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ปีที่	11	ฉบับที่	12

           สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย 
   

สุริยะ	ฉายะเจริญ*

บทคัดย่อ 

 

	 ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยที่ถูกนำาไปใช้อย่างหลากหลายในสังคม		

ซึ่งธงชาติไทยก็ได้ถูกนำาไปใช้เพื่อสื่อสารเนื้อหาบางอย่างในบริบทของผลงานศิลปะร่วมสมัย	

(สาขาทัศนศิลป์)	 และยังไม่มีผู้ใดทำาการรวมรวม	 ศึกษา	 และวิเคราะห์อย่างจริงจัง	 ดังนั้นการ

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลจากตำาราวิชาการ	 นิตยสาร	

วารสาร	 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ	 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และข้อมูลออนไลน์	 เพื่อทำาการวิเคราะห์

ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ปรากฏสัญลักษณ์ของธงชาติไทย	โดยใช้ทฤษฎีจุดมุ่งหมายของการ

สร้างสรรค์ของศิลปินและการจำาแนกผลงานตามสมมุติฐานแนวคิดการใช้ธงชาติไทยในบริบท

ชาตินิยมมาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงจำานวน	20	ท่าน	ซึ่งผลจาก

การวิจัยพบว่าสามารถวิเคราะห์ผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณ์ธงชาติไทยได้เป็น	 5	 กลุ่ม	 คือ	 ผลงาน

ศิลปะแบบฟอร์มอลลิสม์	(Formalism)ที่มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	ผล

งานศิลปะแบบฟอร์มอลลิสม์	(Formalism)	ที่สะท้อนความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชา

ชน,	ผลงานศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสสิวิสม์	(Expressivism)	ที่สะท้อนประเด็นความเป็นชาติในสังคม	

ไทย	 ผลงานศิลปะแบบเอ็กซ์เพรสสิวิสม์	(Expressivism)	ที่สะท้อนความ	 เคลื่อนไหวทางการเมือง

ภาคประชาชน	 และผลงานศิลปะแบบอินสตรูเมนทัลลิสม์	(Instrumentalism)	ที่สะท้อน	 ประเด็น

ความเป็นชาติในสังคมไทย

 

	 ทั้งนี้ยังพบว่าสมมติฐานแนวคิดการใช้ธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยมเป็นปัจจัยสำาคัญ

ต่อการสร้างรูปแบบของผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีสัญลักษณ์ของธงชาติไทย	ผลงานดังกล่าวนี้ไม่

เพียงให้คุณค่าทางสุนทรียะอันสมบูรณ์เท่านั้น	หากแต่ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม	ค่า

นิยม	ชาตินิยม	ประวัติศาสตร์และความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทย	อีกทั้งยังถือเป็น

เครื่องยืนยันถึงสัมพันธภาพอันแนบแน่นระหว่างศิลปะกับสังคมได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

*สุริยะ ฉายะเจริญ :    อาจารย์ประจำาภาควิชาสื่อดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยสยาม
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ABSTRACT

	 Flag	 is	 a	 symbol	 of	 	 nation	 that	

has	 been	 widely	 used	 in	 the	 society.

It’s	also	used	for	communication	a	certain	

content	in	the	context	of	contemporary	art	

(visual	art),	and	yet	there	is	no	one	else		

research	 	 and	 analysis.	 Therefore,	 this		

research	aims	to	gathered	information	from

textbooks,	 academic	 journals,	 magazines

catalogs	 of	 art	 exhibitions	 related	 to	 the	

documents	 and	 online	 information.	 For	

analysis	 of	 contemporary	 art	 and	 the	

purpose	of	the	creative	art	theory.	

 

	 And	this	research	is	based	on	the	

assumption	of	“Thai	flag”	in	the	contextes	

of	 nationalism	 as	 a	 tool	 to	 analyze	 the	

works	 of	 famous	 20	 contemporary	 Thai	

artists.	The	study		has	divided	in	5	groups.

•	 Formalism	in	a	work	of	art	that	honor	

the	Thai	monarchy.

•	 Formalism	in	a	work	of	art	that	reflects	

the	political	movement	of	people.

•	 Expressivism	works	of	art	 reflects	a	

nationalism		Thai	society.	

•	 Expressivism	works	of	art	reflects	the	

political	movement	of	people.

•	 Art	 Instrumentalism’s	 reflected	 a

nationalism	in	Thai	society.

	 The	 contextes	 and	 usage	 of	 Thai	

national	flag	are	important		factors	in	Thai	

contemporary	 culture	 as	 Thailand	 symbol.	

These	 results	 	 are	 not	 only	 a	 providence	

for	aesthetic	value	but	also	a	reflection	of	

cultural	values	and	nationalism	history	and	

political	developments	 in	Thailand.	 It	 is	a	

great	testimony	to	strong	links	between	art	

and	society.

ความเป็นมาและความสำาคัญ

	 ชาต	ิคอื	ชมุชนจนิตกรรมทางการเมอืง	

(Imagined	political	community)	(เบเนดิกท์

แอนเดอร์สัน2552:9)	 ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นใน

ยุคแห่งความเป็นสมัยใหม่	 (Modernity)	 มี

ลักษณะเป็นเครื่องมือและหน้าที่	กล่าวคือ

ความเป็นชาติและชาตินิยมเป็นเครื่องมือที่

นำาไปสู่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันสร้าง

ความเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีหน้าที่

ปลุกเร้าความรู้สึกผูกพันทำาให้รู้สึกเป็นกลุ่ม

เดียวกัน	 (ธีรยุทธ	บุญมี	2546:	49)	อีกทั้ง

ยังมีอิทธิพลทางความคิดที่มีความเข้มข้น

และแข็งแกร่งต่อการเมืองและการสงคราม

ระหว่างประเทศในห้วงยุคสมัยที่ผ่านมา

	 ชาติเป็นแนวคิดทางนามธรรม	 จึงจับ

ต้องไม่ได้	แต่ฆ่าคนได้	สั่งให้คนไปตายได้	และ

ปรากฏตัวในรูปสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

หลายชนิดในชีวิตประจำาวัน	 (ศิโรตม์	 คล้าม

ไพบูลย์	2550:	179)	ธงชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์

สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตนและ

แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพ	(สมสวาท	

แสงนนท์ตระกูล	2544:	4)	ของชาตินั้นๆ

 

	 ธงชาติ	คือ	ธงแสดงถึงสัญลักษณ์ของ

ประเทศและดินแดนต่างๆ	ปกติแล้วรัฐบาล

ของประเทศนั้นก็ย่อมเป็นผู้กำาหนดแบบ

ธงชาติและข้อบังคับการใช้ธงชาติ	พลเมือง

ในแต่ละประเทศก็สามารถใช้ธงชาติในดิน

แดนของตนเองได้เช่นกัน	โดยขึ้นอยู่กับข้อ

บังคับการใช้ธงตามที่รัฐบาลกำาหนดไว้ใน

อดีตธงชาติถูกใช้ในสงครามเพื่อบอกฝ่ายหรือ

หมู่เหล่า	(ประชา	สุวีรานนท์	2552:	46)
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	 ต่อมาเมื่อเกิดแนวคิดแบบชาตินิยม	

