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 การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงค์ของการวิจัย 3 
ประการ คือ 1.เพ่ือศึกษาผลสะท้อนบริบทของการเมือง  และวฒันธรรมในสงัคมไทยท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์การเมืองการปกครองจากผลงานจิตรกรรม  2.เพ่ือศึกษาเหตุผลท่ีศิลปินเลือกเนือ้หา
สาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์การเมืองการปกครองในประเทศไทย  มาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และ 
3. เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการ  และกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินท่ีนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมเพ่ือแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทย 
 ผลของการศึกษาวิจัยภาพผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์
การเมืองการปกครองในประเทศไทยครัง้นีพ้บว่า  1. เนือ้หาสาระในภาพผลงานจิตรกรรมได้
สะท้อนภาพพฤติกรรมการปฏิบตัิตนของนักการเมืองไทย  ซึ่งได้กลายเป็นสงัคมและวฒันธรรม
หนึ่งของประเทศท่ีกําลงัแทรกซมึ  กดักร่อน  และกลืนกินสงัคมวฒันธรรมเดิมท่ียดึถือแนวทางการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนา  โดยวิธีการแบ่งแยกประชาชนเป็นฝักฝ่าย  แบ่งแยก
ประเทศออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือสร้างฐานอํานาจในการแย่งชิงขึน้เป็นผู้ นําทางการเมืองในการบริหาร
และปกครองประเทศ  การกระทําดังกล่าวนีน้ับเป็นการนําพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งความ
แตกแยกในสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างเด่นชัดและยังชีใ้ห้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมของ
นกัการเมืองเป็นรูปแบบของสงัคมและวฒันธรรมใหม่ท่ีกําลงัทําลายทําร้าย  สงัคมและวฒันธรรม
อนัดีงาม  และความมัน่คงของประเทศ  2. ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน  เป็นผู้ ร่วมสมยักบัเหตกุารณ์
ทางการเมือง ได้นําประสบการณ์มาถ่ายทอดเนือ้หา สาระลงในภาพจิตรกรรม เพ่ือบนัทึกประวตัิศาสตร์  
เพ่ือบอกเล่าความจริง และกระตุ้ นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยท่ีเกิดจากสังคมและ
วฒันธรรมทางการเมือง ซึ่งกําลงัทําลายสงัคม วฒันธรรม และความมัน่คงของประเทศ  โดยผ่าน
ภาษาภาพ 3. ศิลปินได้ถ่ายทอดเนือ้หาสาระลงในภาพผลงานจิตรกรรมผ่านมมุมองตามความคิด  
ความรู้สึกในเหตกุารณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัการเมืองท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมและวฒันธรรมไทยโดยตรง
ด้วยการถ่ายทอดภาพและเร่ืองราวในลักษณะการเปรียบเทียบด้วยการใช้ภาพตวัแทน และ
เปรียบเปรยด้วยภาพล้อเลียนบุคลิคของบุคคลที่กล่าวถึงและภาพที่เป็นสื่อสญัลกัษณ์ต่าง ๆ  
เช่น ภาพสตัว์ ลวดหนาม พานรัฐธรรมนญู รถถงั เป็นต้น โดยใช้ส่ือวสัด ุสีนํา้บนกระดาษ สีนํา้มนั 
และสีอะคริลคิบนผ้าใบ  สีนํา้และปากกาหมกึดําบนกระดาษ  ฯลฯ 
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The objectives of this research are threefold.  Firstly, it is intended to study the 
reflection of political situations in social, political, and cultural contexts in paintings.  
Secondly, this research investigates the rationale behind in reflecting political situation  
in Thailand through artists’ creation of paintings.  Thirdly, techniques and processes in 
creating paintings which reflect Thailand’s political situations are examined.   

Findings of the research in Thailand’s politics in paintings show that: 1) the contents 
in the paintings reflected behaviors of Thailand’s politicians which have gradually turned 
out to be the culture of the society.  The society which used to respect religions’ lessons 
as their ways of behaving has been changing into transformation crisis.  Thailand’s 
political turmoil has divided the country.  The consequence has hindered peaceful and 
reconcile situation in Thai society and the culture. 2) The artists who have lived with 
these political situations shared their experiences through their creating of paintings in 
order to record the situations in the history, tell stories, and warn the citizens about the 
results of political conflicts which have been destroying the society, its culture and 
security of the country.  3) The artists expressed their opinions through the contents of 
their paintings, and their feelings about effects of political conflicts towards Thailand’s 
society and culture by using metaphor and caricatures of situations, people and their 
personalities.  The artists also applied symbolism of the situations through the uses of 
materials, oil painting, acrylic painting, watercolor painting and black ink on paper.   
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 2  ตระกลู ลีลาพีระพนัธ์  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  51 
 3  ตระกลู ลีลาพีระพนัธ์  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  51 
 4  สงิห์น้อย  ฟสูวสัดิส์ถาพร  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  52 
 5  ตระกลู ลีลาพีระพนัธ์  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  52 
 6   สถาพร  ไชยเศรษฐ์ สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  53 
 7  สนิสวสัดิ ์ ยอดบางเตย  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  53 
 8  มนสั  เศียรสงิห์ สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  54 
 9   ธรรมศกัดิ ์ บญุเชิด  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  54 
 10  สมาชิกแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  55 
 11  สมาชิกแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  55 
 12  สมาชิกแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  56 
 13   สมาชิกแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยสีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  56 
 14  วนักรรมกร โปสเตอร์ ปี 2518  58 
 15  14  ตลุาคม โปสเตอร์ ปี 2518  58 
 16  เพ่ือประชาธิปไตยจงไปใช้สทิธ์ิ  โปสเตอร์ ปี 2518  58 
 17  ลกึวีรชน 14 ตลุา  โปสเตอร์ ปี 2518  58 
 18  เจตนารมณ์  14 ตลุา  โปสเตอร์ ปี 2518  59 
 19  กรรมกรฮาร่า โปสเตอร์ ปี 2518  59 
 20  อํานาจรัฐป่าเถ่ือนโปสเตอร์ ปี 2518  59 
 21   ดว่น  โปสเตอร์ ปี 2518  59 
 22  เดอลาครัวซ์.  Liberty Leading the People. สีนํา้มนับนผ้าใบ  
   ขนาด  330x260 ซ.ม. ปี 2373  32 
 23 ซาลวาดอร์  ดาลี  Soft-Construction with Boiled Bean. สีนํา้มนับนผ้าใบ   
   ขนาด  100x99 ซ.ม.  ปี  2479  33 
 24   ปาโบล ปีกสัโซ.  Guernica.  สีนํา้มนับนผ้าใบขนาด  780x350 ซม. ปี 2480  34 
 



ภาพประกอบ (ต่อ) 
 
ภาพประกอบ   หน้า 
 25  อารี  สทุธิพนัธุ์.  รามเกียรติ์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  78x154  ซม.  ปี 2516  138 
 26  อารี  สทุธิพนัธุ์.  รามเกียรติ์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  79x50  ซม.  ปี 2516  138 
 27  อารี  สทุธิพนัธุ์. รามเกียรติ์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  135x110  ซม. ปี 2522  139 
 28 อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 3.  สีนํา้บนกระดาษ  ปี 2549  140 
 29  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 5.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  ปี 2549  141 
 30  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 9.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  ปี 2549  141 
 31  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 7.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  ปี 2549  142 
 32  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 10.  สีนํา้บนกระดาษ  ปี 2549  142 
 33  ทวี  รัชนีกร. ปีศาจเผดจ็การ.  สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  55.5 x 60 ซ.ม. ปี  2510  150 
 34  ทวี  รัชนีกร. สัตว์สงคราม.  สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  60 x 80 ซ.ม. ปี  2510  150 
 35  ทวี  รัชนีกร.  ฝูงเปรต. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  150x280  ซ.ม.  ปี 2550  152 
 36  ทวี  รัชนีกร.  รุมทึง้. สีนํา้มนับนผ้าใบขนาด  80x100  ซ.ม. ปี 2549  153 
 37  ทวี  รัชนีกร.  การเมืองแบบไทยๆ. หมกึดํา บนกระดาษโบราณ   
   ขนาด  75x100  ซ.ม. ปี 2545  153 
 38 ทวี  รัชนีกร.  สัตว์มนุษย์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  240x440  ซ.ม. ปี 2553  154 
 39 ทวี  รัชนีกร.  หน้าแบนแบนไว้ใจได้กา. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  70x85  ซ.ม.    
   ปี 2548  155 
 40 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์. เลือดเนือ้และหนองที่เหลือจากนักการเมืองกลืนกนิ.  
   สีนํา้มนับนผ้าใบ  ขนาด  80x120  ซม.  ปี  2517  160 
 41 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์. หุ่นไล่กา สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  90x120  ซม.  ปี  2518  161 
 42   พิทกัษ์  ปิยะพงษ์. ความสับสนบนสภา. สีนํา้มนับนผ้าใบขนาด  90x120  ซม.  
   ปี  2519  162 
 43  พิทกัษ์  ปิยะพงษ์. คือประชาธิปไตย 2. สีอะคริลคิบนผ้าใบขนาด 200x300ซม.   
   ปี  2554  163 
 44 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์. เถ่ือน 51(4). สีอะคริลคิบนผ้าใบขนาด  80x90 ซม. ปี 2551  164 
 45  อํานาจ  เยน็สบาย. ชะตากรรม 1 สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 160 x 120 ซ.ม.  
   ปี 2529  170 



ภาพประกอบ (ต่อ) 
 
ภาพประกอบ   หน้า 
 46  อํานาจ  เยน็สบาย. ภาพคนเดอืนตุลาคม 2516.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  
   ขนาด 100 x 150 ซ.ม.  ปี  2537   171 
 47  อํานาจ  เยน็สบาย.  ภาพ  6  ตุลาคม 2519.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  
   ขนาด 160 x 120 ซ.ม.  ปี  2529   172 
 48  อํานาจ  เยน็สบาย. ภาพคนเดอืนพฤษภาทมิฬ. สีนํา้มนับนผ้าใบ   
   ขนาด 120 x 160 ซ.ม.  ปี  2535  173 
 49   อํานาจ เย็นสบาย. เหลืองกับเขียว 2 สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 160 x 120 ซ.ม.    
   ปี  2540  174 
 49 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์.  ว่างเปล่า 1. ปากกาหมกึดําบนกระดาษขนาด 60 x 80 ซ.ม.  
   ปี 2545  179 
 50 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์.  ช่ัวคราว  ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60 x 80 ซ.ม.   
   ปี 2548  180 
 51 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์. 14 ตุลา. ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60 x 80 ซ.ม. 
   ปี 2549  181 
 52 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์.  6 ตุลา. ปากกาหมกึดําบนกระดาษขนาด 60 x 80 ซ.ม.   
   ปี 2550  182 
 53 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ตุลาคม. ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60 x 80 ซ.ม. 
   ปี 2555  183 
 54 สรุพล  ปัญญาวชิระ. ทาํนาบนหลังคน. สีนํา้มนับนแผน่เหลก็ ขนาด  80x150 ซม.   
   ปี  ไมป่รากฏ  188 
 55 สรุพล ปัญญาวชิระ. รอยเลือดของเดอืนพฤษภา. ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ 
   ขนาด  100x120  ซม.  ปี  2549  189 
 56 สรุพล  ปัญญาวชิระ. นายกอานันท์. ดนิสอดําถ่านชาร์โคลบนกระดาษ  
   ขนาด  114x154  ซม.  ปี 2541  190 
 57 สรุพล  ปัญญาวชิระ. 19 กันยายน 2549. ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบขนาด 120x150 ซม.   
   ปี  2549  191 

 



ภาพประกอบ (ต่อ) 
 
ภาพประกอบ   หน้า 
 58 สรุพล  ปัญญาวชิระ.  มันจบจริงหรือ. ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ ขนาด  120x150  ซม.    
   ปี  2549  192 
 59 สมชาย  วชัระสมบตั.ิ ถนนประชาธิปไตย 1. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 100x100 ซ.ม.   
   ปี  2533  196 
 60 สมชาย  วชัระสมบตั.ิ พฤษภาทมิฬ 1. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 80 x 70 ซ.ม.  
   ปี  2535  197 
 61 สมชาย  วชัระสมบตั.ิ  อาหารมือ้สุดท้ายของศลิปิน. สีอะคริลคิบนผ้าใบ  
   ขนาด 200x500 ซ.ม. ปี  2551  199 
 62 สมชาย วชัระสมบตั.ิ  เผาเมือง.  สีอะคริลคิบนผ้าใบ ขนาด 200x200 ซ.ม.  
   ปี  2553  200 
 63 สมชาย  วชัระสมบตั.ิ ปรองดอง 2. สีอะคริลคิบนผ้าใบ ขนาด 100 x 100 ซ.ม.  
   ปี  2553  201 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสาํคัญและที่มาของการวจิัย 
 ศิลปะทุกแขนงมีความสําคัญ และมีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนษุย์ทกุชนชาติทกุศาสนามาทกุยคุทกุสมยั  ศิลปะนัน้กินความหมายกว้างหากจะ
หยิบยกความหมายตามท่ีนกัวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้นัน้มาพิจารณา ก็จะพบว่าการให้คํา
จํากัดความนัน้แตกต่างกันออกไป  บางท่านให้ความหมายในลกัษณะการสรุปรวม บางท่านให้
ความหมายโดยแยกประเภทงานศิลปะออกเป็นแขนง  หรือให้ความหมายในกรอบของความรู้ 
ความเข้าใจท่ีแตกต่างกันออกไป  หากจะกล่าวว่า  ศิลปะ  คือ  ศาสตร์ ๆ หนึ่ง  ท่ีมีบทบาทสําคัญ
อยา่งยิ่งตอ่การดํารงอยูข่องชีวิตมนษุย์ก็คงจะไม่ผิดเพีย้นมากนกั  เน่ืองจากศลิปะนัน้ทําหน้าท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการสื่อสารสาระสําคญัให้กับเพ่ือนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกชนชาติ  ศาสนา  เผ่าพนัธุ์  
และภาษา ให้ได้รับรู้ข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทั่วโลกโดยใช้ศิลปะเป็นส่ือสญัลกัษณ์แทน
ตวัอกัษร  แทนคําพูด   บอกความหมาย  ความรู้สึก  เช่น  ความโศกเศร้า เสียใจ  ความทุกข์ยาก
ความหิวโหย  ความสญูเสีย  ความตาย  ความกลวั  ความโกรธ  ความรัก  ความสงบสขุ  ความ
จริงท่ีถูกปกปิดและบิดเบือน  เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมทัง้คนและสัตว์  รวมถึง
สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  โดยใช้ศิลปะในแขนงต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร  เช่น  ป้าย  ถ้อยคํา  
ละคร วรรณกรรม  บทกวี ดนตรี  บทเพลง  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ฯลฯ  ใช้ความงามทางด้าน
ของ สี  เสียง  แสง  การเคล่ือนไหว  รูปทรงต่าง ๆ เพ่ือสะท้อนความรู้สึกถึงเนือ้หาสาระท่ีต้องการ
จะส่ือสารถึงกนั  ในปัจจบุนันีร้ะบบการสื่อสารได้ถกูพฒันามาอย่างตอ่เน่ืองและก้าวหน้าไกลอย่าง
ไม่หยุดยัง้  มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสาร ของเหตุการณ์ต่างๆได้ในเวลาเดียวกันทั่วทุกพืน้ท่ีของโลก  
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระบบการส่ือสารใหม่นีจ้ะทนัสมยัเพียงใด ก็ยงัไม่สามารถสื่อสารเนือ้ความ
สาระบางอย่างให้เข้าถึงเพ่ือนมนุษย์ทุกคนได้  และบางครัง้อาจเป็นข่าวสารท่ีบิดเบือนความเป็น
จริง  และท่ีสําคัญยิ่งกว่านัน้คือ  กฎหมาย  หรือกฎข้อบังคับในบางประเทศไม่ได้เปิดกว้างให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้อย่างเสรีภาพมากนกั  เน่ืองจากข่าวสารบางอย่างอาจเป็นปัญหาสําคญั
สําหรับการเมืองการปกครองของประเทศได้  ข่าวสารบางอย่างจึงถกูปิดบงั  เช่น  การนดัหมายใน
การชมุนมุเพ่ือเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากฝ่ายปกครองบ้านเมือง  เป็นต้น 
 การส่ือสารของมนุษย์  จากยุคสมยัอดีตท่ีผ่านมาจนถึงสมยัปัจจุบนั มนุษย์ได้ใช้ศิลปะ 
ทกุแขนงท่ีมีอยูใ่นแตล่ะยคุสมยันัน้ๆ เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารทัง้สิน้ เช่น การขดู การขีด บนพืน้ดิน 
บนผาหิน บนผนงัถํา้ การตอกสลกัเคร่ืองหมายตามโขดหิน ตามต้นไม้ การเป่าเขาสตัว์ ฯลฯ เพ่ือ
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บอกเร่ืองราวตา่ง ๆ ให้บคุคลในครอบครัว  ในชนเผา่ ในชมุชน ฯลฯ ตามแตจ่ะตัง้ช่ือกลุม่ให้รับรู้ทัว่กนั  
โดยสญัลกัษณ์ต่าง ๆท่ีนํามาใช้นัน้ได้ผ่านการเรียนรู้ร่วมกนั เพ่ือความเข้าใจร่วมกนั  และสามารถ
ปฏิบตัไิด้ในสิง่เดียวกนั โดยตัง้เป็นกฎกตกิาของสงัคมนัน้ ๆ และปฏิบตัสืิบทอดตอ่กนัมาอยา่งตอ่เน่ือง 
 จากบทบาทของศิลปะ แขนงตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ มนษุย์ตัง้แตย่คุอดีตจนถึงปัจจบุนั  
ได้ใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีรับรู้ร่วมกันมาเป็นต้นแบบในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาสร้างขึน้ใหม ่  
ด้วยความรู้ทางการค้นคว้าทดลองด้านวิทยาศาสตร์  และสร้างขึน้ด้วยระบบความรู้ทาง 
ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยควบคู่กันมา  โดยวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองสิ่งท่ี
วิทยาศาสตร์ต้องการรับรู้  เช่น  วิทยาศาสตร์ต้องการรับรู้เร่ืองราวของดวงดาวจึงได้พฒันาความรู้
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสร้างกล้องส่องดูดาว  ระบบเกือ้กูลกันนีม้นุษย์จึงสามารถสร้างเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีสามารถสง่ตอ่กนัได้อยา่งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้  อย่างไรก็ตามส่ือทัง้หลายท่ีมีใช้กนัอยู่
ในปัจจุบนัก็ยงัต้องใช้  เสียง  สี  อกัษร  ภาพ  ตามรอยอดีตท่ีผ่านมา เป็นแม่แบบในการพฒันา
เพ่ือสร้างความสะดวกและในขณะเดียวกนัก็สร้างความเจริญเป็นสนิค้าด้านธุรกิจตามไปด้วย 
   ศิลปะในประเทศไทยนัน้ไม่ได้แตกตา่งไปจากศิลปะของประเทศอ่ืน ๆ ในโลก เน่ืองจาก
ศลิปะเป็นภาษาสากลท่ีทกุคนสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายร่วมกนัได้  อยา่งเป็นธรรมชาติ
โดยเฉพาะศิลปะในด้านของเสียง  สีและภาพ  ในแต่ละประเทศจะมีศิลปะประจําชาติเป็นของ
ตัวเองแสดงเอกลักษณ์ฉพาะของประเทศนัน้  ๆ ประเทศไทยมีศิลปะภาพจิตรกรรมไทย   
เป็นเอกลกัษณ์ 
 ความเป็นเอกลักษณ์ของจิตรกรรมไทยนัน้  คือการแสดงรูปแบบท่ีมีลักษณะ  2  มิต ิ  
ในตัวของภาพเอง  คือ  แสดงเพียงรูปและพืน้ไม่แสดง  แสง  เงา  และมิติใกล้ไกล  ใช้วิธีการ 
ตดัเส้น  เพ่ือบอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ท่ีประกอบอยู่ในภาพ  เช่น  คน  สัตว์  ต้นไม้  ก้อนหิน  
สิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น  ในการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทยนัน้มีจุดประสงค์หลกั ๆ ท่ีสําคญั  คือ  
เพ่ือการตกแต่งประดับประดาฝาผนัง  โบสถ์วิหาร  หรือบริเวณต่าง ๆ ทัง้ภายนอกภายในตัว  
สถาปัตยกรรมของวัดวาอาราม   สถานท่ีสําคัญ  ๆ ทางพระพุทธศาสนา  ปราสาทราชวัง   
และหน่วยงาน  สถานท่ีราชการ   ฯลฯ  และเพ่ือการบันทึกเร่ืองราวในพระพุทธศาสนา  เช่น  
ภาพพุทธประวัติ  ภาพมหาชาดก  เร่ืองนรกสวรรค์  งานพิธี  งานประเพณี ท่ีเก่ียวข้องกับ 
ทางศาสนาและวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบ้าน  เพ่ืออธิบายบอกเลา่ให้ประชาชนผู้มาทําบญุท่ีวดัท่ี
ยงัอ่านหนงัสือไม่ออกได้ศึกษา  และเพ่ือกลอบุายให้ผู้คนเห็นภาพนรก สวรรค์  จะได้เกรงกลวัต่อ
บาป  นอกจากนีย้งัได้แสดงบรรยายภาพเร่ืองราวต่าง ๆท่ีเกิดขึน้  ในยคุสมยั ๆ นัน้ อนัเก่ียวเน่ือง
กับพระมหากษัตริย์  ในการเสด็จพระราชดําเนินเพ่ือบําเพ็ญบุญในพิธีสําคัญต่าง ๆ และ 
ทรงปฏิสงัขรณ์ บํารุงพระพุทธศาสนา  เป็นต้น  รูปแบบลกัษณะของภาพจิตรกรรมไทยนัน้จะมี
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ลักษณะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพืน้ท่ี  ตามแต่ละวัฒนธรรม  ตามลักษณะการแต่งกาย   
ภูมิประเทศอาณาเขตท่ีต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ฯลฯ  เช่น  จิตรกรรมไทยทางภาคเหนือ   
มีลกัษณะรูปแบบตา่งไปจากของภาคกลาง  ยกตวัอย่างภาพตวัคนในภาพจิตรกรรมของภาคเหนือ  
หากเป็นคนธรรมดาทัว่ไปก็จะแสดงความเป็นลกัษณะท้องถ่ิน  ประเพณีนิยม  เช่น  ผู้ชายจะแสดง
รอยสักเต็มตัว  มีผ้าโพกหัว  สูบบุหร่ี  เป็นต้น  รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีประกอบในภาพจะมี
ลักษณะใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ภาคอ่ืน ๆ ก็เช่นกัน  จะมีลักษณะเป็นท้องถ่ินนัน้ ๆ  
หากเป็นสถานท่ีสําคญั ๆ ก็จะมีลกัษณะไปจากสว่นกลางคือ ศลิปะในสมยักรุงศรีอยธุยา  เป็นต้น 
 ถึงแม้ว่าจิตรกรรมไทยจะมีความเป็นเอกลักษณ์ ท่ีชัดเจนแต่จิตรกรรมของไทยนัน้มี 
ความคล้ายคลงึกบัศิลปะของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดตอ่กนั  จึงมีความสมัพนัธ์ต่อกนัเกิด
การแลกเปล่ียนวฒันธรรม  การนับถือศาสนา  การค้าขาย  อาหารการกิน  วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ 
การเมืองการปกครอง  ประเพณีตา่ง ๆ สภาพภมูิประเทศลกัษณะเดียวกนั  การสร้างสรรค์ศลิปะจึง
มีความคล้ายคลึงกันทุกแขนง  ตัง้แต่จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ดนตรี  ฯลฯ   
ซึ่งได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน  รูปแบบของศิลปกรรมไทยนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง  
ประตมิากรรม  ปฏิมากรรมการหลอ่  การแกะสลกั  ฯลฯ 
 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย  ได้เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบบ้างตามความคิด 
ของช่างและตามสมยันิยม  การเปล่ียนแปลงมีมาตามยคุสมยัของการปกครอง  ตัง้แตส่มยัสโุขทยั  
อยุธยา  ลพบุรี  จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์  การเปล่ียนแปลงรูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนังจึง
เดน่ชดัขึน้  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 4 แห่งราชวงศ์จกัรี  พระองค์ทรง
ได้ขยายขอบเขตของการศกึษาออกไปทางซีกโลกตะวนัตก  การตดิตอ่ส่ือสารกบัชาวตะวนัตกนีเ้อง
ได้นําซึ่งการเปล่ียนแปลงรูปแบบทางศิลปะโดยเฉพาะด้านจิตรกรรม  ขรัวอินโข่ง  เป็นจิตรกรท่ีมี
ช่ือเสียงในสมัยรัชกาลท่ี 4 นี  ้ได้รับอิทธิพลจากภาพผลงานศิลปะของยุโรป  จากส่ือสิ่งพิมพ์   
ภาพพิมพ์ท่ีตดิมากบักลอ่งสนิค้า  จากหนงัสือ  และการศกึษาจากมิชชนันารีท่ีเข้ามาทําหน้าท่ีสอน
และเผยแพร่ศาสนา   ภาพผลงานศิลปะท่ีเป็นฉลากติดตามกล่องต่าง ๆ ท่ีมีจากตะวนัตกนัน้  มี
รูปแบบท่ีต่างจากภาพศิลปะจิตรกรรมฝาผนังของไทย  คือ  ภาพแสดงมิติ  ใกล้ไกล ด้วยขนาด
ใหญ่เล็กในลกัษณะของหลกัวิชาภมูิทศัน์  (Perspective)แล้วได้ยดึแนวทางและรูปแบบดงักลา่วนี ้
มาประยกุต์  สร้างสรรค์ศลิปะ  จิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยผสม  ไว้ท่ีพระอโุบสถวดับวรนิเวศน์วิหาร  
พระอโุบสถวดับรมนิวาส  ภาพท่ีปรากฏอยู ่ เช่น  ภาพเรือสําเภา  ภาพดอกบวั  ภาพรถม้า  เป็นต้น 
 รูปแบบศิลปกรรมของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงเร่ือยมาตามยคุสมยั จากรัชกาลท่ี 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   มาสู่  รัชกาล ท่ี  5 ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ได้พัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง  ทัง้ด้านการศึกษา   
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ด้านคมนาคม  ด้านไปรษณีย์ โทรเลข  การแพทย์การอนามัย  ฯลฯ  และยังได้พัฒนาระบบ
การศกึษา  ศิลปะและวิทยาการทกุสาขา การพฒันาประเทศทัง้ระบบดงักลา่วนี ้ ส่งผลกระทบมา 
สูก่ารพฒันาด้านศลิปะตามไปด้วย   
 เม่ือย่างเข้าสู่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 7 ประเทศไทยได้มี
การเปล่ียนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์หรือระบอบราชาธิปไตย  ในวนัท่ี 
24 เดือน มิถนุายน  พ.ศ. 2475  และภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครองแล้วประเทศไทย
ได้มีการเปล่ียนคณะผู้บริหารประเทศมาตามลําดบั  จากพระยามโนปกรณ์ นิติธาดา  ในเดือนมิถนุายน  
พ.ศ. 2475  จนถึงยคุจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2491-เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2500 
รวมระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นการสิน้สดุการปกครองของยคุคณะราษฎร  เน่ืองจากจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต์  ได้ทําการยดึอํานาจจากจอมพล ป.พิบลูสงคราม  ลขิิต  ธีรเวคนิ  กลา่ววา่ 
 

  นกัวิชาการได้สรุปว่าปี พ.ศ. 2501 นบัเป็นปีเร่ิมต้นของการปกครองแบบเผด็จการทหาร  และ
การปกครองโดยระบบเผด็จการทหารนี  ้ ตํารวจจึงมีอํานาจมากด้วย ตํารวจอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายกดข่ีประชาชนอยา่งเลวร้าย  การตอ่ต้านรัฐบาลจงึเกิดขึน้แต่ยงัมีอยูใ่นลกัษณะจํากดัวง  แม้
กระนัน้ก็ตามก็ยังถูกตํารวจทําการก่อกวนคุกคามทําร้ายอยู่เสมอ การปกครองในระบบเผด็จ
การทหารนีมี้รูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  แต่เป็นไปตามแนวคิดของจอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต์  โดยให้เหตุผลว่าหลักการประชาธิปไตยท่ีได้สถาปนาขึน้หลัง พ.ศ. 2475  เป็นสิ่งท่ียืมมาจาก
ตะวนัตก         การเปล่ียนแปลงทัง้หลายจึงไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิบติัการเมืองไทยจะต้องตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของการเมืองไทย  และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมแบบไทยมิใช่ตะวันตก  การ
ปกครองประชาธิปไตยตามแนวทางของจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์นัน้  นักวิชาการกล่าวว่าเป็น
แนวความคิดในการปกครองลักษณะพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ  ซึ่งมีแต่รัฐ/รัฐบาล  และ
ข้าราชการ  ส่วนประชาชนนัน้ไม่มีบทบาททางการเมือง  ถึงจะมีบทบาทบ้างแต่ก็มีอย่างจํากัด  มี
เสรีภาพอยู่ภายใต้การควบคุมและยินยอมจากรัฐเท่านัน้ สถานการณ์ดังกล่าวนีทํ้าให้ปัญญาชน 
นักศึกษา นักหนังสือพิมพ์   และนักการเมืองท่ีวิพากษ์จอมพลสฤษด์ิ   และวิพากษ์วิจารณ์
ประวติัศาสตร์สงัคมไทย  ถกูรัฐบาลทหารปราบปรามอยา่งรุนแรง  (ลขิิต  ธีรเวคิน. 2550: 165-171) 
 

 บุคคลท่ีถูกปราบปรามจากสถานการณ์ดังกล่าวนัน้  ล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีมีแนวคิด 
ตรงข้ามกับฝ่ายรัฐบาล ๆ จึงถือว่าบุคคลเหล่านีเ้ป็นศัตรูท่ีสําคัญของรัฐบาล เช่น  จิตร ภูมิศักดิ ์   
สธีุร์   คปุตารักษ์   ธรรมนญู  ตณัฑเตมี  และประวฒุิ  ศรีมณัตะ  เป็นต้น  
             การถึงแก่อสญักรรมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  ในปี พ.ศ. 2506 นัน้  ทําให้จอมพล
ถนอม  กิตติขจร  จอมพลประภาส จารุเสถียร  ได้เข้ามาทําหน้าท่ีบริหารประเทศสืบต่อมา  ซึง่ถือ
ว่าเป็นการสานต่อการปกครองในระบอบเผด็จการทหารต่อไป  เน่ืองจากการปกครองในยคุจอม
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พลถนอม  กิตติขจรนีไ้ม่ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์แต่อย่างใด  
จกัร  พนัธุ์ชเูพชรได้กลา่ววา่ 
 

    จากการรัฐบาลมีนโยบายให้สหรัฐอเมริกามาตัง้ฐานทัพในประเทศเพ่ือปราบปราม
คอมมิวนิสต์  กลบันํามาซึง่ความเส่ือมทางศิลปวฒันธรรมอย่างรุนแรงต่อประเทศ        เกิดการขยายตวั
ในธุรกิจแหล่งบันเทิง  แหล่งอบายมุข  ธุรกิจผิดกฎหมาย  เช่น  ยาเสพติด  โสเภณี  เมียเช่า  และอาวุธ
สงคราม  ฯลฯ  อยา่งกว้างขวาง  รัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร         ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้  ทําให้
เกิดปัญหาขึน้มากมาย  ซึ่งถือเป็นความล้มเหลวในการบริหารบ้านเมืองท่ีรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติ
ขจร  ได้สร้างขึน้ เม่ือแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยระบบการบริหารไม่ได้จึงใช้กําลังทหาร  ตํารวจ 
ปราบปราม กวาดล้าง   พวกคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอย่างเต็มท่ีและเด็ดขาด   สถานการณ์
ดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของวนั “เสียงปืนแตก”  ในวนัท่ี 8 เดือนสิงหาคม 2508  สถานการณ์บ้านเมือง
เป็นไปในทิศทางเลวร้าย  รัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  ยงัได้กําหนดรัฐประหารตวัเองเพ่ือต้องการ
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ  รัฐบาลเผด็จการทหารนีไ้ด้ทําทุกอย่างเพ่ือการปกครองท่ี
เด็ดขาด  โดยทัง้การริดรอนสิทธิทุกด้านของประชาชน  นักศึกษา  สถานการณ์ต่าง ๆเหล่านีทํ้าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ในสงัคมไทย  เกิดการต่ืนตัวทางการเมืองอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มนิสิต
นักศึกษา  ซึ่งได้เร่ิมมีบทบาทมาอย่างต่อเน่ือง  เร่ิมตัง้แต่มีการเลือกตัง้ พ .ศ. 2512  ได้จัดตัง้
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  หรือ ศนท.  (The national center of Thailand   หรือ 
NSCT)  เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2513  จากนัน้นิสิตนกัศึกษาได้เร่ิมการตรวจสอบในเหตกุารณ์
ต่าง ๆ เช่น กรณีพนัเอก ณรงค์ กิตติขจร  นําเฮลิคอปเตอร์ของราชการไปล่าสตัว์ท่ีป่าทุ่งใหญ่  การ
รณรงค์ต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่ น  และอีกหลายกรณีจนขยายผลไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ  และจาก
สถานการณ์ท่ีรวมกันหลาย ๆ กรณี  จึงเกิดการลกุฮือของประชาชนนับแสนคนเพ่ือต่อต้านรัฐบาล
ทหารในวันท่ี  14 ตุลาคม 2516  และเหตุการณ์ดังกล่าวนีก้ลายเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคท่ี
ประชาชนทกุหมู่เหลา่ต้องเสียชีวิตมากมาย  และเป็นจดุจบของรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม  กิตติ
ขจร  (จกัษ์  พนัธ์ชเูพชร. 2549:232-233) 
 

 จากเหตุการณ์วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516  ได้ส่งผลให้เกิดความเบ่งบาน 
ของประชาธิปไตยในหมูประชาชนผู้ถูกกดข่ีจากรัฐบาลเผด็จการทหาร  ซึ่งประชาชนได้เรียกว่า  
“ทรราษฎร์” นัน้ได้ทําให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันและประชาชนใน 
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมซึ่งเรียกว่า  คัทเอาท์แล้วยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้านบทกวี ด้านวรรณกรรม ด้านบทเพลงและดนตรีอย่างกว้างขวาง   ด้านดนตรีนัน้ได้มีนกัศกึษา
ร่วมกันตัง้วงดนตรีเพ่ือถ่ายทอดบทเพลง  บทกวี  เพ่ือให้กําลังใจ  ให้ความบันเทิง  บอกเล่า
เร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดขึน้ทัง้จากชนบท และเขตเมือง ท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายการเมือง 
การปกครองของภาครัฐ    วงดนตรีท่ีเกิดขึน้นัน้ประกอบด้วยวง โคมฉาย  กรรมาชน   กงล้อ  คุรุชน   
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รวมค้อน และวงคาราวาน เป็นต้น กล่าวโดยเฉพาะวงคาราวานนัน้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงไว้
มากมาย นบัจากเหตกุารณ์เดือนตลุาคม พ.ศ. 2516  เป็นต้นมาถึงปัจจุบนั(2555) วงคาราวานยงัคง
สร้างสรรค์บทเพลงออกมาและทําการแสดงในสถานท่ีต่าง ๆ รวมถึงการร่วมกิจกรรมใน 
การเรียกร้องหาความถูกต้องทางการเมืองอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ  บทเพลงท่ีคาราวานนํามา 
ขบัร้องนัน้มีทัง้จากบทกวี ของจิตร ภมูิศกัดิ์  นํามาดดัแปลงเป็นบทเพลง  เช่น เพลงเปิบข้าว  เพลง
แสงดาวแห่งศรัทธา เป็นต้น และเพลงท่ีคาราวานแต่งขึน้เองโดยหยิบยกเอา ประวตัิบุคคลเช่น
เพลงจิตรภมูิศกัดิ์ และจากเร่ืองราวตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการเดนิทางไปในท่ีตา่งๆ ทัง้เขตชนบท
และเขตเมือง  แสดงเนือ้หาร้องทกุข์  ประชดประชนัสงัคมเช่นเพลง  คนกนักบัควาย   ข้าวคอยฝน    
หมายเหตจุากหมู่บ้าน  กระตา่ยกบัเตา่    นกสีเหลือง  เป็นต้น   และในปีพ.ศ. 2553  สรุชยั  จนัทิมาธร  
หนึง่ในสมาชิกวงคาราวาน ได้รับการยกยอ่งเชิดชจูากสํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ
 อํานาจ  เย็นสบาย  ได้กล่าวไว้ในหนังสือภาพศิลปะคัทเอาท์การเมืองเดือนตุลา  ใน
หวัข้อหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  กบักระแสศลิปะเพ่ือชีวิตโดยกลา่ววา่   
 

สงัคมท่ีมีเสรีภาพหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ส่งผลทําให้ประชาชนผู้ ไม่ได้รับความ
เป็นธรรม  ชนชัน้ต่าง ๆ ต่างลกุขึน้มาสู้ เรียกร้องความเสมอภาคและความเป็นธรรมทัง้ในเมืองและ
ชนบท  ควบคู่ไปกับการเรียกร้องเรืองเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ีถกูครอบงําโดยจกัรวรรดินิยม
อเมริกา  ในฐานะอภิมหาอํานาจ หรือผู้ นําโลกท่ี 1  ตามทฤษฏีการวิเคราะห์ระบบโลกในขณะนัน้
ท่ามกลางการขบัเคล่ือนในช่วงเวลาหลงัเหตกุารณ์  14 ตลุาคม 2516  ถึง 6  ตลุาคม  2519 แนวคิด
ศิลปะเพ่ือชีวิตได้กลายเป็นอาวธุทางปัญญา หรือเป็นอาวธุทางวฒันธรรมท่ีต่อสู้วิพากษ์วฒันธรรม
ดัง้เดิมและวฒันธรรมจักรวรรดินิยมอย่างเข้มข้นแหลมคมโดยวงการศิลปะด้านทศันศิลป์  องค์กร
แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย  ถือเป็นองค์กรกองหน้าแห่งการขับเคล่ือนและแสดงบทบาท
เคล่ือนไหวร่วมกบัประชาชนอย่างโดดเดน่  ทัง้นีมี้ยทุธศาสตร์หรือมีจดุหมายปลายทางอยู่ท่ีประโยชน์
ของประชาชน  การปลอดปล่อยประชาชนจากระบบโครงสร้างท่ีไม่เป็นธรรมเป็นเป้าหมาย  โดย
อาศยัศิลปะเป็นวิธีการหรือเป็นเคร่ืองมือให้บรรลเุป้าหมายความคิดเช่นนี ้ แม้จะได้รับการตอบรับอย่าง
กว้างขวาง มีการขบัเคลื่อนพร้อม ๆ  กนัไปในศิลปะหลายแขนง  แต่ก็ต้องเผชิญกบัปัญหาความขดัแย้ง
กับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมท่ียังดํารงอยู่  ด้วยเหตุนีแ้ม้กระแสความคิดหรือคตินิยม 
แบบศิลปะเพ่ือชีวิตจะได้รับการตอบรับและเติบโตอยา่งรวดเร็วในพืน้ท่ีปัญญาชนนิสิตนกัศกึษา  ทว่า
การต่อต้านท่ีรุนแรงจากภายในและการแทรกแซงจากนอกประเทศก็มีการก่อตวัจดัตัง้องค์กรตวัแทน  
เพ่ือการตอบโต้เช่นเดียวกนั  (อํานาจ  เยน็สบาย. 2546: 60) 

 

 การเกิดขึน้ของแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย วิรุณ ตัง้เจริญ ได้กลา่วใน “หนงัสือศลิปะ
และสงัคม”  โดยกลา่ววา่ 
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องศ์กรเอกชนด้านทัศนศิลป์เพ่ือการต่อรอง เรียกร้องและสร้างผลงานศิลปะได้เกิดขึน้อีก
ในช่วงการรนณรงค์เรียกร้องความยุติธรรม และการเผยแพร่ประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนหัวก้าวหน้าอย่างเข้มข้นรุนแรง ระหว่างเหตุการณ์  14  ตุลาคม  2516  และ 9 ตุลาคม  
2519  “แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย”  ได้เกิดขึน้จากการรวมตวัของบคุคลอย่างเปิดกว้างจากทกุ
ค่ายศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอิสระ  อาจารย์ผู้สอนศิลปะและนิสิตนักศึกษาจากต่างสถาบนั  นัก
ออกแบบ  นักต่อสู้ เพ่ือสังคม  และผู้ รักศิลปะ  ซึ่งปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการรวมตัวของผู้คนจาก
หลายสถาบันการศึกษาและหลากหลายสภาพเช่นนี ้ ย่อมเป็นปรากฏการณ์ครัง้แรกในสงัคมไทย
ท่ามกลางการแบ่งแยกและเหยียดหยามของผู้ คนในวงการศิลปะก่อนหน้านัน้ไม่ว่าจะเป็นการ
แบ่งแยกระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์งานวิจิตรศิลป์  (Fine Arts)  กบัพาณิชย์ศิลป์  (Commercial Art)  
รวมทัง้ความรู้สึกผกูขาดและปกป้องในการแสดงศิลปกรรมของสถาบนัใดสถาบนัหนึ่ง  ซึ่งปรากฏการณ์
ของผู้ แสวงหารุ่นใหม่เช่นนี ้ ย่อมส่งผลดีมาสู่การรวมตัวของผู้คนในวงการศิลปะในระยะหลงัด้วย
เช่นกนั  การรวมตวัของแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย  นอกจากจะก่อให้เกิดกิจกรรมหลกั  คือ การ
จดันิทรรศการศิลปวฒันธรรมทาส  การเขียนภาพขนาดใหญ่นิทรรศการกลางถนนราชดําเนินกลางใน
การฉลองครบรอบ  2  ปี  เหตุการณ์  14  ตุลาคม  2516  ในพุทธศกัราช  2518 หลกัการของ แนว
ร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยเพ่ือร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านศิลปะเพ่ือสังคม  แล้วยังได้มีคํา
ประกาศไว้ตอนหนึ่งว่า  เพ่ือสร้างศิลปวัฒนธรรมขึน้ใหม่ สร้างความดีงามเพ่ือทุกคนให้ได้รับแสง
สว่างแห่งภมิูปัญญา และกระพือความรู้ในการต่อสู้ ร่วมกนั สภาพชีวิตและความคิดในการยกคณุค่า
ของชีวิตให้สงูขึน้ทัง้นี ้ การพฒันาสงัคมทกุด้านต้องมีความสมัพนัธ์ต่อกนั  เกือ้กลูส่งเสริมซึง่กนัและ
กนั  ทัง้ทางเศรษฐกิจ  การเมือง  การศกึษา  และศิลปวฒันธรรม  (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2548: 153-165) 

   

 “การจัดนิทรรศการศิลปวฒันธรรมทาส”  ซึ่งต่อมาเปล่ียนเป็น “นิทรรศการภาพศิลปะ 
คทัเอาท์เดือนตลุา”  สนิธุ์สวสัดิ ์ ยอดบางเตย  ได้อธิบายวา่ 

 
ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณดําเนินงานจาก  ศนูย์กลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย  

วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้สร้างภาพ  ได้แก่  ไม้อดัขนาด  4  แผน่  ตอ่การประกอบโครงไม้ระแนง เป็นหนึ่งภาพ  
เขียนด้วยสีนํา้พลาสติก  การสร้างภาพคทัเอาท์การเมืองชดุนี ้ แบ่งเป็นสองลกัษณะคือ 1. สร้างสรรค์
ภาพผลงานเด่ียว โดยบุคคลคนเดียว  2.  สร้างสรรค์ภาพผลงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  ในการสร้างสรรค์
ผลงานลกัษณะท่ีสองน่ีเอง  ได้ทําให้เกิดการสร้างงานลกัษณะเฉพาะความหมาย  คือ  ได้จดัแสดง
นิทรรศการบริเวณกลางถนนราชดําเนินกลางตลอดสายโดยมีอนสุาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นศนูย์กลาง  
เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปว่าถนนราชดําเนินกลาง  มีประวติัศาสตร์ควบคู่กบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ของสงัคมไทย  ฉะนัน้การจดัแสดงนิทรรศการภาพคทัเอาท์การเมืองเดือนตลุา  ในช่วงระหว่างเดือน
ตลุาคม  ในสถานท่ีดงักลา่วจงึถึงพร้อมด้วยความเหมาะสมลงตวัและทรงพลงั  แม้วา่จะมีการก่อกวน
จากผู้ ไม่ปรารถนาดี  ได้ใช้วิธีขับข่ีรถจักรยานยนต์แอบมาขว้างระเบิดใส่ภาพคัทเอาท์บางภาพใน
เวลากลางคืนก็ตาม  แต่เม่ือการแสดงนิทรรศการเสร็จสิน้ลงแล้ว  ได้มีผู้ สนใจขอซือ้ภาพคัทเอาท์
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การเมืองบางภาพไปประดบัสํานกังาน  เช่น  พรรคพลงัใหม่  ซึ่งเป็นพรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ในช่วง
นัน้  (สนิธุ์สวสัด์ิ  ยอดบางเตย. 2546: 23-24) 

 
 การจดันิทรรศการ ภาพคทัเอาท์เดือนตลุา  ถือได้ว่าเป็นจดุกําเนิดของการนําเสนอภาพ
ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีได้นําเอาเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์การเมืองในประเทศไทยมา
สร้างสรรค์ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ  และนบัจากเหตกุารณ์เดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2516  เป็นต้นมา
จนถึงวันท่ี 6 ตุลาคม 2519  เม่ือจอมพลถนอม กิตติขจร  ได้บวชเป็นพระและเดินทางเข้ามา
ประเทศไทย นิสิตนักศึกษา ประชาชน จึงรวมตัวกันประท้วงขับไล่ เหตุการณ์นีทํ้าให้ทัง้ทหาร 
ตํารวจได้ทําการปราบปรามประชาชน  นิสิตนกัศกึษา อย่างรุนแรงท่ีสดุ  นิสิตนกัศกึษา ประชาชน
จึงหนีเข้าป่า  ร่วมกองทพัปลดแอกประชาชนหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  และนบัจาก
นีเ้ป็นต้นมาเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองได้ถูกหยิบยกนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรมอย่างต่อเน่ืองจนถึงเหตกุารณ์เดือนพฤษภาคม หรือพฤษภาทมิฬในปี 2535 ถึงปัจจุบนั 
(2555) ทัง้จากศิลปินท่ีอยู่ร่วมสมยักบัเหตกุารณ์ในวนัท่ี 14 ตลุาคม  2516  และ 6 ตลุาคม 2519 
และศลิปินรุ่นใหม ่ๆ ในปัจจบุนั 
 ผลงานจิตรกรรมดงักลา่วนีย้งัไมมี่บคุคล นกัวิชาการหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ทําการศกึษา
วิจยัภาพผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองดงักล่าว  ผู้วิจยัจึง
ต้องการศึกษาถึงผลสะท้อนท่ีมีต่อบริบทของสงัคมการเมืองและวฒันธรรมไทยท่ีปรากฎอยู่ใน
ผลงานจิตรกรรม และเหตุผลของศิลปินในการเลือกเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการ
เมืองไทยมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมรวมถึงท่ีมาของแนวคิด  กระบวนการสร้างสรรค์  
เพ่ือประโยชน์แห่งวงวิชาการศลิปะตอ่ไป 
 
คาํถามการวจิัย 

1.  ภาพผลงานจิตรกรรมท่ีศิลปินได้สร้างสรรค์ขึน้นีส้ะท้อน การเมืองและวฒันธรรมใน
สงัคมไทย อยา่งไร 

2.  ทําไมศลิปินจงึเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศ
ไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 

3.  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพผลงานจิตรกรรมได้ส่งผลสะท้อนให้เนือ้หาสาระเก่ียวกบั
เหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทยมีความคมชดัอยา่งไร 
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วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือศึกษาผลสะท้อนบริบทของ การเมือง และวัฒนธรรมในสังคมไทยท่ีเกิดจาก
เหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองจากผลงานจิตรกรรม 
 2. เพ่ือศึกษาแนวคิดของศิลปินท่ีเลือกเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการ
ปกครองในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
 3. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน ท่ีนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
เพ่ือแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทย 

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  โดย
เก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึศลิปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงศลิปินเป็นผู้คดัเลือกผลงานท่ี
ศลิปินได้สร้างสรรค์ขึน้เองเป็นกลุม่ประชากรตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัโดยมีกรอบแนวคดิดงันี ้
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ขอบเขตของการวจิัย   
 1.  ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์การเมืองในประเทศ
ไทย  สร้างสรรค์โดยศิลปินผู้ ร่วมเหตกุารณ์และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนบัแต่เหตกุารณ์การเมือง
ในประเทศไทยได้เกิดขึน้ ในเดือนตลุาคม ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้น มาจนถึงปัจจบุนั (2555) จํานวน 7 คน 
ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ   อาจารย์  นกัวิชาการ ผู้บริหาร  ศิลปินมรดกอีสานและศิลปินอิสระ 
ได้เรียงรายช่ือตามลําดบัอายจุากมากไปหาน้อยดงันี ้

  1. อารี สุทธิพันธ์ุ  (2473) ศาสตราจารย์พิเศษ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  
(จิตรกรรม) 2555 และผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม จํานวน 5 ภาพ จากผลงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั 
(2555) จํานวน 47 ภาพ 

  2.  ทวี  รัชนีกร (2477)  อาจารย์  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ (จิตรกรรม) 2548 
และผลงานศลิปะด้านจิตรกรรมจํานวน 5 ภาพจากผลงานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั(2555) จํานวน 116  ภาพ 

  3. พิทักษ์   ปิยะพงษ์ (2484) ศิลปินอิสระ  ศิลปินเกียรติยศ  ทัศนศิลป์ดีเด่น
ทางด้านสันติภาพ  ประชาธิปไตย  และความเป็นธรรม  รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” พ.ศ.
2549 และผลงานจิตรกรรมจํานวน 5 ภาพ จากผลงานท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั (2555) จํานวน 24  ภาพ 

  4.  อาํนาจ เย็นสบาย(2490)  อาจารย์  นกัวิชาการ  ผู้บริหาร  นกัเขียน  นกัวิจารณ์ 
และสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมจํานวน 5 ภาพ จากผลงานท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนั(2555) จํานวน  36  ภาพ 

  5. สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์(2494) ครู  นักกวี ศิลปินมรดกอีสานสาขาทัศนศิลป์ 
(จิตรกรรมสื่อผสม) 2555 และผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมจํานวน 5 ภาพ จากผลงานที่มีอยู่
ในปัจจุบัน(2555) จํานวน 53 ภาพ   
  6. สุรพล ปัญญาวชิระ (2496)ศิลปินอิสระ ศิลปินเกียรติยศ  ทัศนศิลป์ดีเด่น
ทางด้านสนัติภาพ  ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม รางวลัมนัส เศียรสิงห์ “แดง” พ.ศ. 2554 
และผลงานจิตรกรรมจํานวน 5 ภาพ จากผลงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน(2555) จํานวน 36 ภาพ 

  7.  สมชาย  วัชระสมบัติ (2498) ศิลปินอิสระรางวัลยอดเยี่ยม “เอเช่ียน อาร์ต 
นาว 2005” พิพิธภัณฑ์ศิลปะลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา และผลงานศิลปะด้าน
จิตรกรรมจํานวน 5  ภาพ จากผลงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (2555) จํานวน 46 ภาพ 
 2. เป็นผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์การเมืองการ
ปกครองในประเทศไทย  นับตัง้แต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2516  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั (2555)  
โดยไม่กําหนดปี พ.ศ. ท่ีเกิด เหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทย และไม่กําหนด ปี 
พ.ศ. ท่ีสร้างสรรค์ผลงาน 
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 3.  ภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตกุารณ์การเมืองใน
ประเทศไทย  ท่ีนํามาศกึษาวิเคราะห์เป็นผลงานท่ีศลิปินทัง้ 7 คน เป็นผู้สร้างสรรค์และศลิปินแตล่ะ
คนจะเป็นผู้คดัเลือกภาพท่ีศลิปินได้สร้างสรรค์ขึน้เอง  เป็นภาพประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. จิตรกรรม หมายถึง ภาพผลงานศิลปะท่ีมีลกัษณะ 2 มิติ คือ กว้างxยาว ไม่จํากัด
เทคนิค  วิธีการ  และกระบวนการในการสร้างสรรค์ 

 2. การเมืองในจิตรกรรม หมายถึง ภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หา
สาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองท่ีเกิดขึน้ประเทศไทยในระหวา่ง เดือนตลุาคม  ปี พ.ศ. 
2516 ถึง ปัจจบุนั (2555)  และสะท้อนบริบทสงัคม  การเมือง  และวฒันธรรมในประเทศไทย 

 3. กระบวนการสร้างสรรค์ หมายถึง การลําดบัขัน้ตอนการสร้างสรรค์จากจุดเร่ิมไป
จนถึงผลงานท่ีสําเร็จสมบรูณ์ตามความรู้ความชํานาญของผู้สร้างสรรค์ 

 4. เหตุการณ์การเมืองในประเทศไทย หมายถึง เหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย นบัตัง้แต ่เดือนตลุาคม  ปี พ.ศ. 2516  เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั (2555)  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศกึษาวจิัย 
 องค์ความรู้ทัง้หลายท่ีได้จากการศกึษาวิจยันี ้ จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านศิลปะ
ในการเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  สําหรับหน่วยงาน
การศกึษาของภาครัฐ  การศกึษาภาคเอกชนและเป็นความรู้สําหรับประชาชนโดยทัว่ไป 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม การเมืองการปกครอง  
ของประเทศไทย  โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการเมืองไทย  เร่ิมตัง้แต่เหตุการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์หรือระบอบราชาธิปไตย  มาเป็น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยูภ่ายใต้รัฐธรรมนญู ในปี พ.ศ. 2475 
ซึง่นบัเป็นปีแห่งการเร่ิมต้นของประชาชนในการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทัง้ในด้านความคิด  
การกระทํา  การนําเสนอในด้านตา่ง ๆ เช่น  ด้านการเมืองการปกครอง ด้านศิลปะ  ด้านการศกึษา 
ฯลฯ  ประชาชนได้แสดงสิทธิเสรีภาพในด้านต่าง ๆ เหล่านีเ้พ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ในการดํารง
ชิวิตท่ีดีขึน้  แต่ภายหลงัเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.  2475 ประเทศไทยได้เกิดเหตกุารณ์
ทางการเมืองขึน้มากมายโดยเฉพาะการปฏิวตัิยดึอํานาจการบริหารการปกครองโดยทหาร และได้
จดัตัง้คณะรัฐบาลโดยทหารเอง  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาประเทศไทยนัน้จมปรักอยู่ในโคลนตม
กับรัฐบาลทัง้ท่ีมาจากพลเรือนและรัฐบาลท่ีมาจากทหาร  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลท่ีมาจาก
ทหาร  การปกครองจึงเป็นการปกครองในระบอบเผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จ  ระบอบดงักล่าวนี ้
ได้สร้างความเจ็บปวดทัง้ด้านจิตใจ  ด้านร่างกายให้กบัประชาชนเป็นอย่างมากจากการท่ีรัฐบาล
ได้ดําเนินนโยบายท่ีผิดพลาดในทุก ๆ ด้าน  เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้ดําเนินไปและรุนแรงขึน้
อย่างต่อเน่ืองจนประชาชนไม่สามารถทนต่อความอยตุิธรรมนีไ้ด้อีกต่อไป  การเรียกร้องหาความ
ยุติธรรม  และเรียกร้องหาประชาธิปไตยจึงได้เร่ิมก่อตัวขึน้และขยายเป็นวงกว้าง  ร่วมด้วย
นักศึกษา  ประชาชน  พ่อค้า  นักธุรกิจ  และผู้ คนทุกอาชีพ ได้ร่วมกันเดินขบวนประท้วงขับไล่
รัฐบาลทหาร  การปราบปรามประชาชนด้วยอาวธุสงครามจึงเกิดขึน้  เหตกุารณ์ดงักล่าวนํามาซึง่
ความสญูเสียของชีวิตและทรัพย์สนิของประเทศครัง้ใหญ่ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2516  
 ภายหลังเหตุการณ์ดงักล่าวนีผ้่านไปได้ส่งผลให้ประชาธิปไตยเบ่งบ่าน  เสรีภาพทาง
ความคิด การแสดงออกเร่ิมปรากฎขึน้ในผลงานศิลปกรรมด้านต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม  ประติมากรรม  
บทเพลง  บทกวี  และอ่ืน ๆ โดยผลงานดงักล่าวนําเสนอเร่ืองราว เนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ทางการเมืองซึ่งสะท้อนบริบทของสังคม การเมือง และวัฒนธรรมการเมืองในประเทศไทย   
และนับจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา เร่ืองราวทางการเมืองได้ถูกหยิบยกนํามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง จนถึงปัจจบุนั (2555) โดยงานวิจยัฉบบันีไ้ด้เรียงลําดบั
เหตกุารณ์เพ่ือให้เห็นการเร่ิมต้นการเปลี่ยนแปลงของการปกครองในประเทศไทย  ซึง่เป็นท่ีมาของ
เร่ืองราวทําให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจํานวนมากเพ่ือใช้เป็นส่ือในการส่ือสาร  การบนัทึก
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เหตกุารณ์ของบ้านเมือง  หรืออาจเป็นการสะท้อนความรู้สึกส่วนตวัของศิลปินผู้สร้างเอง และได้
สร้างกนัมาอยา่งตอ่เน่ือง  
 ในขณะท่ีบ้านเมืองมีการเปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองการปกครองด้านอ่ืน ๆ ก็ได้
พฒันาและเปล่ียนแปลงควบคู่กันไป  เฉพาะในศิลปะ  ด้านทศันศิลป์  ได้เร่ิมต้นการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงมาตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 4 เร่ือยมาตามลําดบั การพฒันาดงักลา่วทําให้รูปแบบผลงาน
ศิลปะหลาย ๆ ด้าน ได้เปล่ียนไปโดยเฉพาะด้านจิตรกรรมเร่ิมเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชดัดงัใน
ผลงาน จิตรกรรมของขรัวอินโข่ง  จากรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณีเดิมคอ่ย ๆ เปล่ียนไปสูศ่ิลปะ
ตามแนวยโุรปและเร่ืองราวท่ีแสดงอยูใ่นภาพนัน้เร่ิมเปิดกว้างมากขึน้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบั
เร่ืองราวท่ีนําเสนอรูปแบบผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมจึงได้เปล่ียนตามไปด้วย  ในการวิจยันีจ้ึงได้
เรียงลําดบัเหตกุารณ์ความเปล่ียนแปลงด้านการเมืองการปกครอง  ด้านศิลปะ  กล่าวเฉพาะด้าน
จิตรกรรมซึ่งแยกเป็นข้อ ๆ เพ่ือเป็นการอธิบายความว่า  การเปล่ียนแปลงทางด้านการเมืองการ
ปกครองของประเทศไทยนัน้ได้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านศิลปะตามมาอย่างกว้างขวาง  
โดยได้เรียบเรียงเนือ้หาเป็นข้อ ๆดงันี ้
 1.  เหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 

 2.  เหตกุารณ์ทางการเมืองและความเคลื่อนไหวทางศลิปะระหวา่ง 14 ตลุาคม 2516  
– 6 ตลุาคม  2519 

  3. เหตุการณ์ทางการเมือง และความเคล่ือนไหวทางศิลปะ พฤษภาทมิฬ   17-20  
พฤษภาคม  2535   
  4.   เหตกุารณ์ทางการเมือง  และความเคล่ือนไหวทางศลิปะ  พ.ศ.  2548 -7 ตลุาคม  2551 
  5.การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทางด้านศลิปะทัง้ก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในปี 2475 
  6.  การเปล่ียนแปลงและพฒันาด้านจิตรกรรมในประเทศไทย 
 
1. เหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.  2475 
 งานฉลอง  150 ปี   พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ ได้ทรงคิดจะทําในสิ่ ง ท่ี 
สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงคิดและทําได้สําเร็จ คือ ต้องการจะพระราชทานรัฐธรรมนูญ
ให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระราชดํารัสไว้ชดัเจนในปี 2474  เม่ือเสด็จสหรัฐอเมริกา
นบัเป็นครัง้แรกท่ีพระเจ้าแผ่นดินไทยให้สมัภาษณ์หนงัสือพิมพ์ เขาบอกว่าสยามประเทศนีอ้ะไร ๆ 
ก็ดีหมด แตทํ่าไมการปกครองจึงอยู่ในมือคนจํานวนน้อย  อยู่ในมือของชนชัน้ปกครองทัง้นัน้ทําไม 
ไม่เปิดโอกาสให้ราษฏรมีสว่นร่วม  ท่านบอกวา่ท่านตัง้ใจแล้ว ปีหน้านีแ้หละฉลองกรุงรัตนโกสนิทร์
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ครบ 150 ปี  จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ และท่านอ้างว่าเมืองไทยไม่เหมือนเมืองอ่ืน เมืองไทยท่ี
ดํารงเอกราชอยู่ได้ก็เพราะชนชัน้ปกครองสละอํานาจกนัอยูเ่ร่ือยซึง่เป็นความจริง(ส.ศวิรักษ์. 2547: 
112-113)  ซึ่งพระองค์ยงัมิได้พระราชทานตามท่ีได้ทรงตัง้พระหฤทยัไว้ ก็เกิดเหตกุารณ์จากกลุ่ม
บุคคลท่ีเรียกตวัเองว่าคณะราษฏร์ได้ทําการยึดอํานาจการปกครองจากพระองค์ท่านและทําการ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครอง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ก็ได้ทรงพระราชทาน
รัฐธรรมนูญให้โดยไม่มีการสูญเสียเลือดเนือ้แต่อย่างใด  ซึ่งการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับ
ประชาชนชาวสยามทัง้ประเทศนีก็้ทรงเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน  ภายหลงัจาก
การเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว  ปัญหาของประเทศก็ตามมามากมายซึ่งเกิดจากการแย่งชิง
อํานาจกนัปกครองประเทศ 
 เหตกุารณ์การเมืองการปกครองในประเทศไทย  ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ในย่ํารุ่งของวนัท่ี  24 เดือนมิถนุายน ปีพ.ศ. 2475 โดยผู้ ท่ีเรียกตนเองว่าคณะราษฎร์นําโดยพนัเอก
พระยาพหล พลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นหัวหน้าทําการยึดอํานาจเพ่ือเปล่ียนแปลง 
การปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือเรียกว่า ราชาธิปไตย มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยหรือในระบอบท่ีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  โดยได้อ่านประกาศ
แถลงการณ์ด้วยตนเองดงัมีใจความบางตอนซึ่งวิมลพรรณ ปีตธวชัชยั ได้กล่าวว่าคําแถลงการณ์
ดงักลา่วเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงชนิดพลิกฝ่ังคว่ําแผ่นดินในประเทศสยามในเวลาตอ่มา ซึง่
มีความหมายหนึง่วา่ 
 

 “เม่ือกษัตริย์องค์นีไ้ด้ครองราชย์สมบติัสืบจากพระเชษฐานัน้ ในชัน้ต้นราษฏรบางคนได้หวงักนัว่า  
กษัตริย์องค์ใหม่นีค้งจะปกครองราษฎรให้ร่มเย็น  แต่การก็หาได้เป็นตามท่ีคิดหวงัไม่  กษัตริย์คงทรง
อํานาจเหนือกฎหมายอยู่ตามเดิมทรงแต่งตัง้ญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คณุความรู้ให้ดํารงตําแหน่งท่ี
สําคญั ๆ  ไม่ทรงฟังเสียงราษฎร  ปล่อยให้ข้าราชการใช้อํานาจหน้าท่ีในทางทุจริต  มีการรับสินบนใน
การก่อสร้าง  ซือ้ของใช้ในราชการหากําไรในการเปล่ียนราคาเงินผลาญเงินทองของประเทศ  ยกพวกเจ้าให้
สทิธิพิเศษมากกวา่ราษฎร  กดข่ีข่มแหงราษฎร 
 ซึ่งเนือ้หาดังกล่าวได้มุ่งโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช  และ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 7 เป็นการเฉพาะโดยใจความในบางตอนตอ่มามีความวา่ 
 “การแก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์นีมิ้ได้ปกครองประเทศเพ่ือราษฎรตามท่ีรัฐบาลอ่ืน ๆ 
ได้กระทํากันรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาส (ซึ่งเรียกว่า ไพร่บ้าง ข้าบ้าง) เป็นสัตว์
เดรัจฉานไม่นึกว่าเป็นมนษุย์เหตฉุะนัน้แทนท่ีจะช่วยราษฎรกลบัพากนัทํานาบนหลงัราษฎร  จะเห็นได้
ว่าภาษีอากรท่ีบีบคัน้เอามาจากราษฎรนัน้  กษัตริย์ได้หักเอาไว้ส่วนตัวปีหนึ่งเป็นจํานวนหลายล้าน  
สว่นราษฎรสิกว่าจะหาได้แม้แตเ่ลก็น้อยเลือดตาแทบกระเด็น  ถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดถ้าไม่
มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธา  แต่พวกเจ้ากลบันอนกินกนัเป็นสขุไม่มีประเทศใดในโลกจะให้
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เงินเจ้ามากเช่นนี ้นอกจากพระเจ้าซาร์และพระเจ้าไกเซอร์ เยอรมนั  ซึง่ชนชาตินัน้ได้โคน่ราชบลัลงัก์เสีย
แล้ว 

 
 และตอนสดุท้ายซึง่เป็นเนือ้หาสําคญัท่ีสดุท่ีแสดงเจตนาถึงความต้องการและเป้าหมาย
ของคณะราษฎรดงัมีความวา่ 
 

 “เหตฉุะนัน้ราษฎร  ข้าราชการ ทหารและพลเรือนท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ กระทําอนัชัว่ร้ายของรัฐบาล
ดังกล่าวแล้วจึงรวมกําลงักันตัง้เป็นคณะราษฎรขึน้  และได้ยึดอํานาจของรัฐบาลของกษัตริย์ไว้แล้ว
คณะราษฎรเห็นว่าการท่ีจะแก้ความชัว่ร้ายนีไ้ด้ ก็โดยท่ีจะต้องจดัการปกครองโดยมีสภา  จะได้ช่วยกนั
ปรึกษาหารือหลาย ๆ ความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้ ท่ีเป็นประมขุของประเทศนัน้คณะราษฎรไม่
ประสงค์ทําการแย่งชิงราชสมบติั ฉะนัน้จึงได้ขอเชิญให้กษัตริย์องค์นีดํ้ารงตําแหน่งกษัตริย์ต่อไป  แต่
จะต้องอยู่ใต้กฎหมายธรรมนญูการปกครองแผ่นดินจะทําอะไรโดยลําพงัไม่ได้  นอกจากความเห็นชอบ
ของสภาผู้แทนราษฎร คณะราษฎรได้แจ้งความประสงค์ให้กษัตริย์ทราบแล้ว  เวลานีย้งัอยู่ในความรับ
ตอบถ้ากษัตริย์ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบภายในกําหนดโดยเห็นแก่ส่วนตนว่าจะถกูลดอํานาจลงมา ก็จะ
ได้ช่ือว่าทรยศต่อชาติและก็เป็นการจําเป็นท่ีประเทศจะต้องมีการปกครองอย่างประชาธิปไตยกล่าวคือ 
ประมุขของประเทศจะเป็นบุคคลสามัญ  ซึ่งสภาผู้ แทนราษฎรได้เลือกตัง้ขึน้อยู่ในตําแหน่งตาม
กําหนดเวลา  ตามวิธีนี ้ ราษฎรพงึหวงัเถิดว่าราษฎรจะได้รับความบํารุงอยา่งดีท่ีสดุ  ทกุ ๆ  คนจะมีงาน
ทําเพราะประเทศเราเป็นประเทศท่ีอดุมอยู่แล้วตามสภาพ  เม่ือเราได้ยึดเงินท่ีพวกเจ้ารวบรวมไว้จากการทํานา
บนหลงัคนตัง้หลายร้อยล้านมาบํารุงประเทศขึน้แล้ว ประเทศจะต้องเฟ่ืองฟูเป็นแม่นมั่น”(วิมลพรรณ  
ปีตธวชัชยั. 2553: 29-32) 
 

 จากท่ีกล่าวมาถึงจุดมุ่งหมายของคณะราษฎร์ท่ีทําการยึดอํานาจเพ่ือเปล่ียนแปลง 
การปกครองโดยชีแ้จงผา่นคําประกาศแถลงการณ์นัน้  ชาญวิทย์  เกษตรศริิ  ได้สรุปวา่ 
 

 สาเหตขุองการยึดอํานาจครัง้นีส้่วนหนึ่งมาจากการปฏิรูป 2435/1892  กล่าวคือการปฏิรูปทําให้มีการ
ขยาย  ระบบราชการของสยาม และมีผลทําให้ต้องการคนท่ีมีการศึกษาแบบใหม่เข้าทํางานราชการ  
ดังนัน้รัฐบาลสยามจึงได้ตัง้สถานศึกษาใหม่ ๆ ขึน้ เช่น โรงเรียนนายร้อยทหารบก  โรงเรียนนายเรือ  
โรงเรียนกฎหมาย  และโรงเรียนข้าราชการพลเรือน  ฯลฯ  ภายในระยะเวลา  40  ปี  ระบบราชการของ
สยามก็เต็มไปด้วยข้าราชการใหม่เหล่านีพ้ร้อมกันกับการเปล่ียนแปลงทางการบริหารและการศึกษา
สยามก็มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจควบคูก่นัไปด้วย ทัง้นีจ้ากการเปิดให้มีการค้าเสรีทําให้ชาวสยาม
สว่นหนึง่กบัชาวสยามเชือ้สายจีนท่ีมีมาแตส่มยัเก่าแล้วได้ก่อตวัขึน้เป็น  “คนชัน้กลาง” ขนาดเลก็ และคน
ชัน้กลาง นีก็้มีลักษณะท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ บุตรหลานของคนชัน้กลางนี ้
จํานวนไม่น้อยได้รับการศกึษาแบบใหม ่และได้เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของระบบราชการใหมใ่นขณะเดียวกนั
นอกเหนือจากการศึกษาแบบใหม่ภายในประเทศแล้ว  รัฐบาลสยามก็ยังได้คัดเลือกบรรดานักเรียนท่ี
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เรียนเก่งเป็นพิเศษ  ส่งไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงในยโุรป  อาจกล่าวได้ว่าการศึกษา
แบบใหม่ทัง้ในและนอกประเทศ  ได้สร้างคนรุ่นใหม่ขึน้มาอีกรุ่นหนึ่ง  เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีการรับรู้หรือมี
ประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของตะวนัตก  (สมาชิกส่วนหนึ่งของ  
“คณะราษฎร”  ดงักล่าวเป็นนักเรียนท่ีได้รับการศึกษาในประเทศฝร่ังเศส  และเร่ิมคบคิดวางแผนท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการปกครองกนัตัง้แต่สมยัท่ีอยู่ในกรุงปารีสเม่ือปลายคริสต์ทศวรรษ  1920  หรือต้นรัชกาลท่ี7)  
คนรุ่นใหม่นีมี้ความเห็นว่าลกัษณะการปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์เป็นสิ่งท่ีล้าหลงัไปแล้ว  การ
ดํารงอยู่ของระบอบเก่าท่ีรวมอํานาจเข้าศนูย์กลางและอยู่ท่ีสถาบนัพระมหากษัตริย์จะขดัขวางต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ แม้วา่รัชกาลท่ี 7 เองจะทรงแสดงทา่ทีในการเหน็ชอบด้วยกบัการเปล่ียนแปลง
การปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตยก็ตาม แต่ระบอบของสมบรูณาญาสิทธิราชย์โดยรวมยงัคงความ
เป็นอนุรักษ์นิยมอย่างสูงไม่เปิดโอกาสให้มีการเปล่ียนแปลงจากเบือ้งบนได้  เม่ือสยามต้องเผชิญต่อ
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของโลกในช่วงทศวรรษ  2470/1930s  ก็ทําให้คนรุ่นใหมป่ระสบโอกาสในการท่ีจะ
ยดึอํานาจ  และการยึดอํานาจก็เป็นไปโดยปราศจากการนองเลือด  (ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. ม.ป.ป.:  18-
20) 

 
     ภายหลงัคณะราษฏร์ได้ทําการยึดอํานาจเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองได้สําเร็จ 

พระยามโนปกรณ ์น ิต ิธาดาก ็ได้ร ับการแต ่งตั ง้ เป็นนายกรัฐมนตรี  และนับได้ว่าเป็น
นายกรัฐมนตรีคนแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  พร้อมกบัรับมรดก
การปฏิบตัิยึดอํานาจติดตามมาด้วย  การบริหารประเทศผ่านไปโดยประมาณเพียง  1 ปีเท่านัน้  
พระยาพหล พลพยุหเสนา  ซึ่งเป็นทหารก็ได้ทําการปฏิวตัิยึดอํานาจการบริหารปกครองประเทศ
แล้วแต่งตัง้ตวัเองขึน้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียเอง  ทัง้ท่ีสขุภาพก็ไม่ได้อํานวย ในการปฏิบตัิราชการ
ในท่ีสดุ นายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 ก็ได้ลาออกจากจากตําแหน่ง  จึงสง่ผลไปยงัให้ทหารคนท่ี 3 ขึน้เป็น
นายกรัฐมนตรี   คือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ซึ่งก็มาจากทหารอีกเช่นเดิมถึงตรงนีจ้ะเห็นได้ว่า  
การได้มาซึง่อํานาจในการปกครองบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยนัน้  มาจากปฏิวตัยิดึ
อํานาจทัง้ 2 ครัง้ รัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงครามได้สร้างให้ทหารมีอํานาจมากขึน้ตลอดระยะเวลา 
5 ปี 6 เดือน  ของการปกครองประเทศโดยทหาร  เม่ือสิน้สดุอํานาจของรัฐบาลทหาร ก็ได้รัฐบาล
มาจากประชาชนคนแรก  คือ  นายควง  อภยัวงศ์  นบัเป็นคนท่ี 4 แตก็่มีอํานาจการบริหารประเทศ
เพียง 6 เดือนเท่านัน้  ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน  2490 ทหารก็ได้ทําการรัฐประหารยดึอํานาจ รัฐบาล
ท่ีมาจากพลเรือนโดยให้เหตผุลว่าไม่สามารถพฒันาระบอบประชาธิปไตยให้ดีขึน้ได้ จอมพล ป.
พิบลูสงคราม  จึงได้กลบัเข้าเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครัง้ซึง่ครัง้นีน้บัเป็นครัง้ท่ี 2 ของจอมพล ป.พิบลู
สงคราม  และประเทศไทยได้มีนายกรัฐมนตรี ถึง 4 คน 5 สมยั  ภายในระยะเวลา 7 ปีเศษ แห่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งได้มาจากการปฏิวตัิยึดอํานาจถึง 3 คน  เป็นรัฐบาล 4 สมยั  
รัฐบาลท่ีมาจากทหารได้สร้างฐานและขัว้อํานาจของตวัเองให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ แสดงให้เห็น
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ถึงความไม่มีจริงของสิทธิเสรีภาพในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย  โดยรัฐบาล
ที่มาจากการปฏิวตัิยึดอํานาจ  เนื่องจากรัฐบาลได้ใช้อํานาจเข้าควบคมุสื่อหนงัสือพิมพ์ ต่าง ๆ 
อยู่ภายใต้การควบคมุของรัฐบาล ๆ ใช้อํานาจเข้าตรวจสอบข่าวสารท่ีไม่เป็น ประโยชน์ต่อรัฐบาล
โดยการห้ามไม่ให้เสนอข่าวตามความเป็นจริงและห้ามไม่ให้แสดงความเห็นใด ๆ การกระทํา
ดงักล่าวถือเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร  และการนําเสนอข่าวสารอนัชอบธรรม
ของประชาชน  ถือเป็นการผกูขาดอํานาจอย่างสิน้เชิง  รัฐบาลทหารได้ใช้อํานาจการปกครองแบบ
เผด็จการโดยการใช้กําลังตํารวจทําการจับกุมนักการเมือง  นักเขียน  นักศึกษา  ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมากภายในเดือนพฤศจิกายน  ปี 2495 ซึ่งถือเป็นการจบักุมหมู่ท่ีมาก
ท่ีสดุในขณะนัน้ด้วยข้อกลา่วหาเดียวกนัวา่กลุม่คนดงักลา่วมีการวางแผนตัง้เผด็จการคอมมิวนิสต์  
ในยุคสมัยนีใ้ครก็ตาม หน่วยงานใด องค์กรใด  กลุ่มคนใด กระทั่งหนังสือพิมพ์ท่ีทําหน้าท่ี
ตรวจสอบรัฐบาล ๆ ก็จะตัง้ข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์ทัง้สิน้  รัฐบาลทหารได้ร่วมกบัตํารวจเหยียบย่ํา  
กดข่ี  ทําลาย สิทธิเสรีภาพความเป็นมนษุย์ของประชาชนอย่างหนกัหน่วง  การกระทําของรัฐบาล
ทหารดงักลา่วนี ้ สวนทางกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยา่งคนละทาง  การเกิดขึน้ของ
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ นีไ้ด้สร้างความเจ็บปวดทัง้ใจกายให้กบัประชาชนในลกัษณะคอ่ย ๆ สะสมคอ่ย ๆ 
บ่มเพาะความคับแค้น  ความเกลียดชังต่อรัฐบาลมากขึน้  แล้วรัฐบาลทหารจอมพล ป.พิบูล
สงครามก็ได้ทําทีสร้างความเป็นประชาธิปไตย  โดยมีนโยบายให้ประชาชนสามารถมีสิทธิมีเสียง
ในการวิพากษ์วิจารณ์  โจมตีรัฐบาลได้ซึง่ถือเป็นโอกาสของประชาชน  ๆ จึงได้โหมกระหน่ําโจมตี
รัฐบาลอย่างหนกัหน่วง  จนรัฐบาลไม่สามารถทนได้  จึงได้ใช้อํานาจเผด็จการออกกฎห้ามการ
จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ ห้ามเสนอความเห็นทางการเมืองใด ๆ ทัง้สิน้  ใครทําการประท้วง
รัฐบาลไม่ว่าโดยวิธีใด  ก็จะต้องถูกจับกุมทัง้สิ น้   ท่ีกล่าวมานี คื้อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยคณะรัฐบาลท่ีมาจากทหาร 
 ในปี พ.ศ. 2500 รัฐบาลได้จัดให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรโดยทั่วไป ผล
ของการเลือกตัง้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม สงักดัพรรคเสรีมนงัคศิลา  ได้คะแนนการเลือกตัง้ชนะ
นายควง  อภยัวงศ์  สงักดัพรรคประชาธิปัตย์  แตค่ะแนนท่ีได้มานัน้กลบัค้านสายตาประชาชนเป็น
อย่างมาก  การเลือกตัง้ครัง้นีน้อกจากไม่ได้รับการยอมรับแล้วยงัถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีอย่าง
หนักถึงความสกปรก  ความไม่โปร่งใส มีแต่กลโกงจึงทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการ
เลือกตัง้ครัง้นี ้ แตรั่ฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงครามไม่ได้สนใจท่ีจะทําการแก้ไขแต่ประการใด  กลบั
แก้ปัญหาด้วยวิธีการตา่ง ๆ เช่น  การจบักมุบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์ท่ีรัฐบาลมองว่าเป็นฝ่ายตรง
ข้าม  การให้เคร่ืองบิน ๆ ลงต่ํา ๆ เหนือท้องฟ้ากรุงเทพฯ  เพ่ือแสดงอํานาจในการข่มขู่  ซึ่งการ
กระทําดงักล่าวนีไ้ด้สร้างความเกลียดชงัต่อรัฐบาลเพิ่มขึน้  พลงัความคบัแค้นได้ถกูสัง่สมมากขึน้
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และกระจายเป็นวงกว้าง  และเป็นการจดุชนวนให้นําไปสูก่ารเดนิขบวนของนกัศกึษาในเวลาตอ่มา  
สมบตั ิ ธํารงธญัวงค์  ได้กลา่ววา่ 
 

 จากการกระทําดงักลา่วของรัฐบาลกลุม่นิสติจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัประมาณ 2,000 คน  ก็ได้
ตัดสินใจเด็ดขาดท่ีจะต่อต้านรัฐบาลโดยการลดธงคร่ึงเสาเป็นการแสดงการไว้อาลัยให้กับ
ประชาธิปไตยท่ีตายไปแล้ว  นิสิตเหล่านีไ้ด้เดินขบวนไปท่ีกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วเลือกตัง้ใหม่  ในท่ีสดุการทํารัฐประหารก็เกิดขึน้ในวนัท่ี  16  เดือนกนัยายน  
2500  โดยครัง้นีทํ้าการปฏิวติัโดย จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  จอมพล ป.พิบลูสงคราม  ได้ลีภ้ยัไปเขมร
และต่อไปท่ีประเทศญ่ีปุ่ น  จนถึงอสญักรรม  จากความสําเร็จครัง้นีจ้อมพลสฤษดิ์  ได้แต่งตัง้นายพจน์ 
สารสิน  เป็นนายกรัฐมนตรี  นาน  90  วนั  จึงได้มีการเลือกตัง้ครัง้ต่อไป  ภายหลงัการเลือกตัง้ พลโท
ถนอม  กิตติขจร  ก็ได้รับการแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ยังคงเป็นรัฐบาลทหารและในวันท่ี 20  
เดือนตลุาคม 2501  จอมพลสฤษด์ิ  จึงได้ยดึอํานาจอีกครัง้ซึง่ครัง้นีไ้ด้ทําการยกเลิกรัฐธรรมนญูของปี 
2495  จึงถือเป็นการยติุรัฐบาลแบบประชาธิปไตยโดยถาวรและประเทศไทยได้เข้าสู่ระบอบการปกครอง
แบบเผดจ็การทหารเต็มรูปแบบของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์และมีจอมพลถนอม  กิตติขจร  เป็นผู้ สืบทอด
อํานาจ  ในการปฏิวติัยดึอํานาจในครัง้นีซ้ึง่เป็นครัง้ท่ี  2  ของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  ได้ให้เหตผุลใน
การยกเลิกรัฐธรรมนญูและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบตะวนัตกโดยอ้างว่าไม่เหมาะสมกบั
ประเทศไทยดงัข้อความท่ีวา่ 
 ในเวลาท่ีทํารัฐประหารในวันท่ี  16  กันยายน 2500 นัน้มิได้มีการแก้ไข รูปแบบการปกครอง
บ้านเมืองใหม่คงปล่อยให้ดําเนินการไปตามแบบเดิมกล่าวคือ  ยงัคงมีรัฐสภา  มีพรรคการเมือง  ให้
เสรีภาพหนงัสือพิมพ์ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้อย่างเต็มท่ีและกว้างขวางมีสหพนัธ์ และสหบาลกร
รมกรท่ีชอบหยดุงานและสไตรค์เม่ือไม่พอใจนายจ้าง  เหล่านีเ้ป็นต้น  ท่ีร้ายท่ีสดุก็คือ  ผู้แทนราษฎร
ทัง้หลายพยายามแย่งกนัเป็นรัฐมนตรี  และข้าราชการการเมืองโดยขู่รัฐบาลว่าถ้าไม่แต่งตัง้แล้วก็จะ
ถอนตวัออกจากพรรคสนับสนุนรัฐบาล  พากันไปตัง้พรรคฝ่ายค้านขึน้ใหม่  ในท่ีสดุมีความเห็นพ้อง
ต้องกนัวา่จะต้องใช้วิธีปฏิวติัหรือผา่ตดัขนานใหญ่จงึจะสามารถแก้ปัญหาของประเทศชาติขณะนัน้ได้ 
 คณะปฏิวัติขอประกาศต่อไปว่า  การยึดอํานาจครัง้นีไ้ด้กระทําด้วยความจําเป็นโดยความ
ยินยอมสนับสนุนของรัฐบาลชุดท่ีลาออกไปและด้วยความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีห่วงใย
ความเป็นอยู่ของประเทศชาติ  เพราะเหตท่ีุสถานการณ์ทัง้ภายนอกภายในรัดรึงตึงเครียดย่ิงขึน้ทกุที  
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภยัคอมมิวนิสต์ได้คกุคามประเทศไทยอยา่งรุนแรง  ไม่สามารถจะหลีกเล่ียงไปใช้วิธี
ใดนอกจากยดึอํานาจและดําเนินการปฏิวติัในทางท่ีเหมาะสม 
 ทางสถานการณ์ภายในลทัธิคอมมิวนิสต์  เป็นภยัย่ิงใหญ่เป็นท่ีประจกัษ์แจ้งอยู่ทัว่ไปในเร่ืองการ
แทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์  ท่ีพยายามสร้างอิทธิพลเหนือจิตใจของประชาชนชาวไทย  การ
แทรกแซงของตวัแทนคอมมิวนิสต์มีอยูท่กุกระแส  ในทางการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคม  ใช้วิธีโฆษณา
ชวนเช่ือและแผนการท่ีฉลาดหลายอย่าง  ทุ่มเทเงินทองเป็นจํานวนมหาศาล  ดําเนินการทัง้ในทางลบั
และเปิดเผย  ทําความพยายามทกุวิถีทางท่ีจะให้เกิดความเส่ือมโทรมระส่ําระสายในประเทศ  ขดุโค่น
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ราชบลัลงัก์  ล้มล้างพระพทุธศาสนาและทําลายสถาบนัทกุอย่างท่ีชาติไทยได้ผดงุรักษามาด้วยความ
เสียสละอยา่งย่ิงยวด 
 พวกตัวแทนและเคร่ืองมือของคอมมิวนิสต์  ได้ก่อกวนกีดขวาง  ทําความลําบากในการท่ีจะ
บริหารกิจการประเทศให้ลุล่วงไปถึงจุดประสงค์อันเป็นคุณประโยชน์ การเจรจากับต่างประเทศก็
ประสบความขดัข้อง  ด้วยเหตท่ีุบคุคลพวกนัน้คอยแต่จะสร้างสถานการณ์ให้เกิดความกินแหนงแคลง
ใจให้กบัประเทศท่ีเป็นมิตร  รัฐบาลไมมี่เวลาหรือโอกาสท่ีจะระดมกําลงัความคิดและกําลงัแรงเพ่ืองาน
จรรโลงประเทศชาติ  มวัแตต้่องเผชิญกบัการก่อกวนและอปุสรรคภายในท่ีคนพวกนัน้สร้างขึน้โดยจงใจ
แต่ท่ีจะทําลาย  ย่ิงกว่านัน้ยังพยายามทําทัง้ในการติดต่อทางลับและการโฆษณาเปิดเผยให้
ต่างประเทศขาดความไว้วางใจในชาติไทย  โดยมิได้คํานึงว่า  การกระทํานัน้ ๆ  จะเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงแก่ประเทศชาติเพียงไร  (สมบติั  ธํารงธญัวงศ์. 2548: 8-10) 

 
 ปัญหาของประเทศนัน้มิได้เกิดจากปัญหาภายในประเทศเพียงอย่างเดียว  แต่มีเหตุ
ปัจจยัจากภายนอกคือ  การขยายตวัของระบอบการปกครองแบบคอมนิวนิสต์ในจีนได้แผ่อิทธิพล
เข้ามาสู่ไทย  รัฐบาลทหารในยุคนีจ้ึงทําการปราบปรามอย่างเด็ดขาด  การปกครองจึงเป็นไปใน
ลกัษณะเผด็จการ  การกระทําดงักลา่วนีก้ลบัเป็นผลเสียมากกว่าผลดี  เน่ืองจากวิธีการปฏิบตัิตรง
ข้ามกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิด  การนําเสนอ  การแสดง  ฯลฯ  แต่กลบัถูกรัฐบาลออกกฎหมายจํากัดสิทธิในทุกด้าน  
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้นี  ้ลิขิต  ธีรเวคิน  ได้สรุปเหตุการณ์การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยช่วง  25  ปีท่ีผา่นมาระหวา่ง 2475-2500  โดยสรุปวา่ 
 

การเมืองการปกครองในประเทศไทยได้เผยให้เห็นลกัษณะการเมืองไทยและวฒันธรรมทาง
การเมืองของคนไทย  ได้บ่งชีใ้ห้เห็นถึงสิ่งแวดแวดล้อมทางการเมืองและสถาบนัสมยัเก่าโดยเฉพาะ
อย่างระบบราชการซึ่งยงัแข็งมากและเป็นสิ่งขัดขวางการเปลี่ยนแปลงในแนวทางท่ีผู้ นําสมยั 2475  
ต้องการอนัท่ีจริง ผู้ นําสมยั  2475  เองก็รับอิทธิพลจากวฒันธรรมสมยัเก่าอยูม่าก  ตวัอยา่งเช่น   
 จอมพลป.  เป็นเผด็จการมากกว่าเป็นประชาธิปไตย แต่ช่วง 25  ปีได้ทําให้เกิดบรรยากาศ
สําหรับพัฒนาการขัน้ต่อไป เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ทัง้ ๆ ท่ีการปกครอง 25 ปี มีผลเสียหลายด้าน  เช่น  
การแย่งอํานาจกนัอย่างสกปรกในหมู่ผู้ นําทางการเมือง  แต่กระบวนการโดยทัว่ไปก็มีสว่นสง่เสริมให้
ประชาชนต่ืนตวัทางการเมืองมากขึน้ สิง่ท่ีเหน็ได้ชดัเจนก็คือคําว่าประชาธิปไตยได้กลายเป็นคําถามท่ี
สามารถนําไปใช้ทัดทานรัฐบาลเผด็จการ  ได้ทําให้เกิดปัญหาความชอบธรรม  ถ้ามีกระบวนการ
เบ่ียงเบนเกิดขึน้นอกเหนือไปจากระบอบประชาธิปไตยอุดมการณ์ ของระบอบประชาธิปไตยได้
กลายเป็นสว่นหนึง่ของความคิดของคนไทยไมม่ากก็น้อย (ลขิิต  ธีรเวคิน. 2546: 154-155) 
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 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงความหมายและเนือ้หา
ของประชาธิปไตย  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่ได้เข้าใจและรับรู้ถึงสิทธิเบือ้งต้นของ
ตนเองในระบอบประธิปไตยให้วา่มีอย่างไรบ้าง  เพราะคนสว่นใหญ่ของประเทศไมไ่ด้รับการเรียนรู้
กฎหมายเบือ้งต้นซึง่เป็นพืน้ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รับรู้เพียงวา่ตนเองมีสิทธิใน
การเลือกผู้แทนเพ่ือไปทําหน้าท่ีเป็นปากเสียงในการเรียกร้องสทิธิตา่ง ๆ แทนตนเองเท่านัน้  การฝัง
รากความรู้ความเข้าใจนีใ้ห้กบัประชาชน  จึงทําให้เป็นช่องทางและโอกาสของนกัการเมืองท่ีจะใช้
การเลือกตัง้เดินทางเข้าสูส่ภาเพ่ือทําการหาผลประโยชน์เข้าตวัเอง  โดยถือเอาว่าการชนะเลือกตัง้
คือความชอบธรรมในการเข้าบริหารประเทศ  ถึงแม้วา่การชนะนัน้จะได้มาด้วยวิธีการสกปรก  เต็ม
ไปด้วยกลโกงก็ตาม  กลวิธีในการโกงการเลือกตัง้ได้พัฒนามาทุกยุคสมัย แม้ว่าจะมีการออก
กฎหมายใด ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริตการเลือกตัง้ก็ตาม แต่นักการเมืองทัง้หลายก็ยังสามารถ
เปล่ียนกลวิธีเพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมายได้ตลอดเช่นกัน  การเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงยงัคง
คลกุฝุ่ นอยูก่บัการปฏิวตัยิดึอํานาจตอ่เน่ืองเร่ือยมา 
 การยดึอํานาจการปกครองทกุครัง้ทําโดยทหาร  ซึง่มีกองกําลงัอยูเ่บือ้งหลงัแบบเบด็เสร็จ  
การปกครองจงึเป็นแบบเผดจ็การทหารประชาชนสว่นใหญ่ยงัไม่เข้าใจถึงเนือ้หาสาระและสิทธิของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  จึงเป็นช่องทางให้รัฐบาลใช้อํานาจละเมิดสิทธิของประชาชน
เสมอมา  การปกครองในสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์  เป็นแนวทางท่ีประชาชนส่วนหนึ่งพอใจท่ี
บ้านเมืองปลอดโจรผู้ ร้าย  ด้วยเพราะมีผู้ นําท่ีเข้มแข็ง  แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจเช่นกนั
เพราะสทิธิเสรีภาพหลาย ๆ ประการเป็นข้อห้าม 
 กล่าวสรุปโดยรวมของภาพการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา  41 ปี  โดยประมาณ ก่อนเกิดเหตกุารณ์ ตลุามหาวิปโยค ในวนัท่ี 
14 ตลุาคม 2516 ซึง่พอสรุปได้วา่ 
 นับจากเกิดเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองในประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2475   
จากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์หรือเรียกวา่ ระบอบราชาธิปไตย  มาเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนีทํ้าให้
ประชาชนได้มีโอกาสก้าวขึน้มาเป็นผู้ นําการบริหารบ้านเมือง  ซึ่งถือเป็นตําแหน่งผู้ นําสงูสุดของ
ประเทศ  คือ  นายกรัฐมนตรี  โดยมีผู้แทนของประชาชนท่ีเรียกวา่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ามา
ทําหน้าท่ีแทนประชาชนในการเป็นปากเป็นเสียงเพ่ือนําเสนอ  ข้อเรียกร้องความต้องการของ
ประชาชนให้ผ่านไปถึงคณะผู้บริหารประเทศ คือคณะรัฐบาลเพ่ือทําการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเป็น
ปัญหาของประชาชนให้ลุล่วงไป  เพ่ือทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข แต่ปัญหาดงักล่าวนีมี้มากมาย   
ทัง้ปัญหาเก่าและปัญหาใหม่ทัง้จากภายในประเทศและภายนอกประเทศมารุมเร้า  รวมถึงคณะ
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รัฐบาลเองก็ไม่มีความมัน่คงในอํานาจ  การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยจึง
ล้มลกุคลกุคลานต่อเน่ืองกนัมา  ด้วยมีการแย่งชิงกันขึน้เป็นผู้ นําการปกครอง  ซึ่งทัง้รัฐบาลท่ีมา
จากทหาร และรัฐบาลท่ีมาจากพลเรือน  มีทัง้ได้มาด้วยการปฏิวตัิยึดอํานาจและได้มาด้วยการ
เลือกตัง้  จากประวตัิท่ีได้บนัทึกไว้นัน้ได้ระบุว่าในการเลือกตัง้แต่ละครัง้เต็มไปด้วยความสกปรก
ของกลโกง เพ่ือให้ได้เป็นฝ่ายชนะได้จดัตัง้คณะรัฐบาล  จงึทําให้การเมืองการปกครองของประเทศ
เป็นไปอยา่งลุม่ ๆ ดอน ๆ การพฒันาการในด้านตา่ง ๆ จงึไมต่อ่เน่ือง ซึง่เป็นสาเหตหุลกัท่ีทําให้เกิด
ปัญหามากมายต่อการดํารงอยู่ของประชาชน เช่น ปัญหาสินค้าราคาแพง ปัญหาโจรผู้ ร้าย   
ปัญหาราคาข้าวตกต่ํา  ปัญหารัฐบาลทจุริตโกงกินงบประมาณของประเทศ  ฯลฯ   
 จากปัญหาท่ีมีมากมายดงักลา่วนีทํ้าให้เกิดความไมเ่ป็นธรรมในสงัคมเม่ือหมกัหมมมาก ๆ 
จึงกลายเป็นความไม่พอใจของประชาชน  เป็นชนวนเหตใุห้เกิดการชุมนุมเรียกร้อง เพ่ือให้มีการ
แก้ไขปัญหาอนัมากมายนีใ้ห้เกิดความถูกต้อง  ให้เกิดความเป็นธรรมในสงัคม  สถานการณ์การ
ชุมนุมเรียกร้องดงักล่าวนีนํ้าไปสู่การจบักุมและการลอบสงัหารผู้ นําชาวนา  ผู้ นํากรรมกรนักคิด  
นกัเขียน  ฯลฯ ในข้อหาต่าง ๆ เช่น  ข้อหาภยัสงัคม  ข้อหามีการกระทําอนัเป็นคอมมิวนิสต์  และ
ข้อหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย  ท่ีรัฐบาลได้ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นข้ออ้างในการจับกุมและปราบปรามบุคคล
ดงักล่าว  โดยกระทําอย่างต่อเน่ืองและรุนแรงขึน้เร่ือย ๆ  ผู้ ท่ีถกูจบักมุ เช่น  จิตร ภมูิศกัดิ์  ทองใบ  
ทองเปา  รัฐธรรมนญู  ตณัฑเตมีย์ และประวฒุิ  ศรีมณัตะ เป็นต้น  สําหรับจิตร  ภมูิศกัดิ์ เป็นนกัคิด 
นกัเขียน  นกักวี  นกัวิชาการ  ซึง่ได้เขียนหนงัสือและบทกวี  บทเพลงต่าง ๆ  ซึง่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก  จิตร  ภมูิศกัดิ์  ถกูเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาลล้อมยิงเสียชีวิตในปี 2509  ผลงาน
ของจิตร  ภูมิศกัดิ์ในด้านการประพนัธ์  เช่น  “โฉมหน้าศกัดินาไทย”  ความเป็นมาของคํา สยามไทย, ลาว 
และขอม  และลักษณะของช่ือ ชนชาติ  “โองการแช่งนํา้และข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มนํา้
เจ้าพระยา”  ศิลปะเพ่ือชีวิต เพ่ือประชาชน  ฯลฯ และยงัมีหนงัสือแปล วรรณกรรม  เช่น  “โคทาน”  แปลจาก
วรรณกรรมชิน้เอกของ เปรมจนัท์  ซึง่แปลร่วมกบั ภิรมย์  ภมูิศกัดิ์  เป็นต้น  ในส่วนของบทเพลง  ท่ีรู้จกักนั
คือ  “แสงดาวแห่งศรัทธา  ทะเลชีวิต  หยดนํา้บนผืนทราย  ภพูานปฏิวตัิ”  เป็นต้น  สําหรับ “เปิปข้าว”  นัน้
เป็นบทกวี  “วิญญาณหนังสือพิมพ์ (คําเตือน....จากเพ่ือนเก่าอีกครัง้)  ท่ีจิตร  เขียนขึน้ในนามปากกา  
“กวี ศรีสยาม”  ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ฉบบัวนัท่ี 9-15  สิงหาคม 2507  ซึ่งต่อมาได้มีการ
นํามาใส่ทํานองเป็นบทเพลง โดยงดนตรีคาราวาน หลงัเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  เพลงเปิบข้าวจึง
เป็นท่ีรู้จักของนักศึกษา  และกลุ่มผู้ ฟังเพลงเพ่ือชีวิตเป็นต้นมา  ซึ่งทัง้หนังสือ  บทกวี  บทเพลง  ได้มี
อิทธิพลต่อความคิดของคนหนุ่มสาวในยุคต่อมาเป็นอย่างมาก  วงดนตรีคาราวานยงัได้แต่งเพลง
รําลกึถึง จิตร ภมูิศกัดิ์  ช่ือเพลงจิตร ภมูิศกัดิ์  ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกว้างขวางในแนวเพลงเพ่ือชีวิต 
วงดนตรีคาราวานได้รับการยกยอ่งให้เป็นต้นกําเหนิดเพลงเพ่ือชีวิตในเวลาตอ่มา 
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  บุคคลเหล่า นี ถู้กตั ง้ ข้อหา  “สมคบกันกระทําความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ  
ภายในประเทศและภายนอกราชอาณาจกัร  และมีการกระทําอนัเป็นคอมมิวนิสต์”  และยงัมีนิสิต 
นักศึกษา  ประชาชน อีกมากมายถูกจับ  ด้วยข้อหาท่ีต่างกันออกไปตามแต่ความคิดเห็นของ
รัฐบาล  เหตุการณ์ลักษณะนีดํ้าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน  เป็นเหมือนการสุมไฟให้
ประชาชนเพิ่มความเกลียดชังรัฐบาลมากขึน้ตามลําดับ  การชุมนุม  การประท้วง  เพ่ือขับไล่
รัฐบาลจึงได้เกิดขึน้ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยนี ้ โดยท่ีกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิมี
เสียงในการเรียกร้อง  เพ่ือรักษาสทิธิประโยชน์อนัชอบธรรมของประชาชนเอง  การเรียกร้องได้ก่อตวัขึน้
เร่ิมจากหน่วยเล็ก ๆ  ในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น  โรงงาน  สถานการศึกษา  และสถานท่ี ๆ มีความ
เดือดร้อนในการดําเนินชีวิต  ซึง่เกิดจากปัญหาการบริหารประเทศท่ีล้มเหลวของรัฐบาล  สถานการณ์
ดงักล่าวนีถู้กขยายเผยแพร่ไปทั่วทุกถ่ินในประเทศโดยมีนักศึกษาเป็นแกนหลกัในการอภิปราย
ปราศยั  โจมตีรัฐบาล  รวมถึงการสร้างส่ือต่าง ๆ เช่น  ป้ายไม้กระดานอดั  ผืนผ้าและโปสเตอร์ท่ี
เขียนข้อความอธิบายความผิดของรัฐบาล  ข้อความปลุกใจ ฯลฯ  จนกระทั่งกลายเป็นการรวม
ตวัการชุมนุมครัง้ใหญ่ท่ีสุดในประวตัิศาสตร์ของประชาชน  ในวนัท่ี 13  ตุลาคม  พ.ศ. 2516  ณ 
บริเวณ อนสุาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดําเนิน  การชมุนมุประท้วงล่วงเลยมาจนถึงวนัท่ี 14 ตลุาคม 
2516  ความสูญเสีย  เลือดเนือ้ ชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยครัง้ใหญ่หลวงจึงได้
เกิดขึน้ด้วยนํา้มือของคนไทยเอง  ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือจดัการกับ
ประชาชนเจ้าของประเทศ  ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  คือ คณะรัฐบาล   เพียงเพ่ือปกป้อง
อํานาจของคนเพียงไมก่ี่คน  พ่ีน้องลกูหลานตํารวจ  ทหาร  จงึใช้อาวธุสงครามท่ีซือ้มาจากเงินภาษี
ของประชาชนมารุมทําร้ายประชาชนผู้ เป็นเจ้าของเสียเองอย่างน่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง   นีคื้อผล
พวงจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 

