวไทย

180 x 270 2530

ทรงพระเจริญ

145 x 200 2530

ลําดับที่

4

ชื่อศิลปน

ไพรวัลย ดาเกลี้ยง

ชื่อผลงาน

เทคนิค

สีฝุน

สิริภูมิ
สีอะคริลิค
ใต ร ว มพระบรมโพธิ
สีอะคริลิค
สมภาร

ปที่สราง
(พ.ศ.)
2525
2530

145 x 180 2542
120 x180 2545
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ลําดับที่

5

5

6

ชื่อศิลปน

พิชิต ไปแดน

พิชิต ไปแดน

เทิดเกียรติ
หวังวัชรกุล

ชื่อผลงาน
ทุ ก วั ฒ นธรรมชายแดนใต
อยูรวมกันไดดวยพระบารมี
สายฝนบนยอดดอย
พลิกฟนชีวิต
ความรั ก ของพ อ คื อ พลั ง
ชีวิต
จากแนวพระราชดํ า รั ส
เศรษฐกิจพอเพียง 2
เมตตา-การุณ
ใตรมพระบารมี

7

เทอดศักดิ์ พลซา

ชีวิตที่พอเพียง

เทคนิค
สีอะคริลิค
สีอะคริลิค
สีอะคริลิค
สีน้ํามันบน
อลูมิเนียม
สีน้ํามันบน
อลูมิเนียม
สีน้ํามันและ
สีอะคริลิคบนผาใบ
สีอะคริลิค

ขนาด
(ซม.)

ปที่สราง
(พ.ศ.)

175 x 230 2542
ไมทราบ ไมทราบ
ขนาด ปท่สี ราง
150 x 170 2545
157 x 229 2541
165 x 200 2545
ไมทราบ
ขนาด