(Nationalism)	ธงชาติถูกสถาปนาให้ทำา	

หน้ าที่ เ ป็ น สัญลั กษณ์ อั นทร งพลั ง ข อ ง

อุดมการณ์	ชาตินิยมและถูกนำาไปใช้ในรูป

แบบที่หลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายทางการ

เมืองไม่ว่าจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อ	สัญลักษณ์

ในการทำาสงครามระหว่างประเทศและ

การประดับอันเนื่องกับวาระการเฉลิมฉล

อประประเทศนั้นๆ	เป็นต้น	ธงชาติถือเป็น

สัญลักษณ์ที่สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งในรัฐชาติ	

(Nation	State)เพราะเป็นสัญลักษณ์ทางการ

เมืองที่ทรงพลังที่สุดซึ่งกรณีการใช้ธงชาติ

ในโฆษณาชวนเชื่อ	(Propaganda)	นับ	 เป็น

ตัวอย่างอันดีที่แสดงถึงอำานาจแฝงภายใต้

ภาพลักษณ์ของผืนผ้าธรรมดาให้ก้าวสู่วัตถุ

ศักดิ์สิทธิ์	จึงเป็นไปได้ว่าการร้องเพลงชาติ

และการยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติไทยในทุก

วัน	จึงเสมือนเป็นการทำาพิธีบูชาธงชาติไทย

ให้คงความศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่ากับวัตถุที่เหนือ

สามัญวิสัย	สิ่งปฏิบัตินั้นไม่เพียงแต่เป็นการ

เน้นยำ้าถึงหน้าที่ของประชาชนทุกคนเท่านั้น	

หากแต่ยังแฝงเร้นมายาคติของสัญลักษณ์

ความเป็นชาติไทย	โดยที่ประชาชนอยู่ใน

สถานะของผู้เสพความซำ้าซากของอุดมการณ์

ชาตินิยมที่ฉายเหตุการณ์ซำ้าแล้วซำ้าเล่าใน

แต่ละวัน	 จนเกิดความเชื่อมั่นในสถานะความ

เป็นชาติของตน

	 บทบาทของธงชาติ ไทยหรื อธง

ไตรรงค์นั้นปรากฏครั้งแรกเมื่อกองทหาร

อาสาของไทยในสงครามโลกครั้งที่	1	ได้เชิ

ญไปเป็นธงชัยเฉลิมพลประจำาหน่วยที่แสด

งถึงสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรสยาม	ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง

ให้ประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระราชประสงค์ที่บรรจุ

ความหมายของชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

ด้วยการแทนค่าของสีแดง	 สีขาว	และสีนำ้าเงิน

ตามลำาดับ	อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับธงชาติ

ของประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลก

ครั้งที่	 1	 มีสถานะเป็นผู้ชนะสงครามก็ใช้สีทั้ง

สามดังกล่าวเป็นส่วนประกอบของธงชาติด้วย	

(สหราชอาณาจักร,	 สาธารณรัฐฝรั่งเศส	 และ

สหรัฐอเมริกา)	

 

	 ข้อสังเกตประการหนึ่งคือสีของธง

ชาติไทยเป็นชุดสีเดียวกับธงชาติฝรั่งเศส	 (Le	

Tricolore)	ที่เป็นต้นแบบให้กับธงชาติของ	

กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปฏิวัติทางการเมืองทั่ว

โลก	 (สมสวาท	 แสงนนท์ตระกูล	 2544:	 8)	

ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าผู้ออกแบบธงไตรรงค์

จะใช้ธงสามสีของฝรั่งเศสเป็นหลักในการ

ออกแบบแล้วผสมผสานกับธงขาวแดงที่ใช้

อยู่	จนได้ธงที่มีลักษณะอย่างธงไตรรงค์ใน

ปัจจุบัน	(ปรามินทร์	เครือทอง	2543:	81)	

	 ธงชาติไทยเป็นสิ่ งที่มีความเกี่ยว	

ข้องกับเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์

ไทยมาโดยตลอด	ซึ่งเมื่อได้ศึกษาจากข้อมูล

ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของธงชาติไทยทำาให้

สามารถแบ่งการนำาธงชาติไปใช้ในบริบทที่

สอดคล้องกับแนวคิดชาตินิยมเป็น	3	ลักษณะ	

กล่าวคือ	 ลักษณะแรก	 ธงชาติไทยถูกนำาไปใช้

ในบริบทที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	

โดยปรากฏเป็นสัญลักษณ์แถบสีนำ้าเงินกลาง

ธงซึ่งมีความหมายถึง	พระมหากษัตริย์ผู้เป็น

ประมุขของประเทศ		(ฉวีงาม	มาเจริญ	2550:	

90)	

	 การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธง

พระราชอิสริยยศหรือตราสัญลักษณ์ประจำา

พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	พระบรมวงศานุ

วงศ์จะต้องมีการจัดวางที่เสมอกัน	จึงปรากฏ

ภาพของการติดตั้งธงชาติไทยคู่กับธงพระ

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
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ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์ในวาระ

ต่างๆอยู่เสมอ	เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วและ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถหรืองานฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ	 60	 ปี	 ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 เป็นต้น	 สิ่งดังกล่าวย่อมแสดง

ให้เห็นถึงความสำาคัญของสถาบันพระมหา

กษัตริย์ที่มีอิทธิพลกับแนวคิดชาตินิยมไทย

เป็นอย่างมาก

	 สิ่งที่น่าสังเกตประการหนึ่ง	คือการใช้

ธงชาติขนาดเล็กที่มีตัวอักษรไทย	“ทรงพระ

เจริญ”	สีขาวบนแถบสีนำ้าเงินในการรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ	 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์	การ

ใช้ธงชาติไทยในกรณีดังกล่าวนี้เป็นการเชื่อม

โยงให้สถานะของพระมหากษัตริย์กับความ

หมายของธงชาติมีความสอดคล้องจนกลาย

เป็นเนื้อเดียวกันหรืออาจจะเรียกได้ว่าสร้าง

มายาคติให้พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบัน

หลักของชาติ	ธงชาติไทยที่ปรากฏตัวอักษร

ไทย	 “ทรงพระเจริญ”	 จึงกลายเป็นธงชาติที่มี

ความหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยตรงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพระมหา

กษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ	 และสถาบัน

พระมหากษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวที่จะมี

ฐานะเป็นศูนย์กลางของชาติได้	 (ธีรยุทธ	 บุญ

มี	2546:	104)	 	ลักษณะที่สอง	ธงชาติไทย

ถูกนำาไปใช้เกี่ยวกับความเป็นเอกราชของชาต	ิ

ปลุกระดมให้เกิดการรักชาติหรือไม่ก็เป็น

เครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อ	(ประชา	

สุวีรานนท์	2552:46)	เช่นนโยบายการ

เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ	กรณีการ

ประดับธงชาติไทยบริเวณจุดเชื่อมต่อตาม

ชายแดน		กรณีหนังสือเรียนที่มีรูปธงชาติและ

เพลงชาติพิมพ์ไว้หน้าแรกๆ	 (ศรัณย์	 ทองเปา	

2550:	85)	เป็นต้น

	 ธงชาติถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือที่สำาคัญ

อย่างหนึ่งในการปลุกระดมความรักชาติและ

ชาตินิยมธงชาติไทยมิใช่ผ้าผืนสี่เหลี่ยมปกติ

ธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์แทนชาติไทยอัน

เป็นแนวคิดนามธรรมที่ไม่มีตัวตน	แต่ธงชาติ

ไทยก็ได้ถูกสร้างให้มีปฏิสัมพันธ์กับมหาชน

ด้วยอุดมการณ์ชาตินิยมผ่านพิธีกรรมการร้อง

เพลงชาติ	 การยืนตรงเคารพธงชาติ	 การชัก

ธงชาติ	 การใช้ธงชาติในการแข่งขันกีฬาและ

การใช้ธงชาติในบริบทต่างๆ	หรืออาจจะกล่าว

ได้ว่า“ชาติและธงไตรรงค์จึงยังคงเป็นสิ่ง

สูงสุดที่เราจะต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตของเรา”	

(ชนิดา	พรหมพยัคห์	เผือกสม	2546:	232	)