  จากบทสรุปอย่างกว้าง ๆ ถึงการเกิดขึน้ของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนัน้เป็นมลูเหตอุนัสําคญัซึง่ทําให้เกิดผลงานศิลปะมากมายตามมาทัง้ด้านทศันศิลป์  วรรณกรรม  
บทเพลง  บทกวี  การแสดงและอ่ืน ๆ  อยา่งกว้างขวาง และตอ่เน่ืองตลอดมา 
 
 

2. เหตุการณ์ทางการเมืองและความเคล่ือนไหวทางศลิปะระหว่าง 14 ตุลาคม 
2516 - 6  ตุลาคม  2519 
  เม่ือหมดยุค จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  จอมพลถนอม  กิตติขจร  ก็ได้รับการโปรดเกล้า
แตง่ตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีคนตอ่มา  ถือได้ว่าเป็นครัง้ท่ี  2  ของจอมพลถนอม  กิตตขิจร  และถือได้
วา่เป็นการสืบทอดอํานาจทางการเมืองตอ่จากจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  อย่างแท้จริงเน่ืองจากการ
ดําเนินนโยบายของจอมพลถนอม  เป็นไปตามแนวนโยบายของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์   
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อย่างชดัเจนทุกประการ  การเป็นรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินของจอมพลถนอม  กิตติขจร  
ไม่ได้มีความสําเร็จและราบร่ืนด้วยประการทัง้ปวง  มีปัญหาในด้านต่าง ๆ มากมายตามมา เช่น  
ความขดัแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล  ปัญหาวิกฤตินํา้มนั  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ํา  และปัญหาอ่ืน ๆ  
อีกมากมาย  จนทําให้จอมพลถนอม  กิตติขจร  ทําการรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาล
ของตนเองในวนัท่ี  17  พฤศจิกายน  2514  การบริหารราชการแผ่นดิน ของจอมพลถนอม  กิตติขจร   
ได้กลับไปสู่ระบอบการปกครองแบบเผด็จการอย่างเต็มรูปแบบ  จึงสามารถใช้อํานาจได้ตาม 
ความพอใจของตนเองและพวกแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศได้  เน่ืองจากปัญหานัน้เกิดขึน้
มากมายทัง้ปัญหาเก่าและปัญหาใหม่  และโดยเฉพาะท่ีสําคญัปัญหาการจดัสรรอํานาจไม่ลงตวั  ทําให้
เกิดความขัดแย้งภายในอย่างหนักโดยเฉพาะการวางตัวผู้ สืบทอดอํานาจจอมพลถนอม  กิตติขจร   
ได้แต่งตัง้กลุ่มท่ีเป็นเฉพาะเครือญาติของตนเอง เช่น  ให้พนัเอกณรงค์  กิตติขจร  ซึง่เป็นบตุรชาย
ของตนเองเป็นผู้ สืบทอดอํานาจ  ข่าวการเตรียมตวัเพ่ือรับการสืบทอดอํานาจของพันเอกณรงค์  
กิตติขจร  ทําให้ทหารบางกลุ่มเกิดความไม่พอใจ  เพราะคาดการณ์ได้ว่าจะมีการเล่นพรรค 
เล่นพวก  ทําให้อนาคตอาชีพการเป็นทหารอาจจะไม่ราบร่ืนหากต้องไปอยู่ภายใต้อุปถัมภ์ของ 
กลุ่มอ่ืน  ปัญหาอีกมากมายท่ีรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้
ลุล่วงไปได้  และยังได้สร้างปัญหาขึน้มาอีกมากมาย  การล้อมจับกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิด 
ความอ่านท่ีเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับฝ่ายรัฐบาลจึงตัง้ข้อหาด้วย
เหตผุลท่ีอ้างว่าเป็นภยัต่อชาติบ้านเมือง  การกระทําลกัษณะนีเ้กิดขึน้อย่างต่อเน่ืองนบัตัง้แต่ขึน้
บริหารประเทศ  จนกระทัง่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ทํารัฐประหารยดึ
อํานาจตนเองเพ่ือสร้างอํานาจให้ตนเองมีมากกว่าเดิม  ซึ่งถือว่าเป็นระบอบเผด็จการทหารเต็ม 
ขัน้  เหตกุารณ์ตา่ง ๆ เหลา่นีดํ้าเนินมาบนท่ามกลางความทกุข์ยากของประชาชนโดยทัว่ไป 

 จากหนงัสือสืบสานตํานานศลิป์  โดยคณะผู้ เขียนแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทยได้บนัทึก
เนือ้หาเก่ียวกับเหตุการณ์สําคัญ   เรียงลําดับมาจากต้นเดือนตุลาคม 2516 จนกระทั่งเกิด
เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 โดยมีเนือ้ความวา่ 
 

 ถึงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516  นักศึกษา  ประชาชน  กลุ่มท่ีมีความคิดก้าวหน้าสนใจปัญหา
บ้านเมือง  จํานวน   100 คน   ได้ ร่วมกันลงช่ือเรียกร้องรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการทหารของ  จอมพลถนอม  กิตติขจร  ประภาส  จารุเสถียร  เพราะ
ไม่มีทีท่าว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ   จัดให้มีการเลือกตัง้  นักศึกษา  ประชาชนได้ออกแจก
แถลงการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนญู  เร่ิมตัง้แต่อนสุาวรีย์ทหารอาสาฯ มมุสนามหลวงตรงข้ามโรงละคร
แห่งชาติ  ไปบางลําภู  ประตูนํา้  เจ้าหน้าท่ีตํารวจของรัฐบาลเผด็จการถนอม  ได้จับกุมตัวผู้ แจก
แถลงการณ์จํานวน 11 คนในข้อหา  “มั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน”  เวลา
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ต่อมาได้จับกุมผู้ ต้องหาเพิ่มอีก 2 คนรวมเป็น 13 คนนําไปควบคุมตัวท่ีโรงเรียนพลตํารวจบางเขน  
โดยนําไปรวมกับผู้ ต้องหาคดีคอมมิวนิสต์และผู้ ต้องหาเนรเทศ  ทําให้เกิดความเคล่ือนไหวคัดค้าน 
การจบักุมจากนิสิตนกัศึกษาทัว่ประเทศในเวลาต่อมา  การชุมนมุเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตวัผู้
ถูกจับกุมทัง้ 13 คน ก่อตัวขึน้ทีละน้อยท่ี ลานโพธ์ิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยการนําของ 
เสกสรรค์  ประเสริฐกุล  และองค์การนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ซึ่งมี  พีระพล  ตริยะเกษม  
เป็นนายกองค์การฯ  ศนูย์กลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย  เข้ารับบทบาทการนําชุมนมุในเวลา
ถดัมาท่ีสนามฟุตบอลมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   นกัเรียน  นกัศึกษา  ประชาชน  จากทัว่ทกุสารทิศ  
ร่วมชมุนมุสนบัสนนุ  จากจํานวนพนัเป็นหม่ืนคน,  หลายหม่ืนคนและเป็นแสนคน...  นกัศึกษาศิลปะ
เพาะช่างโดยการนําของสภานักศึกษามี  ไชยยนัต์  ศรีประทักษ์  เป็นประธานฯ  ได้ประกาศจุดยืน
เด่นชดันํานกัศึกษาเข้าร่วมการชมุนมุให้ปล่อยตวัผู้ถกูจบักมุทัง้ 13  คน  และ  เรียกร้องให้รัฐบาลคืน
ประชาธิปไตยให้กบัประชาชน  จดัให้มีรัฐธรรมนญูและการเลือกตัง้ผู้แทนราษฎรโดยเร็ว   
 สโมสรนกัศกึษาศิลปากร  ได้ประกาศตวัเข้าร่วมการต่อสู้กบัรัฐบาลเผด็จการด้วยการ์ตนูการเมือง
เสียดสีผู้ นําเผด็จการถกูนําไปติดรอบกําแพงมหาวิทยาลยัศิลปากรด้านถนนมหาราช  เวลาเท่ียงวนั
ของวันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2516  สมบัติ ธํารงธัญวงศ์  เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่ง
ประเทศไทย  ให้ปล่อยผู้ ต้องหาทัง้ 13  คนภายในเวลา 24  ชั่วโมง  มิเช่นนัน้จะใช้มาตรการขัน้
เด็ดขาด  เม่ือครบเวลาตามกําหนดไม่มีคําตอบจากรัฐบาล  การเดินขบวนครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ชาติไทยก็ดําเนินขึน้ 
 เม่ือเวลาหลังเท่ียงของวันท่ี 13  ตุลาคม พ.ศ. 2516  ขบวนนักศึกษาประชาชนหลายแสนคน
เคล่ือนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทางประตูท่าพระอาทิตย์มุ่งสู่ถนนราชดําเนินกลาง  
นกัศกึษาศิลปะได้เกาะติดรถบญัชาการของขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยไปอยา่งกระตือรือร้น...  จาก
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  ท่ีขบวนหยุดเพ่ือฟังคําตอบจากรัฐบาล  และจากตัวแทนนักศึกษาท่ีไป
เจรจากบัทางฝ่ายรัฐบาล  จนเวลาประมาณ  17.00 น.  เม่ือยงัไม่ได้รับการติดต่อตวัแทนนกัศึกษาท่ี
ไปเจรจากบัฝ่ายรัฐบาล  เสกสรรค์  ประเสริฐกลุ  จึงตดัสินใจเคล่ือนขบวนตอ่มุง่ไปยงั... ลานพระบรม
รูปทรงม้า....ช่วงกลางดึก  เสกสรรค์  ประเสริฐกุลเคล่ือนขบวนไปสู่ถนนหน้าสวนจิตรลดาด้านตรง
ข้ามสวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนาเพ่ือเอาพระบารมีเป็นท่ีพึ่ง...เม่ือ ธีรยุทธ  บุญมี   หนึ่งใน  13  คน   
ท่ีถูกทางรัฐบาลจับตัวไป  ได้ฝ่าฝูงชนเข้าไปยังรถบัญชาการเพ่ือพบ  เสกสรรค์  ประเสริฐกุล  ชีแ้จงให้
เข้าใจว่าตนและพวกท่ีถูกจับกุมทัง้  13  คนได้รับการปล่อยตวัแล้ว  ทัง้หมดเดินทางเข้าเฝ้าในสวน
จิตรฯ  และออกมาประกาศเลกิชมุนมุในเวลาเช้ามืดของวนัใหม ่
 รุ่งอรุณ ... ของวันท่ี  14 ตุลาคม  พ.ศ. 2516  นิสิต  นักศึกษา  ประชาชน  ท่ีกําลังสลายตัว  
บางส่วนเดินทางกลับทางด้านส่ีแยกราชวิถี  บางส่วนยังวิพากษ์วิจารณ์การยอมสลายการชุมนุม
อย่างง่ายดายโดยไม่มีอะไรเป็นหลกัประกนัว่า  ทางรัฐบาลจะทําตามคําขอให้มีรัฐธรรมนญูและการ
เลือกตัง้  นกัศึกษาศิลปะ  ส่วนหนึ่งท่ีเกาะติดรถบญัชาการนําขบวนมาตัง้แต่ต้น  ยงัถกเถียงและไม่
เหน็ด้วยกบัการรีบสลายขบวนชมุนมุอยูน่ัน้เอง 
 เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึน้ ... ตํารวจคอมมานโด  ภายใต้การนําของ  พลตํารวจโทมนต์ชัย  
พนัธุ์คงช่ืน  ได้ปิดกัน้ส่ีแยกราชวิถี  ไมใ่ห้ผู้คนผา่นอย่างเด็ดขาด  ความตงึเครียดจึงเกิดขึน้เม่ือมีคําสัง่
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ให้ลงมือปราบปรามอยา่งรุนแรง  ตํารวจหน่วยคอมมานโดได้ลงมือบกุตะลยุฟาดด้วยกระบองและยิง
ด้วยแก๊สนํา้ตา  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ประชาชน  ซึ่งมีแต่สองมือเปล่าก็ถูกปราบปรามอย่าง
เหีย้มโหด  เด็กนกัเรียนหญิงโรงเรียนพาณิชย์นกัศกึษาและประชาชนถกูตีตกคนํูา้ข้างสวนจิตรฯ  และ
เขาดิน  พวกนกัเรียนอาชีวะและนกัศกึษาศิลปะได้กรูกนัสกดัด้วยก้อนหิน  อิฐ  ไม้  ขวดแก้ว  เพ่ือช่วย
เด็กและผู้หญิงท่ีถกูทําร้ายจนบาดเจ็บออกมา  ผู้บาดเจ็บเลือดแดงฉานถกูนําตวัส่งโรงพยาบาลโดย
นําเข้าทางสวนสตัว์ดสุิตฯ  ไปออกประตดู้านรัฐสภา  นกัเรียนอาชีวะ- ประชาชนได้ออกกระจายข่าว
ไปทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปากคลองตลาด ท้องสนามหลวง  อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย...วงเวียนใหญ่  ศิริราช  ส่ีแยกบ้านแขก  ฯลฯ 

 หน้าประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึก  การลุกขึน้สู้   ต่อต้านการกระทําอันป่าเถ่ือนของ
รัฐบาลเผด็จการถนอม-ประภาส  นกัเรียน  นกัศกึษา  ประชาชน  ได้สวมจิตใจสู้อย่างไม่กลวัตายโดย
ปราศจากอาวธุ  ในขณะท่ีฝ่ายปราบปรามได้ใช้กําลงัอาวธุทกุรูปแบบ  นําทหารตํารวจเคล่ือนรถถึง
เฮลิคอปเตอร์  อาวธุสงครามสาดกระสนุเข้าสงัหารประชาชน  หนําซํา้ยงัออกข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริง
ทางกรมประชาสมัพนัธ์  ย่ิงทําให้นกัศกึษา-ประชาชนทัว่ไป  เคียดแค้นชิงชงัรัฐบาลมากขึน้เป็นลําดบั  
ได้รวมตัวกันบุกพยายามเผากรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นกระบอกเสียงบิดเบือนให้กับรัฐบาลและ
สามารถเผาสํานกังานสลากกินแบ่ง  เผาตึก  สํานกังาน  กตป.  (กองติดตามผลการปฏิบติัราชการ)  
ซึง่มีพนัเอกณรงค์  กิตติขจร  เป็นเลขาธิการได้สําเร็จ  ทัว่ท้องถนนราชดําเนินกลางหนนุเน่ืองไปด้วย
นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนผู้ รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสงัคม  ทัง้ท่ีทางอํานาจรับ
เผด็จการได้ประกาศให้สลายการชมุนมุมิฉะนัน้จะปราบรุนแรงเพิ่มขึน้ไปอีก  แต่ไม่มีผู้ ใดถอย  มีแต่
พร้อมใจกนัเดินหน้า  จดุมุ่งหมายของทกุคนอยู่ท่ีประชาธิปไตย  และต้องการทําลายกองบญัชาการ
ตํารวจนครบาล  ซึ่งเป็นจดุสําคญัของฝ่ายปราบปรามท่ีใช้เป็นแหลง่ลอบทําลายประชาชนด้วยอาวธุ
ปืนสงคราม  “ศูนย์ปวงชนชาวไทย”  ถูกจัดตัง้ขึน้ท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมี  จีรนันท์  พิตรปรีชา  
นิสิตจฬุาเป็นแกนนําปราศรัยเพ่ือเป็นท่ีรวมตวัเฉพาะหน้าของฝ่ายนกัศึกษาประชาชน  ช่วงเวลาเย็น
ของวนันัน้  จอมพลถนอม  กิตติขจร  ประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  แต่ยงัไม่ลาออก
จากผู้บัญชาการทหารสูงสุด  นายสัญญา  ธรรมศักด์ิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
องคมนตรีได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตัง้เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี...แต่การปราบปราม
ของฝ่ายเผด็จการยงัดําเนินต่อไป  เสียงกระสนุดงัเป็นระยะบริเวณสะพานผ่านฟ้า  ถนนราชดําเนิน  
ซึง่มาจากกองบญัชาการตํารวจนครบาล...(แนวร่วมศิลปินแหง่ประเทศไทย. 2537: 17-20) 

 
 ผลจากเหตกุารณ์  14  ตลุาคม  2516  ทําให้เกิดผู้บริหารประเทศคนใหมจ่ากรัฐบาลทหาร
มาสู่รัฐบาลพลเรือน  ถือได้ว่าเป็นการเร่ิมต้นรัฐบาลใหม่และการเตรียมพร้อมสําหรับการร่าง
รัฐธรรมนญู  และการเลือกตัง้ในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบรูณ์แบบ  ลิขิต  ธีระเวคิน  ได้สรุป
ไว้เป็นข้อ ๆ ถึงผลท่ีเกิดขึน้ภายหลงัเหตกุารณ์  14  ตลุาคม  2516  ดงันี ้
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 1. การล้มรัฐบาลทหารไทยโดยการประท้วงของประชาชนในขนาดที่ ไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวติัศาสตร์ยคุใหม ่
 2. การทําลายกลุ่มอุปถัมภ์สําคัญกลุ่มหนึ่งซึ่งผูกขาดอํานาจมานานและมีท่าทีจะสืบทอด
ประวติัศาสตร์ยคุใหม ่
 3. การเปิดโอกาสให้เกิดการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 4. การกลบัมามีบทบาทและอํานาจของกลุม่จารีตนิยมมากขึน้ 
 5. การเปล่ี ยนแปลงและสรรหาตั วผู้ อุ ปถัมภ์ ใหม่   กล่ าวคื อ  ผู้ อยู่ ใต้ ความอุปถัมภ์ ของ 
กลุม่ถนอม  ประภาส  ณรงค์  ต้องวิ่งหาผู้อปุถมัภ์ 
 6. ทหารและตํารวจเสียความน่าเช่ือถือลงไปมากในขณะเดียวกัน กลุ่มนิสิตนักศึกษาอาจารย์
มหาวิทยาลยัมีบทบาทในการแสดงออกทางการเมืองมากขึน้  (ลขิิต ธีระเวคิน.2546: 202-203) 
 ชยัอนนัต์  สมทุวณิช  กลา่ววา่เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ได้ประทบัรอยความทรงจําท่ีมิอาจลบเลือนได้ 
ผลทางจิตวิทยาของพลงัมวลชน 14 ตลุาคม เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีทําให้เกิดความต่ืนตวัในการจดัตัง้และ
ระดมมวลชนอยา่งจริงจงั  เป็นระบบโดยอาศยัทัง้งบประมาณแผน่ดิน และการระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชน (ชยัอนนัต์  สมทุวณิช. 2554: 142) 
 ภายหลงัจากเหตกุารณ์ วนัท่ี 14 เดือน ตลุาคม พ.ศ.  2516  จบลงพร้อมกบัความสญูเสียชีวิต
และทรัพย์สินของคนไทยแล้ว รัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  ก็หมดอํานาจในการบริหารประเทศ  
จอมพลถนอม  กิตติขจร และคณะรัฐบาลบางคนต้องออกนอกประเทศไป  ประเทศไทยจึงได้
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือนายสญัญา ธรรมศกัด์ิ  เข้ามาบริหารประเทศเป็นการชัว่คราวจนกว่าจะมี
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครัง้ใหม่  ช่วงเวลานีน้บัได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเบ่งบานของ
ประชาธิปไตยมากท่ีสดุ  ตัง้แต่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นต้นมา  ประชาชนได้มีสิทธิ
เสรีในการแสดงออกทางความคิดอย่างกว้างขวาง  เป็นช่วงเวลาและโอกาสของนกัคิด  นกัเขียน  นกั
กวี  วรรณกรรม  ศิลปกรรม  และ ฯลฯ  ผลงานศิลปะด้านต่าง ๆ นีไ้ด้ถกูสร้างสรรค์ขึน้มากมายด้วยการ
หยิบยกเอาเร่ืองราวเหตกุารณ์ทางการเมือง มาสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดเนือ้หาสาระของเหตกุารณ์ท่ี
เกิดขึน้ตัง้แต่ก่อนเกิดเหตุการณ์  วันท่ี 14 เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2516 และนับจากนีเ้ป็นต้นมา  การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวทางการนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองนีไ้ด้ถกูนํามา
สร้างอยา่งตอ่เน่ืองทัง้เป็นบทกวี  บทเพลง  และ ทศันศิลป์   

 
อํานาจ เย็นสบาย  และวิรุณ ตัง้เจริญ ได้กล่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองภายหลงัเหตกุารณ์ 14 

ตลุาคม 2516  จบลงพร้อมกบัความสญูเสียทัง้ชีวติและทรัพย์สนิของคนไทย  และการได้มาซึง่โอกาส
ของประชาชนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้นามแฝงว่า  วลิดา  อินสอนลา ได้กล่าวไว้ใน  
“ศลิปะแห่งเดือนตลุาคม”  ในมตชินฉบบัวนัท่ี 18  ตลุาคม  2522  โดยกลา่ววา่   
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14 ตลุาคม  2516  คือประวติัศาสตร์การต่อสู้และชยัชนะอนัย่ิงใหญ่ของประชาชน  ซึ่งเหตกุารณ์
ครัง้นีไ้ด้สร้างผลสะเทือนด้านความคิดทางการเมืองต่อประชาชนวงการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  
นอกจากนัน้ การได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพก็ทําให้ขบวนแถวของผู้สร้างสรรค์งานศิลปวฒันธรรม   ด้าน
วรรณกรรม  บทกวี  ดนตรี  ศิลปะการละคร  ภาพเขียน  ฯลฯ  ก็เร่ิมแตกหน่องอกงามขึน้มาอีกครัง้หนึ่ง 
บนถนนลายคราม รับผิดชอบต่อสงัคมและรับใช้ประชาชนด้วยสํานึกอนัสงูสง่ (อํานาจ  เย็นสบาย;  และ
วิรุณ  ตัง้เจริญ. ม.ป.ป.: 47) 

 
 กล่าวถึงในด้านบทกวีนัน้  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ถือได้ว่าเป็นนักกวีคนสําคญัในยุคนี ้ 
วนัท่ี 13 ตลุาคม 2516  ก่อนเกิดเหตตุลุาคมหาวิปโยคเพียงหนึง่วนั  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์  
ได้เขียนไว้ในประชาธิปไตยวา่   

ในหญ้ารกนัน้มีทาง    เปล่ียวอ้างว้างไร้คนเดนิ 
 ทากน้อยจงึทาเงิน    เป็นเงางามวะวามไว้ 
รอวา่สกัวนัหนึง่    ซึง่ตะวนัอนัอําไพ 
จะเกรีย้วกราดและฟาดไฟ   ประลยัหญ้าลงยอ่ยยบั 
การเกิดต้องเจ็บปวด    ต้องร้าวรวดและทรมา 
ในสายฝนมีสายฟ้า    ในผาทบึมีถํา้ทอง 
ก้าวแรกท่ีเรายา่ง    จะสร้างทางในทกุท่ี 
ป่าเถ่ือนในปฐพี    ยงัมีไว้รอให้เดนิ 
(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์. 2554: ไมมี่หมายเลขหน้า) 
 

 เป็นบทกลอนท่ีช่ือว่า “หนทางแห่งหอยทาก” จากเหตกุารณ์วนัท่ี 14 ตลุาคม 2516  เป็น
ต้นมางานเขียนของ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์  ก็ได้ความชดัเจนยิ่งขึน้ในการสะท้อนสภาพการต่อสู้
ของประชาชนท่ีต้องยอมอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ แต่บดันีไ้ด้ลกุขึน้มาต่อสู้ เคลื่อนไหว เพ่ือเพิ่ม
ความเป็นธรรมให้กบัสงัคมท่ีดีกว่าแล้วเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ได้สร้างสรรค์บทกวีออกมาอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น เพียงความเคล่ือนไหว ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ประชาชาติ ฉบบัวนัท่ี 5 ตลุาคม 2517 ดงัมี
เนือ้หาวา่ 
 

ชัว่เหย่ียวกระหยบัปีกกลางเปลวแดด  ร้อนท่ีแผดท่ีผอ่นเพลาพระเวหา 
พอใบไม้ไหวพลกิริกริกมา   ก็รู้วา่วนันีมี้ลมวก 
เพียงกระเพ่ือมเล่ือมรับวบัวบัไหว   ก็รู้วา่นํา้ใสใช่กระจก 
เพียงแววตาคูน่ัน้หวัน่สะทก   ก็รู้วา่ในหวัอกมีหวัใจ 
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โซป่ระตตูรึงผกูถกูกระชาก   เสียงแห่งความทกุข์ยากก็ยิ่งใหญ่ 
สวา่งแวบแปลบพร่ามาไรไร   ก็รู้ได้วา่ทางยงัพอมี 
มือท่ีกําหมดัชืน้จนชุ่มเหง่ือ   ก็ร้อนเลือดเดือดเนือ้ถนดัถน่ี 
กระหืดกระหอบฮวบล้มแตล่ะที   ก็ยงัดีท่ีได้สู้ได้รู้รส 
นิว้กระดกิกระเดีย้ได้พอให้เห็น   เร่ียวแรงท่ีแฝงเร้นก็ปรากฏ 
ยอดหญ้าแยงหินแยกหยดัระชด   เกียรตยิศแห่งหญ้าก็ระยบั 
ส่ีสบิปีเปลา่โลง่ตลอดยา่น   ส่ีสบิล้านไมเ่คยเขยือ้นขยบั 
ดนิเป็นทรายไม้เป็นหินจนหกัพบั   ดบัและหลบัตลอดถ้วนทัง้ตาใจ 
นกอยูฟ้่านกหากไมเ่ห็นฟ้า   ปลาอยูนํ่า้ยอ่มปลาเห็นนํา้ไม ่
ไส้เดือนไมเ่ห็นดนิวา่ฉนัใด   หนอนยอ่มไร้ดวงตารู้อาจม 
ฉนันัน้ความเป่ือยเน่าเป็นของแน่   ยอ่มเกิดแก่ความน่ิงทกุสิง่สม 
แตว่นัหนึง่ความเน่าในเปือกตม   ก็ผดุพรายให้ชมซึง่ดอกบวั 
(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์. 2554: 4-6) 
 

 เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ได้สร้างสรรค์บทกวีต่อเน่ืองมาอีกมากมาย  เช่น แด่ลกูท่ีดีของ
ประชาชน  ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ประชาชาติ  ฉบบัวนัท่ี  31 สิงหาคม 2518 กระทุ่มแบน  ไฟบน
โลงศพ  กฎหมายมวลชน  เป็นต้น  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ได้รับรางวัลซีไรต์ ประจําปี 2523   
จากหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ ช่ือ เพียงความเคล่ือนไหว  และได้รับยกย่องเชิดชูจากสํานักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิให้เป็นศลิปินแห่งชาต ิ สาขาวรรณศลิป์ในปี พ.ศ. 2536 
 นอกจาก เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  แล้วยงัมีบุคคลอ่ืน ๆ รวมถึงวิรุณ  ตัง้เจริญ  อาจารย์
ประจํามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในบทบาทของนกักวี ได้เขียนบทกวีสะท้อน
ความรู้สึกของคนในสังคมกับบรรยากาศของเหตุการณ์บ้านเมืองท่ีเกิดขึน้ทัง้ก่อนและหลัง
เหตกุารณ์ 14  ตลุาคม 2516 โดยได้ใช้นามปากกา “คนใหม่”  ให้เส้นระนาบกลุม่ศิลปะและวรรณ
ลกัขณ์ดบัเทวดา และอาณาจกัรใหม ่เป็นต้น 
 วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้เขียนบทกวี ช่ือ “กบัความมืดดําของชีวิต” ในนามปากกา  “คนใหม่”  
กลุม่ศลิปะและวรรณลกัษณ์ บรรยายความรู้สกึของชีวิตท่ีมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร้อิสระเปรียบดงันก
ถกูหกัปีก สิน้อิสระภาพในการโบยบิน  อยู่ในความมืดถกูกลืนกินด้วยสีดํา  สีแห่งความมืดมนแห่ง
ความไร้เสรีภาพซึ่งแต่งขึน้ในเดือน  เมษายน   2516 บรรยายความรู้สึกของผู้ คนในสังคม 
ก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม โดยมีเนือ้หาวา่ 
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กบัความเงียบเหงาของวนันี ้
เธอมีทัง้ลมและแดดเป็นเพ่ือน 
ความทรงจําเย่ียมเยือน 
อดีตเตือนและนําพา 
เสียงกระซบิจากวนัวาน 
ขานขบัระเริงร่า 
ขยะฝุ่ นผงก็เลศิลํา้ราคา 
เธอดดูด่ืมกาลเวลาด้วยเคยชิน 
นกน้อยแห่งความรัก 
ถกูหกัปีกสิน้ 
มวลดอกไม้บานบนแผน่ดนิ 
ถกูกลืนกินด้วยสีดํา 
เม่ือเลือดเนือ้หนาวสัน่ 
เธอหํา้หัน่และเหยียบย่ํา 
ความรักถกูครอบงํา 
 เธอทํา  เธอคดิ  เธอประจาน 

 ดอกไม้เฉาบนแผน่ดนิ 
หมดสิน้ สี ฟ้าฝน 
ลวงชีวิตให้อดทน 
เลือดเนือ้ความเป็นคนถกูบชูา 
(วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2549: 24) 
 

 เมื่อเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ผ่านไป วิรุณ ตัง้เจริญ ยงัได้เขียนบทกวีรําลึกถึง
วีรกรรมของวีรชนที่พลีชีพในเหตุการณ์นัน้โดยใช้นามปากกาว่า “ดบัเทวดา” ในบทกวีที่ชื่อ 
“วีรกรรม”  ซึง่แตง่ขึน้ในวนัท่ี 17 ตลุาคม ในปีเดียวกนัดงัมีเนือ้หาวา่ 

หน้าท่ีและพนัธะ 
อิสระเส่ือมและสิน้ 
อดุมคตอิาบด่ืมกิน 
ความคดิอิน้แอบอบัอาย 
ความฝันไกลนีมี้คา่ 
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เหนือมวลปรัชญาทัง้หลาย 
เหนือกวา่ความจริงร้อยเลห์่อบุาย 
ไมต่ายเหินห่างจิตใจ 
ขอสิง่นัน้บงัเกิด 
เลศิเลออยา่หวัน่ไหว 
ชัว่กปักลัป์บรรลยั 
ฝากไว้เหนือด้าวดาวเดือน 
มัน่คงเถิดความฝัน 
แม้ความจริงนัน้ลอยเล่ือน 
ขออปุาทานสะกิดเตือน 
อยา่ลืมเลือนชัว่ดบัพงั 
(วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2549: 217) 
 

 วิรุณ  ตัง้เจริญ  ยังได้เขียนบทกวีอีกมากมายเพ่ือให้กําลังใจ ปลอบใจ ปลุกเร้าทาง
ความคิด  เนือ้หาของบทกวีสะท้อนเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตกุารณ์ทางการเมือง เช่น อาณาจกัรใหม ่ 
ศกนัน้  สจัจะ  เธอคือดอกไม้สีขาว  เป็นต้น 
 จกัรพนัธ์  วิลาสินีกลุ  ได้เขียนบทวิเคราะห์ถึงความเป็นตวัตนของ วิรุณ ตัง้เจริญ ไว้ตอนหนึ่ง
ใน พลงัการวิจารณ์ทศันศลิป์วา่ 
 

 วิรุณ  ตัง้เจริญ  เร่ิมศึกษาศิลปะท่ีโรงเรียนเพาะช่าง  และศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีท่ีวิทยาลยั
การศึกษา ประสานมิตร  (มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในปัจจบุนั)  จากนัน้เข้ารับราชการเป็นครู
สอนศิลปะและเร่ิมมีผลงานเขียนบทความและบทวิจารณ์ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2514  ผลงานการเขียนของ
วิรุณในช่วงเวลาของการเรียกร้องประชาธิปไตยก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไปจนถึง พ.ศ. 
2518 มกัจะแสดงจุดประสงค์เพ่ือเรียกร้องให้ศิลปินเปล่ียนทศันะในการมองศิลปะว่าเป็นสิ่งสงูส่ง
เลอเลิศและต้องอาศยัพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนประสบการณ์ตามสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมท่ีเป็นจริงโดยมีจิตสํานึกต่อคนส่วนรวมในสงัคม  การแสดงจดุยืนทางความคิดท่ีสนบัสนนุ  “ศิลปะ
เพ่ือชีวิต”  ท่ีชดัเจนเช่นนีใ้นช่วงเวลาดงักลา่ว  นบัว่าเป็นความเส่ียงของนกัวิจารณ์ศิลปะ  ทัง้นีเ้พราะ
สถานการณ์ท่ีตงึเครียดทางสงัคมและการเมืองมีความรุนแรงมากขึน้ทกุขณะ   
 กลุ่มนักวิจารณ์และศิลปินท่ีแสดงออกถึงความคิดศิลปะเพ่ือชีวิต  มักจะถูกมองว่าเป็นแนว
ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับทางราชการ  ความตึงเครียดทาง
สงัคมได้นํามาสู่จดุแตกในวนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 เม่ือรัฐบาลใช้กําลงัและอาวธุเข้าปราบปราม
การชมุนมุของนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  แต่ก่อนหน้าท่ีความรุนแรงจะเกิดขึน้  วิรุณได้
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เดินทางไปศึกษาต่อท่ีสหรัฐอเมริกาแล้ว เม่ือปี พ.ศ. 2518  และกลับมาในปี พ.ศ. 2521หลัง
เหตุการณ์นัน้ผ่านไปแล้ว 2 ปี  สถานะของศิลปินและนกัวิจารณ์ท่ีสนบัสนนุแนวคิดศิลปะเพ่ือชีวิต 
หลงัจากท่ีเขากลบัมาประเทศไทยแล้วอยู่ในภาวะท่ีแตกกระจัดกระจาย  และไม่อาจแสดงความ
คิดเหน็ท่ีเปิดเผยได้   
 วิรุณได้ติดตามความเปล่ียนแปลงในวงการศิลปะในขณะนัน้  และได้บนัทึกคําสมัภาษณ์ของ 
อํานาจ  เย็นสบาย  นกัวิจารณ์ผู้อยูใ่นเหตกุารณ์ไว้วา่  “สภาพการเมืองขณะนัน้คือหลงัปี พ.ศ. 2519 
เป็นเผด็จการมาก  หมายความว่ารัฐบาลหลงัเหตกุารณ์  6 ตลุาคม 2519 นัน้ปิดกัน้การแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน  ปกครองด้วยระบบเผด็จการใครมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างไปจากตนก็มองว่า  
เป็นพวกคอมนิวมิสต์  เป็นพวกซ้ายไปหมด . เม่ือเผด็จการขวาจดัเข้ามามีอํานาจ  ศิลปะท่ีเป็นแนว
สะท้อนสงัคม  รัฐบาลก็ถือว่าเป็นงานฝ่ายซ้าย  งานของคอมนิวนิสต์  ก็สกดักัน้ทกุวิถีทาง เพลงเพ่ือ
ชีวิตก็ถกูจบั  ถกูเก็บ  ไม่มีใครท่ีแสดงออกมา  งานศิลปะ  วรรณกรรม  อะไรต่าง ๆ ท่ีสะท้อนปัญหา
ชีวิตผู้คนในสงัคม  ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก “เม่ือศิลปินและนักวิจารณ์ท่ีต้องการแสดง
จิตสํานึกทางสังคมไม่อาจเปิดเผยได้  ความเคล่ือนไหว  “ศิลปะเพ่ือชีวิต”  ก็ถดถอยลง  ใน
ขณะเดียวกนั  งานศิลปะในแนวคิดศิลปะเพ่ือศิลปะซึง่ไม่ถกูมองว่าเป็นปฏิปักษ์กบัทางราชการจึงมี
บทบาทท่ีแข็งแรงขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลยั
ศิลปากรจะมีส่วนสําคญัในกระแสแนวคิดนี ้ และมีบทบาทมากในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ  
และการประกวดในเวทีอ่ืน ๆ ในเวลาต่อมา  อย่างไรก็ตามศิลปินและนกัวิจารณ์ในแนวคิดเพ่ือชีวิต
ได้พยายามรวมตวักันเข้ามาอีกครัง้  เม่ือการควบคุมของรัฐภายในศูนย์กลางคือกรุงเทพมหานคร  
ลดความตงึเครียดลงบ้าง  จึงเกิดการก่อตัง้  “ชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย”  ขึน้ในปี พ.ศ. 2522 
โดยมีจุดประสงค์ท่ีจะจดักิจกรรมทางศิลปะท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและเปิด
กว้างแก่ศิลปินมากกว่าการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ ซึง่กิจกรรมนีว้ิรุณมีสว่นสําคญัอย่างย่ิงในฐานะ
แกนนําคนสําคญั (จกัรพนัธ์  วิลาสนีิกลุ. 2547: 425-427) 

 
 ในด้านของบทเพลงนัน้  วงดนตรีได้เกิดขึน้อย่างมากมาย เช่น  วงกงล้อ  ครุุชน  กรรมาชน 
โคมฉาย ฯลฯ  แตท่ี่ยงัคงยืนหยดัอยูจ่นถึงปัจจบุนันีก็้คือ  วงดนตรีคาราวาน  คาราวานได้รับการยก
ย่องจากวงดนตรีเพ่ือชีวิตในยคุปัจจุบนั  เช่น  คาราบาว  ด่านเกวียน  แฮมเมอร์  พงษ์สิทธ์ิ คําภีร์ ให้เป็น
ครูใหญ่ เป็นต้นกําเนิด  เป็นต้นแบบ เป็นตํานานแห่งวงดนตรีเพ่ือชีวิตในประเทศไทย  ซึ่งยกย่อง
กันเองในวงการเพลงเท่านัน้วงดนตรีคาราวาน  เกิดขึน้จากการรวมตวักันของวง ท.เสน สญัจร  
และวงบงัคลาเทศแบนด์มีสมาชิกประกอบด้วย  สรุชยั จนัธิมาธร  มงคล อทุก  ทองกราน ทานา  
และวีระศกัดิ์  สนุทรศรี ส่วน พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ นัน้ได้มาร่วมกับวงคาราวานในภายหลงั  
ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2517- พ.ศ. 2518  คาราวานได้สร้างสรรค์บทเพลง นกสีเหลือง หยดุก่อน  
จิตร  ภูมิศกัดิ์ ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2518- พ.ศ. 2519  ได้สร้างสรรค์เพลงตายสิบเกิดแสน   รวมกนัเข้า  
อเมริกนัอนัตราย  และเพลงก้าวต่อไป   
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 นิคม  กุบแก้ว  เป็นผู้ หนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา  ผู้ ร่วมอยูใ่นเหตกุารณ์ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาก่อนและหลงัเหตกุารณ์ 
6 ตลุาคม ปี 2519 ได้ให้สมัภาษณ์มีข้อความตอนหนึง่วา่ 
 

ผมได้เข้ามาศึกษาท่ีแผนกวิชาศิลปกรรม  คณะวิชาออกแบบ  วิทยาลัยเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา ปัจจุบันคือ  คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล อี ส า น  น ค ร ร า ช สี ม า  คื อ ปี  พ .ศ .2 5 1 7  
เข้ ามา เป็ นนักศึ กษ าปี ท่ี  1  ปี ซึ่ งพึ่ ง เกิ ด เหตุการณ์  14  ตุลาคม  2516  ได้ เพี ยง  6  เดื อน 
กลิ่ น ไอ ขอ งก า รต่ อ สู่ เ รี ย ก ร้อ ง เพ่ื อ ป ระช า ธิป ไต ยขอ ง นิ สิ ต นั ก ศึ กษ าแล ะป ระชาชน 
ทั่ วป ระ เทศ  ยั งค งอยู่   ใน ระห ว่ า ง นี ไ้ ด้ มี ก ารรวมตั วขอ งนั กดนต รี  2  วง  ไ ด้ ก่ อ กํ า เนิ ด    
ว งด น ต รี เ พ่ื อ ชี วิ ต ว งแ รก ข อ ง เมื อ ง ไท ย  ว งห นึ่ ง นั ้น อ ยู่ ก รุ ง เท พ ฯ  ช่ื อ  ท .เส น สัญ จ ร  
มีสรุชัย  จนัธิมาธร  และ สรุศกัด์ิ  สนุทรศรี ส่วนอีกวงคือวงจากโคราชและเป็นรุ่นพ่ีของผมเอง ช่ือวงบงั
คลาเทศแบนด์ โดยมีมงคล อทุกและทองกราน ทานา  การรวมตวักนัของนกัดนตรีท่ีกล่าวถึงนีทํ้าให้
เกิดวงดนตรี  “คาราวาน”  วงดนตรีคาราวานได้มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้ เรียกร้องของทุกการ
ชมุนมุท่ีเรียกร้องทําให้การต่อสู้ เรียกร้องนัน้มีความสนกุคึกคะนอง สร้างบรรยายกาศของการชมุนมุ
ได้ดีเย่ียมและมีความประทบัใจสําหรับผู้ ได้ร่วมชุมนุม ช่วงปี 1 ผมเข้ามาศึกษาก็มีการชุมนุมขบัไล่
ผู้ อํานวยการจากตําแหน่งด้วยสาเหตอุะไรผมจําไม่ได้แล้ว ผมเห็นมงคล อทุก และทองกราน ทานา 
นัง่เล่นกีต้าร์ตัง้แต่เช้าจนบ่าย ด้วยเพลงคนกับควายและเปิบข้าว จนกระทัง่บรรลตุามวตัถุประสงค์
ผู้ อํานวยการต้องย้ายภายใน 48 ชัว่โมง(นิคม  กบุแก้ว. 2556: สมัภาษณ์) 

 

 เพลงคนกบัควาย  สมคิด  สิงสง และสรุชยั  จนัทิมาธร  ได้ร่วมกนัแตง่ขึน้และมาร้องครัง้
แรกในงานแต่งงานของ  วีรประวตัิ  วงศ์พวัพนัธ์  โรงแรมนารายณ์ สีลม  ถือว่าเป็นจดุเร่ิมต้นของ
การนําเพลงเพ่ือชีวิตออกสูส่าธารณชน  ตอนหนึ่งของบทเพลงได้กล่าวถึงความสมัพนัธ์ของคนกบั
ควายมีเนือ้ความวา่  
 

 คนกบัควายความหมายมนัลกึลํา้    ลกึลํา้ทํานามาเน่ินนาน 
 แข็งขนัการงานมาเน่ินนาน    สําราญเร่ือยมาพอสขุใจ 
 และตอนท้ายของบทเพลงได้กล่าวถึง  ความตกต่ําของชีวิตชาวนา  ทัง้เกียรติและศกัดิ์ศรีท่ี 

ถกูย่ํายีและการถกูเอารัดเอาเปรียบจากกลุม่นายทนุดงัท่ีเนือ้ความท่ีกลา่ววา่   
 กฏมุพีกินแรงแบง่ชนชัน้     ชนชัน้ชาวนาจงึต่ําลง   

 เหยียดหยามชาวนาวา่ป่าดง  สําคญัมัน่คงคือความตาย   
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 ส่วนเพลงเปิบข้าวนัน้ เป็นเพลงท่ีวงคาราวานได้นําเอาบทกวีของ จิตร ภูมิศกัดิ์ ในตอน
หนึง่ท่ีจิตร  ภมูิศกัดิ ์เขียนไว้ในคําเตือนจากเพ่ือนเก่า โดยมีเนือ้ความวา่ 

 
เปิบข้าวทกุคราวคํา      จงสจํูาเป็นอาจินต์   
เหง่ือกท่ีูสกิูน       จงึก่อเกิดมาเป็นคน   
ข้าวนีน้ะมีรส       ให้ชนชิมทกุชัน้ชน   
เบือ้งหลงัสทิกุข์ทน      และขมข่ืนจนเขียวคาว   
จากแรงมาเป็นรวง     ระยะทางนัน้เหยียดยาว   
จากรวงเป็นเม็ดพราว      ล้วนทกุข์ยากลําบากเข็ญ   
เหง่ือหยดสกัก่ีหยาด      ทกุหยดหยาดล้วนยากเย็น   
ปดูโปนก่ีเส้นเอ็น     จงึแปรรวงมาเปิบกิน   
นํา้เหง่ือท่ีเร่ือแดง      และนํา้แรงอนัหลัง่ริน   
สายเลือดกทูัง้สิน้      ท่ีสซูดกําซาบฟัน   
(กลุม่ศลิปวฒันธรรมเพ่ือชีวิต. 2540: 25) 
 

 นิคม กบุแก้ว  ยงัได้ให้สมัภาษณ์ตอ่ไปอีกวา่  
 

ปลายปี  2518  ได้ มี การร่วมชุมนุม เพ่ื อแลก เป ล่ียน ศิลปะและวัฒ นธรรม เรียก 
งานนีว้่า “งานเสียงแคนแดนอีสาน” มีองค์กรนิสิตและนกัศกึษาเกือบทกุสถาบนัมาชมุนมุกนัท่ีโคราช
โดยใช้ตึกออกแบบอันเป็นท่ีตัง้ของแผนกวิชาศิลปกรรมและมีลานหน้าตึกเหมาะท่ีจัดเป็นเวที
คอนเสร์ิตมีวงดนตรีเพ่ือชีวิตแทบทกุวงท่ีดงัๆ ในสมยันัน้มาร่วมแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัไม่ว่าจะเป็น 
คาราวาน กงล้อ โคมฉาย ต้นกล้า กรรมมาชน พิราบขาวและอีกมากมายใช้เวลาแสดงถึง 2 วนั เป็น
การชุมนุมท่ีไม่มีคู่ต่อสู้ มีแต่มิตรมีนกัดนตรีและตวัแทนองค์กรนักศึกษาต่างๆ แทบทกุมหาวิทยาลยั
มาร่วมในงานครัง้นีห้ลายร้อยชีวิต โดยอาศยัอาคารเรียนตึกออกแบบซึง่มีอยู่ 4 ชัน้ เป็นท่ีพกัอาศยัใช้
เวลาผลดัเปล่ียนขึน้แสดงบนเวทีถึง 2 วนั 2 คืน จนครบทุกวงเพ่ือสรุปผลการแลกเปล่ียนก็แยกย้าย
กับกลบัสถาบันเดิมโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามผลของการจัดงานครัง้นีทํ้าให้มีวง
ดนตรีเพ่ือชีวิตเกิดขึน้อีกมากมายส่วนใหญ่จะเป็นประเภทใต้ดิน แม้แต่ตวัผมเองก็ได้รวมตวักบัรุ่นพ่ี
จดัตัง้วงดนตรีช่ือวง “เพลิงธรรม” ตระเวนเล่นตามสถาบนัการศึกษาและแทรกอยู่ตามสถานท่ีชมุนมุ
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือรุ่นพ่ีจบการศึกษาก็แยกย้ายไปทํางานส่วนใหญ่เป็นครูสอนศิลปะตาม
ชนบท(นิคม  กบุแก้ว. 2556: สมัภาษณ์) 
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 คาราวาน ได้เดินทางร้องเพลงขบัขานบอกเลา่ความจริงต่าง ๆ ท่ีได้พบเห็นและได้บนัทึก
สถานท่ี  สถานการณ์ เหตกุารณ์  ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการเดินทางนํามาแต่งเป็นบทเพลง  
อย่างเช่น  บทเพลง  “หยุดก่อน”  แต่งขึน้เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์จราจลท่ีห้าแยกพลบัพลาไชย   
3 กรกฎาคม 2517  ก่อนวนัชาติอเมริกา  (4 กรกฎาคม)  มีการชมุนมุใหญ่ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เพ่ือคัดค้านการแทรกแซงของอเมริกา  และขับไล่ฐานทัพอเมริกา  มีประชาชนและนักศึกษา  
ชุมนุมกันหลายหม่ืนคน เหตกุารณ์จราจล ครัง้นัน้ มีผู้ เสียชีวิตทัง้หมด 24 คน  บาดเจ็บ 120 คน  
รวมวนัเวลา ถึง 4 วนัเต็ม ตัง้แต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม – 7 กรกฎาคม 2517 สาเหตมุาจากเจ้าหน้าท่ี
ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลพลับพลาไชยได้ทําการจับกุมคนขับรถแท็กซี่  ข้อหาจอดรถในท่ี 
ห้ามจอด  แตเ่จ้าตวัไมย่อมให้จบัพร้อมกบัตะโกนวา่  ตํารวจทําร้ายประชาชน   
 อารมณ์คุกรุ่นจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ทําให้ประชาชนมาล้อมโรงพัก การจราจล
เกิดขึน้ทนัที ประชาชนพยายามบกุเข้าไปโรงพกั แตถ่กูตอบโต้ด้วยอาวธุร้ายแรง ผลของการจราจล
ได้ขยายไปตลอดยา่นพลบัพลาไชย  จนรัฐบาลต้องประกาศภาวะฉกุเฉิน  เพลงหยดุก่อนจึงเกิดขึน้
สว่นทํานองนัน้ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงของบ๊อบ ดแิลน  
 

หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน  หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน 
หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน  หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน 
หยดุก่อนคณุทหารคณุตํารวจ  หยดุสวดหยดุบรรเลงเพลงศกึ 
มาเถิดด่ืมนํา้เย็นจากบอ่ลกึ  ผนกึหวัใจไตร่ตรอง 
ลกูกระสนุของใครแลน่ไปฆา่  ผู้ ท่ีตายวายชีวามีเจ้าของ 
เราฆา่กนัเพ่ือไทยเลือดไหลนอง แตศ่กึต้องยืดเยือ้นีเ้พ่ือใคร 
หยดุก่อนนกัการเมืองผู้ เปร่ืองปราด ความฉลาดความโกงช่างโปร่งใส 
คณุไมเ่คยลําบากจนยากไร้  แตป่ากคณุเอาใจคนยากจน 
หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน  หยดุก่อน หยดุเอาไว้สกัหน 
คณุอ่ิมหมีพีมนัพลัวน  แตใ่ครทนทกุข์ไท้อยูใ่กล้คณุ 
หยดุก่อน นายทนุผู้ โกยกอบ  คณุมีเงินเป็นกระสอบตา่งสมนุ 
ไมรู้่จกัพอเพราะเป็นนายทนุ  เลือดคณุล้นอยากมามากมี 
ความเป็นคนยอ่ยยบัและยบัยอ่ย เพราะคณุคอยรีดนาดัง่ทาสี 
คณุไมรู้่คณุไมรู้่อยูดี่   เพราะคณุมีความสบายดัง่นายคน 
หยดุก่อนประชาชนผู้ขมข่ืน  ดาบหอกกระบอกปืนนัน่คือหน 
สดุท้ายท่ีท่านมัน่ใจตน  เราจะฝ่าเราจะทนเราจะไป 
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หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน  หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุเอาไว้ 
มาเถิดด่ืมนํา้เย็นจากบอ่ใส  ผนกึหวัใจไตร่ตรอง 
หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน  หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน 
หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน  หยดุก่อน หยดุก่อน หยดุก่อน 
(คาราวาน. ม.ป.ป.: 14-15) 
 

  สําหรับบทเพลงนกสีเหลืองนัน้  แต่งขึน้หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 14 ตุลาคม  พ.ศ.2516  
เน่ืองจากจากเหตกุารณ์เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ.2516 ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นกัเรียน นิสิต
นักศึกษา และประชาชน ราว 500,000 คนรวมตัวกันประท้วง เป็นเหตุการณ์ต่อเน่ืองมาจาก 
การประท้วงการลบช่ือนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง 9 คนออก เพราะพวกเขาเคลื่อนไหวให้
ปล่อยตวัแกนนําผู้ เรียกร้องรัฐธรรมนูญ 13 คนท่ีถูกจับ ในข้อหากบฏ เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2516 
เหตกุารณ์วนัท่ี 13 ตุลาคม 2516 ฝูงชนเคล่ือนตวัออกจาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มุ่งหน้าไป
อนสุาวรีย์ ประชาธิปไตย กบัลานพระบรมรูปทรงม้า และรอคอยผลการเจรจากบัรัฐบาลตลอดคืน 
ซึ่งรัฐบาลยินยอม ปล่อยผู้ ต้องหาทัง้ 13 คน  อย่างไม่มีเง่ือนไขก่อนท่ีจะสลายตัวตอนเช้ามืด   
14 ตุลาคม 2516  เกิดการเผชิญหน้ากับตํารวจคอมมานโด ถึงขัน้ใช้กําลังท่ีข้างพระตําหนัก
จิตรลดา และการปะทะกนักบัตํารวจคอมมานโด กลายเป็นนํา้ผึง้หยดเดียว  ขยายตวัออกไป
หลาย ๆจดุทัว่กรุงเทพมหานคร  นกัเรียน  นิสิตนกัศกึษาปะทะกบัทหารตํารวจท่ีมีอาวธุครบมือใน
หลายจุด  ท่ีบริเวณหน้ากรมประชาสัมพันธ์ ถนนราชดําเนิน หน้าวัดชนะสงคราม บางลําพ ู 
สะพานผา่นฟ้า ถนนราชดําเนินกลาง และถนนราชดําเนินนอก วนัท่ี 16  ตลุาคม 2516  เหตกุารณ์ 
นองเลือดยตุลิง  มีประชาชนตายไป 73 คน บาดเจ็บ  857  คน 
  หลังเหตุการณ์  14 ตุลาคม  “วินัย   อุกฤษณ์ ” นักศึกษา  คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ หนึ่งในกลุ่มละคร พระจนัทร์เสีย้ว  สะเทือนใจจากเหตกุารณ์ทําให้เขา
ต้องเข้าโรงพยาบาล  และหลงัออกจากโรงพยาบาลจากนัน้ไปพกัฟืน้ท่ีกระบ่ีเม่ือกลบัมา  วีระศกัดิ ์
สนุทรศรีเล่าให้ฟังว่า “วินัย  อุกฤษณ์”  ได้แต่งเพลงนกสีเหลือง  ขึน้ท่ีหอพกัเจริญพาศน์  สรุชยั, 
วินัย, วีระศักดิ์  ได้ต่อเพลงนกสีเหลืองจนเสร็จ พร้อมกับเพลงสานแสงทอง เล่นครัง้แรกท่ี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เพลงนกสีเหลือง บอกถึงความใฝ่ฝันอันแสนงามของคนหนุ่มสาว  
เป็นบทเพลงท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์และมากด้วยความหมาย  เพลงนกสีเหลือง จึงเป็นสญัลกัษณ์
ของ 14 ตลุาคม  วนัมหาวิปโยค 
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 กางปีกหลีกบนิจากเมือง เจ้านกสีเหลืองจากไป 
 เจ้าบนิไปสูเ่สรี    บดันีเ้จ้าชีวาวาย ฮือ ฮือ 
 เจ้าเหิรไปสูห้่วงหาว    เมฆขาวถามเจ้าคือใคร 
 อาบปีกด้วยแสงตะวนั       เจ้าฝันถึงโลกสีใด ฮือ ฮือ 

 คณุจําได้ไหม เหตกุารณ์เม่ือ 14-15 ตลุาคม คณุจําได้ไหม รอยเลือด คราบนํา้ตา และฝันร้ายของ
ผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางห่ากระสนุและแก๊สนํา้ตา ตายไปขณะชูสองมืออนั
ว่างเปล่า เพ่ือเรียกร้องหาเสรีภาพ ณ บดันีข้อให้พวกเราจงพากนัหยดุน่ิงและส่งใจระลึกถึงไปยงัพวก
เขาเหลา่นัน้   อยา่งน้อยก็เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจและจะได้เป็นกําลงัใจสําหรับผู้ ท่ีจะอยูต่อ่สู้ อีกตอ่ไป    

 จงบนิไปเถิดคนกล้า       ความฝันสงูคา่กวา่ใด 
 เจ้าบนิไปจากรวงรัง                             ข้างหลงัเขายงัอาลยั  
 (คาราวาน. ม.ป.ป.: 12-13) 
 
  6 ตุลาคม  พ.ศ. 2519 รอนแรมจรยุทธในเขตป่าเขา  สลายวงไปรวมอยู่ในหน่วยศิลป์ 
ของ พคท. ใช้เวลาในช่วงนี ้5-6 ปี ระหว่างเส้นทางพวกเขายงัสร้างบทเพลงอย่างตอ่เน่ือง บางเพลงก็
ตกหล่นหายไป บ้างก็ฝังกลบ หลงลืมไว้ระหว่างเส้นทาง ท่ีรวบรวมมานีคื้อส่วนหนึ่งของจํานวน
เพลงเหล่านัน้  จาก 6 ตลุาคม 2519 ถึง 12 เมษายน 2525 พวกเขากลบัคืนสู่เมือง  และยงัมาทํา
การขบัเคลื่อน วงดนตรีคาราวาน ของพวกเขาอีกยคุหนึง่ดัง่นายวง คาราวาน  พดูเอาไว้วา่ 
  บุคลิกพิเศษของคาราวาน ประการหนึ่งก็คืออดีตนักรบเดนตายในสงครามลัทธิใน
สงครามลทัธิได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างยากท่ีจะยกมาเลา่ให้ฟังอย่างละเอียด เป็นทัง้ผู้ลัน่ไกสงัหาร
และเป็นผู้ ขับกล่อมสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน  เราไม่ใช่ผู้ สันทัดเราเป็นผู้ เรียนรู้ประสบการณ์ 
 จากประสบการณ์และเก็บเก่ียวมาฝากพ่ีน้อง ผองเพ่ือนด้วยจิตปรารถนาดี ทําเองสร้างเอง  คาด
ว่าพ่ีน้องผองเพ่ือนคงเข้าใจเจตนา ตราบใดท่ีโลกยงัระงมด้วยความเจ็บปวดของพ่ีน้องผองเพ่ือน 
คาราวานจะไมห่ยดุยัง้ พร่ําร้องพรรณนา ตามวิสยั.. จนกวา่จะสิน้แรง (คาราวาน. ม.ป.ป.: 3) 
  สรุชยั จนัทิมาธร คือนายวงคาราวาน ซึง่ได้รับยกย่องเชิดชจูากสํานกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาต ิให้เป็นศลิปินแห่งชาตสิาขาวรรณศลิป์เป็นศิลปินแห่งชาตใินปี พ.ศ. 2553 และ
ในปัจจบุนันี ้(พ.ศ. 2555) วงดนตรีคาราวาน ยงัคงรวบรวมสมาชิกไว้ได้ครบวง และยงัคงร้องเพลง
ตามสถานท่ีต่าง ๆ และในเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการต่อสู้ เรียกร้องเพ่ือสงัคมอย่างสม่ําเสมอ 
ยกเว้น พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ ได้แยกออกไปมีวงดนตรีเป็นของตวัเอง 
  ส่วนของศิลปกรรมโดยเฉพาะในด้านทัศนศิลป์ได้ขยายตัวทางด้านความคิดอย่าง
กว้างขวาง  พร้อมกบัการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมอยา่งมากมาย อํานาจ  เย็นสบาย  ได้กลา่ววา่ 
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 ก่อนหน้าเหตกุารณ์ 14 ตุลาคม 2516 กระแสความคิดหลกัในวงการศิลปะด้านทศันศิลป์ ต้อง
ถือวา่ตกอยูภ่ายใต้กรอบความคิดของศิลปะตามหลกัวิชาท่ีสืบทอดมาตัง้แตส่มยัฟืน้ฟศิูลปะในยโุรป
ศตวรรษท่ี 14 - 16 และสามารถเช่ือมโยงถอยหลังไปถึงสมัยกรีก และโรมัน นอกจากจะอยู่ภายใต้
กรอบความคิดดงักลา่วแล้ว คตินิยมแบบศิลปะเพ่ือศิลปะ ท่ีมีฐานท่ีมาท่ีต้องการให้ศิลปะเป็นอิสระ
จากลทัธิ  ความเช่ือ  ศาสนา  การเมือง  แม้กระทัง่การเป็นอิสระจากการค้าก็ถือเป็นกระแสหลกั
ของคนในวงการศิลปะ 
 ขณะเดียวกนั  ท่ามกลางความเป็นไปของโลกที่ยงัอยู่ในสงครามลทัธิ  อเมริกาสนบัสนนุรัฐบาล
เผด็จการไทยเพ่ือต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์  และรัฐเผด็จการท่ีพึ่งพิงกระแสอนุรักษ์นิยม  แบบ
ประเพณีไทย  ในขณะท่ีคนในวงการศิลปะอีกจํานวนหนึง่ก็สนบัสนนุศิลปะสมยัใหม ่ อนัเป็นศิลปะ
ท่ีเติบโตและงอกงามในสงัคมประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม 
 แต่ท่ามกลางภาวะความเป็นไปของสงัคมท่ีทําให้กระเสความคิดทางศิลปะแตกออกเป็น  3 กลุม่
แนวคิดใหญ่ ๆ ปัญญาชนนักแสวงหาจํานวนหนึ่งก็ได้รับผลสะเทือนทางความคิดท่ีก้าวหน้า 
แนวคิดท่ีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแนวคิดทางเลือกหรือศิลปะเพ่ือชีวิตในขณะนัน้  ก็กลายเป็นหน่อ
อ่อนท่ีเกิดขึน้ในวงการทัศนศิลป์อย่างเงียบ ๆ โดยไม่มีใครคาดคิดว่า  ในเวลาอีกไม่นานนัก  
ความคิดท่ีก่อตวัขึน้อย่างเงียบ ๆ ก็กลายเป็นพลงัขบัเคล่ือนร่วมกบักระแสคล่ืนการเคล่ือนไหวของ
ประชาชนอยา่งเข้มข้นและรุนแรง (อํานาจ  เยน็สบาย. 2546: 59) 
 

 จากคํากลา่วให้ความเห็นของอํานาจ เย็นสบาย  ท่ีกลา่ววา่  ศลิปะได้แตกออกเป็น 3 กลุม่  
แนวคิดใหญ่ ๆ หนึ่งในแนวคิดนี ้ คือ “ศิลปะเพ่ือชีวิต”  หรือเรียกว่า  เป็นแนวคิดทางเลือก  จิตร  ภูมิศกัดิ ์ 
ได้ให้ความหมายคําว่า  “ศิลปะเพ่ือชีวิต”  ไว้อย่างครอบคลมุชดัเจน  โดยกล่าวว่าศิลปะเพ่ือชีวิตนัน้  
ต้องมีความหมายตอ่ประชาชน  ไมใ่ช่เพ่ือศลิปินและได้อธิบายขยายความไว้วา่   
 

 ศิลปะเพ่ือชีวิต  หมายถึง  ศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ส่งผลสะท้อนอย่างใดอย่างหนึ่งไปยงัประชาชน
ผู้ อ่าน   ผู้ ฟัง  ผู้ ดู  คือศิลปะท่ีมีบทบาทอันสําคัญต่อชีวิตประชาชนผู้ เสพศิลปะ คือศิลปะท่ีมี
ความสมัพันธ์อยู่กับชีวิตทางสงัคมของมวลประชาชน  ศิลปะเพ่ือชีวิตในทัศนะของประชาชน  คือ  
ศิลปะท่ีส่งผลสะท้อนอนัมีคณุประโยชน์ไปยงัชีวิตทางสงัคมของมวลประชาชน  คือ  ศิลปะท่ีเปิดโปง
ให้ประชาชนมองเหน็ต้นตอของความเลวร้ายของชีวิตในสงัคม คือ ศิลปะท่ีชีแ้นะให้ประชาชนมองเห็น
ทางออกของชีวิตอันถูกต้อง  และพร้อมกันนีก็้ยั่วยุให้มวลประชาชนต่อสู้ และเคล่ือนไหวไปสู่
จดุมุ่งหมายปลายทางของชีวิตอนัดีกว่า  ..ศิลปะเพ่ือชีวิตคือศิลปะท่ีถือกําเนิดขึน้มาเพ่ือมีบทบาทอนั
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประชาชนส่วนรวม  คือ ศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือรับใช้ชีวิตทางสงัคมของมวลชน  
มิใช่สร้างขึน้เพียงเพ่ือท่ีจะให้เป็นศิลปะเฉย ๆ โด่อยู่เหมือนหวัตออนัไม่ยอมมีบทบาทใด ๆ ในสงัคม  
(ทีป กร. 2541: 111-112) 
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 จากคํากลา่วเน้นยํา้ของ จิตร ภมูิศกัดิ ์ถึงความหมายและเนือ้หาสาระของผลงานศลิปะท่ี
ถูกสร้างขึน้นัน้หากจะให้เป็นศิลปะท่ีมีค่าและมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่นัน้  
เนือ้หาสาระจะต้องถ่ายทอดเก่ียวกับความทุกข์ยาก  ความเจ็บปวด ฯลฯ ของประชาชนเพื่อ
เรียกร้อง เพ่ือปลอบขวญัให้กําลงัใจของมวลหมู่ประชาชนด้วยกนัเอง และเพ่ือบอกความหมายถึง
ผู้ มีอํานาจในการปกครองบ้านเมือง เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีความเสมอภาคกัน หรือ
จดุมุ่งหมายอ่ืน ๆ ตามความประสงค์ในการเรียกร้อง  ศิลปะเพ่ือชีวิตนัน้แตกต่างกบัศิลปะบริสทุธ์ิ
อย่างสิน้เชิง   ด้วยเนือ้หาสาระและรูปแบบของศิลปะบริสุทธ์ินัน้ตอบสนองเฉพาะความรู้สึก   
ความสวยงาม  ความสขุ  หรืออ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้เน้นความทุกข์ยากหรือเรียกร้องสิ่งใด  ศิลปะบริสทุธ์ิ  
จึงตอบสนองเฉพาะกลุ่มบคุคลท่ีอํานาจการปกครองเป็นต้น  ปิยะวิทย์  เทพอํานวยสกลุ กล่าวว่า 
จิตร  ภมูิศกัดิ ์ได้กลา่วเน้นยํา้ถึงความตา่งกนัของศลิปะทัง้สองแนวทางวา่   
 

“ศิลปะภายใต้อิทธิพลของชีวิตและศิลปะเพ่ือชีวิตเท่านัน้ท่ีมี “และศิลปะเพ่ือชีวิตของ
ประชาชนเท่านัน้ท่ีทําให้ศิลปินมีค่าในสายตาของประชาชน “ศิลปเพ่ือศิลปะไม่มีและมีไม่ได้ ศิลปะ
เพ่ือชีวิตเท่านัน้ท่ีมีอยู่และมีได้“ศิลปะบริสุทธ์ิโดยตัวของมันเอง เพ่ือตัวเองมันเองไม่มี  สิ่งท่ีมีคือ  
ศิลปะท่ีตัง้บนพืน้ฐานอยูบ่นสภาพความเป็นจริงของชีวิต  เกิดขึน้จากชีวิตและเพ่ือรับใช้ชีวิต”  ปัญหา
มีอยูเ่พียงวา่ศิลปินจะนําศิลปะไปรับใช้ชีวิตใครเทา่นัน้....(ปิยะวิทย์  เทพอํานวยสกลุ. 2551: 20) 

 
 จิตร  ภมูิศกัดิ์  นัน้ไม่ได้ให้คา่ความสําคญัตอ่ศิลปะและศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ท่ีแสดงเนือ้หาสาระความรู้สึกส่วนตัวของศิลปินเอง โดยท่ีผลงานนัน้ไม่ได้แสดงเนือ้หาสาระ
สะท้อนความทกุข์ยากของมวลประชาชน  ดงันัน้บทกวีและบทเพลงท่ีจิตร ภมุิศกัดิ ์ได้แตง่ขึน้ไม่ว่า
จะใช้นามปากกาใดหรือใช้ในงานใด ๆ เนือ้หาสาระของบทกวีและบทเพลงจะสะท้อนปัญหาความ
ทกุข์ยากของประชาชนสว่นใหญ่ สมยัก่อนหน้าการให้ความหมายศลิปะเพ่ือชีวตินัน้  จิตร  ภมูิศกัดิ ์ 
ได้เขียนบทกวีท่ีให้ความหมายเน้นยํา้ถึงบทบาทและหน้าท่ีของศลิปะวา่ 
 
 ศลิปะทัง้ผองต้องเกือ้เพ่ือชีวิต 
 ของมวลมิตรผู้ใช้แรงงานทกุแห่งหน 
 ใช่เพ่ือศลิปะอยา่งท่ีนบัสปัดน 
 ใช่เพ่ือตนศลิปินชีวินเดียว (กลุม่ศลิปวฒันธรรมเพ่ือชีวิต. 2540: 21) 
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 การให้ความหมายของคําว่าศิลปะเพ่ือชีวิตนัน้ จิตร ภูมิศกัดิ์ ได้เน้นยํา้ว่าเป็นศิลปะท่ี
สร้างขึน้เพ่ือรับใช้ชีวิตทางสังคมไม่ใช่สร้างขึน้เพียงเพ่ือท่ีจะให้เป็นศิลปะเฉย ๆ คํากล่าวนี ้
สอดคล้องกับคําจํากัดความของตอลสตอย  ท่ีกล่าวว่า งานศิลปะท่ีสมบูรณ์นัน้จะต้องมี
ความสําคัญในด้านเนือ้หา  และทรงนัยสําคัญต่อมนุษย์ทัง้ปวง  การแสดงออกจะต้องมี
ความสมัพันธ์ของผู้ เขียนต่องานของเขาจะต้องมีความแจ่มชัดจริงใจ  ออกมาด้วยใจอนัแท้จริง  
และงานชิน้นัน้ก็จะมีความจริง (ลีโอ  ตอลสตอย. 2538: 91)  หากนําเอาความหมายของ จิตร  ภมูิศกัดิ ์ 
และตอลสตอยมาสรุปความหมายรวมกนัแล้วจึงสามารถเข้าใจได้ว่า  ผลงานศิลปะในทุกแขนงท่ี
แท้จริงนัน้ไม่จําเป็นต้องจํากดัเนือ้หา  รูปแบบ  เทคนิควิธีการ  และประเภทของศิลปะ  แต่เน้นยํา้
ถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือการใช้เป็นส่ือในการส่ือสารให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ใช่
สร้างผลงานศลิปะขึน้มาเพ่ือตวัศลิปินเอง ศภุชยั  สงิห์ยะยศุย์  ได้กลา่วถึง  จิตร  ภมูิศกัดิ ์วา่ 
 

จิตร  ภมิูศกัด์ิผู้ ท่ีได้นําแนวคิดหลกัของ Tolstoy มาขยายความ ให้สงัคมไทยได้รู้จกัคณุค่า
ของศิลปะท่ีมีจุดยืนอยู่ข้างฝ่ายมวลมหาประชาชนและความถูกต้องชอบธรรม  ในช่วงระหว่าง
รอยต่อพทุธศตวรรษท่ี 24  กบั 25 ในงานเขียนชดุ “ศิลปะเพ่ือชีวิต-ศิลปะเพ่ือสงัคม”  ซึ่งท่านได้ใช้
วิธีการเขียนแบบวิพากษ์ย้อนกลับเป็นคู่ตรงกันข้ามกับ  “ศิลปะเพ่ือศิลปะ”  โดยอําพรางตนให้
ปลอดภยัภายใต้นามแฝง  “ศิลป์  พิทกัษ์ชน”  ซึ่งก็เป็นการตัง้นามแฝงแบบยอกย้อนเป็นคู่ตรงกนั
ข้าม  กบันามของทา่นศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  ท่ีมีงานเขียนเร่ือง  “ศิลปะเพ่ือศิลปะ 

ศิลป์  พิทักษ์ชน  ได้ใช้อุดมการณ์ศิลปะเพ่ือชีวิต  ศิลปะเพ่ือสังคม  ต่อสู้ฟาดฟันกับ 
อดุมการณ์ศิลปะเพ่ือชีวิตอย่างรุนแรง  ท่านได้จําแนกพืน้ท่ีศิลปะแบบคู่ปรปักษ์  ให้กบัศิลปะเพ่ือ
ชีวิตกบัศิลปะเพ่ือศิลปะราวเสมือนจะอยูร่่วมโลกกนัมิได้  ดงัความตอนหนึง่ในงานเขียนท่ีกลา่ววา่ 

“ศิลปินเพ่ือชีวิต  มิได้หมายถึงการท่ีศิลปิน  ก้มหน้าก้มตาผลิตศิลปะ เพ่ือเงินตรา  มิได้
หมายถึงการตะกละโลภมากเลวทรามและเห็นแก่เงิน  มุ่งแต่จะผลิตศิลปะเพ่ือหลอกหากินกับ
ประชาชนเพียงท่าเดียว  หากแต่ความหมายดงักล่าวนั่นคือคติของศิลปะ  เพ่ือศิลปะ  เพ่ือศิลปิน  
หรือพวกใช้ศิลปะให้เป็นประโยชน์ต่อตวัของศิลปินเองน่ีแหละคือพวกท่ีพึงได้รับการประณามว่า  
เป็นพวกศิลปินท่ีขายตวั  ขายวิญญาณ  ไมรั่กศกัด์ิศรีของศิลปิน  เป็นพวกเลวชาติและเป็นพวกมาร
ผจญโดยแท้  (ศภุชยั  สงัห์ยะยศุย์. 2550: 36) 

 
การกล่าวถึง จิตร ภูมิศกัดิ์ ในแง่มมุต่าง ๆ ของนกัวิชาการนัน้  โดยส่วนรวมแล้วสรุปได้ว่า  

จิตร ภูมิศักดิ์ นัน้มีความคิดความรู้สึกผูกพันต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ ยากไร้   
ซึ่งเป็นบุคคลส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแนบแน่น ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ท่ีถ่ายทอดออกมา 
ทัง้บทเพลง บทกวี หนงัสือต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นจะศึกษาเพ่ือถ่ายทอดรากเหง้าความเป็นมาความเป็นอยู่
ของประชาชนโดยสว่นรวมเป็นสําคญั  บณัฑิต จนัทร์โรจนกิจ กลา่ววา่ 
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 จิตร ภูมิศกัด์ิ  ได้ศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือปวงชนมาภายใต้แนวคิดมาร์กซิสต์  แต่ใน
ศิลปะเพ่ือชีวิตนัน้มิได้ระบุหนังสือหรือเอกสารอ้างอิง  จึงกล่าวได้อย่างถ้วน ๆ ว่า จิตร ภูมิศกัด์ิ ได้รับ
อิทธิพลจากแนวทางสงัคมนิยมในการกําหนดแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดประโยชน์แก่
มวลชน (บณัฑิต  จนัทร์โรจนกิจ. 2553: 17)   
 จิตร ภูมิศกัด์ิ  หรือท่ีปกร กล่าวถึงการจําแนกศิลปะเพ่ือประชาชนออกจากศิลปะมอมเมา โดย
หยิบยกเอาตอนหนึ่งของหนงัสือ  “ศิลปะเพ่ือชีวิต  ศิลปะเพ่ือประชาชน”  ในหน้าท่ี 178  ซึ่งตีพิมพ์เป็น
ครัง้ท่ี 6  ในปี พ.ศ. 2531 โดยสํานกัพิมพ์ดอกหญ้า  โดยมีข้อความวา่ 
 สิ่งท่ีเราจะใช้และยดึถือเป็นมาตรการหรือหลกัสําหรับวดัว่าศิลปะแต่ละชิน้มีลกัษณะเป็น “ศิลปะ
เพ่ือประชาชน”  จริงหรือไม่นัน้ก็คือ ผลสะท้อนท่ีเกิดจากศิลปะนัน้ ๆ..ศิลปะท่ีสง่ผลสะท้อนออกไปทําให้
ประชาชนยดึมัน่อยู่กบัความเป็นจริงของชีวิต  กระชบัประชาชนให้สนิทแนบแน่น อยูก่บัสภาพความเป็น
จริงของสังคม  นําประชาชนให้เกิดความสํานึกในฐานะทางสังคม  เป็นสัญลักษณ์อันแสดงถึงการ
สร้างสรรค์ของมนุษยชาติ  และมีพลงัอันยั่วยุให้เกิดการสร้างสรรค์และความเคล่ือนไหวพัฒนาไปสู่
สภาพท่ีดีกวา่ของชีวิต  เช่นนีคื้อ “ศิลปะเพ่ือประชาชน” ท่ีแท้จริง (บณัฑิต  จนัทร์โรจนกิจ. 2553: 15-16) 

 วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมารวมถึงรายละเอียดของรากศัพท์ของ
ศลิปะเพ่ือชีวิต และการนํามาใช้ในประเทศไทย  โดยกลา่ววา่ 
 

  “ศิลปะเพ่ือชีวิต” ดเูหมือนจะเป็นคําท่ีคุ้นหใูนสงัคมไทย เราเร่ิมได้ยิน  ได้ฟัง  ได้อ่าน  
หนาหขูึน้ ในช่วงก่อนและหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  การปรับรือ้สงัคมและการเมืองด้วย
การต่อต้าน  การวิพากษ์วิจารณ์  การเสนอความคิด  และความตาย  โดยนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชน  คําว่า “ศิลปะเพ่ือชีวิต”  หรือ “Art for Life’s Sake”  น่าจะเป็นคําท่ีใช้กนัอย่างเข้มแข็ง
และกว้างขวางในสงัคมไทย  ในช่วงเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม  2516 เป็นต้นมา นกัวิชาการรัสเซีย
และนักวิชาการตะวนัตก  มักเรียกศิลปะเพ่ือชีวิตในแนวทางของบอลเชวิค แนวทางของตอล
สตอยว่า “Socialist Realism” หรือ “ Social Realism” ซึ่งน่าจะถอดคําเป็นภาษาไทยว่า “สจั
สงัคมนิยม” ในสงัคมไทยก็ส่ือสารกนัได้ดีพอสมควร (สจัจะ = Realism สงัคมนิยม = Socialist 
หรือ Social + iam) 
  ในภาพเขียนช่ือ School of Athens ของราฟาเอล ศิลปินเรอนาส์ซองส์  เขียนภาพ
โรงเรียนของนกัปรัชญานกัคิดในสมยักรีกโบราณ เพลโต (ครูของอริสโตเติล) ชีมื้อขึน้สูเ่บือ้งบน
เพ่ือจะบอกถึงสิ่งอนัเป็นอมตะ  สิ่งอนัเป็นนิรันดร์  สิ่งท่ีมองไม่เห็นเบือ้งบน  อริสโตเติล (ศิษย์
ของเพลโต) ย่ืนมือลงสูเ่บือ้งลา่ง  สูพื่น้ดิน  เพ่ือจะบอกว่าเราต้องตีนติดดิน  เช่ือมัน่ในความเป็น
จริง  เช่ือมั่นการดํารงชีวิตของผู้ คน  เราต้องศึกษาหาความรู้ความเข้าใจกับโลกใบนี  ้ แล้ว
อริสโตเติลผู้จุดประกายวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า  ศิลปะท่ีดีงาม  ต้องเป็นโศกนาฏกรรมหรือโศก
ศิลปกรรม  “Tragedy” หรือ “Tragedic Art” เป็นการซกัฟอกความคิด  ศิลปะท่ีดีต้องซกัฟอก
ความรู้สึกนึกคิดของคนได้  อริสโตเติลเช่ือมัน่ว่ามนุษย์ทุกคนมีสติปัญญา  ศิลปะควรก่อเกิด
ประโยชน์แก่สงัคม  แก่ชีวิตของผู้คน  ศิลปะท่ีโศกเศร้าหรือเจ็บปวด  จะเป็นแรงบนัดาลใจให้
มนษุย์คิดได้เองวา่ แล้วเขาจะทําสิง่ท่ีดีกวา่ได้อยา่งไร (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2556: สมัภาษณ์) 
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 นอกจากนี ้วิรุณ ตัง้เจริญ  ยงัได้กล่าวถึงประวตัิศาสตร์ศิลปะในยโุรปบางช่วงบางตอน
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 โดยกล่าวว่า ศิลปะสิทธิสัจนิยม (Realism) นัน้เป็นศิลปะท่ีสะท้อน
เนือ้หาสาระเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนจนคนยากไร้ในสงัคม โดยกลา่ววา่ 
 

            ศิลปะในยโุรปช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เม่ือฟรานวิส โกยา  ช่ืนชมกบัการเขียนภาพ
คนให้เป็นผู้ คนธรรมดา  ผู้ คนตามความเป็นจริง  ช่ืนชมกับการเขียนภาพคนรากหญ้า 
ประชาชนคนยากจน  ศิลปะลทัธิสจันิยม  (Realism)  เกิดขึน้  ภาพคนยากไร้ในสงัคม  ใน
ท้องทุ่ง  ในรถไฟชัน้ท่ีสาม  ฯลฯ  คําว่า  “สจันิยม” หรือ “Realism” ก็ครอบคลมุศิลปะทํานอง
นีไ้ปพร้อมกนั 
           ทัง้ Socialist Realism และ “Realism”  นอกจากจะมุ่งเน้นเนือ้หาสาระท่ีสมัผัสกับ
คนชัน้ล่าง  แรงงาน  ชีวิต  การเมือง  และสงัคมแล้ว  “สจัจะ”  หรือ “Realism”  ทศันศิลป์ยงั
มุ่งเน้นรูปแบบท่ีเหมือนจริง ส่ือสารง่าย  รับรู้ง่าย  เข้าใจง่าย  เพ่ือให้มวลประชาชนในฐานที่
กว้าง  ประชาชนคนธรรมดาสามัญฐานปิรามิด  เสพง่าย  ช่ืนชมง่าย  เป็นประการสําคัญ  
ศิลปะท่ียุ่งยากซบัซ้อน  นามธรรม “Serious Art” จึงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งท่ีได้รับการต่อต้าน
จากกระแสศิลปะเพ่ือชีวิตตลอดมา   

           นอกจากนัน้แล้ว  ศิลปะสจัสงัคมหรือศิลปะสจันิยม  ยงัอาจจะมีศิลปะโฆษณาชวนเช่ือ  
(Propagumda Art)  เข้าผสมผสานหรือเข้ามาแอบแฝงอีกด้วย  ซึ่งมักเป็นศิลปะท่ีเก่ียวกับ
การโฆษณาชวนเช่ือบุคคล  เป็นศิลปะท่ีช่วยปลกุระดมให้ประชาชนเช่ือฟัง  ช่ืนชมหลงไหล  
ศรัทธา  เช่น  รูปปัน้เลนิน  รูปปัน้สตาลิน  รูปปัน้ฮิตเลอร์  ภาพเขียนนโปเลียน  ภาพเขียน
เหมาเจ๋อต๋ง  เป็นต้น  ศิลปะเพ่ือชีวิต  ศิลปะสจัสงัคมนิยม  ศิลปะโฆษณาชวนเช่ือ  ย่อมมี
บวกและมีลบ  มีคณุและมีโทษ  ทกุกรณีย่อมขึน้อยู่กบัทศันคติและเหตผุลท่ีจะนําไปใช้  นําไป
แสดงออก เป็นประการสําคญั (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2556: สมัภาษณ์) 

 
 การเกิดขึน้ของศิลปะเพ่ือชีวิตในประไทศไทย โดยเร่ิมจากหนงัสือ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” ของ
จิตร  ภมูิศกัดิ์  ซึง่ใช้นามปากกาในการเขียนว่า “ทีปกร” จดัพิมพ์ครัง้แรกในปี พ.ศ.2500 ตอ่มาใน
วนัท่ี 5 เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2509  จิตร ภูมิศกัดิ์ ถูกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาลได้ทําการล้อมยิง
เสียชีวิต  ท่ี ตําบลบ้านหนองกุง อําเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร เวลาได้ผ่านเลยไป  6 ปี   
แห่งการเสียชีวิตของ จิตร  ภูมิศกัดิ์  ในปี พ.ศ. 2515 สํานักพิมพ์หนังสือ ได้ทําการพิมพ์หนังสือ 
“ศิลปะเพ่ือชีวิต” เป็นครัง้ท่ี 2 โดยได้เพิ่มคําว่า “ศิลปะเพ่ือประชาชน” เข้าไปจึงได้ช่ือใหม่ว่า  
“ศิลปะเพ่ือชีวิต  ศิลปะเพ่ือประชาชน” กระแสศิลปะเพ่ือชีวิตได้ดํารงอยู่และมีบทบาทอย่างสําคญั  
เคล่ือนไหวอยูใ่นหมูข่องนิสตินกัศกึษา  ประชาชน  รวมถึงศลิปินทัง้ด้านทศันศลิป์  ด้านวรรณกรรม  
บทเพลง  บทกวี  ฯลฯ  ต่างก็ได้สร้างสรรค์ศิลปกรรมในแนวสะท้อนปัญหาการดํารงชีวิต  ปัญหา
สงัคม  ปัญหาการเมืองการปกครอง ปัญหาอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีเกิดจากการบริหารประเทศของ
รัฐบาลไทย  ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนัน้ 
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 เม่ือเหตุการณ์ทางการเมือง  14 ตุลาคม  2516  ผ่านไป  ก่อนถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 
2519  ในช่วงระหว่างเวลานีน้ับว่าเป็นช่วงท่ีประชาธิปไตยเบ่งบานมากท่ีสุดของสังคมไทย   
หนุ่มสาว  นิสิตนักศึกษา  นักคิดนักเขียน  ต่างได้ใช้โอกาสนีแ้สดงความคิดผ่านบทกวี  ผ่านบท
เพลง  ผ่านบทละคร  และผลงานทศันศิลป์  อย่างเปิดเผย  วงดนตรี “คาราวาน”  โดยมี สรุชยั  จนัทิมาทร  
เป็นหัวหน้าวง  ได้ประพันธ์เพลง  “จิตร  ภูมิศักดิ์”  โดยเล่าเร่ืองประวัติชีวิตและผลงานของ 
จิตร  ภมูิศกัดิ ์ เพ่ือรําลกึถึง จิตร  ภมูิศกัดิ ์ โดยมีเนือ้หาวา่   
 
 เขาตายในชายป่าเลือดแดงทาดนิเข็ญ ยากเย็นคน่แค้นอบัจน 
 ถึงวนัพรากเขาลงมาจากยอดเขา ใต้เงามหานกอินทรี 
 ล้อมยิงโดยกระหยิ่มอิ่มในเหย่ือตวันี ้ โชคดีส่ีขัน้พนัดาว 
 เหมือนดาวร่วงหลน่ความเป็นคนร่วงหาย ก่อนตายจะหมายสิง่ใด 
 แสนคนจนยากสบิคนหากรวยหลาย อบัอายแก่หล้าฟ้าดนิ 
 เขาจงึตอ่สู้อยูข้่างคนทกุข์เข็ญ  ได้เห็นได้เขียนพดูจา 
 คกุขงัเขาได้แตห่วัใจอยา่ปรารถนา เกิดมาเขน่ฆา่อธรรม 
 แล้วอํานาจเถ่ือนมาบดิเบือนบงัหน ก่ีคนยอ่ยยบัอปัรา 
 สองพนัห้าร้อยแปดเมฆดําปกคลมุฟ้า ด้วยฤทธามหาอินทรี 
 ร้างเมืองไร้บ้านออกทําการป่าเขา เส่ียงเอาชีวีมลาย 
 พฤษภาห้าร้อยเก้าแดดลบเงาจางหาย เขาตายอยูข้่างทางเกวียน 
 ศพคนนี ้น่ีหรือคือ จิตร ภมูิศกัดิ ์  ศพคนนี ้น่ีหรือคือ จิตร ภมูิศกัดิ ์
 ตายคาหลกัเขตป่ากบันาคร  เขาตายในชายป่าเลือดแดงทาดนิอีสาน 
 อีกนาน อีกนาน  อีกนาน  เขาตายเหมือนไร้คา่แตต่อ่มาก้องนาม 
 ผู้คนไถ่ถามอยากเรียน   ช่ือจิตร  ภมูิศกัดิเ์ป็นนกัคดินกัเขียน 
 ดัง่เทียนผู้ ถ่องแท้แก่คน 
 (สรุชยั  จนัทิมาธร. ม.ป.ป.: 17) 
 
 บทเพลงจิตร  ภูมิศกัดิ์  ได้สร้างกระแสเพลงเพ่ือชีวิตให้ดงักระหึ่มซึมแทรกเข้าไปในหมู่
คนอย่างมากมาย  โดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนกัศกึษา  ประชาชน  ผู้ เข้าร่วมในเหตกุารณ์ทางการเมือง  
ตามเวทีปราศรัยต่าง ๆทัง้เขตชนบทเขตเมือง และกรุงเทพฯ  ซึง่เป็นศนูย์กลางของการเคล่ือนไหว
และชุมนุมทางการเมือง  บทเพลงดงักล่าวนีส้ร้างกระแสให้คนรุ่นใหม่  ได้ติดตามศึกษาค้นคว้า
ประวตัแิละผลงานของจิตร  ภมูิศกัดิ ์ อยา่งตอ่เน่ือง  วิรุณ ตัง้เจริญ  ได้กลา่วถึงจิตร ภมูิศกัดิ ์ไว้วา่ 
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          จิตร ภูมิศักด์ิ  นักรบของประชาชนผู้ ถูกโยนบก  ถูกยิงทิง้ท่ีชายป่า  เขาเขียนหนังสือ  
เขียนบทกวี  ท่ีเก่ียวกบั  “ศิลปะเพ่ือชีวิต  เพ่ือประชาชน”  เขาเขียนถึงและวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้
ศิลปะ  วรรณกรรมเป็นตวัตัง้  โยงเข้าสู่การรับใช้ชีวิต  รับใช้สงัคม  รับใช้การเมือง  เขาเขียนถึง
และอ้างอิง  ลีโอ  ตอลสตอย  นักคิดนักเขียนและนักรบเพ่ือประชาชน  ในช่วงบอลเชวิคเรือง
อํานาจในรัสเซีย  ตอลสตอยท่ีปรับรือ้และปลกุระดมความคิดทางศิลปะและวรรณกรรม  ศิลปะ
และวรรณกรรมท่ีบนัเทิงเริงรมณ์ย่อมเลวร้าย  ศิลปะเพ่ือคนชัน้สงูย่อมเลวร้าย  ศิลปะต้องรับใช้
ประชาชน  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  ชนชัน้แรงงาน  กรรมกร  ชาวไร่ชาวนา  ศิลปะต้องรับใช้ประชาชน  
รับใช้สังคม  รับใช้การเมือง  แล้วกระบวนการคิดของตอลสตอยและนักคิดนักเขียนในกระแส
เดียวกนั  ส่งผลต่อศิลปะร่วมสมยัทกุด้านอย่างเด่นชดั วรรณกรรม ทศันศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง  
พฒันาไปสู่จดุยืน  “ศิลปะเพ่ือชีวิต”  อย่างพร้อมหน้า  หลงัจากนัน้ศิลปะเพ่ือชีวิตกระแสรัสเซียก็
ส่งอิทธิพลไปสู่คอมมิวนิสม์จีน  และประเทศท่ีช่ืนชมลทัธิคอมมิวนิสม์  ช่ืนชมสงัคมนิยมต่อมา  
รวมทัง้ จิตร  ภมิูศกัด์ิ  และสงัคมไทยในเวลาตอ่มา  (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2556: สมัภาษณ์) 

 
 วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้กลา่วถึงกระแสความเคล่ือนไหวของ “ศิลปะเพ่ือชีวิต”  ในประเทศไทย
ภายหลงัเกิดเหตกุารณ์ทางการเมือง  14 ตลุาคม  2516 โดยกลา่ววา่ 
 
           ศิลปะเพ่ือชีวิตไทยในช่วงเหตุการณ์  14 ตุลาคม 2516  และหลงัจากนัน้  ศิลปินและผู้ รักผู้

ศรัทธาศิลปะหลากหลายสาขา  ท่ีมีจิตสํานึกทางด้านการเมือง  สังคม  ชีวิต  ได้มีบทบาทอยู่ใน
กระแสปรับรือ้สงัคมไทย  ไม่ว่าใครจะมีเพียงสํานึกระดบัพืน้ฐาน  ระดบัฐานประชาชน  ระดบัปรับรือ้
โครงสร้าง  ก็นบัเป็นพลงัเป็นกระแสสํานึกร่วมกนั  เป็นการสร้างพลงัร่วมครัง้สําคญั  และต้องไม่ลืม
วา่  กระแสรุกดงักลา่วก็ขยายตวัออกไป  พร้อมกบัการวิพากษ์วิจารณ์  การตอ่ต้านกระแสหลกักระแส
เดิมไปพร้อมกนัด้วย 

           ทางด้านทศันศิลป์  ศิลปินและผู้คนจากหลายสํานกั  หลายสถาบนัทางศิลปะ  หลายจดุยืนได้
มีบทบาทเข้าร่วมเป็น  แนวร่วมศิลปินแห่งประเทสไทย  ลงมือ  ลงแรง  ลงสติปัญญา  ร่วมรณรงค์
ต่อต้านเผด็จการ  เรียกร้องรัฐธรรมนูญ  ร่วมการเดินขบวนอย่างต่อเน่ือง  สร้างสรรค์ทัง้งานศิลปะ
เพ่ือชีวิต  ศิลปะท้องถนน (Street Art) คตัเอาท์และโปสเตอร์การเมือง  เพ่ือกระบวนการดงักลา่ว  ซึ่ง
นบัวา่เป็น “แนวร่วม”  ท่ีสําคญัมาก 

           หลงัจากนัน้ จากช่วงปี 2522  ถึงประมาณ 2530  วงการทศันศิลป์ก็ก่อเกิด  ชมรมศิลปกรรม
แห่งประเทศไทย  และพัฒนาเป็น  สมาคมศิลปกรรมไทย  แม้เป็นช่วงเวลาเพียงประมาณหนึ่ง
ทศวรรษ  แต่กระบวนการทัง้มวลของชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาและแรง
กระเพ่ือมในสงัคมไทย  ในวงการศิลปกรรมไทยมากมาย  ได้จดัแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยของ
ศิลปิน ศิลปกรรมเยาวชนแห่งประเทศไทย  ศิลปะเด็กแห่งประเทศไทย  มากมายทัง้ใน กทม. และ
หมนุเวียนไปสู่ภูมิภาค  งานวิชาการทางด้านศิลปกรรม  เอกสาร  หนังสือ  นิตยสาร  การอภิปราย
ทางวิชาการ  เฟ่ืองฟูมาก  สําหรับผลงานศิลปกรรมของศิลปินจากทัว่ประเทศจากทุกสถาบนั  สํานัก  ท่ีร่วม
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นิทรรศการทกุครัง้  แม้จะเปิดกว้าง  เปิดอิสระ  ก็ต้องยอมรับว่าแนวโน้มกระแสศิลปะเพ่ือชีวิตมีพลงั
มากกว่ากระแสเก่า  กระแสศิลปะเพ่ือศิลปะ (Art for Art’s Sake)  ด้วยความเสียสละร่วมแรงแข็งขนั
ในช่วงเวลาดงักล่าว  กระตุ้นเตือนให้กระแสเก่าเปิดกว้างมากขึน้  ในแคบลดลงบ้าง  ยอมรับความ
หลากหลาย  ยอมรับพลงัของกระแสใหม่  สถาบนัและสํานักใหม่ ๆ และยอมรับศิลปะเพ่ือชีวิตมาก
ขึน้ด้วย  (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2556: สมัภาษณ์) 

 
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า  “ศิลปะเพ่ือชีวิต”  จะจุดติดขึน้แล้วในประเทศไทย  และในด้าน

ศิลปะทกุด้านก็ได้ขานรับและได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวทางศิลปะเพ่ือชีวิตกนัมากแล้วก็
ตามแต่ในขณะเดียวกนักลุ่มคนท่ีไม่ยอมรับก็ปฏิเสธกระแสศิลปะเพ่ือชีวิตโดยสิน้เชิง  โดยอ้างว่า
ศิลปะต้องเพ่ือศิลปะเท่านัน้ ความเห็นไม่ตรงกันดังกล่าวทําให้เกิดความคิดท่ีหลากหลายใน
สงัคมไทยพอสมควรอยูใ่นระยะหนึง่ 

 
 พิทกัษ์  ปิยะพงศ์  หนึ่งในผู้ ร่วมเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6  ตุลาคม 2519 เป็นผู้ ท่ียืน
หยัดสร้างสรรค์เพ่ือสังคมตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ได้กล่าวยํา้ถึงความหมายของการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะวา่ 
 ศิลปะต้องมีสิ่งสําคัญใหม่ ๆท่ีจําเป็นต่อชีวิตมนุษย์  นั่นคือรับใช้สังคมซึ่งตรงนีน้่าจะเป็น
ประโยชน์กว่า  ท่ีเราจะค้นหาเร่ืองความงาม  เร่ืองเทคนิค  มนัเป็นเร่ืองรายละเอียดแต่ในเร่ืองแนวคิด
น่าจะเป็นตวันัน้  เพราะเราอยู่ร่วมกบัสงัคม  เราอยู่รวมกบัศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ เพราะฉะนัน้ในช่วงนัน้
เราคิดว่าในฐานะท่ีเราอยู่ร่วมกบัศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ร่วมกบัเพ่ือนในสงัคมมนษุย์ด้วยกนั เราจะปล่อย
ให้เหตุการณ์เป็นเช่นนัน้หรือ  ทัง้ ๆ ท่ีเรามีความคิด  เพราะเราอยากได้เสรีภาพเหมือนอย่างหมอ  
เหมือนอยา่งคนอ่ืน ๆ เหมือนกนั 
 เรามีมือมีเท้าเหมือนเขา  แต่เรามีศกัยภาพทางด้านศิลปะ  เราก็นําศิลปะไปทํางาน  ถามว่าเรา
เป็นสขุไหม  เราเป็นสขุด้วย  กลวัไหม  ก็กลวัเหมือนทกุคน  ในความกลวันัน้เรา  มีความกล้า  กล้าใน
สิ่งท่ีเราทํา  ที่คิดว่ามนัถกู  ไม่อย่างนัน้เราก็ต้องไปนัง่เขียนทะเลเงียบ ๆ เขียนหินสวย ๆ ฟ้าใส ๆ นํา้
งาม ๆ ในภาวะท่ีคนส่วนใหญ่กําลังเป็นทุกข์ถูกรังแก  ผมคิดว่านั่นเป็นอมนุษย์  (พิทักษ์ ปิยะพงศ์. 
2543: 49) 

 
 พิทักษ์  ปิยะพงศ์  ได้กล่าวถึงความรู้สึกของผู้ ร่วมเหตุการณ์ในช่วง 14 ตุลาคม 2516  
และ 6 ตลุาคม 2519 และสร้างสรรค์งานศลิปะในช่วงระยะเวลา 3 ปีนีว้า่  
 

 ในช่วง 6 ตลุา  กระแสเร่ืองนีส้งู  กลุม่ท่ีเบง่บานท่ีบอกวา่จบมหาวิทยาลยัศิลปะเพ่ือชีวิตแล้ว 3 ปี 
ทีผ่านมา  ได้ทํางานท่ีถนนราชดําเนินต่อสู้กบัพวกเผด็จการ  เอาชีวิตตวัเองผกูปลายพู่กนัเข้าต่อสู้กบั
ปากกระบอกปืน  คุณคิดดู มันย่ิงใหญ่กว่าไหม  เขียนภาพท่ีถนนราชดําเนิน  เขาเส่ียงถึงขนาดนัน้  
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เพ่ือตะโกนร้องบอกพ่อ แม่ ประชาชน  เพ่ือให้ พ่อ แม่ พ่ี น้อง ประชาชน  อบอุ่นว่าเขาอยู่ในวงการ
ศิลปะ  ก็ไม่ได้เหินห่างยงัร่วมต่อสู้กบัขบวนการท่ีต้องการเสรีภาพ  รัฐธรรมนญู  มนัสงูสดุของมนษุย์
แล้ว  มนษุย์คือ  ศกัด์ิศรี  ถ้าเราอยู่อย่างไร้ศกัด์ิศรีอย่าอยู่ดีกว่า  ผมถึงบอกว่าพวกนีจ้บมหาวิทยาลยั
เป็น ดร. กนัหมดแล้ว เป็น ดร. จริง ๆ และ ดร. ท่ีผมแตง่ตัง้ให้ด้วย  ท่ีผมบอกว่า 3 ปี เรียนจบมหาวิทยาลยั
แล้ว 3 ปี นัน้เราได้ผา่นการตอ่สู้กระบวนการตรวจสอบความคิด  (พิทกัษ์  ปิยะพงศ์. 2543: 50)   

 
         พิทักษ์  ปิยะพงศ์  ยงัได้กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการจดันิทรรศการของ

ศลิปินกลุม่เพ่ือชีวิต  โดยกลา่ววา่        
 

    ในช่วงนัน้กลุม่ศิลปินเพ่ือชีวิตได้รวมตวัจดังานนิทรรศการภาพ  ครัง้หนึ่งได้แสดงท่ีหอศิลป์ พีระ
ศรี มีศิลปิน  เช่น  ประเทือง เอมเจริญ  สมชาย  วชัระสมบติั  ตวัเขาและศิลปินอ่ืน ๆ อีกหลายคน  เปิด
งานจัดวนัท่ี 5 ตุลา 29  พอเช้าวนัรุ่งขึน้ชะตากรรมของศิลปินก็ไม่ต่างจากพ่ีน้องท่ีรักความเป็นธรรม
ทัง้หลาย เช้าวนัรุ่งขึน้ตํารวจมาเก็บภาพไป บางสว่นเพ่ือนช่วยเก็บกนัเอง  เพราะกลวัเพ่ือนถกูจบั สว่น
ท่ีเข้าร่วมการตอ่สู้บางคนตายในเหตกุารณ์ บางคนต้องหนีไป (พิทพักษ์ ปิยะพงศ์.  2543: 50)  

 
      การเกิดเหตกุารณ์ เดือนตลุาคม 2516 ได้ส่งผลทําให้ความคิดแนวทางเลือกได้มีโอกาส

เปิดเผยตวัเองออกสูส่าธารณะ ตอ่ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของประเทศ อํานาจ เย็นสบาย ได้ให้ความเห็นถึง
แนวโน้มและทิศทางของศิลปะในประเทศไทยว่าหลงัเหตกุารณ์  14  ตลุาคม 2516  แนวคิดศิลปะ
เพ่ือชีวิตนีไ้ด้กลายเป็นอาวธุทางปัญญา หรืออาวธุทางวฒันธรรม  โดยกลา่ววา่ 