2550

140 x 195 2545

1. เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ ผลงาน“ในหลวงของชาวบาน” และ “ในหลวงของคริสต
ชน” ของเกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ ไดจัดวางธงชาติไทยไวในตําแหนงจําเพาะอยางเห็นไดชัด ศิลปน
จงใจที่นําธงชาติไทยไวคูหรือแทรกอยูกับพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้อาจเนื่องดวยแนวคิดการประดับธงชาติไทยคูกับพระบรมฉายา
ลักษณในสังคมไทยเปนแนวคิดหลักที่ทําใหศิลปนนํามาจัดองคประกอบเปนภาพผลงานจิตรกรรม
ในแนวเหมือนจริงโดยสื่อถึงการจัดวางองคประกอบของสิ่งดังกลาวในพื้นที่สวนตัวของศิลปนซึ่งมี
ความสัมพันธกับแนวคิดเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากัตริย
ซึ่งธงชาติในผลงานของเกียรติศักดิ์ไดเปนสิ่งสะทอนความสัมพันธระหวางธงชาติ
อันเปนตัวแทน (Representation) ของชาติ (Nation) กับสถาบันพระมหากษัตริย (Monarchy) ที่
เกี่ยวโยงอยูในสังคมไทยอยางเหนี ยวแนน 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” ซึ่งเปนธงที่สรางขึ้นมาประกอบพิธีการรับเสด็จ ยอมแสดงถึงความหมายสัญญะของธงชาติ
ไทยนั้นวาแสดงถึงความเปนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยกลางของสถาบันหลัก ธง
ชาติไทยในผลงานชิ้นนี้จึงมีสัมพันธภาพที่ทับซอนระหวางชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริยไทย
อยางชัดเจน
3. สุรสิทธิ์ เสาวคง ผลงาน“พระพอฟาหลวงของชาวไทย” ของสุรสิทธิ์ เสาวคง เปน
รูปแบบจิตรกรรมเหมือนจริงที่เนนการจัดวางสัญลักษณ (Symbol) ตาง ๆ อยางมีระเบียบแบบ
แผน ศิลปนนําริ้วธงชาติไทยไวดานบนขององคประกอบแตอยูใตตราสัญลักษณประจําพระองค
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําใหเห็นวาศิลปนใหความสําคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย
ไทยเปนอันดับแรกมากกวาสัญลักษณของความเปนชาติไทย ซึ่งแมธงชาติไทยจะเปนองคประกอบ
ที่ สํ า คั ญ อั น หนึ่ ง ในภาพ แต ด ว ยสั ด ส ว นที่ มี ข นาดไม ใ หญ นั ก และตํ า แหน ง ในการจั ด วาง
องคประกอบที่ถูกลดบทบาทความสําคัญ ทําใหเห็นวาธงชาติไทยที่ปรากฏเปนสวนหนึ่งของการ
ประดับเทานั้น โดยที่เนื้อหาหลักศิลปนเนนความสําคัญของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
มากกวา อยางไรก็ตามศิลปนจงใจใหบริบทของสถาบันพระมหากษัตริยเปนแกนกลางของเนื้อหา
โดยสร า งภาพลั ก ษณข องสภาพแวดลอมและใชสั ญลัก ษณ ที่เ กี่ ย วขอ งควบคูกัน เพื่ อสื่อ ความ
หมายถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในบริบทความเปนชาติไทย
4. ไพรวัลย ดาเกลี้ยง ผลงาน“ทรงพระเจริญ” “สิริภูมิ” และ“ใตรวมพระบรมโพธิ
สมภาร” ของไพรวัลย ดาเกลี้ยง เปนผลงานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงที่จําลองเหตุการณโดยทั่วไป
ของชาวบานซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยไมทางตรงก็ทางออม ศิลปนจัดวาง
องคประกอบภาพแบบฉากละครคือไมไดถายทอดความเปนจริงเสียทั้งหมด แตสรางภาพตาง ๆ
ขึ้นมาเพื่อสมมุติสถานการณเสมือนจริงขึ้น ซึ่งศิลปนไดใชธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระ
เจริญ” รวมกับธงสีเหลืองประจําพระองคและภาพพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว เป น สั ญ ลั ก ษณ ใ นการเล า เรื่ อ งที่ สื่ อ สารถึ ง เรื่ อ งราวในชี วิ ต ของคนไทยทั่ ว ไปที่ มี
สัมพันธภาพกับสถาบันพระมหากษัตริยโดยแทรกอยูกับชีวิตประจําวัน
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ผลงานของไพรวัลยไดสื่อสารถึงความจงรักภักดีของประชาชนในระดับกลางและ
ระดับลางผานภาพชาวชนบทและชาวบานธรรมดาที่แสดงความจงรักภักดีสถาบันพระมหากษัตริย
ดวยสัญลักษณของพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ธงสีเหลืองประจํา
พระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” ธงชาติ
ไทยในผลงานของศิลปนจึงสื่อสารถึงบริบทอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยอยูอยางชัดเจน
บทบาทของธงชาติไทยในผลงานดังกลาวจึงไมเพียงนําเสนอเปนสิ่งอันเปนสัญลักษณของความ
เปนชาติไทยเทานั้น หากแตยังสะทอนความเชื่อและความศรัทธาของประชาชนชาวไทยที่มีตอ
สถาบันพระมหากษัตริยอยางสูงยิ่งเทียบเทากับความเปนชาติไทยเลยทีเดียว
5. พิชิต ไปแดน ผลงาน“ทุกวัฒนธรรมชายแดนใตอยูรวมกันไดดวยพระบารมี” “สาย
ฝนบนยอดดอย พลิกฟนชีวิต” และ“ความรักของพอคือพลังชีวิต” ของพิชิต ไปแดน นําเสนอเปน
รู ป แบบจิ ต รกรรมเหมื อ นจริ ง ศิ ล ป น จํ า ลองวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ สถาบั น
พระมหากษัตริยผานสัญญะของพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ธงสี
เหลืองประจําพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระ
เจริญ” ศิลปนไดถายทอดภาพชีวิตประจําวันของชาวบานชนชั้นกลางเพื่อตองการสื่อถึงชนชั้นที่
เปนคนหมูมากในสังคมไทยวามีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยดวยการประดับธงชาติ
และสัญลักษณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย
โดยเฉพาะธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ” เปนเสมือนสิ่งที่เปน
สัญลักษณความเปนชาติไทยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดอยางชัดเจน เมื่อศิลปนนําสิ่ง
ดังกลาวมาใชในผลงานนั้นยอมแสดงทัศนคติของศิลปนเองที่มีตอสถาบันพระมหากษัตริยใน
แง มุ ม ของการเทิ ด ทู น ซึ่ ง เป น การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ข องชาวบ า นธรรมดาที่ ใ ช ส ถาบั น
พระมหากษัตริยเปนประดุจขวัญกําลังใจและที่ยึดเหนี่ยวทางใจในการดํารงชีวิตประจําวัน สิ่งที่
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
วางประดั บ คู กั บ ธงสี เ หลื อ งประจํ า พระองค ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว พร อ มกั บ ตรา
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สัญลักษณประจําพระองค ศิลปนเลือกวางสัญลักษณดังกลาวบนพื้นที่ที่สามารถพบเห็นไดจริงใน
สั ง คมไทย เป น การเน น ย้ํ า และสะท อ นความจงรั ก ภั ก ดี ข องประชาชนชาวไทยต อ สถาบั น
พระมหากษัตริยผานการประดับสัญลักษณทั้งสามในมุมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ธงชาติที่ปรากฏในผลงานมิไดถูกหยิบยกขึ้นอยางไมมีเหตุผล แตเปนการจัดวาง
ตามบริบทการประดับธงชาติไทยควบคูกับ ธงสีเหลืองและตราสัญลักษณประจําพระองคของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อันเปนการสรางสัญลักษณโดยรวมใหเกี่ยวของกับบริบทของเนื้อหา
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดอยางงายและชัดเจนตรงประเด็น ซึ่งแมวา
แงมุมในการนําเสนอของศิลปนจะพบละเลยการจัดองคประกอบที่เนนความอลังการ แตการ
สอดแทรกสัญลักษณธงชาติใหอยูในภาพของชีวิตประจําวัน ยอมสื่อสารใหเห็นถึงความสัมพันธที่
เหนียวแนนระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับประชาชนชาวไทยไดอยางดีที่สุด
7. เทอดศักดิ์ พลซา ผลงาน “ชีวิตที่พอเพียง” ของเทอดศักดิ์ พลซา เปนจิตรกรรม
แบบเหมือนจริงที่นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสรางสรรคผานภาพวาดที่นําภาพลักษณสภาพ
ความเปนอยูของชาวบานแถบชนบทของไทยโดยใชธงชาติไทยขนาดเล็กที่มีคําวา “ทรงพระเจริญ”
ธงสีเหลืองประจําพระองค และภาพพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน
สัญลักษณในการเชื่อมโยงถึงเนื้อเรื่องที่ตองการนําเสนอ ศิลปนเนนใหธงสีเหลืองประจําพระองคไว
ในส ว นหนา ทั บ บนธงชาติไทยขนาดเล็ก ซึ่ง สามารถตี ค วามถึง การใหความสํา คัญกับ สถาบัน
พระมหากษัตริยมากกวาสถาบันชาติ หรืออาจจะเปนความสําคัญที่มากอนชาติ แมธงชาติไทยจะ
อยูในตําแหนงที่ถูกบดบังดวยความจงใจของศิลปน แตธงชาติไทยที่ปรากฏก็ไดใหความหมายใน
เชิงยึดโยงกับสถาบันพระมหากษัตริยผานการประทับของคําวา “ทรงพระเจริญ” ซึ่งมีความหมาย
ในตัวเองอยูแลว
จากผลงานศิลปะของศิลปนที่สรางสรรคออกมาในแนวทางเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริยไทยที่นํามาศึกษามักออกมาในรูปแบบผลงานจิตรกรรมแบบที่อางอิงกับสภาพ
ความเปนจริง หรืออาจจะไดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เห็นจริงในสังคมไทย นั้นคือความสัมพันธที่
ประชาชนไทยมีตอสถาบันพระมหากษัตริยอันมีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนสัญลักษณที่
สําคัญที่สุดของสถาบันหลักของชาติอันนี้
การใชธงชาติไทยในผลงานประเภทดังกลาวนี้เปนไปลักษณะที่ไมแสดงภาพลักษณที่
เดนชัด จะสังเกตไดวาการใชธงชาติไทยในผลงานจะเปนตัวเสริมเนื้อเรื่องมากกวาจะเปนสวนนํา
เรื่ อง ทั้ งนี้ อาจจะเนื่ องด วยศิ ลป นต องการนําเสนอในสาระที่ เกี่ยวของกั บการเฉลิ มพระเกียรติ
มากกวาเนนประเด็นความเปนชาติ ซึ่งสิ่งที่ปรากฏทําใหพิจารณาถึงการใหความสําคัญของธงชาติ
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ไทยที่มีบริบทอันเกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทยอยางเดนชัด ที่สําคัญการใชธง
ชาติไทยในผลงานประเภทนี้ไดแสดงออกถึงเจตจํานงของความเปนชาติที่มีสถาบันพระมหากษัตริย
เปนแกนกลางของชาติเปนสําคัญที่สุด
สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย
ศิ ล ป น ที่ ส ร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะออกมาในแนวสะท อ นประเด็ น ความเป น ชาติ ใ น
สังคมไทยมักใชธงชาติไทยเปนตัวสื่อสารถึงแนวคิดชาตินิยมที่ถูกบมเพาะขึ้นในประวัติศาสตรไทย
ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานของศิลปนกลุมนี้จะมีประเด็นทางความคิดที่เกี่ยวโยงกับสภาวะของ
ความเปนชาติในสังคมอยางเขมขน ซึ่งอาจจะเกิดจากการแพรนโยบายชาตินิยมของรัฐไทยที่มีมา
อยางตอเนื่อง หรืออาจจะเกิดจากการที่ศิลปนเองไดตั้งคําถามถึงการมีอยูจริงของสภาวะความเปน
ชาติ แมกระทั่งสะทอนความคลั่งชาติผานแงมุมธรรมดาที่คนทั่วไปอาจจะมิไดสังเกต อยางไรก็ตาม
สัญลักษณของธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานประเภทนี้ยอมสงผลตอการรับรูของผูคนในแงมุม
อยางใดอยางหนึ่งอันเกี่ยวโยงกับลัทธิชาตินิยมไทยในสังคมรวมสมัย
ศิลปนที่ใชภาพลักษณธงชาติไทยในผลงานประเภทนี้มักใหความหมายของธงชาติไทย
เป น ภาพสะท อ นถึ ง ชาติ นิ ย มที่ ป รากฏอยู ใ นบริ บทต า ง ๆ ในสั ง คมไทย ศิล ป น ได นํา ภาพและ
ความหมายของสัญญะธงชาติไทยมาใชในผลงานเพื่อมุงหวังการสื่อสารเชิงความคิดที่เกี่ยวกับ
ความเปนชาติ ซึ่งอาจจะเปนการตั้งคําถามสภาวะของชาติไทยที่กําลังเปนอยู หรืออาจจะแสดงถึง
ความเปนชาตินิยมที่มีรูปแบบอันหลากหลายซุกซอนอยูในสังคมไทยอยางแนบเนียน หรือศิลปน
บางคนอาจจะใหคุณคาของสัญญะธงชาติเพียงเพราะมันเปนปรากฏการณชาตินิยมที่เกิดขึ้น ณ
หวงสมัยดังกลาวเฉพาะที่ เฉพาะเวลาเทานั้น
ภาพสัญลักษณของธงชาติไทยไมวาจะเปนภาพผืนธงชาติหรือสัญลักษณของแถบสี 3
สี 5 แถบ ไดถูกศิลปนนํามาใชอยางไรขีดจํากัด นั้นหมายถึงรูปแบบการนําเสนอทางศิลปะอัน
หลากหลายไดนํามาเปนกระบวนการที่ศิลปนสรางสรรคผลงานศิลปะขึ้นโดยรับใชแนวคิดในการ
สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย ซึ่งแนวคิดดังกลาวไดเปนสิ่งสําคัญที่ผลักดันใหศิลปน
สรางผลงานในเชิงความคิดมากกวาการยึดถือในรูปแบบการนําเสนอ ผลงานในประเภทนี้นอกจาก
จะเต็มไปดวยความหลากหลายและประเด็นขบคิดอันซับซอนแลว ผูดูยังตองขบคิด (Thinking)
และถอดรหั ส (Decoding) กั บ สิ่ ง ที่ ป รากฏมากกว า ที่ จ ะเป น การเสนอคํ า ตอบแบบปรนั ย
(Objective) หากแตเสมือนวาศิลปนเปนผูตั้งโจทย (Questioner) ผานแนวคิดและผูดูเปนผูตอบ
โจทย (Respondents) โดยการตีความจากบริบทตาง ๆ อันเกี่ยวของ
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จากที่ไดกลาวมาขางตนเมื่อจําแนกผลงานสรางสรรคศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยที่มี
เนื้อหาสะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะตาม
ตารางที่ 8 นี้
ตารางที่ 8 รายชื่อศิลปนและผลงานประเภทสะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย
ลําดับที่

1

ชื่อศิลปน

นที อุตฤทธิ์

ชื่อผลงาน
Red, white and Blue
The Blue Flag No.1
The Blue Flag No.2
The Blue Flag No.3
The Gray Flag No.1
The Gray 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
yellow flag with olive
green sky

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน

ขนาด
(ซม.)
140 x 170
150 x 110
150 x 110
70 x 100
70 x 100
70 x 110

สีน้ํามัน

170 x 160 2549

สีน้ํามัน

70 x 110

สีน้ํามัน

240 x 400 2549

สีน้ํามัน

240 x 140 2549

เทคนิค

ภาพพิมพโลหะ
สีน้ํามัน

38 x 56

ปที่สราง
(พ.ศ.)
2549
2549
2549
2549
2549
2549

2549

2549

225 x 195 2551
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ลําดับที่

1

ชื่อศิลปน

นที อุตฤทธิ์

ชื่อผลงาน

เทคนิค

Yellow is all No.1
Yellow is all No.2
Yellow is all No.3
Dream

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
เตียงเหล็ก, หลอดฟลูออเรส
เซนท, อุปกรณไฟฟา,
เครื่องจับสัญญาณความรอน
หมอหุงชาวไฟฟา, กระทะ,
หลอดฟลูออเรสเซนท
ชนิดกลม, อุปกรณไฟฟา,
นาฬิกาตัดสัญญาณไฟฟา
ตูไมสัก (ตูเย็น), ขวดน้ํา
โซดา, หลอดฟลูออเรสเซนท,
อุปกรณไฟฟา, ลอเลื่อน
หลอดฟลูออเรสเซนท,
เครื่องจับสัญญาณความรอน,
อุปกรณไฟฟา