	 ลักษณะที่สามธงชาติไทยถูกนำาไป

ใช้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ

การปฏิวัติในชาติ	(สมสวาท	 แสงนนท์ตระกูล		

2544:1)รวมถึงการเคลื่อนไหวทางการ

เมือง	ภาคประชาชนด้วย	เช่น	กรณีเหตุการณ์	

14	 ตุลาคม	 2516,	 เหตุการณ์	 6	 ตุลาคม	

2519	และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม	2535	

เป็นต้น	ความเคลื่อนไหวของประชาชนใน

เหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516	เกิดขึ้นด้วยแรง

ผลักดันทางประชาธิปไตย	และลัทธิมาร์กซ์

(Marxism)	แต่แรงผลักดันที่สำาคัญในประสาน

อุดมการณ์อันหลากหลายไว้ภายใต้ความ

เคลื่อนไหวอันเดียวกันนี้คือแรงผลักดันจาก

สำานึกทางชาตินิยม	(นิธิ	เอียวศรีวงศ์	2537:	

182)	ภาพเหตุการณ์ที่มีผลทางความรู้สึก	

สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งคือภาพธงชาติไทย

เปื้อนเลือดศพของผู้เสียชีวิตจากการถูกทหาร

ยิงคนแรกซึ่งผู้ชุมนุมได้ชูธงชาติที่เปื้อนเลือด

ขึ้นให้เห็น	 ศพของเขาได้รับการกราบไหว้จาก

ผู้เข้าร่วมชุมนุมและนำาธงชาติไทยห่อคลุม

ร่างของเขาแล้วแห่ไปวางยังพานรัฐธรรมนูญ						

(ชนิดา	พรหมพยัคห์	เผือกสม	2546:	265	)

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
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	 ในเหตุการณ์	6	ตุลาคม	พ.ศ.	2519	

ภาพของธงชาติที่นักศึกษานำามาคลุมศพใน

การแสดงละครเวทีเพื่อล้อเลียนการเมืองกลับ

กลายเป็นสิ่งที่ทำาให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ใช้

เป็นหนึ่งในข้ออ้างว่าผู้ชุมนุมมีลักษณะที่ฝักใฝ่

ลัทธิคอมมิวนิสต์และต้องการล้มล้างระบอบ

การปกครองในห้วงเวลานั้น	ซึ่งฝ่ายอนุรักษ์

นิยมได้อ้างว่า	 “การกระทำาดังกล่าวเป็นการ

เหยียบยำ่าธงชาติ	ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่ง

ชาติไทยเราอย่างน่าอัปยศที่สุด	 อันนับได้ว่า

เป็นการเหยียดหยามคนไทยทั้งชาติ”(ชนิดา	

พรหมพยัคห์	 เผือกสม	 2546:	 254-255)	

และนำาไปสู่การล้อมปราบฆ่าผู้ชุมนุมโดย

กลุ่มทหาร	 ตำารวจและกลุ่มอนุรักษ์นิยมอย่าง

รุนแรงในที่สุด	ส่วนเหตุการณ์จลาจลเดือน

พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2535	 มีความคล้ายคลึง

กับการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	

2516	 แต่แนวคิดชาตินิยมไม่ปรากฏเด่นชัด

ในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้	ธงชาติที่ปรากฏจึง

เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่สำาคัญประกอบการ

ชุมนุมทางการเมืองมากกว่าจะเน้นย้ำาความ

รักชาติโดยตรง	

	 โดยสรุปแล้วบทบาทของธงชาติ

ไทยล้วนมีแนวคิดชาตินิยมปัจจัยที่สำาคัญซึ่ง

แนวคิดชาตินิยมนั้นก็ยังได้ยึดโยงกับสถาบัน

ต่างๆ	 ในสังคม	 จนนำาไปสู่เหตุการณ์ต่างๆ	

ที่ปรากฏอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ไทยร่วม

สมัยอย่างเด่นชัด	 ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์

ที่สำาคัญในสังคมซึ่งในบริบทศิลปะร่วมสมัย

ในประเทศไทยพบว่ามีศิลปินหลายคนใช้

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยมาสร้างสรรค์ผล

งานศิลปะโดยหยิบยืมภาพลักษณ์ของธงชาติ

ไทยมาจัดวางในผลงาน	 ศิลปินเหล่านี้สร้าง

ผลงานในลักษณะที่ใช้สัญลักษณ์ของธงชาติ

ไทยตามปัจจัยทางสังคมและความเคลื่อนไหว

ทางการเมือง	ณ	ห้วงเวลานั้น	ๆ

	 ผลงานของศิลปินไทยที่นำาสัญลักษณ์

ของธงชาติไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์อาทิ	

•	 ลาวัลย์	อุปอินทร์ฃ

•	 โชคชัย	ตักโพธิ์

•	 มณเฑียร	บุญมา

•	 ทวี	รัชนีกร

•	 ประเทือง	เอมเจริญ

•	 กัญญา	เจริญศุภกุล

•	 พิษณุ	ศุภนิมิตร

•	 อำานาจ	เย็นสบาย

•	 สินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย

•	 เกียรติศักดิ์	ผลิตาภรณ์

•	 คามิน	เลิศชัยประเสริฐ

•	 สุวิชาญ	เถาทอง

•	 สุรสิทธิ์	เสาว์คง

•	 ไพรวัลย์	ดาเกลี้ยง

•	 พิชิต	ไปแดน

•	 ชาติชาย	ปุยเปีย

•	 ญาณวิทย์	กุญแจทอง

•	 ทินกร	กาษรสุวรรณ

•	 ทิพเนตร์	แย้มมณีชัย

•	 เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล

•	 สุรพล	แสนคำา

•	 เทอดศักดิ์	พลซา

•	 พิทักษ์	ปิยะพงษ์

•	 นที	อุตฤทธิ์

•	 นพไชย	อังควัฒนะพงษ์

•	 มานิตย์	ศรีวานิชภูมิ

•	 อิ๋ง	กาญจนะวณิชย์

•	 สันติ	ทองสุข

•	 มนตรี	เติมสมบัต

•	 เอกวัฒน์	เสน่ห์พูด

•	 สรรเสริญ	มิลินทสูตร

•	 อำาฤทธิ์	ชูสุวรรณ

•	 วสันต์		สิทธิเขตต์

•	 สาครินทร์	เครืออ่อน	

•	 สุธี	คุณาวิชยานนท์	

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 								นเิทศสยามปรทิศัน	์	

 

	 ผลงานของศิลปินเหล่านี้ไม่เพียงมี

ความสำาคัญในบริบทของศิลปะร่วมสมัย

เท่านั้น	หากแต่ยังมีความสำาคัญทั้งทางด้าน

วัฒนธรรม	สังคมและการเมืองอีกทั้งยังเป็น

บทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สำาคัญโดย

มิได้จารึกเป็นตัวอักษรแต่ถ่ายทอดออกมา

เป็นผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยอย่างหลาก

หลาย		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

•	 รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มี

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยเป็นส่วน

ประกอบ	ในผลงาน

•	 แบ่งประเภทงานศิลปะที่มีสัญลักษณ์

ของธงชาติไทยตามทฤษฎีที่ได้เลือก	

มาทำาการศึกษา

•	 วิเคราะห์และประเมินคุณค่าผลงาน	

ศิลปะที่มีสัญลักษณ์ของธงชาติไทย

ขอบเขตของวิจัย

•	 ผลงานศิลปะที่นำามาศึกษาเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ในสาขาทัศนศิลป์ร่วมสมัย

•	 รวบรวมและศึกษาเฉพาะผลงานของ	

ศิลปินที่มีชื่อเสียง	 20	 ท่าน	 ประกอบ

ไปด้วย

•	 โชคชัย	ตักโพธิ์,

•	 ประเทือง	เอมเจริญ

•	 กัญญา	เจริญศุภกุล

•	 พิษณุ	ศุภนิมิตร

•	 อำานาจ	เย็นสบาย

•	 สินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย

•	 เกียรติศักดิ์	ผลิตาภรณ

•	 สุวิชาญ	เถาทอง

•	 สุรสิทธิ์	เสาว์คง

•	 พรวัลย์	ดาเกลี้ยง

•	 เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล

•	 เทอดศักดิ์	พลซา

•	 ที	อุตฤทธ

•	 นพไชย	อังควัฒนะพงษ์

•	 มานิตย์	ศรีวานิชภูมิ

•	 สันติ	ทองสุข

•	 วสันต์	สิทธิเขตต

•	 สาครินทร์	เครืออ่อน

•	 สุธี	คุณาวิชยานนท์

•	 ศึกษาผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณ์ของ

ธงชาตไิทยในรปูแบบธงไตรรงค์เทา่นัน้

•	 ศึกษาผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณ์ของ

ธงชาติไทยที่สร้างขึ้นหลังเหตุการณ์	

14	 ตุลาคม	 2516	 จนถึงช่วงปี	 พ.ศ.	