 
 สงัคมท่ีมีเสรีภาพหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516   ส่งผลทําให้ประชาชนผู้ ไม่ได้รับความเป็น
ธรรมชนชัน้ต่าง ๆ ต่างลกุขึน้มาต่อสู้ เรียกร้องความเสมอภาคและความเป็นธรรมทัง้ในเมืองและชนบท 
ควบคู่ไปกบัการเรียกร้องเรืองเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ีถกูครอบงําโดยจกัรวรรดินิยมอเมริกา ใน
ฐานะอภิมหาอํานาจ หรือผู้ นําโลกท่ี 1 ตามทฤษฎีการวิเคราะห์ระบบโลกในขณะนัน้ 
 ท่ามกลางการขับเคล่ือนในช่วงเวลาหลังเหตุการณ์   14 ตุลาคม 2516  ถึง 6 ตุลาคม 2519  
แนวคิดศิลปะเพ่ือชีวิตได้กลายเป็นอาวุธทางปัญญา หรือเป็นอาวุธทางวัฒนธรรม  ท่ีต่อสู้ วิพากษ์
วฒันธรรมดัง้เดิมและวฒันธรรมจักรวรรดินิยมอย่างเข้มข้นแหลมคมโดยวงการศิลปะด้านทัศนศิลป์  
องค์กรแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย  ถือเป็นองค์กรกองหน้าแห่งการขับเคล่ือนและแสดงบทบาท
เคล่ือนไหวร่วมกบัขบวนการประชาชนอย่างโดดเด่น  ทัง้นีมี้ยทุธศาสตร์หรือมีจดุมุ่งหมายปลายทางอยู่
ท่ีประโยชน์ของประชาชน  การปลดปล่อยประชาชนจากระบบโครงสร้างท่ีไม่เป็นธรรมเป็นเป้าหมาย  
โดยอาศยัศิลปะเป็นวิธีการหรือเป็นเคร่ืองมือให้บรรลเุป้าหมาย 
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 ความคิดเช่นนี ้ แม้จะได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง  มีการขบัเคล่ือนพร้อม ๆ กนัไปในศิลปะ
หลายแขนง  แต่ก็ต้องเผชิญกบัปัญหาความขดัแย้งกบัโครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรมท่ียงัดํารงอยู ่ 
ด้วยเหตุนี ้ แม้กระแสความคิดหรือคตินิยมแบบศิลปะเพ่ือชีวิตจะได้รับการตอบรับและเติบโตอย่าง
รวดเร็วในพืน้ท่ีปัญญาชนนิสตินกัศกึษา  ทวา่การตอ่ต้านท่ีรุนแรงจากภายในและการแทรกแซงจากนอก
ประเทศก็มีการก่อตวัจดัตัง้องค์กรตวัแทน  เพ่ือการตอบโต้เช่นเดียวกนั  (อํานาจ  เยน็สบาย. 2546: 60) 
 

 ความมีเสรีภาพในการคิด ในการอ่านเขียน และการแสดงออก ส่งผลทําให้วงการ
ทางด้านศิลปะได้เกิดการขยายตวั  และสร้างเป็นองค์กร หรืออาจเรียกว่าเป็นกลุ่ม แนวร่วมศิลปิน
แห่งประเทศไทยจึงได้เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2517 มีสมาชิกซึง่ประกอบไปด้วย  พิทกัษ์ ปิยพงษ์, โชคชยั  
ตกัโพธ์ิ,  มนสั  เศียรสิงห์,  สถาพร  ไชยเศรษฐ์,  จ่าง  แซต่ัง้,  ประเทือง  เอมเจริญ,  กําจร  สนุพงษ์ศรี,  
เสถียร  จันทิมาธร,  สมโภชน์  อุปอินทร์,  ลาวัลย์  อุปอินทร์,  ชาติ  กอบจิตร,  ตระกูล  พีระพันธ์,   
ชเูกียรต ิ เจริญสขุ,  สนิสวสัดิ ์ ยอดบางเตย,  นิวตั ิ กองเพียร  เป็นต้น    

วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้กล่าวถึงการเกิดแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยในหนงัสือศิลปะและ
สงัคม  โดยกลา่ววา่ 

 
“แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย  ได้เกิดขึน้จากการรวมตวัของบคุคลอย่างเปิดกว้างจากทกุ

ค่ายศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นศิลปินอิสระ  อาจารย์ผู้สอนศิลปะ  และนิสิตนักศึกษาจากต่างสถาบนั  นัก
ออกแบบ  นกัตอ่สู้ เพ่ือสงัคม  และผู้ รักศิลปะ  ซึง่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากการรวมตวัของผู้คนจากหลาย
สถาบนัการศึกษาและหลากหลายสภาพเช่นนี ้ ย่อมเป็นปรากฏการณ์ครัง้แรกในสงัคมไทยท่ามกลาง
การแบ่งแยกและเหยียดหยามของผู้คนในวงการศิลปะก่อนหน้านัน้  ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกระหว่าง
ศ ิลปินผู้ส ร้างสรรค์งานว ิจ ิตรศ ิลป์ (Fine Arts)  กบัพาณ ิชย ์ศ ิล ป์  (Commercial Art)  รวมทัง้
ความรู้สกึผกูขาดและปกป้องในการแสดงศิลปกรรมของสถาบนัใดสถาบนัหนึ่ง  ซึง่ปรากฏการณ์ของผู้
แสวงหารุ่นใหม่เช่นนี ้ ย่อมส่งผลดีมาสู่การรวมตัวของผู้คนในวงการศิลปะในระยะหลงัด้วยเช่นกัน 
การรวมตัวของแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย  นอกจากจะก่อให้เกิดกิจกรรมหลักคือ  การจัด
นิทรรศการศิลปวฒันธรรมทาส  การเขียนภาพขนาดใหญ่นิทรรศการกลางถนนราชดําเนินกลางในการ
ฉลองครบรอบ 2 ปี  เหตุการณ์  14 ตุลาคม (2516)  ในพุทธศักราช  2518  และการนิทรรศการ
ภาพเขียนขนาดใหญ่รอบบริเวณสนามหลวงในเหตกุารณ์เดินขบวนต่อต้านฐานทพัอเมริกนัในประเทศ
ไทย  พุทธศกัราช  2519  ความร่วมมือได้ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีมีคณุค่า  ได้เรียนรู้
จากผู้ มีอดุมการณ์เพ่ือสงัคมหลากหลายอาชีพ  หลากหลายความรู้ความคิด  ได้เรียนรู้และนับถือใน
ศักยภาพของกันและกัน   และเม่ือการรวมพลงัเกิดขึน้  คุณค่าและอํานาจต่อรองย่อมตามมาด้วย     
(วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2548: 153-154) 
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 ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 คล่ีคลายลงบรรยากาศการปกครองของเผด็จ
การทหารท่ีเคยครอบงําบดบงัแสงสว่างแห่งความหวังของประชาชนประเทศได้มลายสลายไป
ความหวาดหวัน่ในอํานาจมืดก็ได้คลายลงตามไปด้วย  ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเลวร้ายต่าง ๆ ท่ีหมักหมมและถูกกดทับไว้ด้วยอํานาจเผด็จ
การทหารก็ปะทเุปิดเผยขึน้ดงักําแพงนํา้พงัทะลาย องค์กรต่าง ๆ ถกูจดัตัง้ขึน้มามากมายท่วมท้น
ดงักระแสนํา้ท่ีเช่ียวกราก  จดุประสงค์ในการจดัตัง้ขึน้มามีทัง้เพ่ือใช้เป็นกลุม่ตอ่ต้านก่อกวนทําลาย
ล้างฝ่ายตรงข้าม  เพ่ือประโยชน์ของกลุม่ตนเองและอ่ืน ๆ 
 ผู้สร้างสรรค์งานด้านทศันศิลป์จํานวนไม่น้อย  ท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง  หรือท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนัคือการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือชีวิต-เพ่ือสงัคมโดยตรงต่าง
ได้เคล่ือนไหวแยกไปเป็นกลุ่มต่าง ๆ กระจดักระจายกนัออกไป  บรรยากาศแห่งเสรีภาพนีจ้ึงได้มี
การจัดตัง้  องค์กรแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยขึน้  เช่นเดียวกับองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้อย่าง
มากมายในขณะนัน้ 

กําจร สนุพงษ์ศรี ได้กลา่วถึงท่ีมาของแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย  โดยแสดงความเห็น
และสรุปออกเป็น 7 ข้อ  ดงัตอ่ไปนี ้

 
 1. จากเชือ้ประกายไฟในอุดมคติ ศิลปะเพ่ือชีวิต-เพ่ือประชาชน  ท่ีได้บ่มเพาะมานานได้บรรลุ
ปะทโุชนขึน้มาอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ของสงัคมขณะนัน้  ท่ีมีสภาพบรรยากาศท่ีมหาชนรู้จกั
อํานาจและสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของตน  โดยเฉพาะผู้ปฏิบติังานด้านทศันศิลป์  มีจิตใจกระตือรือร้นท่ีจะ
สร้างสรรค์งานเพ่ือสงัคมตามอดุมคติท่ีมีอยู ่
 2. บรรยากาศทางการเมือง-สงัคม  ภายหลงัอํานาจเผด็จการหมดสิน้ลง  เกิดบรรยากาศแห่ง
เสรีภาพขึน้แทนท่ีซึ่งเอือ้ต่อการทํางาน  การรวมตวัเป็นกลุ่มเป็นเอกภาพเพ่ือก่อพลงัในการสร้างสรรค์
งานเพ่ือสงัคม 
 3. เหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศเกิดการพลิกผลนัเปล่ียนแปลง  สหรัฐอเมริกาเร่ิม
เพล่ียงพลํา้ในการทําสงครามในสมรภูมิเวียดนาม เขมร และลาวมีแนวโน้มว่าสหรัฐอเมริกาจะถอน
ทหารออกจากย่านอินโดจีน  กระแสนิยมในลทัธิชาตินิยมและแนวคิดแบบลทัธิสงัคมนิยมกําลงัได้รับ
ชยัชนะ  ผลกระทบนีมี้มาถงึไทยด้วย 
 4. กระบวนการ  กลวิธี  และมโนทศัน์ทางศิลปวฒันธรรม  ของชาติท่ีมีอํานาจอิทธิพลเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและการเมืองได้เข้ามาครอบงําสร้างแบบอย่างให้แก่ศิลปวฒันธรรมท่ีเล็กกว่าอ่อนแอ
กว่าสถานการณ์เช่นนี ้ วงการศิลปะทกุสาขาของไทยก็เป็นเช่นกนั  เกิด “ลทัธิเอาอย่าง”  เกิดขึน้ทัว่ไป  
อาจเรียกว่าเป็นกระแสอิทธิพลของ  “ศิลปวัฒนธรรมสากล”  ซึ่งก็คล้ายกับคําว่า “ศิลปวัฒนธรรม
โลกานวุตัร”  ในปัจจุบนั  ผิดแปลกแตกต่างกนับ้าง  ตรงท่ีในช่วงระยะเวลานัน้  มีกระแส 2  แนวทาง
ใหญ่ด้วยกนั  คือ “เสรีนิยม” หรือ “ประชาธิปไตย” หรือ “ทนุนิยม”  ซึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกากบัชาติต่าง ๆ 
ในยุโรปตะวันตกกับอีกกระแสหนึ่งคือ “สังคมนิยม” หรือประชาธิปไตยของประชาชน”  หรือ “ผู้ ใช้
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แรงงาน”  มีสหภาพโซเวียตกบักลุม่ชาติตา่ง ๆในยโุรปตะวนัออกและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ นํา  
แนวคิดในอุดมคติลทัธิศิลปะเพ่ือชีวิต-เพ่ือประชาชน  ใกล้ชิดกับกลุ่มหลงัมากกว่า  ทัง้นีเ้ป็นเพราะ
นโยบายบางประการของสหรัฐอเมริกาในขณะนัน้มกัสนบัสนนุสง่เสริมและปกป้องคุ้มครองผู้ นํารัฐต่าง ๆ 
ท่ีปกครองบ้านเมืองแบบเผดจ็การ  เช่น สนบัสนนุรัฐบาลจอมพลถนอม-จอมพลประภาส เป็นต้น   
 5. เร่ิมต้นจากาการแปลกแยกในความคิด  เม่ือพอกพูนมากขึน้จนถึงจุดหนึ่งก็บังเกิดความ
ขดัแย้งและแตกหกัในท่ีสดุ  การขดัแย้งและแตกหกัท่ีรุนแรงในวงการศิลปะด้านทศันศิลป์ท่ีสําคญั  คือ 
ปัญหาความขดัแย้งของคณาจารย์ในคณะจิตรกรรมและประติมากรรม 2 กลุม่  กลุม่หนึ่งคืออาจารย์ผู้
บริหารงานคณะ  กับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอาจารย์ประจํา  ทัง้สองกลุ่มต่างมีผู้ ร่วมเป็นศิลปินผู้ มีช่ือเสียง
ระดบัชาติและมีลกูศิษย์ลกูหาอยู่ไม่น้อย  ผลสดุท้าย  กลุ่มคณาจารย์ประจําพากนัถอนตัวออกจาก
การเป็นอาจารย์ประจําคณะ  ย้ายไปสงักดัคณะใหม่  คือ คณะมณัฑนศิลป์เปิดภาควิชาประยกุต์ศิลป์
ขึน้อีกด้วย  คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มนีห้ลายคนได้กลายเป็นกําลงัสําคญัของการต่อตัง้แนวร่วม
ศิลปินแหง่ประเทศไทย 
 6. กรณีคล้ายคลงึกนักบัข้อท่ี 5 แตกต่างกนัตรงท่ีเกิดการจดัประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งอยู่
ภายใต้การจัดการดําเนินงานโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการกล่าวหาการตัดสินรางวัลของ
คณะกรรมการว่ามีการเลน่พรรคเลน่พวกปราศจากความยติุธรรม มีการผกูขาดการเป็นกรรมการ  ฯลฯ  ข้อ
กลา่วหาเหลา่นีล้้วนเป็นมลูเหตใุห้เกิดความขดัแย้งของวงการทศันศิลป์ในเวลานัน้อยา่งกว้างขวาง 
 7. เกิดการขยายตวัของสํานักศิลปะและสถาบนัศิลปะ  ซึ่งแต่เดิมสถาบนัศิลปะสําคญัมีเพียง  
แค่คณะจิตรกรรมประติมากรรมของมหาวิทยาลยัศิลปากร  กบัเพาะช่าง  จากนัน้ได้เกิดสถาบนัศิลปะ
อีกหลายแห่งทั่วประเทศ  นอกจากนีย้ังมีสํานักศิลปะท่ีไม่ได้เป็นสถาบันโดยตรงเกิดขึน้อีก  สํานัก
เหล่านีเ้ป็นแหล่งท่ีรวมของกลุ่มศิลปิน  ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย  ไม่มีการจับกลุ่มคล้าย
สํานักโดยตรง  ครัง้เม่ือเกิดขึน้  จึงทําให้เกิดแนวคิดท่ีแปลกแยกออกไปจากเดิม  สํานักศิลปะท่ี
น่าสนใจคือ  ของ  จ่าง  แซ่ตัง้  และ  ประเทือง  เอมเจริญ  เม่ือพิจารณาภาพรวมย่อมเห็นความ
หลากหลายของแนวคิด  จึงเกิดบรรยากาศแห่งการแข่งขนัซึ่งกนัและกนั  รวมไปถึงความเป็นผู้ นําทาง
ศิลปะของศิลปินจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ิมถูกตอบโต้และ      
ท้าทาย  
 จากผลสรุปอย่างย่นย่อทัง้ 7 ข้อล้วนเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดการเคล่ือนไหวของวงการทศันศิลป์
ของไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อน  ส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็นแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยในท่ีสุด  
(กําจร  สนุพงษ์ศรี. 2537: 113-115) 
 

การสร้างสรรค์งานคทัเอาท์การเมืองชดุใหญ่  ครัง้ประวตัศิาสตร์นีถื้อได้วา่เป็นครัง้แรกของ
การนําเสนอผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมซึ่งยงัเรียกว่า  คทัเอาท์หรือโปสเตอร์แต่ถ้า  หากนําคํา
จํากัดความ  คําว่า จิตรกรรม (Painting)  ท่ีได้ให้ความหมายถึงลกัษณะรูปแบบและเนือ้หาตาม 
พจนานกุรมศพัท์ศลิปะฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  ซึง่ได้ให้ความหมายวา่   
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ภาพท่ีจิตรกรแตล่ะคนสร้างขึน้ด้วยประสบการณ์ทางสนุทรีภาพและความชํานาญ  โดยใช้สี
ชนิดต่าง ๆ  เช่น  สีนํา้  สีนํา้มนั  สีฝุ่ น  ฯลฯ  เป็นส่ือกลางในการแสดงออกถึงเจตนาในการสร้างสรรค์  
การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจะสร้างบนพืน้ราบเป็นส่วนใหญ่  เช่น  กระดาษ       ผ้า  แผ่นไม้  ผนัง  
เพดาน  จิตรกรอาจเลือกเขียนภาพบุคคล   พืช สตัว์  ทิวทศัน์  เหตกุารณ์  เป็นต้น  ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น แบบสจัจะนิยม  แบบอดุมคติ  หรือแบบนามธรรม  ตวัอย่าง ภาพจิตรกรรมท่ีรู้จกักนัเป็นสากล  
เช่น  จิตรกรรมท่ีมีช่ือว่า  Mona Lisa  ของเลโอนาร์โด ดา วินชี  จิตรกรรมปริศนาธรรมของขรัว อินโข่ง  
จิตรกรรมเร่ืองรามเกียรต์ิ  ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  จิตรกรรมตามความหมายโดยตรง  หมาย
เฉพาะงานท่ีใช้แปรงพู่กนั  หรือเกรียงเป็นเคร่ืองมือในการป้ายหรือระบายสี  แต่ปัจจบุนัได้พฒันาเป็น
เคร่ืองพ่นสี  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างสรรค์ให้งานก้าวหน้าต่อไปไม่สิน้สดุ  (พจนานกุรมศพัท์ศิลปะ
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. 2541: 178)  

 
ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมนัน้มีลกัษณะ กว้างxยาว  และสามารถสมัผสัได้ด้วยการเห็น

จากคําจํากัดความนีเ้ม่ือพิจารณาและวิเคราะห์ แล้วจึงพอสรุปได้ว่าภาพผลงานศิลปะคทัเอาท์
เดือนตลุาคม พ.ศ. 2518 ท่ีได้จดัแสดงกลางแจ้ง กลางถนนราชดําเนินกลางนัน้ เป็นผลงานจิตรกรรม
อย่างถกูต้องโดยไม่มีข้อใดขดัแย้งกบัคําจํากดัความของพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ฉบบั
ปี พ.ศ. 2541 ทกุประการ 

หนังสือสืบสานตํานานศิลป์ได้บันทึกบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานคัทเอาท์   
โดยกลุม่แนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทยได้กลา่ววา่ 

 
สมาชิกแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย  ท่ีร่วมกันสร้างสรรค์งานคัตเอาท์การเมืองชุดนี ้

ประกอบด้วย  ตระกูล พีรพันธ์  สถาพร  ไชยเศรษฐ  ทันพงษ์ รัศนานันท์  สิงห์น้อย  ฟูสวสัด์ิสถาพร        
ชเูกียรติ  เจริญสขุ  ถกล  ปรียาคณิตพงศ์  โชคชยั  ตกัโพธ์ิ  ประเสริฐ เทพารักษ์  สินธุ์สวสัด์ิ  ยอดบางเตย  มนสั  
เศียรสิงห์  เกษม เหลา่สืบสกลุไทย  สมบติั ฤทยัสขุ  ศภุกร จินดานนท์  ต้วง นิตยนนัทะ สมชาย  วชัระ
สมบติั  นอกจากนีย้งัมีงานป้ายคําขวญัท่ีกําหนดติดตัง้สองฝากถนนราชดําเนินกลาง  ผู้ ท่ีเป็นหลกัใน
การเขียนผ้าได้แก่  ลิขิต  งามเสน  วีระศกัด์ิ  ขนัแก้ว  พิชยั  ฝันเยือ้ง  เป็นต้น  คณาจารย์ก้าวหน้าจาก
ศิลปากรและจฬุาลงกรณ์  มหาวิทยาลยัมาร่วมสนบัสนนุประชาชนจากแนวร่วมประชาชนแหง่ประเทศ
ไทย  มาร่วมช่วยประกอบภาพท่ีเสร็จแล้วด้วยค้อน  - ตะปู และช่วยติดตัง้งานท่ีเกาะกลางถนนราช
ดําเนินกลาง หลายคนท่ีมาร่วมงานถนัดเขียนภาพล้อการเมือง  บางคนได้สร้างนิยายภาพสะท้อน
ปัญหาสงัคมบ้างออกแบบโปสเตอร์  งานคตัเอาท์บางชิน้เป็นผลงานท่ีร่วมกนัทําจากฝีแปรงของหลาย
คนนับเป็นการสร้างภาพทางศิลปะรวมเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นเอกภาพและไม่เคยมีมาก่อนใน
ประวติัศาสตร์ทางศิลปะของไทย 
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สมาชิกแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยทํางานต่อเน่ืองพักหลับนอนบนอาคารตึก กตป.  
ห้องนํา้ของอาคารมีเพียงห้องเดียวจึงไม่พอใช้กบัคนจํานวนมาก  หลายคนจึงต้องไปใช้บริการห้องนํา้
ห้องส้วมของอาคารสํานักพิมพ์ดาวสยามยคุขวาจดัของ  ประสาน  มีเฟ่ืองศาสตร์  ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ ส่วน
อาหารการกินนัน้ก็จดัหามาเป็นข้าวหอ่สําเร็จรูป 

ด้านลาวณัย์  อปุอินทร์  เศวต  เทศธรรม  สมโภชน์  อปุอินทร์   ได้ช่วยกนัปัน้อนสุาวรีย์วีรชน  
14  ตลุาคม ฯ  ด้วยปูนผสมสด ๆ โดยทํากันท่ีชัน้ล่างของตึก กตป.  มีกรรมกรและประชาชนเข้ามา
สมทบช่วยด้วยความจริงใจ   นับเป็นงานปั ้นสดอนุสาวรีย์ วีรชน  14  ตุลาคม  ฯ  ชิ น้แรกใน
ประวติัศาสตร์  อนุสาวรีย์นีเ้ม่ือเสร็จได้นําไปตัง้ไว้บนแท่นหน้าบริเวณท่ีจะทําพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง
อาคารอนสุรณ์สถานวีรชน  14 ตลุาคม 
        เร่ิมเดือนตลุาคม  พ.ศ.  2518 ภาพคตัเอาท์ประวติัศาสตร์การเมืองประชาธิปไตยก็ค่อย ๆ 
ปรากฏบนถนนราชดําเนินกลางทีละภาพจนครบ จํานวน 48 ภาพ นบัเป็นครัง้แรกของสงัคมไทยท่ีมี
การแสดงภาพนิทรรศการขนาดใหญ่ท่ีสดุเกิดขึน้ใจกลางประเทศ (แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย. 
2537: 33) 

 
ภาพศิลปะคทัเอาท์การเมืองเดือนตลุาคม 2518 ท่ียกตวัอย่างมาประกอบในวิจยัฉบบันี ้

จํานวน 13 ภาพ ประกอบด้วย 
 

 
 

ภาพประกอบ 1  โชคชยั ตกัโพธ์ิ สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  
 

 ภาพประกอบ 1 แสดงภาพสญัลกัษณ์รัฐธรรมนญูท่ีถกูครอบด้วยหน้ากากชดุปราบปราม
ของทหารท่ีเป่ือยไหล เปรียบดงัประชาธิปไตยท่ีตายแล้ว ประกอบด้วย รูปสามมือ กําด้ามธงชาติท่ี
ถกูเสียบแทงทะลดุ้วยมีดปลายปืน  แสดงถึงความยืนหยดัตอ่สู้ 
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ภาพประกอบ 2 ตระกลู ลีลาพีระพนัธ์  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 

 
  ภาพประกอบ 2 แสดงการปกป้องรัฐธรรมนูญด้วยการจบัมือท่ีเปือ้นเลือดจากทหารท่ีมี
อาวธุครบมือ  แทนคา่ด้วยสีขาวดํา 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ตระกลู ลีลาพีระพนัธ์  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  
 

 ภาพประกอบ 3 แสดงความเจ็บปวดของรัฐธรรมนญูท่ีเลือดไหลลงสู่ผืนธงชาติครอบคลมุฐาน
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งมีภาพทหารกําระเบิดเตรียมขว้างเป็นสีขาวดําแสดงนัยถึงความ
เลือดเย็นไร้ความรู้สกึในความปราณี  อยูใ่นเขตลวดหนามของกลุม่ตนเอง   
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ภาพประกอบ 4 สงิห์น้อย  ฟสูวสัดิส์ถาพร  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  
 

ภาพประกอบ 4 แสดงความสญูเสียมีคราบเลือดหยดไหลท่ีเปือ้นผืนธงชาติ และมีใบหน้า
คนนอนเสียชีวิตด้วยความเจ็บปวด 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ตระกลู ลีลาพีระพนัธ์  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  
 

 ภาพประกอบ 5 แสดงความช่วยเหลือของเพ่ือนผู้ ร่วมอดุมการณ์ท่ีกําลงับาดเจ็บ แสดง
ด้วยสีขาวดําเพ่ือเน้นตวับคุคลออกจากภาพพืน้หลงั  และแสดงสีธงชาตอิยา่งถกูต้อง   
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ภาพประกอบ 6  สถาพร  ไชยเศรษฐ์ สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 
 
 ภาพประกอบ 6 แสดงความสญูเสียของคนหนุ่มสาวท่ีสละชีวิตเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย  
เพ่ือให้ประชาธิปไตยได้เบง่บานดงัดอกไม้ท่ีกระจายอยูบ่นพืน้สีแดง  ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของชาต ิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 สนิสวสัดิ ์ ยอดบางเตย  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 
 

 ภาพประกอบ 7 แสดงออกถึงความต้องการเสรีภาพใช้สญัลกัษณ์นกพิราบบินนําธงชาติ
ไทยไปสดุตา  โดยมีพานรัฐธรรมนญูอยูเ่บือ้งลา่ง   
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ภาพประกอบ 8  มนสั  เศียรสงิห์ สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 
 

 ภาพประกอบ 8 แสดงความเจ็บปวดท่ีเกิดขึน้จากการต่อสู้ เรียกร้อง ขอความเป็นธรรม
จากอํานาจรัฐบาลเผดจ็การทหาร  ต้องเสียทัง้ชีวิต  เลือด นํา้ตา   

 

 
 

ภาพประกอบ 9  ธรรมศกัดิ ์ บญุเชิด  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518  
 
 ภาพประกอบ 9 แสดงภาพการตอ่สู้ระหวา่งอํานาจรัฐบาลทหารท่ีมีอาวธุสงครามครบมือ
กับประชาชนผู้ มีเพียงธงชาติและมือเปล่า เป็นบรรยากาศท่ีรุ่มร้อนด้วยกองเพลิงท่ีแผดเผาด้วย
อารมณ์แห่งความชงั   
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ภาพประกอบ 10 สมาชิกแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 
 
 ภาพประกอบ 10 แสดงการตอ่สู้ ท่ีเข้มข้น  บรรยากาศของภาพเป็นเปลวเพลิง แสดงภาพ
ทหารล้อมยิงประชาชนรอบด้านด้วยอาวธุสงครามครบมือ  และสวมชดุป้องกนัอนัตรายซึง่มาด้วย
เงินภาษีของประชาชนท่ีพวกเขากําลงัล้อมฆา่ทัง้สิน้   

 
 
 

 
 
    
 
 
 

 
ภาพประกอบ 11 สมาชิกแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 

 
 ภาพประกอบ 11 แสดงภาพพานประชาธิปไตยอยู่ท่ามกลางคมหอกคมดาบ ปลาย
กระบอกปืน ซึง่เตรียมทําร้ายเขน่ฆา่ประชาชน  เพ่ือไมใ่ห้เข้าถึงระบอบประชาธิปไตยได้ 
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ภาพประกอบ 12 สมาชิกแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย  สีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 
 
 ภาพประกอบ 12 แสดงสญัลักษณ์ด้วยท่าทางของมือ ประกอบด้วยรูปกําปัน้มือแสดง
สัญลักษณ์การสู้ อย่างไม่ถอย  รูปแบมือแสดงความว่างเปล่าไร้ซึ่งอาวุธ รูปมือชู 2 นิว้  แสดง
สญัลกัษณ์หมายถึง “สู้”  รูปธงชาติมดัไว้นัน้แสดงนยัได้หลายความหมาย เช่น การมดัหลอมรวม
ไทยเป็นหนึง่เดียวในพานรัฐธรรมนญู  หรือรัฐธรรมนญูลม่สลายแล้ว   
 

 
 

ภาพประกอบ 13  สมาชิกแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทยสีนํา้พลาสตกิบนกระดานไม้อดั ปี 2518 
 
 ภาพประกอบ 13 แสดงการแสดงความร่วมใจกันของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทัง้ชาวนา  
กรรมกร  และอาชีพอ่ืน ๆ ตอ่สู้กบัอํานาจของรัฐบาล เผดจ็การทหารท่ีมีอาวธุสงครามครบมือ 
 ทัง้ 13 ภาพ  ท่ีได้กลา่วมานีเ้ป็นการแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาของสภาพท่ีเกิดขึน้จริง
ในขณะนัน้  เป็นภาพสะท้อนความคิดความรู้สกึเจ็บปวดความคบัแค้น  แสดงการเลา่เร่ืองสะท้อน
ความเป็นจริงท่ีรัฐบาลทหารกบัประชาชน  วสัดอุปุกรณ์ท่ีนํามาใช้สร้างสรรค์ผลงานนัน้เรียบง่าย  
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กระดานไม้อดั  สีนํา้พลาสติก  ซึ่งภาพทัง้หมดนีไ้ด้ถูกนํามาสร้างใหม่ด้วยวสัดุใหม่  โดย สีอะคลิลิค 
บนผ้าใบ ขนาด 1.20x2.40 เซนติเมตร เท่าของเดิม ผู้สร้างคนเดิมท่ียงัมีชีวิตอยู่เพ่ือแสดงในงาน
นิทรรศการ “ภาพศิลปะคทัเอาท์การเมืองเดือนตลุา”  ณ สถาบนัปรีดีพนมยงค์ ในปี 2546 เน่ืองใน
วาระครบรอบ 30 ปี เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  
 แม้ว่าเหตกุารณ์อนัเลวร้าย 14 ตลุาคม 2516 ได้ผ่านไปผู้ นําประเทศลีภ้ยัไปตา่งประเทศ 
ดเูสมือนชยัชนะจะเป็นของประชาชนโดยเด็ดขาด  แต่ในความเป็นไปนัน้กลบัตรงข้าม ความจริง 
สภาพความเป็นไปของบ้านเมืองยงัอยู่ในสภาวะความตึงเครียดด้วยอํานาจเก่าของรัฐบาลทหาร
ยงัคงมีอยู่  สถานการณ์บ้านเมืองมีลกัษณะสงบร้าย  ประชาชนอยู่ท่ามกลางเงาร้ายของรัฐบาล
ทหารท่ียงัครอบงํา  แม้จะมีรัฐบาลใหม่แต่สถานการณ์ยงัมีลกัษณะเขม็งเกรียวอยู่ทุกขณะเวลา 
ฝ่าย  นกัศกึษาก็ดําเนินกิจกรรมตามแนวทางตอ่ไปนําเสนอแนวทางประชาธิปไตย  เพ่ือให้คนสว่น
ใหญ่ของประเทศได้รับรู้ถึงเหตกุารณ์ความเป็นจริง  และเปิดโปงความชัว่ร้ายของฝ่ายปกครองก็คือ
ฝ่ายรัฐบาล  การกระทบกระทัง่  การลอบทําร้าย  ลอบฆ่าผู้ นําขององค์กรตา่ง ๆ ยงัคงดําเนินตอ่ไป  
อํานาจของผู้ นํารัฐบาลชุดเก่ายังไม่ได้หมดสิน้  เพียงแต่รอเวลาจะประทุครัง้ใหม่เพ่ือจัดการขัน้
เด็ดขาดกับประชาชนซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามต่อไป การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็ยัง
ดําเนินต่อไปเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียง แข่งกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของฝ่ายรัฐบาล   
ภาพโปสเตอร์  จํานวนมากมายได้ถกูสร้างสรรค์ขึน้ โดยแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย เช่น ภาพ
โปสเตอร์14  ตุลาคม  รําลึกถึงวีรชนคนกล้า จักรวรรดินิยมอเมริกาจงพินาศประชาชาติไทยจง
เจริญ 14 ตลุา วนัเสรีภาพประชาชน เป็นต้น 
 ตัวอย่างภาพโปสเตอร์ 14 ตุลาคม จํานวน 8 ภาพ ซึ่งได้นํามาประกอบไว้นีเ้ป็นภาพ
แสดงการเชิญชวน  รําลกึถึงวนัสําคญัแห่งการตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย  เป็นการพิมพ์อย่าง
เรียบง่ายตามสภาพความเจริญของเทคโนโลยีการพิมพ์ในสมยันัน้  การออกแบบเป็นไปอยา่งเรียบ
ง่ายเน้นเนือ้หาสาระท่ีเข้าใจง่ายสําหรับบคุคลทัว่ไป 
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ภาพประกอบ 14 วนักรรมกร โปสเตอร์ ปี 2518 

 
ภาพประกอบ 15 14  ตลุาคม โปสเตอร์ ปี 2518 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 16 เพ่ือประชาธิปไตยจงไปใช้ 
       สทิธ์ิ  โปสเตอร์ ปี 2518  

 
ภาพประกอบ 17  ลกึวีรชน 14 ตลุา  โปสเตอร์  
       ปี 2518 
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ภาพประกอบ 18 เจตนารมณ์  14 ตลุา  โปสเตอร์  
        ปี 2518  

 
    ภาพประกอบ 19  กรรมกรฮาร่า โปสเตอร์  
          ปี 2518 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 20 อํานาจรัฐป่าเถ่ือนโปสเตอร์  
       ปี 2518  

 
ภาพประกอบ 21  ดว่น   โปสเตอร์ ปี 2518 
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 ในขณะท่ีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในประเทศไทยท่ีนบัว่ารุนแรงท่ีคน
ทัง้โลกยงัตกตะลึงถึงความโหดร้าย  ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐสงัหารประชาชนของตนเอง  ยงัไม่คลาย
จางไปจากความบอบชํา้ทัง้ด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงสภาพของบ้านเมือง ในด้านการนําเสนอ
เร่ืองราวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ก็เร่ิมมีความคิดขัดแย้งเช่นกัน “ศิลปะเพ่ือชีวิตเพ่ือ
ประชาชนของ”  จิตร  ภูมิศกัดิ์  หรือในนามปากกา ทีปกร ได้ตีพิมพ์ครัง้ใหม่ในปี พ.ศ. 2515  ได้
สง่ผลกระทบตอ่ความรู้สกึนึกคิดบางสว่นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในวงการศลิปกรรมจงึเกิดการรวมตวักนั
ของนกัเขียนรุ่นใหม ่ในนามกลุม่  “พระจนัทร์เสีย้ว” เป็นการรวมตวักนัเพ่ือถกเถียงปัญหาตา่ง ๆใน
การสร้างสรรค์งาน การคล่ีคลายงานวรรณกรรมพร้อมกบัวิจารณ์การเมืองไปด้วยเป็นการภายใน  
ในขณะเดียวกันท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร  คณะอาจารย์และนกัศึกษา เร่ิมมีปฏิกิริยาเร่ืองปัญหา
ของบ้านเมือง เข้าไปสู่ จิตสํานึกเร่ิมมองเห็นปัญหาของบ้านเมือง เร่ิมทบทวนความคิด   
แตเ่ป็นไปอยา่งช้า ๆ ลกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป   
 จ่าง  แซ่ตัง้  ศิลปินอิสระท่ีเรียนรู้ศิลปะด้วยตวัเองจากการปฏิบตัิการและศึกษาค้นคว้า
อย่างจริงจงั หรือเรียกว่าศิลปินนอกระบบ  คือนอกระบบการศกึษาของภาครัฐ  และไมส่นใจไม่ยดึ
ติดกับการประกวดแข่งขนัเพ่ือรางวลัเกียรติยศ  และเงินทอง จึงมีอิสระเสรีในด้านของความคิด  
การแสดงออก จ่าง  แซต่ัง้  จึงได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะทัง้ด้านจิตรกรรมและบทกวี  โดยได้หยิบ
ยกเอาปัญหาของบ้านเมือง  ปัญหาของการดํารงชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมและบทกวี    เนือ้หาสาระนัน้มีทัง้สะท้อนปัญหาของสงัคม วิจารณ์สงัคม  จ่าง  แซต่ัง้จึง  
นับได้ว่าเป็นศิลปินอิสระผู้ อยู่นอกระบบการศึกษาของภาครัฐ คือ ผู้บุกเบิกในการนําเร่ืองราว
ปัญหาของสงัคมมาสร้างสรรค์ผลงานศลิปะด้วยกระทํามาอย่างตอ่เน่ือง  นอกจากจ่าง  แซต่ัง้และ
ยงัมีสมชยั  หตัถกิจโกศล  ศิลปินอีกคนหนึ่งท่ีสร้างสรรค์ผลงานแสดงออกเนือ้หาด้วยการกระทบ
กระเทียบสงัคมบ้านเมืองโดยซอ่นเร้นเนือ้หาแห่งการวิจารณ์ไว้ในเชิงสญัลกัษณ์ 
 ขณะเดียวกนัในระยะเวลาดงักล่าวนีข้บวนการนกัศึกษาก็ได้เจริญเติบโตขึน้ตามลําดบั  
การตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคมซึ่งเป็นภัยร้ายท่ีเข้ามาครอบงําชาติโดยใช้การรุกราน
ทางด้านเศรษฐกิจทุกรูปแบบ  กระแสการต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่ นจึงเกิดขึน้โดยการนําของศนูย์กลาง
นิสิตนกัศกึษาแห่งประเทศไทย  ซึง่ในขณะนัน้มี  ธีรยทุธ  บญุมี  เป็นเลขาธิการ  การก่อตวัเร่ิมขึน้
และได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็วนับเป็นปรากฏการณ์ของขบวนการนักศึกษาท่ีได้
พฒันาการอย่างมีคุณภาพโดยใช้คําขวญัท่ีว่า  “งดใช้สินค้าญ่ีปุ่ น  หันกลบัมาใช้สินค้าท่ีผลิตใน
ประเทศไทย”  ขจรกระจายไปสถานการณ์นีไ้ด้ก่อกําเนิดแฟชัน่การนําผ้าดิบไม่ฟอกมาตดัเสือ้แทน
ผ้าโทเรฯ  ซึง่เป็นของนายทนุญ่ีปุ่ นท่ีแพร่เข้ามาในรัว้มหาวิทยาลยัแล้วส่วนทางด้านสถาบนัศิลปะ
วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  หรือเทคนิคโคราช  นครราชสีมา  การต่ืนตวัต่อปัญหา
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บ้านเมืองมีมากขึน้  โดยเฉพาะอาจารย์และนกัศึกษาศิลปะ  หนัมาให้ความสนใจแนวทางศิลปะ
สร้างสรรค์เพ่ือสังคม  มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนความเห็นต่อเหตุการณ์ทางสังคมจากบุคคล
หลากหลายวิชาชีพ ซึง่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ดงักลา่วนีไ้ด้กลายมาเป็นแนวทางเบือ้งต้นของการเกิด
ศลิปะเพ่ือชีวิตของศลิปินสายอีสานโคราช 
 

เพาะช่าง  แนวความคิดใหม่ท่ีแพร่กระจายทําให้นักศึกษาผู้สนใจแสวงหา  เปิดโลกทัศน์
กว้างรับทศันะของศิลปินนอกระบบ  บ้านของ  จ่าง  แซ่ตัง้  ท่ีถนนตากสิน  บ้านของ ประเทือง  เอม
เจริญ  ท่ีบางแค  เกาะเสม็ด ท่ี ชาญ อาศรม  อาศยันกัศึกษาจากธรรมชาติรวมถึงศิลปินอิสระอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย  เป็นแหล่งต้อนรับนักศึกษาเพาะช่างส่วนหนึ่ง  พร้อมกันนัน้การศึกษาปรัชญาชีวิต  
ปรัชญาสร้างงานศิลปะก็มีผู้ ให้ความสนใจมากขึน้  ขณะท่ีแนวคิดต่อระบบสงัคมของนกัศึกษาในรัว้
มหาวิทยาลัยขยายขอบเขตก้าวไกลไปสู่ปัญหาการเมืองการปกครองท่ีปราศจากประชาธิปไตย
นักศึกษาศิลปะส่วนหนึ่งได้ก้าวขานรับอย่างมีพัฒนาการ (แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย. 2537: 
16-17) 

 
 การเกิดขึน้ของศิลปะในแนวทางแสดงเนือ้หาสาระต่อต้าน  เรียกร้องให้เกิดความเป็น
ธรรมในชีวิตและสังคมสายอีสานโคราช  วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด
นครราชสีมา  ซึง่ปัจจบุนัคือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ถือได้ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะ
ความคิดและทกัษะฝีมือทางศิลปะ  โดยมีทวี รัชนีกร  เป็นหวัเรือหลกัในการสร้างสรรค์ศิลปะแนว
นามธรรม  หรือศิลปะเพ่ือสงัคม  นกัศกึษาท่ีเป็นลกูศิษย์รุ่นแรกของอาจารทวี  รัชนีกร  ท่ีมีช่ือเสียง
หลายคนซึ่งในจํานวนนีก็้มี  สุขสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  สุรพล  ปัญญาวชิระ  และกลุ่มนักเขียนนัก
ดนตรี  เช่น วงคาราวาน   พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ  เป็นต้น  
 เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 / 6 ตลุาคม 2519 ถือเป็นจดุกําเนิดศิลปะเพ่ือประชาธิปไตย
เป็นตัวเคล่ือนไหวเพ่ือสังคมซึ่งเป็นการแสดงทางด้านศิลปะทัง้ด้านดนตรี บทเพลง บทกวี  
โดยเฉพาะด้านทศันศลิป์  ได้ถกูสร้างสรรค์ขึน้อยา่งมากมาย  กลา่วถึงบทบาทของแผนกศลิปกรรม
ของวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดันครราชสีมา  
ในช่วงเวลานี ้
 

ในช่วงเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ขณะนัน้อาจารย์ทวีดํารงตําแหน่ง
เป็นหวัหน้าแผนกศิลปกรรม  ด้วยนิสยัรักความเป็นธรรม  เม่ือเห็นความไมถ่กูต้องไร้คณุธรรมเกิดขึน้ใน
บ้านเมือง  ก็รู้สึกสะเทือนใจและอยากจะต่อสู้ เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม  ในฐานะครูอาจารย์ทวีได้
ถ่ายทอดอุดมการณ์ความคิดนีไ้ปยังลูกศิษย์  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นต่อเหตุการณ์ทาง
สงัคมจากบุคคลหลากหลายวิชาชีพ  มีการจดัสมัมนาทางศิลปะ  และความถกูต้องทางการเมืองเป็น
ประจํา  โดยเชิญวิทยากรหลากหลายสาขามาแลกเปล่ียนทศันะเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาต่ืนตวัทัง้ใน
เร่ืองศิลปะและการเมือง  เช่น ถวลัย์  ดชันี  องัคาร  กลัยาณพงศ์  สจิุตต์  วงษ์เทศ  ขรรค์ชยั  บญุปาน  
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อนุ วิ ท ย์   เจ ริญ ศุภ กุล   คํ าสิ ง ห์   ศ รีนอก   เทพศิ ริ   สุข โสภ า   ไพ โรจ น์   ส โมสร   โชคชัย   
ตกัโพธ์ิ  ธีรยทุธ  บญุมี ฯลฯ  พวกนกัต่อสู้อยา่ง  หงา คาราวาน  ก็จะมานัง่เลน่ดนตรีกนัท่ีเทคโนโคราช  
ทําให้นกัศึกษาท่ีนัน่หนัมาให้ความสนใจแนวทางศิลปะเพ่ือประชาธิปไตย  ตวัอย่าง เช่น  สนาม  จนัทร์เกาะ  
ธรรมศกัด์ิ  บุญเชิด  สุขสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  สุรพล  ปัญญาวชิระ  หลายคนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตํานาน
เพลงเพ่ือชีวิต  เช่น  ทองกราน  ทานา  มงคล อทุก  พงษ์เทพ  กระโดนชํานาญ  จึงถือได้ว่าอาจารย์ทวี
เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําเนิดศิลปะเพ่ือชีวิต  ของศิลปินอีสานโคราช 

ในสมัยนัน้มีการแบ่งฝ่ายออกเป็นกลุ่มก้าวหน้า  คือพวกต่อต้านเผด็จการ  เรียกร้อง
ประชาธิปไตย  และกลุม่อนรัุกษ์  ท่ีสนบัสนนุรัฐบาล  ในกลุ่มก้าวหน้าก็จะรู้จกักนัหมด  ทัง้คําสิงห์  ศรี
นอก  ธีรยทุธ  บุญมี  ในขณะท่ีกรุงเทพฯ  มีความเคล่ือนไหว  ท่ีโคราชก็ให้การสนบัสนนุเงินทนุ  และ
ร่วมเขียนภาพโปสเตอร์ประท้วง  อาจารย์ทวีเลา่ว่า  “ขบัรถไปกบันกัศึกษาเพ่ือไปเดินขบวน  ก็ถกูตาม
ล่า  มีคนเอาหมาตายมาผูกท่ีรถ  พอขับรถไปชาวบ้านก็ขํา เหมือนมันจะขู่เราว่า  เด๋ียวก็ยิงให้ตาย
เหมือนหมา  แล้วมนัก็เอาจริงด้วย  เด็กท่ีมาช่วยติดโปสเตอร์ถกูยิงตาย ช่วงนัน้ไม่ได้หลบัได้นอน  ทํา
แบบนีม้าตลอดถงึถกูจบัเข้าห้องขงั 

 

ทวี  รัชนีกร  ได้ให้สมัภาษณ์ถึงเหตกุารณ์ในสถานการณ์ช่วง 14 ตลุาคม 2516  โดยกลา่ววา่ 
 

ในช่วง 14 ตุลา 16  กลุ่มโคราชเคล่ือนไหวด้วยการเขียนภาพโปสเตอร์ไปติดท่ีถนนราช
ดําเนิน  โดยทําจากท่ีเทคโนโคราชแล้วขนใส่รถบรรทกุส่งไป  มีธรรมศกัด์ิ  บุญเชิด  เป็นคนสเก็ต  สขุสนัต์  
เหมือนนิรุทธ์  เป็นคนไปติด  กลุ่มโคราชเป็นกลุ่มท่ีโดนเพ่งเล็งมากท่ีสดุ  เพราะมีจํานวนคนมาก  และ
เป็นตวัตัง้ตวัตีสําคญั  ในช่วงนัน้จึงมีพวก  กอ.รมน.  แฝงตวัเข้ามาเรียน  อาจารย์ทวีเล่าว่า  “เวลาสอน
ท่ือเลย  พูดอะไรไม่ออก ต้องพูดตรง ๆ สอนแล้วก็สัง่งาน  เขาแอบฟัง คอยจับผิด  พวกโยธามาทํา
สํารวจ  เอาธงแดงไปปักไว้  เขาก็หาว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์  จับไปท่ีคุก  ถามว่าปืนกลต่อสู้อากาศ
ยานอยู่ไหน  ท่ีแท้เด็กไปเขียนรูป  เอาเฟรมขาหยัง่ไปตัง้บนหลงัคา  เขาก็หาว่าปืน”หรือแม้แต่การท่ี
อาจารย์ท วีไปพัฒนากลุ่ม เค ร่ืองปั ้น ดิน เผาด่าน เก วียน   เพ่ื อให้นักศึกษาศิลปะมีอาชีพ   
ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นการซ่องสุมผู้ คนทางการเมือง  เพราะในช่วงนัน้มีนายทุนจะมาสร้างโรงมัน  
อาจารย์ทวีเห็นว่าหากปล่อยให้มีโรงมนัก็จะเกิดกลิ่นเหม็น  ทําลายบรรยากาศของชมุนมุด่านเกวียน    
ซึ่งอาจารย์ตัง้ใจจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวอตุสาหกรรมในอนาคต  พวกลกูศิษย์ของอาจารย์  
นําโดยพงษ์เทพ  กระโดนชํานาญ  จึงไปเดินขบวนประท้วงการสร้างโรงงาน  นายอําเภอจึงตัง้ข้อหา
ว่าเป็นคอมมิวนิสต์  จบัตวัไปแล้วถามว่า  “ปืนท่ีซ่อนไว้ในเตาเผาอยู่ไหน”  ด้วยเหตนีุอ้าจารย์ทวีจงั
เกลียดข้าราชการท่ีไร้เหตผุล  ขาดความเป็นธรรม ในช่วงนัน้อาจารย์ทวีเปิดร้านหนงัสือ  มีผลงานของ
นกัเรียนรุ่นใหมมี่เนือ้หาตอ่ต้านอเมริกนั  พอมีการปฏิวติัก็ต้องรีบปิดร้าน  แม้แตพ่วกหนงัสือศิลปะ ไม
เคิลแองเจโล (Michaelangelo)  ลีโอนาโด ดา วินชี (Leonardo da Vinci)  หนังสือของสุวรรณี  สุ
คนธา  คาลิล ยิบราน  ก็ถกูรถจ๊ิปทหารขนไปหมด  อาจารย์ทวีเล่าว่า  “บอกมนัแล้วว่าไม่ใช่หนงัสือ
พวกนัน้  แต่พวกตํารวจท่ีมาก็บอกว่า  ไม่มีใครรู้ว่าหนงัสืออะไรหรอก  ต้องให้ผู้ เช่ียวชาญด ู ถึงจะรู้” 
(ทวี รัชนีกร. 2553: สมัภาษณ์) 
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จากเหตุการณ์การประท้วงท่ีลานหน้าอนุสาวรีย์ย่าโม  ในปี พ.ศ. 2516  ทําให้อาจารย์ทวีถูก
ปลดจากตําแหน่งหัวหน้าแผนก  เพราะหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวท่ีลูกศิษย์ของอาจารย์ทวีไป
เดินขบวน   ในหมู่อาจารย์ด้วยกันก็มีปัญหามาก   อาจารย์บางคนในแผนกไม่เห็นด้วยกับ
แนวความคิดและแนวทางการทํางานของอาจารย์ทวี  ด้วยเห็นว่าศิลปินและศิลปะไม่ควรยุง่เก่ียวกบั
การเมือง  เป็นกระแสความขัดแย้งทางความคิดระหว่างศิลปะเพ่ือชีวิต  กับศิลปะเพ่ือศิลปะใน
ช่วงเวลานัน้ สถานการณ์ท่ีโคราชรุนแรงและวุ่นวายไปต่างไปจากกรุงเทพฯ  อาจารย์ทวีศักด์ิ  
นพรัตน์  ไปนัง่เสวนาถกูปืนเอ็ม 16 กราดยิงท่ีบ้าน  นกัศึกษาท่ีไปติดโปสเตอร์ถกูฆ่า  ลกูศิษย์ของ
อาจารย์หลายคนต้องหนีเข้าป่า  ทัง้สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  พงษ์เทพ  กระโดนชํานาญ  มงคล  อทุก  
ฯลฯ  ส่วนอาจารย์ทวีต้องถกูจบัเข้าคกุ  แต่ถกูขงัไม่นาน  เพราะทหารท่ีสนิทมาเตือนให้อาจารย์ทวี
รู้ตวัก่อน  พอเจ้าหน้าท่ีมาค้นบ้านก็ไมพ่บหลกัฐาน  เพราะอาจารย์ทวีได้เผาทําลายไปหมดแล้ว   

หลงัจากเหตกุารณ์ 6 ตลุา 19 พวกลกูศิษย์เข้าป่ากนัหมด  อาจารย์ทวีได้รับการปล่อยตวัออก
จากคกุ  รู้สึกเจ็บปวดมากไม่สามารถทําอะไรได้  ต้องไปทํางานตามผบับาร์ประกอบอาชีพ  เพราะ
ถกูจบัตาด ู ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ก็เร่ิมวาดรูปอีก  แต่ทําแบบแอบซ่อนวาดแล้วก็ให้คนอ่ืนไป  เป็น
ภาพท่ีแสดงความทุกข์ยากท่ีอาจารย์ได้ประสบพบเห็น เพ่ือสะท้อนสงัคมและเรียกร้องความเป็น
ธรรม  (สจิูบตัร. 2553: 47) 

 
นิคม  กุบแก้ว  ผู้ เป็นลกูศิษย์ท่ีชิดใกล้มากท่ีสดุผู้หนึ่งได้ให้สมัภาษณ์เก่ียวกับบทบาทของ 

ทวี  รัชนีกร ไว้วา่ 
 

ในปี 2518 มีเหตุการณ์ท่ีสําคญัท่ีได้บนัทึกเป็นประวติัศาสตร์ของการต่อสู้ เรียกร้องเพ่ือ
สิทธ์ิและเสรีภาพของประเทศไทยคือการชุมชุนต่อต้านและขับไล่ฐานทัพอเมริกาในประเทศไทย 
และในจังหวัดนครราชสีมา ก็มีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาตัง้อยู่แล้วบินไปทัง้ระเบิดท่ีประเทศ
เวียดนาม ซึง่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นญาติทางวฒันธรรมของไทย ประเทศไทยถกูมองว่าให้
การสนับสนุนอเมริกา จึงได้พากันมาต่อสู้ ขับไล่ฐานทัพอเมริกามีการเขียนป้ายผ้าขนาดใหญ่ 
เดินขบวนไปประท้วงหน้าฐานทัพอเมริกา จัดทําแผ่นโปสเตอร์ต่อต้านและนําไปติดทั่วเมือง
นครราชสีมา แต่ก็มีลกูสมนุอเมริกาตามมาคกุคามและยิงปืนใส่รถท่ีไปติดโปสเตอร์ทําให้เพ่ือนของ
เรา 1 คน ต้องเสียสละชีวิตขอไว้อาลยัแค่คณุมานะ อินทระสริุยะ หนึ่งในวีระชน ท่ีเสียสละชีวิตใน
การชุมนมุต่อต้านขับไล่ฐานทพัอเมริกา เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ได้แก้ไขอะไรแต่ก็ยงัลอยหน้าลอยตา
เฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้ จึงเกิดมีการรณรงค์ย่ิงใหญ่ต่อเน่ือง มีการผลิตโปสเตอร์เลก็-ใหญ่ โดย
นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมท่ีโคราชและท่ีสําคัญเป็นหลักฐานทางประวตัิศาสตร์ศิลปะของ
เมืองไทยก็คือการสร้างสรรค์ผลงานภาพคตัเอาท์ ขนาด 1.20 เมตร x 2.40 เมตร เป็นอย่างน้อย   
ภาพผลงานคัทเอาท์มีจํานวนมากมายต้องใช้รถสิบล้อ ขนไปเพ่ือจัดแสดงนิทรรศการท่ีถนนราช
ดําเนินกลาง  กรุงเทพมหานคร (นิคม  กบุแก้ว. 2556: สมัภาษณ์) 
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นิคม  กบุแก้ว ได้ให้สมัภาษณ์ต่อถึงเหตกุารณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลซึง่เป็นตํารวจพร้อม
อาวธุสงครามครบมือ  บกุล้อมแผนกวิชาศิลปกรรมของวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ในเดือนตลุาคม 2519 โดยกลา่ววา่ 

 
ในเช้าตรู่ของวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519 เจ้าหน้าท่ีตํารวจพร้อมอาวธุครบมือราว 30 นาย ได้

กระจายกําลงัล้อมตึกออกแบบอนัเป็นท่ีตัง้ของแผนกวิชาศิลปกรรมเพ่ือตรวจหาส่ิงต่าง ๆ ท่ีคิดว่า
เป็นส่ือปลกุระดมมวลชน  แต่อาจารย์และนกัศึกษาได้ช่วยกนัทําลายไปก่อนนัน้แล้ว  ภาพผลงาน
ศิลปะท่ีถกูทําลายไปนัน้ท่ีมีเนือ้หาสาระแสดงออกถึงการต่อสู้ของกรรมกร ชาวไร่ชาวนา และสตรี 
คล้ายเป็นการปลกุระดมความคิดท่ีต่อต้านความคิดท่ีเป็นเผด็จการของผู้ปกครองประเทศ ผลงาน
ดงักลา่วเป็นผลงานอาจารย์และนกัศกึษา การทํางานผลงานครัง้นี ้ถือเป็นการทําลายหลกัฐานเพ่ือ
ไมใ่ห้ถกูจบักมุจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต่อจากนัน้เจ้าหน้าท่ีตํารวจก็มุ่งสูบ้่านอาจารย์ทวี  รัชนีกร  และ
จบักุมคุมขงัข้อหาภัยสงัคมเน่ืองจากเป็นหวัหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐเช่ือว่า
เป็นแหล่งปลกุระดมของผู้ต่อต้านรัฐบาลในจังหวดันครราชสีมา  การถูกจับกุมครัง้นีมี้นายทหาร
และข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ในจงัหวดัหลายคนรับรองความประพฤติ  ของอาจารย์ ทวี รัชนีกร  จึงได้
ออกจากคกุท่ีคมุขงัภายในเวลาประมาณ 2 สปัดาห์  เม่ือออกจากคกุท่ีคมุขงั ได้แล้วอาจารย์ทวี  ได้
อําพรางตวัเองด้วยการเป็นหนุ่มเสเพล  ท่องเท่ียวยามราตรีอยู่พกัหนึ่ง  เม่ือเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะ
ผอ่นคลายทางการเมือง  ทา่นก็กลบัมาเขียนรูปซึง่ช่วงนัน้จะเหน็วา่ยงัมีแนวสะท้อนปัญหาสงัคมอยู่
อยา่งตอ่เน่ือง(นิคม  กบุแก้ว. 2556: สมัภาษณ์) 

 

 สถานการณ์เหตกุารณ์ทางการเมืองในตา่งจงัหวดัยงัคงมีความเข้มข้น  โดยเฉพาะแผนก
ศิลปกรรมของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานท่ีรวมบุคคลท่ี
ฝ่ายรัฐบาลต้องการปราบปรามมากท่ีสดุสถานท่ีหนึ่ง เน่ืองจากอาจารย์ท่ีเป็นหวัหน้าแผนกและ
นกัศึกษาในแผนกศิลปกรรมมีบทบาทในด้านการสร้างส่ือโจมตีฝ่ายรัฐบาลท่ีทรงประสิทธิภาพท่ี
หนึง่  ขณะเดียวกนัในกรุงเทพมหานครซึง่เป็นศนูย์กลางการชมุนมุประท้วงของนกัศกึษาประชาชน
เป็นแหล่งผลิตสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์แหล่งใหญ่เป็นแหล่งหลกั ทัง้สองส่วนนีไ้ด้ผนึกกําลงักนั
สร้างสรรค์ภาพโปสเตอร์บอกเล่าภาพเหตกุารณ์ท่ีฝ่ายท่ีรัฐบาลได้ทําร้ายประชาชนอย่างไม่เกรง
กลวัตอ่อํานาจของรัฐบาลอีกตอ่ไป 
 จากเหตุการณ์  14 ตุลาคม  2516 จนถึงวันนี  ้(2555)ผู้ ร่วมอุดมการณ์และต่อสู้ ใน
เหตกุารณ์ครัง้นีไ้ด้เติบโตทัง้ด้านความคิด ด้านการศึกษา ด้านการงาน ด้านอาชีพแต่ยงัคงดํารง
อุดมการณ์อย่างแน่วแน่ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพ่ือส่ือสารเนือ้หาสาระเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ทางการเมืองต่อไป  ต่อเน่ืองและยาวนาน  แม้ในบางห้วงเวลาของชีวิตอาจสร้างสรรค์
ผลงานแนวอ่ืนๆบ้าง  เพ่ือผ่อนคลายหรือจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ แต่ยงัคงยึดแน่นในอดุมการณ์ศิลปะ
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เพ่ือชีวิตเพ่ือประชาชนอย่างไมเ่ส่ือมคลาย  จากวนันัน้ (14 ตลุาคม 2516) ถึงวนันี ้(2555) เลยเวลามา  
39  ปี  วิถีการดํารงชีวิตทัง้บทบาทและหน้าท่ีของแต่ละคนแตกต่างกนัออกไป  แต่การสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับเหตกุารณ์การเมืองการปกครองในประเทศยงัคงดําเนิน
ควบคูไ่ปกบัการดํารงชีวิตอยา่งมัน่คง 
 ในงานวิจัยฉบับนีผู้้ วิจัยเลือกศึกษาวิจัยผลงานจิตรกรรมของบุคคลผู้ ร่วมสมัยกับ
เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  จํานวน  7 คน  เป็นตวัแทนคนร่วมสมยัยคุสมยัเดียวกนั  ประกอบไป
ด้วย  อาจารย์  นกัวิชาการ นกับริหาร ศิลปินอิสระ ศิลปินแห่งชาติและได้รับรางวลัอนัทรงเกียรติ
ในประเภทอ่ืนๆ  ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสดงเนือ้หาสาระเหตุการณ์ทางการเมืองอย่าง
ตอ่เน่ือง มีรายช่ือเรียงลําดบัอายมุากไปหาอายนุ้อยดงัตอ่ไปนี ้

 
 1.  อารี  สุทธิพันธ์ุ 

 อารี  สทุธิพนัธุ์  ครูผู้สร้างสรรค์ท่ีไม่มีวนัยอมแพ้ต่อวนัเวลาท่ีเดินลบัไป  ถึงวนันี ้(2556) 
วนัเวลาลว่งเลยมาถึง 83 ปี  ไมเ่คยหยดุวา่งเว้นในการอา่น  การคดิ การเขียน  สร้างสรรค์  เดนิทาง  
ตก  ออก เหนือ ใต้  เพ่ือเผยแพร่ “นวตักรรมการลากและระบาย”  เพ่ือเปิดโลกทศัน์ของคนในทาง
ศิลปะอย่างไม่เหน็ดเหน่ือย  อารี  สุทธิพนัธุ์ สร้างสรรค์ผลงานทัง้หนังสือ  บทความทางวิชาการ  
และผลงานจิตรกรรม  ท่ีได้คิด  ได้ทดลอง  และลงมือปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง เน้นกระบวนการในการ
สร้างสรรค์เป็นสําคญั  โดยไม่คํานึงถึงผลสําเร็จ  สร้าง – ทําลาย  เป็นของคู่กนั  ทําลายเพ่ือได้สิ่ง
ใหม่  วลีสําคญั “ไม่มีอะไรท่ีได้มาโดยไม่ต้องเสียอะไรไป  “อีกมากมาย คําสําคญัท่ีอารี  สทุธิพนัธุ์  
ได้พูดยํา้และปฏิบตัิตามความคิดและคําพูดอย่างสม่ําเสมอ  เก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองท่ี
เกิดขึน้ในประเทศ  อารี  สทุธิพนัธุ์  ได้เฝ้าคอยติดตามเหตกุารณ์อย่างต่อเน่ืองดงัเช่น ในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2535 ก่อนเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬจะปะทขุึน้  อารี  สทุธิพนัธุ์  ได้เดินทางไปเขียนภาพ
ระบายสีนํา้ ของนกัประท้วงคนสําคญั  คือ รอ.ฉลาด วรฉัตร  โกศล  พิณกุล  กล่าวว่าในวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2535 ได้เดินทางไปหน้ารัฐสภาสถานท่ีรวมชมุนมุประท้วง  กบัอารี  สทุธิพนัธุ์  หนึ่งใน
ผู้ประท้วงนัน้ คือ รต.ฉลาด  วรฉัตร  ซึ่งประท้วงด้วยวิธีนัง่สมาธิ  อดข้าวประท้วง  โกศล  พิณกุล  
กล่าวต่อว่าการมาเขียนรูป รต.ฉลาด วรฉตัร  นัน้เป็นสิ่งสําคญั  ด้วย  อารี  สทุธิพนัธุ์  มีความเช่ือ
ว่า  “คนส่วนน้อยเร่ิมลงมือทําก่อนแล้วเร่งเร้าให้คนกลุ่มใหญ่สนใจ หรือเข้าใจภายหลงั” ดงัท่ี       
รต. ฉลาด วรฉตัร  ได้ลงมือทํา (โกศล  พิณกลุ. 2556: สมัภาษณ์) 
 วิรุณ  ตัง้เจริญ แสดงความคดิเห็นความรู้สกึท่ีมีตอ่ อารี  สทุธิพนัธุ์ ในมมุตา่ง ๆวา่ 
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อารี  สุทธิพันธุ์   เป็นชาวราชบุรี  เกิดร่วมสมัยกับการเปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย  จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาจากโรงเรียนประจําจงัหวดั  เบญจมราชทูิศ  ศึกษา
ศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง  สถาบนัศิลปะท่ีคนมีความฝันทางศิลปะในช่วงเวลานัน้  ใฝ่ฝันเข้าศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีสาขาอาชีวศกึษา  ท่ีวิทยาลยัวิชาการศกึษา  ประสานมิตร (มศว)  รุ่นท่ี 3  สถาบนั
ทางด้านศึกษาศาสตร์ท่ีก้าวหน้าท่ีสุดในสมัยนัน้  และจบปริญญาโท (MFA.)  ทางด้านจิตรกรรมท่ี 
Indiana University  สหรัฐเมริกา (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2547: 84-85) 

 

 วิรุณ  ตัง้เจริญ  กลา่วถึงการดํารงชีวิตของอารี  สทุธิพนัธุ์วา่ 
 

ดํารงชีวิตอย่าง “นักแสวงหา”  ทัง้อ่าน  เสนอความคิด  เขียนหนังสือ  และเขียนภาพ  หนังสือท่ี
อา่นมิได้ขีดวงไว้เพียงหนงัสือศิลปะเท่านัน้  ย่อมทําให้โลกทศัน์  การเสนอความคิด  การเสนอประเด็น
ขัดแย้ง  และการสอน  เป็นไปอย่างท้าทายและมีรสชาติ....ซึ่งการท้าทายและมีรสชาติเช่นนีจ้ึงมัก
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อสู้ผู้ รักความสงบราบเรียบเสมอ  อารี  สทุธิพันธุ์  ผ่านชีวิต  ผ่านสงัคม  และผ่าน
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย  จนดูเหมือนจะมีหลายสิ่งหลายอย่างผสานอยู่ด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดอยา่งประชาธิปไตย  ความคิดอย่างสงัคมเกษตรกรรม  เจ้านิยม  สงัคมนิยม  Progressivism, 
Existentialism  ฯลฯ  อาจจะกล้าคิดแต่บ่อยครัง้ก็ไม่กล้าทํา  อาจจะเช่ือมัน่ในการต่อสู้แต่ก็เปราะบาง
และพ่ายแพ้ง่าย  อาจจะเสนอความคิดอย่างลํา้หน้าแต่ความคิดนัน้บางครัง้ก็อาจจะเป็นจริงไม่ได้  
ฯลฯ (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2547: 84-85) 

 
 ในปีพ.ศ. 2516  อารี  สุทธิพันธุ์   ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนํา้มันบนผ้าใบชุด 
“รามเกียรติ์”  ท่ีค้นพบได้เป็นข้อมลูภาพถ่ายจํานวน  3  ภาพ  ซึง่แสดงการตอ่สู้ระหวา่งหนมุานกบั
ทศกัณฐ์  ตอนหนุมานขยีก้ล่องดวงใจของทศกัณฐ์  อาจมีนัยความหมายในเร่ืองเหตุการณ์
การเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยในเหตุการณ์  14  ตุลาคม  2516   ประชาชนเปรียบเสมือน 
หนมุาน  รัฐบาลเปรียบเสมือนทศกณัฐ์  ซึง่มีแตค่วามโหดร้าย  เอารัดเอาเปรียบประชาชนอย่างไร้
ความปราณี  ภาพผลงานแสดงรอยแปรงอย่างรุนแรง  ในปีพ.ศ.  2522  อารี  สทุธิพนัธุ์  กลบัมา
สร้างผลงานชดุ “รามเกียรติ”์ อีกครัง้  และในเหตกุารณ์ปฏิวตัิรัฐประหารวนัท่ี  19  กนัยายน  2549  
อารี  สทุธิพนัธุ์  ได้สร้างสรรค์ผลงานชุดรามเกียรติ์  อีกครัง้ๆนีใ้ช้ช่ือว่า “กฎอยัการศึก” ใช้ส่ือวสัดุ
ทัง้สีนํา้มัน  สีนํา้  สีดินสอ ฯลฯ  ทัง้บนผ้าใบและกระดาษ   วิรุณ   ตัง้เจริญ   ได้กล่าวถึงการ
สร้างสรรค์ผลงานทางศลิปะของอารี  สทุธิพนัธุ์  วา่   
 

ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ผลงานจิตรกรรมสีนํา้มนัและสีนํา้
ของ อารี  สทุธิพนัธุ์  ได้สร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองตลอดมา  และมาลงหลกัปักฐานด้วยการสร้างสรรค์
จิตรกรรมสีนํา้ในช่วงประมาณ 10 ปีก่อนเกษียณอายรุาชการ 
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วิวัฒนาการจากจิตรกรรมสีนํา้มัน  action painting  อิทธิพล American  Expressionism  
มาสู่ชุดวัดไฟใหม้  ชุดคนสังเคราะห์  ชุดรามเกียรต์ิสมัยใหม่ และตามมาด้วยจิตรกรรมสีนํา้วัด  
ทิวทศัน์  และผู้หญิงในชดุ COLLIWOSPA (colors, light, woman, space)  ผู้ ท่ีนําเสนออยูเ่ป็นประจํา 

ความสําเร็จหรือล้มเหลวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  มิใช่เพียงมองกนัท่ีอนสุาวรีย์และผลงาน
อนัเป็นรูปปธรรมเท่านัน้  สติปัญญาความคิด  กระบวนการสร้างสรรค์สงัคม  หรือแม้ผลผลิตอนัเป็น
บคุคล  ยอ่มได้รับการประเมินในความสําเร็จหรือล้มเหลวนัน้ด้วย 

อา รี   สุท ธิพั น ธุ์  “ค รู ศิ ลป ะ ท่ี เป็ น ค รู ” อี กคนหนึ่ ง  ไ ด้ มี คุณู ป ก ารต่ อสั งคม ไทย   
ต่อวงการศิลปะ  และต่อสานศิุษย์  ผ่านมาจนครบเกษียณอายรุาชการในปี 2534 นี ้ การเกษียณอายุ
ราชการอาจมิใช่การหกัมมุชีวิตไปสูก่ารทําสวนหรือการเลีย้งหลาน  แต่สําหรับนกั “นกัแสวงหา”  แล้ว  
การเกษียณอายุราชการ  คือการเร่ิมต้นครัง้ย่ิงใหญ่ในการถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์นอก
ระบบ  เร่ิมต้นสร้างสรรค์อย่างอิสระ  และดํารงชีวิตอย่างเสรีชนได้อย่างแท้จริงสืบไป (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 
2547: 90-91) 

 
2.  ทวี  รัชนีกร   

 เป็นชาวอําเภอดําเนินสะดวก  จงัหวดัราชบรีุ  เกิดเม่ือวนัท่ี  10  ตลุาคม 2477  มีความ
รักและความสนใจศิลปะมาตัง้แต่สมยัเด็ก  ชอบดหูนงัตะลงุ  หดัวาดรูปหนงัตะลงุลงบนกระดาษ  
ยามว่างก็ชอบไปเดินเล่นเก็บเปลือกหอย  ดูเต่า  ดูนก  ดูปลา  ด้วยความชอบรูปร่าง  รูปทรงท่ี
แปลกตาของสตัว์ตา่งๆเหลา่นี ้ ความประทบัใจดงักล่าว  ได้ปรากฏอยู่ในผลงานทัง้จิตรกรรมและ
ประตมิากรรมรวมถึงผลงานศลิปะด้านอ่ืนๆ  ของทวี  รัชนีกร  มาจนถึงปัจจบุนั 
 เม่ือจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีพ.ศ. 2504  ทวี  รัชนีกร  ได้ไปรับ
ราชการเป็นครูอยูท่ี่วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  ตอ่มาได้รับหน้าท่ีเป็นหวัหน้าแผนกศลิปกรรมใน
ระหว่างนีมี้สงครามในเวียดนามทหารอเมริกนัได้มาตัง้ฐานทพัในเมืองไทยท่ีนครราชสีมา  ทกุวนั
ทหารอเมริกนัจะต้องไปทิง้ระเบิดใสท่หารเวียดนามวนัละเป็นสิบๆเท่ียว  เสร็จแล้วกลบัมาด่ืมเหล้า   
มีเพศสมัพนัธ์กบัหญิงสาวชาวไทยท่ีเป็นเมียเช่าและโสเภณี  ซึง่สว่นใหญ่เป็นเด็กสาวชนบทภาพท่ี
น่าสมเพชอยา่งยิ่ง  วฒันธรรมสงัคมไทยถกูทําลายยบัเยิน  ตอ่มาได้เกิดเหตกุารณ์ทางการเมืองใน
วนัท่ี  14  ตุลาคม  2516  ทหารได้เข่นฆ่าประชาชนมากมายบาดเจ็บล้มตายในสถานท่ีทําการ
ประท้วง  ทวี  รัชนีกร  ต้องถกูจบัข้อหาภยัสงัคม ฯลฯ  ประสบการณ์ตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นความทรงจํา
ท่ี  ทวี  รัชนีกร  ได้นํามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน จากวันนัน้ถึงวันนีผ้่านมาร่วม 40 ปี (2555)  
ผลงานศลิปะของ  ทวี  รัชนีกร  มีมากมายทัง้ประตมิากรรม  จิตรกรรมส่ือผสม  ฯลฯ   

 จากการทุ่มเทให้กบัการสอนและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างหนกั ทวี รัชนีกร  
ได้รับการยกย่องจากสงัคมทัง้ในระดบัจงัหวดัจนถึงระดบัประเทศ  ในปี พ.ศ. 2544 ได้รับคดัเลือก
เป็นศลิปินดีเดน่ประจําจงัหวดันครราชสีมา  และเป็น 1 ใน 7 ศลิปินยอดเย่ียม “ทนุสร้างสรรค์ ศลิป์ 
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พีระศรี”  โดยมหาวิทยาลยัศิลปากร  ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับคดัเลือกให้ได้รับรางวลัเชิดชูเกียรต ิ 
มนสั  เศียรสงิห์ “แดง”(หนึง่ในนกัศกึษาผู้ เสียชีวิตในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์): 
ทศันศิลป์ดีเด่นด้านสนัติภาพ  ประชาธิปไตย  และความเป็นธรรม จดัโดยสถาบนัปรีดี  พนมยงค์  
ในปี พ.ศ. 2548   ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปิน (สวช.)  กระทรวงวฒันธรรม  ในปี พ.ศ. 2550 
ทวี  รัชนีกรได้ก่อตัง้หอศิลป์ทวี รัชนีกร ขึน้บนพืน้ท่ีหมายเลขท่ี  203  ซอยเพชรมาตุคลา  4   
ถนนราชสีมา-จกัราช  ตําบลหวัทะเล  จงัหวดันครราชสีมา ด้วยงบประมาณส่วนตวั  ทวี  รัชนีกร  
กล่าวถึงการสร้างหอศิลป์ในครัง้นีว้่ามีวตัถปุระสงค์หลกัๆคือ  เพ่ือจดัแสดงเผยแพร่ผลงานศิลปะ
ของของผมเอง   โดยรวบรวมผลงานตัง้แต่อดีตท่ีมีอยู่จนถึงผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้ใหม่ในปัจจบุนั  
ซึ่งประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  ส่ือผสม  และเทคนิคผสม  ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมประจําท้องถ่ิน  และเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมตา่ง ๆ สําหรับเยาวชน  
นกัเรียน  นกัศึกษา เช่น  การประกวดวาดภาพ  การจดัเสวนา  หรือการบรรยายทางศิลปะ และ
อ่ืน ๆ ตามแตค่วามเหมาะสมของเนือ้งาน  เวลา  และโอกาส (ทวี  รัชนีกร. 2556: สมัภาษณ์) 

 

 3.  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์ 
 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์ เกิดเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน ปี พ.ศ. 2484 ท่ีตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  บดิาเป็นชาวประมง  มารดาเป็นชาวนา  เรียนจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น
ท่ีโรงเรียนบางปะกง  “บวรวิทยายน”  จนจบหลกัสูตรมธัยมต้นเม่ือปี พ.ศ.2495  เข้าเรียนมธัยม
ปลายหลกัสูตรเตรียมอุดม ท่ีวิทยาลัยบางแสน จังหวัดชลบุรี และเข้าเรียนท่ีโรงเรียนเพาะช่าง
ประมาณปีพ.ศ. 2501-2502 เป็นช่างเขียนและช่างออกแบบร้านศึกษาภัณฑ์ขององค์การค้าคุรุ
สภา  ตอ่มาได้เข้าทํางานวงการโฆษณาพร้อมกบัเขียนรูปภาพ และร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะกบั
กลุม่ศลิปินท่ีมีแนวคดิและอดุมการณ์เดียวกนัในยคุสมยันัน้ 

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคัญของนายพิทักษ์ ปิยะพงษ์ เขาได้
กลา่วถึงเร่ืองราวความเป็นมาถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนัน้วา่ 

 

นกัศึกษาได้การรวมตวักนัจดัให้มีการอภิปรายตามสถานท่ีต่างๆ  โดยอาจารย์เป็นวิทยากร  
นัน้ถือเป็นสิง่ท่ีจดุชนวน  ธรรมศาสตร์จะมีคา่นิยมทางการอภิปรายของประชาชนอาจเป็นนกัศกึษาหรือ
นกัวิชาการตลอดมา  เพราะมนัมีเร่ืองชาวนามาก่อน  เร่ืองฆ่าชาวนาคือพ่ออินถาแล้วผมเองก็มีเชือ้สาย
ทางชาวนา  ผมก็รู้สึกตามมาตลอด  ช่วงนัน้นักศึกษาเร่ิมนําเร่ืองพวกนีเ้ข้ามาความคิดมันก็เร่ิม
กระจายไปทัว่  ในช่วงท่ีเบ็ดเสร็จก็หมายถึงช่วงเหตกุารณ์ท่ีมนัเกิดขึน้ในช่วงท่ีเพ่ือน ๆ เร่ิมออกมา  ผมก็
เข้าไปอยู่ในตึก  กปป.  ผมก็ไปกลบั  บ้านผมอยู่อดุมสขุ  หลงัจากนัน้ผมรู้สกึว่างานศิลปะท่ีเราทํามนัไม่
น่าจะถกูทาง  ผมเร่ิมเข้ามามีบทบาทสงูมากก็เร่ิมเคล่ือนไหว  เราก็เร่ิมอยู่ในกระบวนการต่างๆ  การ
ตอ่สู้ รุนแรงในความคิดเพราะมนัมีฝ่ายเก่า  ฝ่ายใหม ่ ฝ่ายซ้าย  ฝ่ายขวาในช่วงนัน้  ผมย่ิงอา่นมากก็ย่ิง
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เห็นมาก  สิ่งท่ีเราเคยคิดมนัมีคนเค้าคิดก่อนแล้วมนัมีพวกแล้ว  เหตกุารณ์มนัชีช้ดัแล้วว่าเราเดินมาถกู
ทาง  ผมก็เปล่ียนแนวทางด้านการทําโฆษณาเลยหนัมาทํางานทางด้านศิลปะ  ถ้าผมทํางานศิลปะผม
ควรจะต้องแสดงออกถงึความคิดของผมในทางสงัคมท่ีควรจะเป็นท่ีดีกวา่นี ้

ผมได้ตระหนักและสมัผสัถึงความไม่เป็นธรรมในบริบทต่าง ๆ ทางสงัคม จึงได้ปักใจมัน่ต่อ
แนวทางศิลปะประจกัษ์สงัคม  ผมจึงได้มุ่งเน้นทุ่มเทสร้างผลงานศิลปะแนวทางเพ่ือชีวิต  คือ  ศิลปะ
เพ่ือชีวิตและประชาชน  ผมได้ชกัชวนเพ่ือนศิลปินก่อตัง้กลุ่มศิลปินอิสระ  จดัแสดงนิทรรศการศิลปะ
สะท้อนชีวิต  สงัคม  การเมืองจากนีม้าผมจึงสร้างสรรค์ผลงานตลอดมาจนถึงปัจจบุนั  (พิทกัษ์   ปิยะพงษ์. 
2556: สมัภาษณ์) 

 

 ระหว่างปี พ.ศ.2517 จนถึง 2519  ซึง่เป็นช่วงท่ีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงหวัเลีย้ว
หวัต่อ  พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  นบัเป็นผู้หนึ่งท่ีมีบทบาทในการออกแบบโปสเตอร์เคล่ือนไหวการเมือง
ภาคประชาชนและยงั  เป็นผู้ผลกัดนัให้นกักิจกรรมทศันศลิป์สว่นหนึ่งไปร่วมเคล่ือนไหว  หนนุช่วย
สร้างสรรค์งานศลิป์ให้กบักิจกรรมนกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาและองค์กรภาคประชาชน 

 พิทกัษ์ ปิยะพงษ์  ได้กล่าวถึงความเป็นมาและเหตกุารณ์การแสดงนิทรรศการเม่ือวนัท่ี  
5  ตลุาคม  2519  ท่ีหอศลิป์ ศลิป์ พีระศรี  โดยกลา่ววา่ 

 

เป็นช่วงท่ีคณุครู  อาจารย์ต่างๆ  นกัวิชการต่างๆ มารณรงค์ความคิดมาคยุกนัเพราะฉนัน้เรา
ก็มีผลกระทบของผู้ ท่ีถกูกระทํามาตัง้แต่ปี  2517  จึงได้เร่ิมเก็บข้อมลูและสร้างสรรค์ผลงาน  จนมาถึง  
ตลุาคม  2519  ผมได้แสดงผลงาน  ในวนัท่ี 5  ตลุา2519  ซึง่ถือได้ว่าเป็นการแสดงศิลปะเพ่ือชีวิตครัง้
แรกของประเทศไทย  ถึงแม้ว่าก่อนหน้านีก้ลุ่มธรรมจะแสดงศิลปะหลายครัง้แล้วก็ตาม  แต่เน้นการ
นําเสนอในเร่ืองของธรรมชาติเร่ืองทัว่ๆไปมากกว่า แต่ในปี  2519  วนัท่ี  5  ตลุาคม นัน้  เป็นปีท่ีแสดง
ศิลปะเพ่ือชีวิตซึ่งมนัแปลกกว่าท่ีผ่านมา  ผลงานผมเนือ้หาออกไปทางสงัคม  โจมตีสหรัฐอเมริกาด้วย
เหตุผลนีรู้ปของผมจึงถูกเผาทิง้  ฉีกทิง้  โดยเพ่ือนๆท่ีหวังดีกลัวว่าเราจะถูกจับ(พิทักษ์  ปิยะพงษ์. 
2556: สมัภาษณ์) 

 

พิทกัษ์   ปิยะพงษ์  เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และเป็นกรรมการแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยและ
ยงัเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้ชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทยและเป็นกําลงัสําคญัในการผลกัดนัให้มีการจดั
แสดงงานศิลปกรรมอย่างเปิดกว้าง  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนกัศกึษา  ประชาชน  และผู้
อยูใ่นวงการศลิปะอยา่งกว้างขวาง 

ในด้านกระบวนการพฒันาเทคนิควิธีการทางศิลปะ  เป็นผู้ เร่ิมและบุกเบิกการเขียนภาพ
สดขนาดใหญ่  ท่ีมีเนือ้หาวิพากษ์วิจารณ์สงัคมการเมืองจนเป็นท่ียอมรับ  ในเวลาต่อมาได้คิดค้น
สร้างสรรค์งานศิลปะจากดินโคลนกลางท้องทุ่งนา  รวมทัง้คิดค้นนําเอาชนัยาเรือและดินเลนมา
เขียนรูปภาพ  โดยยงัคงกลิ่นอายจิตวิญญาณชาวนาไว้อย่างเหนียวแน่นทําให้ผู้ เสพงานได้ด่ืมด่ํา
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ซึมซบัผลงานท่ีสอดใส่แก่นสารของชีวิตสงัคมการเมืองด้วยความสะเทือนใจ  พิทักษ์  ปิยะพงษ์   
ยังมีผลงานทางด้านการเขียนบทกวี  โดยใช้นามปากกา  ทาสไท  พิทักษ์ชน  เขียนบทกวีแนว
สะท้อนความรู้สกึตอ่ปัญหาสงัคมและสภาพแวดล้อมไว้จํานวนไมน้่อย 
 การแสดงนิทรรศการครัง้สําคญั เช่น แสดงนิทรรศการร่วมกับกลุ่มศิลปิน ปี พ.ศ.2505  
แสดงนิทรรศการร่วมกบักลุม่ศลิปินอิสระ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2516 นิทรรศการชมรม
ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2522 ได้รับเชิญไปแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมกับศิลปิน
ญ่ีปุ่ น ณ เมืองเกียวโต, อิวาดะ ประเทศญ่ีปุ่ น  และอ่ืน ๆอีกมากมาย 
 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  ได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการรางวลัมนสั เศียรสิงห์ “แดง” 
จึงขอประกาศเกียติคณุให้เป็นศิลปินเกียรติยศ ทศันศิลป์ดีเด่น ทางด้านสนัติภาพ ประชาธิปไตย  
และความเป็นธรรม ประจําปี พ.ศ.2549 

 
 4. อาํนาจ เยน็สบาย 

 อํานาจ  เย็นสบาย นักต่อสู้ทางการเมือง นักวิจารณ์ศิลปะ อาจารย์ นักวิชาการ นัก
บริหาร  ศิลปินด้านทศันศิลป์  และวรรณกรรม ฯลฯ ปัจจุบนั (2556)  รองศาสตราจารย์  คณบดี
วิทยาลยัโพธิวิชชาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นชาวตําบลสามพราน  จงัหวดันครปฐม
โดยกําเนิด นบัเป็นบคุคลท่ีสร้างสรรค์คณุประโยชน์อนนัต์ให้กบัวงวิชาการศกึษาในด้านทศันศิลป์  
ด้านวรรณกรรม   ฯลฯ   เป็นหนึ่ งในบุคคลสําคัญยิ่ งในการจัดตัง้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย   
อนัมีประโยชน์ไพศาลต่อการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  วิถีการดํารงชีวิตของชาวนาไทย  นับเป็น 
การสร้างสรรค์ท่ียิ่งใหญ่เม่ือนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เรียนรู้วิธีการทํานา   
สวมเคร่ืองแบบนักศึกษาลงเรียนการทํานาในแปลงนา  ภาพท่ีเกิดขึน้นีน้ับเป็นความหวังของ
ประเทศอย่างแท้จริง  วิรุณ  ตัง้เจริญ ผู้ เป็นทัง้เพ่ือนร่วมรุ่นนกัศกึษา  เพ่ือนร่วมอาชีพ  เพ่ือนร่วม
อดุมการณ์  เพ่ือนร่วมงานของอํานาจ  เย็นสบาย  ท่ีได้ร่วมกนัสร้างสรรค์คณุประโยชน์อนัมากมาย
ไพศาลตอ่ระบบการศกึษาของประเทศไทย  ได้กลา่วถึง อํานาจ  เย็นสบาย วา่ 
 

บนถนนสายวรรณกรรม  ท่ีคราคร่ําไปด้วยนกัแสวงหาความงามแห่งตวัอกัษร  ตวัอกัษรแห่ง
ชีวิตและตวัอกัษรแห่งความคิดคํานึง  เราย่อมพบเขาก้าวเดินอย่างสง่างามอยู่บนถนนสายนัน้  และถ้า
เราก้าวผ่านมาสู่ถนนอีกสายหนึ่งถนนสายทศันศิลป์  ถนนสายจิตรกรรมท่ีมีสีสรรพ์ฉาบละเลงอยู่บน
ระนาบ บนความงดงามนัน้ เราก็พบเขาจดัจ้านทัง้รอยพู่กนัและลีลาวิพากษ์วิจารณ์......เขาคือ อํานาจ  
เย็นสบาย  ผู้ ชายวัยทํางานคนนัน้  บนถนนสายตัวอักษร  เขาเขียนหนังสือสารพัดชนิดมาแต่ก่อน
เหตกุารณ์  14 ตลุาคม (2516) ทัง้วิจารณ์ศิลปะ  วรรณกรรม  และการเมือง  ผู้ชายร้อยนามปากกาคน
นี ้ จดัจ้าน  ยืนขึน้คดัง้างวงการทศันศิลป์สายผกูขาด  พยายามอธิบาย “ศิลปะเพ่ือชีวิต” และพยายาม
บอกคนในวงการทศันศิลป์ว่า เหตผุลคืออะไร  แม้บ่อยครัง้ท่ีเขาเจ็บปวด แต่เขาก็ได้ชะล้างอะไรต่อมิ
อะไรไประดบัหนึง่ทีเดียว 
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บนถนนสายวรรณกรรม  ใครก็รู้จัก  อํานาจ  เย็นสบาย  เป็นอย่างดี ....นวนิยาย “คืนฟ้า
หนาว”  ท่ีได้รับรางวลัชมเชยจากงานสปัดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2525  เป็นหนังสืออ่านประกอบใน
มหาวิทยาลยั  และได้รับคดัเลือกแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นเรียบร้อยแล้ว  (รวมทัง้เร่ืองสัน้อีก 2-3 เร่ือง)   

ในปี 2533  หนังสือรวมเร่ืองสัน้  “ใต้ผืนนํา้”  ได้รับรางวัลดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือ
แหง่ชาติ  ได้รับรางวลัเกียรติยศนกัเขียนดีเดน่  จากสมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย  และในปีเดียวกนั
นัน้  หนงัสือรวมเร่ืองสัน้ช่ือ  “อา่งมงักร”  ก็ได้รับรางวลัชมเชยจากงานสปัดาห์หนงัสือแหง่ชาติอีก 

เท่านัน้ยงัไม่พอ  วรรรณกรรมเด็กท่ี อํานาจ  เย็นสบาย  เขียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  80 เร่ือง  
ได้รับรางวลัทุกประเภททุกระดบัมาแล้วนับด้วยสิบย่ีสิบรางวลั  สําหรับวรรณกรรมเด็กของ  อํานาจ  
เย็นสบาย  หลายคนบอกว่า  เขาอาจจะกลายเป็น  “อีสป”  นกัเล่านิทานแห่งเมืองไทยก็ได้  จดุยืนอนั
งดงามทางวรรณกรรมของเขา  ไม่ว่าจะสอดใส่ลงในพฤติกรรมหรือวาจาของคน  สตัว์เดรัจฉาน  ล้วน
สร้างมโนธรรมทัง้สิน้ 

กลบัมาสู่ถนนสายทศันศิลป์  อํานาจ  เย็นสบาย  ศึกษาศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่าง  และ
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ผลงานจิตรกรรมของเขาก้าวข้ามศิลปะเชิงหลกัวิชา
ในราวปี  2512-2513  เขาสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมผสานกบัชีวิตมนษุย์อยา่งน่าสนใจ   

อํานาจ  เย็นสบาย  ใช้ชีวิตสอนศิลปะอยู่ท่ี   มศว  ประสานมิตร  เขาอาจจะไม่มีเวลาให้กบั
การสร้างสรรค์จิตรกรรมมากนกั  เพราะการเป็นครู  การเป็นนกัเขียน  การเป็นนกักิจกรรม  การเป็นนกั
อภิปราย  ยอ่มแบ่งสนัปันสว่นเวลาไปมากมาย  แต่เม่ือเขามีโอกาส  ก็จะคว้าพูก่นัมาระบายสี  สร้างสรรค์
จิตรกรรมในแนวทางของเขา  “ทางใครก็ทางมนั”  บนเส้นทางสงัคมประชาธิปไตย  และท่ี อํานาจ  เย็น
สบาย  ไมย่อมหนีตวัเองก็คือแรงใฝ่ใจในมโนธรรม....มโนธรรมท่ีพงึงอกงามในสงัคมมนษุย์ 

จิตรกรรมชดุ  “ชะตากรรม”  ของเขา  “ผมสร้างจิตรกรรมชดุนีจ้ากสํานึกสว่นตวัของผม  ชีวิต
จิตใจ  ความเจ็บปวด  และชะตากรรมของผู้คนอีกมากมาย  ท่ีเราควรจะร่วมรับรู้และเกือ้หนนุ”  “ผม
สร้างสรรค์อย่างผม”  ความเหล่านีบ้อกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในการเป็นเขา อํานาจ  เย็นสบาย  
และการเป็นจิตรกรรมชุด  “ชะตากรรม  จิตรกรรมของเขาแสดงออกด้วยรอยพู่กนัอิสระ  สร้างความ
ซบัซ้อนบนพืน้ผิวด้วยการระบายสีครัง้แล้วครัง้เล่า...  ความซบัซ้อนบนผิวหน้าอาจจะสะท้อนความ
ซบัซ้อนของวตัถ ุ สิ่งแวดล้อม  และชีวิต  ด้วยเนือ้หาสาระท่ีแสดงนัยถึงชีวิต  ชนชัน้ล่าง  และ  ชะตา
กรรม  ผสมกบัริว้รอยหยาบบนผิวหน้านัน้  ช่วยกระตุ้นความสะเทือนใจมากกวา่ความสวยหวานแวว๋ 

นบัด้วยสองพนักว่าปีท่ีอริสโตเติลแซ่ซ้องโศกศิลปกรรมหรือเทรเจดิคอาร์ต  เพราะอริสโตเติล
เช่ือมั่นว่า  ความโศกเศร้าคือซีกของสาระท่ีจะช่วยซักฟอกจิตใจให้ก้าวเดินไปสู่จริยธรรม....หรือ 
อํานาจ  เยน็สบาย  เช่ือมัน่เช่นนัน้ด้วย 

ชี วิ ต ของบุ คคลหนึ่ ง   ย่ อม เดิ นท างอยู่ ในบ ริ เวณ ว่ างและกาล เวลาของตน เอง   
ทัง้กว้างขวางและยาวไกล  หลายคนสร้างสรรค์ศิลปะเพียงชัว่วบูเหมือนไฟไหม้ฟาง  หลายคนเลิกลา
เพราะไม่ได้โภคทรัพย์ตอบแทน  หลายคนรอเวลาสร้างสรรค์ตลอดเวลา... แต่หลายคนก็สร้างสรรค์
ศิลปะดั่งลมหายใจ  แล้ว อํานาจ  เย็นสบาย  ล่ะ  ในวันเวลาท่ีเขายังคงหมกมุ่นอยู่บนถนนสาย
วรรณกรรม  เราจะรอให้เขาเจียดเวลาให้กบัการสร้างสรรค์จิตรกรรม  “ตามแนวทางของเขา” เราจะรอ
(วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2547: 143-147) 
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อํานาจ  เย็นสบาย  สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมตอ่เน่ืองเร่ือยมา  เน้นถ่ายทอด
เฉพาะเนือ้หาสาระเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองโดยตรงสร้างทุกเหตุกาณ์ของบ้านเมือง  
อํานาจ  เย็นสบาย  มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ให้ความคิด  เป็นแนวทางให้กบัสงัคมได้เป็นอย่างดี
เป็นแบบอยา่งในการดําเนินท่ีดีท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กบัสว่นรวมอยา่งมากมายในชีวิตนอกจาก
ผลงานจิตรกรรม  บทความ  บทวิจารณ์อีกจํานวนมากในวารสารต่างๆทัง้ของสถาบนัการศึกษา
และหนังสือพิมพ์รายสปัดาห์และอ่ืนๆ  ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง
ทัง้สิน้ 

 

5.  สุขสันต์  เหมือนนิรุทธ์   
สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  นกัศกึษาจากสถาบนัวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดั

นครราชสีมา  แผนกศิลปกรรม เป็นหนึ่งในหลายคนท่ีเป็นลกูศิษย์  อาจารย์ทวี  รัชนีกร  เม่ือเรียน
จบแล้วสขุสนัต์ได้รับการว่าจ้างจากวิทยาลยัฯ  ให้เป็นอาจารย์พิเศษในแผนกศิลปกรรม  ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา เม่ือลว่งเข้าสูปี่ 2516 สขุสนัต์  ก็ได้รับการเชิญชวนจากเพ่ือนร่วมรุ่นท่ีเป็นทัง้
กวี และศิลปิน เพ่ือสงัคมให้เข้าร่วมขบวนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ  ในเหตุการณ์  14 ตุลาคม 2516  
สุขสันต์  และกลุ่มเพ่ือนยังคงเป็นแกนนําสําคัญในการนําประชาชนท่ีเรียกร้องประชาธิปไตย 
ร่วมเคล่ือนไหว ณ  บริเวณลานย่าโม ในจตุรัสกลางเมืองโคราช สุขสันต์ กล่าวถึงเหตุการณ์ 
ตอนหนึง่วา่ 

 
ผมถกูจบักุมในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2519  ด้วยข้อหาภยัสงัคมถกูนําตวัอยู่ในห้องขงัของสถานี

ตํารวจ  สภอ.เมืองโคราชเป็นเวลา 4 เดือน  จากนัน้จึงถกูส่งตวัไปคุมขงัยงัเรือนจําบางเขน  ระหว่าง
การถกูขงัอยู่ในเรือนจํานัน้  ผมเขียนรูป และเม่ือเพ่ือนและภรรยา(เสาวลกัษ์ณ์  เหมือนนิรุทธ์)  ซึ่งเป็น
อาจารย์มาเย่ียม   ผมยังได้นํารูปเขียนในห้องขังผมมาให้ชมเสมอ  จากเหตุการณ์นีน้ักข่าวของ
หนงัสือพิมพ์ดาวสยาม ได้ถ่ายรูปเขียนของผมและนําไปขึน้ข่าวพาดหวัหนงัสือพิมพ์พร้อมกบับรรยาย
ว่ายงัคงเขียนรูปภาพทางการเมืองเพ่ือปลกุระดม  แม้ว่าจะอยู่ในห้องขังก็ตาม...ความคิดทางสงัคม
ต่าง ๆ เขาได้เก็บงํามันเอาไว้เพ่ือรอคอยวันแห่งอิสรภาพจะมาถึง (สุขสันต์  เหมือนนิรุทธ์. 2556:
สมัภาษณ์) 

 

สิทธิธรรม  โรหิตะสขุ  ได้กล่าวถึงเส้นทางชีวิตของสขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ ภายหลงัได้รับ
อิสระภาพจากห้องขงัวา่   

 
 



73 

24 กนัยายน พ.ศ. 2520  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  ได้รับอิสระภาพจากห้องขงั  เขาไม่รีรอท่ีจะ
เลือกเส้นทางชีวิตในการเป็น “ครูศิลปะ”  ควบคู่ไปกบัการทํางานศิลปะของตนเอง  โดยสถานศึกษา
เร่ิมแรกท่ีเขาสามารถสอบบรรจเุข้าไปทํางานในยคุท่ีความต้องการครูศิลปะมีมากล้นคือ  โรงเรียนเขวา
ไร่  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  ภายหลงั  “ครูสขุ”  ได้กลบัมาเป็นครูศิลปะท่ีโรงเรียนบ้าน
ไผ่  (ข.ก.5)  อําเภอบ้านไผ่  จงัหวดัขอนแก่น  สถานท่ีซึ่งกลายเป็นท่ีทํางานจนกระทัง่เขาและภรรยา
เข้าโครงการเกษียณอายรุาชการก่อนเวลา  อําเภอบ้านไผ่ยงัเป็นท่ีตัง้ของบ้านพกัและสถานท่ีทํางาน
ศิลปะของเขาตลอดเวลา 30 ปีกวา่จนถงึปัจจบุนั (สทิธิธรรม  โรหิตสขุ. 2554: 8-9) 

 

 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์   เขียนทัง้ภาพ  บทกวี  และบทเพลง  ซึง่ได้ ร้องเองเล่นดนตรีเอง 
ตามอารมณ์ความรู้สึกท่ีออกมาจากส่วนลึกของทัง้ร่างกายและจิตใจ  สขุสนัต์  ได้บรรยายภาพ
และบทกวีและได้นําบทกวีนัน้มาใส่ดนตรีกีตาร์สดร้องให้ฟังอย่างเป็นกนัเอง  สขุสนัต์  เล่าให้ฟัง
ตอนหนึง่วา่ 
 

ประมาณปี 2522 ผมอ่านบทกวีของจเุลียส ไนเยียเร  ประธานาธิบดีของประเทศแทนซาเนีย 
ทา่นเป็นประธานาธิบดีท่ีเป็นกวี  ท่านเขียนว่า “หนุ่มสาวเอย เจ้าจงเดินทางไป  เจ้าจงเอาเสบียงท่ีเรามี
อยู่ทัง้หมดนีไ้ป  เม่ือเจ้าเดินทางไปถึงดินแดนข้างหน้าท่ีอดุมสมบูรณ์ เจ้าก็จงย้อนกลบัมารับพวกเรา
ไปสูท่ี่นัน่ด้วยเถิด”..อย่างนีเ้ท่าท่ีผมจําได้นะ.ผมจึงนําเอาบทกวีนีม้าเป็นแรงบนัดาลใจเขียนเป็นเพลงและผม
จะเลน่กีตาร์และร้องเพลงให้ฟัง 

  เจ้าบนิจากถ่ินรวงรัง   สูห่นทางท่ีไกลแสนไกล 
  เจ้าบนิไปสูจ่ดุหมาย   ไปสร้างสรรค์ดงัฝันงดงาม 
  เจ้าบนิจากถ่ินรวงรัง   สูห่นทางท่ีไกลแสนไกล 
  เจ้าบนิไปสูจ่ดุหมาย   ไปสร้างสรรค์ดงัฝันงดงาม 
  เจ้าบนิไปเถิด เกิดแล้วต้องสู้  เรียนรู้มากมายในสิง่หวงั 
  ถึงแม้ลําบากมากมายในเส้นทาง แตส่ิง่หวงัดงัใจหมายไมล่บเลือน 
  เจ้าบนิจากถ่ินรวงรัง   สูห่นทางท่ีไกลแสนไกล 
  เจ้าบนิไปสูจ่ดุหมาย   ไมจ่ากตายคงได้คืนเรือน 
  เจ้าบนิจากถ่ินรวงรัง   สูห่นทางท่ีไกลแสนไกล 
  รวงรังท่ียงัยากไร้   รอความหมายเจ้าได้กลบัเยือน 

(สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์. 2556: สมัภาษณ์) 
 