อาบ
2

นพไชย
อังควัฒนะพงษ
รักรุนใหม

ยา
2

นพไชย
อังควัฒนะพงษ
ลิมโบ

3

มานิตย
ศรีวานิชภูมิ

พิ้ง ขาว น้ําเงิน #1
(เกียรติยศ)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2
(ซาบซึ้ง)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #2
(หอม)
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #4
(อนาคต)

ขนาด
(ซม.)
225 x 195
140 x 170
140 x 170
104 x 122

ปที่สราง
(พ.ศ.)
2551
2551
2551
2551

ไมทราบ
ขนาด

25402541

ไมทราบ
ขนาด

25382539

ขนาดผัน
2540แปรเปลี่ยน
2541
แปลงได
ขนาดผัน
แปรเปลี่ยน 2541
แปลงได

ภาพถายสี c print

35 x 29

2548

ภาพถายสี c print

24 x 29

2548

ภาพถายสี c print

24 x 29

2548

ภาพถายสี c print

57 x 47

2548
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ลําดับที่
3

ชื่อศิลปน
มานิตย
ศรีวานิชภูมิ

4

สันติ ทองสุข

5

วสันต
สิทธิเขตต

6

สาครินทร
เครือออน

7

สุธี
คุณาวิชยานนท

ชื่อผลงาน
พิ้ง ขาว น้ําเงิน #5
(วาตามฉัน)
เราสูตาย
รวมกันเชียร
มองไมเห็น
คุณเปนคนไทย
รึเปลา
นางกวัก
วิกฤตการณ
2548
ปลูกฝง

เทคนิค

ขนาด
(ซม.)

ปที่สราง
(พ.ศ.)

ภาพถายสี c print

35 x 29

2548

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
เทคนิคผสม
สีอะครีลิค
บนผาใบและวิดีโอ
วีดีโออินสตอลเลชั่น
สื่อผสม, ไม, แสงไฟ,
สีอะครีลิค, ผา

60 x 80 2540
90 x 130 2540
150 x 120 2548
200 x 360 2548
ขนาดผัน
แปรเปลี่ยน 2548
แปลงได
ขนาดผัน
แปรเปลี่ยน 2548
แปลงได