2551(แตจ่ะไมท่ำาการวเิคราะหผ์ลงาน

กลุ่มแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย)

ขั้นตอนการทำาวิจัย

•	 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บธ งช าติ ไ ทยแนวคิ ด

ช า ติ นิ ย ม แ ล ะ ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ ที่ มี

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยที่สร้างขึ้น

หลังเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	

จนถึงช่วงปี	พ.ศ.	2551

•	 นำาข้อมูลทั้งหมดมาทำาการศึกษาเพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์

ระหว่างธงชาติไทย	 แนวคิดชาตินิยม

และศิลปะร่วมสมัยไทย	

•	 จำาแนกประเภทผลงานศิลปะที่นำามา

ศึกษาเพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณค่า

•	 สรุปผลการศึกษา

   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

•	 เป็นผลงานทางวิชาการที่รวบรวม	 ศึกษา

และวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มี

สัญลักษณ์ของธงชาติไทย

•	 เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของผลงาน

ศิลปะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการความเป็น

ชาติและชาตินิยม

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
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•	 เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างศิลปะกับ

องค์ความรู้ด้านอื่นๆ	ซึ่ ง เป็นบริบทที่

สำาคัญในการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย	ตลอด

จนก้าวไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในด้าน

ต่างๆ	ของสังคมให้มากขึ้น	

ระเบียบการวิจัย

	 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิ ง

คุณภาพโดยรวบรวมข้อมูลจากตำาราวิชาการ	

นิตยสาร	วารสาร	สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลออนไลน์จาก

ระบบอินเทอร์เน็ต	เพื่อนำามาทำาการศึกษา

ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีสัญลักษณ์ของ

ธงชาติไทยจากนั้นทำาการจำาแนกประเภทและ

วิเคราะห์	 	 และนำาไปสู่การประเมินคุณค่าที่มี

ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและสังคมไทย

สรุปผลการวิจัย 

	 ธงชาติเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่ถูกนำา

ไปใช้ในบริบทของศิลปะสาขาทัศนศิลป์อย่าง

เข้มข้นในโลกศิลปะตะวันตก	 (Western	Art)	

พบตัวอย่างผลงานที่นำาสัญลักษณ์ของธงชาติ

มาใช้อย่างเด่นชัดเช่นผลงานแฟร์ดีนองด์	

วิคตอร์	 เออแฌน	 เดอลาครัวซ์	 (Ferdinand			

Victor	 Eugène	Delacroix)	ชื่อ	 	“เสรีภาพนำา

ประชาชน”	 หรือ	 “Liberty	 Leading	 the	

People”	 (ภาพที่	 1)	 ได้ปรากฏภาพลักษณ์

ของธงชาติสามสีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมา

ใช้เป็นสัญลักษณ์อันสำาคัญในการสื่อสาร

ถึงเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหว

ทางการ เมื อง ในห้ ว งสมัยปี1830	ของ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งธงชาติสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสที่ปรากฏแสดงถึงอำานาจอันสูงสุดของ

ประชาชนและชัยชนะแห่งเสรีภาพที่เหนือการ

กดขี่แบบเผด็จการ	 และยังถือเป็นการปลุก

เร้าความรักชาติอย่างตรงไปตรงมา	 (Rose-

Marie	 and	 Rainer	 Hagen	 1995:	 571)	

ผลงานดังกล่าวเป็นเสมือนการบันทึกเรื่อง

ราวทางประวัติศาสตร์ผ่านผลงานทางทัศน

ศิลป์อย่างทรงพลัง	 ธงชาติฝรั่งเศสแสดงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างชาตินิยมกับการปฏิวัติ

ทางการเมืองอย่างโดดเด่น

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

ภาพที่	1	การใช้ธงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสในผลงานจิตรกรรม	“Liberty	Leading	the	People”
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สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

ในขณะที่ผลงานจิตรกรรมผสม	“ธงสามผืน”	

หรือ	“Three	Flag”	(1958)	(ภาพที่	2)	ของ	

Jasper	 Johns,	 Jr.	 ศิลปินยุคสมัยใหม่ที่ใช้

ธงชาติอเมริกัน(American	 Flag	 :	 The	 Stars	

and	 Stripes)	 สร้างสรรค์ภาพธงชาติอันน่า

ฉงน	3	ผืนซ้อนกัน	และไม่ได้แสดงภาพจำาลอง

เหตุการณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวใดๆ		แมกซ์			

อิมดาร์ห	(Max	Imdahl)	นักประวัติศาสตร์ศิลป์

ชาวเยอรมันได้ตั้งคำาถามว่า	“นี่คือธงหรือ

จิตรกรรมรูปธงกันแน่	?”	และ	“นี่คือจิตรกรรม

รูปธงหรือเป็นแค่ภาพ?”	 (Volker	 Geb-

hardt	1998:	198)	ศิลปินเปลี่ยนสัญลักษณ์

ของธงชาติให้กลายเป็นภาพผลงานที่สะท้อ

นความซซากสังคมแบบวัฒนธรรมประชา

นิยม	 (Pop	 Culture)	 ที่ลัทธิชาตินิยมกลาย

เป็นเรื่องที่ถูกกล่าวอ้างอย่างเป็นประจำาใน

ยุคสมัยนั้น	เมื่อกลับมาพิจารณาธงชาติไทย

ที่ปรากฏในผลงานศิลปะแล้วจะพบว่าผล

งานของกลุ่มแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย

ในช่วง	 พ.ศ.	 2516-2519	 เป็นกลุ่มแรก

ที่มีผลงานศิลปะที่ปรากฏธงชาติไทยอย่าง

ชัดเจน	 ผลงานในกลุ่มนี้ศิลปินนำาเสนอใน

รูปแบบตัดทอนรูปทรงโดยเน้นภาพลักษณ์ที่

คล้ายกับผลงานกลุ่มศิลปะเพื่อการเมืองของ

ประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยม	ศิลปินนำา

ข้อมูลการสร้างสรรค์มาจากภาพถ่ายนิตยสาร	

ภาพที่	2	ภาพลักษณ์ธงชาติอเมริกัน	3	ผืนของผลงานชื่อ	“Three	Flag”	”

บทบันทึก	และความทรงจำาจากการเข้าร่วม

ชุมนุมเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2516	

และก่อนเหตุการณ์	6	ตุลาคม	พ.ศ.	2519	มา

เป็นแรงบันดาลใจ	 โดยที่ภาพของธงชาติไทย

เป็นสื่อในการสะท้อนชาตินิยมที่เกี่ยวเนื่อง

กับความเป็นไปทางการเมืองอย่างเข้มข้นใน

ห้วงเวลานั้น

	 สำ าหรับผลงานศิลปะร่ วมสมัยที่

ปรากฏสัญลักษณ์ธงชาติไทยอันเป็นสิ่งสำาคัญ

ที่สุดในการวิจัยนี้ได้คัดเลือกศิลปินจำานวน	

20	ท่านได้มาทำาการศึกษาได้แก่

•	 โชคชัย	ตักโพธิ์

•	 ประเทือง	เอมเจริญ

•	 กัญญา	เจริญศุภกุล

•	 พิษณุ	ศุภนิมิตร

•	 อำานาจ	เย็นสบาย

•	 สินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย

•	 เกียรติศักดิ์	ผลิตาภรณ

•	 สุวิชาญ	เถาทอง

•	 สุรสิทธิ์	เสาว์คง

•	 พรวัลย์	ดาเกลี้ยง

•	 พิชิต	ไปแดน

•	 เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล

•	 เทอดศักดิ์	พลซา

•	 ที	อุตฤทธ

•	 นพไชย	อังควัฒนะพงษ์
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•	 มานิตย์	ศรีวานิชภูมิ