วิรุณ ตัง้เจริญ แกนนําคนสําคัญในการจัดตัง้ “ชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย” ในปี 
2522 ได้กลา่วถึง สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ตามท่ีได้รู้จกัโดยกลา่ววา่ 
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ผมได้รู้จกักบัสขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  และผลงานจิตรกรรมจํานวนมากมาย  ในช่วงปี 2522-
2523  เม่ือเร่ิมงานชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  (สมาคมศิลปกรรมไทย) ชมรมศิลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ท่ีก่อเกิดจากกการรวมตวัของคณาจารย์จากหลายสถาบนั ศิลปินอิสระ ศิลปินไร้สงักัด  
จากกรุงเทพมหานคร  และทกุภมิูภาคของประเทศไทย พลงัร่วมในการทํางานท่ีเข้มแข็ง ศิลปกรรมท่ีมี
ความหลากหลาย  ศิลปกรรมกระแสทนุนิยมและกระแสศิลปะเพ่ือชีวิต การนิทรรศการผลงานศิลปะ
พร้อมกัน 5-6-7  แห่ง  กรุงเทพมหานครและภูมิภาคศิลปะของศิลปิน  ศิลปินสมัครเล่นศิลปะเล็ก  
ประกอบกบัการอภิปรายทางวิชาการ  เอกสาร  และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  ผลงานศิลปกรรมและงาน
สติปัญญา วิชาการเดินทางไปด้วยกัน  งบประมาณ  จากมากมายหลายแห่ง  ภาคธุรกิจหลายแห่ง   
ภาคธุรกิจเอกชน  สปอนเซอร์  ลงขนัแล้วประมาณ  2529-2530  ชมรมศิลปกรรม  แห่งประเทศไทยก็
ยติุบทบาทลง (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2554: 2) 

 

สนัติภาพ  นาโค  เป็นช่ือท่ีได้มาจากการตัง้เอง  หรือมีท่ีมาอย่างไรและจดุมุ่งหมายในการ
ส่ือสารใดหรือแฝงนยัใดหรือแฝงนยัใดๆหรือไม ่

 
สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  ได้กล่าวถึงท่ีมาของ ช่ือและสกลุ  สนัติภาพ  นาโคว่า เม่ือตอนเร่ิมปี  

พ.ศ. 2526  ผมได้เร่ิมเขียนภาพประกอบบทกวีและบทเพลงแล้วเซ็นช่ือใต้ภาพว่า “สนัติภาพ”  ซึ่งก่อน
หน้านีผ้มวาดภาพระบายสีบนผ้าใบ  ผมก็จะเซ็นช่ือ  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  แล้วจึงนําภาพไปแสดงคู่
กนั  ภาพประกอบบทกวีของสนัติภาพ  แต่ศิลปินไปปรากฎในงานเพียงคนเดียว  คือผม  ผู้คนจึงมกัจะ
ถามผมว่า  “สนัติภาพ”  ไม่มาด้วยหรือครับ  ผู้คนคิดวา  “สนัติภาพ”  และสขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  นัน้
อยู่ด้วยกนั แต ่“สนัติภาพ”  นัน้เป็นคนเก็บตวั  เงียบ และสขุมุ  เขาตีความจากบทกวีท่ีเขียน  สนัติภาพ
จงึไม่นิยมท่ีจะมาในงานแสดง  สง่เพียงแตผ่ลงานผา่นสขุสนัต์มาเท่านัน้  สว่นของ  นามสกลุนาโค  นัน้  
อาจารย์สนัติ  อิศโรวฒุกลุ   ท่านตัง้ให้ผมเม่ือครัง้ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่ง
อาจารย์เขาคงจะตีความหมายจากภาพผลงานของผม  ซึ่งเป็นภาพผลงานจิตรกรรมท่ีแสดงเร่ืองราว
เก่ียวกับชีวิตชาวนา ในภาพจึงมีท้องนา มีวัวมีควาย ท่านจึงตัง้ให้ว่า “นาโค” แต่เม่ือผมค้นหา
ความหมายจากศัพท์ พจนานุกรม “นาโค” นัน้แปลว่า “นาค” นามสกุลของสันติภาพ จึงมีสอง
ความหมายดงักลา่ว  (สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์. 2556: สมัภาษณ์)  

 

 วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้กลา่วถึงเร่ืองนีว้า่ 
 

ในห้วงเวลานัน้  ผู้คนท่ีมีแนวคิดและแนวปฏิบติัตรงกนัข้ามหรือไม่เห็นด้วยกบัรัฐบาล  หรือ
อํานาจ บนแผ่นดิน  ก็ต้องเดินทางไปสู่ขุนเขา  ไปศึกษาต่อ  การเสนอความคิดในส่ือมวลชน  ใน
สิ่งพิมพ์ก็ต้องใช้นามปากกา  ไม่เช่นนัน้แล้วอนัตรายจะมาเยือน  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  คุณครูและ
ศิลปะสร้างสรรค์  งานศิลปะเชิงวิพากษ์วิจารณ์ เชิงเสนอความคิดต่าง ๆ ก็ต้องใช้นามพู่กนั  “สนัติภาพ  
นาโค”  ด้วยเช่นกัน  คําว่า  “สนัติภาพ”  “นา”  “โค”  ย่อมแสดงนัยเนือ้หาสาระและแนวคิดของ  “สขุสนัต์  
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เหมือนนิรุทธ์” ตามสมควร  สุขสันต์  เหมือนนิรุทธ์  มีพลังมากมายมิรู้เส่ือมคลายในการสร้างสรรค์
ศิลปะ  ทัง้จิตรกรรม  บทกวี  บทเพลง  และการขับขานท่ีออกมาจากใจอย่างลํา้ลึก  ผมประสงค์จะ
ยืนยนัว่าคนอยา่ง  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  เป็นศิลปินทัง้ชีวิต  ทัง้ร่างกายและจิตใจ  การเป็นศิลปินของ
เขาอยู่เหนือกาลเวลา  เหนือทรัพย์สินเงินทอง  เหนือเหรียญรางวลั  และเหนือกว่าท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาการเป็นศิลปินแหง่ชาติจะมอบให้เขาได้  (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2554: 3) 

 

 วิรุณ  ตัง้เจริญ  ยงัได้กลา่วถึงกระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานของ  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  
ทัง้การนําเสนอและการแสดงออกของเนือ้หาภายในภาพโดยกลา่ววา่ 
 

ตลอดชีวิต 40-50 ปี กับการหายใจเข้าออกเป็นศิลปะ เขามีผลงานจํานวนมากมายเหลือเกิน  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงจิตรกรรมขาวดํา จะด้วยหมึกดํา ปากกา แท่งถ่าน  ดินสอก็ตามท่ีบันทึก
ปรากฏการณ์และความจริง  เท้าของผู้ เป็นเบีย้ล่างทางสงัคม  ในชุมชน  ในโลกท่ีไม่ค่อยปราณีใคร  
ภาพในเชิงวิพากษ์วิจารณ์  เปรียบเทียบร้องขอความเป็นธรรมด้วยภาพท่ีซ่ือ ๆ เรียบง่าย  คมชดั  ด้วย
จดุยืนและอดุมการณ์ท่ีมัน่คงแข็งแรง 

ภาพจํานวนมากมายนัน้ ได้บนัทกึความคิด บนัทกึการวิพากษ์สงัคมอย่างตรงไปตรงมา  และตรง
ประเด็นและเขาก็พร้อมท่ีจะนําบทกวีบนภาพเขียนนัน้  มาขบัขานเป็นบทเพลงพร้อมกบัการเล่นกีตาร์
อย่างอิมโพรไวเซชั่นทันทีทันใด  สดและแจ่มใส  แม้จะมีจิตรกรรมสีนํา้มันหลากสีอยู่บ้าง  แต่ก็ดู
เหมือนจะไมค่มชดัเหมือนจิตรกรรมขาวดําหลากหลายเหลา่นัน้  (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2554: 2-3) 

 
ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นจากปี พ.ศ. 2515 ถึง ปีพ.ศ. 2556 ร่วม 40 ปีกวา่  สขุสนัต์  เหมือน

นิรุทธ์  ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมมากมายมีทัง้จิตรกรรมสีนํ า้มันบนผ้าใบ  
จิตรกรรมสีนํา้บนกระดาษ และท่ียงัคงสร้างอย่างต่อเน่ืองอย่างไม่หยดุหย่อน  คือ การสร้างสรรค์
จิตรกรรม  ขาวดํา บนกระดาษ ขนาด 56x76 ซ.ม. ผนึกแนบแน่นบนแผ่นกระดานอัดประกอบ 
ด้วยบทกวี  ซึง่เป็นหนึ่งเดียวกบัภาพ และขนาด  30x21 ซ.ม. (หรือขนาด A4) จํานวนมากมายให้
นํา้หนกัแสง-เงาด้วยดินสอและปากกาทัง้หลากสีและดําสว่นใหญ่จะเน้นสร้างสรรค์ด้วยดนิสอและ
ปากกาสีดําเป็นหลกั  ผลงานทัง้หมดเป็นเร่ืองราวของชีวิตและสงัคมการเมืองทัง้สิน้ถ่ายทอดอย่าง
ตรงไปตรงมาตามประสบการณ์ตามความรู้สกึ  

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้รับรางวลั ศิลปินมรกดอีสาน เม่ือปีพ.ศ.2555 โดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ด้วยคุณูปการท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปจิตรกรรมผสมบทกวีและบทเพลงรับใช้สังคมมาอย่าง
ยาวนานและตอ่เน่ือง  ปัจจบุนัสขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ พกัอยูท่ี่อําเภอบ้านไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 
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 6. สุรพล  ปัญญาวชริระ 
 สรุพล  ปัญญาวชิระ  เกิดเม่ือวนัท่ี  6 เมษายน  พทุธศกัราช 2496  ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
เรียนจบอนปุริญญา (ป.ว.ส.) ศิลปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาวิทยาเขตเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (เทคนิคโคราช)  เรียนจบคุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) ศิลปศึกษา วิทยาลัย      
ราชภฏัสวนดสุติ 
 ในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างเรียนท่ีวิทยาลยัเทคนิคโคราช ได้ร่วมกบักลุ่มเพ่ือน
นกัศกึษาศลิปะ  ก่อตัง้กลุม่บงัคลาเทศแบนด์ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทดลองสร้างสรรค์งานศลิปะด้วย
เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายขณะเดียวกันได้เล่นดนตรีไปด้วยทัง้ผลงานศิลปะและผลงานบทเพลง  
เน้นเนือ้หาสะท้อนแนวคดิทางสงัคม,  สรุพล  ปัญญาวชิระ  กลา่ววา่   

 
เราอยู่ในสงัคมท่ีไม่ต้องเดินไปแสวงหาเร่ืองหาข้อมลูมาเขียนงานเดินไปทางไหนก็เจอๆแต่เร่ืองเห็น

แต่การกระทําอนัเอารัดเอาเปรียบจากนักปกครอง  เรารู้สึกเจ็บปวด  เห็นจนกระทัง่การเข่นฆ่า  ถ้าเราไม่
เรียนรู้การเมืองเราอาจชาชินกบัมนั  ชาชินกบัความต่ําทรามความตกต่ําของชีวิต  แต่พอเราได้เรียนรู้
เร่ืองราวการเมือง  เราจึงรู้ว่าความผกูพนัในการดํารงชีวิตนีเ้กิดจากผลพวงท่ีนกัปกครองเอาเปรียบมนั
เอาเปรียบคนเหล่านี ้ การท่ีมือใครยาวได้สาวได้สาวเอาการกอบโกยมนัก็รู้สกึเจ็บ  ผมมองงานศิลปะ
เป็นไกค์  ผมไม่ได้มองงานศิลปะเป็นงานท่ีลวงโลก  ผมจะทํางานศิลปะเป็นไกด์เพ่ือท่ีจะนําคนไปสู่
เป้าหมายท่ีดีกว่าเราอยากจะให้งานพูดแทนเราเพ่ือท่ีจะไปบอกคนอ่ืน  แล้วก็อยากจะเป็นการร่วมสร้าง

ความคิดและแก้ไขสงัคมให้ดีขึน้  (สรุพล  ปัญญาวชิระ. 2546: สมัภาษณ์)   
 
พ.ศ. 2517-2518 สุรพล  ปัญญาวชิระ ได้ทําหน้าท่ีเป็นสมาชิกและเลขาธิการแนวร่วม

ศิลปินภาคอีสาน  ระหว่างนีไ้ด้ร่วมกับเพ่ือนนักศึกษาศิลปะสร้างสรรค์ผลงานภาคคัตเอาท์
การเมืองตอ่ต้านฐานทพัตา่งชาตท่ีิใช้ดินแดนไทยเป็นฐานรุกรานประเทศเพ่ือนบ้าน  นอกจากนีย้งั
สร้างผลงานศลิปะวิพากษ์ปัญหาความไมเ่ป็นธรรมทางสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย  ในพทุธศกัราช 
2526  ร่วมก่อตัง้กลุ่มคนเดินดิน  สุรพล  ปัญญาวชิระ  นับเป็นผู้ สร้างสรรค์งานศิลปะแสดงสด  
(Performance)  ท่ีมีบทบาทในฐานะผู้บุกเบิกจนแพร่หลายในเวลาต่อมา,  พ.ศ.2533 ร่วมก่อตัง้
กลุ่มศิลปะแสดงสด  สามเหลี่ยม / สามมุม  ประกอบด้วยสมาชิก  3 คน  คือ  สนัติ  อิศโรวุธกุล  
จุมพล  อภิสุข  สุรพล  ปัญญาวชิระ, พ.ศ. 2534  เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอีสาน,  พ.ศ.2535  ร่วม
ก่อตัง้ศนูย์ศิลปะชนแห่งประเทศไทย  อบรมและจดันิทรรศการศิลปะเด็กชาวภูเขา  6 เผ่า, พ.ศ.
2539 ร่วมก่อตัง้กลุม่ศิลปะแสดงสด  “ชีวศลิป์”  กบั  จมุพล  อภิสขุ  และคณะ  นอกจากนีย้งัสร้าง
ผลงานศลิปะอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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 พ.ศ.2539 สรุพล ปัญญาวชิระ  ได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการดําเนินงานจดัสร้าง
สวนประติมากรรม กําแพงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้ เพ่ือประชาธิปไตย  โดยเป็น
ผู้ออกแบบและเป็นประตมิากรไปด้วย  ทัง้ปัน้  และหลอ่โลหะประติมานสุรณ์ในสวนประติมากรรม  
หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผลงานประกอบด้วยเหตุการณ์
สําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยท่ีเก่ียวพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และขบวนการ
ประชาชน  เร่ิมตัง้แต่  การอภิวฒัน์  24 มิถนุายน  2475, การก่อตัง้มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์
และการเมือง 2477, ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย  2484-2488, ขบวนการนักศึกษา 11 
ตลุาคม 2494 เรียกร้องมหาวิทยาลยัคืน,  ขบวนการสนัติภาพ  2495, การประท้วงเลือกตัง้สกปรก  
2500, ยุคสายลมแสงแดด, ยุคแสวงหา,  เหตุการณ์  14 ตุลาคม 2516, เหตุการณ์  6 ตุลาคม 
2519, เหตุการณ์เดือนพฤษาคม  2535  ได้ใช้ความบากบัน่พากเพียร วิริยะอุตสาหะท่ามกลาง
ความยากลําบาก  ในการสร้างสรรค์งานเป็นเวลากว่าทศวรรษ ประติมานุสรณ์ทัง้ชุด ในสวน
ประติมากรรมธรรมศาสตร์กบัการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตย จงึสําเร็จผลนบัเป็นประติมากรรมท่ีจารึก
ประวตัศิาสตร์การตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยของขบวนการประชาชนได้อยา่งยิ่งใหญ่ 
 สรุพล  ปัญญาวชิระ  เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์งานศลิปะ ยืนหยดัตอ่สู้ เพ่ือสร้าง
แวดวงศิลปะกรรม  ให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคม ต่อสนัติภาพ ประชาธิปไตย และความเป็น
ธรรม  สืบเน่ืองจากแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยในอดีตตราบจนทุกวนันี ้ ปัจจุบนัได้ค้นคว้า
ศึกษาทดลองสร้างงานศิลปะด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ตเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย  จนเป็นท่ี
กล่าวขานทัว่ไป  กล่าวได้ว่า  สรุพล  ปัญญาวชิระ ได้ทุ่มเทตวัเองเกือบทัง้ชีวิตอทิุศตนให้กับงาน
ศิลปะอย่างสุดจิตสุดใจ  เป็นแบบอย่างให้จดจําทัง้คุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีปรากฎต่อ
สาธารณะได้สร้างผลสะเทือนตอ่สงัคม  ตลอดจนการดําเนินชีวิตหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ได้พิสจูน์
แล้วว่าอยู่บนครรลองแห่งสนัติธรรม  และได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการรางวลัมนสั  เศียรสิงห์  
“แดง”  ประกาศให้เป็นเกียรติคุณให้เป็นศิลปินเกียรติยศ  ทัศนศิลป์ดีเด่น  ทางด้านสันติภาพ
ประชาธิปไตย  และความเป็นธรรมประจําปี พ.ศ.2554 

 
7.  สมชาย  วัชระสมบัต ิ
สมชาย  วชัระสมบตัิ  เป็นชาวจงัหวดัธนบรีุโดยกําเนิด  ท่ีอําเภอท่าพระ  ปัจจบุนัพกัอยู่ท่ี

บ้านเลขท่ี 11 ซอยอสัสมัชนั 9 ถนนเพชรเกษม  แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพมหานครได้ให้
สมัภาษณ์ถึงความเป็นมาในการเลือกทางสร้างสรรค์ผลงานศลิปะวา่ 
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“ความสนใจทางศิลปะแบบจริง ๆ จัง ๆ คือตอนท่ีเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษา ตอนนัน้มี
ความรู้สกึวา่อยากเป็นศิลปิน  มองว่าศิลปินคือผู้สร้างโลกมีภารกิจอนัย่ิงใหญ่เพ่ือมนษุยชาติ  และได้มี
โอกาสเรียน-ศกึษาศิลปะกบัอาจารย์ประเทือง  เอมเจริญ  ตัง้แตต่อนเรียนมธัยมศกึษาจนกระทัง่เข้ามา
เรียนท่ีเพาะช่าง 

พอมาเรียนท่ีเพาะช่าง  เหตเุพราะได้เรียนรู้ศิลปะกบัอาจารย์ประเทือง  เอมเจริญ  และคลกุ
คลีกบัศิลปินมาก่อน  จึงรู้สกึตอ่ต้านครู-อาจารย์ในตอนนัน้  รู้สกึวา่ครู-อาจารย์ไมไ่ด้สอนอะไรเรา  สิง่ท่ี
รับรู้ต่าง ๆ เกิดจากการเรียนรู้จากภายนอกทัง้สิน้  และคิดว่าอาจารย์มีภมิูแค่นีจ้ะมาสอนเราได้อย่างไร  
ซึ่งเป็นความรู้สึกตอนท่ียงัเป็นเด็กอยู่พอโตถึงรู้ว่าจริง ๆแล้วครู-อาจารย์เขาสอนในสิ่งท่ีเราไม่มี  สิ่งท่ี
เราขาดแต่สิ่งท่ีเรารับรู้มาก่อนเป็นเพียงความคิดด้านเดียวและเป็นด้านท่ีเราถนดัมุ่งมัน่จะทําให้ดีเท่านัน้เอง 
(สมชาย  วชัระสมบติั.  2556: สมัภาษณ์) 

 

สมชาย  วชัระสมบตั ิ ได้เลา่ถึงบรรยากาศของการเรียนในเพาะช่างปี  2513  วา่ 
 

เป็นบรรยากาศของคนทํางานศิลปะโดยเฉพาะ  เป็นความรู้สกึท่ีดี  ทํางานแบบเกือ้กลูกนั  มี
การจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์  ในตอนนัน้ด้วยความท่ีอยากเป็นศิลปิน  จึงเกาะกลุ่มไปกับรุ่นพ่ีท่ีไฟแรงอย่าง  
โชคชัย  ตักโพธ์ิ  มณเฑียร  บุญมา  และนิพนธ์  ขันแก้ว  เป็นต้น  เกิดการแบ่งกลุ่มคนทํางานศิลปะ
อย่างชัดเจน  คือกลุ่มทํางานเพ่ือชีวิตก็ทํางานให้คนดูรู้เร่ือง  ส่วนอีกกลุ่มก็จะทํางานศิลปะเพ่ือชีวิต
เท่านัน้  ในการทํางานศิลปะท่ีเป็นสว่นตวั  ก่อนมีมมุมองศิลปะเพ่ือการเมืองและสงัคมนัน้  จะทํางาน
ศิลปะเพ่ือศิลปะเท่านัน้  จะทํางานศิลปะในลกัษณะงานสร้างสรรค์  (create)  มาก่อน  พอหลงัจาก
เหตุการณ์  14  ตุลา  2516  จากสภาพส่ิงแวดล้อมและการรับรู้ในตอนนัน้  ทําให้เร่ิมมองการเมือง  
รู้สึกต่อต้านอเมริกา  รู้สึกว่าการทํางานศิลปะคนต้องดูรู้เร่ือง  จึงเร่ิมเอาความคิดการเมืองเข้ามา
เก่ียวข้องกบัการทํางานศิลปะ  เอาความรู้สกึตวัเองไปผนวกกบัแนวคิดเร่ืองธรรมชาติ  โดยการเขียนรูป
ง่าย ๆ อย่างเช่น  รถไถกําลงัตดัดิน  ซึ่งเป็นการเขียนภาพในเชิงเปรียบเทียบ  (สมชาย  วชัระสมบติั. 
2556: สมัภาษณ์) 

 

 ในช่วงระหวา่งเหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516  ถึงเหตกุารณ์  6 ตลุา 2519 ช่องระยะเวลา 2 ปี
กวา่นี ้ สมชาย  วชัระสมบตั ินอกจากจะเป็นสมาชิกอยูใ่นกลุม่แนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทยและ
ยงัเป็นศิลปินใน  กลุ่มธรรมด้วย  ซึ่งประเทือง เอมเจริญ เป็นหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มธรรมจะทํางาน
ศิลปะในแนวธรรมชาติเป็นหลกั เพราะ “ธรรม” มาจาก “ธรรมชาติ” ไม่ใช่ “ธรรม” ท่ีมาจาก “ธรรมมะ”  
แต่ก็มีศิลปินบางส่วนในกลุ่มธรรมท่ีมองศิลปะในเร่ืองการเมืองเช่น  สมชาย  วชัรสมบตัิและธรรมศกัดิ ์
บญุเชิด ด้วยแนวทางความคิด ความเช่ือท่ีตา่งกนัจงึทําให้เกิดการแบง่เป็นสองฝ่าย คือฝ่ายท่ีเขียน
รูปธรรมชาติก็ไม่สนใจประเด็นการเมืองฝ่ายท่ีเขียนรูปประเด็นการเมืองก็มุ่งเน้นแต่เร่ืองการเมือง
เป็นหลกัสําคญั 
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 สมชาย  วชัระสมบตั ิ ได้เลา่ถึงเหตกุารณ์ในวนัท่ี 5 ตลุาคม พ.ศ. 2519 วา่ 
 

กลุ่มธรรม  จัดให้มีการแสดงงานท่ีหอศิลป์  ศิลป์  พีระศรี  ตนเองได้ส่งผลงานเข้าจดัแสดง
ด้วย  แต่รูปของตนเองและของธรรมศกัด์ิ  บญุเชิด  ถกูผู้ อํานวยการหอศิลป์  ศิลป์ พีระศรี  ในตอนนัน้
รวมทัง้เพ่ือน ๆ ศิลปินในกลุ่มธรรมไม่เห็นด้วยกับเนือ้หาท่ีเน้นเร่ืองเหตุการณ์ทางการเมืองและได้
ขอร้องให้เอาออก  ไม่ให้จดัแสดง  เน่ืองจากเป็นรูปโจมตีอเมริกา  ทางผู้จดัและศิลปินกลวัจะมีปัญหา
กบัสถานทตูอเมริกา  ความเป็นจริงแล้วก่อนการจดังานนิทรรศการได้มีการถกเถียงทะเลาะกนัมากทัง้
ในกลุ่มท่ีเห็นด้วยและกลุ่มท่ีคดัค้าน  จนในท่ีสดุวนัเปิดงานรูปของตนเองและของธรรมศกัด์ิ  บุญเชิด  
ก็ไม่ได้จดัแสดง  และศิลปินในกลุม่ได้นํารูปไปเผาเน่ืองจากกลวัว่าภยัจะมาถึงตวั  เพราะถ้างานยงัอยู่
จะเป็นการโน้มน้าวให้คนในกลุ่มรับผิดชอบ  เน่ืองจากงานท่ีแสดงส่วนมากจะเขียนเร่ืองธรรมชาติ  ท่ี
ไม่ใช่ประเด็นการเมืองถึงแม้รูปจะโดนเผาก็ไม่รู้สกึเสียดาย   เพราะกระแสการเมืองในตอนนัน้แรงมาก  
เม่ื อ เส ร็จจากการเปิด นิทรรศการท่ีหอศิลป์   ศิล ป์  พี ระศ รี   แล้ว ก็ ไปชุมนุมประท้วงต่อ ท่ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  เหตุการณ์ในวนันัน้รุนแรงมากและด้วยความเป็นเด็ก  จึงคิดว่าตวัเองเป็น
หนึ่งในขบวนการก่อการ  จึงนดัแนะกบั  ล้วน  ขจรศาสตร์  เพ่ือหนีเข้าป่า  โดยท่ีทางบ้านไม่รู้  แต่พอจะ
ออกจากบ้าน  คณุแมไ่ด้มาทดัทานไว้  จึงเปล่ียนใจไมไ่ปหลงัจากนัน้ได้กลบัมาเรียนต่อท่ีเพาะช่าง  พอ
เรียนจบไปทํางานโฆษณากบัพ่ีพิทกัษ์  ปิยะพงษ์  อยู่ 10 ปี  ช่วงระหว่างท่ีทํางานโฆษณานัน้  ความ
สนใจทางด้านการเมืองและสงัคมไม่ได้หายไป เพราะยงัอยู่ในกลุ่มเพ่ือนท่ีมีแนวคิดเดียวกนั  ทํางาน
ร่วมกนั  ก็พดูคยุกนัแต่เร่ืองการเมือง  เร่ืองสงัคม  แทบจะไม่ได้ข้องแวะเร่ืองศิลปะเลย  ระยะแรกของ
การทํางานจะมีปัญหากบัลกูค้าทกุราย  เพราะด้วยความเป็นศิลปินท่ีเสนองานไปแล้วลกูค้าไม่มีสิทธ์ิ
มาวิพากษ์วิจารณ์หรือตําหนิงานท่ีเสนอไป  จึงต้องใช้เวลาปรับตวัอยู่นานพอสมควรบางเร่ืองก็ปรับได้
บ้าง  บางเร่ืองก็ปรับไม่ได้  หลงั ๆ รู้สกึวา่ความเป็นตวัเองค่อย ๆ ถกูกลืนหายไป  และคิดวา่ทนท่ีจะทํา
ต่อไปไม่ไหว  เพราะงานท่ีทําอยู่ไม่ใช่รากเหง้าของตวัเอง  พ่ีพิทักษ์  ปิยะพงษ์  ได้พูดขึน้มาประโยค
หนึ่งว่า  “ถ้าคิดอะไรไว้ในใจไม่ต้องห่วงกัน”  จึงบอกพ่ีพิทักษ์ไปว่า “งัน้ผมเลิกดีกว่าอยากกลับไป
ทํางานศิลปะ” (สมชาย  วชัระสมบติั. 2556: สมัภาษณ์) 

 

 เม่ือได้กลบัมาทํางานศิลปะอีกครัง้  สมชาย  วชัระสมบตัิก็ได้สานต่อความคิดเดิมคือ
สร้างสรรค์ผลเก่ียวกบัสงัคมทัว่ไป  แนวอนรัุกษ์  หวงแหนแผน่ดนิ  

 
โดยกลา่วว่า  เร่ิมมองสภาพความเป็นจริงไม่อคติมากเหมือนเม่ือก่อน  มองสองด้าน  งานจึง

ออกมาในลักษณะเสนอความคิด  (idealistic)  เป็นรูปท่ีดูรู้เร่ืองแต่ก็ไม่ถึงกับ  realistic  เสียทีเดียว 
เป็นการผสมผสานระหว่าง  idealistic กับ realistic  โดยเอาสิ่งของมาแทนค่าความรู้สึกเป็นการ
นําเสนอแบบ   symbolic  ส่วนงานศิลปะท่ีทําออกมาในปัจจุบันจะเป็นลักษณะกึ่งนามธรรม  
(semiabstract) โดยเอาความคิดท่ีเป็นตัวเราไปผสมกับตัวงาน  คือเอาแค่ความรู้สึกผสมกับการ
นําเสนอ  ตอนหลงัทํางานในลกัษณะธรรมชาติมากขึน้  เอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบชีวิตมนษุย์  ให้แง่
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คิดแก่มนุษย์มองเป็นวฏัฏะ  ส่ือออกไปในลกัษณะ symbolic  โดยเอาชีวิตมนุษย์มาเปรียบเทียบกับ
แนวคิดทางศาสนา  งานลกัษณะ  semiabstract  จะมีรูปทรงให้คนดูดูรู้เร่ือง  เพียงแต่ศิลปินจะตัด
ทอนรูปทรงบางสว่นออก  เอาเฉพาะอารมณ์ท่ีต้องการส่ือออกมา  อย่างเช่น  หากไปเห็นกระท่อมหลงั
หนึง่  พอเห็นแล้วมีความรู้สกึวา่มนัลกึลบั  ก็จะเอารูปทรงกระท่อมมาทํางานแล้วเสริมใสอ่ารมณ์ลกึลบั
ลงไป หรืออยา่ง  มองขึน้ไปบนฟ้าเหน็พระจนัทร์เสีย้วเป็นโค้ง ๆ สะท้อนเงาลงในนํา้รู้สกึวา่รูปทรงโค้ง ๆ 
นัน้เหมือนเคียว  จึงวาดรูปเคียวใหญ่ ๆ เพราะรู้สึกว่าเคียวย่ิงใหญ่สงูส่งพอ ๆ กบัพระจันทร์  ซึ่งเป็น
การผสมผสานแนวคิดกบัธรรมชาติ  แต่หากเป็นงานในลกัษณะ  abstract  จะไม่มีรูปทรงใด ๆ ทัง้สิน้  
จะเป็นการพดูถึงอารมณ์ของสี  ลกัษณะฝีแปรง  และอารมณ์ของศิลปินเป็นหลกั  สําหรับงานศิลปะท่ี
ช่ืนชอบเป็นพิเศษ  จะชอบดงูานของ  รัสเซีย  จีน  และเม็กซิโก  งานของศิลปินทัง้สามประเทศนีจ้ะเป็น
ลกัษณะ  express และทํางานเร่ืองมนุษยชาติโดยตรง  มีกลิ่นไอคุกรุ่นของการปฏิวติั  เน้นเร่ืองราว
การต่อสู้ของมนษุย์ชีใ้ห้เห็นว่ามนษุย์ต้องต่อสู้ เท่านัน้จึงจะชนะ  สว่นศิลปินท่ีชอบเป็นพิเศษ คือ  ริเวร่า  
ซึ่งเป็นศิลปินชาวเม็กซิกัน  งานของเขาจะเป็นลักษณะผสมผสานไม่ realistic  จนเกินไป (สมชาย  
วชัระสมบติั. 2556: สมัภาษณ์) 

 

 สมชาย  วชัระสมบตั ิ ได้กลา่วถึงการทํางานของศลิปิน  โดยแบง่เป็นประเภทวา่ 
 

ศิลปินท่ีทํางานศิลปะนัน้แบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ  1. ประเภทท่ีพอใจกบัสิ่งท่ีตวัเองมีอยู ่ 
ยึดสไตล์การทํางานในแบบเดียวไปตลอด  เพราะศิลปินคนนัน้รู้สึกว่าค้นพบสไตล์ของตัวเองแล้ว  
ศิลปินคนนัน้ก็จะพฒันาสไตล์ของเขาไปเร่ือย ๆ และ 2.  ประเภทท่ีคิดว่าสไตล์ไม่สําคญั  เปล่ียนสไตล์
ไปเร่ือย ๆ โดยเอาความรู้สึก  ในแต่ละช่วงมานําเสนอ  งานลกัษณะนีจ้ะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ  แต่จริง ๆ
แล้ว  การทํางานศิลปะนัน้ไม่ได้มีสไตล์เป็นของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  เพราะโลกนีมี้หลากหลาย
พนัธุ์  หลากหลายรากเหง้า  ศิลปะจึงเป็นลกัษณะของการศกึษา  การติดอิทธิพลและพฒันามาเร่ือย ๆ 
จนถงึจดุ ๆหนึง่ 

นอกจากนีศิ้ลปะถือเป็นภาษาสากล  ดงันัน้งานศิลปะชิน้หนึ่ง ๆ ควรจะมีองค์ประกอบ 3 ประการ  
จึงจะถือว่าเป็นงานศิลปะท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง  องค์ประกอบท่ี 1 คือ  งานศิลปะนัน้ต้องหยุด
สายตาคนดไูด้ (stop the feeling)  องค์ประกอบท่ี 2 คือ งานศิลปะนัน้ต้องให้อารมณ์ความรู้สกึแก่คน
ดไูด้  (set the mood) และองค์ประกอบท่ี 3 คือ  งานศิลปะนัน้ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนดู  และ
สังคมส่วนรวม  แม้ปัจจุบันการทํางานศิลปะจะมีกระบวนการของโลกดิจิตอล เทคโนโลยีเข้ามา
เก่ียวข้อง  แต่ถ้างานชิน้นัน้ทําออกมาสนองทัง้ 3 องค์ประกอบนีไ้ด้  ถือว่าเป็นงานท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง
เช่นกนั  เพราะงานศิลปะพ้นในเร่ืองของเทคนิคไปแล้ว  ขึน้อยู่กบัว่าพอทําไปแล้วได้อย่างท่ีคิดไว้หรือไม ่ 
ผู้ รู้ยอมรับหรือไม ่ งานศิลปะต้องตอบคําถามเหลา่นีไ้ด้(สมชาย  วชัระสมบติั. 2556: สมัภาษณ์) 
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 ในปัจจุบันสําหรับประเทศไทยศิลปะได้พัฒนาไปมากพอสมควรนับจากมีวิทยาลัย
สําหรับสอนศิลปะโดยตรง แต่ในส่วนประชาชนผู้สนใจท่ีเข้าชมผลงานนัน้ยงัคงมีน้อยมากหาก
เปรียบเทียบกบัประเทศในแถบยโุรปหรืออเมริกาประเด็นนี ้ สมชาย วชัระสมบตัิได้แสดงความเห็น
ในประเดน็นีว้า่ 

 
มมุมองและความคิดเห็นต่อความสนใจของคนดงูานศิลปะในปัจจบุนันัน้  หากเปรียบเทียบฐาน

ในเร่ืองงาน  ดจูากจํานวนประชาชนเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นท่ีไหน ๆในโลก  จํานวนผู้ดงูานศิลปะยงัไม่มาก
นัก  ตัวเลขเม่ือคํานวณออกมาไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือจากฝ่ังยุโรปและอเมริกา  แต่สิ่งท่ี
ต่างกนัคือพืน้ฐานการรับรู้และการศึกษาเร่ืองศิลปะซึ่งตะวนัตกดีกว่าของเรา  เพราะว่าศิลปะคือวิชา
บังคับของเขา  ทุกคนต้องเรียนเร่ืองสุนทรียภาพของความงาม  ขณะเดียวกันเขาก็กระตุ้ นให้เด็ก
นักเรียนกล้าทดลอง  ทําให้มีความคิดหลากหลาย  ยกตัวอย่าง  เด็กนักเรียนในอเมริกา  ครูจะเปิด
โอกาสให้เด็ก ๆได้ทดลอง  กล้าแสดงออก  ให้เด็ก ๆออกมานําเสนองานหน้าห้อง  เด็กทุกคนจึง
พยายามคิดอะไรออกมาใหม่ ๆ ทําให้เด็ก ๆ ไม่ รู้สึกล้มเหลวทางความคิด  ดังนัน้อเมริกาจึงมี
แบบอย่างลทัธิศิลปะมากมาย  ในขณะท่ีหลกัสตูรศิลปะของไทยคือการเรียนตามครู  ครูเขียนดอกไม้  
นักเรียนก็ต้องเขียนดอกไม้ตาม  แต่ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาของไทยเร่ิมเปล่ียนแปลงบ้างแล้ว  
เพราะเรากําลงัเดินตามอย่างอเมริกา  และต้องยอมรับว่าหลกัสตูรของอเมริกาบางส่วนก็ดี  สามารถ
นํามาปรับใช้ได้ ถึงแม้เราจะนําหลกัสตูรของเรามาและศิลปะเป็นภาษาสากลแต่ศิลปะก็มีความเป็น
ชาติพนัธุ์อยู่ในตวั  ในเม่ือเด็กมีความเป็นตะวนัออก เขาก็จะแสดงความเป็นตะวนัออกของเขาออกมา
ในงาน 

ส่วนวิธีการสอนศิลปะแก่เด็กเล็กนัน้  เอาวิธีการสอนมาจากอเมริกา  ศึกษาจากหนังสือศิลปะ  
ควบคู่ไปกับการศึกษาจิตวิทยาเด็ก  โดยพยายามสอนให้เด็กเอาตัวตน  เอาธรรมชาติของตัวเด็ก
ออกมา  เพราะเด็กแต่ละคนมีธรรมชาติไม่เหมือนกัน  จะเน้นให้เด็ก ๆกล้าคิด  กล้าแสดงออก  และ
นําเสนองานให้เพ่ือน ๆวิจารณ์  เพ่ือท่ีว่าโตขึน้เขาจะได้ทนแรงกระแทกทางสงัคมได้  และเด็ก ๆจะได้
ไมรู้่สกึแปลกแยกกบัศิลปะ  ในการสอนจึงมุ่งเน้นให้เดก็คิด  เพราะการทํางานศิลปะให้ได้ดีต้องคิดเป็น
ตัง้แต่เด็ก  ส่วนเนือ้หาของานท่ีเด็กนําเสนอนัน้  ไม่ได้ให้ความสําคญั  ส่วนวิธีการสอนเด็กโตท่ีเรียน
ทางด้านศิลปะ  จะฝึกพืน้ฐานในเร่ืองกระบวนการคิดเช่นกนั  ส่วนฝีมือสามารถพฒันาในภายหลงัได้  
เพียงแตค่วามเป็นมืออาชีพจะช้าหรือเร็วเทา่นัน้เอง(สมชาย  วชัระสมบติั. 2556: สมัภาษณ์) 

 

 สมชาย  วชัระสมบตั ิ ให้ความเห็นเก่ียวกบัศลิปินรุ่นใหมใ่นยคุปัจจบุนัวา่ 
 
สําหรับการทํางานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ในปัจจบุนั  มีความหลากหลายทางศิลปะมากขึน้  มี

การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในงาน  แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ นํา  เพียงแต่เป็น
ลกัษณะร่วมสมยั  (contemporary)  ทุกชาติพันธุ์ต่างทํางานเหมือนกันแต่ concept  ท่ีเสนอออกมา
จะต่างกันขึน้อยู่กับรากเหง้า  เช่น  อาจเป็นเร่ืองพุทธศาสนา  ธรรมชาติ  เทคโนโลยี  ฯลฯ  ความ
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หลากหลายทําให้คนดูสามารถเลือกรสนิยมของตัวเองได้ว่าชอบงานแบบไหน  ชอบศิลปินคนไหน  
ถึงแม้การทํางานศิลปะจะมีลกัษณะเป็นปักเจก  โดยศิลปินเอาตวัเองเป็นท่ีตัง้และทํางานเพ่ือสนอง
ตวัตนของศิลปินเอง  แต่ในความหลากหลายต้องมีประกายท่ีชีนํ้าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  ส่วน
ความเหน็ตอ่ศิลปินท่ีทํางานศิลปะเพ่ือสงัคมคิดว่ายงัพฒันาสิง่ท่ีตวัเองคิดได้ไมดี่  และในขณะเดียวกนั
ก็ยงัทํางานกนัไม่เต็มท่ี  ถ้าหากเช่ือเร่ืองงานเพ่ือสงัคมต้องยืนหยดั  ทําจริง  เผยแพร่และป่าวประกาศ
ให้ผู้คนรับรู้  และทําสิ่งนัน้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือให้เกิดการยอมรับ  ไม่ใช่ทําตามกระแส  ส่วนการท่ีคน
ดงูานน้อยหรือมากนัน้  ไม่ใช่หน้าท่ีของศิลปิน  เพราะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของศิลปินคือทํางาน
ของตวัเองให้ดีท่ีสดุ  และศิลปินด้วยกนัเองจะตดัสินว่างานพฒันาไปถึงขัน้ไหนแล้ว  สิ่งจําเป็นในการ
ทํางานศิลปะอีกส่วนคือแรงกระตุ้นในการทํางานของศิลปินซึ่งมาจาก 1.  แรงกระตุ้นภายใน  และ 2. 
แรงกระตุ้นจากภายนอก  และหลกัในการทํางานศิลปะของตวัเองนัน้  จะไม่เปรียบเทียบงานของตวัเอง
กับใคร ๆ และคิดเสมอว่างานต่อไปจะทําได้ดีกว่านีซ้ึ่งถือเป็นแรงกระตุ้นจากภายในเพ่ือนําไปสู่การ
พฒันางาน  และคอยกระตุ้นเตือนตวัเองอยูเ่สมอวา่อยา่ให้ไฟตก  ทํางานออกมาให้ดี 

ส่วนการนําเอาศิลปะไปปรับใช้ในชีวิตผู้ คนนัน้  มีความเห็นว่าสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ศิลปะ
พฒันาขึน้มาได้คือรสนิยม  คนท่ีขาดรสนิยมจะทํางานศิลปะไม่ได้  รสนิยมจะเป็นตวักําหนดสํานึกต่อ
สงัคมความเอือ้อาทรในสงัคม  สิง่ต่าง ๆ เหลา่นีเ้สริมสร้างมาในรสนิยม  เม่ือรวมกนัเข้าทัง้รสนิยมและ
ศิลปะ  คณุภาพชีวิตของเราก็จะดีขึน้ได้  การได้มีโอกาสเขียนภาพคทัเอาท์การเมือง  ถึงแม้จะเป็นการ
เขียนรูปของศิลปินคนอ่ืน  แต่ก็ถือเป็นหน้าท่ีของคนทํางานศิลปะซึ่งต้องทํางานนัน้ให้เกิดประโยชน์
ทางด้านประวัติศาสตร์  ในขณะเดียวกันก็อาจก่อเกิดแนวคิดใหม่ ๆทางด้านศิลปะขึน้มา  โดยจะ
พยายามเขียนรูปเพ่ือรักษา  original  เดิมเอาไว้ให้มากท่ีสดุ  คิดว่าต้องทําออกมาให้ดีกว่าเก่า  เพราะ
เม่ือก่อนภาพเหล่านีเ้ป็นภาพประกอบในการบอกเล่าเร่ืองราวบนถนนราชดําเนิน  แต่เม่ือมีการเขียน
ขึน้ใหม่ถือเป็นการเก็บรักษาความรู้สึกร่วมทางประวติัศาสตร์เอาไว้  (สมชาย  วัชระสมบัติ. 2556: 
สมัภาษณ์) 

 

 จากการสมัภาษณ์  ศิลปินทัง้ 7 คน  และบทความจากหนังสือต่าง ๆ  รวมถึงการกล่าวถึง
ศลิปินจากลกูศิษย์  ผู้ใกล้ชิด  และผู้ ร่วมเหตกุารณ์ในเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้  ฯลฯ  จงึได้
รับรู้บทบาทของแตล่ะคนในอดุมการณ์ทางความคิด  วิถีการดํารงชีวิต  และการสร้างสรรค์ผลงาน
ศลิปะด้านจิตรกรรมและบทกวี  อนัมีคณุคา่และประโยชน์ตอ่วงวิชาการศิลปกรรม วฒันธรรมและ
สงัคมไทย  จึงถือได้ว่าศิลปินทัง้ 7 คน เป็นตวัแทนของศิลปินคนอ่ืน ๆ ท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
โดยการนําเสนอเร่ืองราว  เหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยของแต่ละยุคสมัยได้
อยา่งเหมาะสม  สําหรับการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
 เม่ือรัฐบาลใหม่เร่ิมขึน้เป็นช่วงท่ีเรียกว่าประชาธิปไตยเบ่งบานท่ีสุด เสรีภาพงอกงาม
อย่างเต็มท่ีนับตัง้แต่การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475  เป็นต้นมา แต่เสรีภาพและ
ความสขุก็เบง่บานอยู่ได้ไม่นานนกัเม่ือจอมพลถนอม  กิตติขจร  ซึง่ได้บวชเป็นเณรมาจากสิงคโปร์
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เดินทางเข้ามาในประเทศไทย  เพ่ือมาบวชเป็นพระท่ีกรุงเทพฯ  แต่ก็ถกูคดัค้านอย่างหนกัจนนําไปสู่
การประท้วงโดยศนูย์กลางนิสตินกัศกึษาประชาชน  ซึง่ได้ใช้มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นศนูย์กลางการ
ประท้วง  สถานการณ์ได้ขยายตวัอย่างกว้างขวาง  ขบวนการผู้ชุมนุมประท้วงเพิ่มจํานวนขึน้อย่าง
มากมายและรวดเร็วเตม็ท้องถนนราชดําเนิน 
 เพ่ือปกป้องคนเพียงคนเดียวคนท่ีประชาชนชาวไทยไม่ต้องการ  เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมี
อาวธุยทุธโธปกรณ์ท่ีใช้ในสงคราม  ซือ้มาด้วยเงินภาษีท่ีเกิดจากหยาดเหง่ือแรงงานของประชาชน
และได้รับคา่ตอบแทนเป็นเงินเดือนจากเงินภาษี  เพ่ือทําหน้าท่ีบําบดัทกุข์บํารุงสขุให้กบัประชาชน
ผู้ เป็นเจ้าของเงินและประเทศ  ได้นํากําลงัมาทําการปิดล้อมมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และเข่นฆ่า
ลูกหลานของตนเอง  ซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างเหีย้มโหด  ไม่เหมือนคนท่ีมีพุทธศาสนาเป็น
เคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ  มีพฤตกิรรมเย่ียงสตัว์ป่า  ทําให้ประชาชนคนไทยเหมือนกนัต้องบาดเจ็บล้ม
ตายเสียชีวิตอยา่งน่าสงัเวชใจยิ่งนกั  เหตกุารณ์ดงักลา่วนีเ้กิดจากการไว้วางใจให้คนท่ีมีจิตใจเย่ียง
สตัว์นรกเหลา่นัน้ให้มีอํานาจและอาวธุอยู่ในมือ  ผลท่ีได้รับกลบัมาก็คือ  พวกเขาได้ทําการเข่นฆ่า
ประชาชน  นิสิตนกัศึกษา  ด้วยวิธีการต่าง ๆ  นาๆ  แม้ว่าประชาชนบางคนได้เสียชีวิตแล้วเขายงั
เอาไปแขวนคอ  เอาไปเผา  ฯลฯ  ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลทัง้ทหารและตํารวจได้ใช้อาวธุสงครามทํา
การประหตัประหารชีวิตลกูหลานคนไทยด้วยกนัเองอย่างไม่น่าจะเกิดขึน้ในสงัคมเมืองพทุธ  ลิขิต  
ธีรเวคนิ  ได้กลา่วสรุปถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีว้า่    

  
6  ตลุาคม  2519  เป็นจดุดําทางประวติัศาสตร์ไทย  เพราะเป็นเหตกุารณ์ท่ีรุนแรง  โหดเหีย้ม  

ทารุณ  มีการแขวนคอ  ทําทารุณกรรมต่อศพ  เผาศพหรือคนท่ีตายไม่สนิทในท่ีสาธารณะ  ไม่ว่าจะ
อธิบายด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม  ก็ไม่สามารถจะหลีกเล่ียงสจัธรรมได้ว่า  เหตุการณ์ 6  ตุลาคม  เป็น
เหตกุารณ์อนัน่าเศร้าสลด  น่าสงัเวช  และไม่ควรจะให้เกิดขึน้อีก  คนไทยต้องฆ่ากนัเอง  ลกัษณะการ
ทารุณผิดมนษุย์  ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในแง่ชีวิตและเลือดเนือ้  เป็นสิ่งท่ีมากมายอยู่แล้ว  แต่ความ
เสียหายทางขวญัและกําลงัใจ  โดยเฉพาะทางจิตใจของคนไทยจํานวนมากขึน้  คํานวณออกมาด้วย
ตวัเลขไม่ได้เลย  วิธีท่ีดีท่ีสดุคือ  การถือเอา  6  ตลุาคม  2519  เป็นบทเรียนอนัแพงลิ่วของประชาชน
ไทย  และทกุคนต้องร่วมมือกนัเพ่ือมิให้เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้มาอีก  (ลขิิต  ธีรเวคิน. 2546: 208) 

 
 

 เหตกุารณ์ 6  ตลุาคม 2519  ผา่นไป  ทกุอยา่งน่าจะเป็นบทเรียนอนัควรจดจําและไมค่วร
จะเกิดซํา้รอยเดิมอีก แตเ่ร่ืองของอํานาจและผลประโยชน์นัน้ได้ฝังอยูใ่นจิตสํานกึของผู้ มีอํานาจมา
ทกุยคุทกุสมยั  ทกุชนเผ่า  ทกุเชือ้ชาติเหมือน ๆ กนั  ไม่มีทางท่ีจะสงบลงได้  เม่ือมนษุย์ผู้ มีอํานาจ
ในการปกครอง  ต้องการใฝ่หาอํานาจและผลประโยชน์  จิตใจจงึมีแตค่วามร้อนรุ่มด้วยกิเลสตณัหา
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แห่งความอยาก  ความโหยหิวทัง้เงินและอํานาจโดยไม่มีเมตตาธรรม  ไม่มีความละอายต่อ
บาปกรรมท่ีได้กระทําขึน้  พร้อมลงมือทําร้ายประหัตประหารฝ่ายท่ีคิดว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่าย
ตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ  สารพดั  เพียงเพ่ือกําจดัให้พ้นทางอํานาจและประโยชน์ของตนเท่านัน้  
จึงทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตยุวชนและบุคคลผู้ เป็นอนาคตของชาติอย่างน่าเสียดาย  วิรุณ  ตัง้
เจริญ  ได้กลา่วสรุปถึงเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ไว้ตอนหนึ่งใน
บทความ  ประติมากรรมอนุสาวรีย์ในสงัคม ในหนงัสือประติมานุสรณ์  6 ตลุา 2516 และ 6 ตลุา 
2519 โดยกลา่ววา่ 

 
เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519  คือ  เหตกุารณ์อนัอปัยศ และตราบาปใน

สงัคมไทยท่ีเราตระหนกักนัดี  เวลาผนัผ่านไป  นกัสวมหน้ากากคณุธรรมมากมายยืนสง่างามอยู่ใน
สังคม  ผู้ คนท่ีมีสํานึกและเจ็บปวดจากห้วงเวลานัน้  หลายคนขายจิตวิญญาณของตนเอง  แต่
มากมายหลายคนก็ได้กลายเป็นเสาหลัก  ยืนหยัดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม  อนุสรณ์สถานและ
อนสุาวรีย์ เพ่ือกระตุ้นเตือนสํานึกในสงัคม  และสะกิดเตือนภยั แห่งอวิชชาและมิจฉาทิฏฐิต้องเกิดขึน้ 
(วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2543: 47: 81-91) 

3.  เหตุการณ์ทางการเมืองและความเคล่ือนไหวทางศลิปะ และความเคล่ือนไหว
ทางศลิปะ พฤษภาทมิฬ  17-20  พฤษภาคม  2535   
 เหตกุารณ์การเมืองในประเทศไทยนัน้ไมเ่คยปกตแิละสงบลงได้  มีการเลือกตัง้และปฏิวตัิ
ผลดัเปล่ียนอํานาจหมนุวนอยูอ่ยา่งนี ้ ซํา้แล้วซํา้อีกเพราะอํานาจและผลประโยชน์ท่ีได้จากการเป็น
นกัการเมืองมีนัน้มากมายเป็นสิ่งท่ีหอมหวานจึงทําให้คนกลุ่มหนึ่งซึง่มีโอกาสกว่าคนจํานวนมาก
ของประเทศเข้ามากอบโกยทรัพย์สมบตัิของประเทศกนัอย่างสนกุการสืบทอดอํานาจจึงกลายเป็น
สิง่จําเป็นท่ีผู้ ต้องการอํานาจอยา่งไมส่ิน้สดุต้องปฏิบตันีิคื้อปัญหาสําหรับการเมืองการปกครองไทย 
การรัฐประหารก็ได้เกิดขึน้ตอ่มาอยา่งไมค่วรจะเกิดในวนัท่ี  23  กมุภาพนัธ์ 2534   
 คณะนายทหารท่ีเรียกว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ  รสช. ภายใต้การ
นําของพลเอกสนุทร  คงสมพงษ์  ผู้บญัชาการทหารสงูสดุได้ก่อรัฐประหารยึดอํานาจจากพลเอก
ชาตชิาย  ชณุหะวณั  หลงัจากนัน้จงึได้แตง่ตัง้นายอานนัท์  ปันยารชนุ  เป็นนายกรัฐมนตรี  แตก่าร
บริหารประเทศของนายอานันท์  ปันยารชุน  ตัง้อยู่บนความอิสระไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของทหาร  
และผลการบริหารบ้านเมืองเป็นไปด้วยความสะอาดบริสทุธ์ิตามหลกัวิชาการจนกระทัง่  1  ปีผ่าน
ไปสิ่งท่ีเกิดขึน้คือสงัคมไทยได้เปล่ียนแปลงไปมากภายใต้  รสช. และรัฐบาลนายอานนัท์  ปันยารชุน  
ได้ชีใ้ห้เห็นว่ากระแสการเรียกร้องระบบการเมืองแบบเปิดและการพยายามแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองเกิดขึน้ทั่วทุกกลุ่มของสังคมตัง้แต่นักศึกษา  นักวิชาการ  นักธุรกิจ  ส่ือมวชชน  
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สถานการณ์ดังกล่าวนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงท่ีว่าสังคมไทยในสมัยปัจจุบัน  (2535)  
ได้เปล่ียนแปลงพฒันาตา่งไปจากสงัคมไทยในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์  เป็นอย่างมากและไม่
มีทางท่ีจะกลบัไปเป็นอย่างเดิมได้อีก  รูปแบบการเมืองการปกครองของไทยต้องเป็นการเมืองแบบ
เปิดระหว่าง  1  ปี  ของรัฐบาลนายอานันท์  ปันยารชุน ก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่แทน
รัฐธรรมนูญ ปกครองแผ่นดินฉบับชั่ วคราว ท่ี ได้ป ระกาศใช้ เม่ื อวัน ท่ี  1 มีนาคม  3534  
แตส่าระสําคญัของรัฐธรรมนญูฉบบัใหมนี่บ้างมาตรานัน้ได้แอบแฝงประเดน็ท่ีเป็นช่องวา่ง เพ่ือเป็น
การเปิดทางให้มีการสืบทอดอํานาจของ  รสช.  โดยรัฐธรรมนูญระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องไม่เป็น
ข้าราชการประจํา แต่ไม่ได้ห้ามบคุคลภายนอกท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกซึง่ก็
หมายความว่านายกรัฐมนตรีนัน้สามารถแต่งตัง้บุคคลภายนอกได้และในบทเฉพาะกาลได้
กําหนดให้ประธานรสช.คือพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ เป็นผู้ รับสนองพระราชโองการแต่งตัง้
นายกรัฐมนตรีซึ่งผิดจากข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับท่ีผ่านมาท่ีกําหนดให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ รับสนองพระราชโองการ ในประเด็นก็พอเห็นช่องว่างอย่างชดัเจนถึงเหตกุารณ์
ท่ีจะเกิดขึน้ในภายหน้า 

หลงัจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนญู  จึงได้จดัให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปในวนัท่ี 22 มีนาคม  
2535  เม่ือผลการเลือกตัง้สําเร็จจึงปรากฏว่า  พรรคสามคัคีธรรม ของนายณรงค์ วงศ์วรรณ ได้รับ
คดัเลือกเป็นอนัดบัหนึ่ง  จึงมีสิทธิได้จดัตัง้รัฐบาลแตต่วันายณรงค์  วงศ์วรรณ มีปัญหากบัทางการ
ของสหรัฐอเมริกา  โดยได้รับการยืนยันจากนางมาร์กาเร็ต  เท็ตไวเลอร์  โฆษกกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาว่า  นายณรงค์  วงศ์วรรณ  เป็นผู้หนึ่งท่ีติดบญัชีดําของสหรัฐอเมริกา  
เพราะมีความใกล้ชิดกบัขบวนการค้ายาเสพติดของโลก  ด้วยปัญหาดงักลา่วนีพ้รรคร่วมรัฐบาลจึง
ได้มีมติสนบัสนนุให้  พลเอกสจิุนดา  คราประยรู  หนึ่งในคณะรัฐประหารซึง่เป็นผู้บญัชาการทหาร
สูงสุดและผู้บญัชาการทหารบก ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้
กําหนดว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ข้อนีถื้อได้วา่เป็นการวางช่องว่างไว้
เพ่ือการสืบทอดอํานาจของทหารอยา่งแท้จริง 
 ภายหลงัจากการยึดอํานาจการบริหารประเทศจากรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วณั  เป็นนายกรัฐมนตรี  คณะรักษาความเรียบร้อยแห่งชาติหรือเรียกกนัทัว่ไปว่า รสช. ได้ทําการ
ยึดอํานาจโดยให้เหตุผลว่า  การบริหารประเทศของรัฐบาลมีพฤติกรรมพยายามทําลายสถาบนั
ทหาร  และทําการฉ้อราษฎร์บงัหลวงอย่างหนักเมื่อยึดอํานาจสําเร็จแล้ว  คณะ รสช. จึงได้
เชิญนายอานนัท์  ปันยารชนุ  ขึน้เป็นนายกรัฐมนตรีเพ่ือรักษาการก่อนจะมีการเลือกตัง้  จากนัน้จงึ
ได้มีการแตง่ตัง้สภานิติบญัญตัแิห่งชาติ  รวมถึงการแตง่ตัง้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู  เพ่ือร่าง
รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ รสช.  หลงัจากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิน้ลง  จึงได้ประกาศใช้
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และได้จดัให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไป  เม่ือวนัท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.  2535  ในการเลือกตัง้ครัง้นีพ้รรคท่ี
ได้รับการเลือกตัง้  รวมทัง้หมด  9 พรรค  พรรคการเมืองท่ีได้คะแนนการเลือกตัง้มากท่ีสุด คือ  
พรรคสามคัคีธรรม  ของนายณรงค์  วงศ์วรรณ  คือ  79  เสียง  พรรคสามคัคีธรรมจึงได้เป็นแกนนํา
ในการจัดตัง้รัฐบาล  จึงมีการเตรียมเสนอช่ือนายณรงค์  วงศ์วรรณขึน้เป็นนายกรัฐมนตรี  แต่
ขณะนัน้นางมาร์กาเร็ต  แท็ตไวเลอร์  ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  
ได้ออกประกาศว่านายณรงค์  วงศ์วรรณนัน้มีพฤติกรรมใกล้ชิดกับกระบวนการนักค้ายาเสพติด  
จงึไม่สามารถขอวีซา่เดินทางเข้าสหรัฐได้ด้วยเหตผุลข้อนี ้ และรวมถึงความรู้สกึของประชาชนท่ีไม่
เห็นด้วย  จึงทําให้นายณรงค์  วงศ์วรรณ  ไม่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นนายกรัฐมนตรี  จึงได้มีการ
เสนอช่ือพลเอกสจิุนดา  คราประยูร  ขึน้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนโดยรับพระราชทานแต่งตัง้อย่าง
ถกูต้องตามกฎระเบียบทุกประการ  แต่ไม่มีความถกูใจประชาชนด้วยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า
เป็นการสืบทอดอํานาจการปกครองของทหารอย่างชดัแจ้ง  ความไม่พอใจได้เกิดขึน้เป็นวงกว้าง
นําพาไปสู้การเคลื่อนไหวคดัค้านต่อต้านการเป็นนายกรัฐมนตรี  ของพลเอกสจิุนดา  คราประยูร  
การชุมนุมประท้วงจึงเร่ิมขึน้ตัง้แต่เดือนเมษายน  ยืดเยือ้มาถึงเดือนพฤษภาคม  เพ่ือเรียกร้องให้
นายกรัฐมนตรีลาออก  โดยก่อนหน้านีพ้ลเอกสจิุนดา  คราประยรู ได้ให้สมัภาษณ์ว่า  คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะไม่รับตําแหน่งใด ๆ ทางการเมือง  แต่ก็รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  
ซึง่ไมต่รงกบัท่ีเคยพดูไว้โดยให้เหตผุลวา่ทําเพ่ือชาต ิ พร้อมกบัประโยคท่ีวา่  “เสียสตัย์เพ่ือชาต”ิ 
 จากการชมุนมุท่ียืดเยือ้นีทํ้าให้รัฐบาลต้องระดมทัง้ทหาร  ตํารวจจากหน่วยตา่ง ๆ พร้อม
อาวธุสงครามครบมือ  เข้าควบคมุรักษาการในกรุงเทพมหานครจึงเร่ิมมีการเผชิญหน้ากนัระหว่าง
ผู้ ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และสถานการณ์ได้ตึงเครียดมาตามลําดับจนมาถึงจุดแตกหัก  
 เม่ือกระบวนการประชาชนได้ทําการเคล่ือนขบวนออกจากสนามหลวงในตอนกลางคืน 
วนัท่ี 17  พฤษภาคม  2535  เพ่ือไปยงัถนนราชดําเนินกลางเพือไปยงัหน้าทําเนียบรัฐบาล  ตํารวจ
และทหารได้ทําการสกดัการเคล่ือนขบวนของประชาชน  จึงทําให้เกิดการปะทะกนัขึน้  ตํารวจและ
ทหารจึงได้ทําการสลายการชุมนุมโดยการถล่มยิงประชาชนด้วย  อาวุธ  นา ๆ ชนิด  ทําให้
ประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสบิคน 

สมบตัิ  ธํารงธัญวงศ์  ได้กล่าวถึง นายแพทย์สมชาย ซึ่งได้ขอสงวนไม่เปิดเผยนามสกุล 
แพทย์ประจําโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งได้ลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และการปฏิบตัิหน้าท่ีของหน่วย
พยาบาลในการช่วยเหลือทัง้ฝ่ายผู้ ร่วมชุมนุม และฝ่ายเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการชุมนุมไว้อย่าง
น่าสนใจดงันี ้
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คืนวนัท่ี  17  แรก ๆ ยงัไม่มีการตัง้หน่วยพยาบาลอย่างจริงจงั มีนกัเรียนแพทย์ปีสดุท้ายและ
หมอท่ีไปช่วยปฐมพยาบาล ไม่มีเคร่ืองมือเพียงพอ พอตอนตีสองตีสาม มีการตัง้หน่วยพยาบาลท่ีศรแดง 
มีคนเจ็บมาจํานวนมาก พอบ่ายวันท่ี 18 เม่ือพลตรีจําลองถูกจับ ประเมินว่าคืนนีค้งเกิดเร่ืองกันแน่  
เพราะแนวกําลงัทัง้สองฝ่ายอยู่ใกล้กนัมากและทหารก็ปิดหวัปิดท้ายไว้หมด  พวกเรากลบัมาคยุกนัว่า
เราน่าจะรองรับปัญหาคนเจ็บคืนนีด้้วย  คือทัง้ฝ่ายตอ่ต้านและฝ่ายทหาร 

สกัทุ่มกว่า ๆ ทหารก็เร่ิมเคลียพืน้ท่ีไล่ขึน้เร่ือย ๆ เคล่ือนหน่วยพยาบาลไปท่ีโรงแรมรอแยล 
(รัตนโกสินทร์)  ตอนนัน้มีหมอกบัพยาบาลประมาณส่ีสิบกว่าคน  เป็นหมอผ่าตดัแต่งชดุสีเขียวสิบกว่า
คน  ตัง้หน่วยได้ชัว่โมงเศษ ตอนนัน้สีทุ่มกว่า มีคนไปเผากรมประชาสมัพนัธ์  แล้วก็เกิดการปะทะกนัชดุ
ใหญ่เลย  พอสิน้เสียงปืน พรึบเดียวมีคนถกูหามเข้ามาส่ีสิบกว่าคน  แต่ละรายอาการหนกัทัง้นัน้  ส่วน
ใหญ่โดนลําตวักบัขา บางรายกระสนุเอ็ม 16 ทะลปุอด ทะลทุ้อง ในคอหวัก็มี ผมเห็นตายทนัทีส่ีห้าราย 
อาการหายใจระรวยไม่รอดแน่สิบกว่าราย รายหนึ่งประชาชนเอาศพแห่ออกไปข้างนอก มีอยู่รายหนึ่ง
โดนยิงศีรษะแล้วคอหมนุได้รอบ 

ผมเห็นทหารเดินยิงมาเร่ือย ๆ จากหน้าส่ีแยกคอกววั จนเลยกองสลากฯ มายิงเข้าไปในซอย
ด้วย ยิงทีละนดัแบบหวงัผลพอยิงเสร็จก็หยดุ แล้วก็ถอยกลบัไปหมดซึง่ผมก็แปลกใจ เพราะตอนนัน้เร่ิม
มีการเผาแล้ว แตทํ่าไมทหารไมเ่คลียให้หมดตกึจะได้ไม่โดนเผา  แล้วคนก็สู้ไมไ่ด้เลย  บางคนใจเดด็มาก 
มีแต่ธงออกไปโบกกลางถนนแล้วก็ถูกกระสุนร่วงลงมา  เราพยายามนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่
รถพยาบาลของศิริราชก็ยงัโดนยิง  ประมาณตีห้ามีเสียงปืนดงัตลอด  แล้วก็มีทหารส่ีสิบคนเข้ามาใน
โรงแรม  บกุเข้ามาเร็วมาก เราถกูสัง่ให้นอนคว่ําหมด  หมอจฬุาฯ ถกูเตะ หมอก็บอกว่า ผมเป็นหมอนะ 
ทหารก็บอกวา่ หมอซา่  แล้วก็ยิงปืนขึน้ฟ้า  ผมได้ยินเสียงเตะคน  ใช้พานท้ายปืนตี มีเสียงดา่ตลอดเวลา
อยู่คร่ึงชั่วโมงเขาก็ให้พวกผมออกมาก่อน  ตอนนัน้มีคนอยู่บริเวณโรงแรมสีห้าพันคน  เป็นผู้ หญิง
ประมาณหนึง่ในส่ี(สมบติั  ธํารงธญัวงศ์. 2548: 660-661) 

 

 ในวนัท่ี  18  พฤษภาคม  2535  ทหารได้ควบคมุตวัพลตรีจําลอง  ศรีเมือง  หวัหน้าพรรค
พลงัธรรมจากบริเวณท่ีชมุนมุถนนราชดําเนินกลาง  ประชาชนได้เร่ิมออกมาชมุนมุอยา่งตอ่เน่ืองใน
หลาย ๆ พืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะท่ีมหาวิทยาลยัรามคําแหง ขณะเดียวกนัรัฐบาลได้
ประกาศจบัแกนนําอย่างต่อเน่ือง  โดยระบุว่าบุคคลเหล่านีย้งัเป็นผู้ นําการชุมนุม และในวนัท่ี 19  
พฤษภาคม  2535  รัฐบาลได้เข้าควบคมุพืน้ท่ีบริเวณถนนราชดําเนินกลางได้พร้อมกบัการควบคมุ
ตวัประชาชนจํานวนมากใสร่ถบรรทกุทหารไปควบคมุไว้ในสถานท่ีตา่ง ๆ  
 
 ถึงแม้รัฐบาลจะประกาศว่าสถานการณ์เร่ิมกลบัเข้าสู่ความสงบและจะไม่ให้ประชาชน
ร่วมการชุมนุมอีก  แต่ประชาชนก็ยังได้รวมตัวกันใหม่ท่ีมหาวิทยาลยัรามคําแหง และได้มีการ
ก่อกวนสร้างความไม่สงบให้เกิดขึน้เพ่ือต่อต้านรัฐบาล โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์หลายพืน้ท่ีใน
กรุงเทพมหานคร  ได้ทําการทบุป้อมตํารวจ  ป้อมไฟจราจร  เป็นต้น 
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 การชุมนุมประท้วงได้ยุติลงเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2535  เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัได้ให้พลเอกสจิุนดา  คราประยรู  นายกรัฐมนตรีและพลตรีจําลอง ศรีเมือง แกนนําการ
ประท้วงเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเตือนสติบคุคลทัง้สองและชีใ้ห้เห็นว่าการกระทํา
ดังกล่าวทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติอย่างไรบ้าง  ทัง้เศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม
เสียหายอย่างไรบ้าง  ให้บุคคลทัง้สองหนัหน้าเข้าหากนัช่วยกนัแก้ไขปัญหาทําอย่างไรให้ประเทศ
กลบัคืนมา  ประบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้มีกระแสพระราชดํารัสซึง่มีความตอนหนึง่วา่ 
 

 ทําไมเชิญพลเอกสจิุนดา  คราประยรู และพลตรีจําลอง ศรีเมือง สองท่านเป็นผู้ ท่ีเผชิญหน้ากนั  
แล้วก็ในท่ีสดุเป็นการต่อสู้หรือการเผชิญหน้ากว้างขวางขึน้  ฉะนัน้จึงขอให้ทัง้สองท่านเข้ามาคือไม่
เผชิญหน้ากนั  แต่หนัหน้าเข้าหากนัและสองท่านนีเ้ท่ากบัเป็นผู้แทนของฝ่ายต่าง ๆ  คือไม่ใช่สองฝ่าย  
ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเผชิญหน้ากนัให้ช่วยกนัแก้ปัญหา  แก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่ท่ีจะปรึกษากัน  ท่านประธาน
องคมนตรี  ท่านองคมนตรีเปรมก็เป็นผู้ ใหญ่  ผู้พร้อมท่ีจะให้คําแนะนําปรึกษาหารือกนัด้วยความเป็น
กลาง  ด้วยความรักชาติ  เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสู่ความปลอดภัยในเร็ววนั  ขอฝากให้ช่วยกัน
สร้างชาติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัยงัทรงระบถุงึปัญหาท่ีเกิดขึน้วา่ 
 1. ความไม่สมบูรณ์ของรัฐธรรมนญู  ซึ่งพลเอกสจิุนดา คราประยรู  เคยรับว่าควรจะให้ผ่านไป
ก่อนเน่ืองจากดีกว่าใช้ธรรมนญูการปกครองต่อไปแล้วค่อยนํามาแก้ไขภายหลงั  แต่เม่ือยงัไม่ได้แก้ไข
จงึเป็นเหตใุห้เกิดวิกฤตการณ์ขึน้ 
 2. ความปลอดภยัของประชาชน  ประเทศชาติจะล่มจม ขอให้ทัง้สองฝ่ายหนัหน้าเข้าหากนัไม่
เผชิญหน้ากันเพียงแต่จะเอาชนะกันเพราะต่างคนต่างแพ้  ประชาชนแพ้ ความเสียหายเกิดขึน้ทัง้
ประเทศ  

 
 พลเอกสจิุนดา คราประยูร ได้ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 24  พฤษภาคม  
2535  พร้อมกับทิง้ร่องรอยความสญูเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยอย่างมากมาย  
คราบนํา้ตาแห่งความเจ็บปวด พ่อแม่ญาติมิตรผู้ เสียหาย  เพียงเพ่ือต้องการมีอํานาจเป็นผู้ นําประเทศ  
โดยให้เหตผุลว่าเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยอิสระและเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ทางการเมือง  แตไ่มก่ลา่วขอโทษและแสดงความเสียใจตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 ความเคล่ือนไหวทางด้านศิลปะ ศิลปินในหลากหลายสาขาได้ร่วมกันทําหน้าท่ีของ
ตนเองแตกตา่งกนัไปตามแตค่วามถนดัของแตล่ะคน  แต่ละกลุม่  กลุม่นกัร้องนกัดนตรี  ร้องเพลง
ขบักลอ่มให้ผู้ เข้าร่วมชมุนมุได้ผอ่นคลายจากความตงึเครียดจากการรับฟังคําบรรยายโจมตีรัฐบาล  
ฝ่ายบทกวีก็อา่นบทกวีขัน้รายการเป็นระยะ ๆ 
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 เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ศิลปิน กวี ผู้ อยู่ร่วมกับเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงขับไล่
รัฐบาลเสมอมา  ได้เขียนบทกวีบรรยายความหฤโหดของเหตกุารณ์ท่ีกองกําลงัทหารร่วมกบักําลงั
เจ้าหน้าท่ีตํารวจล้อมฆ่าประชาชน  ล้มตายเหมือนผักปลา  ด้วยจิตใจท่ีไร้สํานึกถึงความเป็น
มนุษย์เผ่าพันธุ์เดียวกัน  ตอนหนึ่งของบทกวีในจํานวนหลายบทหลายตอน  หลายสถานการณ์  
หลายความรู้สกึ  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ได้บรรยายภาพถนนราชดําเนินวา่ 
 ทรงม้าประทบัเมือง 
 ชําเลืองเนตรลงทศันา 
 เวียงวงัแลวดัวา 
 อาณาราษฎร์อนาถราย 
  

 เทียนหอมแลธูปหอม 
 ยงัแหนห้อมบรู้่หาย 
 วิญญาณอนัสาธยาย 
 แห่งสยามยงัยงยืน 
 

 ประชาธิปไตย 
 ยงัขดัข้องยงัขมข่ืน 
 เสียงปากกบัเสียงปืน 
 ระคายเบือ้งพระบาทบงสุ์ 
 

 ผนัพกัตร์ฟากด้าวอสัดง 
 อสัดรดํารง 
 ดําเลงิรณชยัในที 
 ผา่เผยแผน่พระธรณี 
 สูอ่ารยศรี 
 สากลประกาศโลกา 
 จดัวงัจงัหวดัวดัวา 
 วางขอบมรรคา 
 คือราชดําเนินนอกใน 
 ถนนแห่งประชาธิปไตย 
 ประชาชมุชยั 
 ประเชิญประชนัผนัผาย 
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 ผา่นพิภพลีลาเรียงราย 
 ผา่นฟ้าคล่ําคลาย 
 มาห้ามมฆัวานรังสรรค์ 
 
 สามช่วงสามชนยลยรรยงอยูก่บักลัป์ 
 ก่อแก้วกลางใจกลางเมือง 
 
 จงเจตน์จํานงจงเนือง 
 จงจารึกเรือง 
 ราษฎร์เดนินําราชดํานเนินฯ  
(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์. 2555: 17) 
 
 บทกวีของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ยงัได้บรรยายภาพภายหลงัจากกองกําลงัทหารและ
กําลงัเจ้าหน้าท่ีตํารวจร่วมกนัเข่นฆ่าประชาชนสองมือเปล่า  บาดเจ็บและล้มตายเกล่ือนถนนราช
ดําเนิน  ซึง่เป็นถนนใจกลางเมืองหลวงอีกสายหนึง่ท่ีเป็นดงัแดนประหารประชาชนผู้บริสทุธ์ิ 
 
 หยดุระเบดิสกัประเด๋ียวจะได้ไหม 
 หยดุเปลวไฟสงครามหยดุหํา้หัน่ 
 หยดุเลือดตอ่เลือดล้างละเลงกนั 
 หยดุฆา่ฟันสกัประเด๋ียวได้ไหมนะ 
 

 ท่านผู้กระหายสงคราม.... 
 ท่านเรียกร้องอยูท่กุยามให้เสียสละ 
 สละชีพเพ่ือชาต ิ เทิดธรรมะ 
 เอาพละกําลงัเข้าตอ่รอง 
 ความเป็นธรรมคืออะไรของใครหรือ 
 อะไรคือความเป็นธรรมความถกูต้อง 
 ผู้ชนะขึน้นัง่บลัลงัก์ทอง 
 เป็นผู้ครองความเป็นธรรมทกุทีไป 
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 ผู้พา่ยแพ้ก็ต้องเห็นเป็นผู้ ผิด 
 ไมมี่สทิธิเงยหน้าขึน้ปราศรัย 
 ยอมจํานนแตไ่มย่อมจํานนใจ 
 ไมมี่ใครยอมทนจํานนจริง 
 

 สนัตภิาพไมเ่คยตามสงครามมา 
 การเขน่ฆา่มิใช่ทางสร้างสรรพสิง่ 
 ยิ่งชิงชงัก็ยิ่งหมายได้ชงัชิง 
 ตราบท่ีเราทอดทิง้สนัตวิิธี 
 

 สนัตภิาพต้องเป็นเหตมุิใช่ผล 
 ต้องเร่ิมต้นด้วยสนัตใินทกุท่ี 
 สนัตใินทกุเบือ้งทกุรณี 
 สนัตภิาพไมอ่าจมีจากสงคราม 
 

 เพ่ือนผู้ รักสนัตภิาพ... 
 มาเถิดร่วมแช่งสาปร่วมหยาบหยาม 
 ความรุนแรงเลวร้ายประลยัลาม 
 เราจงมาร่วมประณามร่วมคดัค้าน 
  

 น่ีคือเสียงของสนัตท่ีิท้าทาย 
 ถึงท่านผู้กระหายการประหาร 
 หยดุระเบดิบาปบ้าแห่งซาตาน 
 ร่วมสายธารสนัตธิรรมสนัตเิทอญฯ 
(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์. 2555: 10) 
 
 นอกจากเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์  แล้วยงัมีศิลปินกวีอีกหลายท่าน  นฤมิตร ประพนัธุ์  คม
ทวน  คนัธน ู วิสา  คญัทพั  ฯลฯ  ได้กลา่วถึงความโหดร้ายของเหตกุารณ์เดือนพฤษภาทมิฬ  ซึง่กวี
แตล่ะท่านได้กลา่วถึงความคบัแค้นภายในใจ อยา่งบทหนึง่ของกวีนิรนามเป็นการบรรยายถึงความ
รุนแรงของเหตกุารณ์ท่ีทําให้ผู้ รับรู้ในเหตกุารณ์  เกิดความท้อแท้ เศร้าโศกเสียใจ มึนงงและสงสยั
กบัพฤติกรรมของมนุษย์ท่ียืนอยู่บนแผ่นดิน  ท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองพทุธศาสนา ทําไมถึงฆ่ากนัเลือด
นองถนน  ซึง่บรรยายเป็นบทร้อยกรองวา่ 
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 16 พฤษภาวิสาขะ 
 ธรรมอยูใ่นใจไทยทัง้หล้า 
 ครัน้ลว่งเข้า 18 พฤษภาคม 
 ไยผีห่าลกุขึน้มาฆา่ประชาชน 
 น่ีหรือคือแผน่ดนิไทยแผน่ดนิพทุธ 
 เลือดบริสทุธ์ิท่วมถนน 
 ผู้ รักธรรมไมเ่คยค้อมยอมจํานน 
 ประวตัศิาสตร์พิสจูน์คนเสมอมา (กวีนิรนาม) 
(ธญัญา  สงัขพนัธานนท์. 2556: 37) 
 
 ในด้านของบทเพลงท่ีกล่าวถึงราชดําเนินโดยตรง แอ๊ดคาราบาว แห่งวง “คาราบาว”   
วงดนตรีเพ่ือชีวิตท่ีเกิดขึน้ยคุหลงัเหตกุารณ์ทางการเมือง  14 ตลุาคม 2516  เจ้าของเพลง “เมดอิน
ไทยแลนด์”  อนัโด่งดงัในปี พ.ศ. 2527 ได้ออกอลับัม้ชุดพิเศษช่ือชุด  “พฤษภา” รวมกบัพ่ีชายฝา
แฝด  ยิ่งยง  โอภากุล  ในปี พ.ศ.2535 ภายหลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  2535  สงบลงโดยมีช่ือ
เพลงวา่  “ราชดําเนิน”  มีเนือ้หาในบทเพลงวา่ 
 
 โอราชดําเนิน   ถนนแห่งวีรชน 
 สวรรค์เบือ้งบน   รู้ดีเราสู้ เพ่ือใคร 
 เพ่ือประชาชน   เพ่ือชาตปิระชาธิปไตย 
 แผน่ดนิอยูร่อดปลอดภยั เพราะคนไทยไมเ่ห็นแก่ตวั 
 โอ้ราชดําเนิน   ทอดยาวเร่ืองราวตอ่สู้ 
 ทกุคนได้ด ู   ยามสู้คนไทยไมก่ลวั 
 ไตรรงค์สะบดั   โบกพดัในคืนสลวั 
 แม้ปืนเจ้ายิงถ่ีรัว  ระงมไปทัว่ท้องราชดําเนิน 
 ดําเนิน    ก้าวเดนิตอ่ไปข้างหน้า 
 แดม่วลประชา   ผู้กล้าท้าเผดจ็การ 
 ราชฎร์เป็นชาตพิลี  ชีพนีช้ัว่กาลนาน 
 อยูก่บัลกูกบัหลาน  อยูก่ลางใจพานประชาธิปไตย 
 อยูก่ลางใจพาน ณ ราชดําเนิน  (แอ๊ด-อ๊ีด  โอภากลุ.  “พฤษภา”, 2535: ด้านA)  
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 นอกจากบทเพลงดงักล่าวยงัมีบทเพลงอีกมากมายท่ีกล่าวถึงเหตกุารณ์  พฤษภา 2535  
แตอ่อกไปลกัษณะการเปรียบเทียบเปรียบเปรย  สว่นในด้านของทศันศิลป์นัน้  ศิลปินยคุเร่ิมต้นใน
ปี 2516  ก็ยงัคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันอย่างต่อเน่ือง  ในวนัท่ี  15  พฤษภาคม  2535  อารี  
สทุธิพนัธุ์  ได้ไปเขียนรูปผู้ประท้วงคนสําคญัท่ีนั่งอดอาหารประท้วง  คือ รต.ฉลาด  วรฉัตร  โดย
การวาดภาพระบายสีนํา้และให้ รต.ฉลาด  วรฉัตร  ลงช่ือบนัทึกไว้เป็นหลกัฐานในภาพด้วย อารี  
สทุธิพนัธุ์  ให้ความเห็นว่า  การเขียนรูปในเหตกุารณ์เหล่านีเ้ป็นสิ่งสําคญัด้วยมีความเช่ือว่า “คน
สว่นน้อยต้องลงมือทําก่อนแล้วเร่งเร้าให้คนกลุ่มใหญ่สนใจหรือเข้าใจภายหลงั  ดงัท่ี รต.ฉลาด วรฉตัร  
ได้ลงมือทํา (โกศล  พิณกลุ. 2555: สมัภาษณ์) 
 ศิลปินอีกหลายคนได้เดินทางเข้าสู่ถนนราชดําเนิน  ร่วมเหตกุารณ์การประท้วงด้วยและ
ยงัได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมสะท้อนความคิดความรู้สกึในขณะนัน้ วสนัต์ สิทธิเขต ุ 
เป็นทัง้ศิลปิน  บทกวี  และสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  เป็นผู้หนึ่งท่ีได้ทําการเคล่ือนไหวอย่าง
รุนแรง  และเข้มข้นโดยใช้ศิลปะด้านจิตรกรรมเป็นตัวนําได้ร่วมกันจัดตัง้ “สหพันธ์ศิลปินเพ่ือ
ประชาธิปไตย”  ขึน้ในเดือนเมษายน  2535  ท่ีรัฐสภา  ซึ่งในครัง้นีร่้วมด้วย  ศิลปิน  นักเขียน  
บทกวี  ศิลปะด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  ฯลฯ  รวมตวักันเคล่ือนไหวในเหตุการณ์ พฤษภา  
2535  เม่ือเหตกุารณ์สงบลง  กลุม่สหพนัธ์ศลิปินฯ  ได้ทําการเคล่ือนคดัค้านเร่ืองอ่ืน ๆ ตอ่ไป 
 กล่าวถึง  กัญญา  เจริญศุภกุล  ศิลปินอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยั  ได้
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  แสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองเหตกุารณ์  พฤษภา 
2535  โดยใช้ธงชาติเป็นส่ือในการบอกเล่าเร่ืองราว  ซึ่งประกอบด้วยภาพ ธง : พฤษภา 2553  
หมายเลข  1  ธง : ดาวหาง  พฤษภา  2535  ธง : ซากปรักหกัพงั  พฤษภาคม  2535  เป็นต้น 
 
4. เหตุการณ์ทางการเมืองและความเคล่ือนไหวทางศลิปะระหว่าง  พ.ศ.2548 -  
7 ตุลาคม 2551 
 เป็นสมยัท่ี 2 ของรัฐบาล  พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร ซึ่งมีปัญหาตามมามากมายหลาย
เร่ือง  ส่วนสําคญัท่ีสุด คือ การทุจริตทุกโครงการของรัฐบาลไทยรักไทย ซึ่งถือเป็นการทุจริตครัง้
ใหญ่ท่ีสุดในสังคมไทยรวมทัง้การแทรกแซงส่ือ  จึงทําให้เกิดการไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลใน
จํานวน  ในจํานวนนีมี้ทัง้ผู้ ท่ีสญูเสียประโยชน์จากรัฐบาล  และนกัวิชาการท่ีมีแนวคิดแตกต่างกบั
รัฐบาล โดยสาเหตหุลกัมาจากการถกูล่าวหาว่ารัฐบาลมุ่งเอือ้ประโยชน์ให้กบัเครือญาติและพวก
พ้อง จากเหตผุลดงักล่าวนีจ้ึงได้นํามาสู่ความขดัแย้งทางการเมืองอีกครัง้  เม่ือนายสนธิ  ลิม้ทองกุล  
พิธีกรรายการ  “เมืองไทยรายสปัดาห์”   ได้ออกอากาศชีแ้จงให้ประชาชนเห็นความเลวร้ายของ
รัฐบาลทกัษิณ  ออกอากาศซํา้ ๆ  บอ่ย ๆ  จนประชาชนเข้าใจเร่ืองราวตา่ง ๆ  แล้วเร่ืองตา่ง ๆ ก็เร่ิม
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เด่นชัดขึ น้ เม่ือรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ได้ออกอากาศเม่ือวัน ท่ี  9  กันยายน  2548   
ในบทความเร่ือง “ลูกแกะหลงทาง” ซึ่งเป็นครัง้สุดท้ายของรายการท่ีออกอากาศทางช่อง 9  
อสมท.  อีกสปัดาห์ต่อมารายการจึงถกูถอดออกจากผงัรายการ  รายการนีอ้าจเป็นจดุเร่ิมต้นของ
การขบัไลใ่ห้ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร  ให้ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี 
 เม่ือรายการเมืองไทยรายสปัดาห์ถกูถอดออกจากผงัรายการของ อสมท. จึงเกิดรายการ
เมืองไทยรายสปัดาห์สญัจรไปในท่ีต่าง ๆ  เร่ืองราวต่าง ๆ  หลายเร่ืองท่ีนายสนธิ ลิม้ทองกุล  ได้
หยิบประเด็นมาออกรายการ  เช่น  ประเด็น “นายกฯทกัษิณ ในโบสถ์วดัพระแก้ว   นอกจากนีย้งัมี
หนังสือพิมพ์ผู้ จัดการรายวนั ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เร่ืองราวต่าง ๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร เช่น  
เร่ืองการเทศนาของหลวงตามหาบวั  มีเนือ้หาวิพากษ์วิจารณ์อยา่งหนกัถึงการใช้อํานาจมุง่หน้าจะ
เป็นประธานาธิบดี  เป็นต้น  ต่อมา พ .ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ได้ส่งทนายความย่ืนฟ้องเรียก
คา่เสียหายจากคูก่รณีมากมายในคดีหมิ่นประมาท   
 และในวัน ท่ี  4  ธันวาคม  2548   ซึ่งเป็นวันก่อนวัน   5  ธันวามหาราชหรือวันพ่อ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมีพระราชดํารัสตอบ พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร  หลงัจากนายกรัฐมนตรี
กราบบงัคมทลูถวายพระพรชยัมงคลในนามของคณะบคุคลท่ีเข้าเฝ้าฯ  ความในพระราชดํารัสนัน้
ให้ผู้ มียศและตําแหน่งใช้ความระมัดระวังในการคิด  การพูด  และรับฟังคําวิจารณ์  เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไข  พร้อมเตือนให้ประชาชนไทยตระหนกัถึงการใช้พลงังานทดแทน  และมีบางตอนท่ี
น่าสนใจ  ฤกษ์  ศภุศริิ  ได้กลา่วอ้างไว้ดงันี ้
 

 “แต่ว่า  วนันีต้ัง้ใจจะพดูอะไรท่ีไม่พาดพิงใครเลย  ไม่ติเตียนใครเลย  เพราะว่าการติเตียนใคร 
พาดพิงใครก็สบายใจ  แตท่ี่เหน็อยูข้่างหน้าน่ี  มีคนท่ีพดู ก็คงรู้ว่าใครพดู มีคนท่ีพดูวา่  ข้าพเจ้าไม่ดี  
คือพระเจ้าอยู่หวัไม่ดี ทําอะไรผิด แต่เขาต้องแสดงออกมาว่าพระเจ้าอยู่หวัไม่ผิด  ผิดไม่ได้  ซึง่เป็น
ตามความจริงในระบอบประชาธิปไตย  ใน ระบอบรัฐธรรมนูญท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
พระเจ้าอยู่หัวผิดไม่ได้  เขาพูดอย่างนัน้  THE KING can do no wrong  เหมือนท่านองคมนตรี
ชอบพูดว่า  ต้องอ้างภาษาอังกฤษ แต่ว่าเวลาบอก THE KING บอกว่า  THE KING can do no 
wrong ก็เป็นสิง่ท่ี wrong แล้ว ท่ีผิดแล้ว ไมค่วรจะพดูอยา่งนัน้” 
 “ความจริงเวลาอ่านตํารา กฎหมายรัฐธรรมนญูขององักฤษ มีตําราท่ีคนเขาอ้างอยู่เสมอ  แล้ว
คนท่ีเรียนภาษาอังกฤษ เรียนกฎหมายอังกฤษต้องอ้างอยู่เสมอเร่ือง THE KING can do no 
wrong น่ี  แล้วก็นกักฎหมายแถวนีพ้ยกัหน้าว่าใช่ ความจริง THE KING can do no wrong น่ี เป็น
การดถูกู THE KING อย่างมาก เพราะ THE KING ทําไมจะ do no wrong ไม่ได้ do wrong ไม่ได้ 
เพราะว่าแสดงให้เห็นว่า  เขาถือว่าเดอะคิงไม่ใช่คน แต่ว่าเดอะคิงทํา wrong ได้  แต่ข้อสําคญัท่ีสดุ  
ข้าพเจ้าเป็นเดอะคิง แล้วก็เขาบอกวา่ does no wrong เราก็เหน็ด้วยกบัเขา 
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 “เร่ืองมนัยุ่งอย่างนี ้ กฎหมายก็สอนนายกฯมาอย่างนัน้นะ  สอนนายกฯ ว่า ใครมาด่าเรา เรา
ต้องด่าตอบ มนัไม่ดี  น่ีพดูชกัจะไม่ดี  เพราะว่าชกัจะเป็นส่วนตวั  แต่ว่าเราเองก็ไม่  ไม่ขอบอกว่า  
ควรจะทําอะไร ควรรู้  นกักฎหมายก็ต้องรู้ว่า   ทําอะไรถกู  อะไรผิดผิดไม่ต้องพดูทกุวนั ๆ  ท่ีจริงเขา
ไม่ได้พดูทกุวนั  แต่ก็ทําเทปเอาไว้  หรือทําดีวีดี  แล้วก็แจกทัว่  ลงท้ายคนดฟัูงก็  เขาเอือมกนันะ  ท่ี
ไปแก้ตวัแทนนายกฯ วนันีเ้ราขึน้มาน่ี  เราแก้ตวัแทนนายกฯ เพราะว่านายกฯ  ไม่ผิด  นายกฯ  ทํา
ได้ทุกอย่าง  ก็เลยไม่ต้อง  ไม่ต้องไปออกทีวีแล้ว  ไปออกทีวีทุกวนั ๆ  มีคนเขาบอกว่าเขาเอือมท่ี
ออก  แต่ว่ามีหน้าท่ีท่ีออกก็ออก  มีคนท่ีเขาเดือดร้อน  ท่ีอยูใ่นรายการ  เพราะเขาต้องเป็นคนท่ีต้อง
พดู  แล้วก็คนท่ีพดูนัน่ก็เลยถกูลกูหลงไปด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม  การแก้ตวัครัง้เดียวเอาได้  แต่แก้
ตวั  น่ีแก้ตวัมาเท่าไหร่  10  ครัง้  แล้วนะ  ท่ีออก ทีวี  เลยชกัจะเอือม  คนอยากดลูะคร  เขาอยากด ู 
มาดูอย่างนี ้ พอแล้ว  เสียไฟฟ้า  ไม่ใช่เสียไฟฟ้าของคนท่ีดู  เสียไฟฟ้าของคนท่ีส่ง  เพราะว่าทีวี
ออกทีก็ไฟฟ้าแรง  เสียนํา้มนั  น่ีก็เลยนึกว่า  ควรจะพดูพอแล้ว  ท่ีพดูก็เสียไฟฟ้ามาก  ก็ควรจะบอก
ว่า  เลิกซะที  ไม่ต้องพูดมาก  แต่เราก็พูดต่อ  เพราะว่าเป็นรายการท่ีอดัเสียงเอาไว้  ใส่เทปเอาไว้  
ไมไ่ด้ออก  ไมไ่ด้ออกโทรทศัน์  ไมต้่องเสียไฟฟ้าสําหรับโทรทศัน์”  (ฤกษ์  ศภุศิริ. 2553: 150-152) 
 

 ฤกษ์  ศภุศิริ  ได้กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  ได้ทําการปกปิด  
หลบหลีกข้อกฎหมายเพ่ือหนีความผิดในสิ่งท่ีคณะรัฐบาลของตนได้ร่วมกนัทุจริตต่อประเทศชาติ  
โดยกลา่ววา่ 
 

เหตกุารณ์ต่าง ๆ  ได้เผยออกมาอีกมากมาย  ซึ่งล้วนแต่เป็นเร่ืองของการทุจริตทัง้สิน้  ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  ปตท.  การพยายามจะแปรรูป  กฟผ.   กรณีตากใบ 25 ตุลาคม 
2547 เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้กําลงัสลายการชุมจนทําให้พ่ีน้องคนไทยเชือ้สายมสุลิมเสียชีวิตในเหตกุารณ์ 
85  คน  นอกจากนีย้งัมีการฆา่ตดัตอนในการปราบปรามยาเสพติด  ซึง่มีคนตาย 2,000 กวา่คนโดยไม่มี
การสอบสวน  ฯลฯ  จนกระทัง่มาถึงจุดเดือดเม่ือ  พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  ชินวตัร  ได้ขายหุ้นชินคอร์ปโดย
หลีกเล่ียงไม่เสียภาษี  ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ร่วมกันขับไล่ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ  พ้นจากตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีอย่างชดัเจน  ประชาชนได้ร่วมชุมนมุมากขึน้ตามลําดบั จนในท่ีสดุ  พ.ต.ท.ทกัษิณ  ได้
ประกาศยุบสภาผู้ แทนราษฎรในเย็นของวนัท่ี  24  กุมภาพันธ์  2549  โดยท่ีไม่ได้มีปัญหาอ่ืนใดเลย
นอกจากปัญหาความไม่ซ่ือสัตว์  การทุจริต  ซึ่งเป็นปัญหาส่วนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ  เอง  ทําให้
ประเทศต้องหยุดชะงักในการเดินหน้าอีกครัง้  แล้วจึงได้จัดให้มีการเลือกตัง้ใหม่ในวนัท่ี  2 เมษายน  
2549  แต่ก็มีพรรคการเมืองอ่ืน  เช่น  พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านเดิมอีก 2 พรรค  คือ 
พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน คว่ําบาตรการเลือกตัง้ด้วยการไม่ส่งผู้ สมัครลงรับเลือกตัง้  โดยมี
เหตุผลว่ารัฐบาล  พ.ต.ท. ทักษิณ  ยุบสภาโดยไม่ชอบธรรมและรณรงค์ให้ผู้ ไปใช้สิทธิ  กาในช่องไม่
ประสงค์ลงคะแนนและจากเหตกุารณ์นีพ้รรคไทยรักไทย  ได้แก้เกมส์โดยการจ้างพรรคเล็ก ๆ ลงสมคัร
เข่งขัน เพ่ือหนีกฎเกณฑ์ร้อยละ 20  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  จึงส่งผลให้มีการยุบ
พรรคไทยรักไทยในเวลาตอ่มา (ฤกษ์  ศภุศิริ. 2553: 170) 
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ความเคล่ือนไหวทางศิลปะไม่มีความเข้มข้นมาก  เน่ืองจากเหตกุารณ์การปฏิวติัรัฐประหาร  29  
กนัยายน  2549  ไม่มีเหตกุารณ์ของการปราบปรามท่ีทําให้ประชาชนเสียเลือดเนือ้แต่อย่างใด  ผลงาน
จิตรกรรมท่ีเกิดขึน้จึงเป็นภาพลกัษณะย้อนหลงัถ่ายทอดเร่ืองเก่ียวกบัการแสดงความเห็นส่วนตวัจาก
ภาพข่าวต่าง ๆ ภาพของ  วสนัต์  สิทธิเขตต์  แสดงเร่ืองราวเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ นํา  โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของนกัการเมืองท่ีมัว่สมุกบักองกิเลสเร่ือง อํานาจ  กาม  ลาภยศ  ฯลฯ  ในส่วนของ  กญัญา  
เจริญศุภกุล  จัดแสดงศิลปะการจัดวาง  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร “นกพิราบ ผู้
สงัเกตการณ์  พ.ศ.2551”  “ทเุรียนไทย พ.ศ.2551”  พิราบไทย 2551 เม่ือไรจะไมพ่ิลาป (เสียที)  เป็นต้น 

 

 ส่วนของศิลปินด้านอ่ืน ๆ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานกันอย่างต่อเน่ือง ส่วนโดยรวมจะ
นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองเป็นหลัก เน่ืองจาก
การเมืองซมึซบัอยูใ่นความรู้สกึและความทรงจําท่ีไมอ่าจลืมเลือนได้ 
 
5. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทางด้านศลิปะทัง้ก่อนและหลังการเปล่ียนแปลง 
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 
 ศิลปกรรมในประเทศไทยนัน้มีลักษณะเฉพาะและมีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็น 
ชาติตะวันออกอย่างชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศในแถบตะวันตกและยุโรป หากแต่มี 
ความคล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน ทัง้เขตผืนดินและเขตผืนนํา้   
ลกัษณะภมูิประเทศ  วิถีการดํารงชีวิต  การนบัถือ  การค้าขาย  การท่องเท่ียว  การไปมาหาสู่กัน 
การติดต่อกันในหลาย ๆ ด้าน หลาย ๆ ทางทําให้อิทธิพลสิทธิซึ่งกันและกัน  รูปแบบศิลปะและ
วัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ จึงค่อย ๆซึมซับเข้าหากันในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  รูปแบบ
ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงกันนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปกรรมท่ีมีรูปแบบเก่ียวกับ
พุทธศาสนาเป็นด้านหลกั  จึงถือได้ว่าศาสนา คือ กลไกสําคญัท่ีอยู่เบือ้งหลงัการกําเนิดรูปแบบ
ศลิปกรรมของประเทศนัน้ ๆ  
 กล่าวเฉพาะประเทศไทยศาสนาพุทธนับว่าเป็นศาสนาท่ีประชาชนคนไทยนับถือมาก
ท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ หากจะกล่าวว่าศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจําชาติไทยก็คงไม่ผิด  
พระมหากษัตริย์ของสยามประเทศในอดีตหรือประเทศไทยในปัจจุบนั ทุกพระองค์นัน้ทรงนบัถือ
ศาสนาพทุธ เป็นศาสนาหลกัอย่างเคร่งครัด  รูปแบบศิลปกรรมไทยทกุแขนงในอดีตท่ีผ่านมาไม่ว่า
จะเป็นด้านประติมากรรม   จิตรกรรม   สถาปัตยกรรม   วรรณกรรม   นาฏกรรม   บทเพลง  
ท่วงทํานองตา่ง ๆ รูปแบบของศิลปกรรมเหลา่นี ้ ได้แสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัศาสนาเป็นด้านหลกั  
ด้วยเหตผุลของความเช่ือ   ความศรัทธา  ศิลปกรรมทัง้หลายจึงถกูสร้างสรรค์ขึน้  ความเช่ือความ
ศรัทธาดงักล่าวจึงกํากบัรูปแบบอยู่เบือ้งหลงัในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม  ความเช่ือความศรัทธา
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นัน้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้คน  ศิลปกรรมท่ียิ่งใหญ่ทัง้หลายท่ีปรากฏอยู่บนโลกนีจ้ึงถกูสร้าง
ขึน้ด้วยเหตุผลดงักล่าว  อย่างไรก็ตามนอกจากความเช่ือ  และความศรัทธาท่ีมาจากการนับถือ
ศาสนาแล้ว  ยงัมีความเช่ือความกลวัในอํานาจลีล้บัท่ีมองไม่เห็น  และความเช่ือ ความกลวัท่ีเกิด
จากการถูกครอบงําให้เกิดความกลวัในอํานาจของผู้ นําท่ีมีกองกําลงัทางทหาร  อนัมีอาวุธและ
กฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญเป็นฐานอํานาจ  ดังนัน้เบือ้งหลังผลงานศิลปกรรมท่ียิ่งใหญ่
ทัง้หลายท่ีหลงเหลืออยู่ทุกวนันีอ้าจสําเร็จมาได้จากหยดเลือดหยดนํา้ตาของแรงงานทัง้หลายทัง้
จากคนและสัตว์  ซึ่งความจริงข้อนีก็้ไม่อาจปฏิเสธได้  หากศึกษาจากประวัติศาสตร์ของการ
สร้างสรรค์สิง่มหศัจรรย์ตา่ง ๆเหลา่นี ้
 การสร้างสรรค์รูปแบบทางศลิปกรรมของแตล่ะประเทศนัน้  ผู้ นําของประเทศในแตล่ะยคุ
สมยันัน้มีอิทธิพลและอํานาจในการอนุรักษ์และทําลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลง  จะด้วยเหตุผล
อะไรก็ตาม  ความคิด ความต้องการ  ของผู้ นําประเทศเป็นสิ่งไม่อาจปฏิเสธได้ ทัง้ในยคุอดีตและ
ปัจจบุนั  สําหรับประเทศไทยนัน้การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จากการปกครองใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  หรือระบอบราชาธิปไตย   มาเป็นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์อยูภ่ายใต้รัฐธรรมนญู  การปฏิวตักิารปกครองดงักลา่วนีใ้นปี 
2475 นี  ้ถือได้ว่าเป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้สําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยกล่าว
โดยเฉพาะรูปแบบทางศิลปะ เม่ือการปฏิวตัิได้ล้มล้างการปกครองท่ีมีรูปแบบตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีเดิม  ซึ่งเป็นระบบศกัดินามีการจดัลําดบัฐานะทางสงัคม เพ่ือแบ่งแยกความสูงต่ําของ
สถานภาพหรือชนชัน้ของบุคคล  การปฏิวัติครัง้ดังกล่าวนีไ้ด้ทําให้รูปแบบของศิลปะในแบบ
ประเพณีนิยมนีไ้ด้สิน้สดุลงไปด้วย 
 การเปิดประเทศเพ่ือรับอารยธรรมตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงทางด้านศิลปกรรมไทยในทุก ๆด้าน  การ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วนีห้ากจะมองในมมุมองการอนรัุกษ์ก็จะถือวา่เป็นการทําลาย  หากมองในมมุ
ของการพัฒนาก็จะถือว่าเป็นการสร้างสรรค์  ความเปล่ียนแปลงนีต้่อเน่ืองมาสู่ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดประเทศอย่างสดุตวัในทุก ๆ 
ทาง พระองค์นัน้ทรงได้รับการยอมรับวา่เป็นพระมหากษัตริย์ท่ีมีความก้าวหน้าและสายพระเนตรท่ี
ยาวไกล  พระองค์ทรงได้ปรับปรุงและพฒันาประเทศ  เพ่ือนําประเทศไปสู่ความเจริญให้ทดัเทียม
กับนา ๆ ประเทศ  ตะวันตกเป็นแนวทางท่ีพระองค์ทรงเลือกเป็นแบบอย่างการพัฒนาประเทศ 
พระองค์ทรงได้ใช้เงินภาษีของราษฏร มาสร้างสาธารณปูโภคให้กบัราษฎรอยา่งแท้จริง  เช่น  สร้าง
โรงพยาบาล  โรงเรียน  ถนน  การรถไฟ  การประปา  การไปรษณีย์  ฯลฯ  ส่วนในด้านของ
สถาปัตยกรรมนัน้พระองค์ทรงโปรดให้สร้างสถาปัตยกรรมตามแบบของยโุรปเป็นพระราชวงัรวมถงึ
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การตกแต่งภายใน  พระราชวงัท่ีพระองค์ทรงสร้างขึน้นัน้  เช่น  พระราชวงัวิมานเมฆ  พระราชวงั
ดสุิต  พระราชวงัอนนัตสมาคม  เป็นต้น  ในการสร้างพระราชวงัต่าง ๆ ดงักล่าวนี ้ พระองค์ได้จดั
จ้างช่างก่อสร้างผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญจากตะวนัตกมาทําการก่อสร้าง  เน่ืองจากช่างคนไทยไม่มี
คณุสมบตัใินการสร้างสถาปัตยกรรมตามแนวตะวนัตกดงักลา่วนี ้
 จากการท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  มิได้ทรงใช้ช่างในประเทศไทยสร้าง
สถาปัตยกรรม  นัน้ก็เน่ืองจากช่างในประเทศไทยเป็นชา่งท่ีได้รับการเรียนการฝึกฝนศลิปะตามแนว
ประเพณีนิยมมาเป็นเวลานาน  และได้รับการอปุถมัภ์คํา้ชจูากวดัจากราชสํานกั  ท่ีมีขนบประเพณี
นิยมแบบดัง้เดิม  จึงทําให้ช่างดังกล่าวไม่ได้รับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ  ได้รับเพียงความชํานิ
ชํานาญในงานศลิปะท่ีตนเองประกอบอยูน่ัน้  ในการสร้างพระราชวงัหลายแห่งของพระองค์รัชกาล
ท่ี 5 ช่างไทยจึงไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือ ด้วยเหตผุลท่ีช่างไทยไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม
แนวตะวันตก  ในยุครัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชกาลท่ี 5  
งานช่างฝีมือของไทยจึงไม่ได้รับการพัฒนา  รัชสมัยของพระองค์จึงจัดได้ว่าเป็นยุคตกต่ําของ
ศิลปกรรมไทยแนวประเพณีนิยมเป็นอย่างมาก  ประชาชนไทยท่ีอยู่ในฐานะสงูศกัดิ์ในสงัคมได้หนั
มาสนใจสิ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากประเทศตะวนัตกท่ีเร่ิมหลัง่ไหลเข้ามาในประเทศไทย  กระแส
นิยมดงักล่าวนีทํ้าให้ช่างฝีมือของไทยนัน้ไม่ได้รับการอุปถัมภ์คํา้ชูจากราชสํานักเหมือนดงัเคย
เป็นมา 
 พิริยะ  ไกรฤกษ์  และเผ่าทอง ทองเจือ ได้กล่าวถึงความเป็นอยู่ของช่างฝีมือไทยภาย
หลงัจากไมไ่ด้รับการอปุถมัป์คําช ู จากวดัจากวงัแล้วโดยกลา่ววา่ 
 

 การพฒันางานช่างฝีมือของไทย  ถกูปลอ่ยให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนกังานกลุม่หนึ่งใน
กรมราชบณัฑิต  ซึง่เป็นผู้ดแูลความเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร  และเป็นหน่วยงานหน่วยหนึ่ง
ของกระทรวงธรรมการ  กระทรวงธรรมการได้ตัง้สมาคมช่างฝีมือขึน้เรียกวา่  สามคัคยาจารย์สมาคม  อนั
เป็นหน่วยงานย่อยของราชบณัฑิต  สมาคมนีต้ัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2448 และอยู่ในบริเวณวดัราชบรูณะ (วดั
เลียบ)  สมาคมนีมี้วัตถุประสงค์ในการทําแม่พิมพ์ไม้  สําหรับพิมพ์แบบเรียนหลวง  และฝึกหัดช่าง  
สมาคมได้รับอนญุาตได้รับงานข้างนอกได้  ในปี พ.ศ. 2450 สมาคมมีช่างฝึกงาน 8 คน  ช่างพิมพ์ไม้ 6 
คน  และช่างเขียน 2 คน สมาคมและอปุกรณ์อํานวยการสอนของสมาคมได้รับความสําเร็จอยา่งมากและ
ได้ขยายขอบเขตของงานออกไปจนครอบคลมุ  การทําแบบจําลอง  งานกลึง  และการฝังมกุ  ในปี พ.ศ. 
2453 ก็มีการเพ่ิมการทําเคร่ืองถมซึ่งเป็นศิลปะท่ีสญูไปแล้วเข้าไว้ในหลกัสตูรด้วย  ในขณะนัน้สมาคมมี
นักเรียนทัง้หมด  77 คน  และมีนายอี. ฮีลเล่ย์ (Mr.E.Healey)  ซึ่งเป็นช่างเขียนเป็นผู้ ควบคุมกิจการ   
การขยายงานของสมาคมอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปีนีแ้สดงให้เห็นว่ามีความจําเป็น
เร่งด่วนท่ีจะต้องฝึกช่างฝีมือท่ีมีคุณภาพให้ทันกับความต้องการของประชาชาติท่ีกําลงัพัฒนา (พิริยะ  
ไกรฤกษ์และเผา่ทอง ทองเจือ. 2525: 24) 
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 เม่ือย่างเข้าสูรั่ชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 6 พระองค์ทรงได้
ฟืน้ฟูงานช่างฝีมือตามแนวประเพณีนิยมของไทยเป็นการเร่งด่วน  เน่ืองจากกําลงัอยู่ในความซบ
เซาอย่างหนกัด้วยเหตจุากการเข้ามาของศิลปะตะวนัตกอย่างท่ีประชนชาวไทยปรับตวัรับไม่ทัน  
แตใ่นขณะเดียวกนัก็หลงนิยมตามกนัไป  โดยขาดความเข้าใจถึงท่ีมาของเขา  และตลอดเวลาท่ีอยู่
กับศิลปะแนวประเพณีนิยมก็ยงัไม่ได้ลึกซึง้ถึงความเป็นชาติแต่อย่างใด  เน่ืองจากการท่ีคนไทย
บางคนหรือหลาย ๆ คนท่ีมีสถานภาพทางสงัคมท่ีสงูศกัดิ์  และสถานภาพทางการเงินท่ีร่ํารวยได้
พยายามทําตวัให้ทนัสมยัด้วยการเอางานฝีมือของช่างไทย ซึง่หากมองให้ลกึซึง้ถึงความเป็นสมบตัิ
และฝีมือของคนในชาติแล้วย่อมมีค่าอนัประเมินมิได้ แต่คนเหล่านีก็้ได้เอาสมบตัิอนัเป็นฝีมือของ
คนไทยไปแลกเปลี่ยนกับผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเคร่ืองใช้ท่ีผลิตจากโรงงานอตุสาหกรรมโดยเคร่ืองจกัร
สมยัใหม่ซึ่งมีราคาถูก ๆ เพ่ือให้รู้สึกว่าตวัเองนัน้ทันสมยั สถานการณ์ดงักล่าวนีแ้ละอีกหลาย ๆ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กําลงักดักร่อนวฒันธรรมของสงัคมไทยอย่างหนกั  พระองค์ทรงตระหนกัหาก
ปล่อยไว้ให้เป็นเช่นนี ้ ศิลปะตามแนวประเพณีนิยมคงจะสญูหายไปตามกระแสนิยมตะวนัตกเป็น
แน่แท้   
 พิ ริยะ  ไกรฤกษ์  และเผ่าทอง ทองเจือ  ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงได้ตําหนิอิทธิพล
ความก้าวหน้าของตะวนัตก  และความกระตือรือร้นของ “สยามใหม่”  ในการรับรสนิยมตะวนัตก
เข้ามาโดยกลา่ววา่ 
 

พระองค์ทรงแสดงความเสียพระทยัว่าชนชัน้สงูท่ีทําตวัเป็นตะวนัตกชอบขายหรือแลกเปล่ียน
ทรัพย์มรดกท่ีหาค่ามิได้  เช่น  ขนัถม  หรือกลอ่งฝังมกุ  กบัของท่ีทนัสมยักวา่  เช่น กระติกนํา้ร้อน  หรือ
กล่องบุหร่ีราคาถกู ๆ และยงัทําให้ผนังบ้านรกรุงรังไปด้วยภาพพิมพ์หินท่ีน่าเกลียดน่ากลวั  ทัง้นีเ้พ่ือ
แสดงให้คนอ่ืนเห็นว่าเรามีอารยธรรม  พระองค์จึงทรงเร่ิมต้นปลกุความสนใจของเพ่ือนร่วมชาติของ
พระองค์ให้ “ซาบซึง้กบัสมบติัท่ีเราประเมินคณุค่าต่ํามาตลอดเวลา  นัน่ก็คือ  ศิลปะสยามทกุรูปแบบ”  
ด้วยการเขียนบทความและโคลงกลอนสรรเสริญเยินยองานฝีมือของไทย 

แตก่รุงไทยศรีวิไลทนัเพ่ือนบ้าน  จึง่มีช่างชํานาญวิเลขา 
ทัง้ช่างปัน้ช่างเขียนเพียรวิชา   อีกช่างสถาปนาถกูทํานอง 
ทัง้ช่างรูปะพรรณสวุรรณกิจ   ช่างประดษิฐรัชดาสง่าผอ่ง 
อีกช่างถมลายลกัษณะจําลอง  อีกช่ําชองเชิงรัตนะประกร 

.............................................. 
 