1. นที อุตฤทธิ์ ผลงานจิ ต รกรรมสี น้ํ า มั น และภาพพิ ม พ โ ลหะ (Etching) ของนที
อุตฤทธิ์ 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” เปนผลงานที่สรางขึ้นแบบจิตรกรรม
เรียบเนียนขอบคม (Liner Style) ผลงานในชุดดังกลาวนี้ศิลปนนําภาพลักษณของธงชาติไทยที่
คลายกับภาพถายหรือภาพประกอบในหนังสือแบบเรียนชุด ก.ไก - ฮ. นกฮูก มาเปนตนแบบการ
นําเสนอ ศิลปนเนนหนักในการขบคิดประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสภาวะความเปนชาติ หรือ
อาจจะกลาวไดวาศิลปนตองการตั้งคําถามถึงความมีอยูของชาตินิยมผานภาพลักษณของธงชาติ
ไทย (Image of Thai Flag)
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ศิลปนเลือกที่จะปฏิเสธการสรางบริบทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากธงชาติไทย แตเนนไป
ที่การสรางโทนสีที่แตกตางจากสภาพความเปนจริงไปสูสภาวะหยุดนิ่งชั่วขณะ ผลงานชุดโทนสี
เหลืองที่ปรากฏเปนภาพธงชาติไทยมีความเกี่ยวโยงกับปรากฏการณของเสื้อเหลืองในวาระเฉลิม
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 อยางเห็นไดชัด
ศิลปนตั้งใจที่จะสะทอนชาตินิยมไทยผานปรากฏการณดังกลาวในรูปของธงชาติสีเหลือง หรือธง
ชาติในโทนสีหมนยอมทําใหผูดูวิเคราะหถึงความเปนไปในสังคมที่สภาวะความเปนชาติอยูใน
บรรยากาศที่มืดมนเต็มไปดวยภาวะที่ไมกระจางชัด การที่ศิลปนบิดเบือนความสดใสของสีตาม
ธรรมชาติของธงชาติไทยนั้นก็ยอมแสดงใหเห็นถึงการนํากระเด็นที่เกี่ยวของกับความหมายสัญญะ
(Signified) ของธงชาติมาสรางสรรคผานภาพสัญญะของธงชาติไทย (Signifier)
ผลงานในชุดนี้ของนทีจึงเปนเสมือนโจทยใหผูดูไดขบคิดถึงประเด็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอัน
เกี่ยวของกับสัญลักษณของธงชาติไทย ซึ่งศิลปนไมเพียงแตจะไมไดใหแนวทางคําตอบในประเด็น
ดังกลาว แตกลับยังซอนคําถามอันเกี่ยวกับความเปนไปทางการเมืองในยุครวมสมัยอีกดวย และ
เมื่อจัดผลงานศิลปะตามประเภทของการใชธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยมแลว ผลงานของนที
จึงเปนผลงานที่จัดอยูในกลุมที่ใชสัญลักษณธงชาติไทยในการสะทอนประเด็นความเปนชาติใน
สังคมไทยอยางชัดเจน
2. นพไชย อังควัฒนะพงษ ผลงาน “อาบ”, “รักรุนใหม”, “ยา” และ“ลิมโบ” ของนพ
ไชย อังควัฒนะพงษ เปนผลงานสื่อประสมที่นําลักษณะของแถบสีธงชาติไทยมาใชเปนสวนสําคัญ
ในการสรางสรรคผลงาน ศิลปนนําสัญลักษณธงชาติไทยที่ซุกซอนและปรากฏอยูในที่ตาง ๆ ใน
สังคมมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค ศิลปนเลือกที่จะสรางสรรคผลงานดวยวัสดุสําเร็จ
(Readymade Object) มาประกอบสรางขึ้นเปนผลงาน ทั้งนี้อาจเนื่องดวยศิลปนตองการใชหนาที่
ของวัตถุตาง ๆ เหลานนั้นเปนตัวเชื่อมเรื่องราวไปสูจุดมุงหมายในการนําเสนอ
ศิลปนไดมีประสบการณเห็นแถบสีของธงชาติไทยที่พบตามวัตถุและสถานที่ตาง ๆ
ทําใหเชื่อมโยงไปถึงความหมายของสัญลักษณของธงชาติไทย การที่ศิลปนเลือกใชหลอดฟลูออเส
เซนท (Fluorescent lamps) ในการสรางแถบสีธงชาติไมพียงแตจะนําเสนออยางสื่อใหม (New
Media) เทานั้น หากแตยังหมายถึงการสองแสงสวางภาพสัญลักษณธงชาติไทยที่อาบไปทุกอณู
ของสังคม และนั่นก็เปนการบรรจุไวซึ่งแนวคิดชาตินิยมแบบแทรกซึม เชน ผลงานชุด “ลิมโบ” ที่
ศิลปนเลือกที่จะละทิ้งวัตถุทางศิลปะ (Art Object) และเปลี่ยนไปสูการใชแสงไฟในการสรางมิติ
และพื้นที่ทางศิลปะ (Art Space) ขึ้นโดยเลือกใชแถบสีของธงชาติไทยมาเปนองคประกอบหลัก
ของเนื้อหา
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ผลงานของนพไชยที่นํามาศึกษาชุดนี้ไดปรากฏรองรอยแนวคิดผานบทสัมภาษณ
ของ มานิต ศรีวานิชภูมิ ในสูจิบัตรนิทรรศการนีโอ-ชาตินิยม ซึ่งเปนขอมูลอันสําคัญในสมมุติฐาน
เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ชาติ นิ ย มผ า นสั ญ ลั ก ษณ ธ งชาติ ไ ทย ศิ ล ป น ได นํ า ภาพลั ก ษณ ธ งชาติ ไ ทยมา
ประกอบเขากับวัสดุสําเร็จรูปจนเกิดเปนวัตถุศิลปะขึ้น ซึ่งไมเพียงแนวความคิด (Concept) ของ
ศิลปนที่ตั้งคําถามเรื่องชาตินิยมไทยเทานั้น แตยังเปนการตั้งโจทยเรื่องการสรางสรรคดวยวัสดุ
(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 น้าํ เงิน #6
(ตามฉันมา)” เปนผลงานที่ตางจากศิลปนทานอื่นที่นํามาศึกษาในเรื่องเทคนิคการนําเสนอผลงาน
ผานภาพถาย ซึ่งแมผลงานของมานิตยจะเปนภาพถายซึ่งไมคอยไดอยูในบริบทวิจิตรศิลป (Fine
Art) ในยุคอดีต แตสําหรับปจจุบันแลวภาพถาย (Photography) นับเปนสื่อที่สามารถถายทอด
ออกมาเปนงานศิลปะได โดยเฉพาะผลงานในชุดที่นํามาศึกษานี้ก็จะเห็นไดชัดวามีความแตกตาง
จากผลงานภาพถายโดยทั่วไป แตศิลปนไดจัดฉากขึ้นมาแลวถายภาพเพื่อนําเสนอประเด็นทาง
ความคิดมากกวาจะเนนไปที่คุณคาทางความงาม
ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานชุดนี้ศิลปนจงใจที่จะแสดงความชัดเจนคอนขางมาก
ทั้งนี้เนื่องดวยแนวคิดที่ศิลปนเองตองการสะทอนแนวคิดชาตินิยม ความรักชาติ ความคลั่งชาติ ที่
อยูในบริบทตาง ๆ ในสังคมไทยผานสัญลักษณของธงชาติไทยอันเปนเครื่องหมายรูปธรรม ศิลปน
ใชธงชาติไทยเปนตัวเชื่อมโยงเขาสูประเด็นชาตินิยมและใชภาพลักษณของผูชายชุดสูทสีชมพูอัน
หมายถึงผูที่มีอํานาจสังคมเปนผูแสดงบทบาทรวมกับธงชาติไทย ศิลปนจงใจที่จะเสียดสีประชด
ประชันชาตินิยมที่มีการปลุกขึ้นใหมในยุครวมสมัย ซึ่งแมผลงานชุดนี้จะมิไดสรุปถึงประเด็นแนวคิด
ชาตินิยมวาควรจะมีทิ ศทางอย างไร แตก็เป นสวนสะทอนที่สํา คัญในการสื่อสารไปสูสั งคมให
ตระหนักถึงการใชชาตินิยมในเสนทางที่ไมคลั่งไคลจนเกิดขอบเจตที่สมเหตุสมผล
4. สันติ ทองสุข ผลงาน “เราสูตาย”, “รวมกันเชียร”และ “มองไมเห็น” ของสันติ ทอง
สุข มีรูปแบบการแสดงออกเปนผลงานจิตรกรรม 2 มิติที่ศิลปนจงใจทิ้งรอยฝแปรงอันหยาบและ
แสดงความเคลื่อนไหวที่รุนแรง ศิลปนตั้งใจที่นําเสนอประเด็นชาตินิยมที่แสดงออกมาในรูปของ
การเชียรกีฬา ซึ่งการเชียรกีฬาแมจะเปนเรื่องที่ธรรมดา แตแทที่จริงแลวการเชียรกีฬายอมมีการ
แบงฝกฝายที่ชัดเจนที่สุด การตอสูในเกมกีฬาดานหนึ่งคือการกระชับสัมพันธภาพระหวางมนุษย
ดวยกัน แตดานหนึ่งก็ซุกซอนคติชาตินิยมอยูมากพอที่จะกอใหเกิดการคลั่งชาติได
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โดยเฉพาะการเชียรกีฬาระหวางชาตินั้นมักมีการนําธงชาติเขารวมเชียร ซึ่งเปน
สัญลักษณที่แสดงถึงฝงฝายอันเปนการบงบอกสถานะความแตกตางในเรื่องของชาติ 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 ภาพเคลื่อนไหวบน
จอโทรทัศนเปนใบหนาของศิลปนที่กําลังพูดอยู ซึ่งเปนสวนที่เลาเรื่องหลักในผลงานชิ้นนี้ ดังนั้นธง
ชาติไทยที่ปรากฏจึงเปนสวนที่เสริมใหเนื้อหาของศิลปนดูจําเพาะเจาะจงใหเกี่ยวของกับชาติไทย
มากยิ่งขึ้น
ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานชิ้นนี้เปนสิ่งที่สื่อถึงชาติไทย เมื่อมีใบหนานักการเมือง