•	 สันติ	ทองสุข

•	 วสันต์	สิทธิเขตต

•	 สาครินทร์	เครืออ่อน

•	 สุธี	คุณาวิชยานนท์

	 ซึ่ งประกอบไปด้วยผลงานศิลปะ

ของแต่ละท่านที่มีจำานวนไม่เท่ากันรวม	63	

ชิ้น	การวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มี

สัญลักษณ์ธงชาติไทยครั้งนี้ได้ใช้ทฤษฎีจุด

มุ่งหมายของการสร้างสรรค์ของศิลปินตาม

หลักทฤษฎีของ	 เอ็ดมันด์	 เบิร์ก	 เฟลด์แมน	

(Edmund	 Burke	 Feldman)	 ประกอบในการ

วิเคราะห์ทางด้านรูปแบบการสร้างสรรค์อัน

ประกอบไปด้วย	ผลงานแบบ	Formalism	หรือ

อาจจะนิยามว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม	

ศาสตราจารย์อิทธิพล	 ตั้งโฉลก	 ได้อธิบาย

เกี่ยวกับฟอร์มอลลิสม์เอาไว้อย่างละเอียดว่า

เป็นกลุ่มของศิลปินที่นักวิจารณ์เชื่อว่าพวกเขา

นั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์ศิลปกรรม

ที่ เป็นผลผลิตทางสุนทรียภาพที่มีรูปแบบ

สมบูรณ์ทั้งทางรูปทรง	โครงสร้างและองค์ประ

กอบทุกๆส่วนต้องมีความประสานสัมพันธ์

กันอย่างมีระเบียบลงตัวพอดิบพอด	ีเป็นความ

งดงามที่เป็นมาตรฐานสากลแห่งจักรวาล

เลยทีเดียว	 นักวิจารณ์ที่มีความเชื่อในกลุ่มนี้

จะชื่นชมยินดีกับความงามทางรูปทรงที่เกิด

จากการใช้ภาษาแห่งทัศนศิลป์	 นั่นคือ	 ทัศน

ธาตุ	 และกลยุทธ์แห่งการใช้ภาษานี้ได้อย่าง

ยอดเยี่ยมทั้งการสร้างรูปทรง	 กำาหนดที่ว่าง

ไปจนถึงขนาด	 ตำาแหน่ง	 สัดส่วน	 และจังหวะ

ลีลาได้อย่างไม่มีที่ติ	 ศิลปินกลุ่มนี้จะทำางาน

อย่างเป็นระบบ	เป็นแบบแผนของตัวเองอย่าง

ชัดเจน	พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ความบังเอิญ

และสิ่งภายนอกที่ไม่มีสุนทรียภาพเข้ามารบ	

กวนซึ่งย่อมรวมทั้งฝีมือ	ทักษะและเทคนิคที่

ประณีตละเอียดอ่อนและชัดเจนจะเป็นปัจจัย

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

สำาคัญที่ทำาให้เกิดความงามบริสุทธิ์สมบูรณ์	

หลักสำาคัญคือ“การรับรู้ทางสุนทรียภาพขึ้น

อยู่กับรูปทรงที่มองเห็น”...(อิทธิพล	 ตั้งโฉลก	

2550:	79)	

	 เมื่อนำาทฤษฎีฟอร์มอลลิสม์หรืออาจ

จะเรียกว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามมา

จัดประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณ์ธงชาติ

ไทยของศิลปินร่วมสมัยของไทยที่นำามาศึกษา

แล้ว	 ประกอบไปด้วยผลงานศิลปะของศิลปิน

ดังกล่าวต่อไปนี้	คือ	

•	 โชคชัย	ตักโพธิ์

•	 ประเทือง	เอมเจริญ

•	 พิษณุ	ศุภนิมิตร

•	 สินธุ์สวัสดิ์				ยอดบางเตย

•	 เกียรติศักดิ์	ผลิตาภรณ์

•	 สุวิชาญ	เถาทอง

•	 สุรสิทธิ์	เสาว์คง

•	 ไพรวัลย์	ดาเกลี้ยง

•	 พิชิต	ไปแดน	

(ภาพที่	3),	เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล	และเทอด

ศักดิ์	พลซา	
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				ภาพที่	3	พิชิตไปแดน,	

“ทุกวัฒนธรรมชายแดนใต้

อยู่ร่วมกันได้ด้วยพระบารมี”,	

สีอะคริลิค,	ขนาด	175	x	230	ซ.ม.	(2542)

(รางวัลที่	 2	 การประกวดจิตรกรรมเฉลิม	

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราช	พิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	6	รอบ,	2542.)

ศิลปินจัดองค์ประกอบภาพอย่าง

ลงตัวด้วยการสร้างจุดเด่นและจุด

รองซึ่งการนำาธงชาติไทยวางในจุด

เด่นและจุดรองของภาพเป็นการ

เน้นยำ้าความสำาคัญของธงชาติไทย

ในผลงานและยังเป็นสิ่งที่สื่อสารถึง

เนื้อหาที่ เกี่ ยวข้องได้อย่างชัดเจน

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

ผลงาน	 Expressivism	 (แบบเอ็กซ์เพรส		

สิวิสม์)	หรือศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์

ความรู้สึกเป็นกลุ่มศิลปินที่มีแนวทางการ

สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่เน้นการแสดงออก

ประจักษ์เชิงอารมณ์สะเทือนใจที่รุนแรงผล

งานของศิลปินในกลุ่มนี้ดูจะมีแนวทางที่ขัด

แย้งและตรงข้ามกับศิลปินฟอร์มอลลิสม์

ศาสตราจารย์อิทธิพล	ตั้งโฉลก	ได้อธิบาย

เกี่ยวกับเอ็กซ์เพรสสิวิสม์ไว้อย่างละเอียดว่า

	 ...ประเด็นของความงามกินความ

หมายครอบคลุมทั้งการแสดงออกถึง	“ความ

รู้สึกสะเทือนใจ”	และ	“ความคิดสูงที่ยก

ระดับจิตใจของผู้ดู”...สุนทรียภาพนั้นต้อง

มีคุณสมบัติครบถ้วนพร้อมทั้ งความงาม	

อารมณ์	 ความรู้สึก	 และเนื้อหาที่ก่อให้เกิด

ผลลัพธ์ที่ดีงามต่อจิตใจของผู้ดูด้วย...	

(อิทธิพล	ตั้งโฉลก	2550:	92)

  

	 ...คือลัทธิแห่งยุคโมเดอร์นนิสม์ที่

แยกตัวออกไปเน้นการแสดงออกทางอารมณ์

ความรู้สึกอย่างชัดเจน	 โดยการปฏิเสธความ

ประณีต	 ละเอียดอ่อน	 ของความงามทางรูป

ทรงและเทคนิค	 ฝีมือ	 ศิลปินที่มีความเชื่อใน

กลุ่มนี้สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะที่ทำาตรง

กันข้าม	 ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการต่อต้านและ

เป็นปฏิปักษ์กับสุนทรียภาพ.