ควรไทยเราช่วยบํารุงวิชาช่าง   เคร่ืองสําอางแบบไทยให้สโมสร 
ช่วยบํารุงช่างไทยให้ถาวร   อยา่ให้หยอ่นกวา่เขาเราจะอาย 
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 พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัแสดงเหตผุลวา่เน่ืองจากศิละเป็น “สว่นหนึง่ของชีวิตใน
บ้านเมืองเรา”  เพราะเหตท่ีุศิลปะแสดงออกถึง  “แนวความคิดต่าง ๆ นานา  อนัเป็นของบ้านเมืองของ
เรา”  ศิลปะจึงไม่สามารถจะถกูปลอ่ยให้สญูไปได้  เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้แล้ว  “เราจะหมดสิน้ความเป็น
ไทย”  การสนับสนุนศิลปะจึงกลายเป็นความพยายามท่ีจะทําให้เกิดความรักชาติอันสอดคล้องกับ
โครงการนิยมชาติตา่ง ๆ ท่ีพระองค์สง่เสริมให้มีขึน้ 

 เราช่วยช่างเหมือนอยา่งช่วยบ้านเมือง  ให้ประเทืองไทยอนัไพศาล 
 สมเปนเมืองใหญ่โตมโหฬาร   พอไมอ่ายเพ่ือนบ้านจึง่จะดี 
   (พิริยะ  ไกรฤกษ์ และเผา่ทอง ทองเจือ. 2525: 24-25) 
 

 ในปี พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงก่อตัง้กรมศิลปากรขึน้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการป้องกันไม่ให้รูปแบบศิลปกรรมท่ีเป็นสมบตัิของคนไทยสูญหายไปกับ
ความเปล่ียนแปลงคา่นิยมของคนไทยจากไปกบัการเข้ามาของศิลปะตะวนัตก  โดยการทํานบุํารุง
และพฒันาศิลปะและงานฝีมือของประเทศ  พระองค์ทรงจดัให้กรมศิลปากรสงักดัอยู่ในกระทรวง
วงั  ซึง่อยู่ภายใต้การอํานวยการของพระองค์โดยตรง  พระองค์ทรงสนบัสนนุให้จดัอบรมหลกัสตูร
ทางด้านศิลปกรรมในโรงเรียน และต่อมาเม่ือย่างเข้าสู่ปี 2456 พระองค์ได้ทรงสร้างโรงเรียนด้วย
เงินบริจาคท่ีได้จากข้าราชการในกระทรวงธรรมการ เพ่ือเป็นท่ีระลกึถึงพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  พระองค์ได้เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดอาคารโดยพระองค์เอง และได้พระราชนาม
โรงเรียนใหมแ่ห่งนีว้า่ “โรงเรียนเพาะช่าง” ในการเปิดโรงเรียนเพาะช่างนี ้ เจ้าพระยาพระเสดจ็สเุรน
ทราธิบดี  ได้กราบบงัคมทลูต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวัตอนหนึ่งว่า  ข้าพระพทุธเจ้า
ทัง้หลายขอพระราชทานอุทิศส่วนกุศลอันนีถ้วายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ปิยมหาราชเจ้า  
และหวงัด้วยเกล้าฯ ว่าวิชาช่างท่ีจะได้เพาะปลกูขึน้ในโรงเรียนนีค้งจะแตกดอกออกผลงอกงามให้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในบ้านเมือง  โดยไม่รู้สิน้สุดประดุจนามโรงเรียน  ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนัน้  ณ บดันีเ้ป็นมงคลสมยัอนัดียิ่งซึง่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเปิดนามโรงเรียน
เพ่ือความเป็นสวสัดิมงคลให้วิชาช่างดําเนินไปสูผ่ลสําเร็จ  เกิดประโยชน์งอกงาม แพร่หลายขึน้ใน
พระราชอาณาจกัรสมดงัพระราชประสงค์ และขอพระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์สืบตอ่ไป (เพาะ
ช่าง 100 ปี. 2556: 58) จากคํากราบบงัคมทูลนี ้พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พระ
ราชดํารัสตอบวา่   
 ตามท่ีเจ้าพระยาเสด็จฯ  อ่านรายงานเร่ืองสร้างโรงเรียนนีว้่า  ได้กระทําขึน้เพ่ือเป็น
อนสุาวรีย์ถวายในสมเด็จพระบรมชนกนาถของเรานัน้  เราเช่ือว่าถ้ามีวิถีอนัใดท่ีกิตติศพัท์อนันีจ้ะ
ทรงทราบถึงพระองค์ได้  แม้เสด็จอยู่ ณ สถานท่ีใดก็ตามคงจะยินดีและพอพระราชหฤทยัเป็นอนั
มาก  เพราะว่าพระองค์ได้มีพระราชประสงค์อยู่นานแล้วท่ีจะทรงบํารุง ศิลปะวิชาการของไทยเรา
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ให้เจริญ  ตวัเราเองก็ฟังกระแสพระราชดําริอยู่เสมอ  และเราเห็นพ้องด้วยกระแสพระราชดํารินัน้
ตัง้แตต้่นมา  คือเราเห็นว่าศลิปวิชาช่างเป็นสิ่งสําคญัอนัหนึ่ง  เป็นเคร่ืองแสดงความงามและความ
ประณีต  ให้เป็นท่ีน่าสรรเสริญวตัถท่ีุประณีตงามได้แก่การเขียน  การปัน้และการก่อสร้างเหล่านี ้
ล้วนเป็นสิ่งท่ีต้องการเวลาตรึกตรองและเวลาทํานาน ๆ จึงจะสําเร็จได้  ถ้าบ้านเมืองใดต้องกงัวล
ในการต่อสู้ ป้องกันข้าศึกศตัรูภายนอก  หรือต้องรําส่ําระสายในการปราบปรามเหล่าร้ายภายใน
บ้านเมืองนัน้ก็ไม่อาจทําการเหล่านีใ้ห้สําเร็จไปได้  เพราะฉะนัน้ความเจริญในวิชาช่างจึงเป็น
เคร่ืองวดัความเจริญแห่งชาติ  ชาติไทยเราได้เคยถึงซึ่งความเจริญมานานแล้ว  คงปรากฏด้วย
ระเบียบแบบแผนและตํานานของเรา แต่บางสมยัในพงศาวดารของเราได้มีข้าศึกศตัรูเข้ามาย่ํายี
ทําลายวตัถุต่าง ๆ ของเรา  และทําความทรุดโทรมให้เป็นอนัมาก  ครัน้ต่อมาเม่ือเราต้องดําเนิน
ตามสมยั  วิชาช่างของเราก็จวนจะลืมเสียหมด  ไปหลงเพลินแต่จะเอาอย่างคนอ่ืนเขาฝ่ายเดียว  
ผลในสดุก็คือกรุงเทพฯ  เด๋ียวนีเ้ตม็ไปด้วยสถานท่ีอนัเป็นเร่ืองรําคาญตาตา่ง ๆ 
 แท้จริงวิชาช่างเป็นวิชาพืน้เมือง  จะคอยแต่เอาอย่างคนอ่ืนฝ่ายเดียวไม่ได้  เพราะความ
งามของเขาไม่เหมาะแก่ตาเราและฐานของเขากบัของเราต่างกนั  ท่ีถกูนัน้เราควรจะแก้ไขพืน้วิชา
ของเราให้ดีขึน้ตามความรู้และวตัถปุระสงค์อนัเกิดขึน้ใหม่ตามสมยั  ในข้อนีส้มเด็จพระบรมชนก
นาถ  ได้ทรงพระปรารภอยู่มาก  และเพ่ือจะทรงบํารุงวิชาช่างของไทยเราท่ีมีมาแล้วแต่โบราณให้
ถาวรอยู่สืบไป  จึงได้ทรงสร้างวดัเบญจมบพิตรขึน้ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างไว้  เราเห็นชอบด้วย
ตามกระแสพระราชดํารินัน้  และได้เคยปรารภกบัเจ้าพระยาพระเสดจ็  และผู้ มีหน้าท่ีเก่ียวข้องด้วย  
การศึกษาท่ีจะใช้วิชาช่างไทยของเราตัง้ขึน้ใหม่จากพืน้เดิมของเราแล้ว  และขยายให้แตก
ก่ิงก้านสาขางอกงามยิ่งขึน้  เปรียบเหมือนเอาพนัธุ์พืชของเราเองมาปลกูลงในพืน้แผ่นดินของเรา  
แล้วบํารุงให้เติบโตงอกงามดีกว่าท่ีจะไปเอาพนัธุ์ไม้ต่างประเทศมาปลกูลง ในพืน้แผ่นดินของเรา
อนัไมเ่หมาะกนั  โดยความประสงค์เช่นนี ้ เม่ือเจ้าพระยาพระเสด็จฯ  มาขอช่ือโรงเรียนเราได้ระลกึ
ผกูพนัอยูใ่นความเปรียบเทียบกบัต้นไม้ดงักลา่วนี ้ เราจงึได้ให้ช่ือโรงเรียนนีว้า่  “โรงเรียนเพาะช่าง”  
ในเวลานีค้วามรู้ของไทยเราได้ดําเนินไปมากแล้วสมควรท่ีเราทัง้หลายจะใช้วิชาความรู้ท่ีจะมาจาก
ต่างประเทศ  เพาะปลูกและบํารุงต้นไม้ของเราคือ  ศิลปวิชาช่างไทยให้เจริญต่อไป  โดยควรแก่
สมยัหนทางท่ีจะตกแตง่ทะนบุํารุงต้นไม้ของเรานี ้ ให้งอกงามผลิตดอกออกผลสองฤดกูาลนัน้ยงัมี
อีกเป็นอนัมาก  เม่ือเราได้ช่วยกนับํารุงให้ดีขึน้แล้วก็จะได้เป็นศรีแก่พระนคร  และเป็นทางหนึ่งซึง่
จะบํารุงนํา้ใจคนไทยให้ความร่าเริงในสิ่งท่ีจะทําความเบิกบานและจูงใจให้คิดในทางท่ีดีท่ีชอบ
ปรารถนาแต่ทางท่ีดีงาม  ไม่อยากจะเห็นของท่ีชัว่หรือเส่ือมทรามต่าง ๆ ข้อนีเ้ป็นประโยชน์ใหญ่
ของการช่าง  นอกนัน้ก็จะได้เป็นอาชีวะของคนไทยควรแก่กาลเทศะ  เรามีความยินดีท่ีได้เห็น
โรงเรียนนีส้ร้างขึน้สําเร็จพอจะเปิดได้และเต็มใจรับเชิญเป็นผู้ เปิดในบดันี ้ ขอให้โรงเรียนเพาะช่าง
ของไทย  ซึง่ได้เร่ิมทําการปลกูเพาะช่างขึน้แล้วนีง้อกงามและแตกก่ิงก้านสาขาผลดิอกออกผล  ทํา
ความเจริญให้แก่ชาตบ้ิานเมืองเราตลอดไปในบดันีแ้ละเม่ือหน้าเถิด(เพาะช่าง 100 ปี. 2556: 60) 
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 พระราชดํารัสของพระองค์ยังได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของวิชาศิลปวิชาช่าง   
วิรุณ ตัง้เจริญ ได้กล่าวถึงพระราชดํารัสจากโรงเรียนเพาะช่าง 2508 ในตอนหนึ่งซึ่งพระองค์ 
ทรงพระราชดํารัสวา่ 
 

 เราเห็นว่าวิชาศิลปะวิชาช่างเป็นสิง่สําคญัอนัหนึ่ง  ซึง่สําหรับแสดงให้เห็นว่า  ชาติได้ถึงซึง่ความ
เจริญเพียงใดแล้ว  วิชาช่างและการฝีมือการช่างทัง้สองอย่างนี ้ เป็นเคร่ืองแสดงความงามและความ
ประณีต  ซึง่จะมีได้เป็นได้แต่ในประเทศบ้านเมืองท่ีสงบราบคาบ  และมีการปกครองเป็นอนัดี  ไพร่ฟ้า
ประชาชนได้รับความสงบร่มเย็น  เพ่ือประกอบการอาชีวะได้สะดวก  จึงมีเวลาคิดและบํารุงความงาม
ประณีตให้เป็นท่ีน่าสรรเสริญ 
 แท้จริงวิชาช่างเป็นวิชาพืน้เมือง  จะคอยแต่เอาอยา่งคนอ่ืนฝ่ายเดียวไม่ได้  เพราะความงามของ
เขาไม่เหมาะแต่ตาเรา  และฐานของเขากบัของเราต่างกนั  ท่ีถกูนัน้เราควรจะแก้ไขพืน้วิชาของเราให้ดี
ขึน้  ตามความรู้และวตัถอุนัเกิดขึน้ใหมต่ามสมยั 
 การศึกษาท่ีจะใช้วิชาช่างไทยของเราตัง้ขึน้ใหม่จากพืน้ฐานเดิมของเราแล้ว  และขยายให้แตก
ก่ิงก้านสาขางอกงามย่ิงขึน้  เปรียบเหมือนเอาพนัธุ์พืชของเราเองมาปลกูลงในแผ่นดินของเราอนัไม่
เหมาะกนั 
 เม่ือเจ้าพระยาเสด็จมาขอช่ือโรงเรียน  เราได้ระลึกผูกพันอยู่ในความเปรียบเทียบกับต้นไม้
ดงักลา่วนี ้ เราจึงได้ให้ช่ือโรงเรียนนีว้่า  โรงเรียนเพาะช่าง  ในเวลานีค้วามรู้ของคนไทยเราได้ดําเนินไป
มากแล้ว สมควรท่ีเราทัง้หลายจะใช้วิชาช่างไทยให้เจริญต่อไปโดยควรแก่สมยั (วิรุณ ตัง้เจริญ.  2548: 
121-122) 
 

 วิรุณ ตัง้เจริญ ได้แสดงความเห็นตอ่กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วัโดยกลา่ววา่ 
 

 ถ้าพิจารณาจากกระแสราชดํารัสจะพบว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเช่ือมัน่
ในศิลปวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งดีงาม  ท่ีพึงได้รับการทํานุบํารุงให้เจริญก้าวหน้าสืบไป  ทรงเช่ือว่า
บ้านเมืองท่ีมีความเจริญสงบร่มเย็น  ย่อมเป็นแรงกระตุ้นให้ศิลปวฒันธรรมของชาติได้เจริญก้าวหน้า
ควบคู่กันไปด้วย  ทรงเล็งเห็นความแตกต่างในพืน้ฐานของศิลปวฒันธรรมของชนชาติหนึ่งมาใช้กับ
ศิลปวฒันธรรมของอีกชาติหนึง่โดยตรง 
 ทรงมองเห็นว่า  เราควรจะพฒันาปรับปรุงศิลปวฒันธรรมของเรา  ให้สอดผสานกบัสรรพความรู้
และวตัถใุหม ่ๆ ในแต่ละยคุสมยั  การพฒันาปรับปรุงย่อมนํามาซึง่ความเจริญงอกงามอนัดี  “ดีกวา่จะ
ไปเอาพันธุ์ ไม้ต่างประเทศมาปลูกลงในแผ่นดินของเราอันไม่เหมาะกัน”  และการท่ีพระองค์ทรง
พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนเพาะช่าง”  ก็ด้วยความมีเจตนารมณ์ท่ีว่า  “สมควรท่ีเราทัง้หลายจะใช้
วิชาความรู้ท่ีได้มาจากต่างประเทศเพาะปลกูและบํารุงต้นไม้ของเรา  คือศิลปะวิชาช่างไทยให้เจริญ
ตอ่ไปโดยควรแก่สมยั”  (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2548: 121) 
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 นอกจากพระราชดํารัสดงักล่าวแล้วพระองค์ยงัได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในวนั
เดียวกนันี ้ตอนหนึง่วา่ 
 
 การศึกษาท่ีจะใช้วิชาชีพช่างไทยมาปลกูในแผ่นดินของเราอนัไม่เหมาะกนั  เราเห็นว่าศิลปะวิชาช่าง

เป็นสิ่งสําคญัอนัหนึ่งซึง่แสดงให้ปรากฏว่าชาติได้ถึงซึง่ความเจริญเพียงแล้ว วิชาช่างและการฝีมือช่าง
ทัง้สองอย่างนีเ้ป็นเคร่ืองแสดงความงามและความประณีต ครัน้ต่อมาเม่ือเราต้องดําเนินตามสมยัใหม ่ 
วิชาช่างของเราก็จวนจะลืมเสียหมดไปหลงเพลินแต่จะเอาอย่างเขาฝ่ายเดียว  ผลในท่ีสุดก็คือ  
กรุงเทพฯเด๋ียวนีเ้ตม็ไปด้วยสถานท่ีอนัเป็นเร่ืองรําคาญตา่ง ๆ (อํานาจ เยน็สบาย. ม.ป.ป.: 50) 

 
 อํานาจ  เย็นสบาย  ได้แสดงความเห็นต่อพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

มงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั  โดยแสดงความเห็นวา่ 
 

นัน่ก็คือความหมายท่ีไม่เห็นด้วยกบัการนําศิลปะแบบตะวนัตกมาหว่านเพาะหรือนําเข้าสู่
ระบบการศึกษาในประเทศไทยนั่นเอง  ซึ่งทรรศนะของพระองค์ในเร่ืองนีมิ้ใช่เป็นเร่ืองเดียวท่ี
เกิดขึน้โดด ๆแต่มีความสมัพนัธ์กบัเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึน้ในเชิงต่อต้าน  อนั
อยู่ในช่วงสถานการณ์ของการขยายอํานาจของมหาอํานาจตะวนัตกและความต่ืนตวัของคนไทย
กลุ่มหนึ่งท่ีต้องการเปล่ียนแปลงสงัคมจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยตะวนัตก  (อํานาจ  เยน็สบาย. ม.ป.ป.: 50) 

 

 ในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระบรมราชานเุคราะห์
ให้จดัแสดงงานประจําปี  งานแสดงศลิปหตัถกรรมครัง้แรกขึน้ท่ีโรงเรียนสวนกหุลาบ  พระองค์ทรง
เสด็จเปิดงานด้วยพระองค์เอง  เป้าหมายในการจดังานก็เพ่ือกระตุ้นให้มีการผลิตงานฝีมือต่าง ๆ 
และเป็นการเผยแพร่งานฝีมือให้รู้จกักนัโดยทัว่ไป  พระองค์ทรงเสดจ็พระราชดําเนินชมผลงานท่ีมา
แสดงในงานและทรงซือ้ผลงานท่ีนํามาแสดงด้วย  ผลงานท่ีแสดงในงานดงักล่าวนีป้ระกอบด้วย  
ภาพวาด  ภาพเขียนสี  แม่พิมพ์ไม้  ภาพถ่าย  ตะกร้า เคร่ืองเขิน  และของท่ีทําด้วยงาช้าง ฯลฯ 
พระองค์มีความสนพระทัยในศิลปะตามแนวประเพณีนิยมเป็นอย่างยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากพระ
กรณียกิจตา่ง ๆใน การฟืน้ฟรููปแบบสถาปัตยกรรมไทย  พระองค์ทรงเน้นสําหรับสถาบนัการศกึษา
เป็นสําคญั  พระองค์ทรงมีดํารัสว่า “ถ้าผู้ ใดมีนํา้ใจศรัทธา  และมีความประสงค์จะทําบญุให้ได้ผล
บญุให้ได้อานิสงค์อนังามจริง  ก็ขอให้สร้างโรงเรียนเถิด  พระองค์มีพระราชประสงค์ท่ีจะปรับปรุง
แก้ไขสถาปัตยกรรมไทยให้เกิดประโยชน์ใช้สอยแบบเดียวกบัตะวนัตก  หากมองดอูาคารภายนอก
ท่ีสร้างขึน้ในสมัยพระองค์จะเป็นศิลปกรรมไทย  แต่ภายในมีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกับ
สถาปัตยกรรมตะวนัตก  สถาปัตยกรรมท่ีพระองค์ให้มีการปรับปรุง  เช่น โรงเรียนวชิราวุธ และ
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จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เป็นต้น  การปรับปรุงแก้ไขสถาปัตยกรรมแบบไทย  โดยรักษารูปแบบ
ภายนอกไว้ให้เป็นแบบใหม่ แต่ภายในสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมายเช่นเดียวกับอาคารแบบ
ตะวนัตก  ด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ทนักับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนสมยัใหม่
 พิ ริยะ  ไกรฤกษ์  และเผ่ าทอง  ทองเจือ  กล่าวถึ ง  ข้อความ ท่ีพ ระบาทสม เด็ จ 
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระนิพนธ์ไว้เม่ือ พ.ศ. 2479 โดยทรงใช้นามปากกาว่าอศัวพาห ุ 
ซึ่งปรากฎอยู่ในบทความ “ศิลปกรรม” (Siamese Art) ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือภาษาอังกฤษ  ช่ือไซ
แอม ออพเซอร์เวอร์ (Siam Observer)  โดยมีข้อความวา่ 
 

 “เม่ือ  “สยามใหม่”  ถกูครอบงําด้วยแนวความคิดท่ีว่า “จะเสียอะไรก็ไม่ว่าขอให้ก้าวหน้าก็แล้ว
กนั”  ก็เป็นธรรมดาอยูเ่องท่ีคนทัง้หลายจะคิดว่าการท่ีจะเจริญก้าวหน้าอยา่งแท้จริงนัน้เราต้องหนัหลงั
ให้กับทุก ๆ สิ่งท่ีอยู่ในแบบแผนท่ีเคยประพฤติปฏิบัติกันมาแต่เก่าก่อน  และก็ดูเหมือนว่าวิธีการท่ี
ได้ผลท่ีสุด  ในการทําตวัให้เจริญก้าวหน้านัน้ก็คือ  ล้มกระดานและตัง้ต้นกันใหม่” (พิริยะ ไกรฤกษ์  
และเผา่ทอง ทองเจือ. 2525: 23) 

 
 หากพิจารณาถึงข้อความซึง่พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั  ได้ทรงพระนิพนธ์
ไว้แล้วนัน้  พระองค์ทรงมีความเศร้าสลดต่อความเปล่ียนแปลงนีเ้ป็นอย่างมาก  เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงในลกัษณะดงักล่าวนีพ้ระองค์ทรงมองเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเปลือกนอก
เท่านัน้  โดยท่ีประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง  ประชาชนสว่นใหญ่จงึคดิวา่การทําตวั
ให้ถูกยอมรับว่าเจริญก้าวหน้าแล้วนัน้จะต้องรือ้ถอนทําลายประเพณีเดิมท่ีเคยประพฤติกันมา
เสียก่อน เพ่ือรับสิง่ใหม่แล้วตัง้ต้นนบัหนึง่ใหม่ตามแนวทางศิลปะของยโุรป ซึง่สถานการณ์ดงักลา่ว
นีน้อกจากจะเป็นการทําลายวีถีทางท่ีเคยปฏิบตัิกนัมาแล้ว  ยงัเดินทางไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทาง 
พิริยะ ไกรฤกษ์  และเผ่าทอง ทองเจือ ได้แสงความเห็นถึงความลํา้หน้าของพระองค์ในการ
สร้างสรรค์ศลิปะท่ีแสดงความเป็นประเทศท่ีทนัสมยั โดยกลา่ววา่  
 

 ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวัจะทรงสลดพระทยัในทศันคติอนัผิวเผินของ  
“สยามใหม่”  ท่ีจะเอาแบบอย่างยุโรปแต่ในสิ่งภายนอก  พระองค์ก็ทรงลํา้หน้าพระราชบิดาของ
พระองค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  อาคารต่าง ๆ ทัง้อาคารสาธารณะและอาคารของ
เอกชนต่างสร้างแบบยุโรปโดยสถาปนิกชาวยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอิตาลี  และพระองค์ได้
พระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์ในการก่อสร้างคฤหาสน์แบบกอธิคสกุลช่างเวนิชประยกุต์ (Neo- 
Venetian Gothic)  จํานวนสองหลงั  อนัได้แก่  บ้านนรสิงห์ (ตึกไทยคู่ฟ้า)  และบ้านบรรทมสินธุ์ (บ้าน
พิษณุโลก)  โดยนายช่างชาวอิตาลี  ช่ือ อันนิบาลเล  ริกอตตี  ้ (Nnnibale Rigotti)  เป็นผู้ ทําการ
ก่อสร้าง  ช่างชาวยโุรปท่ีมี  ซี ริโกลี  (C. Rigoli)  และช่างปัน้ช่ือ  คอร์ราโด  เฟโรซี  (Corrado Feroci)  
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ช่างฝีมือชาวต่างชาติเหล่านีไ้ด้ถูกจ้างให้มาทํางานท่ีมิได้เคยมีปรากฎในแวดวงศิลปะตามแนว
ประเพณีนิยมของไทยมาก่อน  แต่เป็นงานท่ีจําเป็นต้องสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ประเทศท่ีทนัสมัย  งานเหล่านีไ้ด้แก่  รูปปัน้  อนุสาวรีย์  เหรียญตรา  และรูปเหมือน(พิริยะ ไกรฤกษ์   
และเผา่ทอง  ทองเจือ. 2525: 26) 

 
 ในปี  พ .ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จศตวรรคต  
หน่วยงานศิลปะท่ีอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ของพระองค์ก็สิน้สุดลงไปด้วย  การแสดงงาน
ศลิปหตัถกรรมประจําปีก็หยดุไปในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  พิริยะ  ไกรฤกษ์ 
และเผ่าทอง  ทองเจือ ได้กลา่วถึงผลงานศิลปกรรมซึง่ถือว่าเป็นจดุเดน่ของรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วัโดยสรุปวา่ 
 
 จดุเด่นในรัชสมยันีคื้อการเปิดอนสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ท่ีสะพาน

ปฐมบรมราชานสุรณ์  เม่ือเดือน เมษายน  ปี พ.ศ. 2475  เพ่ือเป็นท่ีระลกึเน่ืองในโอกาสท่ีพระบรมราช
จักรีวงศ์และกรุงเทพฯ  ยั่งยืนมาครบ 150 ปี  พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชนี ้ สมเด็จกรมพระยานริศฯ ทรงออกแบบ  นายคอราโด เฟโรซี (Corrodo Feroci)  เป็นผู้ ปัน้
และควบคุมดูแลการหล่อพระบรมรูปด้วยทองสําริดในประเทศอิตาลี  ทัง้นีเ้น่ืองจากไม่มีโรงหล่อใน
ประเทศโรงใดสามารถหลอ่รูปขนาดใหญ่เช่นนัน้ได้ (พิริยะ  ไกรฤกษ์;  และเผา่ทอง  ทองเจือ.  2525:  26)  

 

 นอกจากนี ้วิบูลย์ ลีส้วุรรณ  ได้สรุปความเคล่ือนไหวทางศิลปะในสมยัรัชกาลท่ี 6 โดย
กลา่ววา่ 
 
 การเคล่ือนไหวทางศิลปะในสมยัรัชกาลท่ี 6 ท่ีสําคญั  คือ  ตัง้กรมศิลปากรขึน้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ดแูลงานช่าง  เป็นแหล่งรวมช่างและผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะและวฒันธรรมในขณะนัน้  กลุ่มช่างและ
ศิลปินท่ีมีบทบาทสําคญั  สว่นใหญ่สืบเน่ืองมาจากสมยัรัชกาลท่ี 5 อาทิ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศ
รานวุดัติวงศ์  หมอ่มเจ้าประวิช  ชมุสาย  พระยาอนศุาสนจิตรกร (จนัทร์ จิตรกร)  พระสรลกัษณ์ลขิิต  (มุ่ย 
จนัทร์ลกัาณ์)  พระยาวิศกุรรมศิลปประสทิธ์ิ (น้อย ศิลปี)  พระพรหมพิจิตร (อู ๋ลาภานนท์)  หลวงพิศาล
ศิลปกรรม (เชือ้ ปัทมจินดา)  หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร  หม่อมเจ้าสมยัเฉลิม กฤดากร (พ.ศ. 
2438-2510) หมอ่มเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ (พ.ศ. 2453-2540) เป็นต้น  

 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั  มีการเปล่ียนแปลงทางศิลปะท่ีสําคญัย่ิงเม่ือ นาย
คอร์ราโด เฟโรซี (Corrado Feroci. 1892-1962) ประติมากร ชาวอิตาเล่ียน (ภ.120) เข้ามารับราชการ
ตําแหน่งช่างปัน้ในกรมศิลปากร ปี พ.ศ. 2466 ต่อมาร่วมกับผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะในกรมศิลปากร  
ก่อตัง้โรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึน้ ในปี พ.ศ. 2477 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลยัศิลปากร ในปี พ.ศ. 
2486 ช่วงเวลาดงักล่าว เป็นหวัเลีย้วหวัต่อสําคญัในการเปล่ียนแปลงการศึกษาศิลปะจากระบบช่างท่ี
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ถ่ายทอดกันในสกุลช่างมาเป็นการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบในสถาบัน  และพัฒนาต่อมาเป็น
สถาบันการศึกษาท่ีมีหลักสูตรเช่นเดียวกับสถาบันศิลปะในประเทศตะวันตก  ซึ่งเป็นปฐมบทของ
การศกึษาศิลปะตามแบบอยา่งศิลปะตามหลกัวิชา (academy art) ของตะวนัตกเป็นต้นกําเนิดของการ
สร้างสรรค์ศิลปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย (วิบลูย์  ลีส้วุรรณ. 2548: 187-188) 

 

 การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ถือเป็นการเปล่ียนแปลงศนูย์อํานาจการปกครอง 
จากพระมหากษัตริย์มาเป็นพลเมือง ซึง่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ปกครองสูงสุด  โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  อํานาจต่าง ๆ ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองจึงเป็นของรัฐบาล  การสนับสนุนอุปถัมภ์คํา้ชูศิลปะด้านต่าง ๆ จึงขึน้อยู่กับ
รัฐบาล แผนราชสํานกั   กรมศิลปากรได้ถกูย้ายไปสงักดักระทรวงธรรมการในปี พ.ศ. 2476 จากท่ี
เคยสงักดัอยู่กบัราชบณัฑิตยสภาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2469  รวมระยะเวลาประมาณ 8 ปี  อธิบดีกรมใน
สมยันีคื้อ  หลวงวิจิตรวาทการ และในปี พ.ศ. 2476 นีเ้อง ซึง่ถือวา่เป็นปีท่ีต้องกําหนดทางเลือกถึง
ทิศทางของการศกึษาศิลปะในประเทศไทย  ว่าจะเลือกแนวทางใดระหว่างเลือก “สร้างศิลปินท่ีมี
ความสามารถในการจรรโลงศิลปะไทย” หรือจะพิจารณาคําร้องขอของศิลปะร่วมสมยั  เน่ืองจาก
ในปีนีก้รมศิลปากรได้ตัง้โรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึน้  ซึ่งได้เปิดทําการสอนการเขียนภาพและ
การปัน้ให้กับเชาวชนไทยโดยมีนายคอราโด เฟโรซี (Corrado Feroci)  ศิลปินจากประเทศอิตาลี  
ซึ่งใจเวลาต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นไทยคือ ศิลป์ พีระศรี เป็นครูใหญ่ และได้รับมอบหมายให้ร่าง
หลกัสตูรการสอนการเขียนภาพและการปัน้ตามแนวสกุลช่างยุโรป และได้รับมอบหมายให้เขียน
ตําราท่ีใช้ในโรงเรียนอีกด้วย  คณะทํางานในครัง้นีน้อกจากนายเฟโรซี  แล้วยงัมีพระสาโรชรัตนิมาน  
ครูท่ีสอนในโรงเรียนประณีตศลิปกรรมนีป้ระกอบด้วย  พระสรลกัษณ์ลขิิต  ซึง่เป็นช่างไทยคนแรกท่ี
จบการศกึษาจากประเทศอิตาลี  ผลงานของพระสรลกัษณ์ลิขิต คือ ภาพเหมือนของพระบรมวงศา
นวุงค์ และภาพวีนสั ซึง่วาดจําลองจากภาพผลงานของทีเทียน (Titian) ศลิปินชาวอิตาเลียน 
 จากการท่ีต้องเลือกแนวทางการศึกษาศิลปะดังกล่าวนี  ้พิริยะ  ไกรฤกษ์และเผ่าทอง  
ทองเจือ  กลา่ววา่ นายเฟรี โรซี ได้เสนอความเห็นวา่ 
 

 การจะกลับไปสู่รูปแบบดัง้เดิมนัน้คงจะทําไม่ได้  “สิ่งแวดล้อมสมัยใหม่นัน้แตกต่างไปจาก
สิ่งแวดล้อมในอดีต” ดงันัน้เขาจึงตดัสินใจวา่  “คงจะชอบด้วยเหตผุลท่ีจะฝึกอบรมเยาวชนไทยโดยเร่ิม
กนัตัง้แต่ธรรมชาติ  เพ่ือให้เขามีพืน้ฐานท่ีมัน่คงในศิลปะของเขา”  นายเฟโรซีตระหนักดีว่าการสร้าง
พืน้ฐานท่ีมัน่คงแข็งแรงในทางศิลปะนัน้  หมายถงึ  การให้การศกึษาอบรมทางวิชาการ  แต่เขาก็ได้สรุป
ความเห็นของเขาไว้ว่า  “เม่ือนกัเรียนได้จบการศึกษาอบรมทางด้านศิลปะแล้ว  เขาอาจจะแสดงออก
ได้ดีขึน้ในรูปแบบใดก็ได้ท่ีเขาชอบ  เพราะว่ามันเป็นเร่ืองส่วนตัว  และศิลปินแต่ละคนก็มีสิทธิท่ีจะ
แสดงออกเป็นเอกเทศ” และความเห็นของเขานี เ้องได้กลายเป็นปรัชญาการสอนศิลปะของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร  ในช่วงท่ีนายเฟโรซีทํางานอยู่ท่ีนั่น  สําหรับการศึกษาศิลปะไทยนัน้นักเรียน
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จะต้องทําการค้นคว้าทางสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และมัณฑนศิลป์  สัปดาห์ละ       
3 ชัว่โมงเพ่ือ  “กระตุ้นให้เขาเกิดสํานึกแห่งความผกูพนักับวิญญาณของอดีตซึ่งไม่มีวนัเปล่ียนแปลง
เพราะเป็นเคร่ืองแสดงถึงลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญของชนชาติไทย” (พิริยะ ไกรฤกษ์;  และเผ่าทอง   
ทองเจือ. 2525: 27) 
 

 เม่ือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมเปิดทําการสอนในชัน้แรกมีนักเรียน จํานวน 10 คน มา
เรียนซึง่หนึง่ในจํานวนนัน้คือ นายเฟือ้  หริพิทกัษ์  ซึง่เป็นช่างเขียนท่ีมีช่ือเสียง สว่นท่ีเป็นช่างปัน้ก็มี 
นาย สิทธิเดช  แสงหิรัญ   และนายพิมาน มูลประมุข  นักเรียนทัง้ 10 คน  ในชัน้แรกนีไ้ด้จบ
การศกึษามาจากโรงเรียนเพาะช่าง  ซึง่นกัเรียนทัง้หมดนีเ้ป็นลกูศิษย์ของขนุปฏิภาค  พิมพ์ลขิิต  ผู้
ซึง่ได้ทํางานเป็นงานช่างเขียนในยโุรปมากกว่า 30 ปี จึงทําให้นกัศกึษาทัง้ 10 คน นีไ้ด้รับการเรียน
การรู้พืน้ฐานศิลปะในยุโรปเป็นอย่างดี  ในปี พ.ศ. 2480 ประเทศไทยจึงมีผู้ สําเร็จการศึกษาวิชา
ศิลปะตามแนวทางศิลปะของยโุรปจากการศกึษาในประเทศไทย  และได้ทําการปัน้รูปท่ีใช้ประดบั
อนสุาวรีชยัสมรภมูิเป็นงานแรก  จากผลงานครัง้นี ้นายเฟโรซี ได้พดูว่า  “เป็นผลทําให้ประเทศไทย
มีศิลปินไทยกลุม่แรกท่ีสามารถทํางานได้ตามความต้องการของกระทรวงทบวงกรมตา่ง ๆ ตัง้แต่ปี 
2480 เป็นต้นมา  ซึง่แตก่่อนต้องจ้างชาวตา่งประเทศ” 
 พิริยะ  ไกรฤกษ์  และเผา่ทอง  ทองเจือ ยงักลา่วถึง ผลงานของนายเฟโรซี ทัง้ 2 ชิน้วา่  
 

 งานของเฟโรซีสองชิน้คือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.2482  และอนุสาวรีย์ชัย
สมรภมิู  ซึง่สร้างในปี  พ.ศ. 2484  เป็นงานแบบนีโอฟาสซิสต์ (Neo-Fascist style) ซึง่กําลงัเป็นท่ีนิยม
ในขณะนัน้  งานแบบนีส้อดคล้องกันกับโครงการสร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงครามอย่างน่า
ชมเชย  จอมพล ป.  ได้ช่ือว่าเป็นเผด็จการในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2485 ถึง 2487  ท่านจอมพลได้
นําเอาความคิดผู้ นํา  ซึง่ได้ความบนัดาลใจมาจากลทัธิเผด็จการของยโุรป  และลทัธิทหารจากญ่ีปุ่ นมา
ใช้ในประเทศไทย โดยมีทา่นเป็นผู้บงการ  งานของทา่นคือ  สร้างสงัคมใหม่ขึน้มาจากลทัธิชาตินิยมอนั
เป็นท่ีแพร่หลาย  รัฐบาลของท่านจอมพลได้เตือนประชาชนอยู่เสมอๆ ให้ระลกึวา่  “ประชาชนกําลงัอยู่
ใน  “สยามใหม่”  ซึง่เป็นสงัคมใหม่ท่ีอยู่ในระหว่างการสร้างตวั”  ท่านจอมพลได้สร้างความรู้สกึทางใจ
ขึน้มาว่าประเทศไทยกําลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ด้วยการตัง้วันชาติ  เปล่ียนช่ือประเทศจากสยามเป็น
ประเทศไทย  แก้ไขดดัแปลงเนือ้ร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี  และรับเอา  “สมยันิยม
ใหม่ของการแต่งกาย  ข้อบญัญัติใหม่ของค่านิยม  แบบแผนใหม่ของการตัง้ช่ือและภาษาเขียนใหม่”  
จอมพล ป.  พยายามพฒันา  “วฒันธรรมไทย” ในอดุมคติด้วยการออกแบบรัฐนิยมหรือแนวปฏิบติัท่ีรัฐ
เห็นชอบสิบสองประการ  และตัง้สภาวฒันธรรมแห่งชาติและบงัคบัให้ประชาชนยอมรับการแต่งกาย  
ความประพฤติและขนบธรรมเนียมท่ีมีวฒันธรรม  และแม้แต่กําหนดกิจวตัรประจําวนัของประชาชน
ด้วย 
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 ถ้าจะถือมาตรฐานตะวนัตกแล้วงานของนายเฟโรซีก็ไมไ่ด้เดน่เป็นพิเศษแต่อย่างใด  งานของเขา
เป็นงานวิชาการและขาดจินตนาการ  แต่ในแวดวงของศิลปะไทยงานของนายเฟโรซีมีความสําคญัมาก
ในแง่ท่ีมีอิทธิพลต่อนกัเรียนต่อๆ มา  ในฐานะท่ีเป็นลกูจ้างของรัฐบาลนายเฟโรซี  ไม่มีอิสระพอท่ีจะ
ทํางานอย่างท่ีเขาต้องการได้  และมีหลายครัง้ท่ีเขาต้องยอมประนีประนอมตามความประสงค์ของ
ผู้ บังคับบัญชา  อันท่ีจริงแล้วนายเฟโรซีไม่ค่อยพอใจนักท่ีมีการแก้ไขแบบรูปปัน้ท่ีจะใช้ประดับ
อนุสาวรีย์ชยัสมรภูมิ  และได้พูดถึงอนสุาวรีย์นีว้่าเป็นอนสุาวรีย์แห่งความอปัยศของเขา (พิริยะ ไกรฤกษ์  
และเผา่ทอง  ทองเจือ; และเผา่ทอง  ทองเจือ. 2525: 28) 
 

 เร่ิมต้นปี พ.ศ. 2481 ประเทศไทยได้จดัให้มีงานฉลองรัฐธรรมนญูเป็นปีแรก และจดัเป็น
ประจําทุกปีจนกระทั่งปี พ.ศ. 2486  เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ไปเย่ียมโรงเรียนประณีต
ศลิปกรรมและประทบัใจความก้าวหน้าของนกัเรียน  จงึได้ยกสถานจากโรงเรียนประณีตศลิปกรรม
ขึน้เป็นมหาวิทยาลยั  เพ่ือความมีศกัดิ์และสิทธ์ิจะทําให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการ
และเอกชน  ในปีเดียวกนันี ้นายเฟโรซี  ได้เสนอให้มีการจดัประกวดงานศลิปะของนกัเรียนโรงเรียน
ประณีตศิลปกรรมในงานฉลองรัฐธรรมนูญ (พิริยะ ไกรฤกษ์; และเผ่าทอง ทองเจือ. 2525: 28)  
การประกวดศลิปกรรมในครัง้นี ้ ชาตรี  ประกิตนนทการกลา่ววา่   
 

 มรดกอีกอย่างท่ีสืบทอดมาจากงานฉลองรัฐธรรมนญู  ก็คือ “การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ”  
แม้การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติโดยข้อเท็จจริงจะเกิดขึน้อย่างเป็นทางการในปี 2492 และก็มิได้จดั
ขึน้เป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด  แต่อย่างไรก็ตามแนวคิดของการประกวด
ศิลปกรรมแหง่ชาติก็เป็นผลพวงท่ีสืบเน่ืองมาจาก “การประกวดประณีตศิลปกรรม” ท่ีได้ริเร่ิมให้มีขึน้ใน
งานฉลองรัฐธรรมนญูยคุทศวรรษ  2480 อยา่งปฏิเสธไมไ่ด้ 
 การประกวดประณีตศิลปกรรม  ถือว่าเป็นเวทีประลองฝีมือทางศิลปะอย่างเป็นทางการของชาติ
ครัง้แรก ๆ ท่ีจัดมีขึน้ในสงัคมไทย  ซึ่งก็ได้สร้างความต่ืนตัวในหมู่ศิลปินและนักเรียนทางศิลปะเป็น
อย่างย่ิง  เวทีการประกวดประณีตศิลปกรรมได้กลายเป็นเวทีสาธารณะเวทีแรก ๆ ท่ีเหลา่ศิลปินชัน้นํา
สมยัใหม่ของไทยท่ีเรารู้จกักนัเป็นอย่างดี  ในปัจจุบนัได้ใช้เป็นท่ีแสดงฝีมือออกสู่สายตาสาธารณชน  
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิเดช  แสงหิรัญ  พิมาน  มลูประมขุ  จงกล  กําจดัโรค  สนัน่  ศิลากรณ์  แช่ม  ขาวมีช่ือ  
เขียน  ยิม้ศิริ  และแสวง  สงฆ์มัง่มี  เป็นต้น  ศิลปินชัน้นําเหลา่นี ้ ต่อมาได้มีสว่นในการผลกัดนัให้เกิดมี
การจดัประกวดศิลปกรรมแหง่ชาติตอ่มาในทศวรรษ 2490 
 มรดกอีกอย่างหนึ่งท่ีอาจถือว่าเป็นผลพวงมาจากการประกวดประณีตศิลปกรรม  คือ  การถือ
กําเนิดขึน้อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลยัศิลปากร  เพราะในปี  2482  หลวงพิบูลสงคราม  ได้มี
โอกาสเข้าชมร้านศิลปากรในงานฉลองรัฐธรรมนญู  ซึง่ภายในร้านศิลปากรสว่นหนึ่งใช้เป็นสถานท่ีจดั
แสดงผลงานการประกวดประณีตศิลปกรรม  และในการนี ้ หลวงพิบลูสงครามได้มีโอกาสเห็นฝีมือทาง
ศิลปะของนักเรียนฝ่ายประติมากรรม  ลกูศิษย์ของศิลป์ พีระศรี  จนเป็นท่ีประทบัใจเป็นอย่างย่ิง  ใน
วนัรุ่งขึน้ หลวงพิบลูสงครามจงึได้เดินทางไปดกูารสอนท่ี  “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” ซึง่การมาดงูาน
ครัง้นีไ้ด้ทําให้เกิดการจดัตัง้เป็นมหาวิทยาลยัศิลปากรในเวลาต่อมา  (ชาตรี  ประกิตนนทการ. 2552: 
167-168) 
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 วนัท่ี 18 ตุลาคม  2487 ได้มีกลุ่มคนทํางานศิลปะรวมตวักันจดัตัง้องค์กรอิสระในนาม
จกัรวรรดศิลิปิน ซึง่ประกอบด้วยกลุม่คนท่ีหลากหลาย  เช่น   ช่างเขียนภาพโปสเตอร์โรงภาพยนตร์  
และยงัประกอบไปด้วยคนทํางานศิลปะท่ีผ่านการศึกษาของภาครัฐในระดบัสงู  เช่น  เหม เวชกร  
เฉลิม  นาคีรักษ์  จํารัส  เกียรติก้อง  แทน  ธีระพิจิตร  ประสงค์  ปัทมานุช  วรรณสิทธ์ิ  ปูคะวนัช  
ฯลฯ  ในระหว่าง  พ.ศ. 2487-2489 กลุม่จกัรวรรดิศิลปิน  ได้ร่วมกนัออกนิตยสารรายสปัดาห์ โดย
ให้ช่ือ  “เรืองอรุณ”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 กลุ่มจกัรวรรดิศิลปินได้จดัแสดงงานศิลปะขึน้ครัง้แรก
นับตัง้แต่เร่ิมตัง้กลุ่มในปี  2487  นับเวลารวม  10 ปีเศษ  โดยได้จัดแสดงบนพืน้ท่ีชัน้ 2 ของโรง
ภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง  กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน  ได้จดัแสดงผลงานศิลปะขึน้อีกเป็นครัง้ท่ี 2 ใน 
พ.ศ. 2498  แต่ไม่ประสบความสําเร็จเน่ืองจากเกิดไฟใหม้จึงได้ยุติไป  จึงได้จดัแสดงใหม่อีกครัง้
หนึ่งในเวลาต่อมา  ในการจดันิทรรศการครัง้นีน้บัเป็นการรวมผลงานศิลปะท่ีหลากหลายรูปแบบ
ของศิลปินนัน้หลากหลายมากท่ีสดุประกอบด้วย  ศิลปินอาชีพ ศิลปินสมคัรเล่น  ศิลปินภาพถ่าย  
และผลงานศิลปะของนกัศกึษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร  ผลงานของศิลปินและนกัศกึษาเหลา่นี ้
ได้สร้างสรรค์รูปแบบขึน้ใหม่เพ่ือหลีกหนีรูปแบบของศลิปะแบบประเพณีนิยม มาเป็นแนวศิลปะใน
แนวสจันิยมจึงเป็นรูปแบบศิลปะตามแนวทางตะวนัตก  แม้ว่าภาพผลงานดงักล่าวจะนําเสนอ
เร่ืองราวเก่ียวกับวิถีดํารงชีวิตของคนไทยท่ีสามารถเข้าใจได้  แต่ผู้ ชมก็ยงัคิดว่ารูปแบบเป็นงาน
ศลิปะสมยัใหมม่ากเกินไปยงัยอมรับไมไ่ด้   

สถานการณ์ลักษณะนีชี้ใ้ห้เห็นว่า การปรับตัวยอมรับศิลปะตามแนวทางยุโรป และ
ตะวันตกนัน้มียังน้อยมาก สาเหตุหลัก ๆ ก็คือ คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เคยเห็นลักษณะรูปแบบ
ผลงานศิลปะ ยงัไม่มีความรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัผลงานศิลปะมากนกัยงัไม่สามารถแยกแยะประเภท
ผลงานศลิปะมีประเภทใดบ้างและเป็นอยา่งไร หากแตย่งัคงมีความช่ืนชอบผลงานศลิปะท่ีสร้างขึน้
ด้วยความชํานาญของช่าง  และให้หากผลงานชิน้ใดตนเองมีความรู้สกึว่าสวยงามถกูใจ ก็จะถือว่า
ผลงานชิน้นัน้ ๆ เป็นผลงานศิลปะแล้วโดยไม่ได้สนใจเร่ืองราวท่ีนําเสนอ  ไม่สนใจเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ว่าได้มีการพัฒนาหรือไม่  เม่ือได้เห็นครัง้แรกก็ปฏิเสธและไม่อยากเรียนรู้อีกเลย  
ถึงแม้ว่าในปี  พ .ศ .2492 กรมศิลปากรได้จัดให้ มีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติขึน้  ด้วยมี
วตัถปุระสงค์ท่ีจะยกระดบัความรู้ของไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในศลิปะสมยัใหมก็่ตาม 
 ปัญหาดงักล่าวนีอ้าจกลา่วสรุปพอสงัเขปได้ว่า  เป็นเหตอุนัอาจเกิดจากคา่นิยมของไทย
แตด่ัง้เดิม  ด้วยวิถีชีวิตและความเป็นอยู่นัน้ผกูพนัอยู่กบัวดัอยู่กบัศาสนา  การเรียนและการฝึกฝน
ศิลปวิชาการต่าง ๆ ยงัใช้วดัเป็นสถานศกึษา  การสอนก็สอนโดยพระสงฆ์  ชีวิตส่วนหนึ่งจึงอยู่ใน
วดั  การรับรู้เกิดจากการเห็นผลงานศิลปะตา่ง ๆ ท่ีปรากฎอยู่ในวดั ตัง้แตจิ่ตรกรรม ประติมากรรม 
รวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมล้วนได้รับการเรียนรู้บม่เพาะมาจากวดั ประสบการณ์เหลา่นีไ้ด้ถกูสัง่
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สมอยู่ในความรู้สกึ  ทําให้เกิดความผกูพนักบัรูปแบบศิลปะแบบไทยและประการสําคญัประชาชน
สว่นใหญ่ของประเทศไมไ่ด้รับการสอนและการเรียนอย่างเป็นระบบ  การรับรู้เร่ืองศลิปะด้านตา่ง ๆ 
รวมถึงศปิะจากตา่งประเทศในแถบยโุรป  จงึทําให้ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ศลิปะอยา่งถกูต้อง 
 เจตนา  นาควชัระ  ได้กล่าวแสดงความเห็นในบทความวิชาการจากหนงัสือ ศิลปะส่อง
ทาง  ได้ชีใ้ห้เห็นถึงความจริงของแตด่ัง้เดมิของศลิปกรรมด้านทศันศลิป์ของไทยโดยกลา่ววา่ 
 

 เราคงปฏิเสธไมไ่ด้วา่รากเดิมของทศันศิลป์ไทยผกูอยู่กบัพระศาสนา  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัพทุธ
ศาสนา  แม้จะมีผู้กลา่วว่าช่างไทยโบราณสว่นใหญ่สร้างงานตามท่ีได้รับมอบหมายมาหรือมีผู้สัง่ให้ทํา  
แต่การสร้างงานในลกัษณะนีก็้มิได้จํากดัจินตนาการสร้างสรรค์หรือปัจเจกลกัษณ์ของช่างไทย  เพราะ
การปรับสาส์นแห่งธรรมมะซึ่งอาจมีลกัษณะเชิงนามธรรมสงูให้เป็นรูปธรรมท่ีประชาชนคนทัว่ไปจะ
เข้าใจได้นัน้  ต้องการความสามารถในการคิดไตร่ตรองในระดบัท่ีสงูมากเช่นกนั  กลา่วได้วา่ช่างไทยแต่
เดิมมาถกูกํากบัและกําหนดให้เป็นผู้ ตีความพระธรรมคําสอนอยู่ตลอดเวลา  ต้องหมกมุ่นอยู่กบัโลก
แห่งความคิดที่ผกูอยู่กบัความเป็นไปของโลกและจกัรวาล  ของการต่อสู้ ระหว่างธรรมมะกบัอธรรม  
ของหน้าท่ีเชิงสัง่สอนซึง่พวกเขาต้องการทําเคียงคูไ่ปกบัผู้ นําทางปัญญาของสงัคมคือพระเถระ 
 การท่ีได้สมัผสักบัวฒันธรรมตะวนัตกหาได้เป็นการหลงเสน่ห์ของสิ่งแปลกใหม่ไม่  แต่เป็นการ
ตอกยํา้และเสริมหลักการดัง้เดิมท่ีช่างไทยยึดมั่นอยู่แล้วด้วยศรัทธา  คําขวัญภาษาละติน  “ars 
linga,vita brevis”  ซึ่งครูฝร่ังรุ่นแรกของศิลปินไทยตีความว่า  “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสัน้”  (อนัต่างจาก
การตีความของมหากวีเกอเธ่ท่ีว่า  “ศิลปะวิทยาการไพศาลนกั  ชีวิตนีส้ัน้กว่าจะเรียนได้จบ”)  เป็นการ
สร้างความมัน่ใจให้แก่วงการศิลปะใหม่ของไทยว่า  ศิลปินมีบทบาทและหน้าท่ีอนัสําคญัย่ิง  เพราะ
จําเป็นมุ่งสร้างงานท่ีจะต้องเอาชนะความฝันแปรของโลกท่ีเกิดขึน้ในกระแสของกาลเวลา  มรดกทาง
วฒันธรรมของตะวนัตกท่ีเน้นความยิ่งใหญ่ของศิลปะ  และในบางกรณียกงานศิลปะไว้สงูเทียมศาสนา
นบัได้วา่เป็นแรงดลใจอนัสําคญัให้แก่ทศันศิลปินไทย (เจตนา  นาควชัระ. 2546: 305-306) 
 

 การเปล่ียนแปลงและพฒันาทางศิลปะทัง้ก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองใน
ปี พ.ศ.2475  มีเหตกุารณ์สําคญันํามาสูก่ารเปล่ียนแปลงและพฒันาพอสรุปได้ดงันี ้

การเขียนภาพในแบบ 3 มิติ  คือมี 3 ระยะ ใกล้  กลาง  ไกล  และได้มีการนําสีนํา้มนัมาใช้
แทนสีฝุ่ นตามวิธีการของเดิมของไทยซึง่มีมาแตโ่บราณ  การเขียนภาพคนหรือภาพธรรมชาติ  ต้อง
เน้นให้สดัส่วนมีความถกูต้องตามความเป็นจริง  เร่ืองราวท่ีถกูนํามาสร้างสรรค์เป็นภาพจิตรกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ชาติไทยสมยัอยุธยา  โดยเน้นประวตัิศาสตร์การทํา
สงครามของพระนเรศวรเป็นหลกั  ซึง่การเขียนในลกัษณะเสมือนจริงนีห้ากนบัจากสมยัรัชกาลท่ี 4 
ถือว่าเป็นการเร่ิมต้นท่ียงัเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ  ซึง่ยงัเป็นท่ีถกเถียงและต่ืนเต้นกนัมากอยู่ใน
หมูป่ระชาชนไทย  จากจดุเร่ิมต้นของขรัว อินโขง่  ผา่นระยะเวลามาถึง 4 รัชกาล  ศลิปะในประเทศ



111 

ไทยเร่ิมเปล่ียนไปตามสมยั  เน่ืองด้วยมีครูชาวอิตาเล่ียนมาทําการสอนประกอบกบันกัศึกษาไทย
ได้ไปศกึษาศิลปะในตา่งประเทศมากขึน้  จึงได้นําความรู้มาเผยแพร่ในแวดวงการศกึษาศลิปะของ
ไทย  ทําให้คนไทยเร่ิมต่ืนตวัและยอมรับศลิปะแนวตะวนัตกกนัได้มากขึน้ 
 ในปลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ในปี พ.ศ.2476  พระองค์ทรงได้
โปรดให้มีการตัง้โรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึน้  โดยมอบหมายให้อาจารย์และช่างปัน้จากอิตาลี  
เป็นผู้ วางรากฐานทางการศึกษาซึ่งก็คือ  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  หรือนายคอร์ราโด เฟโรซี   
ซึง่เป็นช่างปัน้ท่ีเข้ามารับราชการในรัชกาลท่ี 6  พระองค์ทรงครองราชย์เพียง 9 ปี  เท่านัน้  ซึง่ในรัช
สมยัของพระองค์บ้านเมืองอยู่ในสภาวะหวัเลีย้วหวัตอ่  ด้วยเหตกุารณ์ปฏิวตัิการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.2475  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองยังตามมาด้วยเหตุการปฏิวัติ
รัฐประหารยดึอํานาจกนัเองของทหาร  บ้านเมืองวุ่นวาย  พระองค์ทรงสละราชสมบตัิในปี พ.ศ.2477 
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  รัชกาลท่ี 8 ในปี พ.ศ.2485  
ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ทําการยกสถานภาพโรงเรียนประณีตศิลป์  
เป็นมหาวิทยาลยัศลิปากร  ในปี พ.ศ.2486   
 ในปี พ.ศ.2487  กลุม่จกัรวรรดศิลิปิน  ได้จดัแสดงผลงานจิตรกรรม  ซึง่ผู้ เข้าชมสว่นใหญ่
ยงัไม่เปิดใจรับผลงานแนวใหม่มากนกั  อย่างไรก็ตามปรากฎการณ์ดงักล่าวได้ถกูพฒันาด้วยการ
เรียนรู้  ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเวลาต่อมา  กลุ่มจักรวรรดิศิลปินนัน้ถือได้ว่ามีบทบาทต่อ
ความเปล่ียนแปลงอนัสําคญัอย่างยิ่ง  ความต้องการอิสระภาพในการแสดงออกเพื่อต้องการท่ีจะ
หลดุพ้นจากระบบของผู้ ท่ีมีอํานาจเหนือกว่าทางเศรษฐกิจ  ซึง่ทําการครอบงําวงการศิลปะอยู่ใน
ขณะนัน้  การต่อสู้ เรียกร้องด้วยการจดัแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ  นิตยสารรายสปัดาห์  การ
ปฏิบตักิารดงักลา่วเร่ิมได้รับการยอมรับในเวลาตอ่มาและพฒันาไปสูก่ารยกยอ่งในท่ีสดุ 
 ยา่งเข้าสูรั่ชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี  9  ในปี พ.ศ.2489  พระองค์ได้
เสด็จเถลิงถวลัย์ราชสมบตัิ  ในช่วงท่ีประเทศไทยกําลงัอยู่ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของประวตัิศาสตร์
หลายประการ  การเปล่ียนแผ่นดินจากรัชกาลท่ี 8  มาเป็นรัชกาลท่ี 9  อย่างปัจจุบนัทนัด่วน  อนั
เน่ืองมาจากการสวรรคตอย่างไม่คาดคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล  ขวญั
ของประชาชนดําดิง่สูค่วามมืดมน  ซํา้ยงัเกิดการทํารัฐประหารเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสูร่ะบบการ
ปกครองแบบเผด็จการทหาร  อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ของศิลปะแล้วในสมัยรัชกาลท่ี 9   
นีน้บัว่าเป็นการเร่ิมต้นของยคุศิลปะสมยัใหม่อย่างแท้จริงของวงการศิลปะในประเทศไทย  เพาะช่างคือ 
สถาบันท่ีถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลทางศิลปะอย่างแท้จริง  เม่ือจิตร บัวบุศย์  ได้
สําเร็จการศึกษามาจากญ่ีปุ่ น  ได้ทําการเร่ิมต้นปฏิรูปพัฒนาหลักสูตรศิลปศึกษาระดับกลาง   
ให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงของโลก  และปพืูน้ฐานศิลปศกึษาสมยัใหม่ให้แก่โรงเรียนเพาะช่าง  
จงึสามารถผลติบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาจนถึงปัจจบุนั 



112 

6.  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการด้านจติรกรรมในประเทศไทย 
 การเปล่ียนแปลงทางด้านศิลปกรรมในประเทศไทย  กล่าวโดยเฉพาะด้านจิตรกรรม   
โดยจิตรกรรมไทยแต่เดิมนัน้เป็นการเขียนภาพในลกัษณะแสดงรูปและพืน้เป็นสําคญั  ไม่แสดง
เร่ืองของแสงและเงา  เทคนิควิธีการสร้างสรรค์นัน้กล่าวโดยรวมแล้วจะมีสองวิธีการท่ีเป็นหลกั   
พบได้โดยทัว่ไป  วิธีท่ีหนึ่ง  คือการระบายสีพืน้เพียงสีเดียวไว้ก่อน  จากนัน้จึงลากเส้นแสดงรูปทรง
ต่าง ๆ เช่น รูปบุคคล  อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม  รูปสตัว์ต่าง ๆ วิธีท่ีสอง  ระบายสีสิ่งของวตัถุ
ต่าง ๆ รูปบุคคล  รูปต้นไม้  รูปสตัว์  ฯลฯ  โดยการระบายแยกเป็นสี ๆ เช่น  ต้นไม้ สีเขียว   นํา้สี
คราม  อาคารเป็นสีทอง  เคร่ืองแต่งกายของบุคคลสําคญัจนถึงพระและบุคคลทัว่ไป  จากนัน้จึง
ลากเส้นเพ่ือบอกลกัษณะของสิ่งนัน้ ๆ อย่างละเอียด พืน้ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นฝาผนงั โบสถ์ของวดั
ต่าง ๆ หรือสมุดข่อย  เร่ืองราวท่ีนําเสนอแสดงไว้ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของ พุทธประวัติ เร่ือง
ประเพณี  พิธีกรรมตา่ง ๆ  วรรณคดี  สว่นในสมดุขอ่ยนัน้จะเป็นตํารายา  ตําราการรักษาโรคตา่ง ๆ 
รวมไปถึงตําราไสยเวทย์ต่าง ๆ เช่น  ตําราโหราศาสตร์  ตํารา การทําเสน่ห์ยาแฝด เป็นต้น  ภาพ
จิตรกรรมท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ในปัจจบุนันีส้่วนใหญ่จะไม่ค่อยสมบรูณ์มากนกั  เน่ืองจากการผ่าน
วนัเวลาท่ีเน่ินนานจึงผกุร่อนไปตามกาลเวลา  ปัญหาการชํารุดของภาพจิตรกรรมไทยเกิดจากภยั
ธรรมชาติ  ภยัจากฝีมือมนุษย์  ภยัจากธรรมชาตินัน้ เช่น ความชืน้ของพืน้ผนงั  ทําให้สีหลดุร่อน  
โดนแสงแดดและนํา้ฝนเป็นเวลานานจนสีซีดจางจนลบเลือน  ผุพงั เป็นต้น  ส่วนท่ีเกิดจากฝีมือ
ของมนษุย์  เช่นการทําสงคราม  เผาอาคารสถานท่ี  การรือ้ถอนอาคารสถานท่ีแล้วสร้างใหม่ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัท่ีมีอยูก็่ถกูทําลายไปด้วย  เป็นต้น   
 ในสมยักรุงศรีอยธุยา  เป็นศนูย์กลางการปกครองนัน้ประเทศไทย  หรือสยามประเทศใน
ขณะนัน้นับได้ว่าเจริญรุ่งเรืองครบทุก ๆ ด้าน  ครัน้เม่ือสิน้สดุกรุงศรีอยธุยาแล้ว  จึงมาถึงยุคกรุง
ธนบรีุ  แตย่งัอยู่ในช่วงการฟืน้ฟปูระเทศซึง่เป็นยคุสัน้ ๆ เม่ือยา่งเข้าสูส่มยักรุงรัตนโกสินทร์เป็นราช
ธานีหรือเป็นศูนย์กลางการปกครอง  การสร้างเมืองใหม่จึงต้องกระทําไปพร้อมกันในทุกๆ ด้าน  
กล่าวถึงด้านศิลปกรรมนัน้ กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับเอาอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยามาครบทุกด้าน  
เช่น ด้าน สถาปัตยกรรม (Architecture) ประติมากรรม(Sculpture) วรรณกรรม(Literature) ด้าน
ดนตรี(Music and Drame)  รวมถึงด้านจิตรกรรม(Painting) 
 
 อิทธิพลสมยัอยธุยาท่ีได้สง่ผลมาสูศ่ลิปะสมยัรัตนโกสนิทร์  เสฐียร  โกเศศ  กลา่ววา่ 
 

 สมัย รัตน โกสินท ร์ยั ง มี ภ าพ จิตรกรรม ท่ี งาม  ๆ  เห ลือ เป็ นตัวอย่ างอยู่ ท่ี วัดสุทัศ น์ ฯ   
วดัสวุรรณาราม  วดัดสุิตาราม  วดัระฆงัฯ  และท่ีพระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์  ภาพจิตรกรรมเหล่านีส้ร้างขึน้
ในสมัยรัชกาลท่ี 1 ท่ี 2 และท่ี 3  วัดเก่าสมัยรัตนโกสินทร์สร้างขึน้ในระยะเวลาต่อมาจากเม่ือ
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พระนครศรีอยธุยาถกูทําลายแล้วไม่สู้ ช้านกั  เพราะฉะนัน้จงึอาจคิดเห็นได้ว่า  ศิลปะทางจิตรกรรมและ
ทัง้สถาปัตยกรรมก็คงดําเนินรอยตามแบบอย่างของสมยัอยธุยา  ย่ิงกว่านีเ้ราอาจจะถือเอาได้ว่าจิตร
กรของอยธุยาอาจมาทํางานศิลปะต่อท่ีกรุงเทพฯ ก็ได้  เพราะฉะนัน้ภาพจิตรกรรมท่ีงาม ๆ ของสมยั
รัตนโกสนิทร์ระยะต้น ๆ ควรจะถือได้วา่เป็นผลติกรรมขัน้คลาสสกิของศิลปะนี ้
 เม่ือศึกษาพิจารณาภาพจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  แล้วเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมท่ีวัด     
พุทไธสวรรย์  จังหวดัอยุธยา  จะสงัเกตได้ว่าแบบวิธีแสดงของภาพจิตรกรรมซึ่งคล่ีคลายเจริญเต็มท่ี
แล้วนีไ้ม่มีอิทธิพลของจีนปนอยู่เลย  ถ้าพิจารณาโดยละเอียด  จะเห็นว่าจิตรกรผู้วาดภาพเหลา่นีไ้ด้รับ
ความบนัดาลใจจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นของจริง  องค์ประกอบแห่งภาพแต่ละเร่ือง  แทบจะกล่าวได้ว่า
นํามาจากเร่ืองเก่ียวกบัพระมหากษัตริย์  ศาสนา  และชีวิตสามญัของชาวไทย  ภาพเหลา่นีอ้าจวาดขึน้
ตามวิธีท่ีกําหนดนิยมเป็นประเพณี  (convention)  ก็ได้  แต่ลกัษณะภาพอนัเก่ียวด้วยสิ่งก่อสร้างทาง
สถาปัตยกรรมเคร่ืองแต่งกาย  พิธีเน่ืองด้วยประเพณี  ภาพเก่ียวกับความเป็นอยู่ประจําวนัและภาพ
เก่ียวกบัธรรมชาติเหล่านีว้าดขึน้ตามลกัษณะแห่งของจริง  ลกัษณะพิเศษของภาพจิตรกรรมไทยอีก
อยา่งหนึง่(เสฐียร  โกเศศ. 2517: 46-48) 
 

 แต่ไม่ได้หมายความว่าศิลปะด้านจิตรกรรมนัน้จะเป็นของไทยแท้ โดยปราศจากอิทธิพล
ของศิลปะประเทศอ่ืนแต่อย่างใด  เน่ืองจากประเทศได้มีการติดต่อสมัพนัธ์กับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมี
อาณาเขตใกล้เคียง  เช่น  เขมร  พม่า  ลาว  เวียดนาม  หรือแม้กระทั่งประเทศจีน  และอินเดีย  
อิทธิพลศลิปะจากประเทศเหลา่นีไ้ด้ผสมผสานกนัอยูใ่นศลิปะของไทย  ศลิปะในประเทศไทยนัน้จึง
ไม่ได้แตกต่างไปจากศิลปะของประเทศอ่ืน ๆ ในโลก เน่ืองจากศิลปะเป็นภาษาสากลท่ีทุกคน
สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความหมายร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะศิลปะในด้านของ
เสียงสีและภาพ  ศลิปะในแตล่ะประเทศท่ีเป็นศลิปะประจําชาตนิัน้จะมีลกัษณะเฉพาะของประเทศ
นัน้ ๆ ประเทศไทยนัน้นอกจากมีมีศิลปะภาพจิตรกรรมไทยเป็นเอกลักษณ์แล้ว  ความเป็น
เอกลกัษณ์ของศิลปะประจําชาติไทยนัน้ยงัมีหลากหลายประเภททัง้ด้านดนตรี  สถาปัตยกรรม  
ประตมิากรรม  ศลิปะการตอ่สู้  เช่น  มวยไทย  เป็นต้น  กลา่วโดยเฉพาะด้านจิตรกรรมไทยนัน้ จลุทศัน์  
พยาฆรานนท์  อธิบายความหมายและความเป็นเอกลกัษณ์ของจิตรกรรมไทยวา่  
 

 งานจิตรกรรมไทยเป็นงานสร้างสรรค์ทางศิลปะด้วยการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็น
รูปภาพเพ่ือส่ือความหมายก่อให้เกิดความรู้สกึยอมรับ  ความพงึพอใจและมีความสขุ การเขียนรูปภาพ
จิตรกรรมในประเทศไทย  นบัแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบนัมกัเขียนขึน้เพ่ือนํามาใช้อธิบายพรรณนา  
หรือลําดับเร่ืองราวเก่ียวกับศาสนา  โดยเฉพาะเก่ียวกับพุทธประวัติ  การพรรณนาและลําดับเร่ือง
อดีตชาติพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเม่ือยงัเสวยชาติเป็นพระโพธิสตัว์หรืออธิบายความเช่ือและเหตผุลแห่ง
หลกัธรรมต่าง ๆ ให้แสดงพฤติกรรม  และความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนไทย  โดยสามารถจําแนกออก
ได้เป็นประเภทตา่ง ๆ ดงันี ้
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  1.  เร่ืองเก่ียวกับพระพุทธศาสนา  เช่น  พระพุทธประวัติ  เร่ืองทศชาติไตรภู มิพระร่วง   
เป็นต้น  รูปภาพแสดงเร่ืองราวและเหตกุารณ์เหล่านีม้กัจะเขียนรูปภาพ  ขนาดใหญ่เต็มพืน้ท่ีฝาผนัง
ภายในพระอโุบสถ 
 2.  เร่ืองเก่ียวกับขนบธรรมเนียมและประเพณี  เขียนขึน้เพ่ือแสดงรูปแบบของความเช่ือใน
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีถือปฏิบติัในเวลานัน้ให้คนทัง้หลายได้รู้เห็น  เข้าใจและปฏิบติัได้ถกูต้อง  
เช่น ประเพณีตา่ง ๆ ท่ีมีใน 12  เดือน  ประเพณีเก่ียวกบัชีวิต  เป็นต้น 
 3.  เร่ืองเก่ียวกับวิชาการ  เป็นตําราความรู้ต่าง ๆ ในเมืองไทยแต่ก่อนท่ีทําเป็นสมุดมีรูปภาพ
ประกอบ  เพ่ือแสดงตวัอย่างให้เห็นชดัเจน  เช่น  ตําราฟ้อนรํา  ตําราดแูมว  ตําราชกมวย  ตําราพิชยั
สงคราม  เป็นต้น 
 4.  เร่ืองเก่ียวกับวรรณคดี  ในสมัยก่อนคนท่ีไม่รู้หนังสือมีอยู่มาก  ดังนัน้การใช้รูปภาพเขียน
ลําดับความจากวรรณคดีเร่ืองต่าง ๆ ช่วยทําให้คนทั่วไปสามารถรับรู้  และประจักษ์ในคุณค่าแห่ง
วรรณคดีได้  วรรรณคดีเร่ืองท่ีนิยมนํามาเขียนเป็นรูปภาพ   มีอยู่หลายเร่ืองด้วยกัน   อาทิเช่น  
รามเกียรต์ิ  อิเหนา  สงัข์ทอง  เป็นต้น 
 5 .  เร่ืองราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์  ซึ่งนิยมเขียนขึน้มาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็น 
เร่ืองเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ น้ ในประวัติศาสตร์สมัยต่าง  ๆ  เช่น   พงศาวดาร  สมัยกรุงศรีอยุธยา   
พระราชประวติัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  พระราชประวติัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ทรงยทุธหตัถี  เป็นต้น  (จลุทศัน์  พยาฆรานนท์. 2554: 1-2) 

 
 ความเป็นเอกลกัษณ์ของจิตรกรรมไทย  หากศึกษาอย่างลึกซึง้แล้วจะพบว่าจิตรกรรม
ไทยได้พัฒนารูปแบบมาอย่างก้าวไกลและสมบูรณ์แบบ  กล่าวถึงลักษณะตัวบุคคลนัน้แสดง
ใบหน้าเพียงสามด้าน  เป็นด้านหลกั  คือ 1. ด้านตรง  2.  ด้านข้าง  3.  ด้านเพล่  หรือด้านเอียง  
ทัง้สามใบหน้านีจ้ะใช้รูปของตาในลกัษณะเดียวกนัเป็นลกัษณะของรูปตาด้านตรงโดยใช้ดวงตาดํา
บอกทิศทางของการมอง  เช่น  มองต่ํา มองสงู  มองไปข้างหน้า มองเอียงไปด้านข้าง  นอกจากนัน้
ก็มีรูปตาท่ีอยู่ในลกัษณะการหลบัตาและรูปตาในลกัษณะการก้มมอง  ลกัษณะดงักล่าวนีถื้อเป็น
ความมหศัจรรย์ของการคิดค้นรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของจิตรกรรมไทยอย่างหนึ่ง  วิบลูย์  ลีส้วุรรณ  
ได้กลา่วถึงเอกลกัษณ์ของจิตรกรรมไว้วา่ 
 

 ความเป็น เอกลกัษณ์ของจิตรกรรมไทยนัน้เป็นงานท่ีสร้างขึน้ในลกัษณะของอดุมคติมากกว่า
ความเป็นเหมือนจริง  รูปร่างท่ีเขียนก็ได้อาศัยเค้าโครงจากสิ่งท่ีมีอยู่ในชีวิตคนไทย  ไม่ว่าจะเป็น
ท่าทางของบุคคล  ประสาท  ราชวงั  อาคารบ้านเรือน  รูปสตัว์  แม่นํา้ลําธาร  ป่าดงพงพี  ก็ได้อาศยั
ธรรมชาติของสิ่งนัน้ ๆ เป็นแบบอย่าง นํามาประดิษฐ์สร้างขึน้ใหม่ตามหลกัเกณฑ์ของจิตรกรรมไทย  
โดยเขียนเป็นสีเรียบ ๆ แบน ๆ ใช้สีเข้มตดัเน้นรูปร่างสิ่งนัน้ ๆ ให้ชดัเจนขึน้  เช่น  เม่ือต้องการจะเขียน
ตวับุคคล จิตรกรจะใช้รูปแบบของคนไทยในท่านัง่  ท่าเดิน  หรือกริยาอาการของคนไทยมาเขียนแบบ
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เรียบ ๆ ด้วยสีอ่อน แล้วจึงใช้สีท่ีเข้มกว่าตดัเส้นเพ่ือแสดงหน้าตา  และรูปร่างของบุคคลให้ชดัเจนขึน้  
หรือถ้าต้องการจะแสดงให้เห็นว่าบคุคลท่ีเขียนนัน้เป็นบคุคลชัน้สงู  เป็นคนสําคญั  ก็มกัจะมีท่าทางมี
ลีลาแบบนาฏศิลป์  และตกแต่งเคร่ืองประดบั  เสือ้ผ้าอาภรณ์  ด้วยการปิดทองซึง่จะช่วยให้เกิดความ
เด่นชดัขึน้  อย่างไรก็ตามการเขียนภาพสิ่งอ่ืน ๆ ในงานจิตรกรรมไทยเป็นไปในลกัษณะนีเ้กือบทัง้สิน้ 
ลกัษณะเฉพาะอีกสิ่งหนึ่งของภาพจิตรกรรมไทย  คือ  การกําหนดภาพให้มีระยะใกล้และระยะไกล  
โดยการยกตําแหน่งของภาพให้สงูขึน้  หรือหา่งกนัออกไปโดยตําแหน่งท่ีตัง้สิ่งของต่าง ๆ ไมไ่ด้ใช้ขนาด
เลก็ใหญ่ของภาพท่ีเขียน แสดงระยะของภาพท่ีเขียนของตะวนัตก  การจดัภาพของจิตรกรรมไทยไม่ได้
คํานึงถึงความสมดลุของขนาดสิ่งของท่ีเขียนตามความเป็นจริง  หากแต่ประสงค์จะให้มีความสมัพนัธ์
กันมากกว่าความถูกต้องตามความเป็นจริง  แม้โดยทั่วไปภาพจิตรกรรมไทยจะเป็นภาพแบน ๆ  มี
เพียงสองมิติเท่านัน้ก็ตาม  แต่การจดัภาพตามแบบอย่างและกฎเกณฑ์ของจิตรกรรมไทยก็ทําให้เกิด
ความรู้สึกว่าไกลได้  โดยส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของภาพเช่น  เขียนภาพประสาท  ราชวงั  ไว้ตําสุดแต่
สว่นบนของภาพเป็นป่าเขา  แม้ขนาดของป่าเขาจะไม่แตกต่างก็ขนาดของประสาท และนํา้หนกัความ
ชดัเจนของป่าเขาก็จะมีเทา่กบัปราสาทแตตํ่าแหน่งของป่าเขาท่ีวางไว้ในสว่นท่ีอยูส่งูขึน้ไปจะทําให้รู้สกึ
ว่าป่าเขานัน้อยู่ไกลออกไป  ซึ่งท่ีทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีระยะใกล้ไกลขึน้นัน้มิได้อยู่ท่ีความชัดเจน  
และความไม่ชัดเจนของภาพท่ีปรากฏหากตําแหน่งของภาพทําให้เกิดความใกล้ไกลขึน้  ซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของภาพจิตรกรรมไทยเทา่นัน้ 
 การจดัภาพของจิตรกรรมไทยเป็นอย่างอ่อนช้อย มกัจะไม่มีเส้นท่ีตดักนัขดักนัท่ีทําให้เกิดความ
ขัดแย้งขึน้  ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของภาพไทยทําให้เกิดความเพลิดเพลินล่องลอยไปตามกลุ่มของ
ภาพ  ตามเร่ืองราวของภาพจนไม่รู้สกึขดั  และทําให้เกิดความสงบขึน้ในจิตใจอนัเป็นจดุมุ่งหมายและ
เป็นสาระสําคญัในงานจิตรกรรมทกุประเภทของไทย  ท่ีจิตรกรประสงค์ท่ีจะให้ภาพจิตรกรรมเป็นส่ือนํา
ผู้ คนเข้าสู่ความสงบ  เข้าสู่พระธรรมและเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา(วิบูลย์  ลีสุ้วรรณ.  
2528: 50-55) 
 

 จิตรกรรมไทยนัน้มีความคล้ายคลึงกบัศิลปะของประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดต่อกนั  
จึงมีความสมัพนัธ์ต่อกนัเกิดการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม  การนบัถือศาสนา  การค้าขาย  อาหาร
การกิน  วิถีชีวิตความเป็นอยู่  การเมืองการปกครอง  ประเพณีต่าง ๆ สภาพภมูิประเทศลกัษณะ
เดียวกนั  การสร้างสรรค์ศิลปะจึงมีความคล้ายคลึงกนัทุกแขนง  ตัง้แต่จิตรกรรม  ประติมากรรม  
สถาปัตยกรรม  ดนตรี  ฯลฯ  ซึ่งได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน  ศิลปกรรมในประเทศไทยตัง้แต ่
สมยัอดีตท่ีผ่านมานัน้  ส่วนใหญ่จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาหนงั  และประติมากรรมทัง้การปัน้ปูน  
การหล่อ  การแกะสลกั  เร่ืองราวหลัก ๆ ท่ีแสดงในภาพผลงานศิลปะส่วนใหญ่นัน้จะเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัพทุธศาสนา  วิถีการดํารงชีวิต  ประเพณี  เทศกาล  พิธีกรรมในวาระตา่ง ๆ  พระราชกรณีย
กิจของพระมหากษัตริย์  บคุคลสําคญัของประเทศทัง้ด้านศาสนา  และด้านการเมือง  การปกครอง  
ท่ีเกิดขึน้ตามแตล่ะยคุสมยันัน้ ๆ 
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 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยยังคงมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปแม้จะอยู่ใน 
ประเทศไทยด้วยกนัแตกตา่งกนัด้วยลกัษณะของภมูิประเทศ  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   
ความเช่ือ  การแต่งกาย  ฯลฯ  เช่น  รูปแบบจิตรกรรมไทยของภาคเหนือนัน้ มี เอกลักษณ์ 
ของภาคเหนือซึ่งแจกต่างจากจิตรกรรมของภาคกลางอย่างเด่นชัด แต่กระบวนการสร้างสรรค์ 
และเทคนิควิธีการรวมถึงเร่ืองราวยงัคงเป็นรูปแบบเดียวกนัทัว่ทกุภาคของประเทศ  การสร้างสรรค์
ภาพจิตรกรรมไทย  ได้เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบบ้างตามความคิดของช่างซึ่งเป็นไปตาม 
สมัยนิยม  การเปล่ียนแปลงนีไ้ด้เกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอตามยุคสมัยของการปกครอง  ตัง้แต ่
สมยัสโุขทยั  อยธุยา  ธนบุรี  เม่ือมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานจิตรกรรม
ฝาผนงัจงึเร่ิมเดน่ชดัขึน้  เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  รัชกาลท่ี 4  แห่งราชวงศ์จกัรี  
พระองค์ทรงได้ขยายขอบเขตของการศกึษาออกไปทางซีกโลกตะวนัตก  การติดต่อส่ือสารกบัข่าว
ตะวันตกนีเ้องได้นํามาซึ่งการเปล่ียนแปลงรูปแบบของประเทศในหลาย ๆด้านโดยเฉพาะด้าน
จิตรกรรม  วิยะดา  ทองมิตร  กลา่วถึงขรัวอินโขง่วา่ 
 

 ขรัวอินโข่ง เป็นจิตรกรท่ี มี ช่ือเสียงและเด่น ท่ีสุดในสมัย รัชกาลท่ี  4 นี  ้อาจกล่าวได้ว่า  
ขรัวอิน โข่ งเป็น จิตรกรท่ี ใกล้ ชิด เบื อ้งยุคลบาทของรัชกาล ท่ี  4  เป็นอย่างมาก  ดังนั น้ท่ าน 
จึงสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเนือ้หาสาระเร่ืองราวเก่ียวเน่ืองกบัรัชกาลท่ี 4 โดยตลอด ความใกล้ชิดกันนัน้
อาจมีแต่ครัง้รัชกาลท่ี  4  ทรงผนวชอยู่  และขรัวอินโข่งก็บวชเป็นพระเช่นกนั  คงได้มีโอกาสได้พบปะ
กนัแต่ครัง้นัน้  และแม้กระทัง่รัชกาลท่ี  4  จะเสด็จขึน้ครองราชย์แล้ว ก็ยงัคงเรียดใช้ขรัวอินโข่งอยู่เน่ือง ๆ 
ดงัปรากฏความจริงท่ีว่า ไม่ว่าพระองค์จะ ไปสร้างหรือปฏิสงัขรณ์พระอารามแห่งใด  ก็มกัจะโปรดให้
ขรัวอินโข่งวาดภาพจิตรกรฝาผนังประดับอาคารสถานท่ีนัน้ ๆ นับว่าขรัวอินโข่งเป็นจิตรกรท่ีใกล้ชิด 
และมีฝีมือเป็นท่ีพอพระราชหฤทยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัเป็นอย่างมาก  (วิยะดา 
ทองมิตร. 2522: 14)   

 
 ขรัวอินโข่ง ได้รับอิทธิพลจากภาพผลงานศิลปะของยุโรป จากส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆรวมถึง
ภาพพิมพ์ท่ีเป็นสลากติดมากบักลอ่งสินค้า  ตลอดจนจากหนงัสือ  และการศกึษาจากมิชชนันารีท่ี
เข้ามาทําหน้าท่ีสอนและเผยแพร่ศาสนา  ภาพจากส่ือสิง่พมิพ์และจากหนงัสือเหลา่นีมี้รูปแบบภาพ
ต่าง ๆ ท่ีมาจากตะวนัตกซึ่งมีความแตกต่างกบัภาพศิลปะจิตรกรรมฝาผนงัของไทยอย่างเด่นชดั  
คือ  การแสดงลกัษณะ 3 มิติ  แสดงความใกล้ไกล ด้วยขนาดใหญ่เล็กในลกัษณะของหลกัวิชาภมูิ
ทศัน์  (Perspective)  แสดงแสงและเงา แสดงลกัษณะรูปทรงของวตัถตุา่ง ๆ ท่ีประกอบอยู่ในภาพ
ให้ดูสมจริงตามตาเห็น  ขรัวอินโข่งได้ยึดแนวทางและรูปแบบดงักล่าวนีม้าประยุกต์  สร้างสรรค์
ศิลปะ  จิตรกรรมฝาผนงัแบบไทยผสม  ภาพผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโข่งจึงแสดงลกัษณะของ
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ภาพ 3 มิต ิ คือ  แสดงมิติใกล้  กลาง  ไกล แสดงลกัษณะใกล้ใหญ่ไกลเล็ก  ใกล้มีรายละเอียดและ
ลดหลัน่กนัไปตามระยะท่ีมองเห็น  และแสดงแสงและเงา คอ่นข้างเดน่ชดั วิยะดา ทองมิตร กลา่ววา่ 
 

 ขรัวอินโข่งจดัว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกท่ีนําเอาทศันียวิสยัแบบ 3 มิติ  (three dimensions) มา
ใช้เขาวาดภาพโดยไม่เน้นเส้นแบบศิลปินรุ่นก่อน  แต่กลบัไปให้ความสําคญัและเน้นที่แสงเงา  แบบ
ภาพวาดทางยโุรปทําให้ภาพมีความลึก  แม้ว่าทศันียวิสยัของขรัวอินโข่งจะไม่เป็นทัศนียวิสัยท่ี
สมบรูณ์แบบท่ีสดุเพราะมีภาพบางภาพยงัไม่ถกูต้องด้วยหลกัทศันียวิสยัแบบ 3 มิติ  เร่ืองนีน้บัว่าเป็น
เร่ืองท่ีควรให้อภยัเพราะเขาเป็นคนแรกท่ีนําเอาเทคนิคการวาดภาพแบบตะวนัตกมาใช้ (วิยะดา  ทองมิตร. 
2522: 25) 
 

 ภาพผลงานของขรัวอินโข่งมีทัง้ภาพปริศนาธรรมและภาพการเล่าเร่ือง  ภาพท่ีมีช่ือเสียง
และยงัสมบรูณ์อยูม่ากนัน้ เช่น ภาพสําเภาใหญ่ ภาพบวับานอยูก่ลางสระ ภาพสนามม้า ภาพบดิา
กําลงัให้ทรัพย์แก่บตุรธิดาท่ีพระอโุบสถวดับวรนิเวศวิหาร  ภาพบวับานอยู่กลางสาระท่ีพระอโุบสถ
วดับรมนิวาส  ภาพการไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี  ท่ีอุโบสถ วดัมหาสมณาราม เพชรบุรี 
เป็นต้น  
 ในอดีตก่อนยคุสมยัของ ขรัวอินโขง่นัน้การวาดภาพระบายสีในงานจิตรกรรมไทยนิยมใช้
สีกนัเพียงไม่ก่ีสี  เช่น สีดํา  สีขาว  สีแดง  สีสว่นใหญ่ได้มาจาก  ดิน ยางไม้  หรือเขม่าควนัไฟ  เม่ือ
ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 พระองค์ได้มีการแลกเปล่ียนการ
ค้าขายสินค้ากบัต่างประเทศมากขึน้โดยเฉพาะประเทศจีน  จากการนีจ้ึงได้มีการนําสีเข้ามา  เช่น  
สีเหลือง  สีคราม  สีเขียว  สีชาด  เป็นต้น  อยา่งไรก็ตามถึงแม้จะมีสีให้เลือกใช้เพิ่มมากขึน้  แตข่รัว
อินโขง่  ก็ไมไ่ด้สนใจท่ีจะเปล่ียนไปใช้สีชนิดใหมม่ากนกั  วิยะดา  ทองมิตร กลา่ววา่ 
 

 ขรัวอินโข่งจะใช้สีประเภทสีเอกรงค์ (monochrome)  สีท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ  สีนํา้เงินเข้ม  สี
นํา้ตาล  นอกนัน้ก็ใช้สีอ่อน ๆ เช่น สีฟ้า  สีชมพู  สีขาว  ฯลฯ  การใช้สีเอกณรงค์นีจ้ะทําใหภาพมีการ
กลมกลืน  เพราะไม่มีการใช้สีท่ีขดักนัอยา่งมาก  ทําให้ภาพมีบรรยากาศสลวั ๆ ทมึ ๆ ชวนให้เพ้อฝันไป
ตามอารมณ์ท่ีศิลปินต้องการ  มีพืน้ส่วนใหญ่เป็นสีเข้ม  ดงัเช่นภาพเขียนในวดับวรนิเวศฯ  เคร่ืองแต่ง
กายของชายหนุ่มมกัจะเป็นสีนํา้เงินเข้มและขาว  ส่วนกระโปรงของหญิงสาวจะใช้สีชมพ ู สีฟ้าอ่อน ๆ 
มองดเูป็นสว่นท่ีออ่นหวานซ้อนแทรกอยูใ่นความมืดสลวั  ลาง ๆ เลือน ๆ 
 นอกจากจะใช้สีเอกรงค์  ซึง่จะทําให้ภาพเขียนประสานกลมกลืนเป็นอย่างดีแล้ว  ขรัวอินโข่งยงัมี
อจัฉริยะในการควบคมุการเขียนสีมากให้ดนู้อย  เช่น  ภาพวาดทําผนงัด้านทิศตะวนัตกของมณฑปวดั
พระงาม  อยธุยา  ท่ีเป็นรูปสระโบกขรณี  ภายในสระมีดอกบวัและใบบวัชชู่ออยู่ในสระ  สีในภาพนัน้
ถกูครอบงําด้วยสีนํา้เงินและเทา  แต่ใบบวักลบัมีสีเขียวจาง ๆ ผสมสีเทา  ทําให้ใบบวันัน้สว่างเป็นจดุเด่น 
(intensity)  เรืองออกมาจากสระ (วิยะดา  ทองมิตร. 2522: 25-26) 
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 จากการเปล่ียนแปลงรูปแบบภาพจิตรกรรมฝาผนงัดงักล่าวนีทํ้าให้ความคิดของกลุม่คน
ท่ีมีความคุ้นเคยและนิยมชมชอบใจศิลปกรรมฝาผนงัตามแบบขนบนิยม  ไม่เห็นด้วยและคดัค้าน  
อํานาจ  เย็นสบาย  ได้กลา่วถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จากกลุม่คนเม่ือเห็นความเปล่ียนแปลงลกัษณะ
รูปแบบภาพจิตรกรรมไทยของขรัวอินโขง่โดยกลา่ววา่ 
 