ประกอบเขากันจึงเชื่อมโยงความหมายวาเปนนักการเมืองไทย และนําไปสูประเด็นชาตินยิ มของรัฐ
ในยุครวมสมัยที่พยายามปลุกสํานึกความเปนชาติผานกลไกทางการเมือง ทั้งนี้ยอมสัมพันธกับ
ผลประโยชนของรัฐที่ไดใชลัทธิชาตินิยมเปนเครื่องมืออันสําคัญในการที่จะไดมาซึ่งอํานาจ
อยางไรก็ตามจากสัญญะ (Sign) ที่ปรากฏอาจจะสรุปไดหลายแนวทางเพราะดาน
หนึ่งผลงานชิ้นนี้เกี่ยวพันธกับการเมือง แตเปนการเมืองในบริบทการสถาปนาแนวคิดชาตินิยมของ
ฝายรัฐ ดังนั้นสวนสําคัญหาใชเรื่องการเมืองหากแตเปนการสะทอนชาตินิยมของฝายรัฐที่ศิลปนใช
ธงชาติไทยในการเปนรหัส (Code) หนึ่งที่นําไปสูการตีความเกี่ยวกับชาติไทยไดเปนอยางดี
6. สาครินทร เครือออน ผลงานวีดีโออินสตอลเลชั่น (video installation) ชื่อ
“นางกวัก วิกฤตการณ 2548” ของสาครินทร เครือออน เปนตัวอยางการใชธงชาติไทยผสมเขา
กับสัญญะทางวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยสังเกตจากภาพของนางกวัก ศิลปนไดผสานระหวางความเชื่อ
เรื่อ งราวทางจิ ตวิ ญญาณและสิ่ง ศัก ดิ์สิ ท ธิ์แ บบเกา กับ ความเชื่อ ในลั ท ธิ ช าตินิยมตามแบบยุ ค
สมัยใหมใหเปนเนื้อหาเดียวกัน ซึ่งผลงานที่ปรากฏยอมแสดงออกใหเห็นถึงความเปนชาติไทยที่
เต็มไปดวยสิ่งตาง ๆ อันเปนลูกผสม (Hybrid) ทางแนวคิดจนเกิดเปนวัฒนธรรมทางสังคมไทยที่มี
แบบฉบับเฉพาะตัว
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ธงชาติไทยที่ปรากฏศิลปนจงใจสื่อถึงความเปนชาตินิยมไทยโดยวิพากษชาตินยิ มที่
มีอยูในหวงเวลานั้นวาเปนประดุจสินคาที่ใชวัตถุทางไสยศาสตรคือนางกวักชวยบันดาลใหเกิด
ความนาสนใจตามคติรานคาทั่วไปในสังคม ศิลปนสะทอนถึงแนวชาตินิยมที่ถูกทําใหครอบงําให
เขาไปในทุก ๆ บริบทในสังคมผานนโยบายตาง ๆ ของรัฐที่อางถึงความเปนชาติไทย
7. สุธี คุณาวิชยานนท ผลงานสื่อประสมที่สรางจากไม แสงไฟ สีอะครีลิค ผา ชื่อ
“ปลูกฝง” ของ สุธี คุณาวิชยานนทไดสรางประสบการณจําลองในการปลูกฝงชาตินิยมใน
สั ง คมไทยได อ ย า งตรงไปตรงมา ศิ ล ป น สร า งสถานที่ แ ละสถานการณ จํ า ลองเสมื อ นเป น โรง
ภาพยนตร (Cinema) หองฉายภาพยนตร หรือแมกระทั่งหองเรียน (Classroom) เมื่อผูดุเขาไปใน
พื้นที่ดังกล าวและได รับประสบการณทางการเห็นภาพแสงไฟรูปธงชาติไทยที่ ปรากฏขึ้น เพีย ง
ชั่วขณะกจะทําใหผูดูมีภาพของธงชาติไทยติดตาและตรึงอยูในความทรงจํา
ศิลปนตองการจะเสียดสีการบมเพาะชาตินิยมที่มีอยูในระบบการเรียนและการ
แสดงตาง ๆ ในสังคมไทยผานภาพของธงชาติที่มีความหมายถึงชาติไทย ธงชาติไทยที่ใชในผลงาน
จึ ง เป น ภาพตั ว แทนแนวคิ ด ชาติ นิ ย มในสั ง คมไทย ศิ ล ป น เลื อ กที่ จ ะใช วิ ธี ก ารที่ ต า งจากการ
สรางสรรคผลงานในรูปแบบอื่น ๆ และเนนมีปฏิสัมพันธ (Interactive) กับผูดูเปนหลัก ซึ่งผูดูเองก็
กลายเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทําใหผลงานชิ้นนี้ประสบความสําเร็จโดยประเมินจากความทรงจํา
อันปรากฏเปนภาพธงชาติไทยปรากฏขึ้นในจิตสํานึกของแตละคน ซึ่งเปรียบเสมือนสรางสํานึก
ความรักชาติใหปรากฏขึ้นในจิตใจของคนไทยนั่นเอง
จากผลงานศิล ปะของศิลป น ที่สร างสรรคผ ลงานศิ ล ปะออกมาในแนวทางสะทอ น
ประเด็นความเปนชาติในสังคมไทยที่นํามาศึกษามีรูปแบบการสรางสรรคที่หลากหลายอันไดแก
ผลงานจิตรกรรม ภาพถาย สื่อประสม และศิลปะแบบอินสตอเลชั่นที่ใชปจจัยของพื้นที่เปนบริบท
หลักในการสําเสนอผลงาน ทั้งนี้อาจจะเนื่องดวยแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดเชิงนามธรรมที่ไม
สามารถสรางขึ้นใหปรากฏเปนอะไร ๆ ไดอยางตัว ศิลปนจึงเนนไปที่สรางสรรคผลงานโดยอางอิง
กับประเด็นทางความคิดเปนหลักมากกวาจะเนนไปที่เนื้อหาทางความงามหรืออารมณความรูสึก
การใชธงชาติไทยในผลงานประเภทดังกลาวนี้ถือวาศิลปนจงใจใชธงชาติไทยใหเปนตัว
เลาในสัดสวนที่ชัดเจน ศิลปนบางคนกลาที่จะใชภาพธงชาติอยางโจงแจงมาเปนสวนนําเสนอ
ศิ ล ป น บางคนต อ งสร า งสถานการณ จํ า ลองขึ้ น มาเพื่ อ สร า งประสบการณ ใ ห กั บ ผู ดู โ ดยที่ ใ ช
สัญลักษณธงชาติไทยไดอยางคมคาย แตถึงอยางไรก็ตามแนวคิดความเปนชาติหรือชาตินิยมใน
สังคมไทยยอมเปนประเด็นแนวคิดอันสําคัญที่สุดที่ทําใหศิลปนในกลุมนี้สรางสรรคผลงานขึ้นมาได
อยางประสบผลสําเร็จ
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สะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาสะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชนมักมีการนําเนื้อเรื่องของเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในวาระ
ตา ง ๆ เปน แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานเปน สํา คัญ ศิ ลป น เหล านี้ ไมว า จะมี ผลงาน
รูปแบบใดก็ตาม หากแตเมื่อเกิดปรากฏการณทางการเมืองขึ้น ก็จะนําสิ่งที่เกิดขึ้นมาเปนขอมูลอัน
สําคัญในการที่นําไปสูกระบวนการคิดและผลิตเปนผลงานทัศนศิลปขึ้น
แนวทางการแสดงออกในเชิงสะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนมี
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกับแนวทางสรางสรรคแบบศิลปะเพื่อชีวิต (Art for Life.) หรืออาจจะกลาวไดอกี
ทางหนึ่งวาเปนแนวทางที่พัฒนาอยางไมเปนแบบแผนจากการสรางสรรคของกลุมแนวรวมศิลปน
แหงประเทศไทยในชวงหลัง 14 ตุลาฯ 16 สัญลักษณของธงชาติไทยที่ปรากฏขึ้นบนผลงานจึงเปน
เรื่องที่เกี่ยวพันกับเหตุการณทางการเมืองอยางเดนชัด
ธงชาติไทยในผลงานของศิลปนที่เลือกนํามาศึกษานี้จึงเปนสัญญะที่สําคัญอันนําไปสู
เนื้อหาที่ไมสลับซับซอน เพราะหากไดรับทราบถึงประวัติศาสตรความเคลื่อนไหวทางการเมืองของ
ไทย ก็ ย อ มจะเข า ใจว า ศิ ล ป น ได ใ ช สั ญ ลั ก ษณ ธ งชาติ ไ ทยเป น ตั ว สื่ อ สารถึ ง ความเป น ชาติ ที่ มี
การเมืองเปนกลจักรที่สําคัญยิ่ง ชาตินิยมที่เปนมายาคติบรรจุในภาพธงชาติไทยในผลงานประเภท
นี้จึงเปนชาตินิยมที่ถูกผูกขาดกับการเขารวมตอสูของเหลามวลประชาชนและนํามาซึ่งการสูญเสีย
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาการสูญเสียในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนตัวสรางชาตินิยมใหกับ
สัญลักษณของธงชาติไทย และถึงแมวาบางครั้งความเปนชาติในเหตุการณทางการเมืองอาจจะ
มิไดมีความเขมขนรุนแรง อาทิ เหตุการณพฤษภาทมิฬ 35 แตเมื่อศิลปนนําสัญลักษณของธงชาติ
ไทยซึ่งแสดงอัตลักษณของความเปนชาติไทยมานําเสนอผลงานดังกลาว จึงถือเปนลูกผสมระหวาง
แนวคิดชาตินิยม (Nationalism) และศิลปะเพื่อการเมือง (Art for politics) ผานรูปลักษณที่ปรากฏ
จากที่ไดกลาวมาขางตนเมื่อจําแนกผลงานสรางสรรคศิลปะรวมสมัยที่มีธงชาติไทยที่มีเนื้อหา
สะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน จะประกอบไปดวยศิลปนและผลงานศิลปะ
ตามตารางที่ 9 นี้
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ตารางที่ 9 รายชื่อศิลปนและผลงานประเภทสะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ลําดับที่