	 ..การหยอด	หยด	 เท	ลาด	สาดสี	ลง

บนผืนผ้าใบหรือการปาด	 ป้าย	 ด้วยแปรง

ขนาดใหญ่ไปจนถึงการใช้มือละเลงสี...เป็นก

ระบวนการที่ต้องกระทำาไปด้วยความรวดเร็ว

ฉับพลันจนไม่เปิดโอกาสให้ใช้สมองและความ

คิดเชิงเหตุผล	 แต่ศิลปินต้องใช้ใจและอารมณ์	

ความรู้สึก	 อันเป็นปัญญาญาณ	 (Intuition)	

ตอบโต้กับปรากฏการณ์ทางเทคนิคที่กำาบัง

เกิดขึ้นอย่าง	“อัตโนมัติ”	จากจิตไร้สำานึก...	
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(อิทธิพล	 ตั้งโฉลก	 2550:	 98-99)	 เมื่อนำา

ทฤษฎีเอ็กซ์เพรสสิวิสม์หรืออาจจะเรียกว่า

ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกมาจัด

ประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณ์ธงชาติ

ไทยของศิลปินร่วมสมัยของไทยที่นำามาศึกษา

แล้ว	 จะประกอบไปด้วยผลงานศิลปะของดัง

กล่าวต่อไปนี้	คือ	กัญญา	เจริญศุภกุล,	อำานาจ	

เย็นสบาย	และสันติ	ทองสุข	(ภาพที่	4)

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

ศิ ลปินทิ้ ง รอยฝี แปรงอย่ า ง

หยาบๆ	 เพื่อให้เกิดลายเส้นที่

เน้นความเคลื่อนไหวและส่งผล

ต่อความรู้สึกสะเทือนอารมณ์

ต่อผู้ดู 	ศิลปินไม่ต้องการนำา

เสนอความงามแบบสมบูรณ์	

แต่นำาเสนออารมณ์ความรู้สึก

ที่รุนแรงผ่าน	 Visual	 Element	

(ทัศนธาตุ)

ภาพที่	4	สันติ	ทองสุข,	

“เราสู้ตาย”,สีนำ้ามัน,	

ขนาด	60	x	80	ซม.	(2540)

ผลงานแบบอินสตรูเมนทัลลิสม ์

	 Instrumentalism	หรือศิลปะเป็น

ภาษาแห่งความคิด	เป็นศิลปะที่ใช้ประเด็น

ความคิดเป็นตัวสื่อสารนั้นไม่ได้จำากัดรูป

แบบการแสดงออกเท่าใดนัก	ศิลปินอาจ

จะนำ า เสนอในรูปของผลงานจิตรกรรม	

ประติมากรรม	 ภาพพิมพ์	 หรือสื่อผสมอื่นๆ	

ก็ได้	ทั้งนี้เพราะรูปแบบผลงานประเภทนี้ไม่ใช่

ตัวบ่งชี้ถึงสาระของตัวผลงาน	หากแต่สำาคัญที่

ประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารมากกว่าสนใจใน

รูปแบบการแสดงออกทางศิลปะ	ความคิดเป็น

เครื่องจักรสำาคัญของการทำางานศิลปะและ

เป็นสิ่งสำาคัญที่สุดของผลงาน	การวางแผน

และการตัดสินใจทั้งหมดถูกทำาล่วงหน้า	 และ

การปฏิบัติงานก็เป็นเพียงการทำาพอเป็นพิธี

เท่านั้น	(อิทธิพล	ตั้งโฉลก	2550:	101)	ดัง

นั้นสารัตถะของผลงานศิลปะกลับมิใช่ตัวของ

วัตถุศิลปะ	(Art	Object)	แต่เป็นประเด็นความ

คิดที่ได้เกิดขึ้นกับผู้ดูเป็นสาระที่แท้จริงของ

ผลงาน	เมื่อนำาทฤษฎีแบบอินสตรูเมนทัลลิสม์

หรืออาจจะเรียกว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความ

คิดมาจัดประเภทผลงานศิลปะที่มีสัญลักษณ์

ธงชาติไทยของศิลปินร่วมสมัยของไทยที่นำา

มาศึกษาแล้วจะประกอบไปด้วยผลงานศิลปะ

ของศิลปินดังกล่าวต่อไปนี้คือนที	อุตฤทธิ์ 	

นพไชย	อังควัฒนะพงษ์		มานิตย์	ศรีวานิชภูมิ	

(ภาพที่	5)	วสันต์	สิทธิเขตต์,	สาครินทร์	เครือ

อ่อน	และสุธี	คุณาวิชยานนท์	
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ภาพที่	5	ผลงานชุด	“พิ้ง	ขาว	นำ้าเงิน”	

ของมานิตย์	ศรีวานิชภูมิ		

เทคนิคภาพถ่ายสี	c	print	(2548)

	 จากการวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วม

สมัยที่มีสัญลักษณ์ธงชาติไทยด้วยทฤษฎีจุด

มุ่งหมายของการสร้างสรรค์ของศิลปินจะ

สามารถแบ่งกลุ่มตามรายชื่อของศิลปินที่นำา

มาศึกษา	ตามตารางที่	1	นี้

ศิลปินใช้เทคนิคถ่ายภาพเป็น

เครื่องมือในการสื่อสารแนวความ

คิดมากกว่าเน้นการนำาเสนอด้าน

สุนทรียะของรูปทรงผลงานที่ปรากฏ

จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองแนว

ความคิดของศิลปินเป็นหลัก

ตารางที่	1	การแบ่งประเภทผลงานตามทฤษฎีจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ของศิลปิน

ประเภทผลงานตาม

ทฤษฎีจุดมุ่งหมายของ

การสร้างสรรค์ของศิลปิน

ฟอร์มอลลิสม์

(Formalism)

เอ็กซ์เพรสสิวิสม์

(Expressivism)

อินสตรูเมนทัลลิสม์

(Instrumentalism)

 

รายชื่อของศิลปิน

ที่นำามาศึกษา

โชคชัย	ตักโพธิ์ กัญญา	เจริญศุภกุล นที	อุตฤทธิ์

ประเทือง	เอมเจริญ อำานาจ	เย็นสบาย นพไชย	อังควัฒนะพงษ์

พิษณุ	ศุภนิมิตร สันติ	ทองสุข มานิตย์	ศรีวานิชภูมิ

สินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย วสันต์	สิทธิเขตต์

กียรติศักดิ์	ผลิตาภรณ์ สาครินทร์	เครืออ่อน

วิชาญ	เถาทอง สุธี	คุณาวิชยานนท์

สุรสิทธิ์	เสาว์คง

ไพรวัลย์	ดาเกลี้ยง

พิชิต	ไปแดน

เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล

เทอดศักดิ์	พลซา

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
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 เมื่อนำาสมมุติฐานในการจัดประเภท

ของการใช้ธงชาติไทยในบริบทที่สัมพันธ์กับ

ปัจจัยภายนอก	 มาทำาการวิเคราะห์ผลงาน

ศิลปะร่วมสมัยที่มีสัญลักษณ์ธงชาติไทยโดย

จัดแบ่งออกเป็น	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 เทิดพระ

เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	ผลงานใน

แนวนี้ศิลปินแสดงออกถึงการเคารพเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมา	

การใช้ธงชาติไทยในผลงานประเภทนี้มัก

ใช้คู่กับสัญลักษณ์ที่เกี่ยวโยงกับสถาบันพระ

มหากษัตริย์ด้วย	 	 เช่น	ธงสีเหลืองอันเป็นธง

สัญลักษณ์ประจำาพระองค์ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ตราสัญลักษณ์ประจำาพระองค์	

พระบรมฉายาลักษณ์	 และการใช้ธงขนาดเล็ก

ที่มีตัวอักษรไทย	“ทรงพระเจริญ”	(ภาพที่	6)

 

								ภาพที่	6	สุวิชาญ	เถาทอง,	“รอรับเสด็จ”

เทคนิคผสม	ขนาด	139	x	279	ซม.	