 เม่ือขรัวอินโข่งรับอิทธิพลบางประการของศิลปกรรมตะวนัตกมาพฒันาและปรับปรุงผลงานของ
ตนก็ย่อมท่ีจะได้รับการต่อต้านหรือปฏิเสธจากกลุ่มคนท่ียึดแบบแผนและปฏิเสธการเปล่ียนแปลง 
จนถึงขัน้ให้มีการร้องเรียนลบผลงานภาพเขียนของขรัวอินโข่งทิง้ก็ยงัมี  แต่เน่ืองจากสภาพแวดล้อม
ขณะนัน้เป็นช่วงเวลาท่ีผู้ นําของประเทศตลอดจนข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่หลายฝ่ายต่างเข้าใจสถานการณ์
ทางการเมืองระหว่างประเทศ  ต่างรับรู้และยอมรับว่าจะต้องมีการพฒันาและปรับปรุงตนเอง  ดงันัน้  
แม้งานพฒันางานภาพจิตรกรรมฝาผนงัของขรัวอินโข่งจะสร้างความขดัแย้งให้เกิดขึน้กบัคนส่วนหนึ่ง 
แต่ก็ถือว่า  แนวทางการพัฒนาผลงานมีความกลมกลืนไปกับการกําหนดทิศทางของผู้ นําและของ
ประเทศชาติในช่วงระยะเวลานัน้ (อํานาจ  เยน็สบาย. 2535: 8) 
 

 นอกจากนีอํ้านาจ  เย็นสบาย  ยงัได้กลา่วสรุปการพฒันาและการรับอิทธิพลบางประการ
ผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโขง่ไว้วา่ 
 

 สําหรับผลงานของขรัวอินโข่งนัน้แท้ท่ีจริงก็มีกรพฒันาการมาโดยตลอด  โดยเฉพาะการเร่ิมต้นก็
เป็นการฝึกฝนทํางานตามแบบขนบนิยม  ดงัปรากฎภาพร่างหน้าคนหน้าลิงในสมดุข่อย   ซึง่แต่เดิมนัน้ 
การฝึกฝนเขียนกนก นารี  กระบ่ี  คชะ  นัน้  ถือเป็นแบบแผนหนึ่งในการเขียนภาพไทยนอกจากนัน้  
สงัคมไทยกับพุทธศาสนาก็มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด  จึงทําให้ปรากฏหลกัฐานของความสมัพันธ์
ดงักล่าวมากมาย  โดยเฉพาะความสมัพนัธ์ในข้อนี ้ ขรัวอินโข่งก็ได้สะท้อนออกมาในภาพเขียนการไป
นมสัการพระพทุธบาทสระบรีุ  ท่ีผนงัโบสถ์วดัมหาสมณาราม  จงัหวดัเพชรบรีุ  ตลอดจนภาพเร่ืองราว
อ่ืน ๆ ตา่งก็เก่ียวพนักบัพทุธศาสนาอยา่งใกล้ชิด 
 อย่างไรก็ตาม  ภาพเขียนชดุนีแ้ม้จะเร่ิมแสดงให้เห็นว่า  มีอิทธิพลบางประการเกิดขึน้ในผลงาน
ของขรัวอินโข่งแล้ว  เช่น  สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะเดินทางเฉพาะในภาพ  การไปสืบศาสนาท่ีเกาะ
ลงักา  แต่เม่ือพิจารณาภาพผลงานโดนส่วนรวม  ลักษณะภาพเขียนตามแบบขนบนิยม  ก็ยังคงมี
บทบาทโดดเด่นเป็นด้านหลกัอยู่  ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนภาพคน  การตัดเส้น  การไม่เน้นแสงเงา  
ลกัษณะของภาพคนยงัเป็นภาพเขียนท่ีให้ความรู้สึกเป็นภาพแบน  การกําหนดโครงสี  ตลอดจนการ
สะท้อนแบบวิธีการดําเนินชีวิตของชาวบ้าน  เหล่านีล้้วนแสดงลักษณะเฉพาะของจิตรกรรมแนว
ประเพณีของไทยออกมาให้เหน็อยา่งชดัเจน(อํานาจ  เยน็สบาย. 2535: 9) 
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 วิรุณ ตัง้เจริญ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี ได้สรุปว่า
งานจิตรกรรมของขรัวอินโขง่ซึง่รับกระแสอิทธิพลจากศลิปะตะวนัตกนัน้สรุปได้ 3 ลกัษณะ ดงันี ้
 

 1.  ลกัษณะท่ีเป็นจิตรกรรมแบบประเพณีของไทย เป็นงานท่ีเขียนรูปบคุคลด้วยสีแบนๆ ตดัเส้น
รูปอาคารบ้านเรือนเป็นเส้นระดบัหรือเส้นเอียงท่ีขนานกนั มีการใช้แสงเงาเพียงเล็กน้อย ในส่วนท่ีเป็น
ต้นไม้ โขดหิน ภูเขา และท้องฟ้า งานลกัษณะนีไ้ด้แก้จิตรกรรมบนผนงัพระอโุบสถวดัมหาสมณาราม 
จงัหวดัเพชรบรีุ 
 2.  ลกัษณะท่ีเป็นจิตรกรรมแบบประเพณีของไทย แต่ใช้ทัศนียวิสบัแบบ 3 มิติของจิตรกรรม
ตะวนัตก ซึ่งได้แก่การเขียนปราสาท อาคารบ้านเรือน เป็นเส้นท่ีสอบเข้าหากนัในระยะท่ีไกลออกไป
และมีการเน้นแสงเงามากขึน้ตามสว่นต่างๆ ของภาพ แต่รูปบคุคลและรูปสตัว์ยงัเขียนแบบตาแบบเดิม
ของจิตรกรรมแบบประเพณีของไทย เป็นการผสมกนัระหว่างความคิดของตะวนัตกกบัตะวนัออก หรือ
ระหว่างความจริงกับอุดมคติงานลักษณะนี ไ้ด้แก่จิตรกรรมผนังมณฑปวัดพระงามจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
 3.  ลกัษณะท่ีเป็นจิตรกรรมแบบตะวนัตก เป็นจิตรกรรมท่ีเขียนขึน้ด้วยวิธีการ รูปแบบ ตลอดจน
เร่ืองราวของตะวนัตกทัง้สิน้ จะมีเป็นของไทยอยู่บ้างก็เพียงในด้านความคิดเท่านัน้ จิตรกรรมลกัษณะ
นีเ้ขียนไว้บนผนงัพระอโุบสถวกับวรนิเวศวิหารและวดับรมนิวาส กรุงเทพฯ มีแนวเร่ืองเก่ียวกบัปริศนา
ธรรม และภาพเก่ียวกบักิจวตัรของพระสงฆ์หรือเทศกาลงานบญุเน่ืองในพทุธศาสนา (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 
2534: 51) 
 

 ในขณะเดียวกนั  วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้พิจารณาผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง  โดยสรุป  
เป็น 5 ข้อดงันี ้ 
 

 1.  เป็นผลงานจิตรกรรมท่ีผสมผสานกระบวนแบบระหว่างศิลปะแบบประเพณีนิยมไทย (Thai-
traditional Art) และศิลปะกระแสอิทธิพลตะวนัตก  โดยมีลทัธิศิลปะกระแสอิทธิพลตะวนัตกมากน้อย
ต่างกันออกไป  ภาพผลงานจิตรกรรมฝาผนังท่ีแสดงกระแสอิทธิพลศิลปะตะวันตกเด่นชัด  คือ 
จิตรกรรมฝาผนงัท่ีวดับวรนิเวศวิหารและวดับรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
 2.  กระแสอิทธิพลศิลปะตะวันตกท่ีปรากฎบนผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง เป็นกระแส
อิทธิพลศิลปะสมยัใหม่  (Modern Art)  ซึ่งเกิดขึน้ร่วมสมยัระหว่างกรุงสยามในช่วงเวลานัน้กบัสงัคม
ตะวนัตก  โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระแสอิทธิพลศิลปะจินตนิยม  (Romanticism) ศิลปะธรรมชาตินิยม  
(Naturalism)  ศิลปะสจันิยม (Realism)  และศิลปะประทบัใจนิยม (Impressionism) 
 3.  การรับกระแสอิทธิพลศิลปะตะวันตกสมัยใหม่  ซึ่งเป็นช่วงเวลาร่วมสมัยนัน้  เป็นการรับ
กระแสอิทธิพลทางอ้อมจากการศึกษาภาพจากเอกสารสิ่งพิมพ์และภาพพิมพ์  รวมทัง้การศึกษาหา
ความรู้ทางจากมิชชนันารี  ซึ่งมิได้เป็นศิลปินหรือมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะหรือจิตรกรรม
โดยตรง 
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 4.  การรับกระแสอิทธิพลสมยัใหม่จากยโุรป  แสดงพฒันาการการรับอิทธิพลจากน้อยไปสู่มาก  
และมีความสมัพนัธ์กบัพฒันาการศิลปะสมยัใหม่ในยโุรป  คือ  ศิลปะจินตนิยม  ศิลปะธรรมชาตินิยม  
ศิลปะสจันิยม  และศิลปะประทบัใจนิยม โดยเฉพาะอย่างย่ิง  ศิลปะประทบัใจนิยม  (Impressionism) 
ท่ีแสดงปรากฏการณ์ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
 5.  กระบวนแบบศิลปะตะวนัตกสมยัใหม่ท่ีผสมผสานอยูใ่นจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง  คือ  การใช้
วิธีการทศันียภาพเชิงเส้น  (linear perspective)  และวิธีการทศันียภาพบรรยากาศ  (atmospheric or 
aerial perspective) เข้าช่วยสร้างมิติลึกมายาบนพืน้ภาพ  การสร้างบรรยากาศของสีและแสงท่ีเร้า
อารมณ์ความรู้สึก  และการสร้างบรรยากาศในเชิงธรรมชาติผสมผสานกันรูปแบบและเนือ้หาท่ีเป็น
สญัลกัษณ์  การอุปมาอุปไมย  พุทธศาสนาคตินิยมของไทย  การดําเนินชีวิตของคนไทยในขณะนัน้  
และกระบวนการแบบจิตรกรรมประเพณีนิยม  ผสมผสานจนก่อให้เกิดกระบวนแบบจิตรกรรม 
กระบวนการแบบขรัวอินโข่งขึน้  (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2547: 50-51) 

 
 ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ได้กล่าวถึง ขรัวอินโข่ง ไว้ในบนัทึกการสมัมนาศิลปกรรมหลงั 
พ.ศ. 2479 โดยกลา่วไว้วา่ 
 

 ผมเห็นว่าท่านผู้ นีเ้ป็นผู้ ท่ีรับความคิดทางด้านจิตรกรรมของฝร่ังเอาไว้มากกว่าใครหมดในสมยั
นัน้  ตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 3  ผมเข้าใจว่าท่านเป็นผู้ ท่ีเข้าใจศิลปกรรมของฝร่ังอย่างลึกซึง้ และเร่ิม
นํามาใช้  ภาพท่ีบวรนิเวศน์ก็เป็นหลกัฐานอยู่ แต่ว่ามีสมดุเล่นหนึ่งซึ่งเป็นสเก็ตบุ๊ค  ของขรัวอินโข่ง  ท่ี
อยู่ในพิพิธภณัฑสถานในนัน้เห็นอะไรท่านก็เขียนลงไว้มีรูปผู้หญิงคนหนึ่งซึง่เป็นรูปฝร่ังเขียนทีเดียว  ผู้
หญิงไทยชอบผ้าสไบเฉียง  แต่ท่านเขียนด้วย Perspective  ของฝร่ังด้วย Concept ของฝร่ัง  ทกุอย่าง
เรียกว่าเป็นภาพฝร่ังท่ีคนไทยเขียนเป็นภาพแรกก็ได้  ไม่เหมือนของไทยท่ีเคยมีมาแต่ก่อน  เราไม่อยู่ใน
กรอบของจิตรกรรมไทยท่ีมีมาแตเ่ดิม  (ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ  ปราโมช. 2526: 9) 

 
 รูปแบบศิลปกรรมของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงเร่ือยมาตามยคุสมยั จากรัชกาลท่ี 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเก ล้าเจ้าอยู่หัว  มาสู่  รัชกาล ท่ี  5 ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  พระองค์ได้พฒันาประเทศอย่างกว้างขวาง  ทัง้ด้านการศึกษา  ด้าน
คมนาคม  ด้านไปรษณีย์ โทรเลข  การแพทย์การอนามยั  ฯลฯ  และยงัได้พฒันาระบบการศึกษา  
ศิลปะและวิทยาการทกุสาขา   จากการพฒันาทกุระบบของประเทศในสมยัรัชกาลท่ี 5 นี ้ได้สง่ผล
ดีต่อการพัฒนารูปแบบของศิลปะในทุก ๆด้าน เช่น ความรู้ทางด้านศิลปะของต่างประเทศ
โดยเฉพาะในยโุรป  วิรุณ  ตัง้เจริญ  กลา่ววา่ 
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 ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสูส่ภาวะอารยธรรม
อย่างเป็นท่ีประจักษ์เด่นชัด  โดยพระองค์ได้ทรงพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในศิลปะและ
วิทยาการทุกสาขา  วิวฒันาการของจิตรกรรมไทยได้คล่ีคลายมากขึน้  เป็นระยะหัวเลีย้วหวัต่อของ
ศิลปะไทยแบบประเพณีและศิลปะสมยัใหม่  ท่ีเร่ิมก่อตวัพัฒนามาตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 4  และเป็นท่ี
นิยมกว้างขวางในสมยันีต้ามความเจริญและความเปล่ียนแปลงในชีวิตความเป็นอยูข่องสงัคมไทย  ใน
สมยัของพระองค์นีไ้ด้มีข้าราชบริพารไปศึกษาศิลปะในยุโรป  และกลบัมาเผยแพร่ศิลปะตะวนัตกใน
ประเทศไทย  พระองค์และข้าราชบริพารทรงช่ืนชมกบัการนําศิลปวตัถจุากยโุรปเข้าสูเ่มืองไทย ประดบั
ประดาบ้านเรือนด้วยศิลปะตะวนัตก  จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยคุต่ืนตะวนัตกครัง้สําคญั  ข้าราชบริพาร
ท่ีได้ไปศึกษาศิลปะในยุโรป  คือ  พระสรลกัษณ์ลิขิต  (มุ่ย  จนัทรลกัษณ์)  และขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต 
(เปลง่  ไตรป่ิน)  (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2548: 155-156)   
 

 เม่ือย่างเข้าสู่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 6 การดําเนินไป
ในด้านศิลปกรรมยงัคงต่อเน่ืองมาจากสมยัรัชกาลท่ี 5 ความนิยมหลงไหลในศิลปะแนวทางของ
ยโุรปยงัคงมาแรงและมีแนวโน้มท่ีจะทําลายศลิปะแบบไทยประเพณีเสียสิน้  พระองค์จงึได้รีบฟืน้ฟู
ศิลปะของไทยอย่างเร่งด่วนในทุก ๆด้าน ด้วยส่วนพระองค์นัน้ทรงมีพระราชนิยมในศิลปวฒันธรรมไทย  
แบบไทยประเพณีเป็นอยา่งมาก  วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้กลา่ววา่ 
 

 ในสมัยรัชกาลท่ี  6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ทรงมีพระราชนิยมใน
ศิลปวฒันธรรมแบบไทย  พระองค์ทรงดําเนินนโยบายการปกครองแบบยโุรปตามแบบแผนตะวนัตก  
แต่โดยจริยวตัรส่วนพระองค์แล้ว ทรงโปรดปฏิบัติตามพระราชประเพณีโบราณ  พระองค์ทรงกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระท่ีนัง่สามคัคีมขุมาตย์ขึน้ท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  ด้วยศิลป์แบบ
ไทย  พระองค์ได้ทรงสถาปนาโรงเรียนเพาะช่างขึน้ในปี พ.ศ. 2456  เพ่ือเป็นการทํานบํุารุงศิลปหตัถกรรม
ของชาติให้เจริญรุ่งเรือง  และเป็นการสร้างดุลยภาพทางด้านศิลปะระหว่างไทยและตะวันออก อย่างเป็น
รูปธรรมอีกด้วย (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2548: 118-120) 

 
 กล่าวถึงผลงานด้านจิตรกรรมในสมยัรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ซึ่งสภาวะทางศิลปะของประเทศในขณะนีอ้ยู่ในช่วงรับอิทธิพลจากจิตรกรรมของยุโรปในทุก ๆ ด้าน
ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวัจะมีความต่อต้านในศิลปะในแนวทางของยโุรปก็ตาม  
แต่การปรับตวัเพ่ือเข้ากบัยคุสมยั  การสร้างงานศิลปะในสมยัของพระองค์จึงได้รับอิทธิพลของตะวนัตก
อยู่บ้างอย่างท่ีมองเห็นได้ชดัเจน คือ ภาพจิตรกรรมบนเพดานพระท่ีนั่งบรมพิมาน วิบูลย์ ลีส้วุรรณ ได้
กลา่ววา่   
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 ในรัชกาลท่ี 6 ก็ยงัมีการสร้างงานศิลปะท่ีได้รับแบบอย่างมาจากตะวนัตกอยูบ้่าง  โดยเฉพาะศิลปะแบบ
ใหม่ท่ีเป็นฝีพระหตัถ์ของสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ทัง้ท่ีเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค์เอง และ
ทรงร่วมกบัช่างและศิลปินช่างตา่งประเทศท่ีเข้ามารับราชการอยูใ่นประเทศไทย 
 ผลงานสําคัญของสมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ท่ีทรงทําร่วมกับช่างชาวตะวันตกท่ี
สําคญัในสมยัรัชกาลท่ี 6  ได้แก่  จิตรกรรมบนเพดานพระท่ีนัง่บรมพิมาน  ในพระบรมมหาราชวงั  ทรงร่างภาพ
ขนาดเล็กประทานให้นายแอร์โคโร  มนัเฟรดี  ขยายแบบ  ให้นายคาร์โล ริโกรี  วาดและลงสี  ภาพจิตรกรรมบน
เพดานห้องพระบรรทมซึ่งแต่เดิมเป็นเพดานเรียบ  โปรดเกล้าฯ  ให้ทําเป็นเพดานโค้งแล้ววาดภาพเทพยดา  
เพดานห้องทรงพระอกัษรเดิมเป็นเพดานไม้เปล่ียนเป็นเพดานปนู  ในบางตอนวาดภาพพระอาทิตย์ชกัรถ  ภาพ
จิตรกรรมดงักล่าวเป็นจิตรกรรมประเพณีสมยัใหม่อย่างท่ีทรงวาดไว้ท่ีผนงัพระอโุบสถวดัราราธิวาส  กรุงเทพฯ  
ภาพจิตรกรรมลกัษณะนีมี้เนือ้หาเป็นไทยและรูปลกัษณ์เป็นไทย  แต่การจัดองค์ประกอบ การใช้สีเป็นแบบ
ตะวนัตก  ซึ่งทําให้เกิดรูปแบบใหม่บรรยากาศใหม่ต่างจากจิตรกรรมแบบประเพณีท่ีมีมาแต่โบราณ จิตรกรรม
แนวสมเด็จฯ เจ้าฟ้า  กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ได้แพร่ไปสู่ศิษย์และช่างเขียนในสมยัต่อมา ได้แก่ พระเทวา 
ภินิมมิต  พระยาอนศุาสนจิตรกร  หมอ่มเจ้าประวิชชมุสาย  นายเหม เวชกร  (วิบลูย์  ลีส้วุรรณ. 2548: 186-187) 

 กลา่วถึงผลงานด้านจิตรกรรม ฝีพระหตัถ์ของสมเดจ็พระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ
วดัติวงศ์ พระองค์ทรงได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ีมีคณุค่าไว้เป็นจํานวนมาก  พระองค์ได้นําความรู้
ความสามารถในด้านศิลปะตามแบบขนบนิยมไทยผสมผสานกบัความรู้ความสามารถในศิลปะวิชาการ
แบบตะวนัตก  สร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมได้อย่างลงตวัและกลมกลืน  พระองค์ทรงได้ออกแบบภาพ
ร่าง  เวสสนัดรชาดกให้นายริโกลี ชาวอิตาลีขยายและระบายสีด้วยกลวิธี เฟรสโก้ (Fresco)  หรือ กลวิธี
วาดภาพปนูเปียก   ซึง่เป็นวิธีการวาดภาพระบายสีในแนวทางของยโุรปด้วย  วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้อธิบายถึง
ประวตัคิวามเป็นมาของวิธีการวาดภาพระบายสีแบบ เฟรสโก้ (Fresco) วา่ 
 

การวาดภาพปนูเปียกหรือ จิตรกรรมผนงัปูนเปียก (Fresco Painting)  มีหลกัฐานจิตรกรรมผนังปูน
เปียกของชาวตะวนัตกจากซากปรักหกัพงัในเมืองปอมเปอี  และเฮอร์คิวเรเนียม  อาณาจกัรโรมนั  นิยมมากใน
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา  เลยมาจนถึงการเขียนภาพผนังปูนเปียกเป็นการเตรียมผนังปูนให้ขนาดเหมาะสมกับ
ช่วงเวลาท่ีจะเขียนภาพสีฝุ่ น  ในขณะผนงัยงัเปียกอยู่ เม่ือเขียนเสร็จในพืน้ท่ีหนึ่ง  ก็เตรียมพืน้ท่ีต่อไปอีก  การ
เขียนภาพระบายสีในขณะยังเปียกอยู่  สีจะฝังแน่นเหมือนท่ีเราสกับนผิวหนัง  ผนังและสีเป็นสิ่งเดียวกัน มี
ความคงทนถาวร  (วิรุณ  ตัง้เจริญ.  2553: 187-188)  

 

 มะลฉิตัร  เอือ้อานนัท์  ได้อธิบายถึงวิธีการวาดภาพระบายสีแบบ เฟรสโก้ (Fresco) วา่ 
               การวาดภาพเปียกปนู หรือ เฟรสโก้ (Fresco) เป็นการระบายสีลงไปขณะท่ีพืน้ผิวปนูกําลงัเปียก  
ผนังปูนจะดูดซบัเนือ้สีลงไปในเนือ้ของปูนจนเป็นเนือ้เดียวกันซึ่งทําให้สีมีความคงทนเป็นอย่างมาก  
(มะลิฉัตร  เอือ้อานนัท์. 2545: 210)  ภาพผลงานจิตรกรรมจากฝีพระหตัถ์ของพระองค์ท่ีปรากฎอยู่  เช่น 
ภาพโพนช้างในแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ  เป็นจิตรกรรมสีฝุ่ นบนผ้าใบ  ภาพพระสริุโยทยัขาดคอช้าง เป็น
จิตรกรรมสีนํา้ ประดษิฐานอยู ่ณ พระท่ีนัง่วโรภาศพิมานพระราชวงับางปะอิน เป็นต้น 
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 วิรุณ  ตัง้เจริญ ได้กลา่วถึงผลงานศลิปะด้านจิตรกรรมของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม 
พระยานริศยานวุดัติวงศ์  ทัง้ในสว่นท่ีพระองค์ทรงวาดภาพระบายสีเอง และทรงเขียนแบบภาพร่างเพ่ือให้
นายริโกลี ระบายสี ดงันี ้
 

 งานจิตรกรรมในพระชนม์ชีพ  ผลงานของพระองค์ท่านด้านจิตรกรรมปรากฎว่ามีภาพหลายลกัษณะ  ทัง้
ท่ีปรากฎบนแผ่นกระดาษเป็นภาพร่าง  ภาพลายเส้น  ภาพลงสีต่าง ๆ  ภาพชาดก  ภาพลายไทย  เป็นภาพบน
เพดาน ผนงัโบสถ์  กําแพงเป็นภาพท่ีนํามาทําแม่พิมพ์ในหนงัสือตา่ง ๆ  ก็มีไมน้่อย    ทรงเขียนแล้วให้ช่างเขียน
คนอ่ืนขยายภาพระบายสีก็มี  ทรงออกแบบภาพทางจิตรกรรมแล้วนําให้ช่างไปประดิษฐ์อย่างอ่ืนอีกหลายชนิด  
เช่น แบบธง  เหรียญเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ก็มีอีกมาก  ซึง่เป็นงานเก่ียวกบัการประดบัตกแต่ง  อนัเป็นงานด้าน
มณัฑนศิลป์ภาพฝีพระหตัถ์ของพระองค์ท่านมีอยู่เป็นอนัมาก  แต่เน่ืองจากการถ่อมพระองค์ไม่แสดงพระองค์
ทา่นทําให้บางทีทราบได้โดยยากว่าภาพใดเป็นภาพฝีพระหตัถ์หรือไม ่ ทัง้เป็นการยากท่ีจะรวบรวมจํานวนภาพ
ฝีพระหตัถ์ของพระองค์ทา่นให้ได้ครบถ้วน  ภาพฝีพระหตัถ์เทา่ท่ีรวบรวมได้ประกอบด้วยภาพดงันี ้
 ภาพเขียนสีนํา้ท่ีได้รับรางวลัดงักล่าวแล้ว (ภาพสีนํา้ประกอบพระราชพงศาวดาร  แผ่นดินพระ
เจ้าท้ายสระครัง้กรุงศรีอยุธยา  เป็นภาพช้างทรงพระมหาอุปราชแทงช้างพระท่ีนั่งทรงได้ รับ
พระราชทานรางวลัท่ี 1  เงิน 1  ชัง่ 50 บาท พร้อมลกูปืน  1 ลกู  และภาพสีนํา้ซึง่เป็นภาพพระสริุโยทยั
ขาดคอช้าง  ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ  ทรงได้รับพระราชทาน  รางวลัท่ี 3 เงิน 1 ชัง่ 35 บาท  
ลกูปืน 1 ลกู : ผู้ เขียน)  ภาพมจัฉชาดกท่ีหอพระคนัธารราษฎร์ในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม คราวฉลอง
พระนครครบรอบร้อยปี  ภาพเขียนสีนํา้ท่ีพระท่ีนั่งราชกรันตสภา (ภาพนางอุสาอุ้มสมและบุษบาลง
สรง)  ภาพเงาะป่าหน้าปกหนังสือพระราชนิพนธ์เร่ืองเงาะป่า ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  ทรง
เขียนทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลท่ี 6 เม่ือพระองค์ท่านเองมีพระชนมายุครบ 60 ปี  เม่ือ พ.ศ. 2466 ภาพ
เงาะเส่ียงพวงมาลัย  ทรงเขียนถวายสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  เม่ือ 21 มิถุนายน 2464  
ภาพเขียนเร่ืองพระเวสสนัดรชาดก  ท่ีผนงัโบสถ์วดัราชาธิวาส  รวม 13 กณัฑ์  ทรงเขียนภาพร่างแล้วให้
นายริโกลีลอกขยายแบบขึน้ 10 เท่า  และระบายสีสําหรับกัณฑ์นครกัณฑ์  นายริโกลีผูกเขียนขึน้
ทัง้หมด  ภาพท่ีกลา่วนีท้รงถือว่าช่วยกนัคิดกบันายริโกลี  ภาพเขียน ณ เพดานพระท่ีนัง่ภานมุาศจํารูญ  
ซึง่ได้แก่พระท่ีนัง่บรมพิมานปัจจบุนั  ภาพนีเ้ป็นภาพพระอาทิตย์ชกัรถไปในเวหา  มีลกัษณะเป็นภาพ
ล้อ  ภาพนีน้ายริโกลีขยายแบบและระบายสี  ภาพท่ีผนังศาลาแดงในวัดพระเชตุพนฯ  เป็นภาพ
พระพุทธเจ้าประทบัใต้ร่มโพธิฤกษ์  มีนางฟ้าทัง้สามมาฟ้อนรําอยู่ข้างหน้า  มีฉากป่าประกอบอย่าง
สวยงาม  ศาลาแดงพระองค์ทา่นทรงสร้างประทาน ม.ร.ว.  โต งอนรถ  อทุิศถวาย  ม.จ.  ชายแดง  งอน
รถ  สําหรับใช้เป็นท่ีเรียนพระธรรมของพระสงฆ์ ภาพนีเ้ป็นภาพท่ีนายริโกลีขยายแบบและระบายสี  
ภาพประกอบพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 ในหนงัสือเร่ืองธรรมา-ธรรมะสงคราม เป็นภาพลายเส้นงดงาม
มาก  ภาพพวกดอกไม้หน้าปกหนงัสือพิมพ์สขุมุาลย์นิพนธ์  ทรงคิดเขียนถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต  ภาพทศชาติชาดก  ทรงเขียนพระชาติละภาพ  มีเพียง 8 ภาพ ขาด 2 ภาพ 
ภาพเขียนลายทิศปาลกเป็นเทวดารักษาทิศทัง้ 8 ประทานพระยาประเสริฐศภุกิจ  เพ่ือนําไปทําลายขนั
นํา้มนต์ถมตะทอง  โดยเฉพาะพดัรองทลูเกล้าฯ ถวายและเขียนภาพและประทานพระบรมวงศานวุงศ์  
รวมทัง้เขียนประทานข้าราชการและบุคคลอ่ืนท่ีทรงรักใคร่คุ้นเคย  ภาพลายพดัมีจํานวนท่ีเหลืออยู่ใน
ปัจจบุนัเป็นจํานวนมากมาย (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2534: 70-72) 
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 วิบลูย์  ลีส้วุรรณ  ได้กลา่ววา่ 
 
 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์ทรงโปรดให้มีการประกวดภาพ
ผลงานศิลปะขึน้ เป็นครัง้แรกในประเทศไทย  เม่ือ พ.ศ. 2459   ในงานนกัขตัฤกษ์นมสัการพระพทุธ
ชินราช ณ วดั เบญจมบพิตร  กรุงเทพฯ  โดยมีสมเด็จฯ เจ้าฟ้า นริศรานุวัดติวงศ์  กรรมการราช
บัณฑิตยสภาทรงเป็นผู้ ดําเนินการ(วิบูลย์  ลีสุ้วรรณ. 2548: 186)   
 

 วิรุณ ตัง้เจริญ ได้กล่าวว่า การจดัประกวดภาพผลงานศิลปะในแต่ละครัง้นัน้พระบาทสมเด็จ
มงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงได้สง่ผลงานฝีพระหตัถ์ร่วมประกวดด้วยเสมอ หนงัสือพิมพ์ดสุติสมิตได้ลง
ขา่วเก่ียวกบัภาพฝีพระหตัถ์ของพระองค์โดยแสดงความเห็นวา่ 
 

 ได้ทรงคิดวิธีการเขียนขึน้ใหม่ (New Art)  อีก 2 ชนิด  คือ  ภาพเส้นขาดกบัภาพสามสี  ภาพเส้น
ขาดนัน้ทรงทอนเส้นท่ีไม่จําเป็นออกเสีย  โดยใช้เส้นหมึกไม่ก่ีเส้นก็เป็นรูปได้  เช่น  กางเกงไม่ต้อง
เขียนเลยก็เห็นได้ว่าเป็นกางเกง  ส่วนภาพสามสี ทรงใช้สีดํากบัสีแดง  รวมเป็นสามสีทัง้พืน้ขาวของ
กระดาษ  ก็อาจเป็นรูปได้อย่างดี  ส่วนภาพหลาย ๆ สี มีภาพชุดเร่ือง “ศกุนตลา” 8 รูป  ซึ่งเป็นภาพ  
สีนํา้มันขนาดใหญ่ ชุดพระเป็นเจ้าสามพระองค์  กับชุดงานฤดูหนาวและอ่ืน ๆ ฯลฯ ล้วนแต่เกิน
ประกวดเสียทัง้นัน้  เพ่ือท่ีจะแสดงให้เห็นว่าทรงพระปรีชาสามารถเพียงใด  เราขอจําลองพระบรมรูป
ซึง่ทรงเขียนด้วยฝีพระหตัถ์ของพระองค์เองมาเป็นพยานไว้ในท่ีนี ้ เราเห็นวา่รูปอะไรก็เขียนไม่ยากเท่า
รูปตวัเอง  เพราะหน้าของเราเองเราจะเห็นได้อย่างไร  นอกจากสอ่งกระจก  และการสอ่งกระจกเขียน
ถ้าเขียนไมเ่ก่งจริงแล้วจะเขียนได้ดีฤา รูปท่ีอยูต่รงหน้านี ้พอเราเหน็เข้าก็จําได้ดีทีเดียววา่เป็นพระบรม
รูปของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัของเรา (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2534: 80) 

 
 เขียน ยิม้ศิริ ได้กลา่วถึงการเข้ามารับราชการในประเทศไทยของ ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี 
โดยกลา่ววา่ 

 

 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั  พระองค์ทรงมีความประสงค์จะหาช่าง
ปัน้มาปฏิบติังานราชการและเพ่ือฝึกฝนให้คนไทยสามารถปัน้รูปได้อย่างแบบตะวนัตก  และให้รู้ถึง
เทคนิคต่าง ๆในงานประติมากรรมด้วย  จึงติดต่อกบัรัฐบาลอิตาลีขอให้คดัเลือกประติมากรท่ีมีช่ือเสียง
และเป็นผู้ ท่ีรักจะรับราชการกับรัฐบาลไทย  ทางรัฐบาลอิตาลีจึงได้เสนอโปรเฟสเซอร์คอราโด เฟโรจี  
ท่านจึงมาพร้อมทัง้คุณวฒุิและผลงานซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาเป็นข้าราชการใน
ตําแหน่งช่างปัน้กรมศิลปากร  กระทรวงวงั  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2466 (เขียน ยิม้ศิริ. 2545: 15) 
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 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จสวรรคตลงในปี พ.ศ. 2468 พระบรมราชา 
นุเคราะห์ท่ีมีต่องานศิลปะก็สิน้สุดลงด้วย  และไม่มีการสานต่อในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  ซึ่งอาจจะเป็นด้วยสาเหตจุากปัญหาด้านเศรษฐกิจ (พิริยะ ไกรฤกษ์; และ
เผ่าทอง  ทองเจือ. 2525: 26) เม่ือล่วงเข้าสู่รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  ปัญหา
ของประเทศนัน้มีมากมายทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ  ปัญหาวฒันธรรมจากตา่งประเทศ
ในตะวนัตกท่ีหลัง่ไหลเข้ามาเปล่ียนค่านิยมของคนไทย  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ําและอีกมากมาย
หลายปัญหาสมุรุมจนถึงท่ีสดุในปี พ.ศ. 2475  คณะราษฏรก็ได้ทําการยดึอํานาจเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือเรียกระบอบราชาธิปไตยมาเป็นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยพระมหากษัตริย์เป็นประประมุขทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  ได้มีการ
จดัตัง้คณะรัฐบาลโดยพลเรือนเพ่ือบริหารประเทศในระบอบประชาธิปไตยตามแนวการปกครอง
ของตะวนัตก  คา่นิยมต่าง ๆ จึงถกูพฒันาไปตามลําดบั  เร่ิมตัง้แตว่ิถีชีวิตความเป็นอยู่ วฒันธรรม
การกิน  วฒันธรรมการแตง่กาย ฯลฯ 
 รุกเข้าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางด้านศิลปกรรมอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ทนัต่อความต้องการ
ของรัฐบาลในยคุนี ้ เพ่ือยกระดบัประเทศเข้าสูค่วามทดัเทียมกบันานาประเทศ ประกอบกบัในสมยั
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นช่วงระยะเวลาครบ  150 ปี  แห่งการก่อตัง้กรุง
รัตนโกสินทร์  จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองในวาระนี  ้การปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม   
ปชูนียสถานสําคญั ตา่ง ๆ จงึต้องเร่งรีบทํา  วิรุณ  ตัง้เจริญ  ได้กลา่ววา่   
 

 เน่ืองด้วยในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  ได้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์
ครบ 150 ปี  จึงมีการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามปชูนียสถาน  และศิลปวตัถโุดยทัว่ไป  ท่ีสําคญัคือ
การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณีในพระระเบียงวดัศรีรัตนศาสดาราม  ซึ่งเดิมทีเขียนขึน้
ตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 1  และเขียนซ่อมมาหลายครัง้  จนถึงสมยันีไ้ด้ชํารุดเสียหายมาก  ไม่สามารถท่ีจะ
เขียนซ่อม และบูรณะให้มีสภาพคงเดิมได้ จึงให้มีการเขียนใหม่ทัง้หมด  โดยมีพระเทวาภินิมิต (ฉาย 
เทียมศิลปไชย)  จิตรกรคนสําคญัเป็นแม่กองควบคมุและมีจิตรกรเอกอีกหลายคน  อาทิเช่น  หลวงเจน
จิตรยง  ครูทองอยู่  อินมี  ครูเลิศ  พ่วงพระเดช  นายสวงษ์ ทิมอดุม  และจิตรกรอ่ืน ๆ อีกกว่า 70 คน  
ภาพเขียนทัง้หมด  มีลักษณะประสานกลมกลืนกันในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ท่ีให้
ระยะใกล้-ไกล  แสดงความลึก  มีวรรณะสีส่วนใหญ่คล้ายคลึงกนั  เป็นเร่ืองรามเกียรต์ิท่ีจิตรกรแต่ละ
คนสร้างสรรค์ขึน้จากเนือ้เร่ือง  ตามจินตนาการเฉพาะตน    พระเทวาภินิมมิต  เขียนห้องท่ี 1 ตอนพระ
ชนกฤาษีทําพิธีบวงสรวงไถนา  พบนางสีดาในผอบ  เป็นงานชิน้สําคัญซึ่งให้ความงามอย่างวิจิตร
บรรจง  รูปตวัภาพแสดงลกัษณะเด่นในเร่ืองความถกูต้องสมบรูณ์ตามหลกัทางกายวิภาค  ใช้แสงและ
เงาเพ่ือให้ปริมาตร  มีความเป็นปึกแผ่นในมวลหมู่  สีนุ่มนวลอ่อนหวาน  สอดประสานกลมกลืนกัน
อยา่งสวยงามเพลดิเพลนิ  แสดงถงึฝีมือช่างชัน้ครูในสมยันี ้(วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2534: 87-89) 
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 ยา่งเข้าสูใ่นสมยัรัชกาลท่ี 8 ซึง่เป็นช่วงหวัเลีย้วหวัตอ่อีกครัง้หนึง่ของประเทศ  ด้วยเหตท่ีุ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้สละราชสมบัติอย่างกะทันหัน   รัชกาลท่ี  8 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล  ซึง่ยงัทรงวยัเยาว์อยู่มากนกั  และยงัทรงอยู่ระหว่าง
การศึกษาในต่างประเทศ  พระองค์ทรงครองราชย์ในระยะเวลาอนัสัน้  พระองค์ได้เสด็จสวรรคต
อย่างไม่คาดคิด  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี 9  ทรงขึน้ครองราชย์
อย่างกะทนัหนั  ในช่วงรัชสมยัของพระองค์การพฒันางานด้านศิลปะทุกแขนงได้พฒันาไปอย่าง
มาก  โดยเฉพาะด้านทัศนศิลป์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยสร้างสรรค์
ศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงได้ศึกษาตําราทางด้านจิตรกรรมและทรงฝึกฝนด้วย
พระองค์เองอย่างต่อเน่ือง พระองค์ได้ทรงพบกับศิลปินท่ีสนพระราชหฤทัย  เพ่ือมีพระราช
ปฏิสนัถานและทอดพระเนตรการสร้างสรรค์งานของศิลปินโดยตรง  ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ  
ในช่วงปีพทุธศกัราช  2502 – 2510  พระองค์ทรงสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไว้ถึง 107 ภาพ  ภาพ
ธรรมชาติ ภาพเหมือน ภาพชิวิต ภาพนามธรรม และภาพจินตนาการ  ผลงานจิตรกรรมท่ีพระองค์
ทรงสร้างสรรค์ขึน้ทัง้หมดล้วนทรงคณุค่ายิ่ง  ทัง้ในเชิงสนุทรียะ  พลงัการสร้างสรรค์ และพลงัใน
กระบวนการศกึษาค้นคว้า  ซึง่แสดงให้ประจกัษ์ชดัถึงพระปรีชาสามารถด้านจิตรกรรม อนัยากจะ
หาผู้ใดเสมอเหมือนได้   
 ภาพผลงานด้านจิตรกรรมท่ีพระองค์ได้สร้างสรรค์ขึน้ประกอบด้วยภาพ  “สมเดจ็พระราช
บดิา  ภาพครอบครัว  ภาพไปตลาด  และภาพท่ีไมป่รากฎช่ือภาพอีกจํานวนมาก”  เป็นต้น 
 ในปีพทุธศกัราช  2529 ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั  ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  “อัครศิลปิน”  เพ่ือร่วม
เฉลิมพระเกียรติทางด้านศิลปวฒันธรรม  โดยจดันิทรรศการผลงานศิลปะฝีพระหตัถ์  ทัง้ 5 สาขา  
คือ  จิตรกรรม  ประตมิากรรม  หตัถกรรม  ภาพถ่ายและดนตรี  ณ ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย  
จดัพิมพ์หนงัสือ  “อคัรศิลปิน”  เพ่ือให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถของ
พระองค์  พร้อมทัง้ได้ถวายพระราชสมญัญาแก่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  “อคัรศลิปิน” 
 ในรัชสมัยของพระองค์การพัฒนาด้านจิตรกรรมได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง  ทัง้ด้าน
เทคนิควิธีการ  เช่น  ดิจิทัลอาร์ต  ส่ือผสมต่าง ๆ  รวมถึงการจดัการแข่งขนัประกวดภาพผลงาน
สร้างสรรค์จิตรกรรมในหัวข้อต่าง ๆ  อีกมากมาย  ทัง้เยาวชนและผู้ ใหญ่   รวมถึงประชาชน
โดยทัว่ไป  ได้มีโอกาสแสดงออกทางความคดิและการสร้างสรรค์อย่างมีอิสระและเสรีภาพตามการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยา่งแท้จริงตลอดมา 
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บทที่ 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ระเบียบวิธีวิทยา (Research methodology) ในการดําเนินการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกใช้
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการสมัภาษณ์ศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ี
แสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทย ตัง้แต่ 14 ตลุาคม 
2516 เป็นต้นมาถึงปัจจบุนั (2555) โดยกําหนดประเดน็ในการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

ประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 ภาพผลงานศลิปะด้านจิตรกรรมท่ีผู้วิจยันํามาศกึษาวิเคราะห์ในครัง้นีเ้ป็นผลงานศลิปะท่ี
แสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทย ตัง้แตเ่หตกุารณ์ 14 
ตลุาคม 2516 - 6 ตลุาคม  2519 เหตกุารณ์ เดือนพฤษภาทมิฬ 2535  และเหตกุารณ์ทางการเมือง 
2548 และ 7 ตลุาคม 2552 ถึงปัจจบุนั (2555) จากศิลปินจํานวน 7 คน ได้ภาพประชากรกลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 35 ภาพ โดยศิลปินแต่ละคนเป็นผู้คดัเลือกภาพประชากรกลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง 
โดยไม่กําหนด ปี พ.ศ. ท่ีสร้าง และ ปี พ.ศ. ท่ีเกิดเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศ
ไทย  รายช่ือของศลิปินและช่ือของผลงานมีดงัตอ่ไปนี ้
 
 1. อารี สุทธิพันธ์ุ  ภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม จํานวน 47 ภาพ ประชากรกลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 5 ภาพ  ดงันี ้
  1.1 ช่ือภาพ“กฎอยัการศกึ 3“(2549) สีนํา้บนกระดาษ ขนาด 55x80  ซ.ม. 
  1.2  ช่ือภาพ“กฎอยัการศกึ 5“(2549) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 80x100 ซ.ม. 
  1.3 ช่ือภาพ “กฎอยัการศกึ 9“(2549) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 80x100 ซ.ม. 
  1.4 ช่ือภาพ“กฎอยัการศกึ 7“ (2549) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 80x100 ซ.ม. 
  1.5 ช่ือภาพ “กฎอยัการศกึ 10” (2549) สีนํา้บนกระดาษ ขนาด 55x80  ซ.ม. 
 

  2. ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมจํานวน 116 ภาพ ประชากรกลุ่มตวัอย่าง
จํานวน  5  ภาพ  ดงันี ้  
  2.1 ช่ือภาพ “ฝงูเปรต”(2550) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 150x280 ซม. 
  2.2 ช่ือภาพ“รุมทึง้”(2549) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด   80x100 ซม. 
  2.3  ช่ือภาพ“การเมืองแบบไทย ”ๆ (2545)      หมกึดําบนกระดาษโบราณ   ขนาด    75x100   ซม. 
  2.4 ช่ือภาพ“หน้าแบนแบนไว้ใจได้กา”(2548) สีนํา้มนับนผ้าใบ              ขนาด   70x85  ซม. 
  2.5 ช่ือภาพ “สตัว์มนษุย์”(2553)             สีนํา้มนับนผ้าใบ               ขนาด 200x350 ซม. 
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  3. พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม จํานวน 24 ภาพ ประชากรกลุม่ตวัอย่าง 
จํานวน 5 ภาพ ดงันี ้
  3.1 ช่ือภาพ“เลือดเนือ้และหนองท่ีเหลือจากนกัการเมืองกลืนกิน (2517)  
     สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด   80x120 ซ.ม. 
  3.2  ช่ือภาพ“หุ่นไลก่า” (2518) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 90x120 ซ.ม. 
  3.3 ช่ือภาพ “ความสบัสนบนสภา”(2539) สีนํา้มนับนผ้าใบ       ขนาด   90x120 ซ.ม. 
  3.4 ช่ือภาพ“คือประชาธิปไตย 2”(2554) สีอะคริลคิบนผ้าใบ ขนาด 200x300ซ.ม. 
  3.5 ช่ือภาพ “เถ่ือน 51 (4)” (2551) สีอะคริลคิบนผ้าใบ   ขนาด    80x90 ซ.ม. 
 
  4. อาํนาจ เย็นสบาย ภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม จํานวน 36 ภาพ ประชากรกลุม่ตวัอย่าง
จํานวน 5 ภาพ ดงันี ้
  4.1 ช่ือภาพ  “ชะตากรรม 1” (2529) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  120x160 ซม. 
  4.2 ช่ือภาพ  “ภาพคนเดือนตลุา 2516”(2537)สีนํา้มนับนผ้าใบ  ขนาด 100x150 ซม. 
  4.3 ช่ือภาพ “ ภาพ 6 ตลุาคม 2519”(2529) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 180x120  ซม. 
  4.4 ช่ือภาพ“ภาพคนเดือนพฤษภาทมิฬ” (2535)”สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด120x160 ซม. 
  4.5 ช่ือภาพ  “เหลืองกบัเขียว2” (2540) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 120x160  ซม. 
 
  5. สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ ผลงานศลิปะด้านจิตรกรรม จํานวน 53 ภาพ ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง 
จํานวน  5  ภาพ ดงันี ้
  5.1 ช่ือภาพ  “วา่งเปลา่”(2545) ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60x80 ซม. 
  5.2 ช่ือภาพ  “ชัว่คราว”(2548)   ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60x80 ซม. 
  5.3 ช่ือภาพ  “14 ตลุา”(2549)   ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60x80 ซม. 
  5.4 ช่ือภาพ  “หกตลุา”(2550) ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60x80 ซม. 
  5.5 ช่ือภาพ  “ตลุา”(2550)   ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60x80 ซม. 
 
  6. สุรพล ปัญญาวชิระ ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม จํานวน 36 ภาพ ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง จํานวน 5 ภาพ ดงันี ้
  6.1 ช่ือภาพ  “ทํานาบนหลงัคน” สีนํา้มนับนแผน่เหลก็   ขนาด 80x150 ซม. 
  6.2 ช่ือภาพ“รอยเลือดของเดือนพฤษภา”ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ  ขนาด 100x120 ซม. 
  6.3 ช่ือภาพ  “นายกอานนัท์”  ดนิสอดําถ่านชาร์โคลบนกระดาษ   ขนาด 114x154 ซม. 
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  6.4 ช่ือภาพ  “19 กนัยา 2549” ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ  ขนาด 120x150 ซม. 
  6.5 ช่ือภาพ  “มนัจบจริงหรือ”   ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ  ขนาด 120x150 ซม. 
  
  7. สมชาย  วัชระสมบัติ  ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม  จํานวน 46 ภาพ ประชากรกลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 5 ภาพ ดงันี ้
  7.1 ช่ือภาพ  “ถนนประชาธิปไตย”1 (2533) สีนํา้มนับนผ้าใบ   ขนาด  100x100 ซม. 
  7.2 ช่ือภาพ  “พฤษภาทมฬิ” 1(2535) สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  80x70  ซม. 
  7.3 ช่ือภาพ“อาหารมือ้สดุท้ายของศลิปิน”(2551)สีอะคริลคิบนผ้าใบ    ขนาด   200x500 ซม. 
  7.4 ช่ือภาพ  “เผาเมือง” (2553) สีอะคริลคิบนผ้าใบ  ขนาด 200x200 ซม. 
  7.5 ช่ือภาพ  “ปรองดอง 2” (2553) สีอะคริลคิบนผ้าใบ ขนาด 100x100 ซม. 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
  ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัศึกษาผลงานด้านจิตรกรรมของศิลปินทัง้ 7 คน จากภาพ
ผลงานจํานวน  35 ภาพ  โดยการสมัภาษณ์ศิลปินในเชิงลึก  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสมัภาษณ์  คือ 
แนวคําถามดงัตอ่ไปนี ้

  1. ภาพผลงานจิตรกรรมท่ีศิลปินได้สร้างสรรค์ขึน้นีไ้ด้สะท้อนการเมือง และวฒันธรรมใน
สงัคมไทยอยา่งไร 
  2. ทําไมศิลปินจึงเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองใน
ประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
  3. เทคนิควิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์ภาพผลงานจิตรกรรมได้ส่งผลสะท้อนให้
เนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศ มีความคมชดัอยา่งไร 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยันีผู้้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. เก็บข้อมูลเบือ้งต้นจากเอกสารทางประวตัิศาสตร์ งานวิจัย บทความ ตํารา และส่ือ
สิง่พิมพ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. เก็บข้อมลูภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยผู้วิจยัเป็นผู้ตัง้
ประเด็นคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมลูหลกั และสมัภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในเหตกุารณ์ทางการเมือง 
รวมถึงนกัวิชาการ  และศลิปิน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัศกึษาค้นคว้าข้อมลูภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม  ประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง  แล้วนํามาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคดิ  โดยแยกเป็นข้อ ๆ ตามลําดบัดงันี ้
 1. นําข้อมลูท่ีรวบรวมได้โดยการถอดเสียงจากการบนัทกึ และทําการจดบนัทกึใหมนํ่ามา
เรียบเรียงให้เป็นระบบและจดัหมวดหมู ่เพ่ือทําการวิเคราะห์ในขัน้สดุท้าย 
 2. วิเคราะห์ข้อมลูและสรุปความหมาย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั ซึง่เป็นขึน้ตอนในการนําข้อมลูตา่ง ๆ มาเช่ือมโยงให้เกิดเป็นโครงสร้างของข้อสรุปท่ีสามารถ
ตอบคําถามการวิจยัได้ 
 บทที่ 1 บทนํา 
   ความสําคญัและท่ีมาของการวิจยั 
   คําถามการวิจยั 
   วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
   กรอบแนวคดิในการวิจยั 
   ขอบเขตของการวิจยั 
   นิยามศพัท์เฉพาะ 
   ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 
 
 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   1. เหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 
   2. เหตกุารณ์ทางการเมือง และความเคล่ือนไหวทางศลิปะ 
 ระหวา่ง 14  ตลุาคม 2516 - 6 ตลุาคม 2519 
   3. เหตกุารณ์ทางการเมืองและความเคลื่อนไหวทางศลิปะ พฤษภาทมิฬ   
 17-20 พฤษภาคม  2535  
   4. เหตกุารณ์ทางการเมืองและความเคล่ือนไหวทางศลิปะ  พ.ศ. 2548 – 7 ตลุาคม 2551 
   5. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการทางด้านศิลปะทัง้ก่อนและหลงัการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี 2475 

   6. การเปล่ียนแปลงและพฒันาการด้านจิตรกรรมในประเทศไทย 
 บทที่ 3 วิธีดาํเนินการวิจัย 
 บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 บทที่ 5 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 บรรณานกุรม 
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บทที่ 4 
การวเิคราะห์ภาพผลงานศลิปะด้านจติรกรรม 

 
 การวิเคราะห์ภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ 
ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย  ระหว่างปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2519 เหตกุารณ์ทางการเมือง
เดือนพฤษภาคม 2535 และเหตุการณ์ทางการเมือง  พ.ศ. 2548 ถึงตุลาคม 2551 ผลงาน 
ด้านจิตรกรรมท่ีได้นํามาวิเคราะห์นี เ้ป็นผลงานจิตรกรรมประชากรกลุ่มตัวอย่าง ท่ีศิลปิน 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นผู้คดัเลือกทัง้หมด ในการศกึษาวิเคราะห์นัน้ การอธิบายคําจํากดัความและ
ความหมายเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะต้องทําก่อนท่ีจะทําการศกึษาวิเคราะห์ ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ให้
คําจํากัดความและความหมายของจิตรกรรมไว้ว่า  “จิตรกรรม”  หมายถึง ภาพผลงานศิลปะท่ีมี
ลกัษณะ  2 มิติ คือ กว้างxยาว  ไม่จํากัดส่ือวสัดุและไม่จํากัดเทคนิควิธีการ กระบวนการในการ
สร้างสรรค์   “การเมืองในจิตรกรรม”  หมายถึงภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีแสดงเนือ้หาสาระ
เก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม 2516 ถึงปัจจุบนั 
(2555)  และสะท้อนบริบทการเมืองและวฒันธรรมในสงัคมไทยดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
 การนําเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองมาถ่ายทอดในรูปแบบผลงานจิตรกรรม
นัน้ในตา่งประเทศแถบตะวนัตกและยโุรป ได้ทําการถ่ายทอดกนัมาอยา่งยาวนาน  เร่ืองราวท่ีนํามา
ถ่ายทอดนัน้  อาจจะมาจากการศึกษาเหตุการณ์ทางการเมืองจากประวัติศาสตร์  คําบอกเล่า   
หรือศิลปินผู้สร้างสรรค์  ได้ร่วมสมยักบัเหตกุารณ์นัน้ ๆ ดงัปรากฎในผลงานชื่อ  “Liberty 
Leading the People” ของเดอลาครัวซ์  ศิลปินชาวฝร่ังเศส  เป็นผลงานภาพจิตรกรรมสีนํา้มนั
บนผ้าใบ ซึ่งได้สร้างสรรค์ขึน้ในปี พ.ศ. 2373 โดยถ่ายทอดเนือ้หาสาระเร่ืองราวเหตกุารณ์ทาง
การเมืองในประเทศฝร่ังเศส  ภาพ Soft-Construction with Boiled Bean. ของซาลาดอร์ ดาลี 
ศิลปินชาวสเปน เป็นผลงานจิตรกรรมสีนํา้มันบนผ้าใบสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2479 โดยถ่ายทอด
เนือ้หาเก่ียวกับสงครามกลางเมืองในประเทศสเปน และ ภาพ Guernica ของ ปาโบล ปิกัสโซ. 
ศลิปินชาวสเปนเช่นกนัซึง่สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2480 โดยถ่ายทอดเนือ้หาเก่ียวกบัสงครามกลางเมือง
ในประเทศสเปนเช่นเดียวกัน ผลงานจิตรกรรมทัง้ 3 ภาพท่ียกมาประกอบในงานวิจัยฉบับนี ้
เน่ืองจากภาพทัง้ 3  มีความแตกต่างกันในรูปแบบ คือ ภาพ  Liberty Leading the People. ของ
เดอลาครัวซ์ ถ่ายทอดในรูปแบบเสมือนจริง (Realist) ภาพ Soft Construction with Boiled Bean.  
ของ ซาลวาดอร์ ดาลี  ถ่ายทอดในรูปแบบเหนือจริง (Sur)  และภาพ Guernica. ของปาโบล ปิกสั
โซ ถ่ายทอดในรูปแบบบาศกนิยม  (Cubism) เนือ้หาสาระของภาพทัง้ 3 ภาพ ได้สะท้อนภาพ
เหตุการณ์ท่ีเกิดจากการเมืองการปกครองในประเทศของแต่ละประเทศได้โดยไม่จํากัดรูปแบบ  
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เทคนิควิธี  และกระบวนการสร้างสรรค์ และอีกประการสําคญัภาพจิตรกรรมทัง้ 3 ภาพ  ถกูหยิบ
ยกมาใช้ประกอบในการเขียนตําราวิชาการในรายวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะตะวนัตก  ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนในระบบการศกึษาของประเทศไทยมายาวนาน  จึงทําให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบถึง
ความเป็นมาของการพฒันารูปแบบของศิลปะในประเทศไทย  ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมท่ี
แสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์การเมืองการปกครองท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย 

 
ภาพประกอบ  22  เดอลาครัวซ์.  Liberty Leading the People. สีนํา้มนับนผ้าใบ  
       ขนาด  330x260 ซ.ม. ปี 2373 
 
 ท่ีมา: วิรุณ  ตัง้เจริญ. (ม.ป.ป.). สารานกุรมสําหรบัเยาวชน ทศันศิลป์สมยัใหม่. 
 
   พจนา  จนัทรสนัติ  ได้อธิบายเนือ้หาสาระท่ีปรากฏอยูบ่นภาพผลงานของเดอลาครัวซ์ว่า  
ผลงานจิตรกรรมสีนํา้มันของศิลปินในยุค Romantic. ชาวฝร่ังเศส ท่ีวาดสะท้อนเหตุการณ์การ
ปฏิวตัซิึง่เกิดขึน้ในประเทศไทย  ฝร่ังเศสเม่ือคราวท่ีประชาชนคนธรรมดาหลากหลายชนชัน้ร่วมมือ
ร่วมใจกนัโค่นล้มระบบกษัตริย์-ขุนนางของฝร่ังเศส ท่ีเต็มไปด้วยความเหลวแหลกฟอนเฟะ  เม่ือ
ช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2372 (ค.ศ.1830) ศิลปินเดอราครัวช์ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงการเสียสละ
ชีวิตเลือดเนือ้ของผู้คนจํานวนมาก ท่ีทาบทบักนัอยู่บนพืน้ ส่ือให้เห็นว่าการจะมาซึง่สิทธิเสรีภาพ  
และความเสมอภาคเท่าเทียมของชาวฝร่ังเศสนัน้  ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียเยี่ยงไรบ้าง
(พจนา จันทร์สันติ. 2549: 42) 
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 จากผลงานจิตรกรรมชิน้ดงักลา่วนี ้ เดอลาครัวซ์ได้ถ่ายทอดรูปแบบในลกัษณะจิตรกรรม
เสมือนจริง (Realist) เพ่ือส่ือความหมายอยา่งตรงไปตรงมา เม่ือผา่นตาประชาชนแล้วสามารถรับรู้
ถึงเร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้โดยไมต้่องตีความ 
 วิวัฒนาการทางรูปแบบศิลปะได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเน่ืองจากรูปแบบเสมือนจริง   
ท่ีถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมา  ศิลปินได้พัฒนามาถ่ายทอดผลงานท่ีเน้นความรู้สึกภายในของ 
ตวัศิลปินเอง  ซึง่ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมโดยการเปล่ียนแปลงรูปร่าง รูปทรง  สดัสว่น
ของสิ่งท่ีปรากฏบนพืน้ภาพให้มีลักษณะ  รูปร่าง  รูปทรง  ท่ีผิดเพีย้นไปจากรูปแบบเดิมท่ีมี 
ความเสมือนจริงจากธรรมชาติ  ให้เป็นเหนือจริง (sur) อย่างผลงานของ ดาลี  ศิลปินชาวสเปน ใน
ภาพท่ีช่ือ “Soft-Construction with Boiled Bean”.  ซึง่สร้างขึน้ด้วยส่ือวสัดสีุนํา้มนับนผ้าใบ  ในปี  
พ.ศ. 2479  

 

 
 
ภาพประกอบ  23  ซาลวาดอร์  ดาลี  Soft-Construction with Boiled Bean.  สีนํา้มนับน 
 ผ้าใบ  ขนาด  100x99 ซ.ม.  ปี  2479  
 
  ท่ีมา: สดช่ืน  ชยัประสาธน์ จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลิสต์  ในประเทศ
ไทย  พ.ศ.2507 
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 ทิวา  สาระจูฑะ  ได้กล่าวถึงภาพผลงานจิตรกรรม ของ ซาลวาดอร์ ดาลีดังกล่าวไว้ว่า  
ผลงานชิน้นีข้อง ดาลี  เป็นการร่ําระบายความรู้สกึท่ีเขามีตอ่สงครามกลางเมือง  ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
สเปน  ซึ่งเป็นสงครามเดียวกับท่ี  ปิกัสโซ่  ได้ถ่ายทอดให้เห็นในผลงานจิตรกรรม ช่ือ “Guernica”  
เพราะ ดาลี ก็เป็นชาวสเปนเย่ียงเดียวกับ ปิกัสโซ่  ศิลปินรุ่นพ่ีของเขานั่นเอง  ดาลี  สะท้อนความ
วิบัติเลวร้ายของสงคราม  ผ่านรูปทรงบิดเบีย้วของมนุษย์ท่ีอยู่ในลักษณะอาการของการบีบเค้น  
ขยํา้ทําร้ายกนั  ทัง้นีชิ้น้ส่วนร่างกายเหล่านัน้  งอกย่ืนออกมาจากร่าง ๆ เดียวกนั  เป็นนยัวิพากษ์ว่า
สงครามกลางเมืองครัง้นี ้ ก็คือการทําลายและทําร้ายกนัเองของพ่ีน้องร่วมชาติ  ซึ่งนบัเป็นวิกฤติท่ี
ชวนสลดหดหู่ใจเป็นอย่างย่ิง  นอกเหนือจากความสูญเสียและความพลดัพรากล้มตายของผู้คน
จํานวนมาก  ท่ีพึงเกิดขึน้ตามมา  หลงัไฟสงครามสงบ  พร้อมกบับาดแผลเกรอะกรังของการเข่นฆ่า
กันอย่างโหดเหีย้ม  จากนํา้มือผู้คนชนชาติเดียวกัน  แต่ถูกแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่าย  ท่ีจดจ้องมุ่ง
หมาย  หยิบย่ืนความตายให้กบัอีกฝ่ายอย่างน่าสมเพชเวทนา  สําหรับสํานึกของความเป็นมนษุย์ท่ี
พงึบงัเกิดในจิตใจแตล่ะผู้คน(ทิวา  สาระจฑูะ. 2549: 70) 

 

 ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมได้ถกูพฒันารูปแบบมาเป็นการลดทอนรูปทรง  หรือเรียกว่า 
กึ่งเสมือนจริง (Semi Abstract) ดงัผลงานของ ปิกสัโซศ่ลิปินชาวสเปนในภาพท่ีช่ือ “Gurenica” ซึง่
สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2480 ใช้ส่ือวสัด ุ สีนํา้มนับนผ้าใบ  ขนาด 780x359 เซนติเมตร ซึง่จดัได้ว่าเป็น
ภาพจิตรกรรมท่ีมีขนาดใหญ่มาก   

 

 

ภาพประกอบ  24   ปาโบล ปีกสัโซ.  Guernica.  สีนํา้มนับนผ้าใบขนาด  780x350 ซม. ปี 2480 

 ท่ีมา: สดช่ืน  ชยัประสาธน์. (ม.ป.ป.). จิตรกรรมและวรรณกรรมแนวเซอร์เรียลสิต์ ใน
ประเทศไทย พ.ศ.2507)  
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 วินทร์  เลียววาริณ  ได้กลา่วถึงภาพจิตรกรรมของปิกสัโซไ่ว้วา่  
 

 จิตรกรรม สี โทน เดียวขนาดใหญ่ หลายเมตรของปิกัส โซ่ ชิ น้ นี  ้ เป็นการวาด รังสรรค์ขึ น้  
เพ่ืออทุิศให้กบัสงครามกลางเมืองท่ีเกิดขึน้ในสเปน  แผน่ดินแมข่องปิกสัโซ ่ ท่ีเขาสร้างสรรค์ภายหลงั
การรับรู้ข่าวคราวเก่ียวกบัสงครามการรบราฆ่าฟัน  และความตายท่ีกําลงับงัเกิดขึน้กบัประชาชนใน
สเปน  ขณะสร้างผลงานชิน้นี ้   เขาพํานกัอาศยัอยู่ในปารีส  ซึ่งตวัปิกสัโซ่มุ่งหวงัอย่างแรงกล้า  ว่า
วนัหนึ่งผลงานจิตรกรรมชิน้นีจ้ะได้กลบัคืนไปติดตัง้อยู่ในประเทศสเปน  และเป็นสมบติัถาวรของ
ชาวสเปน  แล้วความคาดหวงันัน้ก็ลลุ่วงเป็นจริง  เพราะปัจจบุนัจิตรกรรมชิน้นี ้ ได้รับการติดตัง้อยู่
ในประเทศเป็นมาเน่ินนานแล้ว  ปิกสัโซ่ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นพิษสงครามชัว่ร้ายท่ีเกิดจากสงคราม  
โดยสะท้อนผ่านสญัลกัษณ์รูปทรงของแม่ท่ีแหงนหน้ากรีดร้องอยู่ด้านซ้ายสดุ  โดยมีลกูน้อยห้อยน่ิง
อยู่คาอ้อมแขน  ทางด้านมมุขวาสดุ  ก็มีผู้คนกําลงัยกชูสองแขนขึน้ไขว่คว้าหาความหวงัและความ
อยู่รอด  ขณะท่ีม้าศกึของนายพลแห่งกองทพั  กําลงัวิ่งตะบงึ เหยียบย่ําไปบนกองซากความสญูเสีย  
มีรูปปัน้ตกแตกอยู่บนพืน้  ตรงกลางภาพ  เราจะเห็นมือข้างหนึ่งที่ถือกําตะเกียง  ยื่นไปเบือ้งหน้า  
และเหนือขึน้ไป  ก็มีดวงไฟสาดแสงสว่างไสว  นัน่เป็นการบอกเล่าให้เห็นถึงการแสดงหาของ
ประชาชน  ในท่ามกลางความสิน้หวังของไฟสงคราม  ซึ่งไม่เคยนําพาสนัติภาพหรือความดีงาม
ใด ๆ มาให้แก่มนุษย์ชาติเลย (วินทร์  เลียววาริณ. 2549: 54) 

 
 สําหรับประเทศไทยนัน้มีรากเหง้าของศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง นัน้ก็คือ
จิตรกรรมไทยประเพณี  เร่ืองราวท่ีนํามาถ่ายทอดไว้ในภาพผลงานจิตรกรรมไทย  เป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัพทุธศาสนาเป็นหลกัสําคญัเร่ืองวิถีชีวิตชาวบ้านและประเพณีตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย
จิตรกรรมไทยได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบจากจิตรกรรมประเพณีไทยท่ีมีการเขียนในลกัษณะของ
การคล่ีภาพ  ซึง่เป็นการเลา่เร่ืองราวให้เห็นทกุมมุ ทกุตอนของเร่ืองราว  วิถีของการดําเนินชีวิตของ
ชาวบ้าน  ไม่เน้นระยะใกล้ใหญ่ไกลเล็ก  เป็นภาพลกัษณะไม่เน้นความลกึของภาพ  การแยกระยะ
เป็นเพียงการแยกวา่อะไรอยู่ด้านหน้า  และอะไรอยู่ด้านหลงั  เหมือนอย่างสิ่งของท่ีวางทบัซ้อนกนั  
แตค่วามเดน่ชดัแสดงออกให้เห็นเท่ากนั 
 เม่ือเร่ิมเข้าสู่ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี  4  แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์  ศลิปะแบบตะวนัตกก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในงานจิตรกรรมไทยเป็นอยา่งมาก  ตวัอย่าง
ผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโข่ง  ขรัวอินโข่งได้นําวิธีการเขียนแบบมีระยะใกล้ไกล  (perspective)   
แตเ่ร่ืองราวก็ยงัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพทุธศาสนาเป็นหลกัสําคญั  และเพิ่มเข้ามาด้วยภาพปริศนาธรรม  
เร่ืองของการใช้สี  แม้จะมีสีนําเข้ามาจากประเทศจีนให้เลือกเพิ่มขึน้  แต่ขรัวอินโข่งก็ยังรักษา
รูปแบบจิตรกรรมไทยเดิมไว้ได้มาก...จิตรกรรมในประเทศเร่ิมต้นการเปล่ียนแปลงมาตัง้แต ่
สมัยรัชกาลท่ี 4 เร่ือยมาจนกระทั่งถึงรัชกาลท่ี 5 เปรียบเสมือนการรือ้ประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ในทุก ๆด้าน เม่ือย่างเข้าสู่ยุคสมัยรัชกาลท่ี 6 ประเทศไทยถือว่าอยู่ระหว่างการเปล่ียนแปลง 
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อย่างมากมายแต่ ก็ เป็นอย่างไม่ มี ระบบมากนัก  ใน รัชสมัย รัชกาลท่ี  6 ประเทศไทยได้ 
นําเข้าช่างประติมากรรมชาวอิตาลีเข้ามารับราชการ  ช่ือนาย คอราโด เฟโรจี  ซึ่งต่อมาได้ 
เป ล่ียนสัญชาติ เป็นคนไทยได้ ช่ือใหม่ว่า  ศิลป์  พีระศรี  และมีตําแหน่งทางวิชาการเป็น
ศาสตราจารย์ในเวลาตอ่มา  ศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี  จงึได้วางรากฐานการเรียนการสอนศลิปะ
แบบอย่างตะวนัตกตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา  ครัน้ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วทําให้
ประชาชนมีสทิธิเสรีภาพในการแสดงออกมากขึน้ 
 จากการเรียนท่ีเป็นระบบขัน้ตอนของการศกึษาในแบบศลิปะตะวนัตกและการมีสทิธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกมากขึน้นัน้ทําให้นกัศกึษาวิชาศลิปะและบคุคลโดยทัว่ไป  กล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็น
ของตวัเองผ่านทางสื่อต่าง ๆ ท่ีเป็นงานศิลปะ  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ทางการเมืองในเดือน ตลุาคม  2516  
นิสิตนักศึกษา  ประชาชนจึงได้นําเอาศิลปะมาเป็นส่ือในการประชาสมัพันธ์  เป็นกระบอกเสียงใน 
การบอกเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ต่อพ่ีน้องประชาชน  ภาพโปสเตอร์  ภาพคทัเอาท์  จึงปรากฏขึน้ทั่วไป 
จากสถานท่ีตา่ง ๆ  งานศิลปะคทัเอาท์การเมืองเดือนตลุา  ได้ถกูนํามาแสดง ณ บริเวณเสาไฟฟ้ากินรีคู่
เกาะกลางถนนราชดําเนินกลางในปี  2518  ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปิดตวัผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม 
ท่ีแสดงเนือ้หาสาระเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองต่อสาธารณะชนเป็นครัง้แรกซึง่นบัว่า 
เป็นครัง้ใหญ่   และนับจากนี เ้ป็นต้นมาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีแสดงเนื อ้หาสาระใน 
ด้านดงักล่าวได้เติบโตขึน้ในสงัคมไทยอย่างรวดเร็ว  ศิลปินจํานวนหลายคนได้ยึดถือและยืนหยดัแนว
ทางการสร้างสรรค์โดยถ่ายทอดเนือ้หาสาระดงักลา่วนีต้ลอดมา  ปัจจบุนัมีทัง้ ศิลปิน  บทเพลง  บทกวี  
วรรณกรรม  และศิลปกรรมได้สร้างสรรค์ผลงานกนัอย่างแพร่หลาย  กลา่วโดยเฉพาะด้านจิตรกรรม ใน
งานวิจยัฉบบันีไ้ด้เลือกศิลปินท่ียึดแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานโดยถ่ายทอดเนือ้หาสาระเก่ียวกับ
ปัญหาของบ้านเมืองท่ีเกิดมาจากระบบการเมืองการปกครองของไทยเร่ิมตัง้แต่เกิดเหตุการณ์ทาง
การเมืองการปกครองในปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมาถึงปัจจบุนั (2555)  จํานวน 7 คน  ประกอบด้วยภาพ
ผลงานด้านจิตรกรรม จํานวน 35 ภาพ  เพ่ือทําการศึกษาวิจัยโดยมีรายช่ือศิลปินและช่ือผลงาน 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.  อารี  สุทธิพนัธ์ุ 
 อารี  สุทธิพนัธุ์  เป็นชาวราชบุรีโดยกําเนิด (2473) จบการศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
โรงเรียนเบญจมราชทิูศ  จงัหวดัราชบรีุ (2489) จบประโยคมธัยมครูช่าง  โรงเรียนเพาะช่าง(2495) 
ระดบัปริญญาการศกึษาบณัฑิต  สาขาอาชีวศกึษา  วิทยาลยัวิชาการศกึษา ประสานมิตร (2499) 
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาจิตรกรรม  มหาวิทยาลยัอินดิอานา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(2504)  ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  รับราชการตําแหน่งอาจารย์ วิทยาลยัวิชาการศึกษา ประสานมิตร  ถึง พ.ศ. 2534 
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เกษียณอายุราชการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน   
เป็นอาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และสอนบุคคลทั่วไป พ.ศ. 2555  ได้รับ 
การยกยอ่งเชิดชเูกียรตเิป็นศลิปินแห่งชาต ิ สาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม) 
 อารี ส ุทธิพ นัธุ ์ เป็นครูสอนศ ิลปะมาอย ่างต ่อ เนื ่องและยาวนาน  สอนทั ง้ ใน
สถาบนัการศึกษาและสอนบุคคลภายนอกสถาบนัการศกึษา  โดยทัว่ไป  อารี  สทุธิพนัธ์  ค้นคว้า  
ทดลอง พัฒนาวิ ธีการสอนแบบอย่างใหม่  ๆ  เสมอไม่ เคยหยุดยัง้   และมีความสนใจต่อ 
ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในบ้านเมืองอย่างสม่ําเสมอ  และสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรมท่ีถ่ายทอดเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกับเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้มากมาย  
นับตัง้แต่ชุดรามเกียรติ์ ปี 2522 เป็นต้นมา  การถ่ายทอดนัน้เป็นลกัษณะเชิงเปรียบเทียบแทน
คําพูดในภาพด้วยเส้น  และวิธีการปิดทับรูปร่าง  รูปทรงบางส่วนด้วยสีแทนคําท่ีไม่ต้องการพูด  
สร้างสรรค์อยา่งตอ่เน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 2556 ยงัไมห่มดไฟไมห่มดกําลงั 
 ภาพผลงานจิตรกรรมของ อารี สุทธิพันธ์ุ เป็นภาพผลงานท่ีแสดงเนือ้หาสาระสะท้อน
ภาพปัญหาของสงัคมและวฒันธรรมท่ีมาจากการเห็นการเกิดขึน้เปล่ียนแปลงและดําเนินไปของ
สงัคมการเมืองในประเทศไทย  จากการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เร่ืองราวและประสบการณ์
ตา่ง ๆจงึได้ถกูนํามาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรม  แสดงเนือ้หาสาระในลกัษณะการเปรียบเทียบ
เปรียบเปรย  ซึง่ต้องมองอย่างพินิจพิจารณาและตีความ หากมองเพียงผิวผ่านก็จะได้รับความรู้สกึ
ถึงความสวยงามในด้านเทคนิควิธีการ  และกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีปรากฏอยูเ่บือ้งหน้าเท่านัน้ 
 อารี  สุทธิพันธุ์ ได้หยิบยกเอาภาพท่ีใกล้ตัวท่ีสุดเช่น ภาพวัด ภาพจากวรรณคดีเร่ือง
รามเกียรติ์  เป็นส่ือในการถ่ายทอดเร่ืองราว และเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมการเมืองของ
ประเทศไทยผา่นภาพผลงานจิตรกรรม เป็นต้น 
 ในปี 2516 เหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในการปกครองของระบอบเผด็จการทหาร จอมพล
ถนอม  กิตติขจร  เป็นหวัหน้ารัฐบาลท่ีถกูมวลมหาประชาชนประกอบด้วย นกัศกึษา ประชาชนทกุ
สาขาอาชีพยกเว้นทหารและตํารวจ  ซึ่งเป็นกองกําลงัฝ่ายรัฐบาลร่วมกนัชุมนุมประท้วง ขบัไล่ให้
พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  สถานการณ์เป็นไปอย่างไม่น่าไว้วางใจ จนเกิดเหตุการณ์ 
การปราบปรามอย่างรุนแรง  นักศึกษาประชาชนต้องสูญเสียเลือดเนือ้ชีวิตประเทศไทยต้องเสีย
ทรัพย์สินมากมาย ในท่ีสดุรัฐบาลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้  จอมพลถนอม  กิตติขจร  หนีออกนอกประเทศ 
การสู้ รบครัง้นีเ้ปรียบได้กับการรบกันระหว่างฝ่ายความดี(นกัศึกษา ประชาชน) กับฝ่ายความชัว่ 
(รัฐบาลเผด็จการทหาร)  อารี  สทุธ์ิพนัธุ์  ได้สร้างสรรค์ผลงานชดุรามเกียรติ์  ซึง่เป็นตอนการต่อสู้
กนัระหวา่งพระรามกบัทศกณัฐ์และสร้างสรรค์ตอ่มาในปีพ.ศ. 2522 ดงัภาพประกอบตวัอยา่งดงันี ้
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ภาพประกอบ 25  อารี  สทุธิพนัธุ์.  รามเกียรติ์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  78x154  ซม.  ปี 2516   
 

 ท่ีมา: อารี  สทุธิพนัธุ์ . (ม.ป.ป.). สูจิบตัร “เคลือ่นและไหว”. 
 

 

ภาพประกอบ  26  อารี  สทุธิพนัธุ์.  รามเกียรติ์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  79x50  ซม.  ปี 2516   

 ท่ีมา: อารี  สทุธิพนัธุ์. (ม.ป.ป.). สูจิบตัร “เคลือ่นและไหว”. 
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ภาพประกอบ  27  อารี  สทุธิพนัธุ์. รามเกียรติ์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  135x110  ซม. ปี 2522   

 ท่ีมา: อารี  สทุธิพนัธุ์ . (ม.ป.ป.).  สูจิบตัร “เคลือ่นและไหว”. 
 
 ผ่านมาถึงปี  2549  ได้เกิดเหตกุารณ์การปฏิวตัิรัฐประหารขึน้อีก  ซึ่งนับเป็นครัง้ท่ี  10  
(ภายหลังประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการปกครองในปี  2475)  อารี  สุทธิพันธุ์ ได้สร้างสรรค์
ผลงานภาพชดุ “กฎอยัการศึก”  ซึ่งใช้ภาพจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์และภาพวดัและภาพอ่ืนๆ  
เป็นส่ือในการถ่ายทอดเนือ้หาสาระเร่ืองราวเหตกุารณ์การเมืองไทย  จากการสํารวจภาพผลงาน
จิตรกรรมท่ีได้สร้างสรรค์ครัง้หลงัสดุ(2555) นบัจํานวนได้  47  ภาพ  อารี  สทุธิพนัธุ์  ได้คดัเลือกให้
ผู้วิจยัมาทําการศกึษาวิเคราะห์จํานวน  5  ภาพ  สร้างสรรค์ด้วยสีนํา้มนับนผ้าใบจํานวน  3  ภาพ  
และสีนํา้บนกระดาษจํานวน  2  ภาพ ดงัมีรายช่ือและสรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
 
 สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของอารี สทุธิพนัธุ์ ตามช่ือภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 28 อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 3.  สีนํา้บนกระดาษ  ปี 2549 
 

 ท่ีมา: นิทรรศการทศันศลิป์  76 ปี อารี  สทุธิพนัธุ์  “วนัครูศลิปะ” 
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ภาพประกอบ 29  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 5.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  ปี 2549 
 

 ท่ีมา: นิทรรศการทศันศลิป์  76 ปี อารี  สทุธิพนัธุ์ “วนัครูศลิปะ”  
 

 

ภาพประกอบ 30  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 9.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  ปี 2549 
 

 ท่ีมา: นิทรรศการทศันศลิป์  76 ปี อารี  สทุธิพนัธุ์ “วนัครูศลิปะ” 
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ภาพประกอบ 31  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 7.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  ปี 2549 

 

 ท่ีมา: นิทรรศการทศันศลิป์  76 ปี อารี  สทุธิพนัธุ์ “วนัครูศลิปะ” 
 

 

ภาพประกอบ 32  อารี  สทุธิพนัธุ์.  กฎอัยการศึก 10.  สีนํา้บนกระดาษ  ปี 2549 

 ท่ีมา: นิทรรศการทศันศลิป์  76 ปี อารี  สทุธิพนัธุ์ “วนัครูศลิปะ” 
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 จากเหตุการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นสมัยท่ี  2  ของรัฐบาล  
พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร  ได้เกิดปัญหามากมาย  และท่ีนบัว่าร้ายแรงท่ีสดุของประเทศนัน้คือเร่ืองของ
การทุจริตคอรัปชัน่  การขายหุ้นชินคอร์ป  7.31  หม่ืนล้าน  โดยไม่เสียภาษี  จนทําให้เกิดพลงัมวลชน
มหาศาลโดยสนธิ  ลิม้ทองกุล  ร่วมกันต่อต้านรัฐบาล  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  จนกระทั่งถึงวันท่ี   
24  มิถนุายน  2549  กองกําลงัทหารภายใต้การนําของ พล.อ.สนธิ บญุยรัตกลนิ  ซึง่ดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้ บัญชาการทหารบก  ได้ทําการปฏิวัติ รัฐประหารยึดอํานาจการบริหารประเทศ  ในขณะท่ี   
พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ  การปฏิวัติครัง้นีใ้ช้ช่ือคณะปฏิวัติว่า   
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือคปค.  
และต่อมาได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็นคณะรัฐมนตรีความมัน่คงแห่งชาติหรือ คมช.  เม่ือเกิดเหตกุารณ์การ
ปฏิวตัรัิฐประหารขึน้  พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร ในฐานะนายกรัฐมนตรี  จงึได้สัง่ประกาศใช้กฎอยัการศกึ
ทัว่ราชอาณาจกัรไทย 
 ท่ีกล่าวมาข้างต้นนีเ้ป็นท่ีมาของการสร้างสรรค์ภาพชุด “กฎอยัการศึก” ของอารี  สทุธิพนัธุ์  
ภาพชดุ  “กฎอยัการศึก”  อารี  สทุธิพนัธุ์  ได้ใช้ภาพจากวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์  ตอนพระรามกําลงั
ต่อสู้กบัทศกณัฐ์จํานวน 3  ภาพ  และภาพวดักําลงัถกูไฟเผาจํานวน  2  ภาพ  เป็นภาพตวัแทนในการ
อธิบายเปรียบเทียบถึงสถานการณ์บ้านเมืองในสภาวะท่ีไม่ปกติ  ภาพ “กฎอยัการศึก”  หมายเลข 3  
หมายเลข 5  และหมายเลข 9  แสดงท่าทางการสู้รบระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์  แสดงท่าพระรามเป็น
ฝ่ายรุกทศกณัฐ์เป็นฝ่ายรับ  พระรามเป็นภาพตวัแทนของความดีเป็นพระนารายณ์อวตาร (แบ่งภาค) 
ลงมาถือกําเนิดเป็นพระราชโอรสของทศรถกบันางเกาสริุยาแห่งกรุงศรีอยธุยาเพ่ือปราบปรามทศกณัฐ์  
พระรามมีกายสีเขียว  มีศรเป็นอาวุธ ส่วนทศกัณฐ์นัน้คือยักษ์นนทกกลับชาติมาเกิดเพ่ือรบกับ 
พระนารายณ์  ซึง่อวตารมาเกิดเป็นมนษุย์(พระราม)ธรรมดา ทศกณัฐ์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงลงการ่างกาย
เป็นยกัษ์มี  10  หน้า   20  มือ  มีกายเป็นสีเขียว 
 พระรามนัน้เป็นภาพตวัแทนของความดี มีรูปงามเป็นมนษุย์ปกตมีิ 1 หน้า 2 มือ  แสดงความเสมอ
ภาคกบัมนษุย์โดยทัว่ไป  สว่นทศกณัฐ์เป็นภาพตวัแทนของความชัว่  มีรูปเป็นยกัษ์ดวงตาเป็นสีแดงก่ํา   
แยกเขีย้วแสดงความโกรธด ุ ร้าย  มี  10  หน้า  20  มือ  ผิดกบัมนษุย์ปกตทิัว่ไป  แสดงนยัหมายถึงการ
ฉ้อฉลเอารัดเอาเปรียบสงัคม 
 ชาตกํิาเนิดของพระรามและทศกณัฐ์ตา่งกนัและมีจดุมุ่งหมายท่ีตา่งกนั  ในภาพ “กฎอยัการศกึ” 
ทัง้ 3 นีส้ะท้อนภาพของความดีกับความชัว่ได้ตรงกบัสถานการณ์บ้านเมือง  ในเดือนมิถนุายน 2549  
ทหารได้ทําการปฏิวตัิรัฐประหารยึดอํานาจการบริหารประเทศจากรัฐบาล  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวตัร  
และรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้กฎอยัการศึก  เพ่ือต่อสู้กบัคณะปฏิวตัิ  พระรามเป็นภาพตวัแทนของคณะ
ปฏิวตัิ   ทศกณัฐ์เป็นภาพตวัแทนของรัฐบาลซึง่เป็นฝ่ายการเมืองภาพดงักลา่วได้ชีใ้ห้เห็นสจัธรรมแห่ง
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ความจริงว่า  ความดีย่อมเป็นฝ่ายชนะความชัว่เสมอ  ประเทศไทยได้เปล่ียนการปกครองในปี 2475  
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปี  2549  ประเทศไทยได้เกิดเหตกุารณ์ปฏิวตัิรัฐประหารมาแล้วถึง 10 ครัง้  
เหตผุลเน่ืองมาจากนกัการเมืองประพฤติตวัเย่ียงทศกณัฐ์คือ  ฉ้อฉล  โกงกิน  ทรัพยากรของชาติหลง
อํานาจ  ลาภยศ  สรรเสริญ  เงินทอง  จนลืมหน้าท่ีของตนเอง  จนทําผิดต่อหน้าท่ีของตนเอง จึงถูก
ปราบปรามด้วยกองกําลงัสีเขียว  
 ภาพกฎอัยการศึกหมายเลข  7  และหมายเลข  10  แสดงภาพวดักําลงัถูกไฟโหมเผาไหม้
อย่างรุนแรง  วดัเป็นสถานท่ีสําคญัทางศาสนา  เป็นสถานท่ีแห่งความสงบร่มเย็น  เม่ือมนุษย์มีความ
ทกุข์ต้องเข้าหาวดัเพ่ือสงบสติ  อารมณ์  สร้างจิตใจให้แจ่มใส  สงบร่มเย็นเป็นสขุเม่ือมีความสขุก็ต้อง
เข้าวดัเพ่ือสร้างบญุสร้างกศุลเพิ่มเตมิ  วดัเป็นสถานท่ีสําหรับทกุชีวิตทัง้คนและสตัว์  ตัง้แตว่นัแรกเกิด
จนถึงวนัสดุท้ายของชีวติก็มาสิน้สดุลงท่ีวดั   นอกจากนีแ้ล้ววดัยงัเป็นแหลง่รวบรวมศลิปวฒันธรรมอนั
เป็นอารายธรรมของชาติและอ่ืนๆอีกมากมาย  วดัจึงเปรียบเสมือนชีวิตของผู้คนทกุชนชัน้  ทกุเชือ้ชาต ิ 
ภาพการเผาวัดจึงเป็นการเผาความสุขสงบ  เผาแหล่งรวมสังคม  เผาแหล่งรวมวัฒนธรรม   
เผาประวตัิศาสตร์  เผาบ้าน  เผาทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวปลอบประโลมจิตใจ  ทัง้ยามสขุ
และทกุข์ 
 เม่ือบ้านเมืองเกิดความไม่สงบสุขอันมีสาเหตุอันเกิดมาจากเหตุการณ์ทางการเมือง  
เน่ืองจากนกัการเมืองซึง่มีอํานาจในการบริหารประเทศได้ทําหน้าท่ีบกพร่อง  ใช้อํานาจหน้าท่ีผิดควร
ลองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ร่วมกบัข้าราชการบางกลุม่และนายทนุในประเทศทําการฉ้อ
ฉล  โกงกิน  ทจุริต  ลุม่หลงในอํานาจมวัเมาในลาภยศ  กอบโกยทรัพย์สมบตัิของประเทศไปเป็นสมบตัิ
ของตนหรือเกิดความขดัแย้งกบัวงข้าราชการทหาร  ทหารจงึออกมาทําการปฏิวตัิรัฐประหารยดึอํานาจ  
ข้าราชการฝ่ายนักการเมือง   หรือคณะรัฐบาลจึงใช้อํานาจประกาศใช้ “กฎอยัการศึก”  เพ่ือปกป้อง
อํานาจของตน  การสู้รบจึงเกิดขึน้ผู้ ท่ีสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สินเงินทองจึงเป็นประชาชน  บ้านเมือง
อยูใ่นภาวะสงครามกลางเมืองเกิดความไมส่งบสขุ  สภาพดงักลา่วซึง่เปรียบเสมือนการเผาวดั 
 
 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของอารี  สุทธิพันธ์ุ  จํานวน  5  ภาพ  
ประกอบด้วย  ภาพ “กฎอยัการศกึ”  หมายเลข  3,5,7,9  และหมายเลข  10  ซึง่สรุปผลการศกึษา
วิเคราะห์ตามจดุประสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
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 1. ภาพผลงานจิตรกรรมสะท้อนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย  
ที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร 

 ภาพ “กฎอยัการศกึ”  ทัง้ 5 ภาพ  สะท้อนภาพของระบบการเมืองการปกครองท่ีล้มเหลว
ของประเทศไทย  อันเกิดจากนักการเมืองท่ีลุ่มหลงมัวเมาในลาภยศสรรเสริญ  ทุจริตฉ้อโกงใช้
อํานาจกอบโกยทรัพย์สมบตัิจากประเทศชาติ  ซึ่งเป็นผลประโยชน์รวมของคนในชาติไปเป็นของ
ตนเองและเหล่าบริวาร  ญาติมิตรทัง้หลาย  การกระทําเหล่านีไ้ด้แทรกซึมเข้าไปสู่ทุกหน่วยงาน  
ทกุองค์กร  ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  ทัง้ข้าราชการการเมือง  และข้าราชการทกุระดบัทัว่ประเทศ  
ภาพการถกเถียงการแยง่ชิงอํานาจแย่งชิงผลประโยชน์กนัในสภาฯ  ภาษา  วาจา  ถ้อยคํา  พฤติกรรม
ท่ีนักการเมืองผู้ ทรงเกียรติกระทําให้เห็นเป็นพฤติกรรมท่ีขาดความรับผิดชอบต่อลูกหลานต่อ
เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ไม่รักษาภาพลกัษณ์ของสถานภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
อนัทรงเกียรติ  พฤติกรรมดงักล่าว  ได้แทรกซมึเข้าไปในหมู่เยาวชนของชาติผ่านส่ือนา ๆ ชนิดท่ีมี
อยู่มากมายในโลกแห่งข่าวสารไร้พรมแดนนี ้ นบัตัง้แต่อดีตท่ีผ่านมาพฤติกรรมของนกัการเมืองท่ี
กล่าวมารุนแรงมากขึน้ได้แฝงตวัแทรกซึม  กัดกร่อน  กลืนกินวฒันธรรมเดิมท่ีมีพุทธศาสนาเป็น
เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้เส่ือมลงไปทุกที ๆ สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้กําลงัทําลายทําร้ายสงัคมและ
วฒันธรรมไทยอยา่งตอ่เน่ือง 
 “กฎอยัการศึก”  ประกาศใช้ในยามท่ีบ้านเมืองเกิดเหตกุารณ์ไม่สงบ  แต่การไม่สงบนัน้
ไม่ได้เกิดจากข้าศึกท่ีมาจากต่างชาติ  แต่เกิดจากการกระทําอันเลวร้ายต่อบ้านเมืองของ
นกัการเมืองไทยเอง  เม่ือประชาชนออกมาทําการเรียกร้องเพ่ือให้นกัการเมืองลาออก  เพ่ือหยุด
การกระทําการอนัชัว่ร้ายตอ่ประเทศชาติตอ่ประชาชน  นกัการเมืองไมสํ่านึกในความผิดกลบัทําใน
สิ่งท่ีตรงกันข้ามใช้อํานาจสั่งทหาร  ตํารวจลอบทําร้ายล้อมฆ่าประชาชน  โดยการประกาศใช้  
“กฎอยัการศกึ”  เป็นเคร่ืองมือ  เม่ือประชาชนฝ่าฝืน  รัฐบาล  ทหาร  ตํารวจ  จึงใช้กฎหมายนีล้้อม
ฆ่าประชาชนอย่างถกูต้องตามกฎหมาย  โดยปราศจากความกรุณาปราณี  เพียงเพ่ือรักษาอํานาจ
ของตนเองและพรรคพวกดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนัน้เป็นการสะท้อนพฤติกรรมของนกัการเมืองท่ี
เป็นสาเหตหุลกัท่ีทําวฒันธรรมและสงัคมท่ีดีงามของชาตใิห้เส่ือมทรามลง 
 
 2.  ทาํไมศิลปินจึงเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

 อารี  สทุธิพนัธุ์  เป็นบคุคลผู้ ร่วมสมยักบัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ตัง้แต่เร่ิมต้นของ
การเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบนั(2555) ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองมาทุกยุคทุก
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สมัยผ่านยุคสงครามโลกครัง้ท่ี  2  ผ่านยุคข้าวยากหมากแพง  ผ่านยุคการชุมนุมเรียกร้องทาง
การเมืองยุค  14  ตุลาคม  2516   6  ตุลาคม 2519  พฤษภาทมิฬ  2535 และยุค  19  กันยายน  
2554  เหตุการณ์สําคญัๆทางประวัติศาสตร์ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  2575  
ล้วนเป็นประสบการณ์สําคญัของ  อารี  สทุธิพนัธุ์  ถึงแม้ว่าอาจจะยงัไม่เข้าร่วมร่วมในกิจกรรมการ
ร่วมชมุนุมประท้วง  แต่อารี  สทุธิพนัธุ์  คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกนันัน้ก็ยงั
ไปร่วมกิจกรรมภาคสนามเสมอๆ  เพียงแต่ไม่ปักหลักเท่านัน้  อารี  สุทธิพันธุ์   ได้สร้างสรรค์ 
ผลงานชุดรามเกียรติ์  ขึน้ไปปี  พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นภาพการต่อสู้ ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์   
และทศกัณฐ์กับหนุมาน  ซึ่งเนือ้หาของภาพและกลวิธีในการระบายสี  แสดงรอยแปรงท่ีรุนแรง   
เปรียบเหมือนกับเหตุการณ์ท่ีทหารตํารวจล้อมยิงล้อมฆ่าประชาชนเกิดการต่อสู้ กัน  และใน
เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ  2535  ได้ไปวาดภาพระบายสีนํา้   รต.ฉลาด  วรฉตัร  หนึ่งในผู้ประท้วงท่ี
ใช้วิธีการอดอาหารประท้วงในวนัท่ี  15  พฤษภาคม  2535   ครัน้ถึงวนัท่ี  17  ทหารตํารวจก็ทํา
การล้อมปราบปรามประชาชนอย่างหนกัหน่วง  เหตกุารณ์  19  กนัยายน  2549  ทหารได้ทําการ
ปฏิวตัรัิฐประหารยดึอํานาจรัฐบาล  อารี  สทุธิพนัธุ์  ได้นําเอาภาพวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์มาสร้างสรรค์
อีกครัง้  โดยใช้ช่ือภาพ  “กฎอยัการศึก”  ซึ่งภาพผลงานท่ีสร้างสรรค์ขึน้บ่งบอกความเป็นตวัตนของ  
อารี  สุทธิพันธุ์   ได้ดี  อารี  สุทธิพันธุ์   เลือกหยิบยกเนือ้หาเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองมา
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเกิดมาในยคุร่วมสมยักบัเหตกุารณ์ทางการเมืองทกุยคุทกุสมยั  แต่
ไม่รวมกิจกรรมอย่างปักหลกัเป็นลกัษณะเด๋ียวไป  เด๋ียวไม่ไป  เด๋ียวอยู่เด๋ียวกลบั  ไปดีมัย้   ใน
ท่ีสดุแล้วก็ไปแบบผลบุๆโผล่ๆ  

ผลงานของอารี  สุทธิพันธุ์  จึงถ่ายทอดออกมาในลักษณะเปรียบเทียบเปรียบเปรยไม่
ตรงไปตรงมาด้วยการหยิบยกภาพในวรรณคดีเร่ืองรามเกียรติ์มาเป็นส่ือในการสร้างสรรค์โดย
พฒันาเทคนิควิธีการและกระบวนสร้างสรรค์ให้ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 
 
 3.  เทคนิควิธีการ  และกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพผลงานจติกรรมได้ส่งผลสะท้อน
ให้เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศมีความคมชัดอย่างไร 

 กระบวนการสร้างสรรค์   
 อารี  สทุธิพนัธุ์  เลือกใช้ส่ือวสัดสีุนํา้มนั  สีนํา้  ผ้าใบ  กระดาษ  ดินสอสีระบายนํา้  สีอะคริลิค
ในการสร้างสรรค์ภาพผลงานจิตรกรรมประกอบด้วยภาพ “กฎอยัการศกึหมายเลข 3 หมายเลข 5
หมายเลข  9  หมายเลข  7  และหมายเลข  10   



147 

 ภาพ “กฎอยัการศกึหมายเลข  3”  อารี  สทุธิพนัธุ์  เลือกใช้ส่ือวสัดสีุนํา้กระดาษดินสอสี
ละลายนํา้สร้างสรรค์ภาพใช้ภาพวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์” เป็นส่ือในการถ่ายทอดเร่ืองราว 
เตรียมระนาบรองรับด้วยการขึงกระดาษยึดติดบนกระดานไม้อัด  ด้วยวิธีนํากระดาษสําหรับ
ระบายสีนํา้ท่ีมีความหนา  100  ปอนด์ขึน้ไป  ชบุนํา้ให้เปียกชุ่มทัง้สองด้านทานํา้ให้เปียกกระดาน
ไม้อดัด้านท่ีจะขงึกระดาษ  จากนัน้จึงวางกระดาษลงบนแผ่นกระดานไม้อดัแล้วจึงใช้กระดาษกาว
ละลายนํา้ยดึตดิริมกระดาษทัง้  4  ด้าน  แล้วตัง้ให้เรียบกบัพืน้  เม่ือกระดาษแห้งสนิทมีความตงึจงึ
พร้อมใช้  จากนัน้จึงร่างภาพจบัการต่อสู้ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์ด้วยหมกึสีดํา  เพ่ือรักษาเส้น
ร่างให้คงทน  จากนัน้จึงระบายนํา้ให้กระดาษเปียกจนทัว่แล้วระบายสีลงไปเป็นวิธีการระบายแบบ
เปียกบนเปียก   เม่ือสีหมาดจึงเน้นด้วยสีเข้มบางส่วน  เพ่ือเน้นให้ส่วนต่างๆของภาพคมชดัตาม
ความต้องการจากนัน้จึงใช้ดินสอสีระบายนํา้ลากเส้นด้วยการไม่ยกมือ  เป็นลกัษณะการลากและ
ระบายโทนสีแดงส้มให้ความรู้สึกร้อนแรง  แสดงถึงการสู้ รบท่ีเข้มข้น  เส้นท่ีเกิดจาการลากสบัสน
และยุ่งเหยิงแสดงการพูดจาโต้กันเถียงระหว่างสู้ รบอิริยาบถของร่างกายก็เปล่ียนไปตามท่วงท่า  
นํา้หนกัของเสียงจงึมีความหนกัเบาและคมชดัไมส่ม่ําเสมอกนั 

 ภาพ “กฎอยัการศกึหมายเลข  5”  อารี  สทุธิพนัธุ์  เลือกใช้ส่ือวสัด ุ สีนํา้มนั  นํา้มนัผสม
สี(Linseed Oil)  ผ้าใบ  พู่กัน สีอะคริลิค  และดินสอสีระบายนํา้สร้างสรรค์  ใช้ภาพวรรณคดีเร่ือง 
“รามเกียรติ์”  เป็นส่ือในการถ่ายทอดเร่ืองราว  เม่ือเตรียมระนาบรองรับเรียบร้อยแล้ว  จากนัน้จึง
ร่างภาพพระรามสู้ รบกับทศกัณฐ์ลงบนแผ่นระนาบ  จากนัน้จึงระบายสีนํา้มันลงบนภาพของ
พระรามและทศกณัฐ์โดยไม่คํานึงถึงรายละเอียดเน้นเฉพาะรูปทรง  เน้นกลุ่มสีเขียวระบายลงบน
กายของพระราม  ระบายสีแดงบนกายของทศกณัฐ์เพ่ือแสดงความโกรธความรุนแรงและดดุนัของ
การต่อสู้   ทําลายรูปทรงบางส่วนท่ีไม่ต้องการเพื่อให้เกิดความเคล่ือนไหว  พืน้หลงัภาพเป็นสีเข้ม
เน้นรูปร่างของพระรามและทศกณัฐ์  จากนัน้จึงใช้ดินสอสีไม้ละลายนํา้ลากเส้นไปตามรูปทรงของ
พระรามและทศกณัฐ์มีทัง้เส้นแสดงความยุ่งเหยิงเส้นแสดงความวุ่นวายสบัสนแล้วจึงทําลายด้วย
นํา้ให้เส้นบางสว่นนัน้หายไป  ลากเส้นด้วยสีอะคริลิคจากกรวยบรรจสีุเพิ่มเติม  เส้นท่ีเกิดจากการ
ลากนัน้แสดงนยัแสดงแทนคําพดู  คําพดูแตล่ะคําแตล่ะประโยคเส้นจะแสดงนํา้หนกัของเสียงและ
แสดงความหมายของคําพดู 

 ภาพ “กฎอยัการศกึหมายเลข  9”  อารี  สทุธิพนัธุ์  เลือกใช้ส่ือวสัด ุ สีนํา้มนั  นํา้มนัผสม
สี(Linseed  Oil)  ผ้าใบ  พู่กนั สีอะคริลิค  สร้างสรรค์  ใช้ภาพวรรณคดีเร่ือง “รามเกียรติ์”  เป็นส่ือในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราว  เม่ือเตรียมระนาบรองรับเรียบร้อยแล้ว  จากนัน้จึงร่างภาพพระรามสู้ รบกับ
ทศกัณฐ์ลงบนแผ่นระนาบ  จากนัน้จึงระบายสีนํา้มันกลุ่มสีเขียวและสีเหลืองลงบนภาพของ
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พระรามและทศกณัฐ์โดยเว้นรายละเอียดของลายเสือ้ผ้าและใบหน้าบางส่วน  จากนัน้จึงระบายสี
ปิดทับบางส่วนของร่างกายด้วยการใช้สีหนาทับซ้อน  แสดงนัยของเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในบ้านเมืองท่ีต้องทบัถมและปกปิด  เส้นสีแดงซึง่เป็นสีอะคริลคิท่ีลากจากกระบอกสี  สีแดง
แสดงแทนคําพดูทัง้เน้นหนกัทัง้เกรีย้วกราด   สัน้ยาว  ช้าและเร็วเป็นไปตามช่วงจงัหวะและท่วงท่า
ของการตอ่สู้ เปรียบเสมือนเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้มีทัง้รุนแรงและเบาบาง 

 ภาพ “กฎอยัการศกึหมายเลข  7”  อารี  สทุธิพนัธุ์  เลือกใช้ส่ือวสัด ุ สีนํา้มนั  นํา้มนัผสม
สี(Linseed Oil)  ผ้าใบ  พู่กนั สีอะคริลิค  และดินสอสีระบายนํา้สร้างสรรค์  ใช้ภาพวดั  เป็นส่ือในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราว  เม่ือเตรียมระนาบรองรับเรียบร้อยแล้ว  จากนัน้จึงร่างภาพวดัลงบนแผ่นระนาบ  
จากนัน้จึงระบายสีนํา้มนัลงบนภาพของวดัโดยไม่คํานึงถึงรายละเอียดเน้นเฉพาะรูปทรง  เน้นกลุม่
สีเหลือง  สีม่วง  สีแดง  ระบายลงบนภาพวดั ทําลายรูปทรงบางส่วนท่ีไม่ต้องการเพ่ือให้เกิดความ
เคล่ือนไหว  พืน้หลงัภาพเป็นสีเข้มเน้นรูปร่างของวดั  จากนัน้จึงใช้ดินสอสีไม้ละลายนํา้ลากเส้นไป
ตามรูปทรงของช่อฟ้าหน้าโบสถ์มีทัง้เส้นแสดงความยุ่งเหยิงเส้นแสดงความวุ่นวายสบัสนแล้วจึง
ทําลายด้วยนํา้ให้เส้นบางส่วนนัน้หายไป  ลากเส้นด้วยสีอะคริลิคจากกรวยบรรจุสีเพิ่มเติมเน้น
รูปทรงสถาปัตยกรรมให้ยงัคงอยู่  เพิ่มและทําลายเส้น  เส้นท่ีเกิดจากการลากนัน้แสดงนยัแสดง
แทนคําพดู  คําพดูแต่ละคําแต่ละประโยคเส้นจะแสดงนํา้หนกัของเสียงและแสดงความหมายของ
คําพดูถึงความเจ็บปวดของดวงวิญญาณบรรพบุรุษท่ีได้สร้างไว้เพ่ือลกูหลานเพ่ือทุกคนได้ใช้เป็น
สถานบําบดัทกุข์  สร้างสขุให้เกิดขึน้ภายในจิตใจของทกุคนตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงกระทัง่ตอนสดุท้าย
ของชีวิต 

 ภาพ “กฎอยัการศกึหมายเลข  10” อารี  สทุธิพนัธุ์  เลือกใช้ส่ือวสัดสีุนํา้ กระดาษดนิสอสี
ละลายนํา้สร้างสรรค์  ใช้ภาพวดัเป็นส่ือในการถ่ายทอดเร่ืองราว เตรียมระนาบรองรับด้วยการขึง
กระดาษยึดติดบนกระดานไม้อัด  ด้วยวิธีนํากระดาษสําหรับระบายสีนํา้ท่ีมีความหนา  100  
ปอนด์ขึน้ไป  ชุบนํา้ให้เปียกชุ่มทัง้สองด้านทานํา้ให้เปียกกระดานไม้อัดด้านท่ีจะขึงกระดาษ  
จากนัน้จงึวางกระดาษลงบนแผ่นกระดานไม้อดัแล้วจงึใช้กระดาษกาวละลายนํา้ยดึตดิริมกระดาษ
ทัง้  4  ด้าน  แล้วตัง้ให้เรียบกับพืน้  เม่ือกระดาษแห้งสนิทมีความตึงจึงพร้อมใช้  จากนัน้จึงร่าง
ภาพวดั  เสร็จแล้วจงึระบายนํา้ให้กระดาษเปียกจนทัว่แล้วระบายสีเหลืองและระบายสีแดงตามทบั
ไปบางส่วน  เป็นวิธีการระบายแบบเปียกบนเปียก   เม่ือสีหมาดจึงเน้นด้วยสีแดงเข้มบางส่วน   
เน้นให้ส่วนต่างๆของภาพคมชัดตามความต้องการ  จากนัน้จึงใช้ดินสอสีระบายนํา้ลากเส้น 
ด้วยการไม่ยกมือ  และใช้ดินสอสีไม้ละลายนํา้สีขาวและสีดําเน้นโครงสร้างของสถาปัตยกรรม   
เน้นสว่นท่ีเป็นรูปประตมิากรรมไทยให้เดน่ชดัลากเส้นสีดําและระบายโทนสีแดงเข้มใต้เส้นดําแสดง
ความรู้สึกร้อนแรง  ดงัเปลวไฟโหมกระหน่ําสร้างความรู้สึกเจ็บปวดและเศร้าใจ  เม่ือสถานท่ีอนั
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สําคญัทางศาสนา  ซึง่เป็นศนูย์รวมจิตใจของทกุคนตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงกระทัง่ตอนสดุท้ายของชีวิต
ถกูเผาทําลาย 
 
2. ทวี  รัชนีกร  
  เกิดท่ีอําเภอดําเนินสะดวก  จงัหวดัราชบุรี  เม่ือเรียนจบ  การศึกษาในระดบัปริญญาตรีท่ี
มหาวิทยาลยัศิลปากร  แล้วก็ได้รับราชการเป็นอาจารย์สอนท่ีวิทยาลยัเทคนิคและอาชีวศึกษาวิทยา
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จงัหวดันครราชสีมา (ปัจจุบนัคือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีภาคอีสาน)  
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2504  เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั (เกษียณอายรุาชการ)  ตลอดเวลาท่ีผ่านมา  ทวี  รัชนีกร  
ได้สร้างลกูศิษย์มากมายท่ีเดินทางสร้างสรรค์ผลงานในอดุมการณ์  เดียวกนัด้วยการถ่ายทอดเนือ้หา
สาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรมไทย  รวมถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
บ้านเมืองโดยทัว่ไป 
  ทวี  รัชนีกร  เร่ิมสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนปัญหาชีวิต  ปัญหาสังคมและวัฒนธรรม  ท่ีมี 
ผลพวงเกิดขึน้จากการบริหารประเทศท่ีล้มเหลวของนกัการเมือง  เกิดปัญหาทางสงัคมตามมามากมาย
การแสดงออกทางภาพผลงานจิตรกรรมนัน้เป็นการระบายความรู้สกึท่ีเก็บกดเน่ืองด้วยไม่สามารถท่ีจะ
ไปแก้ไขอะไรได้จึงสะท้อนความรู้สกึออกมาดงัภาพท่ีปรากฏ  อาจารย์เลา่ให้ฟังว่า  “เม่ือทหารอเมริกนั
เข้ามา ทําให้สงัคม  วฒันธรรมของบ้านเมืองเปล่ียนไป กรณีท่ีมองเห็นได้เดน่ชดัมาก  คือกรณีเมียเช่า  
จากเดก็สาวท่ีเป็นชาวชนบทตา่งจงัหวดัท่ีเรียบง่ายก็กลายเป็นเมียเช่าทหารอเมริกนัไปกนัมากมาย  ใน
ระหว่างท่ีมันกําลังคลอเคลียอยู่กับหญิงสาวไทย  มันคุยกันแล้วมันก็ไปทิง้ระเบิดใส่คนเวียดนาม   
คนเอเชียคนผิวเดียวกบัเรา  เสร็จแล้วมนัก็มามีเพศสมัพนัธ์กบัหญิงไทยมนัเจ็บปวดหวัใจท่ีสดุ  ท่ีเห็น
ภาพโสเภณีผิวดํากับฝร่ังตวัโต ๆ กําลงัทําลายสงัคม  วฒันธรรมไทยให้เส่ือมทรามลง  ประสบการณ์
ตรงท่ีอยู่ในสถานการณ์จริงทัง้ภาพท่ีได้เห็นทัง้เสียงท่ีได้ฟัง  ฝังอยู่ในความทรงจําแตไ่ม่มีสทิธิเรียกร้อง
ใดๆ  สภาพสงัคมไทยในจงัหวดันครราชสีมาขณะนัน้เปรียบได้กบัการเป็นเมืองขึน้ของอเมริกาทหาร
อเมริกามนัมีสทิธิพิเศษมากมายจริงๆมนัทําลาย ปู้ ย่ีปู้ ยําสงัคมไทยตามอําเภอใจ  ทางออกเดียวท่ีมีคือ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมระบายความคบัแค้นใจ  แต่ผลงานท่ีได้สร้างขึน้ในยคุนัน้ก็ถกูทําลายหมด
เพราะผิดกฎหมายบ้านเมืองไทยในขณะนัน้เช่นกนั(สมัภาษณ์. 2556) 
  ทวี  รัชนีกร  ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  สะท้อนปัญหาของสงัคมอนัเกิดจากสถานการณ์
ทางการเมืองการปกครองในยคุ ปี พ.ศ. 2510  นีท่ี้ยงัพอให้สืบค้นท่ีมาได้ จํานวน 2 ภาพ  ประกอบด้วย
ภาพ  “ปีศาจเผดจ็การ”  และ   “สตัว์สงคราม”  ซึง่สร้างขึน้เม่ือปี  2510  ทัง้  2  ภาพดงันี ้
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ภาพประกอบ  33  ทวี  รัชนีกร. ปีศาจเผดจ็การ.  สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  55.5 x 60 ซ.ม. ปี  2510 

 ท่ีมา:  สาธิต  ทิมวฒันบรรเทิง. องค์ความรู้ศลิปินแหง่ชาต ิ: ทวี  รัชนีกร. 
 