ชื่อศิลปน

1

โชคชัย ตักโพธิ์

2

ประเทือง เอมเจริญ

3

กัญญา เจริญศุภกุล

ชื่อผลงาน
ก อ นและหลั ง 6 ตุ ล า
19
บารักชาติ
รัฐธรรมนูญ
ธง-พฤษภา 2535
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 1
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 2
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 3
ธง-พฤษภาคม 2535
No. 4
ธง-ความหวัง
ธง- 17-20 พฤษภา
2535
ธง- สาบสู ญ พฤษภา
2535
ธง-ซากปรั ก หั ก พั ง พฤษภาคม 2535
พฤษภาคมสีดํา
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ดื อ น
ตุลาคม 2516

4

พิษณุ ศุภนิมิตร

5

อํานาจ เย็นสบาย

5

อํานาจ เย็นสบาย

6

สิ น ธุ ส วั ส ดิ์ ยอดบาง สะบัด
เตย
สะบัดชัย 3

History III

ขนาด
(ซม.)

ปที่สราง
(พ.ศ.)

สีน้ํามัน

122 x 90

2519

สีน้ํามัน
สีน้ํามัน
สีอะคริลิค

154 x 137 2519
80 x 70 2541
90 x 115 2535

สีอะคริลิค

90 x 170

2535

สีอะคริลิค

90 x 160

2535

สีอะคริลิค

90 x 170

2535

สีอะคริลิค

90 x 225

2535

สีอะคริลิค
โมโนพริ้นบน
กระดาษสา
โมโนพริ้นบน
กระดาษสา

90 x 225

2535

เทคนิค

232 x 167 2535
232 x 167 2535

สีอะคริลิค

255 x 90

เทคนิคผสม

150 x 200 2535

สีน้ํามัน

98 x 148

สีน้ํามัน
สีอะคริลิค
สีอะคริลิค

2535

2528

ไมทราบป
ที่สราง
60 x 90 2547
60 x 90 2547
50 x 60
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1. โชคชัย ตักโพธิ์ ผลงานจิตรกรรมชื่อ “กอนและหลัง 6 ตุลา 19” ของโชคชัย ตัก
โพธิ์ ไดใชธงชาติไทยเปนสวนประกอบขององคประกอบรอง แตกลับเปนสวนที่ชวยใหความเขมขน
ในผลงานดูโดดเดนไมนอย ธงชาติไทยที่ปรากฏยอมเกี่ยวโยงกับการใชธงชาติไทยในเหตุการณ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในชวง เหตุการณ 6 ตุลาฯ 19 ซึ่งเปนความขัดแยงทางแนวคิด และ
แนวคิดชาตินิยมก็เปนเหตุอันสําคัญที่นําไปสูอุบัติเหตุทางการเมืองที่คาดไมถึง
ธงชาติในผลงานชิ้นนี้ศิลปนจงใจที่ใชเพื่อสะทอนเหตุการณทางการเมือง การปลุก
สํานึกชาตินิยมของรัฐ โดยใชธงชาติไทยเปนสัญญะของความเปนชาติไทย ซึ่งแมธงชาติในผลงาน
นี้จะเต็มไปดวยความคลุมเครืออยูไมนอยวาแทที่จริงศิลปนตองการสื่อสารอะไร แตจากบริบทของ
ชื่อผลงานและสัญลักษณอื่น ๆ แลว ศิลปนตองการสะทอนความเปนไปทางการเมืองอันมีชาตินยิ ม
เปนแกนกลางของเหตุการณดังกลาวทั้งหมด ความสูญเสียที่เกิดขึ้นสํานึกความเปนชาติก็มีสวน
สําคัญที่นําไปสูโศกนาฏกรรมดังกลาวอยางยากที่จะแกไข
2. ประเทือง เอมเจริญ ผลงานจิตรกรรม“บารักชาติ” และ “รัฐธรรมนูญ” ของ
ประเทือง เอมเจริญใชสัญลักษณธงชาติไทยเปนสวนประกอบที่สําคัญที่ชวยสนับสนุนเนื้อหา
ผลงานใหมีความเชื่อมโยงกับบริบทบทชาตินิยมไทย โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรม “บารักชาติ” ที่มี
ทั้งรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาที่สะทอนถึงผลเสียอันเกิดจากชาตินิยมที่รุนแรงจนนําไปสูการ
สูญเสีย ซึ่งในกรณีนี้ศิลปนหมายถึงเหตุการณลอมปราบนักศึกษาและผูชุมนุมเหตุการณ 6 ตุลาฯ
19 ธงชาติจึงนําไปสูความหมายประสมระหวางชาตินิยมและความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในขณะที่ “รัฐธรรมนูญ” เปนผลงานที่สิลปนจงใจนําเสนอเพื่อสะทอนความเคลื่อน
ไหวทางการเมืองภาคประชาชนเปนสําคัญ ในกรณีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนป พ.ศ. 2540 ซึง่ เปน
ผลอันเนื่องมาจากกรณีเหตุการณจลาจลในเดือนพฤษภาคม 2535 อีกดวย ดังนั้นธงชาติที่ปรากฏ
จึงเปนการแสดงสัญญะของชาติไทยโดยตรงอันเชื่อมโยงกับบทบาททางการเมืองของธงชาติไทย
เองดวยเชนกัน
3. พิษณุ ศุภนิมิตร “พฤษภาคมสีดํา” ของพิษณุ ศุภนิมิตร ใชสัญลักษณธงชาติไทย
จากภาพประกอบหนังสือที่เกี่ยวกับการชุมนุมในชวงเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งเปนภาพธงชาติ
ไทยอยูบนฝูงมวลชน ซึ่งเมื่อประกอบเขากับสวนตาง ๆ ในผลงาน จะทําใหสัญลักษณของธงชาติ
ไทยเป น ตั ว เชื่ อ มโยงความเป น ชาติ นิ ย มที่ ยึ ด โยงกั บ ความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งอย า ง
ตรงไปตรงมา ศิลปนนําขอมูลภาพธงชาติที่ใชในสื่อสิ่งพิมพที่นําเสนอภาพเหตุการณชุมนุมในชวง
เดือนพฤษภาคม 2535 จริง ๆ มาใชสื่อสารถึงการใชธงชาติไทยในบริบทของการเมือง ซึ่งในที่นี้เปน
การเมืองภาคพลเมืองหรือภาคประชาชนมากกวาการเมืองของชนชั้นผูนํา
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4. กัญญา เจริญศุภกุล ผลงานชุด “ธง” ของกัญญา เจริญศุภกุลที่นํามาศึกษา
ประกอบไปดวยผลงานชื่อ “ธง-ซากปรักหักพัง -พฤษภาคม 2535”, “ธง-ความหวัง”, “ธงพฤษภาคม 2535”, “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 1”, “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 2”, “ธงพฤษภาคม 2535 No. 3 ”, “ธง-พฤษภาคม 2535 No. 4”, “ธง- 17-20 พฤษภา 2535” และ“ธงสาบสูญ พฤษภา 2535” เปนผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพที่ศิลปนตองการใชสัญลักษณของธง
ชาติไทยโดยตรงเปนสัญญะที่บอกเลาเนื้อหาของผลงานผานทัศนธาตุที่เนนถึงความเคลื่อนไหวดู
แลวเกิดความรูสึกที่สั่นสะเทือนมากกวาจะใหคุณคาในเชิงของความสงบรมเย็น
ศิลปนนําเนื้อหาที่เกี่ยวกับเหตุการณจลาจลเดือนพฤษภาคม 2535 มาเปนขอมูล
ในการนําเสนอ เพื่อเปนการสะทอนถึงการตอสูและการสูญเสียของชีวิตประชาชนชาวไทยใน
เหตุการณดังกลาว ศิลปนใชธงชาติไทยเปนสัญลักษณของชาติไทย และยังเปนสัญลักษณของ
ประชาชนชาวไทยไปดวยในตัว ซึ่งฝแปรงในผลงานศิลปนใชฝามือในการละเลงสีเพื่อการตอบสนอง
อยางฉับพลันระหวางอารมณความรูสึก (Emotional) ของศิลปนกับการแสดงออกทางทัศนธาตุ
(Visual Element) ซึ่งการปดปายสีดวยมือทําใหธงชาติที่ปรากฏเปนธงชาติที่มิใชขอบคมแบบ
ผลงานของนที อุตฤทธิ์ แตเปนแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสม (Expressionism) ที่แสดงความหมาย
เชิงอารมณที่รุนแรง ตรงนี้อาจจะเชื่อมโยงไปถึงภาพถายในเหตุการณ 14 ตุลาฯ 16 ที่เปนภาพธง
เปอนเลือดผูเสียชีวิต (กรณีภาพถายศพของนายจิระ บุญมาก) อันทําใหภาพธงเกิดความหมายที่
ตางไปจากปกติ
ธงชาติไทยในผลงานชุดที่นํามาศึกษานี้จึงเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากเหตุการณ
เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง ซึ่ ง แม ภ าพและความหมายสั ญ ญะของธงชาติ จ ะเป น ไปในเชิ ง ลั ท ธิ
ชาตินิยมก็ตาม แตผลงานชุดดังกลาวกลับแสดงความสัมพันธของธงชาติไทยกับบทบาทความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองไดอยางประสบความสําเร็จสูงสุด
5. อํานาจ เย็นสบาย ผลงาน“ประชาชนในเดือนตุลาคม 2516” และ“History III”
ของอํานาจ เย็นสบาย เปนการใชธงชาติไทยในการอางอิงถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยาง
เด น ชั ด ศิลป น จงใจละเลยการปลุก ระดมความรูสึ ก ชาตินิย มผา นการตั้ ง ชื่อ ผลงาน และเจาะ
ประเด็นไปที่การสะทอนความรูสึกสวนตัวที่มีตอเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค
ประชาชนเปนหลัก อีกทั้งยังเลือกการแสดงออกทางทัศนธาตุผานรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสมมา
กกวาจะแสดงความงามทางรูปทรงแบบฟอร มอลลิสม ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงอารมณความรูสึก
อยางรุนแรงและเดนชัดในกรณีเหตุการณทางการเมืองที่สิลปนไดอางอิง
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6. สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย ผลงานจิตรกรรม“สะบัด” และ“สะบัดชัย 3” ของสินธุสวัสดิ์
ยอดบางเตย มุงนําเสนอในเชิงทางการเมืองเปนหลัก ศิลปนใชธงชาติไทยในการเปนสัญลักษณ
หนึ่งของการแสดงความเปนชาติไทยที่เกี่ยวพันธกับระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แม
ศิลปนจะมิไดเชื่อมโยงเหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองใดเปนพิเศษ แตก็ไดใชสัญลักษณ
ของดอกไมซึ่งสามารถตีความใหหมายถึงความหวัง และอนุสาวรียประชาธิปไตยสามารถจะ
ตีความไดถึงเรื่องการเมืองไทย เมื่อนํามาควบคูกับธงชาติไทยจึงนําไปสูความหมายที่เกี่ยวของกับ
การเมืองอยางชัดเจนมากกวาการสื่อสารในเรื่องปลุกระดมแบบลัทธิชาตินิยม
จากผลงานศิลปะของศิลปนที่สรางสรรคผลงานศิลปะออกมาในแนวทางสะทอนความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ซึ่งมีรูปแบบสวนใหญเปนผลงานจิตกรรมและภาพพิมพ
แบบ 2 มิติทั้งสิ้น ทั้งนี้อาจจะเปนความสัมพันธเชิงเนื้อหาที่เปนเรื่องของความรูส กึ ของศิลปนทีม่ ตี อ
เหตุการณความเคลื่อนไหวทางการเมืองเปนปจจัยทําใหผลงานที่ปรากฏเปนลักษณะสะทอน
ความรูสึกมากกวาจะสรางประเด็นใหขบคิดในแบบสะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย จึง
ทําใหศิลปนเลือกที่จะถายทอดผลงานแบบฉับพลันและโดยตรงซึ่งไมผานกระบวนการที่ซับซอนจน
บดบังความกระจางชัดในเนื้อหาดังกลาว
การใช ธ งชาติ ไ ทยในผลงานประเภทนี้ ศิ ล ป น ให คุ ณ ค า ของธงชาติ ไ ปในเชิ ง สื่ อ
ความหมายทางออมอันเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมือง ศิลปนอาจจะตั้งชื่อผลงานของ
ตัวเองใหสอดคลองกับเหตุการณทางการเมืองที่กลาวอาง หรือในผลงานศิลปะเองอาจจะถูกสราง
สัญลักษณอื่น ๆ อันสื่อความหมายถึงเนื้อหาทางการเมือง เชน อนุสาวรียประชาธิปไตย เปนตน
หรืออาจจะมีเพียงภาพธงชาติไทยอยางเดียวเทานั้น หากแตใชวิธีการแสดงออกทางทัศนธาตุที่
นําไปสูการเชื่อมโยงกับชื่อและแนวคิดของผลงานเชน ผลงานของกัญญา เจริญศุภกุล เปนตน
โดยสรุปแลวแมวาการใชสัญลักษณธงชาติไทยในผลงานของศิลปนที่นํามาศึกษาจะมี
มิติหลักเชื่อมโยงกับลัทธิชาตินิยมไทย แตสําหรับการศึกษานี้สามารถที่จะแบงประเภทไดเปน 3
กลุม คือ การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย
และสะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ซึ่งผลงานแตละชิ้นไดแสดงรหัสที่ตาง ๆ
กัน รหัสตาง ๆ ที่ปรากฏในผลงานถือเปนปจจัยที่สําคัญในการศึกษาเพื่อจําแนกประเภทและทําการ
วิเคราะห ซึ่งไมวาผลงานของศิลปนทานไหนจะมีผลงานอยูในประเภทตามเนื้อหาการใชธงชาติไทย
กลุมใดก็ตามแตสิ่งที่สําคัญคือสัญญะของธงชาติไทยทุกผลงานคือการสื่อแทนความหมายถึงความ
เปนชาติไทยที่ประจักษแจงอยูบนผืนธงชาติไทยหรือธงไตรรงคเปนสําคัญ