(รางวัลที่	1	การประกวดจิตรกรรม

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ	60	พรรษา,	2530)

ศิลปินนำาภาพการรับเสด็จพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นข้อมูลการ

สร้างสรรค์โดยที่มีธงชาติขนาดเล็ก

ที่มีตั วอักษรไทย“ทรงพระเจริญ”

เป็นส่วนประกอบหลักในการเล่าเรื่อง

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

ศิลปินนำาภาพการรับเสด็จพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นข้อมูลการสร้างสรรค์โดยที่

มีธงชาติขนาดเล็กที่มีตัวอักษรไทย“ทรง

พระเจริญ”เป็นส่วนประกอบหลักในการเล่า

เรื่องศิลปินสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมา

ในแนวทางเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหา

กษัตริย์ไทย	 มีแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา

ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักอย่างหนึ่งของสังคม

ไทย	ลักษณะของผลงานศิลปะที่จัดอยู่ ใน

กลุ่มประเภทนี้มีเนื้อหาที่แสดงถึงการแสดง

ความจงรักภักดีต่อพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ	พระบรม

ราชินีนารถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อ

ประชาชนชาวไทย	ศิลปินส่วนใหญ่สร้างภาพ

ผลงานให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบัน

พระมหากษัตริย์กับประชาชนในชาติทุก

ชนชั้นซึ่งผลงานในลักษณะแบบนี้มักอยู่ใน

แวดวงของการประกวดศิลปกรรมเทิดพระ

เกียรติมากกว่าที่ศิลปินจะสร้างผลงานกันขึ้น

โดยปราศจากเงื่อนไขทางสังคม	..
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						ภาพที่	7	ไพรวัลย์	ดาเกลี้ยง,	“ทรงพระ

เจริญ”	สีฝุ่น			ขนาด145	x	200	ซม.	

(รางวัลที่	3	การประกวดจิตรกรรม

เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	

เนื่องใน	วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ		60	พรรษา,	2530)

ศิลปินนำาธงประจำาพระองค์	(ธงสี

เหลือง)และพระบรมฉายาลักษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาใช้ควบคู่ไปกับธงชาติไทยขนาด

เล็ กที่ มี ตั ว อั กษร ไทย 	“ทรงพระ

เจริญ”มาเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยง

ไปถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเทิดพระ

เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

	 ขอบเขตสำาหรับเนื้อหาในผลงาน

ประเภทนี้คือการนำาเสนอในแง่มุมของความ

ดี	 ความงาม	 ความบริสุทธิ์	 และความเคารพ

เทิดทูนที่พึงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ทั้งนี้เพราะจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์นั้น

ก็เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ประชาชน

ชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 ธงชาติ

ไทยที่ปรากฏอยู่ในผลงานจึงไม่เพียงแต่เป็น

ตัวแทนของชาติไทยเท่านั้น	 หากแต่ยังมีภาพ

ตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์ทับซ้อน

กับบริบทของชาตินิยมรวมอยู่ด้วย	(ภาพที่	7)

	 การใช้ธงชาติไทยในผลงานประเภท

นี้จึงไม่วิพากษ์วิจารณ์ในด้านลบ(Negative)	

ซึ่งทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจร่วมกันใน

บริบทสังคมไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์

เป็นสิ่งสำาคัญของโครงสร้างการปกครอง

ที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของ

ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	

ผลงานในประเภทนี้จะประกอบไปด้วยผล

งานศิลปะของศิลปินดังกล่าวต่อไปนี้	 คือ

เกียรติศักดิ์	 ผลิตาภรณ์,	 สุวิชาญ	 เถาทอง	

(ภาพที่	 6)	 สุรสิทธิ์	 เสาว์คง,	 ไพรวัลย์	 ดา

เกลี้ยง	 (ภาพที่	 7)	พิชิต	 ไปแดน	 เทิดเกียรติ	

หวังวัชรกุล	 และเทอดศักดิ์	 พลซา	 สะท้อน

ประเด็นความเป็นชาติในสังคมไทย	 ศิลปินที่

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้ธงชาติไทยเป็น

ตัวสื่อสารถึงแนวคิดชาตินิยมที่ถูกบ่มเพาะ

ขึ้นในสังคมไทย	ศิลปินได้นำาภาพและความ

หมายของธงชาติไทยมาใช้ในผลงานเพื่อมุ่ง

หวังสื่อสารประเด็นความเป็นชาติ	 ซึ่งอาจจะ

เป็นการตั้งคำาถามสภาวะของชาติไทยที่กำาลัง

เป็นอยู่หรืออาจจะแสดงถึงชาตินิยมที่มีรูป

แบบอันหลากหลายซุกซ่อนอยู่ในสังคมไทย

อย่างแนบเนียน
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ภาพที่	8	นที	อุตฤทธิ์

“Yellow		flag	with	olive	green	sky”	

สีน้ำามัน	ขนาด	225	x	195	ซม.	(2551)

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

ภาพที่	 8	 ศิลปินบิดเบือนแถบสีของธงชาติไทยให้ต่างจากปกติเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ชาตินิยม

ในปัจจุบันที่เกี่ยวโยงกับสถานการณ์ทางสังคมและการเมือง	 ณ	 ห้วงเวลานั้น	 โดยเฉพาะ

ปรากฏการณ์ความนิยมเสื้อสีเหลืองของกลุ่มผู้สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพที่	9	สุธี	คุณาวิชยานนท์,	“ภาพร่างห้อง	

ปลูกฝัง”		ไม่ทราบเทคนิค	(2548) ประชาชนชาวไทยยืนตรงเคารพเพลง

ชาติตามรัฐนิยมสมัยจอมพล	ป.	พิบูล

สงคราม	พ.ศ.2483	 เป็นการปลูกฝัง

สำานึกชาตินิยมด้วยการสร้างพิธีกรรม

ศิลปินจำ าลองห้องมืดที่มี แสงไฟสี

ธงชาติไทยแล้วดับลงทันทีผู้ดูจะจดจำา

ภาพธงชาติไทยนั้นในความทรงจำา	

เสมือนการปลูกฝังสำานึกชาตินิยมผ่าน

สัญลักษณ์ธงชาติไทย
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ภาพที่	10	กัญญา	เจริญศุภกุล	

“ธง-พฤษภาคม	2535	No.	2”	

สีอะคริลิค,	ขนาด	90	x	160	ซม.(2535)

ประชาชนโบกธงชาติไทยท่ามกลาง

ผู้ชุมนุมบนถนนราชดำาเนินกลางใน

เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2535	

 

 

เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพธงชาติเปื้อน

เลือดของนายจิระ	บุญมากผู้เสียชีวิต

จากการถูกทหารยิงในเหตุการณ์	 14	

ตุลาคม	 พ.ศ.	 2516	 มีความคล้าย

กับรอยฝีแปรงหยาบๆในผลงานงาน	

“ธง-พฤษภาคม	2535	No.	2”	 และ	

“ประชาชนในเดือนตุลาคม	 2516”	

เป็นอย่างมาก

                                                                                               

ภาพที่	11	อำานาจ	เย็นสบาย	

“ประชาชนในเดือนตุลาคม	2516”	

สีนำ้ามัน,	ขนาด	98	x	148	ซม.	(2528)

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

	 สัญลักษณ์ธงชาติไทยในผลงานของ

ประเภทนี้เป็นรหัสที่นำาไปสู่เนื้อหาของผลงาน

อย่างที่ไม่สลับซับซ้อนโดยที่มีปัจจัยที่สำาคัญ

คือประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวทางการ

เมืองของประเทศไทยเป็นพื้นฐานในการ

ตีความชาตินิยมที่เป็นมายาคติของสัญลักษณ์

ธงชาติไทยถูกผูกโยงเข้ากับการร่วมต่อสู้ของ

ประชาชนในการเคลื่อนไหวทางการเมือง	 ถึง

แม้ว่าชาตินิยมจะมิได้เป็นปัจจัยสำาคัญในการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองในบางกรณี	 อาทิเช่น	