 

 
 

ภาพประกอบ  34  ทวี  รัชนีกร. สัตว์สงคราม.  สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  60 x 80 ซ.ม. ปี  2510 

 ท่ีมา :  ทวี  รัชนีกร  เร่ืองของทวี  รัชนีกร 
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 ภาพ “ปีศาจเผด็จการ”  เป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมของรัฐบาลเผด็จการทหารในขณะนัน้ท่ี
ร่วมมือกับทหารอเมริกัน  หมวกจึงมี 2 ใบ  และมีหัวกระโหลกอยู่ในหมวก  พืน้ภาพเป็นธงชาติไทย
ร่วมกับธงชาติอเมริกันสร้างเป็นรูปเคร่ืองหมายสวัสดิกะซึ่งเป็นเคร่ืองหมายของฮิตเลอร์  หรือ
สญัลกัษณ์ของเผด็จการ  และภาพผลงานอีกชิน้หนึ่งช่ือ “สตัว์สงคราม”  ซึง่สร้างขึน้ในปีเดียวกนัเป็น
ภาพท่ีให้มองได้สองมมุ  เป็นทหารถือปืนยืนก้มหน้าและอีกมมุหนึ่งดเูป็นสตัว์ประหลาด  ทัง้  2  ภาพท่ี
หยิบยกมากล่าวนี  ้ทําให้มองเห็นเส้นทางสายศิลปะด้านจิตรกรรมและตัวตนของ ทวี รัชนีกร   
อยา่งแจ่มชดั 
  เม่ือเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในเดือนตุลาคม  2516  นับเป็นเหตุการณ์
เดนิขบวนขบัไลผู่้ นําครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ชาตไิทย  เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  ประเทศไทย
ได้สญูเสียชีวิต  เลือดเนือ้ของพ่ีน้องประชาชน  และทรัพย์สินของประเทศท่ีสร้างขึน้ด้วยเงินภาษีของ
ประชาชนอย่างมากมาย  ในขณะเดียวกันเสรีภาพในด้านการแสดงออกในระหว่างระยะเวลานี ้ 
(ก่อนเกิดเหตุการณ์  6 ตุลาคม 2519)  ถือว่าเป็นช่วงท่ีประชาธิปไตยเบ่งบานมากท่ีสุดควบคู่ไปกับ
ความเป็นปฏิปักษ์ตอ่ผู้ นําการปกครองของประเทศ  จนกระทัง่เกิดเหตกุารณ์  6  ตลุาคม  2519  ขึน้อีก
ครัง้  นกัศกึษา  ประชาชนได้เดนิทางสูป่่าร่วมการตอ่กบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยลกูศษิย์ของ
อาจารย์ทวี  รัชนีกร  หลายคนก็ต้องเดินทางสูป่่าด้วยเช่นกนั  เม่ือผ่านเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 แล้ว   
ทวี  รัชนีกร  จึงเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมสะท้อนสงัคม  การเมือง และวฒันธรรมไทย  
อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นมา 
  จากการสํารวจครัง้หลังสุดปี 2555  เฉพาะภาพจิตรกรรมสีนํา้มันบนผ้าใบ และผลงาน
จิตรกรรมส่ือผสม  ซึ่งแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์การเมืองโดยตรงมีจํานวน 116 ภาพ   
ทวี  รัชนีกร  ได้คดัเลือกภาพประชากรกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 5  ภาพ  ให้ผู้วิจยัมาทําการศกึษาวิเคราะห์  
ประกอบด้วยภาพผลงานท่ีสร้างสรรค์ด้วยสีนํา้มันบนผ้าใบ  จํานวน 4 ภาพ และจิตรกรรมส่ือผสม
สร้างสรรค์ด้วยหมึกดําบนกระดาษโบราณ  จํานวน  1  ภาพ  ดงัมีรายช่ือภาพและสรุปผลการศึกษา
วิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
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  สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์  ภาพผลงานจิตรกรรมของทวี  รัชนีกร  จํานวน  5  ภาพ  ตามช่ือ
ภาพดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพประกอบ  35  ทวี  รัชนีกร.  ฝูงเปรต. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  150x280  ซ.ม.  ปี 2550 

 

 ท่ีมา: เร่ืองของ  ทวี  รัชนีกร  สจิูบตัร 
 
 1.  ภาพ “ฝูงเปรต” แสดงภาพฝูงเปรต  5 จําพวก ประกอบด้วย อเนกเนตตามีตามาก 
เรียนสงู  ฉลาดแตต้่องเป็นเปรตเพราะทําชัว่  เอกเจตตามีตาเดียวเป็นคนโง่และทําชัว่  อเนกปาทา
มีตีนเยอะ มีอํานาจมากทําร้ายคนอ่ืน  สจิุโลมามีขนเยอะมีกิเลสมาก  เอกปาทามีตีนเดียวไม่มีอํานาจ
แตก็่ทําบาป 
 เปรต 5 จําพวกได้รวมตวักันเป็นกลุ่มอาศยัอยู่ร่วมกันตามความสามารถของแต่ละคน 
แต่สิ่งท่ีเหมือนกันคือการกระทําความชั่ว  ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกองอํานาจ  ลาภยศ  สรรเสริญ   
เงินทองและการมีพฤตกิรรมเห็นผิดเป็นชอบ  เป็นชัว่เป็นดี  เห็นขาวเป็นดํา  เห็นสกปรกเป็นสะอาด ฯลฯ 
 ฝูงเปรต  5  จําพวกนีเ้ปรียบได้กับนักการเมืองท่ีมีความคิด  มีพฤติกรรมท่ีเหมือนกัน   
ได้รวมตัวโดยใช้ระเบียบแบบแผนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ เป็นช่องทาง 
เข้ารวมตวักันเป็นสงัคมคือสงัคมนกัการเมือง  และได้ใช้สิทธิของความเป็นตวัแทนของประชาชน
กระทําทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  พฤติกรรมนีไ้ด้กลายเป็นวัฒนธรรมกระจายออกไปใน 
ทุกหน่วยงาน  ทุกองค์กร  ทุกระดบัของกลุ่มคนในประเทศสะท้อนให้เห็นว่า  ระบบการเมืองของ
ประเทศได้ทําลายวฒันธรรมแห่งความดีงามของทกุระบบท่ีถกูสร้างมาด้วยความเช่ือทางศาสนาได้
แฝงตวัเข้ามากดักร่อนกลืนกินสงัคมของประเทศให้ลม่สลายด้วยนกัการเมืองท่ีมีพฤตกิรรมดงัเปรต  
5 จําพวก 
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ภาพประกอบ  36  ทวี  รัชนีกร.  รุมทึง้. สีนํา้มนับนผ้าใบขนาด  80x100  ซ.ม. ปี 2549 
 

 ท่ีมา: เร่ืองของ  ทวี  รัชนีกร  สจิูบตัร 
 

 2.   ภาพ “รุมทึง้” แสดงภาพฝูงกาจํานวนมากกําลังรุมกัดจิกกินมนุษย์ท่ีกรีดร้องด้วย 
ความเจ็บปวดร่างกาย  เหลือเพียงกระดูกแสดงความเป็นสันชาติญาณของสตัว์ตามหลักของ
ศาสนาพทุธ  กาเป็นสตัว์ท่ีมีธรรมชาตอิยู่ 6 ประการคือ หยาบคาย ไมก่รุณาปราณี ต่ําช้า ร้องเสียง
อึง ปล่อยสติ  สะสมของกิน  ภาพ “รุมทึง้” เปรียบเทียบให้นักการเมืองเป็นอีกา ประชาชนคือ
ทรัพยากรของชาตท่ีินกัการเมืองรวมตวักนัรุมทึง้อยา่งตะกละ  หิวโหย  แบง่ผลประโยชน์กนัในกลุม่
ของนกัการเมืองและบริวารญาตมิิตร 
 

 
 

ภาพประกอบ  37  ทวี  รัชนีกร.  การเมืองแบบไทยๆ. หมกึดํา บนกระดาษโบราณ  
     ขนาด  75x100  ซ.ม. ปี 2545   
 

 ท่ีมา:  เร่ืองของ  ทวี  รัชนีกร  สจิูบตัร 
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 3. ภาพ  “การเมืองแบบไทยๆ  สะท้อนภาพพฤติกรรมของนักการเมืองท่ีผ่านมาตัง้แต ่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันท่ียังคงหมุนเวียนกลับไปกลับมา  ไปหน้าถอยหลัง  ย่ําอยู่กับท่ีของ
นกัการเมืองหน้าเดิม  หากจะมีมาใหม่ก็เป็นทายาทไม่ทางใดก็ทางหนึ่งของนกัการเมืองคนเก่าท่ี
ยงัคงครองตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดมา  โดยท่ีการทํางานในหน้าท่ีเพ่ือประชาชน
ยงัคงใช้ประสทิธิภาพเช่นเดิม  เพราะเข้ามาเพ่ือมุง่หวงัสืบทอดอํานาจของคนในตระกลู  ประชาชน
จึงจําเป็นต้องเลือกเข้าสภาตามระบอบประชาธิปไตยแบบไม่มีทางเลือก  เปรียบเหมือนกบัผู้หญิง
ท่ีถกูขม่ขืน  ไมมี่ทางเลือก  เม่ืออปัรีย์ไปจญัไรก็มา  แตเ่ทวดาอยูต่ลอดกาล  แฝงในความวา่  แม้วา่
นกัการเมืองท่ีชัว่จะจากไปแตน่กัการเมืองท่ีมาใหมก็่เลวพอกนั  แตค่วามดีนัน้คงยงัอยูต่ลอดไป 
 

 
 
ภาพประกอบ  38  ทวี  รัชนีกร.  สัตว์มนุษย์. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  240x440  ซ.ม. ปี 2553   
 
 ท่ีมา: เร่ืองของ  ทวี  รัชนีกร  สจิูบตัร 
 
 4. ภาพ ”สตัว์มนุษย์” เป็นภาพของกลุ่มคนหนึ่งท่ีไม่รู้จักรับรู้ผิดชอบชั่วดีได้รวมตวักัน
กระทําสิ่งท่ีเลวร้ายต่อเพ่ือนมนุษย์  ต่อทรัพย์สินของบ้านเมืองเพียงเพ่ือแลกกับเศษเนือ้เล็กน้อย
จากเจ้านายผู้ เลวทราม  โดยไม่มีศีลธรรมจรรยาแสดงพฤติกรรมความเป็นสตัว์ออกมาในร่างของ
มนุษย์ท่ีใบหน้าแสดงความอดยาก  หิวโหย  กระหายท่ีจะทําร้ายทําลายทุกสิ่งทกุอย่างท่ีขว้างกัน้
ให้หมดสิน้พินาศย่อยยบัไปตามความต้องการของนายจ้าง  ภาพสตัว์มนุษย์เป็นภาพท่ีสร้างขึน้
ในช่วงท่ีกลุ่มคนท่ีสวมเสือ้สีแดงรวมตวักนัเดินขบวนเพ่ือเรียกร้องสิ่งท่ีนายจ้างต้องการให้กลบัคืน
มานั่นคือ  การได้กลับมามีอํานาจในการบริหารบ้านเมือง เพ่ือฉ้อโกงทรัพยากรมนุษย์และ
ทรัพยากรทางธรรมชาตขิองประเทศไทยตอ่ไป 
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ภาพประกอบ  39  ทวี  รัชนีกร.  หน้าแบนแบนไว้ใจได้กา. สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  70x85  ซ.ม.  
  ปี 2548   
 
 ท่ีมา: เร่ืองของ  ทวี  รัชนีกร  สจิูบตัร 
 
  5. ภาพ “หน้าแบนแบนไว้ใจได้กา”  เป็นภาพตวัแทนของบุคคลผู้หนึ่ง  ซึ่งเม่ือทุกคนดู
แล้วก็รู้ทนัทีวา่บคุคลในภาพนีเ้ป็นใคร  ชายผู้ ท่ีมีใบหน้าเป็นรูปส่ีเหล่ียม  ดวงตาเป็นดอลลาร์สหรัฐ
ปากเป็นหอยเบีย้ หน้าผากมีรูปแถบสีธงชาติซึ่งเป็นตราสงักัด   สะท้อนภาพความเป็นบุคคลท่ีมี
พฤติกรรม  นิสยัใจคอ  ท่ีมีความจริงจากพฤติกรรมการกระทําของเขาได้ยากมากเพราะมีวาทะ 
การพดูท่ีมากไปด้วยการให้ความหวงัแตค่วามจริงในคําพดูนัน้เต็มไปด้วยเลห์่เหล่ียมกลโกง  ดงัใน
หน้าท่ีเต็มไปด้วยเหล่ียม  หิวกระหายเร่ืองเงินทอง  อํานาจเป็นสําคญักว่าสิ่งอ่ืนใด  ซึ่งบุคคลผู้ นี ้
เป็นผู้ นําของประเทศท่ีทําให้ผู้ คนหลงเช่ือในคําโฆษณาท่ีทุ่มทุนใช้ส่ือเทคโนโลยีฯ และเงินทอง
อยา่งมากมายเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ตวัเขาเป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจของคนทัว่ประเทศและเขาก็ทํา
ได้สําเร็จเม่ือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้ความยอมรับในตวัเขายอมฝากความหวงัอนาคต
ของประเทศให้เขาเป็นผู้ นํา  เขาเป็นบุคคลท่ีประชาชนหลงเช่ือให้การยอมรับมากท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์การเมืองไทย  ภาพนีเ้ป็นภาพยํา้เตือนสติให้ประชาชนพึงระวังชายผู้ นีอ้ย่าไป
หลงเช่ือชายผู้ นีใ้ห้มากนัก  โดยหยิบหยกเอาประโยคหนึ่งของเพลงลานนา  คัมมินส์  ท่ีร้องว่า 
“ไว้ใจได้กา”  ซึง่แฝงนยับอกให้รู้ด้วยชายผู้ นีมี้ภมูิลําเนาเป็นคนภาคใดของประเทศ 
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 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของทวี  รัชนีกร จํานวน 5 ภาพ  
ประกอบด้วยภาพ 1. ฝูงเปรต 2. รุมทึง้ 3. การเมืองแบบไทยๆ 4. หน้าแบนแบนไว้ใจได้กา และ       
5. สตัว์มนษุย์  ซึง่สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ตามจดุประสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

  1. ภาพผลงานจิตรกรรมสะท้อนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย  
ที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร 

 ภาพจิตรกรรมทัง้ 5 ภาพ สะท้อนภาพลกัษณ์ของนกัการเมืองไทยท่ีเต็มไปด้วยคนชัว่เต็ม
สภาผู้แทนราษฎร  สะท้อนให้เห็นความอ่อนแอของสงัคมไทยท่ีไม่สามารถพฒันาความรู้สกึนกึคิดของ
ประชาชนให้มีคณุภาพพอท่ีจะคดัเลือกคนท่ีดีทัง้ความพฤติกรรมส่วนตวั ดีทางสงัคมมีคณุธรรม
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารท่ีสําคญัคือ มีความรักชาติ เสียสละ มองเห็น
ประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนเป็นสําคญั สะท้อนภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีสัง่สมมาด้วย
ความเช่ือในเร่ืองของบุญของโทษ และการตอบแทนบุญคุณ  แต่ความเช่ือต่างๆ เหล่านี  ้ ไม่
สามารถใช้ได้กบันกัการเมืองของไทย  แตย่งัใช้ได้กบัประชาชนคนไทยในบางกลุม่ท่ีต้องยอมทําใน
สิ่งท่ีชัว่ร้าย เพ่ือตอบแทนบุญคณุนกัการเมืองถึงแม้ว่าจะแยกแยะผิดถกูได้  แต่ความเช่ือในเร่ือง
บุญคณุต้องตอบแทนเป็นสําคญั  ตรงจุดนีถื้อว่าเป็นจุดบกพร่องท่ีสําคญัจึงทําให้นกัการเมืองใน
ระบบการเมืองไทยใช้ช่องทางนีใ้นการกระทําความชัว่ซึ่งส่งผลร้ายต่อประเทศชาติและผู้คนร่วม
ชาตติลอดมา 

ท่ีกล่าวมานี ้ สะท้อนให้เห็นความเลวทรามของนกัการเมืองไทย  ความอ่อนแอทางสงัคม  
วฒันธรรมกําลงัถกูตีความให้ผิดไปจากเจตนาเดมิ 

 2. ทํ าไมศิ ล ปิ นจึ ง เลื อก นํ าเนื ้อห าสาระของเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง 
การปกครองในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

 ทวี  รัชนีกร  มีความสนใจเร่ืองราวความเป็นไปของสงัคมมาตัง้แต่ครัง้ยงัมีเป็นนกัศกึษา
งานจิตรกรรมของ  ทวี  รัชนีกร  จะแสดงภาพของชีวิตผู้ คน  เช่น  คนขอทาน  คนแก่อุ้ มหลาน               
คนอีสานไปขึน้รถไฟถกูนกัการเมืองเกณฑ์ไปเน่ืองจากอุ้มหลานขอทาน  เม่ือเรียนจบมหาวิทยาลยั  
มารับราชการเป็นอาจารย์ประจําวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ในช่วงสงครามเวียดนาม  
สหรัฐอเมริกามาตัง้ฐานทพัท่ีนครราชสีมา  เพ่ือทําสงครามเข่นฆ่าชาวเวียดนาม  การเข้ามาของ
ทหารอเมริกันนํามาซึ่งความเสื่อมสลายทางวฒันธรรม  ปัญหาเมียเช่า  โสเภณี  เป็นเร่ืองราวท่ี
หมกัหมมในใจ  พดูไมไ่ด้  จงึต้องเขียนภาพระบาย 
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 ทวี  รัชนีกร  ชอบอ่านหนังสือติดตามข่าวสารบ้านเมือง  โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองโดยตรง  ชอบคณุธรรมความถกูต้อง เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516    
และ  6  ตลุาคม  2519  ทวี  รัชนีกร  ได้รับความรู้สึกสะเทือนใจในเหตกุารณ์นีม้ากต้องการต่อสู้
เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรม  แต่ทําได้เพียงถ่ายทอดความรู้สึกดังกล่าวนีไ้ปสู่ลูกศิษย์  และได้
ช่วยกนักบัลกูศิษย์เขียนภาพโปสเตอร์ไปติดท่ีถนนราชดําเนิน  กลุ่มของ  ทวี  รัชนีกร  ถูกเพ่งเล็ง
จากฝ่ายรัฐบาลมากท่ีสดุ  เน่ืองจากเป็นขมุกําลงัผลิตส่ือท่ีสําคญั  เม่ือเหตกุารณ์สขุงอมจนระเบิด  
ลกูศษิย์หลายคนต้องเดนิทางเข้าป่าบางคนต้องตดิคกุ  แม้แตต่วัทวี  รัชนีกรเอง 

 ประสบการณ์ท่ีผา่นมาความทรงจําทัง้หมดถกูฝังรากลกึลงในจิตใจท่ีไมส่ามารถลบเลือน
เปล่ียนแปลงได้  ความเจ็บปวดถกูระบายออกมาเป็นผลงานศลิปะหลากหลายมากมาย  จิตรกรรม
คืองานท่ีทวี  รัชนีกรสร้างสรรค์มาตลอดและมากท่ีสดุ  ถ่ายทอดเร่ืองราวเหตกุารณ์ทางการเมือง
การปกครองโดยตรงและสม่ําเสมอ 

 ท่ีกล่าวมาข้างต้นนีคื้อเหตุผลท่ี ทวี  รัชนีกร เลือกหยิบยกเอาเร่ืองราวเหตุการณ์ทาง
การเมืองมาสร้างผลงานจิตรกรรมตลอดมาและตลอดไป 

 3.  เทคนิควิธีการ และกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพผลงานจติกรรมได้ส่งผลสะท้อน
ให้เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศมีความคมชัดอย่างไร 

 กระบวนการสร้างสรรค์   
 ทวี  รัชนีกร  เลือกใช้วสัด ุสีนํา้มนั  ผ้าใบ พู่กนั  นํา้มนัผสมสี (Linseed  oil) สําหรับภาพ 
“ฝูงเปรต” ภาพ “รุมทึง้” ภาพ “หน้าแบนไว้ใจได้กา” และภาพ”สัตว์มนุษย์” ในส่วนของภาพ  
“การเมืองแบบไทยๆ”  ใช้หมกึดําและกระดาษโบราณในการสร้างสรรค์ 

 ทวี  รัชนีกร  สร้างสรรค์จิตรกรรมสีนํา้มันด้วยความเรียบง่ายไม่มีขัน้ตอนลึกลับหรือ
ยุง่ยาก  ระนาบรองรับ (ผ้าใบขงึสําเร็จ) สีนํา้มนัพู่กนัเตรียมพร้อมบนขาตัง้  สําหรับวาดรูปอยูเ่สมอ   
เม่ือความคิดเล่นเข้ามาในสมองก็สามารถลงมือวาดได้เลย  ทัง้คิดเร่ืองราวทัง้ระบายสีทําไปพร้อม
จนกระทั่งเป็นผลงานสําเร็จในครัง้เดียว  อาจจะมาตรวจดูแก้ไขในครัง้ต่อไปบ้างแต่ก็เป็นเพียง
เพิ่มเติมตรวจบางจดุท่ีเห็นวา่ยงัไมดี่พอ “หากผมต้องสเก็ตก่อนลงมือทําจริงจะทําให้งานของผมไม่
ล่ืนไหล  ทัง้ความคิดและการใช้สีจะไม่ได้ดงัใจคิด  ภาพจึงไม่สดจะทําให้รู้สึกแห้งๆ ผมอยากได้
ความสดของภาพ  ผมต้องการให้ความคิดของผมถูกบันทึกทันทีพร้อมกับระบายสีสําเร็จเป็นภาพ
ผลงานเลยทีเดียว (ทวี  รัชนีกร. 2556: สมัภาษณ์) 
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 ในภาพผลงานของทวี  รัชนีกร  จะปรากฏสีแทรกซ้อนกนัทัง้ผืนภาพจะไมมี่สว่นใดระบาย
สีเรียบสีเดียว  ทัง้หมดเกิดจากความตัง้ใจให้เป็น  ด้วยวิธีการไม่ต้องล้างพู่กันใช้ต่อเน่ืองกันไป
เร่ือยๆสีจึงผสมกันโดยตวัมนัเอง  ภาพท่ีปรากฏออกมาจึงมีสีท่ีแทรกซ้อนกันมากเต็มพืน้ท่ีของภาพ  
เพ่ือต้องการแสดงนัยของความสกปรกทัง้เนือ้ตัวและจิตใจของนักการเมืองท่ีเต็มไปด้วยกองกิเลส 
เตม็ไปด้วยไฟท่ีเร่าร้อน  พืน้ผิวของภาพท่ีไมร่าบเรียบนัน้  แสดงถึงความหยาบกร้านของผิวหนงัของคน
ท่ีมีจิตใจ  อํามหิต  โหดร้าย  ไร้ศีลธรรม  ซึง่หมายถึงนกัการเมือง 

 ส่วนในภาพ “การเมืองแบบไทยๆ” เลือกใช้กระดาษโบราณหรือท่ีเรียกว่าสมุดข่อยนํามา
ติดกนัเพ่ือให้ได้ขนาดกว้างยาวตามท่ีต้องการ  จากนัน้จึงใช้หมึกดําวาดภาพร้อมกบัลงสีไปพร้อมกนั
กับความคิดถึงเนือ้หาสาระเร่ืองราวในเวลาเดียวกันจนสําเร็จ  หมึกดําระบายเป็นรูปสัตว์และรูป
ประชาชนนอนอยู่ด้านหน้า  เพ่ือแสดงนัยว่าการเมืองแบบไทยๆ  ก็ต้องใช้ของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ
เน่ืองด้วยนกัการเมืองก็ประพฤตชิัว่มาตัง้แตโ่บราณ 
 
3.  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์ 

 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  เกิดเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน  พทุธศกัราช 2484 ท่ีตําบลเทพราช อําเภอ
บ้านโพธ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  บิดาเป็นชาวประมง  มารดาเป็นชาวนา  เรียนจบหลักสูตร
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีโรงเรียนบางปะกง  “บวรวิทยายน”  เม่ือปี พ.ศ.2495  เข้าเรียนมธัยมปลาย
หลกัสตูรเตรียมอดุม  ท่ีวิทยาลยับางแสน  จงัหวดัชลบุรี  เข้าเรียนท่ีโรงเรียนเพาะช่างประมาณปี
พ.ศ.  2501-2502  เป็นช่างเขียนและช่างออกแบบร้านศกึษาภณัฑ์ขององค์การค้าครุุสภา  ต่อมา
ได้เข้าทํางานวงการโฆษณาพร้อมกบัเขียนรูปภาพ  และร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะกบักลุม่ศิลปิน
ในยคุสมยันัน้ 

 เหตกุารณ์  14  ตลุาคม  2516  ถือเป็นจุดเปล่ียนสําคญัของ  พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  เขาได้
ตระหนกัและสมัผสัถึงความไมเ่ป็นธรรมในบริบทตา่ง ๆ ทางสงัคม จงึได้ปักใจมัน่ตอ่แนวทางศลิปะ
ประจกัษ์สงัคม  จึงได้มุ่งเน้นทุ่มเทสร้างผลงานศิลปะแนวทางเพ่ือชีวิต  คือ  ศิลปะเพ่ือชีวิตและ
ประชาชน  พร้อมกนันัน้ได้ชกัชวนเพ่ือนศิลปินก่อตัง้กลุ่มศิลปินอิสระ  จดัแสดงนิทรรศการศิลปะ
สะท้อนชีวิต  สงัคม  การเมืองและสร้างสรรค์ผลงานตลอดมาจนถึงปัจจบุนั 

 ระหว่างปี พ.ศ.2517 จนถึง 2519  ซึง่เป็นช่วงท่ีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงหวัเลีย้ว
หวัต่อ  พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  นบัเป็นผู้หนึ่งท่ีมีบทบาทในการออกแบบโปสเตอร์เคล่ือนไหวการเมือง
ภาคประชาชน  และยงัเป็นผู้ผลกัดนัให้นกักิจกรรมทศันศิลป์ส่วนหนึ่งไปร่วมเคล่ือนไหวหนุนช่วย
สร้างสรรค์งานศลิป์ให้กบักิจกรรมนกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาและองค์กรภาคประชาชน 
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 เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้และเป็นกรรมการแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยและยงัเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้
ชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทยและเป็นกําลังสําคัญในการผลักดันให้มีการจัดแสดงงาน
ศิลปกรรมอย่างเปิดกว้าง  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา  ประชาชน  และผู้ อยู่ใน
วงการศลิปะอยา่งกว้างขวาง 

 ในด้านกระบวนการพฒันาเทคนิควิธีการทางศิลปะ  เป็นผู้ เร่ิมและบกุเบิกการเขียนภาพ
สดขนาดใหญ่  ท่ีมีเนือ้หาวิพากษ์วิจารณ์สงัคมการเมืองจนเป็นท่ียอมรับ  ในเวลาต่อมาได้คิดค้น
สร้างสรรค์งานศิลปะจากดินโคลนกลางท้องทุ่งนา  รวมทัง้คิดค้นนําเอาชนัยาเรือและดินเลนมา
เขียนรูปภาพ  โดยยงัคงกลิ่นอายจิตวิญญาณชาวนาไว้อย่างเหนียวแน่นทําให้ผู้ เสพงานได้ด่ืมด่ํา
ซมึซบัผลงานท่ีสอดใสแ่ก่นสารของชีวิตสงัคมการเมืองด้วยความสะเทือนใจ  พิทกัษ์  ปิยะพงษ์ ยงั
มีผลงานทางด้านการเขียนบทกวี  โดยใช้นามปากกา  ทาสไท  พิทกัษ์ชน  เขียนบทกวีแนวสะท้อน
ความรู้สกึตอ่ปัญหาสงัคมและสภาพแวดล้อมไว้จํานวนไมน้่อย 

 การแสดงนิทรรศการครัง้สําคญั  เช่น  แสดงนิทรรศการร่วมกบักลุม่ศิลปิน  ปี พ.ศ.2505  
แสดงนิทรรศการร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ปี พ.ศ.2516  นิทรรศการ
ชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  ปี พ.ศ.2522 ได้รับเชิญไปแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมกับ
ศลิปินญ่ีปุ่ น  ณ เมืองเกียวโต, อิวาดะ ประเทศญ่ีปุ่ น  และอ่ืน ๆอีกมากมาย 

 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  ได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการรางวลัมนสั เศียรสิงห์  “แดง” 
จึงขอประกาศเกียติคณุให้เป็นศิลปินเกียรติยศ ทศันศิลป์ดีเด่น ทางด้านสนัติภาพ ประชาธิปไตย  
และความเป็นธรรม ประจําปี พ.ศ.2549 

 จากการสํารวจภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมครัง้หลงัสดุ (2555)  ท่ีแสดงเนือ้หาสาระ
เก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองโดยตรงมีจํานวน  24  ภาพ  ในงานวิจยัฉบบันี ้พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  
ได้คดัเลือกมาให้ผู้วิจยัศกึษาวิเคราะห์  จํานวน  5 ภาพ  ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์สีนํา้มนับน
ผ้าใบ  จํานวน 3 ภาพ  สีอะคริลิคบนผ้าใบ จํานวน 2 ภาพ ดงัมีรายช่ือภาพและสรุปผลการศกึษา
วิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้

 
 สรุปผลการวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของพิทกัษ์  ปิยะพงษ์  จํานวน 5 ภาพ ตามช่ือ

ภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ  40  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์. เลือดเนือ้และหนองที่เหลือจากนักการเมืองกลืนกิน.  
 สีนํา้มนับนผ้าใบ  ขนาด  80x120  ซม.  ปี  2517  
 
 ท่ีมา: สจิูบตัรรางวลัมนสั  เศียรสงิห์ “แดง” ครัง้ท่ี  2 

 

 1. ภาพ “เลือดเนือ้และหนองท่ีเหลือจากนักการเมืองกลืนกิน”  จากเหตุการณ์ทาง
การเมืองท่ีได้เร่ิมต้นขึน้  ภายหลงัจากประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงระบอบการเมืองการปกครองมา
เป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 แล้วตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  ประเทศไทยได้ตกอยู่
ภายใต้อํานาจการปกครองในระบอบเผด็จการทหารมาตลอด แม้ว่าจะมีคณะรัฐบาลจากพลเรือน
มาบริหารแต่ก็เพียงระยะสัน้ ๆ ประชาชนต้องทนอยู่กับความทุกข์ระทมขมข่ืน จากระบอบ
การเมืองดงักล่าวตลอดมา ด้วยการกระทําย่ํายีลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทุก ๆ ด้าน  
รวมถึงการร่วมมือกบัตา่งประเทศโกงกินทรัพยากรของประเทศไทย  และข้าราชการบางสว่นยงัได้
ทําการรีดนาทาเร้นเอารัดเอาเปรียบประชาชนในทุกๆ ส่วนของประโยชน์ท่ีประชาชนพึงจะได้รับ
ตามสิทธิเสรีภาพในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สถานการณ์ดงักล่าวนีบ้่มเพาะจนสขุ
งอม  และระเบิดออกมาเป็นการประท้วงขับไล่รัฐบาลในปี  2516 จนถึงขัน้แตกหักในวันท่ี 14 
ตุลาคม ในปีเดียวกัน รัฐบาลทหารได้ทําการปราบปรามประชาชนอย่างหนักหน่วงจนเกิดการ
บาดเจ็บล้มตายสญูหายเป็นจํานวนมาก  ทรัพย์สนิของทางราชการถกูทําลายด้วยพลงัอํานาจแห่ง
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กองทพัซึ่งสร้างมาจากภาษีหยาดเหย่ือจากแรงงานของประชาชน  เม่ือเหตกุารณ์ผ่านไปรัฐบาล
ทรราชก็ได้หลบหนีออกนอกประเทศไทยไป  ทิง้ไว้เพียงซากมรดกความสูญเสียทัง้ชีวิต  คราบ
นํา้ตา และทรัพย์สนิตา่ง ๆ ไว้ให้ประชาชนได้รําลกึถึงความเลวทรามต่ําช้าของนกัการเมืองท่ีโกงกิน  
สบูเลือดดดูบ้านเมืองจนเหลือเพียงเศษซากกระดกู เศษเนือ้ท่ีปนเปือ้นธงชาติด้วยเลือดและหนอง
ไว้ให้ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของประเทศ 
 

 
 

 
ภาพประกอบ  41  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์. หุ่นไล่กา สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด  90x120  ซม.  ปี  2518 

 
 ท่ีมา: สจิูบตัรรางวลัมนสั  เศียรสงิห์ “แดง” ครัง้ท่ี  2 

 

 2. ภาพ “หุ่นไล่กา”  แม้ว่าประเทศจะผ่านพ้นวิกฤตจากรัฐบาลทหารเผด็จการทรราช
มาแล้วร่วม 1 ปี  โดยประมาณ  แตบ้่านเมืองก็ยงัมีความสงบสขุไมไ่ด้ด้วยยงัมีลกูสมนุของทรราชท่ี
ยงัคงจงรักภกัดีต่อเจ้านาย  ยงัเป็นเงาดําทะมึนคอยควบคมุดแูลรักษาผลประโยชน์ให้กบัทรราช  
และยงักอบโกย  โกงกิน  ตกัตวงเอาผลประโยชน์  จากผลผลิตอนัเกิดจากนํา้พกันํา้แรงหยาดเหง่ือ
แรงงานซึง่เป็นของประชาชน  รวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาตอ่ืิน ๆ ไปเป็นของตนอย่างสม่ําเสมอมี
พฤติกรรมเย่ียง “กา”  ท่ีมีความหยาบคายไร้ความปราณี  สะสมของกิน  ร้องเสียงอึง  ปล่อยสต ิ 
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ประชาชนเปรียบเหมือนหุ่นไล่กาท่ีไม่มีอํานาจอิทธิฤทธ์ิท่ีจะสามารถปราบปราม  และยบัยัง้การ
กระทําของพวกกาเหล่านีไ้ด้จึงได้แต่เฝ้ามองทรัพย์สมบัติของชาติท่ีถูกนักการเมืองชั่วตักตวง
กอบโกยไปต่อหน้าต่อตา เปรียบเหมือนหุ่นไล่กาท่ีเฝ้ามองฝูงกาจิกกินข้าวกล้าในท้องนาอย่าง
เดียวดายไร้พละกําลงั 
 

 
 

ภาพประกอบ  42  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์. ความสับสนบนสภา. สีนํา้มนับนผ้าใบขนาด  90x120  ซม.  
 ปี  2519   
 
  ท่ีมา: สจิูบตัรรางวลัมนสั  เศียรสงิห์ “แดง” ครัง้ท่ี  2 

 

 3.  ภาพ “ความสบัสนบนสภา” แสดงลกัษณะของใบหน้าท่ี  ชํา้  บวม  อ่ิม  เน่าเฟะ  ด้วย
นํา้เลือดและนํา้หนองนองใบหน้า  ใบหน้าท่ีเป็นภาพตวัแทนของนกัการเมืองท่ีอยู่ในสภาซึง่กําลงั
ถกเถียงกนัในเร่ืองตา่ง ๆ  ไมว่่าจะเป็นเร่ืองการแก้กฎหมาย  การจดัสรรงบประมาณ  การจดัซือ้จดั
จ้างในโครงการต่าง ๆ ทกุฝ่ายล้วนกลา่วอ้างด้วยวาทกรรมอนัสวยหรูท่ีสรรหามาพดูโดยอ้างว่าทํา
เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน   เอาประชาชนและประเทศชาติมาเป็นตวัประกัน
เพ่ือการตอ่รองในการออกกฎระเบียบตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้ซึง่มาประโยชน์ของตนเองพวกพ้องญาตมิิตร
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และบริวาร  ซึง่เป็นความต้องการอนัแท้จริง ท่ีซอ่นอยู่ภายในจิตใจของนกัการเมืองท่ีสวมชดุเสือ้ผ้า
ราคาแพง  เพ่ือปกปิดพฤตกิรรม  และจิตใจ อนัสกปรกโสมม  ของนกัการเมืองไทย 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 43 พิทกัษ์  ปิยะพงษ์. คือประชาธิปไตย 2. สีอะคริลคิบนผ้าใบขนาด 200x300ซม.   
 ปี  2554   
 
 ท่ีมา: แฟ้มภาพ  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์ 

 

 4.  ภาพ “คือประชาธิปไตย” ในการปฏิวตัิรัฐประหาร  ยึดอํานาจในการบริหารบ้านเมือง   
ท่ีเกิดขึน้ในทุก ๆครัง้ คณะปฏิวตัิใช้ข้ออ้างว่าทําเพ่ือคืนอํานาจประชาธิปไตยให้กบัประชาชน  ซึ่ง
ในความเป็นจริงการทําการปฏิวตัิรัฐประหารทุก ๆ ครัง้  คณะปฏิวตัิทําเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
ทัง้สิน้  แตอ้่างทําเพ่ือประเทศชาต ิ เพ่ือประชาชน  และในทกุครัง้ท่ีเกิดเหตกุารณ์  ผู้สญูเสียทัง้ชีวิต
และทรัพย์สินก็คือประชาชน  จากอดีตท่ีผ่านมาประชาชนไม่เคยขดัแย้งกับประชาชนกนัเอง  แต่
เม่ือย่างเข้ามาสู่ยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ   ชินวัตร เป็นต้นมา ได้เกิดการขัดแย้งกันขึน้ของ
ประชาชนภายในประเทศถึงขัน้แบ่งแยกเป็นฝักฝ่ายอย่างไม่เคยมีมาก่อนในประวตัิศาสตร์การ
เมืองไทย  โดยฝ่ายเหลืองใช้รูปมือ  (มือตบ) ฝ่ายแดงใช้รูปตีน(ตีนตบ) ภาพบนฝ่ามือเหลืองและ
ภาพบนฝ่าตีนแดงต่างก็มีภาพหวักะโหลก  ซึง่เป็นภาพสญัลกัษณ์แห่งความตายอยู่บนฝ่ามือและ
ฝ่าตีนของทัง้สองฝ่าย  แสดงถึงความสญูเสียทัง้ท่ีผ่านมาและกําลงัจะเกิดขึน้ตอ่ไปหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้  สถานการณ์ดงักล่าวนีเ้กิดมาจากปัญหาการกอบโกยเอาทรัพย์สินของประเทศมา
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เป็นสมบตัิของครอบครัวตวัเอง  และพวกพ้องญาติมิตรบริวารของผู้ นําประเทศเอง  ประชาชนจึง
ไม่อาจยอมรับได้จึงรวมตวักันขบัไล่  โดยสวมเสือ้เหลืองและมือตบเป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่ม  ใน
ขณะเดียวกนัฝ่ายรัฐบาลก็สร้างกลุม่มวลชนของตนเองขึน้เพ่ือตอบโต้ฝ่ายประชาชนท่ีขบัไลรั่ฐบาล  
โดยสวมเสือ้แดงและตีนตบเป็นสญัลกัษณ์  ในท้ายท่ีสดุผลของการตอ่สู้ ทําร้ายกนัประชาชนทกุคน
ต่างตกเป็นเหย่ือของนักการเมืองและเป็นอย่างนีเ้สมอมา  ภาพฝ่ามือสีขาวแสดงสญัลกัษณ์ว่า  
“หยุด”  หรือพอเถอะ  มีสญัลกัษณ์สนัติภาพอยู่บนฝ่ามือ  ท่ามกลางเลือดเนือ้นํา้เหลืองและหัว
กะโหลก  แสดงความขอร้องว่าหยดุเถอะนกัการเมือง  หยดุเห็นแก่ตวัเถอะ  ประชาชนหยุดเถอะ
อย่ายอมเป็นทาสรับใช้นักการเมืองอีกเลย  อยู่กันอย่างสงบสนัติภาพ  เพ่ือความสุขเถอะ  ฟื้น
ความสงบสขุให้กบัประเทศเถอะ 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 44  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์.  เถ่ือน 51(4). สีอะคริลคิบนผ้าใบขนาด  80x90 ซม.   
 ปี  2551   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพ  พทิกัษ์  ปิยะพงษ์ 
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 5.  ภาพ “เถ่ือน  51(4)” สถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งเกิดจากความขัดแย้งกัน
ระหว่างนกัการเมืองฝ่ายบริหารกบัฝ่ายค้าน  ท่ีถกเถียงกนัในสภาเร่ืองประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนท่ีไม่ลงตวัในการแบง่ผลประโยชน์ของตนเองพวกพ้องบริวารและญาติมิตร  โดยอ้าง
เอาประชาชน  และประเทศชาติเป็นตวัประกนั  ประชาชนรู้สึกสบัสนและเบ่ือหน่ายต่อพฤติกรรม
อนัชัว่ช้าเลวทรามของนกัการเมืองท่ีมีพฤติกรรมเถ่ือนถ่อย  แสดงธาตแุท้อนัเป็นสนัดานของตนเอง
ออกมาสูส่าธารณชน  จึงต้องสวมหน้ากากปิดตา  ปิดห ู ปิดปาก  ไมอ่ยากเห็น  ไม่อยากได้ยิน  ไม่
อยากพูด  เพ่ือไม่ให้ลูกหลานท่ีจะต้องเติบใหญ่มาท่ามกลางบรรยากาศอันเลวทรามของ
นกัการเมือง  ท่ีมีสนัดานเถ่ือนเกล่ือนสกลุท่ีกระจายส่ือทกุระบบอยูท่กุว่ีวนั 
 

สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของพิทักษ์  ปิยะพงษ์ จํานวน  5  ภาพ  
ประกอบด้วยภาพ  1. เลื อดเนื อ้และหนองท่ี เหลือจากนักการเมื องกลืนกิน  2. หุ่ นไล่ กา 2   
3. ความสับสนบนสภา 4. คือประชาธิปไตย และ5. เถ่ือน 51 ซึ่งสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 
ตามจดุประสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 1. ภาพผลงานจิตรกรรมสะท้อนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย  
ที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร 

 ภาพจิตรกรรมทัง้  5  ภาพ  สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย  ด้วยสงัคมมีแต่นกัการเมืองท่ี  ไร้คณุธรรม  ไร้ศีลธรรม   รวมตวักันอยู่เต็มใน
สภาฯความเหล่ือมลํา้  ความไม่เสมอภาคของคนจึงเกิดขึน้ในสังคม  ซึ่งเกิดจากการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  ด้วยทกุกระบวนของการดํารงชีวิตของประชาชนต้องขึน้อยู่กบัผู้แทนราษฎร
ท่ีไปทําหน้าท่ีเป็นปากเสียงแทนประชาชนในสภาฯวางแผนจดันโยบายเพ่ือให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึน้  แตใ่นความเป็นจริงทกุสิง่ทกุอย่างท่ีนกัการเมืองได้กระทําล้วนแล้วแตเ่พ่ือประโยชน์
ของตนเองจึงทําให้บนสภาฯมีแต่ความสบัสน  ความมึนงงกับการโต้เถียงเพ่ือแบ่งประโยชน์กัน   
จนประชาชนไมเ่ข้าใจวา่  นกัการเมืองเขาทําหน้าท่ีอะไรกนั  

 ประชาชนจึงเปรียบได้กบัฝากชีวิตไว้กบันกัการเมือง  ด้วยมอบอํานาจให้ไปแล้วตอนไป
กาบตัรเลือกตัง้ลงคะแนน  ประชาชนถกูฝังรากของความเข้าใจท่ีวา่  ประชาธิปไตยคือการเลือกตัง้
ความนีถ้กูพดูซํา้แล้วซํา้เล่าจากนกัการเมือง  สะท้อนให้เห็นวฒันธรรมแห่งการโกหก  วฒันธรรม
ของการหลอกลวง  วฒันธรรมของการชวนเช่ือ  ท้ายท่ีสดุประชาชนจึงเปรียบเหมือนหุ่นไลก่าท่ีทํา
ได้ เพี ยงแต่ เฝ้าดูฝูงกาจิก กิน ข้าวในนาโดย ท่ี ไม่สามารถทําอะไรได้ เลยนอกจากดูฝู ง 
กาจิกจนเหลือเพียงเศษซากกระดูก  เลือดเนือ้และหนองท่ีเหลือจากนักการเมืองกลืนกิน   



166 

เม่ือประชาชนออกมาเรียกร้องยงัถกูฆ่าถกูทําร้ายจากฝ่ายรัฐบาล  จนประชาชนรู้สกึเบ่ือหน่ายถึง
ขัน้ปิดห ู ปิดตา  ปิดปากด้วยไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังคําโกหกของนกัการเมืองอีกต่อไป ทัง้ 5 ภาพ จึง
สะท้อนภาพความอ่อนแอของสังคมอันเกิดจากพฤติกรรมท่ีชั่วช้าของนักการเมืองท่ีทําลาย
วฒันธรรมอนัดีงามให้กลายเป็นวฒันธรรมของคนเห็นแก่ตวัที เห็นแก่ประโยชน์ของฝ่ายตนเองเป็น
สําคญั 
 
 2. ทาํไมศิลปินจึงเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

 พิทกัษ์ ปิยะพงษ์  เป็นลกูชาวนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เติบโตมากับการทํานา  จบมธัยม
เข้าเรียนต่อปีท่ีโรงเรียนเพาะช่าง  เป็นช่างเขียนและออกแบบร้านศึกษาภณัฑ์ขององค์การค้าครุุ
สภา  ทํางานโฆษณาพร้อมกบัเขียนรูปในเวลาตอ่มา 

 เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  พิทกัษ์ ปิยะพงษ์ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการอภิปราย
ของ คณะอาจารย์  นกัวิชาการท่ีธรรมศาสตร์  ทําให้ชวนคิดถึงพืน้ฐานของชีวิตท่ีผ่านมาสายเลือด
ลกูชาวนาถกูฝังอยูใ่นจิตใจไมเ่ปล่ียนแปลง  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ผู้ นําชาวนาถกูลอบสงัหารคือ พอ่อิน
ถา  เหตกุารณ์นีไ้ด้สร้างความต่ืนตวัให้กบัสงัคมเป็นอย่างมาก  มองเห็นความโหดร้ายของรัฐบาล
เผด็จการทหารความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดมาจากอํานาจของรัฐบาลท่ีมอง
ประชาชนเป็นศตัรู พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ซึ่งมีสายเลือดชาวนาต้องทบทวนระบบความคิดระบบการ
ทํางานของตวัเองใหม่  จึงพบว่าแนวทางท่ีทําอยู่นัน้ไม่น่าจะถูกต้อง  งานศิลปะท่ีแท้จริงต้องเพ่ือ
ประชาชนคนสว่นใหญ่ของสงัคม  เม่ือได้ประจกัษ์ถึงตวัตนท่ีแท้จริงของตนเองแล้ว  จงึปักใจมัน่ตอ่
แนวทางศลิปะ  จงึมุง่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานศลิปะตามแนวทางของจิตร  ภมูิศกัดิ ์ คือ “ศลิปะเพ่ือ
ชีวิตและประชาชน”  พร้อมกนันีไ้ด้ชกัชวนเพ่ือนๆผู้ ทํางานศิลปะตัง้เป็นกลุ่มศิลปินอิสระจดัแสดง
นิทรรศการศลิปะสะท้อนชีวิตสงัคมการเมืองตลอดมาตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา 

 พิทักษ์ ปิยะพงษ์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเน่ืองเป็นผู้ ท่ี ร่วม
ออกแบบโปสเตอร์เคล่ือนไหวทางการเมืองในระหว่างปีพ.ศ. 2517 – 2518  และต่อมาเข้าร่วมกบั
กลุม่ธรรมจดัแสดงนิทรรศการ  เม่ือวนัท่ี  5  ตลุาคม 2519  ท่ีหอศลิป์  ศลิป์  พีระศรี  แตผ่ลงานถกู
คดัออกและเผาทิง้จนหมด  เน่ืองจากเนือ้หาและเร่ืองราวต่อต้านอเมริกาวนัท่ี 6 ตุลาคม 2519         
ทหารล้อมปราบนักศึกษาในธรรมศาสตร์ล้มตายเกล่ือนอย่างไร้ความปราณีเพ่ือนหลายคนเดิน
ทางเข้าป่า ร่วมอดุมการณ์กองทพัปลดแอกแห่งประเทศไทย 
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 พิทกัษ์ ปิยะพงษ์  สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  และบทกวีอยา่งตอ่เน่ืองตลอด  และยงัคง
ร่วมเคล่ือนไหวในเหตกุารณ์ความเปล่ียนแปลงในสงัคมการเมืองของประเทศตลอดมา 

 ท่ีกลา่วมานีคื้อ เหตผุลท่ี พิทกัษ์ ปิยะพงษ์ เลือกแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  
โดยหยิบยกเร่ืองราวเหตกุารณ์ทางการเมืองมาจนถึงปัจจบุนั (2556) 
 
 3.  เทคนิควิธีการ และกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพผลงานจิตกรรมได้ส่งผลสะท้อน
ให้เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศมีความคมชัดอย่างไร 

 กระบวนการสร้างสรรค์   
 พิทกัษ์ ปิยะพงษ์ เลือกใช้วสัด ุ สีนํา้มนั ผ้าใบ พู่กนั นํา้มนัผสมสี (Linseed Oil) สําหรับ
ภาพ “เลือดเนือ้และหนองท่ีเหลือจากนักการเมืองกลืนกิน”  “หุ่นไล่กา” “ความสับสนบนสภา” 
ในสว่นของภาพ “คือประชาธิปไตย”  สร้างสรรค์ด้วยสีอะคริลิคบนผ้าใบ  และภาพ “เถ่ือน  51 (4)”  
สร้างสรรค์ด้วยสีอะคริลิคบนผ้าใบผสมด้วยการใช้วสัดปุะติดด้วยการติดกาวและเย็บเพ่ือให้ได้ทัง้
เนือ้หาและความคงทนภาพประกอบ 1  “เลือดเนือ้และหนองท่ีแหลือจากนักการเมืองกลืนกิน”พิทกัษ์   
ปิยะพงษ์  เร่ิมต้นด้วยการอ่านหนังสือดูข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
บ้านเมืองแล้วนํามาตีความเปรียบเทียบเปรียบเปรยแล้วจึงสเก็ตมาเป็นภาพของความคิด  
เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ ภาพ “เลือดเนือ้และหนองท่ีเหลือจากนกัการเมืองกลืนกิน” ใช้
วิธีการระบายสี  2 วิธี คือ 1. ระบายเรียบในส่วนท่ีเป็นพืน้ของภาพ 2. ระบายสีด้วยการแสดงรอย
แปรงท่ีรุนแรงและสีหนาทบัซ้อนเพ่ือแสดงเนือ้หาสาระของภาพให้คมชดั รอยแปรงท่ีรุนแรงแสดง
ถึงความโหดร้ายและเจ็บปวดทรุนทรุายแล้วคอ่ยๆ สลายเลือนหายไปในสว่นท่ีระบายเรียบ   

 ภาพประกอบ 2 “หุ่นไลก่า” พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  เป็นลกูชาวนาสมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวนา
อยู่ในสายเลือด  อ่านข่าว  อ่านหนงัสือสมัผสักบัสถานการณ์ตรงของเหตกุารณ์บ้านเมืองท่ีกําลงั
ดําเนินไปบนความเจ็บปวดของบ้านเมืองท่ีถกูนกัการเมืองกอบโกยทรัพยากรของชาติ  ประชาชน
ทําได้เพียงเฝ้าดเูปรียบดงัหุ่นไลก่า  พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  สร้างสรรค์ด้วยสีนํา้มนับนผ้าใบด้วยวิธีการ
ระบายเรียบและเกล่ียให้เกิดความกลมกลืน  เพ่ือให้เกิดภาพลกัษณะของผิวท่ีเรียบปลวิไหวไปตาม
ลม  ใช้กลุม่โทนสีร้อนแรงดงัเปลวเพลงิท่ีรุมเผาไหม้หุ่นไลก่าเปรียบเหมือนประชาชนผู้ กําลงัท่ีจะไป
ต่อสู้ คัดค้านเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้หยุดการกระทํา แต่กระทําได้เพียงความคิด และ
ความรู้สกึรุ่มร้อนดงัไฟเผา  



168 

ภาพประกอบ 3  “ความสบัสนบนสภา” เม่ือสภาเปิดการอภิปรายในแตล่ะครัง้ไมว่า่จะเป็น
เร่ืองราวของโครงการต่างๆ  ท่ีต้องเสนอความเห็นชอบร่วมกนัหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเร่ือง
ตา่งๆประชาชนทัง้หลายก็จะเห็นภาพการถกเถียง  การคดัค้านวุน่วายไปหมดในสภาจนไมรู้่วา่ฝ่าย
ใดนําเสนอข้ออภิปราย  ฝ่ายใดประท้วงคดัค้านให้ถอนคําพดู  สบัสนวุ่นวายไปทัว่ทัง้สภา  
พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  ถ่ายทอดเร่ืองราวเนือ้หาของความสบัสนบนสภาด้วยการใช้ใบหน้าคนแสดง
ความรู้สึกท่ีรุ่มร้อน  เกรีย้วกราดอารมณ์เต็มไปด้วยความโกรธ  แสดงลกัษณะของสตัว์ท่ีกําลงัจะ
ขยํา้เหย่ือ  ใช้วิธีการระบายสีด้วยการแสดงรอยแปรงอย่างงรุนแรงในลกัษณะของการใช้ทัง้แขน
ระบายสี (Action   Painting)  เพ่ือแสดงความเกรียวกราดของอารมณ์และใช้กลุ่มสีท่ีแสดงความ
เน่าเป่ือยของใบหน้าเปรียบดงัความชัว่ท่ีทบัถมอยูภ่ายในจิตใจสะท้อนออกมาบนผิวหน้า 

 ภาพประกอบ 4  “คือประชาธิปไตย 2”  เป็นภาพท่ีสร้างสรรค์ด้วย สีอะคริลิคระบายบน
ผ้าใบ สถานการณ์เหตกุารณ์บ้านเมืองประชาชนถกูจดักลุ่มโดยการแยกสีเป็นสญัลกัษณ์สีเหลือง
มาจากการรวมตวัของมวลประชาชนท่ีมองเห็นภยัจากรัฐบาลท่ีบริหารบ้านเมืองท่ีมีแตค่วามฉ้อฉล 
กอบโกย  โกงกินทรัพยากรของชาติบ้านเมืองเอาไปเป็นของส่วนตนบ้านเมืองกําลงัเดินทางไปสู่
ความหายนะ  ในขณะท่ีมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์จัดตัง้โดยนักการเมือง
ฝ่ายรัฐบาลให้เป็นกลุ่มสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลเพ่ือรักษาอํานาจกาบริหารประเทศของตนเอง  
มวลชนเสือ้เหลืองใช้มือตบเป็นสญัลกัษณ์  มวลชนเสือ้แดงใช้ตีนตบเป็นสญัลกัษณ์ 

 จากข้อมูลท่ีเป็นช่วงอยู่ทุกๆวนั  จากเหตุการณ์จริงท่ีปรากฏในสถานท่ีชุมนุมประท้วง   
ทัง้สองฝ่ายมีแต่คนตายต่างก็อ้างความถกูต้อง  ทําเพ่ือชาติในขณะเดียวก็มีกลุ่มคนติดอาวธุลอบยิง  
ลอบทําร้ายฝ่ายเสือ้เหลือง  ซึง่ในความเป็นจริงฝ่ายประชาชนเสือ้เหลืองอยู่ในพืน้ท่ีให้ข้อมลูท่ีเป็น
ความรู้ทางด้านสิทธิของระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ฝ่ายเสือ้แดงกล่าวโจมตี
รัฐบาลอ้างว่าเป็นไพร่ขบัไล่อํามาตย์  พิทักษ์  ปิยะพงษ์  ได้หยิบข้อมูลทัง้  2  ส่วนนีม้ารวมกัน   
โดยใช้ฝ่ามือมีรูปสญัลกัษณ์สนัติภาพติดอยู่กลางฝ่ามือและมีรูปหัวกะโหลกเรียงรายเป็นแถวๆ 
พืน้หลังของภาพใช้การระบายสีแสดงรอยแปรงอย่างรุนแรง  บ่งบอกถึงความวุ่นวายในสังคม  
 โดยสีเหลืองและสีแดงระบายทับถมกันไปชีใ้ห้เห็นถึงความสูญเสียท่ีเกิดขึน้ด้วยหัวกะโหลกท่ี 
เรียงราย  กางฝ่ามือออกมาบอกหยดุเถอะมีสนัตภิาพตอ่กนัเถอะ  ประชาธิปไตยในแบบท่ีเป็นอยู่มี
แตค่วามตาย  หยดุเถอะ 

 ภาพประกอบ 5  เถ่ือน51(4)  สร้างสรรค์ด้วยสีอะคริลิคบนผ้าใบ  และใช้วัตถุสีขาว
ลกัษณะผ้าใบ(Canvas)  ตัดเย็บปะติด  กระบวนการสร้างสรรค์ภาพนี  ้ เม่ือสเก็ตภาพร่างของ
ความคิดได้แล้วจึงลงมือร่างภาพบนผืนผ้าใบจากนัน้จึงระบายสีในส่วนท่ีเป็นรูปใบหน้าซึ่งเป็น
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ลักษณะของภาพหุ่นยนต์หรือหน้ากาก  ระบายสีลงในกรอบพืน้ท่ีเช่น   วงกลม   ส่ี เหล่ียม   
ในลกัษณะแสดงรอยแปรงท่ีใหญ่  ให้สีสดทบัซ้อนและผสมกนัตรงรอยต่อของสีและเม่ือมีลกัษณะ
ของสีไหลย้อนลงสู่ ด้ านล่าง   ส่วนประกอบอ่ืนเป็น รูปมด   รูปแมลงท่ี มีปากคมรูปของ
สตัว์เลือ้ยคลานชนิดต่างๆ  ซึง่เป็นลกัษณะรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปแบบของงานออกแบบรูปสตัว์
ตา่งๆให้สีสนัสดใสฉดูฉาด  และสีเทาดํามีลวดลายคล้ายลายของง ูและมีลกัษณะของคลื่นเสียงใช้
เส้นคมมีความเล็กแหลมพืน้หลงัเป็นสีเทาใช้การดีดสีให้เป็นละอองเล็กๆ  กระจายตามพืน้ภาพ  
ทัง้ภาพท่ีประกอบขึน้ให้ความรู้สกึถึงความรําคาญปวดหวั  ก่อกวนทําลายประสาท  ทําลายสมาธิ
ทําลายความสงบสขุ  จึงนําเอาผ้าขาวมาปิดปากปิดตา  ไมต้่องการรับรู้เห็นในสิ่งทีเกิดขึน้ในสงัคม  
ซึง่มีแตค่วามชัว่ร้าย  สาเหตอุนัเกิดมาจากความประพฤตติวัอนัชัว่ของนกัการเมือง 
 
4. อาํนาจ  เยน็สบาย 
 อํานาจ   เย็นสบาย  (ปัจจุบัน) รองศาสตราจารย์  คณบดี  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   เกิดท่ีตําบลสามพราน  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   
นกัวิจารณ์ศิลปะ  อาจารย์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ท่ีมีผลงานวรรณกรรมจํานวนมาก ทัง้หนงัสือ
สําหรับเด็กและเยาวชน  กว่า 30 เร่ือง  เร่ืองสัน้  และนวนิยายผลงานบางชิน้  ยงัได้รับการตีพิมพ์
เป็นภาษาตา่งประเทศ  อาทิ คืนฟ้าหนาว  โรงเรียนปิดแล้ว  เป็นต้น   
 ในสว่นของผลงานทางด้านวิชาการและงานวิจยันัน้ได้เขียนอย่างสม่ําเสมอ  ในด้านของ
หนังสือซึ่งรวมบทความหลายยุคสมัยมารวมกัน  เช่น  ศิลปะพิจารณ์  1-4  สารานุกรมสําหรับ
เยาวชนในชุดศิลปะและงานสร้างสรรค์  “ทศันศิลป์ตะวนัตกสมยัเก่า  ฯลฯ”  ในด้านงานวิจยันัน้  
ประกอบด้วยผลงานวิจยัเร่ือง  “เอกลกัษณ์ของศลิปะแนวประเพณีไทย”  “การกําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การให้สวัสดิการแก่ศิลปินร่วมสมัย”  “โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์  กรณีศึกษาโรงเรียนไผทอดุมศึกษา”
เป็นต้น 

 นอกจากนีผ้ลงานเขียนเพ่ือเยาวชนยังได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย  เช่น  
รางวัลดีเด่นและชมเชย  สร้างสรรค์ดีเด่น “ศิลป์ พีระศรี”  ในปี 2540  อํานาจ  เย็นสบาย  จัด
รายการวิทยุ  ช่ือรายการ  “อยากรู้ – อยากเห็น” ณ สถานีวิทยุ กรมพลงัทหาร  นําเสนอเนือ้หา
สาระเก่ียวกบัสงัคมและศิลปวฒันธรรม  และยงัจดัรายการโทรทศัน์  ช่ือรายการ  “ศิลปะสมยั”  ณ 
สถานีกองทัพบกช่อง 5 โดยกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือช่วงปี  2518 – 2519 ก่อนเกิด
เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม  2519  รายการได้ปิดตวัลงเม่ือรัฐบาลเข้าควบคมุส่ือในขณะนัน้  นอกจากท่ี
กลา่วมานี ้ อํานาจ เย็นสบาย  เป็นผู้ ร่วมสมยักบัเหตกุารณ์การตอ่สู้ทางการเมือง  ตัง้แตเ่หตกุารณ์
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ทางการเมือง  14 ตลุาคม 2516  เป็นต้นมา  อํานาจ  เย็นสบาย  ได้เคล่ือนไหวบนเวทีบรรยายและ
เขียนบทความเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองมาอย่างต่อเน่ือง  ในด้านของทัศนศิลป์นัน้ได้
สร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมถ่ายทอดเนือ้หาเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมือง  สังคมและ
วฒันธรรมไทยอยา่งตอ่เน่ืองนบัตัง้แตเ่หตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั 
 ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมท่ีอํานาจ  เย็นสบาย  ได้สร้างสรรค์ขึน้ท่ีสามารถค้นคว้าและ
รวบรวมได้ขณะนี ้36 ชิน้  ซึ่งอํานาจ  เย็นสบาย  กล่าวว่า  ตัง้แต่เขียนรูปมา  ผมยงัไม่เคยขายรูป
ได้เลยแม้เพียงซกั 1 รูป  (2556: สมัภาษณ์)  จากผลงานทัง้หมดจํานวน  36  ชิน้  อํานาจ  เย็นสบายได้
ทําการ  คดัเลือกให้ผู้วิจยัได้นํามาทําการศกึษาวิเคราะห์ ศกึษาจํานวน  5  ชิน้นี ้ทัง้หมดสร้างสรรค์
ด้วยสีนํา้มนับนผ้าใบ  ดงัมีรายช่ือภาพและสรุปผลการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
 

 สรุปผลการวิเคราะห์ศึกษาผลงานจิตรกรรมของอํานาจ  เย็นสบาย  จํานวน 5 ภาพ  
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
ภาพประกอบ 45 อํานาจ  เยน็สบาย.  ชะตากรรม 1 สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 160 x 120 ซ.ม.  
 ปี  2529   
 

  ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย  ธวทิ  วงษ์พลาย 
 

 1. ภาพชะตากรรม 1 ภาพความสญูเสียชีวิตของผู้ นําครอบครัว ภาพของแม่อุ้มลกูน้อย
คร่ําครวญร้องไห้ ภาพเด็กชายน้อยมองร่างบิดาอย่างโศกเศร้า น่ีคือชะตากรรมท่ีเกิดขึน้กับชีวิต
มนุษย์ในยุคท่ีประเทศอยู่ภายใต้การนําของระบอบเผด็จการทหาร  ชีวิตและทรัพย์สินของคน
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ยากจนท่ีพวกเขาเรียกขานอย่างดหูมิ่นดแูคลนว่าชนชัน้ลา่ง  หรือชนชัน้กรรมาชีพ  ชนชัน้ท่ีถกูกดข่ี
ข่มเหงให้อยู่ภายใต้รองเท้าคอมแบทของระบอบเผด็จการทหาร  มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ระทมขมข่ืน  
เดือดร้อน  ลําบากไปทัว่ทกุหวัระแหงของประเทศ  ชะตาชีวิตของประชาชนลกูปล่อยทิง้ให้อยู่ตอ่สู้
กบัความอดอยาก  หิวโหย  อย่างเดียวดาย  เม่ือลกุขึน้สู้ เพ่ือหาความเป็นธรรมก็ถูกล้อมฆ่าตาย
อย่างทารุณโหดร้าย  ด้วยฝีมือของรัฐบาลในระบอบการปกครองแบบเผด็จการทหารน่ีคือ  “ชะตา
กรรม” ของประชาชนคนไทยในยุคท่ีประเทศอยู่ในกํามือของระบอบการปกครองของเผด็จ
การทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ  46 อํานาจ  เย็นสบาย.  ภาพคนเดอืนตุลาคม 2516.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  
 ขนาด 100 x 150 ซ.ม.  ปี  2537   
 
  ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย  ธวทิ  วงษ์พลาย 

 
 2. ภาพคนเดือนตลุาคม  2516  ภาพแห่งความสญูเสียชีวิต เลือดเนือ้ และคราบนํา้ตา  
ของวีรชนคนหนุ่มสาวท่ีออกมาชุมนุมเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากรัฐบาลเผด็จการทหาร  
เรียกร้องหาความเสมอภาค  เพ่ือคืนความถูกต้อง  คืนความเป็นธรรม   คืนความสุข  คืน
ประชาธิปไตย  คืนสิทธิเสรีภาพให้กบัประชาชนภายในประเทศ  จากรัฐบาลท่ีไม่เคยทําหน้าท่ีดแูล
ประชาชนให้มีวิถีการดํารงชีวิตท่ีดีขึน้  แต่กลบัทําตรงข้ามคือ  ปกป้องอํานาจการปกครองของ



172 

ตนเองเพ่ือกอบโกย  ฉ้อฉล  ทรัพย์สมบตัิของชาติไปเป็นของตระกลูตวัเองพวกพ้องและเครือญาต ิ 
และบริวารท่ีคอยรับใช้เย่ียงทาส  เม่ือประชาชนทวงถามเพ่ือเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมา
กลบัคืนมาสู่ประชาชนผู้ เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงกลบัถูกเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาล  ล้อมยิง  ล้อมฆ่า
ประชาชนท่ีมีเพียงสองมือเปล่าอย่างโหดร้ายทารุณไร้ความกรุณาปราณีอย่างท่ีไม่ควรเกิดขึน้ต่อ
มนษุย์เผ่าพนัธุ์ชาติเดียวกนั  บ้านเมืองจงึเต็มไปด้วยซากปรักหกัพงัของตกึรามบ้านช่อง  สภาพรถ
หลายชนิดถกูเผา  รอยเลือด  คราบนํา้ตา  ราดนองพืน้ถนนราชดําเนิน  ร่างกายไร้ลมหายใจทอด
กายเหยียดยาวเต็มไปด้วยบาดแผล  ทัง้จากคมกระสุน  คมมีด  บอบชํา้ด้วยไม้กระบอง  จาก
นํา้มือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาลในระบอบเผด็จการทหารทัง้สิน้  ทิง้กระจายเกลื่อนกลางกรุงศิวิไลซ์  
ทัง้หมดนีคื้อผลพวงจากฝีมือเจ้าท่ีฝ่ายรัฐบาลเผด็จการทหารเพียงเพ่ือรักษาอํานาจของตนเองให้
คงอยูต่อ่ไป 
 

 
 

ภาพประกอบ  47 อํานาจ  เย็นสบาย.  ภาพ  6  ตุลาคม 2519.  สีนํา้มนับนผ้าใบ  
 ขนาด 160 x 120 ซ.ม.  ปี  2529   
 

  ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย  ธวทิ  วงษ์พลาย 
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 3. ภาพ  “ภาพ 6 ตลุาคม 2519”  เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม  
2519  ในการล้อมฆา่นกัศกึษาประชาชน  โดยกองกําลงัทหารผสมกําลงัของตํารวจและจํานวนคน
กลุม่หนึ่ง  ซึง่ถกูฝ่ายเจ้าหน้าท่ีของฝ่ายรัฐบาลล้างสมองสร้างความเช่ือใหมใ่ห้กลุม่คนดงักลา่วเกิด
ความ  เช่ือว่ากลุ่มนักศึกษาและกลุ่มประชาชนท่ีเข้ามาทําการประท้วงมีจุดมุ่งหมายต้องการ
ทําลายล้มล้างระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์  
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาลทําการปลุกระดมเพ่ือสร้างความเกลียดให้เกิดขึน้ในกลุ่มประชาชนด้วย
กนัเอง ประชาชนกลุ่มดงักล่าวจึงได้ตกเป็นเคร่ืองมือของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาล  ร่วมมือกนัเข่นฆ่า
นักศึกษา  ประชาชนท่ีเข้ามาประท้วงด้วยความโกรธแค้นเกลียดชัง ภาพจิตรกรรม “ภาพ 6 
ตลุาคม 2519” เป็นภาพท่ีเป็นเหตกุารณ์จริงใจขณะนกัศกึษาท่ีมาทําการประท้วงซึง่เสียชีวิตแล้ว
ถูกลากมากองรวมกันไว้  ได้มีชายคนหนึ่งเอาไม้ยาวกระหน่ําแทงไปตามลําตวั ตอกลิ่มลงตรง
กลางทรวงอกเพ่ือต้องการจะแทงให้ทะลหุวัใจทัง้ ๆ ท่ีไม่เคยมีความแค้นความโกรธเกลียดเป็นการ
สว่นตวัมาก่อน  แต่ด้วยความหลงเช่ือในคําสอนอบรมปลกุระดมจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาล  จึงทํา
ให้ประชาชนฆา่ประชาชนกนัเองดงัภาพท่ีปรากฏ 
 

 
 
ภาพประกอบ  48  อํานาจ  เย็นสบาย. ภาพคนเดอืนพฤษภาทมิฬ. สีนํา้มนับนผ้าใบ   
 ขนาด 120 x 160 ซ.ม.  ปี  2535   
 
  ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย  ธวทิ  วงษ์พลาย 
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 4. ภาพ “ภาพคนเดือนพฤษภาทมิฬ” สะท้อนภาพเหตุการณ์การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนผู้ ออกมาชุมนุมเรียกร้อง เพ่ือขับไล่ พลเอกสุจินดา คราประยูร ซึ่งเป็น
นายกรัฐมนตรีให้พ้นไปจากตําแหน่ง  ซึง่เป็นเร่ืองท่ีประชาชนมีสิทธิกระทําได้อย่างไม่ผิดกฎหมาย
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  หากนายกรัฐมนตรีมีความ  “เสียสตัย์เพ่ือชาติ”  ตามคํา
กลา่วอ้างเขาจึงก็ต้องลาออกไป  เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหายทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิของประเทศชาต ิ 
เพียงลาออกก็เท่านัน้น่ีคือการ “เสียสัตย์เพ่ือชาติ” เหตุการณ์ทุกอย่างก็จะจบลงอย่างไม่ต้อง
สญูเสียอะไรเลย  แต่นายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบตัิกลบัไปส่งกําลงัทหารซึง่ตนเองเป็นผู้บงัคบับญัชาอยู่
ด้วย  ผสมกําลังตํารวจร่วมกันเข่นฆ่าประชาชนอย่างบ้าคลั่ง  ประชาชนล้มตาย  สูญหาย  
ทรัพย์สินเสียหายมากมาย  เพียงเพ่ือต้องการรักษาอํานาจไว้โดยไม่ได้คํานึงถึงคําท่ีตวัเองได้กลา่ว
ไว้  “เสียสตัย์เพ่ือชาต”ิ 

 

 
 
ภาพประกอบ 49  อํานาจ เยน็สบาย. เหลืองกับเขียว 2 สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 160 x 120 ซ.ม.   
 ปี  2540   
 
  ท่ีมา: ภาพถ่ายโดย  ธวทิ  วงษ์พลาย 
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  5.  ภาพ “เหลืองกบัเขียว 2” สะท้อนภาพเหตกุารณ์การแบง่กลุม่คนออกเป็นสองฝ่าย  คือ  

ฝ่ายเหลือง  และฝ่ายเขียว  สืบเน่ืองมาจากร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540  มีประชาชนฝ่ายต่าง ๆ 

ออกมาทําการเคลื่อนไหวเพ่ือคว่ําร่างรัฐธรรมนญูทัง้ภายในและภายนอกสภา  โดยภายนอกสภา

นัน้กลุ่มกํานัน  ผู้ ใหญ่บ้าน  ร่วมด้วยพระและประชาชนบางส่วนซึ่งเป็นมวลชนจัดตัง้จากพรรค

ความหวังใหม่ท่ีมีความไม่เห็นด้วย  เคล่ือนไหวต่อต้านและต้องการคว่ําร่างรัฐธรรมนูญ  ใน

ขณะเดียวกันก็มีฝ่ายองค์กรการเมืองภาคประชาชน  ออกมาสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้

เช่นกนั กลุม่องค์กรท่ีออกมา  เช่น  คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย  (ครป.)  เครือขา่ยหญิงกบั

รัฐธรรมนญู  สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย  ฯลฯ  โดยฝ่ายตอ่ต้านต้องการคว่ําร่างรัฐธรรมนญู  

ใช้สีเหลืองเป็นสญัลกัษณ์  ในขณะท่ีฝ่ายสนบัสนนุใช้  “สีเขียว”  เป็นสญัลกัษณ์  จึงทําให้มวลชน

ทัง้สองฝ่ายเผชิญหน้ากนั   และฝ่ายสีเขียวท่ีสนบัสนนุเป็นฝ่ายชนะ  แตอ่ยู่บนความเจ็บปวดของผู้

พา่ยแพ้ 

  สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของอาํนาจ  เย็นสบาย  จํานวน  5  ภาพ  
ประกอบด้วยภาพ  1. ชะตากรรม 1  2. ภาพคนเดือนตลุาคม 2516  3. ภาพ  6  ตลุาคม  2519             
4. ภาพคนเดือนพฤษภาทมิฬ   และ5. เหลืองกับเขียว  ซึ่งสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ตาม
จดุประสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 1. ภาพผลงานจิตรกรรมสะท้อนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย ที่
เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร 

 ภาพจิตรกรรมทัง้  5  ภาพ  สะท้อนความรุนแรงโหดร้ายท่ีแฝงตวัอยู่ในสงัคมไทยสงัคมท่ี
ได้ช่ือว่าเป็นเมืองพุทธท่ีหล่อหลอมด้วยคําสอนของพุทธศาสนาให้มนุษย์ทุกคนมัน่คงในความดี
เห็นโทษของ “ชัว่”  เห็นคณุของ “ดี”  แตสํ่าหรับนกัการเมืองแล้วสิง่นีเ้ป็นสิง่เหลวไหลมีไว้เพ่ือปิดบงั
ใบหน้าท่ีจริงของพวกเขาท่ีเตม็ไปด้วยด้วยภาพลุม่หลงมวัเมาในอํานาจ  ลาภยศ  เงินทอง  ภายใน
จิตใจมีแต่ความโลภและโหดร้าย  เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ทกุครัง้ในประเทศไทย  คนไทย
ทัง้หลายได้เห็นภาพทหารตํารวจพร้อมอาวุธสงครามครบมือล้อมฆ่าล้อมทําร้ายประชาชนจน
บาดเจ็บล้มตายเลือดและนํา้ตาไหลนองท้องถนน  ซากปรักหักพังของตึกรามบ้านช่องของทาง
ราชการและของประชาชนครัง้แล้วครัง้เล่า  ประเทศไทยต้องบอบชํา้เพราะการกระทําของ
นกัการเมืองร่วมกบัทหารและตํารวจซํา้แล้วซํา้อีก 
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 สะท้อนภาพวฒันธรรมท่ีสวยงามด้วยรอยยิม้เป็นเมืองแห่งความดี   แตแ่ฝงไว้ด้วยความ
โหดร้าย  ป่าเถ่ือน  ซึ่งนักการเมืองทุกยุคทุกสมัยได้เรียนรู้ได้สั่งสมความชั่วช้าเลวทรามนีจ้น
กลายเป็นวฒันธรรมเฉพาะของนักการเมือง   เม่ือเข้ามาสู่ระบบการเมืองแล้วไม่มีมิตรแท้ไม่มี 
ศัตรูถาวร  เม่ือใดท่ีผลประโยชน์ลงตัวก็ยอมกันได้  เม่ือเสียประโยชน์ก็พร้อมท่ีจะฆ่าได้ทันที   
เม่ือประชาชนรวมตวักนัชมุนมุเพ่ือเรียกร้องให้หยดุการกระทําดงักลา่วแล้วหนัมาสร้างกฎระเบียบ
กฎกติกาบ้านเมืองกนัใหม่เพ่ือสร้างสิ่งท่ีดีกว่ามาให้กบัสงัคมให้ประเทศชาติ  เพ่ือยกระดบัความ
เป็นอยู่ของชีวิตให้ดีขึน้และเพ่ือจดัระเบียบนกัการเมืองให้ทําหน้าท่ีให้สมเกียรติ  นกัการเมืองก็ยงั
ไม่ยอมรับยงัจดัมวลชนของตนเองมาเผชิญหน้ากับมวลชนท่ียอมรับกฎกติกาใหม่จนเกิดการใช้
กําลงัทําร้ายกนั  ภาพเหลา่นีป้รากฏขึน้และมีอยูใ่นสงัคม  สะท้อนภาพวฒันธรรมท่ีอ่อนแอสงัคมท่ี
ล้มเหลวอนัเกิดจากนํา้มือนกัการเมืองชัว่มาทกุยคุทกุสมยั 
 

 2. ทาํไมศิลปินจึงเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง
ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

 อํานาจ  เย็นสบาย   เป็นนักคิด   นักเขียน   นักอ่าน   นักสร้างสรรค์นวนิยายเช่น               
“คืนฟ้าหนาว” หนงัสืออ่านประกอบของกรมวิชาการเร่ือง “บ้านริมนํา้” เร่ืองสิน้รวมเล่มชุด “เสียงกู่” 
และ “ใต้ผืนนํา้” หนงัสือเด็ก  บทความและบทวิจารณ์  นกัจดัรายการวิทย ุ รายการโทรทศัน์ในช่ือ 
“ศิลปะสมัย” ณ  สถานีกองทัพบกช่อง  5  ได้รับรางวัลมากมาย ฯลฯ  6  ตุลาคม 2519 และ
เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ  2535  ร่วมสมยักบัทกุเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัการเมืองการปกครองของไทย 

 อํานาจ  เย็นสบาย  เป็นหนึ่งในผู้ ร่วมสมยักบัเหตกุารณ์การเมือง  14  ตลุาคม 2516  ท่ี
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจึงแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองโดยตรง 
ด้วยประสบการณ์จากการอ่านการคิดการเขียนและร่วมขบวนการเคลื่อนไหวในด้านการบรรยาย
ให้ความรู้เร่ือง “ศลิปะเพ่ือชีวิต  เพ่ือประชาชน “ อยา่งตอ่เน่ือง 

 ประสบการณ์ความสํานึกรับผิดชอบต่อสงัคมความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ  ภาพ
ความทรงจําในเหตุการณ์ต่างๆ  อํานาจ  เย็นสบาย  รวบรวมถ่ายทอดความรู้สึกทัง้หมดลงบน   
ผืนผ้าใบไว้เป็นประวตัศิาสตร์ในภาพผลงานจิตรกรรมสีนํา้มนั 
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 3.  เทคนิควิธีการ  และกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพผลงานจติกรรมได้ส่งผลสะท้อน
ให้เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศมีความคมชัดอย่างไร 

 กระบวนการสร้างสรรค์   
 อํานาจ  เย็นสบาย  เลือกใช้วสัด ุสีนํา้มนั  ผ้าใบ  วตัถสํุาหรับทําพืน้ผิว  พู่กนัสําหรับการ
ระบายสี  คัดเลือกภาพเหตุการณ์จริงจากภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายมุมหลายตอนใน
เหตกุารณ์เดียวกนันํามาขมวดเร่ืองราวให้ได้เนือ้หาท่ีครอบคลมุ  เพ่ือทําเป็นภาพร่างความคิดก่อน
ลงมือทําจริง  เม่ือได้ภาพร่างแล้วจึงเตรียมพืน้ระนาบรองรับ  โดยการใช้วสัดุพิเศษสําหรับสร้าง
พืน้ผิวเพ่ือให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่ราบเรียบไม่สม่ําเสมอ  แสดงนัยถึงความไม่ปกติไม่สงบเรียบ  
เปรียบเป็นเหตรุ้ายท่ีเกิดขึน้กบับ้านเมือง  เม่ือเตรียมพืน้เสร็จวสัดสุร้างผิวแห้งสนิทพร้อมใช้ จึงร่าง
ภาพแบบบางๆพอเป็นแนว  จากนัน้จงึเลือกสีท่ีจะใช้ระบายบีบสีเป็นกองๆแตล่ะสีๆ  ผสมกบันํา้มนั
(Linseed  oil)  ท่ีใช้สําหรับผสมสีนํา้มนัโดยเฉพาะตีสีให้เข้ากนัด้วยเกรียง  จากนัน้จึงเร่ิมระบายสี
โดยการระบายให้สีทบัซ้อนกนัไปมาหลายชัน้ ทําให้สีแทรกตวักนัเกิดความหลากหลายของสีพืน้ผิว
ท่ีตา่งระดบัรูปทรงของผิวท่ีแตกต่างกนัเกิดขึน้ในภาพ  ซึง่เป็นวิธีการระบาย  เพ่ือสร้างพืน้ผิวของสี
ให้เกิดความรู้สึกไม่ราบเรียบ  ขรุขระ  เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวท่ีทบัซ้อนกนัอยู่บนกองซากปรักหกัพงั
ทับถมทับซ้อนของเร่ืองราวของเลือดเนือ้  กระดูก  ท่ีเกิดขึน้มากมาย  คราบนํา้ตาท่ีมนุษย์พันธุ์
เดียวกนัต้องมาทําลายล้างกนั  ฝ่ายหนึ่งคือผู้ มีอํานาจรัฐและอาวธุเป็นเคร่ืองมือกบัอีกฝ่ายหนึ่งท่ีมี
พลงัความสามคัคีเป็นอาวธุเป็นอํานาจในการเรียกร้องขอความยตุิธรรมขออํานาจคืน  เพ่ือความ
เป็นธรรม  เพ่ือความสุขประชาชนในประเทศชาติ  บทสุดท้ายฝ่ายแพ้ทัง้สองฝ่ายประเทศชาต ิ
บอบชํา้ ฯลฯ 
 
5.  สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์  
 สุขสันต์  เหมือนนิรุทธ์ เป็นคนจังหวัดอ่างทองโดยกําเนิด  ภายหลังจากเรียนจบ 
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น(มศ.3)  แล้วก็จากอ่างทองมาหาพ่อท่ีลําพระเพลิง จงัหวดันครราชสีมา  
จากนัน้จงึสอบเข้าเรียนตอ่ท่ีเทคนิคโคราช  (สถาบนัวิทยาลยัเทคโนโลยี และอาชีวศกึษา วิทยาเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปัจจุบนัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา) สขุสนัต์  เหมือน
นิรุทธ์เป็นลูกศิษย์ของทวี รัชนีกร  หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม  การเรียนในขณะนัน้อยู่ใน
บรรยากาศของฝร่ังบินไปทิง้ระเบิด  F4 F5  ใสช่าวเวียดนาม  ใสล่าวและเขมรทกุวนั ๆละเป็นสบิ ๆ 
รอบ  แล้วบนิกลบัมาอยูก่บัเมียเช่าซึง่เป็นสาวชนบทไทย 
 เม่ือเรียนจบในระดับชัน้ ปวส. แล้วจึงได้ทํางานเป็นอาจารย์อัตราจ้างท่ีวิทยาลัยต่อ 
เน่ืองมาเลย  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  เร่ิมเขียนบทกวี  เร่ืองสัน้  เช่น  เร่ือง “ขาของฉนั”  เร่ือง  “หวั”  
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เป็นเร่ืองสะท้อนสงัคมสงคราม  ตีพิมพ์ในหนงัสือนิตยสาร “สงัคมศาสตร์  ปริทศัน์” ในขณะเดียวกนัก็
เร่ิมเคล่ือนไหวประท้วงสินค้าญ่ีปุ่ น  เม่ือเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516  สุขสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  
นบัได้ว่าเป็นหวัใจสําคญัคนหนึ่งท่ีเคล่ือนไหวอยู่ในนครราชสีมา  เป็นผู้หนึ่งท่ีร่วมสร้างสรรค์ภาพ
ศลิปคทัเอาท์การเมืองเดือนตลุา  และเข้าร่วมกลุม่แนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย  ร่วมเคล่ือนไหว
ทางการเมืองอย่างทุ่มเท และถกูจบักมุจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ในวนัท่ี 10  ตลุาคม 2519  
ด้วยข้อหา “ภยัสงัคม” และได้รับการปล่อยตวัเม่ือ 24 กันยายน 252ภายหลงัจากได้รับอิสรภาพ
แล้วจงึสอบบรรจรัุบราชการครูท่ีโรงเรียนเขวาไร่  อําเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม  ก่อนท่ีจะ
ย้ายมาสอนท่ีโรงเรียนบ้านไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 
 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  ได้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะไว้จํานวนมาก ทัง้จิตรกรรมสีนํา้มนับน
ผืนผ้าใบ  และปากกาหมึกดําบนกระดาษผนึกบนดานไม้อดั การแกะสลกัไม้และอ่ืน ๆ เนือ้หาของ
ภาพแสดงเร่ืองราวของชีวิตสะท้อนปัญหาสงัคม การเมือง และวฒันธรรมไทยอยา่งตรงไปตรงมา 
 ช่วงระยะหลงั สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  เน้นสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมประกอบบทกวีเป็น
สําคญั  โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมปากกาหมึกดําบนกระดาษ 100 ปอนด์ ผนึกบนแผ่นกระดานอดั
ประกอบบทกวีนัน้  ปัจจบุนันบัจํานวนได้ 200 ภาพ  สว่นภาพท่ีเน้นเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทาง
การเมืองโดยตรงนัน้นบัได้ 53 ภาพ  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้คดัเลือกภาพประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
จํานวน 5 ภาพ ให้ผู้ศกึษาวิจยัมาทําการศกึษาวิเคราะห์ ประกอบด้วยภาพผลงานท่ีสร้างสรรค์ด้วย
ปากกาหมึกบนกระดาษ 100 ปอนด์ ผนึกบนไม้กระดาษอดั ขนาด 60 x 80 ซม. 10  ชิน้ ดงัมีรายช่ือ
ภาพและสรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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 สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ิ จํานวน 5 ภาพ  
ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 49  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์.  ว่างเปล่า 1. ปากกาหมกึดําบนกระดาษขนาด 60 x 80 ซ.ม.  
 ปี 2545    
 
 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ 

 
 1. ภาพ  “ว่างเปล่า 1” ภาพประกอบบทกวี  หรือบทกวีประกอบภาพ  สขุสนัต์  เหมือน
นิรุทธ์  ให้ความสําคญัทัง้สองส่วนประกอบนีเ้ท่ากนั  “ว่างเปล่า”  เป็นคํากล่าวท่ีเป็นบทสรุปแห่ง
ความเป็นจริงของชีวิต  ทุกสิ่งท่ีมุ่งหวัง  ทุกสิ่งท่ีปรารถนา  ทุกสิ่งท่ีครอบครอง  ความสมหวัง  
ความผิดหวงั  ความรักความชงั  ความถกูความผิด  ความโกรธความยินดี  ความสขุความทกุข์  ท่ี
เราได้รับมาทัง้ท่ีแสดงความยินดีและทัง้ท่ีปฏิเสธ  เหยียดหยาม  สรรเสริญเยินยอ  หากใครปล่อย
ให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านีเ้ข้ามาครอบงําชีวิตแล้วชีวิตจะยืนอยู่ท่ามกลางความโดดเด่ียวเดียวดาย  
เพราะทุก ๆอย่างท่ีกล่าวมาล้วนแต่มีแล้วก็จากไป  ไม่ยัง่ยืนจีรัง  การเรียกร้องใด ๆ การเรียกร้อง
ความยตุธิรรม  การเรียกร้องประชาธิปไตย  จะได้มาหรือไมไ่ด้มาล้วนแล้วแตมี่ความหมายเดียวกนั  
คือ  “วา่งเปลา่” 
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ภาพประกอบ  50  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์.  ช่ัวคราว  ปากกาหมกึดําบนกระดาษ  
 ขนาด 60 x 80 ซ.ม.   ปี 2548   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ 
 
 2. ภาพ “ชัว่คราว” เป็นการยํา้เตือนให้ทบทวนความคดิวา่ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีผา่นเข้ามาใน
ช่วงหนึ่งของลมหายใจท่ียงัคงเข้าออก  จะช้าหรือเร็ว  จะสขุหรือทุกข์  ก็ล้วนมาแล้วจากไป  ทุก
สาขาอาชีพ  ทกุสถานภาพความเป็นอยู่  รวยจน  สวยหล่อ  สมบรูณ์ พิการ  ฯลฯ  ทกุสิ่งทัง้หลาย
ผา่นมาแล้วก็ผา่นไป  หยดุพกัแคเ่พียงชัว่คราว 
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ภาพประกอบ 51 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์. 14 ตุลา. ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60 x 80 ซ.ม. 
 ปี 2549    
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ 

 
 3. ภาพ “14 ตลุา” 14 ตลุาคม  2516  เป็นปีแห่งความมหาวิปโยคของสงัคมการเมืองใน
ประเทศไทย  เม่ือทหารฝ่ายรัฐบาลร่วมมือกับตํารวจและประชาชนบางส่วนท่ีถูกเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายรัฐบาลป้อนข้อมูลท่ีมีเนือ้หาบิดเบือนความจริง  ด้วยคําโฆษณาชวนเช่ือเพ่ือให้ร่วมมือกับ
ฝ่ายรัฐบาล โดยสร้างความรู้สึกให้เกลียดชังต่อนักศึกษา ประชาชน จากนัน้จึงทําการเข่นฆ่า
นกัศึกษาประชาชน  ผู้ มีแต่ความบริสทุธ์ิท่ีมาร่วมชุมนุม  ชูพลงัเพ่ือการขบัไล่รัฐบาลชัว่ให้ออกไป
ให้พ้นจากประเทศไทย  ให้ล้มตายไปดังใบไม้ร่วง  แต่ประชาธิปไตยก็เบ่งบานได้ด้วยพลงัท่ียัง
เหลืออยูอี่กนานเท่านาน 
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ภาพประกอบ 52  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์.  6 ตุลา. ปากกาหมกึดําบนกระดาษขนาด 60 x 80 ซ.ม.   
 ปี 2550    
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ 

 
 4.  ภาพ  “6 ตุลา”  6  ตุลาคม เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง  ซึ่งต่อเน่ืองมาจากเหตุการณ์ 14 
ตลุาคม 2516  ก่อนเกิดเหตกุารณ์  6 ตลุา 2519  นัน้  นกัศกึษา  ประชาชน  ได้ทําการประท้วงเพ่ือ
ไม่ให้จอมพลถนอม  กิตติขจร  กลบัเข้ามาในประเทศไทยจนนํามาสู่การฆ่าแขวนคอช่างไฟฟ้า  2 
คน  ท่ีนครปฐม ในขณะท่ี 2 คน ได้ออกไปปิดป้ายโปสเตอร์ต่อต้านการกลบัเข้ามาของจอมพล
ถนอม  กิตติขจร  ซึ่งเป็นภาพสร้างความสลดใจให้แก่ผู้พบเห็นและพร้อมคําสาปแช่งด่าผู้กระทํา  
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  30 กว่าปี  ภาพเหตกุารณ์ดงักล่าวยงัติดตรึงอยู่ความทรงจําของผู้คน
ร่วมสมยั  ในความโหดร้ายท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรัฐบาลได้ก่อกรรมทําเข็นกบัประชาชนผู้บริสทุธ์ิอย่างไร้
ความยตุิธรรม  ไร้ความกรุณาปราณี  เพียงเพ่ือปกป้องคนชัว่เพียงคนเดียวท่ีประชาชนไม่ต้องการ  
ประชาชนผู้บริสทุธ์ิต้องล้มตายอยา่งใบไม้ร่วง  ด้วยนํา้มือของสมนุทรราช 
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ภาพประกอบ 53 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ตุลาคม. ปากกาหมกึดําบนกระดาษ ขนาด 60 x 80 ซ.ม. 
 ปี 2555   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ 