บทที่ 5
บทสรุป
ธงชาติ คือ ธงที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณในการบงบอกความเปนชาตินั้น 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 การประดังธงชาติไทยรวมกับธงอื่น 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 ของประเทศฝรั่งเศสมาใชเปนสวนหนึ่งในการเลาเนื้อหา
ที่ สํ า คั ญ อั น เกี่ ย วข อ งกั บ คงวามเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งในห ว งสมั ย ป ค.ศ. 1830 ซึ่ ง ผลงาน
ดังกลาวเปนเสมือนการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตรผานผลงานทางทัศนศิลปไดอยางทรง
พลังและโดดเดน ธงชาติฝรั่งเศสไดแสดงอัตลักษณความเปนชาติอันเกี่ยวโยงกับการปฏิวัติทาง
การเมือง ทําใหผลงานชิ้นนี้มีมายาคติอันเกี่ยวกับการตอสูและการปฏิวัติทางการเมืองอยางโดดเดน
มากที่สุด
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ในขณะที่ผลงานจิตรกรรมผสม “ธงสามผืน” (Three Flags) ของแจสเปอร จอหน
(Jasper Johns, Jr.) ศิลปนยุคสมัยใหมไดใชธงชาติอเมริกันในการสรางสรรคภาพธงชาติอันนา
ฉงนที่ ป รากฏเป น เพี ย งผื น ธงชาติ 3 ผื น ซ อ นกั น และไม แ สดงมุ ง เนื้ อ หาเรื่ อ งราวใด ๆ ผ า น
สัญลักษณที่นอกเหนือจากธงชาติอเมริกัน ศิลปนมุงแสดงภาพธงชาติในเชิงสะทอนความซ้ําซาก
สังคมแบบประชานิยม (Pop Culture) ที่ลัทธิชาตินิยมกลายเปนเรื่องที่ถูกกลาวอางอยางเปน
ประจําในยุคสมัยนั้น (ซึ่งคือยุคสงครามเย็น: ทศวรรษที่ 1950s-1980s)
เมื่อกลับมาพิจารณาธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานศิลปะแลวจะพบวาผลงานของกลุม
แนวรวมศิลปนแหงประเทศไทยในชวง พ.ศ. 2516-2519 เปนกลุมแรกที่มีผลงานศิลปะที่ปรากฏธง
ชาติไทยอยางชัดเจน ผลงานในกลุมนี้ศิลปนนําเสนอผลงานในรูปแบบตัดทอนรูปทรง โดยเนน
ภาพลักษณที่คลายกับผลงานกลุมงานศิลปะเพื่อการเมือง ศิลปนนําขอมูลการสรางสรรคมาจาก
ภาพถาย นิตยสาร บทบันทึก และความทรงจําจากการเขารวมชุมนุมมาเปนแรงบันดาลใจที่สําคัญ
ซึ่งธงชาติไทยในผลงานในกลุมนี้เปนสิ่งที่สะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องอยูกับการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองโดยเฉพาะกรณีภาพเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และโปสเตอรทางการเมืองในชวง
กอนเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งเปนการสื่อสะทอนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่องกับความเปนชาติ
และความรักชาติโดยตรงในกรณีตอตานอํานาจเผด็จการของรัฐทหารและการตั้งฐานทัพอเมริกัน
ในประเทศไทย ณ หวงเวลานั้น
สําหรับผลงานศิลปะรวมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณธงชาติไทยอันเปนสิ่งสําคัญที่สุดใน
การศึกษานี้ไดคัดเลือกศิลปน 20 ทานมาทําการศึกษาคือโชคชัย ตักโพธิ์, ประเทือง เอมเจริญ,
กัญญา เจริญศุภกุล, พิษณุ ศุภนิมิตร, อํานาจ เย็นสบาย, สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย, เกียรติศักดิ์ ผลิ
ตาภรณ, สุวิชาญ เถาทอง, สุรสิทธิ์ เสาวคง, ไพรวัลย ดาเกลี้ยง, พิชิต ไปแดน, เทิดเกียรติ หวังวัชร
กุล, เทอดศักดิ์ พลซา, นที อุตฤทธิ์, นพไชย อังควัฒนะพงษ, มานิตย ศรีวานิชภูมิ, สันติ ทองสุข,
วสันต สิทธิเขตต, สาครินทร เครือออน และ สุธี คุณาวิชยานนท ซึ่งประกอบไปดวยผลงานศิลปะที่
แตละทานมีจํานวนไมเทากันรวม 63 ชิ้น
การวิ เ คราะห ผ ลงานศิ ล ปะร ว มสมั ย ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ ธ งชาติ ไ ทยครั้ ง นี้ ไ ด ใ ช ท ฤษฎี
จุดมุงหมายของการสรางสรรคของศิลปนตามหลักทฤษฎีของ เอ็ดมันด เบิรก เฟลดแมน (Edmund
Burke Feldman) ประกอบในการวิเคราะหทางดานรูปแบบการสรางสรรคอันประกอบไปดวย
1. ผลงานแบบฟอรมอลลิสม (Formalism)
2. ผลงานแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism)
3. ผลงานแบบอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism)
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และใช สมมุ ติฐ านการใชธ งชาติไ ทยในบริ บ ทที่ เ กี่ย วข อ งกับ ชาตินิย มในสั ง คมไทย
ประกอบการวิเคราะหทางดานแนวคิดการสรางสรรคอันประกอบไปดวย
1. เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทย
2. สะทอนประเด็นความเปนชาติในสังคมไทย
3. สะทอนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ซึ่งผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะหศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณธงชาติไทยสามารถ
แสดงออกมาอยางชัดเจนเปนระบบตามตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 สรุปการวิเคราะหศิลปะรวมสมัยที่มีสัญลักษณธงชาติไทยตามรายชื่อของศิลปน
จุดมุงหมายของ
การสรางสรรค
ของศิลปน
ฟอรมอลลิสม
เอ็กซเพรสสิวิสม
การใช
(Formalism)
(Expressivism)
ธงชาติไทย
ในบริบท
ของชาตินิยม
เทิดพระเกียรติ
1. เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ
สถาบันพระมหา 2. สุวิชาญ เถาทอง
กษัตริยไทย
3. สุรสิทธิ์ เสาวคง
4. ไพรวัลย ดาเกลี้ยง
5. พิชิต ไปแดน
6. เทิดเกียรติ หวังวัชรกุล
7. เทอดศักดิ์ พลซา
สะทอนประเด็น
1. สันติ ทองสุข
ความเปนชาติ
ในสังคมไทย

อินสตรูเมนทัลลิสม
(Instrumentalism)

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
สะทอนความ
เคลื่อนไหวทาง
การเมืองภาค
ประชาชน

ฟอรมอลลิสม
(Formalism)

เอ็กซเพรสสิวิสม
(Expressivism)

อินสตรูเมนทัลลิสม
(Instrumentalism)

1. โชคชัย ตักโพธิ์
1. กัญญา เจริญศุภกุล
2. ประเทือง เอมเจริญ
2. อํานาจ เย็นสบาย
3. พิษณุ ศุภนิมิตร
4. สินธุสวัสดิ์ ยอดบางเตย