  
  5. ภาพ  “ตลุาคม” เป็นภาพชกํูาปัน้ร่วมกนัแสดงพลงัรักษาระบอบประชาธิปไตย  เพ่ือให้

เป็นประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็ง  มีพลงัดงักําปัน้ของมวลมหาประชาชน  เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม  2516 

และ 6 ตุลาคม 2519 นักศึกษา  ประชาชน  จํานวนมากมายท่ีได้ออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่

รัฐบาลทรราชให้พ้นไปจากแผ่นดินไทย  ด้วยความไม่ต้องการการปกครองในระบอบเผด็จ

การทหาร  เหตุการณ์ดังกล่าวนีไ้ด้เปล่ียนแปลงแนวความคิดของนักศึกษาประชาชนไปอย่าง

สิน้เชิง  จากจดุมุ่งหมายเดิมของการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยัหวงัเพียงเพ่ือเม่ือจบออกไปจะได้

มีงานทํา  มีเงินทอง  มีครอบครัวท่ีสมบูรณ์  เป็นเจ้าคนนายคนตามคําสอนของพ่อแม่  ทุกคน

ต้องการทําเพ่ือตวัเองและครอบครัว  แตเ่หตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516  และ 6 ตลุาคม 2519  ได้ทํา

บุคคลเหล่านีห้ลายคนเกิดความเปล่ียนแปลงทางจิตสํานึกใหม่  โดยตัง้ปณิธานกับลมหายใจว่า

การกระทําใด ๆ ทกุสิง่ทกุอย่างจากนีไ้ปต้องทําเพ่ือประชาชนโดยสว่นรวมเท่านัน้  สขุสนัต์  เหมือน

นิรุทธ์ิ  เป็นคนหนึง่ท่ีอทิุศตวัตน ร่างกายและวิญญาณให้กบัการตอ่สู้ เพ่ือคนสว่นรวมอนัยากไร้ของ

เมืองไทย จากวนันัน้ถึงวนันีร่้วม 40 ปี ท่ีสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ิ ยงัทํางานสร้างสรรค์สงัคมถ่ายทอด
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เล่าเร่ืองราว เหตกุารณ์ในความทรงจําท่ีผ่านมา  ผ่านภาพจิตรกรรม  ผ่านบทเพลง  บทกวี อย่าง

ตอ่เน่ืองตลอดมาจนถึงปัจจบุนั (2556) 

 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ ภาพผลงานจิตรกรรมของ สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์  
จํานวน 5 ภาพ  ประกอบด้วยภาพ 1.ว่างเปล่า  2.ชั่วคราว  3.14 ตุลา  4. 6 ตุลา 5.ตุลาคม   
ซึง่ผลสรุปผลการศกึษาวิเคราะห์  ตามจดุประสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 1. ภาพผลงานจิตรกรรมสะท้อนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย   
ที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร 

 ภาพจิตรกรรมทัง้ 5 ภาพ  สะท้อนภาพของเหตกุารณ์แตล่ะยคุสมยัท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย  
ภาพการตอ่สู้ เรียกร้องประชาธิปไตย  ภาพสงครามท่ีต้องมีพร้อมทัง้ทหารและผู้หญิง  โสเภณี  และ
เมียเช่า  ภาพการเข่นฆ่า  สะท้อนให้เห็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยและความเป็นอยู่ท่ียงัคง
เป็นอยูไ่มเ่คยเปล่ียนแปลง  วนัเวลาได้ผา่นไปสงครามเวียดนามเลกิราไปทหารอเมริกนักลบัทิง้ซาก
สงัคมท่ีเส่ือมทรามทางศีลธรรมท่ีทหารอเมริกนัมาสร้างไว้ตอนสงครามเวียดนาม  สงัคมอนัเน่าเฟะ
น่าจะจากไปพร้อมทหารอเมริกันตรงกันข้ามกลบัมาเติบโตและได้รับความนิยมในสงัคมมากขึน้ 
ทกุวนั  สะท้อนความเสื่อมทรามในศีลธรรมของคนในสงัคม  พฤตกิรรมเหลา่นีก้ลายเป็นวฒันธรรม
ท่ีสง่ตอ่กนัไปจากสงัคมเมืองใหญ่ลกุลามไปสูส่งัคมหมูบ้่าน  ทกุตําบล  ทกุหยอ่มหญ้า 

 ขณะเดียวกนัการชุมนุมประท้วงยงัคงเกิดขึน้ต่อไปในสงัคมไทย  เน่ืองจากประเทศไทย
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  การประท้วงยงัคงมีตอ่ไป 

 ทัง้หมดท่ีกล่าวมาตัง้แต่ข้างต้นสะท้อนภาพของสังคมท่ีไร้ระเบียบ  สะท้อนภาพของ
วฒันธรรมท่ีเส่ือมทรามอนัเกิดมาจาก  พฤติกรรมอนัชัว่ร้ายของนกัการเมืองทัง้สิน้  ท้ายท่ีสดุแล้ว
เม่ือมนุษย์ทุกคนสํานึกได้ นักการเมืองเลิกลุ่มหลงมวัเมาในอํานาจ  เลิกลุ่มหลงในทรัพย์สินเงิน
ทอง  ทกุอยา่งก็จะกลบัมาสูจ่ดุเดมิ  คือความ  “วา่งเปลา่” ซึง่เป็นสจัธรรมของมนษุย์ทกุคน 
 

 2. ทาํไมศิลปินจึงเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ นกัศกึษาจากวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  หนึง่ในลกูศษิย์จํานวน
หลายคนของอาจารย์ ทวี  รัชนีกร ท่ีได้รับการถ่ายทอดแนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือความรู้สํานึกคิด
ให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  ได้ใช้ชีวิตอยูก่บับดิาในแคมป์ของทหารอเมริกนั  ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้น
ของประสบการณ์  เม่ือเข้าเรียนในแผนกศิลปกรรมวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาแล้ว  การเรียน
ไม่ได้เป็นเพียงแต่การวาดภาพระบายสีเท่านัน้  โครงการปลูกฝังให้อ่านหนังสือ  การเสพรับชม
ผลงานศิลปวฒันธรรมของสงัคมในบริบทตา่งประเทศ  การถกเถียง  การแลกเปล่ียนความคิดการ
วิพากษ์วิจารณ์   ได้คดิ    ได้ค้นคว้า   ได้ทดลองหาแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานประกอบ
กบักระแสของความคิดและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือทําหน้าท่ี “รับใช้สงัคมและประชาชน” 
เป็นกระแสท่ีครอบคลมุบรรยากาศการเรียน  การสอน  การสร้างสรรค์  การแสดงออกในเวลานัน้ 

 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  เข้าร่วมเหตกุารณ์เรียกร้องรัฐธรรมนญูเป็นแกนนําสําคญัในการ
นําประชาชนร่วมรียกร้องประชาธิปไตยร่วมเคล่ือนไหว ณ บริเวณลานยา่โม  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  
และกลุม่เพ่ือนรุ่นพ่ีรุ่นน้องได้กลายเป็นกลุม่ศลิปวฒันธรรมท่ีสําคญัท่ีเคล่ือนไหวทางศลิปวฒันธรรม
เพ่ือสงัคมในเขตภาคอีสาน 

 ประสบการณ์การบ่มเพาะการเรียนรู้ในช่วงเวลาตัง้แต่ก่อนปีพ.ศ. 2516-2519  ในห้วง
เวลานีก้ารสร้างสรรค์ศิลปะของสขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  ได้เปล่ียนไปจากความคิดเดิม  เพราะเขา
เช่ือมัน่และศรัทธาต่อจุดยืนท่ีสําคญัท่ีว่า “ศิลปะจกัต้องทําหน้าท่ีรับใช้สงัคม  รับใช้ประชาชนคน
ทกุข์ยาก”  รับใช้และถ่ายทอดเร่ืองราวของคนยากคนจนและเหตกุารณ์เก่ียวกบัการเมืองท่ีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม  ทกุๆกรณี 
 
 3.  เทคนิควิธีการ และกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพผลงานจติกรรมได้ส่งผลสะท้อน
ให้เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศมีความคมชัดอย่างไร 

 กระบวนการสร้างสรรค์   
 สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  เลือกใช้ส่ือวสัดท่ีุเรียบง่าย  ง่ายตอ่การเก็บรักษา  วิธีการใช้เรียบง่าย  
ปากกาหมึกดํา  กระดาษท่ีมีความหนา  100  ปอนด์  ขึน้ไปกระดานไม้อดัสําหรับผนึกกระดาษ  
เร่ืองราวทุกเร่ืองอยู่ห้วงคํานึงอยู่ในประสบการณ์ของชีวิตทุกขัน้ตอน  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์  จึง
มองทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมา  สุขสันต์  เหมือนนิรุทธ์   เขียนบทกลอน  บทกวี  จากนัน้จึง
คัดเลือกบทกวีมาหนึ่งบท  เขียนลงไปในกระดาษท่ีได้ผนึกบนกระดานเตรียมเอาไว้  เขียนใน
แนวตัง้จดัวางตวัอกัษรบทกวีก่อนจากนัน้จึงเขียนภาพประกอบด้วยหมึกดําหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
คือ “ปากกาลกูล่ืน”  การจดัวางตําแหน่งของบทกวีจดัวางตามแบบท่ีได้สเก็ตไว้ก่อนล่วงหน้าจึงมี
ความสมตามแตค่วามสัน้ยาวของบทกวี   
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 ภาพ “ว่างเปล่า 1”  จัดวางบทกวีด้านซ้ายจากกึ่งกลางของกระดาษด้านขวาเป็น
ภาพประกอบเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญมีสญัลกัษณ์ของเสรีภาพคือนกพิราบ  และสญัลกัษณ์ของ
เขตหวงห้าม  ห้ามเข้า  ห้ามผ่าน  คือลวดหนาม ดงัเหมือนจะเปรียบเทียบว่า  “เสรีภาพขึน้อยู่ตรง
ขดลวดหนาม”   

 ภาพ “ชัว่คราว”จดัแบง่บทกวีไว้ด้านขวามือจดัภาพไว้ด้านซ้ายบง่บอกเร่ืองราวของความ
จําเป็นในชีวิตมนษุย์แตล่ะคนตา่งมีหน้าท่ีต้องทําแตท่กุๆหน้าท่ีเกิดขึน้ตัง้อยู่แล้วก็ดบัไป  ท่ีผ่านมา
ก็เพียง “ชัว่คราว” แล้วก็จากไป 

 ภาพ “14  ตลุา”  จดับทกวีไว้ตรงสว่นกลางของกระดาษ  ภาพประกอบมือชกํูาปัน้แสดง
ถึงพลงัแห่งการตอ่สู้จากใกล้ไลข่นาดสงูขึน้ไปจนไกลไปใกล้ดวงจนัทร์  แสดงอํานาจพลงัของกําปัน้
ท่ีไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

 ภาพ “ 6 ตุลา”  จัดบทกวีไว้ตรงส่วนล่าง  จากตรงกึ่งกลางด้านบนของกระดาษและ
ด้านซ้ายของกระดาษส่วนล่าง  ประกอบด้วยภาพพานรัฐธรรมนูญบนและมีธงชาติปลิวไสวอยู่
ด้านหลงัตึกและภาพชาย  2  คนถูกแขวนคอ  เป็นภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างเหตุการณ์  6  
ตลุาคม  2514  ถึง  6  ตลุาคม  2519  บรรยากาศของภาพแสดงความเงียบเหงาเศร้าหมอง  เป็น
บรรยากาศแห่งทกุข์ระทม  ไร้ความหวงัของประชาชนชาวไทยด้วยระบอบการปกครองในระบอบ
เผดจ็การ 

 ภาพ “ตุลาคม” บทกวีอยู่ตรงก่ึงกลางของภาพทัง้ด้านบนล่าง  และซ้ายขวา  ประธาน
ของภาพเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญแวดล้อมด้วยพลงักําปัน้อนัมหาศาล  แสดงถึงพลงัในการรักษา 
รัฐธรรมนูญท่ีใครก็ไม่สามารถทําลายลงได้  ด้วยพลังของกําปัน้แห่งความสามัคคีนีจ้ะปกป้อง
ประชาธิปไตย 
 

6. สุรพล  ปัญญาวชริระ 
 สรุพล  ปัญญาวชิระ  เกิดเม่ือวนัท่ี  6 เมษายน  พทุธศกัราช 2496  ท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
เรียนจบอนปุริญญา (ป.ว.ส.)  ศลิปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษาวิทยาเขตเทคนิคภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (เทคนิคโคราช)  เรียนจบครุุศาสตร์บณัฑิต (คบ.) ศิลปศกึษา  วิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุติ 
 ในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นช่วงระหว่างเรียนท่ีวิทยาลยัเทคนิคโคราช ได้ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน
นกัศกึษาศลิปะ  ก่อตัง้กลุม่บงัคลาเทศแบนด์ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะด้วย
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เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายขณะเดียวกนัได้เล่นดนตรีไปด้วยทัง้ผลงานศิลปะและผลงานบทเพลง  
เน้นเนือ้หาสะท้อนแนวคิดทางสงัคม, พ.ศ. 2517-2518  ได้ทําหน้าท่ีเป็นสมาชิกและเลขาธิการ
แนวร่วมศลิปินภาคอีสาน  ระหวา่งนีไ้ด้ร่วมกบัเพ่ือนนกัศกึษาศลิปะสร้างสรรค์ผลงานภาคคตัเอาท์
การเมืองต่อต้านฐานทพัต่างชาติท่ีใช้ดินแดนไทยเป็นฐานรุกรานประเทศเพ่ือนบ้านนอกจากนีย้งั
สร้างผลงานศลิปะวิพากษ์ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางสงัคมอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย  ในพทุธศกัราช 
2526  ร่วมก่อตัง้กลุ่มคนเดินดิน  สุรพล  ปัญญาวชิระ  นับเป็นผู้ สร้างสรรค์งานศิลปะแสดงสด  
(Performance)  ท่ีมีบทบาทในฐานะผู้บุกเบิกจนแพร่หลายในเวลาต่อมา, พ.ศ.2533 ร่วมก่อตัง้
กลุ่มศิลปะแสดงสด  สามเหล่ียม / สามมุม  ประกอบด้วยสมาชิก  3 คน  คือ  สนัติ  อิศโรวุธกุล  
จมุพล  อภิสขุ  สรุพล  ปัญญาวชิระ, พ.ศ. 2534  เข้าเป็นสมาชิกกลุม่อีสาน, พ.ศ.2535  ร่วมก่อตัง้
ศูนย์ศิลปะชนแห่งประเทศไทย  อบรมและจัดนิทรรศการศิลปะเด็กชาวภูเขา  6 เผ่า, พ.ศ.2539  
ร่วมก่อตัง้กลุม่ศลิปะแสดงสด  “ชีวศลิป์”  กบั  จมุพล  อภิสขุ  และคณะ  นอกจากนีย้งัสร้างผลงาน
ศลิปะอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 พ.ศ.2539  สุรพล  ปัญญาวชิระ  ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินงาน
จดัสร้างสวนประติมากรรม  กําแพงประวตัิศาสตร์ธรรมศาสตร์กบัการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตย  โดย
เป็นผู้ ออกแบบและเป็นประติมากรไปด้วย  ทัง้ปั ้น  และหล่อโลหะประติมานุสรณ์ในสวน
ประตมิากรรม  หน้าหอประชมุใหญ่  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  ผลงานประกอบด้วย
เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยท่ีเก่ียวพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
ขบวนการประชาชน  เร่ิมตัง้แต่  การอภิวฒัน์  24 มิถุนายน  2475,  การก่อตัง้มหาวิทยาลยัวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมือง  2477, ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย 2484-2488, ขบวนการ
นกัศกึษา 11 ตลุาคม  2494  เรียกร้องมหาวิทยาลยัคืน,  ขบวนการสนัติภาพ  2495, การประท้วง
เลือกตัง้สกปรก  2500, ยคุสายลมแสงแดด, ยคุแสวงหา, เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม  2516,  เหตกุารณ์  6 
ตุลาคม 2519, เหตุการณ์เดือนพฤษาคม  2535  ได้ใช้ความบากบั่นพากเพียร  วิริยะอุตสาหะ
ท่ามกลางความยากลําบาก  ในการสร้างสรรค์งานเป็นเวลากว่าทศวรรษ  ประติมานุสรณ์ทัง้ชุด  
ในสวนประติมากรรมธรรมศาสตร์กบัการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตย จึงสําเร็จผลนบัเป็นประตมิากรรม
ท่ีจารึกประวตัศิาสตร์การตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยของขบวนการประชาชนได้อยา่งยิ่งใหญ่ 
 สรุพล ปัญญาวชิระ  เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์งานศลิปะ  ยืนหยดัตอ่สู้ เพ่ือสร้าง
แวดวงศลิปะกรรม  ให้มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอ่สงัคม  ตอ่สนัตภิาพ  ประชาธิปไตย  และความเป็น
ธรรม  สืบเน่ืองจากแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยในอดีตตราบจนทุกวนันี ้ ปัจจุบนัได้ค้นคว้า
ศึกษาทดลองสร้างงานศิลปะด้วยเทคนิคดิจิทัลอาร์ตเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตอีกด้วย  จนเป็นท่ี
กล่าวขานทั่วไป กล่าวได้ว่า สุรพล  ปัญญาวชิระ ได้ทุ่มเทตวัเองเกือบทัง้ชีวิตอุทิศตนให้กับงาน
ศิลปะอย่างสุดจิตสุดใจ เป็นแบบอย่างให้จดจําทัง้คุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีปรากฎต่อ
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สาธารณะได้สร้างผลสะเทือนต่อสงัคม ตลอดจนการดําเนินชีวิตหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ได้พิสจูน์
แล้วว่าอยู่บนครรลองแห่งสนัติธรรม  และได้รับการคดัเลือกจากคณะกรรมการรางวลัมนสั  เศียร
สิงห์ “แดง” ประกาศให้เป็นเกียรติคณุให้เป็นศิลปินเกีรติยศ  ทศันศิลป์ดีเด่น  ทางด้านสนัติภาพ
ประชาธิปไตย  และความเป็นธรรมประจําปี พ.ศ.2554 

จากการสํารวจภาพผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมครัง้หลังสุด (2555) มีจํานวนท่ีแสดง
เนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองโดยตรง  36 ภาพ  ในงานวิจยัฉบบันี ้ สรุพล  ปัญญาวชิระ  
ได้คัดเลือกมาให้ผู้ วิจัยมาศึกษาวิเคราะห์จํานวน 5 ภาพ  ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์ด้วย           
สีนํา้มนับนแผ่นเหล็ก 1 ภาพ  ดิจิทลัอาร์ต 3 ภาพ และดินสอดําถ่านชาร์โคล 1 ภาพ ดงัมีรายช่ือ
ภาพและสรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
 

 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรม ของสรุพล  ปัญญาวชิระ จํานวน 5 ภาพ  
ตามช่ือภาพดงันี ้

 

 
ภาพประกอบ 54 สรุพล  ปัญญาวชิระ. ทาํนาบนหลังคน. สีนํา้มนับนแผน่เหลก็ ขนาด  80x150 ซม.   
 ปี  ไมป่รากฏ  
 

  ท่ีมา: แฟ้มภาพ  สรุพล  ปัญญาวชิระ 
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  1. ภาพ  “ทํานาบนหลงัคน”  ได้รับอิทธิพลจากการฟังเพลง  “คนกับควาย”  ของวงดนตรี
คาราวาน  ซึง่สรุพล  ปัญญาวชิระ  เป็นนกัศกึษาร่วมสมยักบันกัดนตรีวงคาราวาน  ท่ีวิทยาลยัเทคนิค
นครราชสีมา  ในยคุสมยัหลงัเหตกุาณ์  14 ตลุาคม 2516 ประชาชนชาวนายงัถกูเอารัดเอาเปรียบ  และ
ถกูเหยียดหยามดถูกูดแูคลนจากรัฐบาลเผดจ็การทหาร  ซึง่มีนายทนุหนนุหลงัอยา่งเหนียวแน่น  ด้วยมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั  ภาพทํานาบนหลงัคน  สะท้อนภาพของคนชนชัน้ปกครองท่ีใช้อํานาจ  กดข่ีขม่เหง  
ขดูรีด  เอาผลประโยชน์จากคนชัน้ลา่งนัน้ก็คือจากชาวนา 
 

 

ภาพประกอบ 55  สรุพล  ปัญญาวชิระ.  รอยเลือดของเดอืนพฤษภา. ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ 

 ขนาด  100x120  ซม.  ปี  2549   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพ  สรุพล  ปัญญาวชิระ 

 

 2. ภาพ  “รอยเลือดเดือนพฤษภา”  สะท้อนเหตกุารณ์เดือนพฤษภาทมิฬ  2535  ซึง่เป็น
เหตุกาณ์ท่ีกองกําลังทหารพร้อมอาวุธสงครามครบมือ  ออกทําการปราบปรามผู้ ชุมนุมท่ีมา
ประท้วงขบัไล่ พลเอกสุจินดา  คราประยูร  ให้พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  โดยการล้อมยิง
อยา่งโหดร้ายป่าเถ่ือน  ไร้ซึง่ความมีมนษุยธรรม  กลางเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร  ขาดความเป็น
มนุษย์ผู้ มีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจอย่างไม่สมควรกับความเป็นมนุษย์  เพียงเพ่ือรักษา
อํานาจของคน ๆ เดียวท่ีประชาชนไม่ต้องการโดยลืมบญุคณุเมล็ดข้าวท่ีได้เคีย้วกินอ้างข้าง ๆ ค ูๆ 
วา่ทําตามหน้าท่ี 
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ภาพประกอบ 56  สรุพล  ปัญญาวชิระ.  นายกอานันท์. ดนิสอดําถ่านชาร์โคลบนกระดาษ 

 ขนาด  114x154  ซม.  ปี 2541   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพ  สรุพล  ปัญญาวชิระ 

 3. ภาพ  “นายกอานนัท์”  ภายหลงัการปฏิวตัิรัฐประหารยึดอํานาจการบริหารประเทศ
จากรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชณุหะวณั  ในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธุ์ 2534  คณะปฏิวตัิหรือคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาต ิ(รสช.)  ภายใต้การนําของพลเอกสนุทร  คงสมพงษ์  ได้แตง่ตัง้ให้นาย
อานันท์  ปันยารชุน  เป็นนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นคนกลางรักษาการคชั่วคราวก่อนจะมีการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  และเข้าสู่ระบบการเลือกตามครรลองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  สรุพล  ปัญญาวชิระ  มีความรู้สกึวา่ถึงแม้นายอานนัท์ ปันยารชนุ  จะ
เป็นคนกลางท่ีรับการแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรี  แต่ความจริงข้อหนึ่งคือ  เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมา
จากการแตง่ตัง้ของคณะปฏิวตัรัิฐประหาร  จงึเปรียบเหมือนกบัระบอบประชาธิปไตยท่ีอยูใ่ต้ร่มเงา
ของกองทัพ  นายกรัฐมนตรีจึงเปรียบได้กับเด็กท่ียังดูดจุกนมยังต้องอยู่ในความดูแลของคณะ
ปฏิวตัรัิฐประหารไปก่อน 
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ภาพประกอบ  57  สรุพล  ปัญญาวชิระ. 19  กันยายน 2549. ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ 

 ขนาด  120x150  ซม.  ปี  2549   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพ  สรุพล  ปัญญาวชิระ 

 4. ภาพ “19 กันยายน 2549” คือ วันแห่งการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจการบริหาร
ประเทศจากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร  การปฏิวัติครัง้นีค้ณะปฏิวตัิได้รับความช่ืนชมจาก
ประชาชนเป็นอย่างมาก  เน่ืองจากตรงกบัความต้องการของประชาชน  แต่ท่ีน่ายินดีมากท่ีสดุคือ
ไม่มีการเสียเลือดเนือ้ของประชาชนแม้เพียงสกัหนึ่งหยด  และทรัพย์สินของชาติก็ไม่ได้เสียหายแต่
ประการใด  จึงเป็นการปฏิวตัิรัฐประหารท่ีสร้างความสขุให้กับประชาชนอย่างยิ่ง  รถถังและลวด
หนามเบง่บานเหมือนดอกไม้ไมไ่ด้เป็นขดเป็นม้วน  ประกาศเขตห้ามเข้า  จนัทร์เตม็ดวง  ท้องฟ้าไม่
ทะมนึดําท่ีปกคลมุไปด้วยควนัไฟอยา่งท่ีเคยผา่นมา 
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ภาพประกอบ 58  สรุพล  ปัญญาวชิระ.  มันจบจริงหรือ. ดจิิทลัอาร์ตบนผ้าใบ ขนาด  120x150  ซม.   
  ปี  2549   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพ  สรุพล  ปัญญาวชิระ 

 5. ภาพ “มนัจบจริงหรือ” เป็นภาพสะท้อนความสงสยัของผู้คนจํานวนมากวา่  การปฏิวตัิ
รัฐประหารในวนัท่ี 19 กันยายน 2549  เป็นการจบเส้นทางการเมืองของ พ.ท.ต.ทกัษิณ จริงหรือ  
ภาพนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นความวุ่นวายของบ้านเมืองในอนาคต  ท่ีมีทัง้การรบราฆ่าฟันกนัด้วยอาวธุ
สงครามท่ีมีใช้กนัในกองทพั  เปลวไฟท่ีแผดเผาทําลายบ้านเมือง  อบายมขุชกุชมุ  ด้วยเพราะมีเงา
ร้ายลอยอยู่เหนือท้องฟ้า  จ้องมองลงมาพืน้ผิวของเมืองหลวง  ท่ีคอยฟังคําบญัชาจากนายจ้าง 
พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร 
 

 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ ภาพผลงานจิตรกรรมของสุรพล ปัญญาวชิระ จํานวน 
5 ภาพ  ประกอบด้วยภาพ  1.ทํานาบนหลงัคน  2.รอยเลือดของเดือนพฤษภา 3.นายกอานันท์          
4. 19  กนัยายน  2549  5.มนัจบจริงหรือ  ซึ่งสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ของการ
วิจยัดงัตอ่ไปนี ้
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 1. ภาพผลงานจิตรกรรมสะท้อนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย ที่
เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร 

 ภาพจิตรกรรมทัง้ 5 ภาพ สะท้อนภาพของสังคมท่ียังมีการเอารัดเอาเปรียบในระบบ 
ชนชัน้ปกครองท่ีมีตอ่คนชัน้ลา่งอยา่งชาวนา  กรรมกร  และประชาชนทัว่ไปท่ีไมอํ่านาจใด ๆ ในการ
ปกครอง  สะท้อนภาพของสงัคมไทยไร้ความเป็นธรรม ไร้มนษุยธรรมของพวกมีอํานาจและกําลงั  
สะท้อนภาพของวัฒนธรรมของนักปกครองท่ีมีอํานาจ มีอาวุธ มีกําลัง และใช้ความรุนแรง  
โหดร้ายป่าเถ่ือนตอ่บคุคลซึง่อ่อนแอกว่าในทางสงัคม  วฒันธรรมเหลา่นีไ้ด้ปลกูฝังมาในสงัคมไทย
ตัง้แต่ในสมยัอดีตตัง้แต่สมยัทาสและสิน้สดุยุคทาสจนกระทัง่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองมาสูร่ะบอบประชาธิปไตย  เพ่ือให้ทกุคนมีความเสมอภาคกนั  แตว่ฒันธรรมเดิมได้ฝัง
รากลึกอยู่ในสงัคมไทยมายาวนานสามญัสํานึกของคนไทยประกอบกับความเช่ือในคําสอนทาง
พทุธศาสนายงัคงฝังแน่นอยูใ่นจิตใจจึงทําให้คนในสงัคมยงัแบง่แยกชนชัน้กนัอยู่เสมอ  วฒันธรรม
การเอารัดเอาเปรียบ  วฒันธรรมความไม่มีนํา้ใจ  วฒันธรรมแห่งความเกลียดชงั  ยงัฝังรากลกึอยู่
ในสงัคมไทยเสมอมาไม่เคยเปล่ียนแปลง  โดยเฉพาะสงัคมของนกัการเมืองท่ีมีแตค่วามหิวโหยใน
อํานาจลาภยศสรรเสริญ  ทรัพย์สนิเงินทอง  พวกพ้องบริวาร  เห็นแก่ประโยชน์สว่นตนเป็นท่ีตัง้ 

 ภาพต่าง ๆ เหล่านีป้รากฏอยู่ในสงัคมวฒันธรรมไทยมายาวนาน  สะท้อนให้เห็นความ
อ่อนแอทางสังคม   ความเสื่อมทางวัฒนธรรม   อันเกิดจากพฤติกรรมและการกระทําของ
นกัการเมือง 
 
 2. ทาํไมศิลปินจึงเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง 
ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

 สุรพล  ปัญญาวชิระ  เป็นหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  ซึ่งเป็น 
ลูกศิษย์ของอาจารย์ทวี  รัชนีกร  ท่ีรับการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางความคิดและปลูกฝังนิสยัรัก 
การอ่าน  การค้นคว้าการปฏิบตัิทดลองเพ่ือหาเทคนิควิธีการใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ   
ส่วนในด้านเนือ้หาการถ่ายทอดนัน้  เน้นเฉพาะเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนยากจน  เร่ืองราว
เก่ียวกับสงัคมเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีมีอยู่สารพดัเร่ืองในประเทศไทย  การได้ถกเถียง
การแลกเปล่ียนความคิด  การวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงบรรยากาศของกระแสความคิดและ 
การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือทําหน้าท่ี “รับใช้สงัคมและประชาชน” เป็นบรรยากาศท่ีครอบคลมุ
การเรียนการสอน  การสร้างสรรค์   นับเป็นสถานการณ์ ท่ีสร้างประสบการณ์ ท่ีสําคัญให้กับ   
สรุพล  ปัญญาวชิระ  ในช่วงเวลานัน้   
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 สุรพล  ปัญญาวชิระ เป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิกบังคลาเทศน์  และได้กลายเป็นกลุ่ม
ศิลปวฒันธรรมสําคญัท่ีเคล่ือนไหวทางศิลปวฒันธรรมเพ่ือสงัคมในภาคอีสาน ก่อนเหตกุารณ์ 14  
ตลุาคม 2516 สรุพล ปัญญาวชิระ  ได้เข้าร่วมกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และได้ร่วมกนัเขียนภาพ
โปสเตอร์ไปติดท่ีถนนราชดําเนิน และอีกมากมายหลายเหตกุารณ์มากมายท่ี สรุพล  ปัญญาวชิระ ร่วม
กิจกรรม 

 ประสบการณ์ตา่งๆท่ีผา่นมาได้หลอ่หลอมให้  สรุพล ปัญญาวชิระ  ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กบั
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือรับใช้สงัคมและประชาชนตลอดมา  โดยถ่ายทอดเฉพาะเร่ืองราว
ทางสงัคมเร่ืองราวของชีวิต  และท่ีสําคญัเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองโดยตรง 
 
 3.  เทคนิควิธีการ และกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพผลงานจิตกรรมได้ส่งผลสะท้อน
ให้เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศมีความคมชัดอย่างไร 

 กระบวนการสร้างสรรค์   
 สุรพล  ปัญญาวชิระ  สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบหลากหลายกระบวนการ  
เลือกใช้ส่ือวสัดท่ีุหลากหลายให้เหมาะกบัเนือ้หาสาระของเร่ืองท่ีจะถ่ายทอด 

 ภาพ “ทํานาบนหลงัคน”  เลือกใช้ส่ือวสัดสีุนํา้มนัระบายลงบนแผ่นเหล็ก  สเก็ตภาพจาก
แรงบนัดาลใจในการฟังเพลง  ภาพ “คนกบัควาย”  ของวงดนตรีคาราวาน  จากนัน้จึงร่างภาพลง
บนแผ่นเหล็กแล้วใช้สีนํา้มนัสีขาวกบัสีดําระบายลงไปด้วยวิธีแสดงรอยแปรงเพียงเล็กน้อยไม่บ่ง
บอกถึงความทุรนทุรายของชาวนาท่ีถูกรถถังไล่ทับบนหลงั  บนรถถังยงัมีใบหน้าของรัฐบาลชุด
ทรราชสมยันัน้โฆษณาอยูด้่วย  แผน่เหลก็แสดงออกถึงความมัน่คง  อดทน  กระดกูสนัหลงัของชาต ิ

 ภาพ “รอยเลือดของเดือนพฤษภา” เลือกสร้างสรรค์ด้วยวิธี “ดิจิทลัอาร์ต” พิมพ์ลงบน 
ผืนผ้าใบเป็นภาพของนักศึกษา ประชาชน ถูกจับมัดมือพ่ายหลัง โดยฝ่ายทหารของรัฐบาล   
สรุพล ปัญญาวชิระ ให้บรรยากาศของสีท่ีเร่าร้อน แสดงความเจ็บปวดทัง้ตวัและหวัใจ สว่นทหารท่ี
เฝ้าคอยควบคมุอยูน่ัน้  เลือกใช้สีขาวดําเปรียบเหมือน  ภาพตอ่ไม้ท่ีตายแล้วไมส่ามารถขยบัเขยือ้น
ตวัตนได้ ทหารในภาพนนีจ้ึงเปรียบคนไร้จิตใจไร้ความปราณี  ไร้ความรู้สกึนึกคิด ไร้ความไตรตรอง  ไร้
สํานกึรู้ผิดชอบชัว่ดี  มีหน้าท่ีเพียงรับฟังคําสัง่แล้วปฏิบตัเิท่านัน้   

 สรุพล ปัญญาวชิระ เลือกใช้ส่ือวสัดท่ีุเรียบง่าย กระดาษเทาขาวหรือภาพ “นายกอานนัท์”  
เป็นภาพภายหลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬมีการสรรหา นายกรัฐมนตรีที่มาจากคนกลางมาจาก
ประชาชนโดยตรงและได้นายกที่ช่ือว่า “อานนัท์” สรุพล  ปัญญาวชิระ  มองว่าถึงแม้จะเป็นคน



195 

กลางแต่ก็มาจากทหาร สุรพล  ปัญญาวชิระ ได้สร้างภาพล้อเลียน “อานันท์  ปันยารชุน” ว่า
ประชาธิปไตยสวมหมวกทหาร 

 ภาพ “19  กันยายน  2549”  สุรพล  ปัญญาวชิระ  เลือกใช้ภาพของลวดหนาม  ภาพ
รถถงัและภาพพระจนัทร์เตม็ดวงในบรรยากาศสีเขียวสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ “ดจิิทลัอาร์ต”  พิมพ์ลง
บนผ้าใบปรับเปล่ียนภาพความโหดร้ายของการปฏิวตัิรัฐประหาร  เป็นคืนวนัแห่งความสขุ  ด้วยไม่
มีผู้คนฝ่ายใดบาดเจ็บล้มตาย  ขดลวดหนามท่ีเคยขวางกัน้ก็เติบโตชูก้านก่ิง  รถถังท่ีเคยถล่มยงั
อย่างดรุ้ายก็สงบเงียบใต้แสงจนัทร์เต็มดวงภายใต้บรรยากาศสีเขียว   ซึง่เป็นเคร่ืองหมายสีชดุของ
ทหาร 

 ภาพ “มนัจบจริงหรือ”  สรุพล  ปัญญาวชิระ  เลือกใช้วิธีการ  “ดิจิทลัอาร์ต”  พิมพ์ลงบน
ผืนผ้าใบ  แสดงภาพของรถถงักําลงัออกปฏิบตัิการในภาพแสดงพืน้ท่ีท้องถนนราชดําเนินท่ีเต็มไป
ด้วยสญัลกัษณ์ของอบายมขุท่ีครอบงําเมืองหลวง  ภาพเงาของอสรูร้ายจ้องมองลงมา  และใบหน้า
ของอดีตนายก  พต.ท.  ทกัษิณ ชินวตัร  แสดงอาการมองดคูวามเป็นไปอยา่งรอโอกาส 
 
7.  สมชาย  วัชระสมบตั ิ
 เร่ิมสนใจศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างจริงจัง  เม่ือเข้ามาศึกษาใน
โรงเรียนเพาะช่างในปี  พ.ศ. 2513 โดยกล่าวว่า  เพาะช่างในช่วงนี ้ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศของ
คนทํางานศิลปะโดยเฉพาะ  นบัเป็นความรู้สกึท่ีดี  ทํางานกนัแบบเกือ้กลูสร้างสรรค์มีการจบักลุ่ม
วิพากษ์วิจารณ์งานกนั  ด้วยเหตท่ีุ “ทฤษฎีศิลปะเพ่ือชีวิต  กําลงัอยู่ในความสนใจ  และสร้างความ
ต่ืนตวัในวงการศิลปะเป็นอย่างมาก  การจบักลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันในเร่ืองนีจ้ึงมีอยู่และเกิดขึน้
อยา่งสม่ําเสมอในเพาะช่าง   
 การวิพากษ์วิจารณ์กนัทําให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่มทํางานศิลปะออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่ม
หนึ่งก็มีความเช่ือและความคิดว่า  ศิลปะต้องเพ่ือศิลปะเท่านัน้  อีกกลุ่มหนึ่งก็มีความเช่ือตามแนวของ 
จิตร  ภูมิศกัดิ์  ว่าศิลปะต้องเพ่ือประชาชนคนส่วนใหญ่เท่านัน้  ภายหลงัเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516  แล้ว  จึงได้สรุปทิศทางของตัวเองว่าต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีให้คนดูรู้เร่ืองเท่านัน้   
จึงเร่ิมนําความคิดความรู้สึกทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องกับการทํางานศิลปะ  โดยการเอา
ความรู้สกึของตนเองไปผนวกกบัเร่ืองธรรมชาติ ด้วยการเขียนรูปง่าย ๆ อย่างเช่น  ภาพรถไถกําลงั
ตกัดนิ  ซึง่เป็นภาพลกัษณ์เชิงเปรียบเทียบ  (2556: สมัภาษณ์) 
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 สมชาย  วชัระสมบตัิ  นอกจากจะเป็นหนึ่งในกลุ่มแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยแล้ว   
ยงัเป็นสมาชิกของศลิปินในกลุม่ธรรมด้วย  วนัท่ี  5 ตลุาคม 2519  กลุม่ธรรมจดัให้มีการแสดงงาน
ท่ีหอศิลป์  ศิลป์ พีระศรี  ผลงานของสมชาย  วัชระสมบัติ และของธรรมศักดิ์  บุญเชิด ได้ถูก
ผู้ อํานวยการหอศิลป์ ศิลป์ พีระศรี  ในขณะนัน้ได้คดัออกไปเน่ืองจากเป็นรูปแสดงเนือ้หาโจมตี
สหรัฐอเมริกา  หลงัการเรียนจบท่ีเพาะช่างแล้วก็หนัเหชีวิตไปทํางานโฆษณา  อยู่ประมาณ 10 ปี  
จงึได้กลบัมาสร้างสรรค์ผลงานศลิปะแนวการถ่ายทอดเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมือง
อย่างจริงจัง  ผลงานจิตรกรรมท่ีสะท้อนปัญหาของสังคมการเมืองและวัฒนธรรมโดยตรงใน
ปัจจบุนันี ้ จากการสํารวจครัง้หลงัสดุ (2556)  ภาพผลงานท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ทางการเมือง  โดยตรงมีจํานวน  46  ภาพในงานวิจยัฉบบันี ้ สมชาย  รัชระสมบตัไิด้คดัเลือกมาให้
ผู้วิจยัมาศกึษาวิเคราะห์จํานวน  5  ภาพ  ประกอบด้วยผลงานสร้างสรรค์สีนํา้มนับนผ้าใบจํานวน  
2  ภาพ  สีอะคริลิคบนผ้าใบจํานวน  3  ภาพ  ดังมีรายช่ือภาพและสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
ดงัตอ่ไปนี ้
 

 สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของสมชาย  วชิระสมบตั ิ ตามช่ือภาพ
ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
ภาพประกอบ  59  สมชาย  วชัระสมบตั.ิ  ถนนประชาธิปไตย 1.  สีนํา้มนับนผ้าใบ 
  ขนาด 100x100 ซ.ม.  ปี  2533 
 
 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สมชาย  วชัระสมบตั ิ
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 1.  ภาพ “ถนนประชาธิปไตย 1” ใช้ภาพลวดหนามและภาพถนนเป็นส่ือเพ่ือถ่ายทอด
เร่ืองราวเก่ียวกบัสถานการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย  ประเทศไทยมี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตัง้แต่ปี  2475  เป็นต้นมา  แต่การปกครองในระบอบ
ดงักลา่วนีอ้ยูใ่นสภาวะล้มลกุคลกุคลานตลอดมาจนถึงปัจจบุนั (2555) เป็นลกัษณะประชาธิปไตย
แบบคร่ึงใบ ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง  ยกเว้นบางกลุ่ม  บางพวก  บางตระกูล  ท่ี
เป็นบุคคลในกลุ่มเครือญาติและพวกพ้อง  บริวารของนักการเมืองเท่านัน้  เหตุของความไม่
สมบูรณ์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  เน่ืองมาจากผู้ปฏิบตัิการท่ีมีหน้าท่ีทําความรู้
ความเข้าใจให้เกิดกบัประชาชนสว่นใหญ่ยงัไมส่ามารถทําได้อยา่งทัว่ถึงประชาชนสว่นใหญ่ยงัไม่มี
ความรู้  ไม่มีความเข้าใจในระบอบการปกครอง  แม้กระทัง่ระดบัพืน้ฐานช่องว่างหรือช่องโหว่ตรง
จดุนีจ้งึเปิดโอกาสให้นกัการเมืองท่ีมีหน้าท่ีในการบริหารประเทศใช้ช่องทางนีแ้สวงหาผลประโยชน์
ใสต่น  จึงทําให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชน  การชมุนมุประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมจึง
เกิดขึน้และจบลงด้วยคณะรัฐบาลยกกองกําลงัปราบปราม  ถนนสายประชาธิปไตยจึงสะดดุแล้ว
สะดดุอีกไม่มีวนัราบร่ืนเปรียบดงัถนนท่ีซ่อนลวดหนามไว้ใต้ผิว  และยงัล้อมรอบทัว่อาณาบริเวณ  
บรรยากาศของพืน้ท่ีถนนอ้างว้าง  เงียบเหงาไร้คนสญัจรเป็นเขตพืน้ท่ีสีแดง  เป็นเขตพืน้ท่ีอนัตราย  
เปรียบกบัประชาธิปไตยท่ีแท้จริงท่ีไมอ่าจเกิดขึน้ได้ในประเทศไทย 
 

 

ภาพประกอบ  60  สมชาย  วชัระสมบตั.ิ  พฤษภาทมิฬ 1.  สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 80 x 70 ซ.ม.   
 ปี  2535   

  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สมชาย  วชัระสมบตั ิ
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 2.  ภาพ “พฤษภาทมิฬ 1” ภายหลังเกิดการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจการบริหาร
บ้านเมืองจากคณะรัฐบาล  พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาตหิรือรสช.  ผา่นไป 1 ปี โดยประมาณมีนายอานนัท์ ปัญญารชนุเป็นนายกรัฐมนตรีชัว่คราว
การเลือกตัง้ภายใต้รัฐธรรมนญูใหม่จึงเกิดขึน้ในวนัท่ี  22  มีนาคม  2535พรรคสามคัคีธรรมโดยมี
นาย  ณรงค์  วงศ์วรรณ  เป็นหัวหน้าพรรคณะสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรมีมติให้พลเอกสุจินดา  
คราประยูร  เป็นหนึ่งคณะปฏิวตัิรัฐประหารซึ่งยงัรับตําแหน่งเป็นผู้บญัชาการทหารสงูสดุและผู้
บญัชาการทหารบกขึน้ดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี มติดงักล่าวนีทํ้าให้เกิดความขดัแย้งกับ
ประชาชนอย่างหนัก  การชุมนุมประท้วงจึงเร่ิมขึน้ตัง้แต่เดือนเมษายนยืดเยือ้มาถึงเดือน
พฤษภาคม  เพ่ือกดดนัเรียกร้องให้พลเอกสจิุนดา คราประยรูลาออก  เหตกุารณ์มาถึงขัน้แตกหกั
เม่ือทหารเคล่ือนกําลงัพลเข้าล้อมยิงประชาชนด้วยอาวุธสงครามนานาชนิด  ประชาชนล้มตาย
และสูญหายเป็นจํานวนมาก  ทรัพย์สินต่างๆเช่น  รถขสมก.  รถส่วนบุคคลของประชาชน   
ตกึอาคารต่างๆทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชนเสียหายมากมายเหลือคณานบั  คราบเลือด  คราบ
นํา้ตา  ซากปรักหกัพงัเกล่ือนถนนราชดําเนิน 
 ภาพ “พฤษภาทมิฬ 1” เป็นการสะท้อนภาพเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีประชาชนถูก
ฝ่ายรัฐบาลล้อมฆ่าอย่างไร้ความปราณีเพียงเพ่ือรักษาอํานาจของคนๆเดียวให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ตอ่ไปทหารจึงต้องฆ่าประชาชนจํานวนมากมายถึงเพียงนี ้ ในภาพสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้าย  
ซากตกึพงัยบัเยินไปด้วยร่องรอยลกูกระสนุนานาชนิดต่างขนาดกนัออกไป  ภาพศพประชาชนล้ม
ตายเกล่ือนเลือดนองเตม็ถนน  ควนัไฟดําทะมนึลอยปกคลมุท้องฟ้ากรุงเทพมหานคร  แตธ่งชาตยิงั
ปลิวไสวด้วยใจนักสู้ของประชาชนคนไทย  นี่คือการเรียกร้องประชาธิปไตยในสมยัรัฐบาลพล
เอกสุจินดา คราประยูร  ในเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ  2535  ความเจ็บปวดในเหตกุารณ์ครัง้นีเ้ป็น
อีกหนึง่เหตกุารณ์ท่ีประชาชนชาวไทยมิอาจลืมได้เลย   
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ภาพประกอบ  61  สมชาย  วชัระสมบตั.ิ  อาหารมือ้สุดท้ายของศลิปิน.   สีอะคริลคิบนผ้าใบ  
 ขนาด 200x500 ซ.ม.  ปี  2551   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สมชาย  วชัระสมบตั ิ
 
 3.  ภาพ  “อาหารมือ้สุดท้ายของศิลปิน” เป็นภาพสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของการ
ดํารงชีวิตในสภาวะท่ีคา่ครองชีพท่ีแพงขึน้อย่างลิบลิ่ว  แตเ่ศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนกลบั
แย่ลงเป็นอย่างมากทัว่ทัง้ประเทศ  ประชาชนทุกสาขาอาชีพมีรายได้น้อยลงรวมถึงบุคคลากรทัง้ของ
ภาครัฐและเอกชนเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหย่อมหญ้าโดยเฉพาะค่านํา้มันเชือ้เพลิงท่ีขึน้ราคาอย่าง
ตอ่เน่ืองในขณะท่ีรัฐบาลซึง่เป็นยคุสมยัของนายสมคัร  สนุทรเวชต่อด้วยยคุของนายสมชาย  วงศ์
สวัสดิ์  ซึ่งทัง้สองคนนีเ้ป็นนายกตัวแทนของ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อยู่ในภาวะท่ีต้องรักษา
อํานาจ  เน่ืองจากประชาชนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยได้ทําการประท้วงขับไล่
รัฐบาลอย่างยืดเยือ้ต่อเน่ืองประกอบรัฐบาลไม่ได้สนใจใยดีท่ีจะแก้ปัญหาใดๆให้กบับ้านเมือง  มุ่ง
แตจ่ะแก้กฎหมายเพื่อให้  พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  กลบัเข้ามาประเทศไทยอย่างไร้ความผิด  ทําให้
ประชาชนอยู่กินอย่างฝืดเคือง   แม้กระทัง่ศิลปินซึง่เป็นอาชีพอิสระได้สะท้อนภาพความเป็นอยู่ใน
ยคุนีว้่าทกุสิ่งทกุอย่างต้องใช้อย่างคุ้มคา่ประโยชน์มากท่ีสดุดงัจะเห็นได้ในภาพสะท้อนภาพความ
อดอยากแร้นแค้นของประชาชนอีกยคุสมยัหนึง่ 
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ภาพประกอบ  62  สมชาย  วชัระสมบตั.ิ  เผาเมือง.  สีอะคริลคิบนผ้าใบ ขนาด 200x200 ซ.ม.  
 ปี  2553   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สมชาย  วชัระสมบตั ิ

 
 4.  ภาพ “เผาเมือง”  เป็นภาพเหตกุารณ์การต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลนายกอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  
กบักลุม่คนเสือ้แดงหรือนปช.  ซึง่เป็นกลุม่มวลชนจดัตัง้ของพรรคเพ่ือไทยได้ทําการเผาบ้านทําลาย
เมืองหวังให้ย่อยยับเพ่ือสร้างสถานการณ์ให้เกิดสงครามกลางเมือง  ซึ่งเป็นแนวนโยบายของ
พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวตัร  โดยได้ให้กลุ่มกองกําลงัซึ่งเรียกว่า  “กองกําลงัไม่ทราบฝ่าย”  แฝงตวัมา
กับกลุ่มคนเสือ้แดงซุ่มโจมตี  ทัง้ฝ่ายทหารและฝ่ายผู้ประท้วงด้วย  โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้ประชาชน
กลุ่มคนเสือ้แดงเกลียดชังฝ่ายรัฐบาลเพราะเข้าใจว่ากลุ่มชายเสือ้ดําเป็นคนของฝ่ายรัฐบาลท่ี 
ได้รับคําสั่งมาฆ่าประชาชนกลุ่มคนเสือ้แดง  โดยหวังผลให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง   
และจะนําภาพเหตุการณ์เหล่านีไ้ปขยายผลต่อเพ่ือสร้างความได้เปรียบในเกมส์การเมืองของ 
พรรคเพ่ือไทยตอ่ไป 
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ภาพประกอบ 63  สมชาย  วชัระสมบตั.ิ ปรองดอง 2. สีอะคริลคิบนผ้าใบ ขนาด 100 x 100ซ.ม.  
 ปี  2553   
 
  ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของ สมชาย  วชัระสมบตั ิ
 
 5. ภาพ “ปรองดอง 2” จากสถานการณ์กลุม่คนเสือ้แดง  ซึง่อยูภ่ายใต้การสนบัสนนุของ
พรรคเพ่ือไทยได้ทําการยึดพืน้ท่ีส่ีแยกราชประสงค์ทําการประท้วงขับไล่รัฐบาลนายกรัฐมนตรี
อภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ  สถานการณ์รุกลามไปจนถึงกลุม่คนเสือ้แดงทําการเผากรุงเทพฯ ภายหลงัจาก
เหตกุารณ์สงบลง  รัฐบาลนายกอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะก็ได้ออกแถลงการณ์เพ่ือเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาของบ้านเมืองด้วยการสร้างกระบวนการปรองดองเพ่ือให้บ้านเมืองกลบัคืนสูค่วามสงบ
สุข ภาพผลงานจิตรกรรม “ปรองดอง2” เป็นภาพแสดงสญัลักษณ์ของคนสองกลุ่มคือกลุ่มเสือ้
เหลืองและกลุ่มสีแดงท่ีมีสีซีดจางบนกองดอกบวัเห่ียวเฉา  แต่มีภาพของดอกบวัเรืองแสงบนพืน้
หลงัสีส้มท่ีสดใส แสดงนยัว่า หากกลุม่คนในประเทศสมานฉนัท์กนัได้บ้านเมืองก็จะกลบัคืนมาสขุ
สวา่งสดใสมีความสขุเหมือนดงัเคยอยา่งท่ีผา่นมาใต้ร่มพระพทุธศาสนาดงัเดมิ 
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 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพผลงานจิตรกรรมของ  สมชาย  วัชระสมบัต ิ จํานวน  
5 ภาพ ประกอบด้วยภาพ 1.ถนนประชาธิปไตย  2.พฤษภาทมิฬ  3.อาหารมือ้สดุท้ายของศิลปิน  
4.เผาเมือง  5.ปรองดอง 2   ซึง่สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ตามจดุประสงค์ของการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

 1. ภาพผลงานจิตรกรรมสะท้อนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมในสังคมไทย   
ที่เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองอย่างไร 
 ภาพผลงานจิตรกรรมทัง้ 5 ภาพ สะท้อนภาพสงัคมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ท่ีล้มเหลวของประเทศไทย  อนัเกิดจากการแย่งชิงอํานาจการบริหารประเทศของนกัการเมือง ผล
ปรากฏท่ีเกิดขึน้จากการแย่งชิงอํานาจ  คือ บ้านเมืองไร้ความสงบ  ไร้ความสขุประชาชนไร้เสรีภาพ  
ไร้ความมัน่คงไร้ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินถนนเต็มไปด้วยลวดหนาม  ยางรถยนต์  ตึก
รามบ้านช่องมีสภาพเป็นรูพรุน  ซากปรักหกัพงัท่ีเกิดจากสงครามกลางเมืองระหว่างมวลชนของ
นกัการเมืองท่ีเสียอํานาจกบัทหารตํารวจของฝ่ายรัฐบาล  เป็นภาพท่ีน่าสมเพชเวทนาเป็นอย่างยิ่ง  
ประจานตอ่สายตาของคนทัง้นอกและในประเทศ  แย่งชิงอํานาจกนัโดยไมคํ่านึงถึงหน้าท่ีหลกั  คือ  
ดแูลทุกข์บํารุงสขุให้กับประชาชนให้อยู่ดีกินดี สถานการณ์ ดงักล่าวทําให้นํา้มนัราคาแพง  ข้าว
ของเคร่ืองใช้ในการดํารงชีวิตขาดแคลนไร้คุณภาพ  แม้แต่ศิลปินผู้ สร้างสรรค์ศิลปะท่ีอยู่อย่าง
สนัโดษยงัโอดครวญถึงความทกุข์ยากในยามสถานการณ์บ้านเมืองท่ีอยูใ่นการช่วงชิงอํานาจกนั 
 บทสุดท้ายของการแย่งชิงจบลงตรงต่างฝ่ายต่างแพ้อยู่บนความเสียหายยับเยินของ
ประเทศชาติ  ประชาชนผู้ ใช้แรงงาน  กรรมกร  ชาวนา  พ่อค้าแม่ค้าต้องรับกรรมเสียภาษีสร้าง
ประเทศขึน้มาใหม ่
 การแย่งชิงอํานาจของนกัการเมือง  ทําให้ประชาชนต้องแตกแยกกนั  ขาดความสามคัคี
กันของคนในชาติ  จึงต้องมาหาวิธีสร้างความปรองดอง แต่ความเกลียดชังท่ีถูกนักการเมือง
ปลูกฝังให้กับมวลชนท่ีเป็นรากฐานของตนเองนัน้ ฝังรากลึกยากท่ีจะสมานฉันท์ได้ ปรองดอง
สมานฉนัท์ฯลฯ  คําสวย ๆ เหลา่นีจ้งึเป็นเพียงแคว่าทกรรมจอมลวงโลกดงัสนัดานของนกัการเมืองไทย 

 ทัง้ 5 ภาพ  ได้สะท้อนภาพความล้มเหลวของการเมืองการปกครองของไทย รวมถึงความ
เส่ือมของวฒันธรรมอนัดีงามท่ีบรรพบุรุษร่วมสร้างร่วมรักษากนัมา  สงัคมท่ีดีงามของไทยต้องพงั
ยบัเยินด้วยนํา้มือของนกัการเมืองในระบอบการปกครองใหม ่ คือ  ระบอบประชาธิปไตย(แบบไทย ๆ) 
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 2. ทาํไมศิลปินจึงเลือกนําเนือ้หาสาระของเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง
ในประเทศไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจติรกรรม 

 สมชาย  วชัระสมบตั ิ ผู้ มีความสนใจศกึษาศลิปะตัง้แตต่อนยงัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
มีความอย่างเป็นศิลปิน  มองว่าศิลปินคือผู้สร้างโลกมีภารกิจอนัยิ่งใหญ่เพ่ือมนษุยชาติ  ความฝัน
นีเ้ร่ิมเป็นจริงเม่ือใดมีโอกาสเรียนศิลปะแบบนอกระบบกบั ประเทือง  เอมเจริญ  จนกระทัง่เข้ามา
เรียนในเพาะช่างท่ีก็ยงัได้เรียนศิลปะกบั  ประเทือง  เอมเจริญ  อย่างสม่ําเสมอทําให้  สมชาย  วชัระสมบตั ิ 
รู้สึกต่อต้านอาจารย์ผู้สอนในชัน้เรียนว่าไม่ได้สอนอะไรให้   แต่พอโตขึน้จึงรู้สกึได้ว่าอาจารย์สอน
ในสิ่งท่ีตวัเองไม่มี  บรรยากาศในตอนเรียนเพาะช่างได้เข้าร่วมกลุ่มกบัรุ่นพ่ีเลือกทางเดิน  ทํางาน
ศลิปะเพ่ือชีวิตเพ่ือสงัคมและการเมืองเท่านัน้ 

 สมชาย  วัชระสมบัติ  ได้เข้าร่วมกับศิลปิน  “กลุ่มธรรม”  ท่ีเน้นการสร้างสรรค์เฉพาะ
เร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติเท่านัน้  แต่ผลงานของสมชาย  วชัระสมบตัิ  แสดงออกเร่ืองของสงัคม
และการเมืองโดยเขียนภาพแสดงเนือ้หาโจมตีอเมริกา  เม่ือถึงวนัท่ี  5  ตลุาคม 2519   กลุ่มธรรมได้แสดง
นิทรรศการ  ณ  หอศิลป์  ศิลป์  พีระศรี  แต่ผลงานของสมชาย  วัชระสมบัติ  ได้ถูกคัดออกและเผา
ทําลาย  เน่ืองจากอาจเป็นอันตราย  หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลได้พบเห็น  รุ่งเช้าของวันท่ี  6  
ตลุาคม  2519  ทหารตํารวจก็ล้อมปราบปรามผู้ชุมนุมท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์หลายคนตาย  
หลายคนบาดเจ็บ  หลายคนเดนิทางสูป่่าสูข่นุเขา  สมชาย  วชัระสมบตั ิ ไมไ่ด้ไปเน่ืองจากแมไ่มใ่ห้ไป 

 หลงัจากเรียนจบท่ีเพาะช่างได้ไปทํางานออกแบบโฆษณากบับริษัท  แตรู้่ว่าไม่ใช่หนทาง
เดินท่ีถูกต้องแน่นอนสูญเสียความเป็นตวัของตัวเอง  จึงลาออกมาเดินทางสายศิลปะท่ีตนเอง 
ชอบและจากนีเ้ป็นต้นมา  สมชาย  วัชระสมบัติ  จึงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  ด้านจิตรกรรม   
โดยถ่ายทอดเร่ืองราวของชีวิตสงัคมและเร่ืองราวของเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นหลกัสําคญัตลอดมา 

 
 3.  เทคนิควิธีการ และกระบวนการสร้างสรรค์ ภาพผลงานจิตกรรมได้ส่งผลสะท้อน
ให้เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศมีความคมชัดอย่างไร 

 กระบวนการสร้างสรรค์   
 สมชาย  วัชระสมบัติ  เลือกใช้ส่ือวัสดุสีนํา้มันผ้าบนใบ  นํา้มันผสมสี (Linseed  Oil)  
และพู่กนัสร้างสรรค์ในภาพ “พฤษภาทมิฬ 1”  และเลือกใช้วสัดสีุอะคริลคิ  ผ้าใบ  พู่กนั สร้างสรรค์
ในภาพ  “ถนนประชาธิปไตย 1”  “อาหารมือ้สดุท้ายของศลิปิน” “เผาเมือง” และ “ปรองดอง 2” 
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 ภาพ “ถนนประชาธิปไตย1”  เป็นการขมวดรวมเอาบรรยากาศของบ้านเมืองในระบอบ
การปกครองแบบเผด็จการทหารท่ีไร้ประชาธิปไตย  ประชาชนอยู่อย่างไร้เสรีภาพถูกจํากัดสิทธิ
มากมาย  สเก็ตภาพเป็นต้นแบบแล้วจึงร่างภาพลงบนเฟรมผ้าใบ  ใช้โทนสีร้อน  แสดงบรรยากาศ
ของความเดือดร้อนของประชาชน  ถนนเต็มไปด้วยลวดหนามทัง้ริมถนนและใต้ผิวของถนน  
บรรยากาศอ้างว้างเหงาหงอยเส้นทางไร้ตนสญัจรรอวนัเวลาท่ีจะระเบิด  ใช้วิธีการระบายสีแบบ
เกล่ียเรียบรูปทรงของวตัถรุะบายสีถ่ายทอดลกัษณะเสมือนจริง 

 ภาพ “พฤษภาทมิฬ 1”  เลือกใช้ส่ือวสัด ุ สีนํา้มนั นํา้มนัผสมสี (Linseed  Oil) ผ้าใบและ
พู่กนัสร้างสรรค์  เป็นการเก็บภาพเหตกุารณ์ในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ของกองกําลงัทหารท่ีทําการ
ล้อมฆ่าประชนตกึรามบ้านช่องเป็นรูพรุนด้วยคมกระสนุของฝ่ายรัฐบาล  รวบรวมข้อมลูแล้วขมวด
เร่ืองราวทัง้หมดแล้วสเก็ตภาพต้นแบบ  ร่างภาพต้นแบบลงบนผืนผ้าใบ  ระบายสีทบัซ้อนกนัไปมา
ให้มีความหนาทับถมทับซ้อนแสดงของการกระทําของทหารซํา้แล้วซํา้เล่าจนเกิดเหตุการณ์
บาดเจ็บล้มตายของประชาชนเป็นจํานวนมาก  ภาพตึกถูกเผาร่องรอยของคมกระสุนกระจาย
เกล่ือนบานหน้าต่างผนังตึกภาพผู้ คนนอนตายด้วยความทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด  แสดง
ผลลพัธ์ของการต่อสู้กนัระหว่างประชาชนมือเปล่ากบัฝ่ายรัฐบาลทหารอาวธุสงครามครบมือ  ซึ่ง
แสดงให้เห็นความออ่นแอของกองทพัแสดงความขลาดกลวัของรัฐบาลทหารด้วยซากปรักหกัพงั 

 ภาพ  “อาหารมือ้สดุท้ายของศิลปิน”  สมชาย  วชัระสมบตัิ  เลือกใช้ส่ือวสัดสีุอะคริลิค  
ผ้าใบในการสร้างสรรค์  แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นแตล่ะวนัของประชาชนทกุคน  ทกุสาขาอาชีพ
ไม่เว้นกระทัง้ศิลปินท่ีต้องดํารงชีวิตอยู่ในสถานการณ์ท่ีบ้านเมืองไม่สงบสขุ  เน่ืองจากเหตกุารณ์
การขบัไล่รัฐบาลท่ีโกงกินฉ้อฉลทรัพย์สมบตัิของประเทศชาติเอาไปเป็นของตนเองและญาติมิตร
บริวารบ้านเมืองอยู่ในสภาวะค่าครองชีพสูงประชาชนทุกสาขาอาชีพต้องร่วมมือกันประหยดัใช้ 
ทกุสิง่ทกุอยา่งให้คุ้มประโยชน์มากท่ีสดุ 

 สมชาย  วัชระสมบัติ  นําเนือ้หาสาระเร่ืองราวมารวบรวมขมวด  สเก็ตภาพต้นแบบ  
เตรียมพืน้ด้วยวิธีการทาสีพืน้เป็นสีดําแล้วระบายทบัด้วยสีขาวแบบบางๆ  เพ่ือให้เกิดพืน้ผิวลาก
เล็กน้อยและคลุมโทนสี  จากนัน้จึงร่างภาพตามแบบสเก็ตระบายสีไปพร้อมกับการ่างภาพให้
สําเร็จเป็นส่วน  ทําลกัษณะนีไ้ปจนเสร็จทัง้ภาพจากนัน้จึงมาตรวจด ู  การจดัภาพการให้นํา้หนกั
ความสมดุล  ความสมบูรณ์  แล้วจึงเพิ่มความในส่วนท่ีบกพร่องใช้วิธีการระบายสีแสดงฝีแปรง
เลก็ๆไปจนภาพเสร็จสมบรูณ์ 
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 ภาพ “เผาเมือง”  สมชาย  วชัระสมบตัิ  เลือกใช้ส่ือวสัดวุสัดสีุอะคริลิค  ผ้าใบ  และพู่กนั  
สร้างสรรค์  โดยรวบรวมภาพเหตกุารณ์การเผาเมืองของกลุ่มคนเสือ้แดง  แสดงภาพสู้รบระหว่าง
ฝ่ายกลุ่มคนเสือ้แดงกับฝ่ายรัฐบาลท่ีต้องการยุติการเผาเมืองของกลุ่มคนเสือ้แดงซึ่งเป็นมวลชน
ของรัฐบาลชุดเก่าท่ีทําผิดรัฐธรรมนูญการปกครองจึงถกูตดัสิทธ์ิการเป็นผู้ นําประเทศ  สเก็ตภาพ
บรรยายการสู้รบระหว่างฝ่ายกลุ่มคนเสือ้แดงกบัฝ่ายรัฐบาลท่ีต้องการยตุิการเผาเมืองของกลุม่คน
เสือ้แดงซึง่เป็นมวลชนของรัฐบาลชดุเก่าท่ีทําผิดรัฐบาลนญูการปกครองจึงถกูตดัสิทธ์ิการเป็นผู้ นํา
ประเทศ  สเก็ตภาพบรรยากาศของการสร้าง  เพ่ือต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานจริง  ลงสีแดงรอง
พืน้ผืนผ้าใบ  จากนัน้จึงร่างภาพท่ีจะจุดพร้อมกบัระบายสีพร้อมกนัไปในครัง้เดียวจนกระทัง้เสร็จ
ทัง้ภาพ  จงึมองดพูิจารณาหาจดุบกพร่องท่ีต้องเพิ่มเตมิให้ภาพเสร็จสมบรูณ์ 

 “ปรองดอง 2”  สมชาย  วชัระสมบตัิ  เลือกใช้ส่ือวสัดสีุอะคริลิคบนผ้าใบ  เป็นส่ือในการ
สร้างสรรค์ใช้ภาพ  ดอกบวัและภาพมือเป็นส่ือในการถ่ายทอดเร่ืองราวและเนือ้หาสาระ 

 ภายหลงัจากเหต ุ“เผาเมือง”  สงบลง ประชาชนเกิดความแตกแยกอย่างไม่เคยมีมาก่อน
ในประเทศไทยด้วยการกระทําของนกัการเมืองฝ่ายเสือ้แดงทีปลกูฝังให้เกลียดชงั  ประชาชนฝ่าย
อ่ืนๆท่ีไม่ใช่ฝ่ายตนเอง  สถานการณ์ลักษณะนีจ้ะนําไปสู่ความหายนะของประเทศ  รัฐจึงหา
วิธีแก้ไขด้วยการ  “ปรองดอง ” เพ่ือให้เกิดความรักสามคัคีขึน้ในประเทศเหมือนดงัท่ีเคยเป็นมา 

 สมชาย  วชัระสมบตัิ  ได้นําเนือ้หาสาระดงักลา่วนีม้าขมวด  แล้วสเก็ตภาพตวัอย่างก่อน
ลงมือสร้างงานจริง  ใช้ภาพดอกบวั  ใช้ภาพมือซึ่งทาสีแดงและสีเหลืองเป็นส่ือในการถ่ายทอด
เร่ืองราว  เตรียมระนาบรองรับด้วยผ้าใบรองพืน้ด้วยสีส้ม  จากนัน้จึงร่างภาพมือ  ภาพดอกบัว  
เม่ือครบทกุสว่นของภาพแล้วจงึระบายสีพร้อมกนัทกุสว่นของภาพในลกัษณะระบายสีสว่นรวมของ
ภาพเพ่ือดคูวามสมบูรณ์ในการจดัภาพ  จากนัน้เร่ิมเก็บรายละเอียดของภาพด้วยวิธีการระบายสี
แบบเสมือนจริง (Realistic) โดยเร่ิมจากภาพของทัง้สองเหลืองและแดง จากนัน้จึงระบายสีภาพ
ดอกบัว แสดงนัยจากความสัมพันธ์ท่ีเคยเห่ียวแห้ง เม่ือมือสัมผัสจึงทําให้ดอกบัวค่อยๆสดช่ืน 
พืน้ข้างหลงัเป็นส้มเนือ้จากกลุม่สีเหลืองและกลุม่สีแดงเกิดความปรองดองกนั 
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บทที่ 5 
สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
 การวิจยัเร่ือง  “การเมืองในจิตรกรรม : แนวคดิและกระบวนการสร้างสรรค์” เป็นงานวิจยั
เชิงคณุภาพ  มีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  1.) เพ่ือศกึษาผลสะท้อนบริบทของการเมือง สงัคม  และ
วฒันธรรมท่ีเกิดจากเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศจากผลงานจิตรกรรม  2.) เพ่ือ
ศกึษาเหตผุลของศลิปินท่ีเลือกเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศ
ไทยมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม และ 3.) เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินท่ีนํามาใช้
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพ่ือแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองใน
ประเทศไทย  ผลการวิจยัสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ผลงานจิตรกรรมแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองท่ี
เกิดขึน้ในประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาของเหตกุารณ์  โดยนําภาพจากเหตกุารณ์จริงท่ีได้สงบลง
และผ่านไปจากความทรงจําจากภาพข่าวหนังสือพิมพ์  จากจอโทรทัศน์  จากคําบอกเล่าและ
ประสบการณ์ตรงของศิลปินผู้ สร้างโดยบันทึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยเทคนิควิธีการ
ทางด้านศิลปะด้านจิตรกรรมโดยใช้ส่ือสร้างสรรค์สีนํา้  สีนํา้มัน  สีอะครีลิค  ผ้าใบ  ดินสอสีไม้ละลายนํา้   
ดนิสอดํา  ถ่านชาร์โคล  และจิตรกรรมส่ือผสม 

 ภาพผลงานจิตรกรรมได้สะท้อนภาพบริบทของการเมืองไทยโดยชีใ้ห้เห็นว่าระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนัน้ ท่ีไม่ได้ทําให้ประชาชน
ภายในประเทศมีประชาธิปไตยและเสรีภาพอย่างแท้จริงอันเน่ืองมาจาก  2 สาเหตุหลักท่ีเป็น
ปัญหาใหญ่ของประเทศ คือ 1.) ปัญหาเกิดจากนักการเมืองท่ีไร้คุณธรรม   ไร้ศีลธรรม   ไร้
ความสามารถ  อีกทัง้การประพฤติปฏิบตัิตวัตนอย่างไร้จรรยาบรรณของนกัการเมือง  ใช้อํานาจ
ของคะแนนเสียงจากท่ีประชาชนให้ไป  กอบโกย  ฉ้อฉล  ทรัพย์สมบัติของชาติไปเป็นสมบัติ
ส่วนตัว  ลุ่มหลง  มัวเมา  ในอํานาจลาภยศสรรเสริญ   ฯลฯ  2.) ประเทศไทยทําการปฏิวัติ
รัฐประหารโดยทหารบ่อยครัง้ ทหารจะตัง้ตวัเองเป็นคณะรัฐบาลทําหน้าท่ีบริหารปกครองประเทศ
ในระบอบเผด็จการทหาร  ทัง้ 2 สาเหตุนํามาซึ่งการชุมนุมประท้วง  เรียกร้องขอคืนอํานาจ
ประชาธิปไตย  ขอรัฐธรรมนูญ  ขอความเป็นธรรม  เรียกร้องความถกูต้อง  เพ่ือให้เกิดการพฒันา
ประเทศไปสูว่ิถีการดํารงชีวิตท่ีดีกวา่  ผลท่ีตามมาคือ  รัฐบาลใช้อํานาจสัง่การทหาร  ตํารวจ  ล้อม
ปราบปรามเขน่ฆ่าประชาชน  บาดเจ็บล้มตาย  บ้านเมืองเต็มไปด้วยหยดเลือด  หยาดนํา้ตา  ซาก
ปรักหักพงัของตึกรามบ้านช่อง  ซากรถถูกเผาเกล่ือนเมือง  สร้างความแตกแยกในสงัคม  สร้าง
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ความร้านฉานระหว่างประชาชนกับฝ่ายบริหาร  (นกัการเมือง)  เกิดความไม่ไว้เนือ้เช่ือใจกนั  ใน
สงัคมบอบชํา้  ผู้คนในประเทศแตกแยกเป็นฝักฝ่าย  เป็นกลุ่ม ๆ แดง  เหลือง  นํา้เงิน  หลากสี  
ฯลฯ  บ้านเมืองไม่สงบสขุ  วฒันธรรมอนัดีงามท่ีถกูสร้างมาจากการปลกูฝังให้เห็นคณุของความดี  
ให้เห็นโทษของความชัว่  ท่ีหลอ่หลอมด้วยความเช่ือตามหลกัคําสอนในพระพทุธศาสนาถกูทําลาย
ด้วยอํานาจเงินของนกัการเมือง  และ 2.) จากสถานการณ์ท่ีนกัการเมืองโกงกิน  ฉ้อฉล  ลุ่มหลง
อํานาจ  มัวเมาในลาภยศสรรเสริญ  ทรัพย์สินเงินทอง  ทําให้ประเทศไม่พัฒนาไปในทุก ๆด้าน 
ทหารจึงอ้างความชอบธรรมนีทํ้าการปฏิวตัิรัฐประหารยดึอํานาจการปกครอง  เป็นการปกครองใน
ระบอบเผด็จการทหาร  บ้านเมืองจึงไร้เสรีภาพ  ไร้ระบอบประชาธิปไตยท่ีแท้จริง  สงัคมอยู่ด้วย
ความหวาดระแวง  หวาดกลวัตอ่อํานาจของผู้ปกครองบริหารบ้านเมือง  ความคดิความสร้างสรรค์
ต่อผลงานศิลปะใหม่ ๆ จึงไม่เกิดขึน้ตามท่ีควรจะเป็น  ทําให้ความเจริญทางสงัคมและวฒันธรรม
เส่ือมทรามลง  ประชาชนไร้ความสขุ  ประเทศไร้สนัตภิาพ  ประเทศชาตหิยดุพฒันา ฯลฯ 

 2.  เหตุผลหลัก 2 ประการสําคัญท่ีทําให้ศิลปินเลือกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีแสดง
เนือ้หาสาระ เก่ียวกบัเหตกุารณ์ทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย  คือ  1.ศิลปินเป็นคนไทย  
เกิดและเตบิโตร่วมยคุสมยักบัเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทย  เร่ิมตัง้แตเ่หตกุารณ์ 
14 ตุลาคม 2516  เป็นต้น มาจนถึงปัจจุบัน (2555)  ได้รับประสบการณ์และได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้มาทุกยุคทุกสมยั  ด้วยศิลปินมีจิตใจรักความเป็นธรรม  รักความ 
ถูกต้อง  รักประชาธิปไตย  เห็นความเจ็บปวด  เห็นความทุกข์ยากของเพ่ือนพ่ีน้องร่วมชาต ิ  
ถกูทําร้ายทําลายจากระบอบการปกครองการบริหารประเทศท่ีไม่เป็นธรรม  การขดูรีดข่มเหงรังแก  
ฯลฯ  จากนกัการเมืองทัง้ท่ีมาจากการเลือกตัง้และการปฏิวตัรัิฐประหารยดึอํานาจ   

 จากเหตแุละผลท่ีกลา่วมาทัง้หมดได้หลอ่หลอมความรู้สกึทัง้หลายอยูใ่นความทรงจําท่ีไม่
อาจลบเลือน  ศิลปินจึงได้สะท้อนออกมาเป็นผลงานศิลปะด้านจิตรกรรม  ด้านบทเพลง  ด้านบทกวี  
และอ่ืน ๆ  และ 2. ศิลปินมีความนิยมชมชอบในด้านการวาดการเขียนมาตัง้แตว่ยัเด็ก  เม่ือเติบโต
ขึน้เข้าเรียนในระดบัการศกึษาท่ีสงูขัน้ไป  ศิลปินได้เลือกเข้าศกึษาท่ีสถาบนัสําหรับศิลปะโดยตรง  
สําเร็จการศึกษาแล้วการทํางานทัง้งานอิสระและรับราชการ  ศิลปินยังได้ทํางานเก่ียวกับศิลปะ
โดยตรง  เช่น  นกัออกแบบโฆษณา  ครู  อาจารย์ด้านศิลปะ  จากประสบการณ์ตรงท่ีได้ร่วมสมยั
กับเหตุการณ์ทางด้านการเมือง  และประสบการณ์ด้านแนวคิดในการถ่ายทอด   กระบวนการ
สร้างสรรค์   ทกัษะฝีมือได้หลอมรวมกนัสร้างสรรค์ผลงานดงัท่ีปรากฏ  

 3.  ด้วยประสบการณ์จากการเรียนในระบบการศกึษาทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชน  ทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  ประกอบกบัการศึกษาค้นคว้าทดลองปฏิบตัิการอย่างจริงจงัต่อเน่ือง  
ความรู้ประสบการณ์  ความรู้ความชํานาญ  ในเทคนิควิธีการ  กระบวนการสร้างสรรค์  ทัง้หมดได้
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ถกูนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  ซึง่ประกอบด้วย   จิตรกรรมสีนํา้มนั  สีอะคริลิค  สี
นํา้  ส่ือผสม  และดจิิทลัอาร์ต   

 เร่ิมต้นการสร้างสรรค์การรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง  
จากข่าวสารหนังสือพิมพ์  จากส่ือต่าง ๆ ศิลปินขมวดเนือ้หาเร่ืองราวแล้วเสก็ตต้นแบบของ
ความคิด  จากนัน้จึงลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามขัน้ตอนตามความถนดัของศิลปินแต่ละคน  อารี  
สทุธิพนัธุ์  ร่างภาพสําเร็จแล้วระบายสีด้วยกลวิธีระบายเรียบ  สีหนาทบัซ้อนแสดงนยัของเร่ืองราว
ท่ีถกูทบัถมทัง้ท่ีเปิดเผยได้และต้องปกปิด  ลากเส้นแสดงนยัแทนคําพดู  พดูเสียงดงั  พดูเสียงคอ่ย
พูดสัน้พูดยาว  ลกัษณะของเส้นแตกต่างกันออกไป  ฯลฯ  ทวี  รัชนีกร  คิดไปวาดไประบายสีไป  
โดยไม่ล้างพู่กันมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความสกปรก  และผิวจากการไม่เรียบของสีเกิดขึน้ในภาพ
ผลงานเพ่ือแสดงนัยแฝงถึงผิวพรรณท่ีหยาบกระด้างและอุปนิสัยของนักการเมืองจิตใจของ
นกัการเมืองท่ีมีแตค่วามสกปรกมีแตก่องกิเลส  ฯลฯ  พิทกัษ์  ปิยะพงษ์  รวบรวมประสบการณ์จาก
อดีต  ประสบการณ์จากปัจจบุนั  ขมวดเร่ืองราวแล้วเสก็ตต้นแบบร่างภาพระบายสี  แสดงลกัษณะ
ของฝีแปรงตามเร่ืองราว  เช่น  “ความสบัสนบนสภา”  แสดงรอยแปรงท่ีรุนแรงแสดงนยัของความ
ป่ันป่วนในสภามีแต่อารมณ์โกรธดงัเช่น  สตัว์ร้าย “หุ่นไล่กา”  ระบายเกล่ียเรียบแสดงความสงบ
เสง่ียมไร้กําลงั  ไร้อํานาจ  ปลิวลู่ไปกับแรงลมของหุ่นไล่กา  ฯลฯ  อํานาจ  เย็นสบาย  รวบรวม
เร่ืองราวให้ความหมายแล้วจึงสเก็ตภาพ  เตรียมพืน้  ร่างภาพ  ระบายสี  แสดงออกฝีแปรงรุนแรง  
สีหนาทบัซ้อน  ผู้คนนอนตายร้องไห้  แฝงนยัของเร่ืองราวความเจ็บปวด  ความสญูเสียท่ีซบัซ้อน
หมักหมมทับถมกันมากมายเกล่ือนกระจายทุกแห่งหนแสดงนัยถึงสภาวะของบ้านเมืองท่ีไร้ซึ่ง
ความสงบของคนในประเทศ  ฯลฯ  สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ิ  กลัน่ความรู้สกึนกึคิดจากประสบการณ์
เป็น  บทกวี  เป็นบทเพลง  วางลงบนพืน้แผ่นระนาบ  กระดาษท่ีมีความหนา 100 ปอนด์  ผนึกลง
บนแผ่นกระดานไม้อดั  แล้ววาดภาพประกอบแสดงเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้อย่างเรียบง่ายตรงไปตรงมา
ให้นํา้หนกั  แสง  เงา  ด้วยเส้นจากปากกาหมึกดํา  ฯลฯ  สรุพล  ปัญญาวชิระ  ใช้แรงบนัดาลใจ
จากประสบการณ์ตรงและข่างสารจากส่ือต่าง ๆ  เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ  ทัง้ส่ือผสมและดิจิทลัอาร์ต  ดงัเช่นภาพ  “ทํานาบนหลงัคน”  ระบายสีนํา้มนั
บนแผ่นเหล็ก  ดินสอและถ่านชาร์โคลในภาพ  “นายกอานันท์”  และดิจิทัลอาร์ตในภาพ  “รอย
เลือดเดือนพฤษภา”  “19 กันยายน 2549 “  และภาพ “มันจบจริงหรือ”  สมชาย  วัชระสมบัต ิ 
รวบรวมประสบการณ์ตรงและภาพจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้  รวบรวมขมวดเป็นเร่ืองราว  
เสก็ตภาพต้นแบบเตรียมพืน้ระนาบรองรับ  ร่างภาพ  ระบายสี  เลือกใช้วสัดุให้เหมาะสมกับ
เนือ้หาเร่ืองราว  “ภาพถนนประชาธิปไตย 1”  ระบายสีด้วยสีอะครีลิค  ใช้วิธีเกล่ียเรียบแสดงความเงียบ
ปราศจากผู้คน  พืน้ถนนสีแดงร้อนแรงใต้ผิวถนนและริมถนนเต็มไปด้วยลวดหนาม  ภาพ “พฤษภาทมิฬ 1”   
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ระบายด้วยสีนํา้มันสีหนาทับซ้อนรอยแปรงท่ีรุนแรง  แสดงร่อยรอยของการสูญเสียท่ีทับถมกัน
มากมายทัง้ร่องรอยของคมกระสุน  ร่องรอยไฟไหม้ ฯลฯ  ภาพ “อาหารมือ้สุดท้ายของศิลปิน”  
ระบายด้วยสีอะครีลิคกลุ่มสีท่ีหลากหลายตามวตัถุท่ีปรากฏในภาพ  แสดงผิวขรุขระเล็กน้อยบน
พืน้ภาพแฝงนยัเร่ืองของอปุสรรคในการดํารงชีวิต  ภาพ “เผาเมือง”  แสดงสีสนัท่ีร้อนแรง  พืน้หลงั
สีแดง  แสดงนัยเป็นการสู้ รบของกลุ่มคนเสือ้แดงท่ีต่อต้านอํานาจรัฐเพ่ือทวงอํานาจการบริหาร
ประเทศคืนให้กับเจ้านาย  (พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร)  ส่วนในภาพ  “ปรองดอง 2”  ระบายด้วย
สีอะครีลิคด้วยวิธีเกล่ียเรียบเก็บรายละเอียดของภาพให้มีลกัษณะเสมือนจริง  แสดงความรู้สึก
นุ่มนวลด้วยกลุม่สีท่ีร้อนแรงผสมด้วยสีขาวเพ่ือลดความร้อนแรง  แสดงนยัของคน 2 กลุม่ท่ีต้องหนั
หน้าเข้าหากนัเพ่ือความสงบสขุของบ้านเมือง  เพ่ือความสามคัคีของคนในชาต ิ

 
อภปิรายผล 
 การเมืองในจิตรกรรมเป็นการบันทึกเร่ืองราวเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง  
ภายหลงัจากเหตุการณ์จริงได้สงบลงและเลยผ่านไป  รวมถึงเหตุการณ์ท่ีกําลงัดําเนินไปในช่วง
ขณะของเวลาท่ีสถานการณ์เกิดขึน้ท่ีส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตซึ่งทําให้วิถีชีวิตต้องเปล่ียนไป
อนัเป็นเหตมุาจากการบริหารประเทศท่ีล้มเหลวของรัฐบาล  ผู้สร้างสรรค์เก็บข้อมลูจากการอ่าน
การสมัมนาแลกเปล่ียนความคิด  ความทรงจําจากการอยู่ร่วมกนัในเหตกุารณ์  และข่าวสารจาก
ส่ือต่างๆเช่น  จากหนังสือพิมพ์รายวนัรายสปัดาห์  อ่ืนๆ  ส่ือโทรทัศน์  วิทยุ  อ่ืนๆ ตามยุคสมัย
ความเจริญของการสื่อสาร  ตามแต่ละสื่อท่ีนําเสนอข่าวสาร  และได้เผยแพร่กระจายออกสู่
สาธารณชนท่ีผู้สร้างสรรค์สามารถรับขา่วสารได้ 
 จากการฟัง  การอ่าน  การคิด  การสมัมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารศิลปินได้ขมวด
เนือ้หาสาระ  สรุป  ตีความ  ถ่ายทอดบอกเล่าเร่ืองราวผ่านภาพผลงานจิตรกรรม  โดยสเก็ตภาพ
ต้นแบบก่อนลงมือปฏิบัติจริง  ภาพสเก็ตความคิดศิลปินสร้างสรรค์โดยการกําหนดเร่ืองราวท่ี
ชดัเจนแล้วจึงสร้างภาพตวัแทนโดยหยิบยกเอา  ภาพวตัถุ  ภาพสตัว์  ภาพประกอบในวรรณคดี
ฯลฯ  ท่ีมีอยู่และมีความหมายเดิมท่ีสงัคมยอมรับมารวมกันในการสร้างสรรค์ผลงาน  เพ่ือให้ส่ือ
ความหมายแทนตัวแสดงท่ีเกิดขึน้ในภาพ  เช่น  ภาพฝูงเปรต  ฝูงกา  นกพิราบ  ลวดหนาม   
พานรัฐธรรมนูญ  โซ่ตรวน  ภาพจากวรรณคดี  ฯลฯ  ภาพเหล่านีไ้ด้ถูกหยิบหยกมาเปรียบเทียบ
เป็นภาพตวัแทนของนกัการเมือง  เป็นภาพสญัลกัษณ์ของเสรีภาพ ฯลฯ 
 ศิลปินได้พัฒนารูปแบบของผลงานให้ร่วมสมัยและสอดคล้องกับเนือ้หาสาระตามยุค
สมยัด้วยเทคนิควิธีการและกระบวนการสร้างสรรค์ตามความถนดัของแต่ละคน  เม่ือเปรียบเทียบ
รูปแบบของผลงานจิตรกรรมของไทยในอดีตนัน้ซึง่หมายถึงจิตรกรรมไทยประเพณีนิยมท่ีมีรูปแบบ
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เฉพาะตวัมีเอกลกัษณ์ท่ีแน่นอนชดัเจน  การเขียนเน้นรูปและพืน้เป็นด้านเหลกั  เน้นเนือ้หาสาระ
เก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธศาสนา  เน้นเร่ืองการเห็นคณุของความดี  
เห็นโทษของความชัว่เป็นด้านหลกั   

 ในอดีตมีข้อห้ามการบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตกุารณ์เมือง  การปกครองท่ีเป็นไปในทาง
ลบ  หากจะมีการบนัทกึก็เป็นการบนัทกึลบัห้ามเปิดเผยในท่ีใดๆ จนกวา่ยคุสมยัการปกครองนัน้ได้
ผ่านไป ประชาชนถกูจํากดัสิทธิ   แม้กระทัง่ห้ามผู้หญิงเรียนหนงัสือ  การเรียนหนงัสือเป็นเฉพาะ
เร่ืองของผู้ชาย  ซึ่งในสมัยอดีตท่ีผ่านมาบ้านเมืองไทยยงัมีระบบทาส  ทาสซึ่งไม่มีสิทธิเสรีภาพ
แม้กระทั่งการเป็นตัวของตัวเอง  เม่ือบ้านเมืองย่างเข้าสู่รัชสมัยรัชกาลท่ี  5 พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทรงทําการปรับปรุงพฒันาบ้านเมืองใหม่ทัง้หมดทุกระบบและได้ทํา
การยกเลิกระบบทาสไป  แต่ความรู้สึกคุ้นชินของประชาชนก็ยงัอยู่กบัระบบเจ้าขนุมลูนายท่ีคอย
กีดกัน้สิทธิเสรีภาพของหญิงและชายไม่ให้เท่าเทียมกัน  สิทธิเสรีภาพยังอยู่ในกรอบจํากัดของ
ระเบียบประเพณีปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ทัง้ในระบบของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถ
หลีกเล่ียงได้   

 เม่ือยา่งเข้าสูรั่ชสมยัรัชกาลท่ี  7  บ้านเมืองได้เปล่ียนแปลงการปกครองในปี  2475  จาก
ระบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยเช่นดงันานาประเทศท่ีเจริญ
แล้ว   ประชาชนชาวไทยจึงได้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด  แสดงความเห็น  แสดงการ
ต่อต้านคดัค้านต่อผู้ นําประเทศท่ีโกงกิจทุจริตต่อหน้าท่ีและทรัพย์สินของประเทศ   ชาติอนัเป็น
ทรัพย์สมบตัสิว่นรวมของประชาชนภายในประเทศ   

 อย่างไรก็ตามถึงแม้กฎหมายจะประกาศให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในด้านดงักล่าว  แต่
ประชาชนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้เน่ืองจากประเทศไทยภายหลังจากการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองแล้วประเทศตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการทหาร  ซึง่เกิดมาจากการปฏิวตัิ
รัฐประหาร  ยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลทัง้ท่ีมาจากการเลือกตัง้ด้วยคะแนนเสียงของ
ประชาชนภายในประเทศ  ตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาลทหาร
ท่ีได้มาจากการปฏิวตัิรัฐประหารกันเอง  และในท่ีสุดรัฐบาลทหารดีได้ทําการปฏิวตัิรัฐประหาร
ตวัเองอีกครัง้ดงัสมยัจอมพลถนอม  กิตตขิจร   

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจากปี  พ.ศ.2475  ถึงปัจจบุนั ปี 2556  ประเทศไทยได้ทําการ
ปฏิวตัิรัฐประหารยึดอํานาจมาแล้วถึง  10  ครัง้  เหตุการณ์ดังกล่าวนีทํ้าให้บ้านเมืองหยุดการ
พฒันาในทุกๆด้านเป็นลกัษณะระบอบประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบ  ซึง่ประชนมีสิทธิ  มีเสียง  เพียง
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วนัเดียวคือ วนัไปกาบตัรเลือกตัง้  ในปี พ.ศ. 2516 ซึง่เป็นสมยัของรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร  
เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการปฏิวตัิรัฐประหารและปฏิวตัิรัฐประหารรัฐบาลตวัเอง  เพ่ือเพิ่ม
อํานาจให้คณะรัฐบาลของตนเองมีอํานาจมากขึน้  ในขณะท่ีปัญหาเกิดขึน้มากมายในประเทศ 
ทัง้ปัญหายาเสพติด  ปัญหาโจรผู้ ร้าย ปัญหานํา้มันแพง  ปัญหาโสเภณี  ปัญหาเมียเช่า ฯลฯ 
ทัง้หลายปัญหาเหล่านีนํ้ามาซึ่งความล่มสลายทางสงัคม  วฒันธรรมของประเทศ  รัฐบาลของ 
จอมพลถนอม  กิตติขจร  กลบัไม่หาทางแก้ไข  สนใจแต่เร่ืองการเล่ือนขัน้ตําแหน่งของคนในเครือ
ญาตขิองตนเอง  ฯลฯ 

 นิสิตนักศึกษา  ประชาชน  จึงได้ทําการชุมนุมประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก  
 เพ่ือพฒันาประเทศให้กลบัมาสู่ความสงบสุข  กลบัมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ี
แท้จริง  รัฐบาลกลับทําในทางตรงกันข้ามคือ  ทําการปราบปรามประชาชนด้วยการล้อมยิง   
ล้อมฆา่  ล้อมทําร้าย   ประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตายคราบเลือด  คราบนํา้ตา  ไหลนองถนนราชดําเนิน 

 ภาพเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านีถู้กหยิบหยกนํามาสร้างเป็นผลงานจิตรกรรม  ซึ่งเรียกว่า 
“ภาพศิลปะคทัเอาท์การเมืองเดือนตลุาคม”  จดัแสดงนิทรรศการกลางแจ้งรอบถนนราชดําเนินใน
ปีพ.ศ.  2518 นบัเป็นก้าวแรกครัง้สําคญัท่ีภาพผลงานศลิปะท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ทางการเมือง การปกครอง ออกสู่สาธารณะชนและนับจากนัน้เป็นต้นมาผลงานศิลปะท่ีแสดง
เนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองถูกหยิบยกมาสร้างสรรค์กันอย่าง
แพร่หลายและตอ่เน่ืองทัง้ในด้านบทกวี  บทเพลง  วรรณกรรม  ศิลปกรรมสําหรับในด้านทศันศิลป์
จิตรกรรม  เป็นทัศนศิลป์สาขาหนึ่งท่ีถูกนําไปใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวของเหตุการณ์ดงักล่าว
มากท่ีสุดหากเปรียบกับศิลปะแบบไทยประเพณีนิยมนัน้  จะพบความแตกต่างกันทัง้ในรูปแบบ
และเนือ้หา   เน่ืองจากการพฒันาประเทศไทยในรัชสมยัรัชกาลท่ี  4  ศิลปะตามแนวทางตะวนัตก
ได้เร่ิมเข้ามาเผยแพร่ในสยาม  ขรัวอินโขง่เป็นศิลปินคนแรกท่ีได้สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมไทย  โดย
ใสม่ิตติามแนวศลิปะตะวนัตก  และเม่ือประเทศไทยเปิดรับอารยธรรมตามแนวตะวนัตกเตม็ท่ีในรัช
สมยัรัชกาลท่ี  5  มาสูรั่ชกาลท่ี  6  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ทรงมีพระราชประสงค์จะหาช่างปัน้
มาปฏิบตัริาชการ  เพ่ือฝึกฝนให้คนไทยสามารถปัน้รูปได้ตามแบบอยา่งตะวนัตกและได้รู้ถึงเทคนิค
ในงานประติมากรรมด้วย  จึงติดต่อไปยงัรัฐบาลอิตาลีเพ่ือหาช่างปัน้ดงักล่าว  รัฐบาลอิตาลีจึงได้
ส่งโปรเฟสเซอร์  คอร์ราโด เฟโรจี (Professor Corrado Feroci)  เข้ามาเม่ือวันท่ี  14 มกราคม  
2466  โปรเฟสเซอร์ คอร์ราโด  เฟโรจี  ได้นําหลกัวิชาความรู้ตามแนวศิลปะตะวนัตกมาเผยแพร่ใน
ประเทศไทย  จงึได้เกิดมีโรงเรียนประณีตศลิป์ขึน้และมหาวิทยาลยัศลิปากรในเวลาตอ่มา   
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 เม่ือย่างเข้าสู่ปี พ.ศ. 2484  สงครามโลกครัง้ท่ี 2  ได้เกิดขึน้ญ่ีปุ่ นซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศ
อกัษะรวมทัง้อิตาลีด้วย  ได้ยกกองทพับุกประเทศไทยเม่ือกลุ่มอกัษะพ่ายแพ้แก่พนัธมิตรรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นได้สัง่ควบคมุชาวอิตาเลียนทัง้หมดรวมทัง้โปรเฟสเซอร์ คอร์ราโด เฟโรจีด้วย  แต ่ฯพณฯ ท่าน
หลวงวิจิตรวาทการได้ใช้ความสามารถทางด้านการทตูขอให้รัฐบาลญ่ีปุ่ นปล่อยตวั  โดยได้ทําพิธี
แปลงสญัชาตเิป็นไทย  เปล่ียนช่ือและนามสกลุให้เป็น  นายศลิป์  พีระศรี  ตัง้แตนี่เ้ป็นต้นมา 

 ปี พ.ศ.2475  ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 7  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั  ประเทศไทย
ได้เปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย  ความมีเสรีภาพในด้านความคิดด้าน
การแสดงออกของประชาชน  อาจจะมีมากขึน้แต่ก็ยังอยู่ใต้เงาของระบอบการปกครองเผด็จ
การทหาร  ศิลปะในทุก ๆ ด้านจึงยังไม่สามารถแสดงออกได้เต็มท่ี  จนกระทั่งล่วงเข้าสู่รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9  ในช่วงยคุสมยัของรัฐบาลทหารจอมพลถนอม  กิตติขจร 
ในวนัท่ี  14 ตลุาคม 2516  ได้เกิดเหตกุารณ์การล้อมปราบปรามประชาชนผู้ชมุนุมประท้วงขบัไล่
รัฐบาลของตนเองในขณะนัน้  ประชาชนได้บาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมาก  จอมพลถนอม  กิตติ
ขจร  ได้หลบหนีออกนอกประเทศไป  เสรีภาพและประชาธิปไตยกลบัคืนสู่ประชาชนอีกครัง้ และ
นบัได้วา่เป็นช่วงท่ีเบง่บานท่ีสดุนบัแตปี่ 2475  เป็นต้นมา   

 ในปี พ.ศ.2518  จึงได้เกิดภาพผลงานศิลปะท่ีเรียกว่า  “ภาพศิลปะคทัเอาท์การเมือง
เดือนตลุา”  ติดแสดงบริเวณถนนราชดําเนินกลาง  เนือ้หาสาระของภาพผลงานศิลปะดงักล่าวนี ้
ถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดขึน้ในช่วงวนัท่ี  14  ตุลาคม  2516  โดย
ถ่ายทอดเนือ้หาสาระอย่างตรงไปตรงมา  และนบัจากนีเ้ป็นต้นมาเนือ้หาสาระเก่ียวกบัเหตกุารณ์
ทางการเมืองการปกครอง  ได้ถกูศิลปินทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหม่หยิบยกมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะใน
ทุก ๆ ด้านกันอย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบัน (2555)  โดยพัฒนารูปแบบของผลงานให้เหมาะสมกับ
เนือ้หาสาระด้วยวสัดอุปุกรณ์ใหม ่ๆ และสทิธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยท่ีมีมากขึน้ 

 อยา่งไรก็ตามถึงแม้ศลิปินจะได้มีการหยิบยกเอาเนือ้หาสาระดงักลา่วมาสร้างสรรค์อยา่ง
จริงจังต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ  แต่ก็เป็นบุคคลเพียงกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีความมั่นคงในอุดมการณ์ซึ่ง
กระจายกันบ้างรวมตวักันบ้าง  แสดงนิทรรศการเดียวบ้าง  รวมกันเป็นกลุ่มบ้างตามวาระต่าง ๆ 
ของการรําลกึเหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีผา่นมาหรือในวาระอ่ืน  ตามท่ีโอกาสจะอํานวย 

 ในการศึกษาวิจัยครัง้นีค้้นพบว่า”ผลงานศิลปะท่ีแสดงเนือ้หาสาระเก่ียวกับเหตุการณ์
ทางด้านการเมืองการปกครองท่ีเปิดเผยความจริงในด้านมืดของชีวิต  ด้านมืดของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย   ปัญหาของความไม่เป็นธรรมในสังคมไทย ฯลฯ  ทุกเร่ืองราวท่ีเข้าข่าย
ลกัษณะตอ่ต้านและเป็นฝ่ายตรงกนัข้ามกบัภาครัฐ  ไมเ่คยมีการจดัแสดงโดยรัฐบาล  ไม่เคยมีถ้วย
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และเงินรางวลัให้ครอบครอง  ไม่เคยได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาล  และยงัถกูเผาทําลายดงัเช่น
นิทรรศการของ “กลุม่ธรรม”  ซึง่แสดงในวนัท่ี  5 ตลุาคม 2519  ณ หอศิลป์ ศิลป์  พีระศรี  และนบั
จากนีเ้ป็นต้นมาถึงปัจจุบนั(2555)  ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแนวดงักล่าวนี ้ ยงัคงต้อง
ดแูลซึง่กนัและกนัด้วยเพราะถกูหลอ่หลอมมาให้เป็นศลิปินเพ่ือประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิจยัในครัง้ตอ่ไปควรคดัเลือกประชากรกลุม่ตวัอย่าง ทัง้ศลิปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน
และจํานวนภาพให้มากขึน้ เพ่ือให้ได้แง่มุมการมองเห็นเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีแตกต่างและ
หลากหลาย เพ่ือให้ได้จํานวนมากกวา่ท่ีได้นํามาศกึษาไว้ในการวิจยัครัง้นี ้
 2.  การศึกษาวิจัยผลงานศิลปะท่ีแสดงเนือ้หาสาระเหตุการณ์ทางการเมือง ควรจะ
ครอบคลุมศิลปะด้านวรรณกรรม บทเพลง บทกวี เพ่ือการศึกษาวิจัยจะได้มองเห็นภาพความ
เคล่ือนไหวและความเช่ือมโยงของศลิปะแตล่ะสาขาท่ีเกิดขึน้อยา่งคลอบคลมุ 
 3.  การศึกษาวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาปรากฏการณ์ความแตกแยกแบ่งฝักฝ่ายของกลุ่ม
นักศึกษาท่ีร่วมอุดมการณ์ ร่วมการต่อสู้ ในเหตุการณ์  14 ตุลาคม 16 – 6 ตุลาคม 19 รวมถึง
เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ ในปี พ.ศ. 2535 ถึงท่ีมาของเหตแุละผล 
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