จากตารางที่ 10 สามารถสรุปการวิเคราะหผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณธงชาติไทยได
เปน 5 กลุม คือ
1. ผลงานศิลปะแบบฟอรมอลลิสม (Formalism) ที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริยไทย ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย มีแรงบันดาลใจ
ดานรูปแบบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยเนื้อหาในการนําเสนอการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริยยอมสอดคลองกับรูปแบบที่เนนใหผูดูเกิดความเขาใจอยางงาย ๆ เปนผลงานที่แสดงออก
ในแงมุมที่ดีงามเทานั้น (Positive) จะไมวิพากษวิจารณใด ๆ ในแงมุมที่ตรงกันขาม ธงชาติไทยที่
ปรากฏในผลงานจะเปนสวนสนับสนุนแนวคิดเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไทยไดอยาง
ทรงประสิทธิภาพ
2. ผลงานศิลปะแบบฟอรมอลลิสม (Formalism) ที่สะทอนความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองภาคประชาชน ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่เนนรูปทรงที่ลดทอน
จากความเป น จริ ง อยู ใ นระดั บ หนึ่ ง แต ก ารลดทอนนั้ น ก็ ยั ง คงสามารถสื่ อ สารถึ ง ภาพตั ว แทน
(Representation) ของสิ่งที่มีจริง เชน ธงชาติไทย อนุสาวรียประชาธิปไตย สวนตาง ๆ ของรางกาย
ของมนุษย เปนตน ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสื่อถึงเรื่องราวกันเกี่ยวโยงกับความเคลื่อนไหวทาง
การเมืองภาคประชาชนโดยที่ธงชาติไทยเปนรหัสที่สําคัญในการสรางสรรคผลงาน
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3. ผลงานศิลปะแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) ที่สะทอนประเด็นความ
เปนชาติในสังคมไทย ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่เนนความเคลื่อนไหวทาง
ทัศนธาตุที่เดนชัด ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาชาตินิยม ศิลปนเลือกที่จะใชวิธีการสรางภาพ
ความรุนแรงและความเคลื่อนไหวโดยใชทักษะทางการสรางสรรคในการสรา งภาพที่บอกเลา
เรื่องราวไดอยางตรงไปตรงมา โดยที่ธงชาติไทยเปนเสมือนสัญญะอันสําคัญในการเชื่อมโยงภาพที่
ปรากฏกับแนวคิดชาตินิยมไดอยางดี
4. ผลงานศิลปะแบบเอ็กซเพรสสิวิสม (Expressivism) ที่สะทอนความเคลื่อนไหว
ทางการเมื อ งภาคประชาชน ผลงานของศิ ล ป น ในกลุ ม นี้ มี รู ป แบบการนํ า เสนอที่ เ น น ความ
เคลื่อนไหวและความรุนแรงทางทัศนธาตุเปนหลัก ทั้งนี้เพื่อถายทอดอารมณความรูสึกที่มีตอ
ประสบการณการตอสูทางการเมืองภาคประชาชนที่เขมขนเดนชัด รอยฝแปรงอันหยาบที่เห็นชัด
เปนสิ่งที่เชื่อมโยงไปสูเรื่องราวอันเห็นเหตุการณรุนแรงทางการเมือง ศิลปนใชทัศนธาตุเพื่อสอดรับ
กับประเด็นของเนื้อหา ธงชาติที่ปรากฏในผลงานสัมพันธกับแนวคิดชาตินิยมและความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองอยางนาสนใจ
5. ผลงานศิลปะแบบอินสตรูเมนทัลลิสม (Instrumentalism) ที่สะทอนประเด็น
ความเปนชาติในสังคมไทย ผลงานของศิลปนในกลุมนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย ไมวา
จะเปนจิตรกรรม ภาพถาย และสื่อประสม ศิลปนนําเนื้อหาแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทยเปนตัวตั้ง
และสรางสรรคผลงานงานขึ้นมาตามปจจัยของเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งผลงานในลักษณะนี้ยอมไมคํานึงถึง
รูปแบบที่ตายตัว แตเนนไปที่ความเขมขนในการวิพากษวิจารณแนวคิดชาตินิยมผานผลงานศิลปะ
โดยที่ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานเปนรหัสที่เชื่อมโยงกับแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทยโดยตรง ธง
ชาติไทยที่ปรากฏจึงไมเพียงแตเปนภาพลักษณทางภายนอกเทานั้นหากแตยังเปนภาพตัวแทนของ
แนวคิดชาตินิยมไทยอีกดวย
จากการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหสัญลักษณของธงชาติไทยในศิลปะรวมสมัย ทํา
ใหพ บว า จุ ดมุ ง หมายการสร างสรรคข องศิลปน กับประเด็น แนวคิด การใชธ งชาติไ ทยในบริ บ ท
ชาตินิยมมีความสัมพันธและสามารถวิเคราะหไดเปนหมวดหมู ซึ่งความสัมพันธดังกลาวไมได
เปนไปในลักษณะของความบังเอิญแตเปนจุดประสงคของศิลปนที่ใชทัศนธาตุ (Visual Element)
เพื่อแสดงออกใหสอดคลองตามปจจัยของแนวเรื่องนั้น ๆ ธงชาติไทยจึงแปรจากภาพสัญลักษณ
ไปสูรหัสในการสื่อสาร รหัสดังกลาวมีหนาที่ในการที่จะใหผูดูเกิดความเขาใจสาระของผลงาน
แมวาผลงานของศิลปนบางทานจะออกมาในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรมและศิลปะนามธรรม 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 และความเคลื่อนไหวทางการเมืองไทย
ผานผลงานศิลปะรวมสมัยไดอยางสมบูรณ.
ขอเสนอแนะ
1. วิทยานิพนธชิ้นนี้เปนการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหผลงานศิลปะรวมสมัยที่
ปรากฏสัญลักษณของธงชาติไทยของศิลปนไทยจํานวน 20 ทาน ซึ่งอาจจะยังมิไดรวบรวมผลงาน
อยางครบถวนสมบูรณที่สุด ทั้งนี้อาจจะตองใชระยะเวลาจํานวนมากในการเสาะแสวงหาผลงาน
ตกหลนที่ไมทราบจํานวน
2. วิทยานิพนธชิ้นนี้ทําการวิเคราะหดวยทฤษฎีจุดมุงหมายการสรางสรรคของศิลปน
และสมมุติฐานการใชธงชาติไทยในบริบทชาตินิยมเทานั้น ดังนั้นอาจจะมิไดวิเคราะหดวยทฤษฎี
อื่น ๆ จึงถือเปนการเปดโอกาสใหกับนักวิจัยทานอื่น ๆ ทําการศึกษาและวิเคราะหดวยทฤษฎีที่ตาง
จากงานวิจัยชิ้นนี้ไดในอนาคต
3. วิทยานิพนธชิ้นนี้อาจจะอยูในขอบเขตของการศึกษาความสัมพันธระหวางศิลปะ
ชาตินิยม และสัญลักษณธงชาติไทย ดังนั้นจึงมิไดศึกษาวิเคราะหในบริบทใดเปนสําคัญที่สุด
แตเนนความเชื่อมโยงของโครงสรางที่เกี่ยวของกับความสัมพันธดังกลาว ดังนั้นหากในอนาคตมี
ผู วิ จั ย อื่ น ที่ ทํ า การวิ จั ย ในแนวทางอื่ น ๆ ก็ จ ะถื อ เป น เกี ย รติ อ ย า งสู ง กั บ ผลงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ด ว ย
เชนเดียวกัน
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France
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Mail Art Festival 2009, Shah Alam Gallery, Shah Alam, MALAYSIA
The 2nd Bangkok Triennial International Print and Drawing
Exhibition, Bangkok
นิทรรศการศิลปกรรมโดยกองทุนสงเสริมการศึกษาการสรางสรรคศิลปะ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท
นิทรรศการศิลปะในโอกาสครบรอบ 117 ป ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี
ณ พระนครบาร แอนด แกลเลอรี่
International festival of artistic documentaries and photographic
arts (ART AIUD 09, Vth edition), Romania
นิทรรศการศิลปะ “In the mood of Black & sometimes Blue”,
หิมพานตอารตเทอมินัลแกลลอรี่
International Mail Art Project “WOMEN'S ISSUES”, COLOMBIA
นิทรรศการศิลปะ “คิดถึงอาจารยศิลป ครั้งที่ 2”
ณ พระนครบาร แอนด แกลเลอรี่
นิทรรศการศิลปะ “74 ป ปรีชา อรชุนกะ ศิลปนอาวุโส”
ณ พระนครบาร แอนด แกลเลอรี่

บทความชื่อ “เพศ: ใครเปนผูมอบให” ลงสูจิบัตรโครงการศิลปกรรม
Brand New 2009
บทความชื่อ “Young in Thai Contemporary Art: Brand new:
แปลงเพาะเมล็ดพันธุศิลปะ” นิตยสาร Fine Art ปที่ 6 ฉบับที่ 55
ประจําเดือนพฤษภาคม 2552
ขอเขียนชื่อ “Toy Story: เรื่องเลาจากเยาววัย” ลงสูจิบัตรนิทรรศการ
Toy Story โดยอาทิตย อมรชร ระหวางวันที่ 4-27 กันยายน 2552
ณ The Gallery, กรุงเทพฯ
บทความชื่อ “สารัตถะแหงความช้ําชอกของจิตที่วิปริต” สูจิบัตร
นิทรรศการจิตรกรรม-ชุด Trauma 101 โดย เฉลิมพล รัตนโกศลวัฒน.
ณ. The Galleryบทความชื่อ “การเดินทางไปทําบุญของศิลปนหนุม

205

2553

2554

ผูรุมรวยในเสนสี” สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมชุด ปรัชญา ชีวิต ปริศนา
โดย มณตรี มุงคุณ. ณ. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลป, กรุงเทพฯ
บทความชื่อ “เปลือยรางสูแกนกลาง” สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะรวมสมัย
“LOWWRONG: (UN) COVER” โดย จิตตสิงห สมบุญ และ
ทวีศักดิ์ ศรีทองดี Creative House BANGKOK inspired by TOYOTA
บทความชื่อ “เรื่องของอายิโนะกับราฮวม” สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ
SEE-FOOD โดย วีรพงษ ศรีตระกูลกิจการและสุวิทย มาประจวบ
ณ Creative House BANGKOK inspired by TOYOTA