เหตุการณ์จลาจลเดือนพฤษภาคม	2535	แต่

เมื่อศิลปินนำาสัญลักษณ์ของธงชาติไทยซึ่ง

เป็นภาพตัวแทนของความเป็นชาติไทยมา

มาสร้างสรรค์ผลงาน	 ก็ถือว่าเป็นการผสาน

กันระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ	 ลัทธิ

ชาตินิยม	และการเมืองอย่างลงตัวที่สุด
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	 ผลงานในประเภทนี้จะประกอบไป

ด้วยผลงานศิลปะของศิลปินดังกล่าวต่อไป

นี้	 คือ	 โชคชัย	 ตักโพธิ์,	 ประเทือง	 เอมเจริญ	

(ภาพที่	 11),	 กัญญา	 เจริญศุภกุล	 (ภาพ

ที่	 12),	 พิษณุ	 ศุภนิมิตร,	 อำานาจ	 เย็นสบาย	

(ภาพที่	13)	และสินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย

 
ตารางที่	2	การแบ่งประเภทของการใช้ธงชาติไทยในบริบทของชาตินิยม

ประเภทของการใช้ธงชาติ

ไทยในบริบทชาตินิยม

เทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย

สะทอ้นประเดน็ความเปน็

ชาติในสังคมไทย

สะท้อนความเคลื่อนไหว

การเมืองภาคประชาชน

รายชื่อของศิลปิน

ที่นำามาศึกษา

เกียรติศักดิ์	ผลิตาภรณ์

สุวิชาญ	เถาทอง

สุรสิทธิ์	เสาว์คง

ไพรวัลย์	ดาเกลี้ยง

พิชิต	ไปแดน

เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล

เทอดศักดิ์	พลซา

นที	อุตฤทธิ์

นพไชย	อังควัฒนะพงษ์	

มานิตย์	ศรีวานิชภูมิ

สันติ	ทองสุข

วสันต์	สิทธิเขตต์

สาครินทร์	เครืออ่อน		

สุธี	คุณาวิชยานนท์

โชคชัย	ตักโพธิ์

ประเทือง	เอมเจริญ

กัญญา	เจริญศุภกุล

พิษณุ	ศุภนิมิตร

อำานาจ	เย็นสบาย	

สินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย

 ผลจากการวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีสัญลักษณ์ธงชาติไทยครั้งนี้ได้ใช้ทฤษฎีจุด

มุ่งหมายของการสร้างสรรค์ของศิลปินและสมมติฐานการใช้ธงชาติไทยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ

ชาตินิยมในสังคมไทยสามารถแสดงออกมาอย่างชัดเจนเป็นระบบตามตารางที่	3	ดังนี้

									จุดมุ่งหมายของการ		

การใช้						สร้างสรรค์ของ

ธงชาติไทยใน								ศิลปิน

บริบทของชาตินิยม

ฟอร์มอลลิสม์

(Formalism)

เอ็กซ์เพรสสิวิสม์

(Expressivism)

อินสตรูเมนทัลลิสม์

(Instrumentalism)

เทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย

เกียรติศักดิ์	ผลิตาภรณ์

สุวิชาญ	เถาทอง

สุรสิทธิ์	เสาว์คง

ไพรวัลย์	ดาเกลี้ยง

พิชิต	ไปแดน

เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล

เทอดศักดิ์	พลซา

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

	 จากการวิเคราะห์ผลงานศิลปะร่วม

สมัยที่มีสัญลักษณ์ธงชาติไทยด้วยสมมุติฐาน

ในการจัดประเภทของการใช้ธงชาติไทยใน

บริบทที่สัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกสามารถ

แบ่งกลุ่มตามรายชื่อของศิลปินที่นำามาศึกษา

ตามตารางที่	2



145

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								นเิทศสยามปรทิศัน	์	

 

									จุดมุ่งหมายของการ		

การใช้						สร้างสรรค์ของ

ธงชาติไทยใน								ศิลปิน

บริบทของชาตินิยม

ฟอร์มอลลิสม์

(Formalism)

เอ็กซ์เพรสสิวิสม์

(Expressivism)

อินสตรูเมนทัลลิสม์

(Instrumentalism)

สะทอ้นประเดน็ความเปน็

ชาติในสังคมไทย

สันติ	ทองสุข นที	อุตฤทธิ์

นพไชย	อังควัฒนะพงษ์

มานิตย์	ศรีวานิชภูมิ

วสันต์	สิทธิเขตต์

สาครินทร์	เครืออ่อน

สุธี	คุณาวิชยานนท์

สะท้อนความเคลื่อนไหว

ทางการเมืองภาค

ประชาชน

โชคชัย	ตักโพธิ์

ประเทือง	เอมเจริญ

พิษณุ	ศุภนิมิตร

สินธุ์สวัสดิ์	ยอดบางเตย

กัญญา	เจริญศุภกุล

อำานาจ	เย็นสบาย

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย

จากตารางที่	 3	 สามารถสรุปการวิเคราะห์ผล

งานศิลปะที่มีสัญลักษณ์ธงชาติไทยได้เป็น	 5	

กลุ่ม	คือ	

•	 ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ แ บ บฟ อ ร์ ม อ ล ลิ ส ม์ 	

(Formalism)	มีเนื้อหาเทิดพระเกียรติสถาบัน	

พระมหากษัตริย์	ไทย	ผลงานของศิลปินใน	

กลุ่มนี้มีรูปแบบการนำาเสนอที่เข้าใจง่ายมี

แรงบันดาลใจด้านรูปแบบจากสิ่งที่เกิดขึ้น

จริงโดยเนื้อหาในการนำาเสนอการเทิดพระ

เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมสอดคล้อง

กับรูปแบบที่เน้นให้ผู้ดูเกิดความเข้าใจอย่าง

ง่ายๆ	 เป็นผลงานที่แสดงออกในแง่มุมที่ดีงาม

เท่านั้น	 (Positive)	 จะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใดๆ

ในแง่มุมที่ตรงกันข้าม	ธงชาติไทยที่ปรากฏใน

ผลงานจะเป็นส่วนสนับสนุนแนวคิดเทิดพระ

เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่าง

ทรงประสิทธิภาพ

•	 ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ แ บ บฟ อ ร์ ม อ ล ลิ ส ม์

(Formalism)	ที่สะท้อนความเคลื่อนไหวทาง	

การเมืองภาคประชาชน	 ผลงานของศิลปิน

ในกลุ่มนี้มีรูปแบบการนำาเสนอที่เน้นรูปทรง

ที่ลดทอนจากความเป็นจริงอยู่ในระดับหนึ่ง	

แต่การลดทอนนั้นก็ยังคงสามารถสื่อสารถึง

ภาพตัวแทน	(Representation)	ของสิ่งที่มีจริง	

เช่น	ธงชาติไทย	อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย	ส่วน

ต่างๆ	 ของร่างกายของมนุษย์	 เป็นต้น	 ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ในการสื่อถึงเรื่องราวกันเกี่ยว

โยงกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองภาค

ประชาชนโดยที่ธงชาติไทยเป็นรหัสที่สำาคัญ

ในการสร้างสรรค์ผลงาน

•	 ผลงานศิลปะแบบเอ็กซ์ เพรสสิ วิ สม์ 	

(Expressivism)	ที่สะท้อนประเด็นความเป็น

ชาติในสังคมไทยผลงานของศิลปินในกลุ่มนี้

มีรูปแบบการนำาเสนอที่เน้นความเคลื่อนไหว

ทางทัศนธาตุที่เด่นชัด	 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง

กับเนื้อหาชาตินิยม	ศิลปินเลือกที่จะใช้วิธีการ
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ยังเป็นภาพตัวแทนของแนวคิดชาตินิยมไทย

อีกด้วย		จากการรวบรวมศึกษา	และวิเคราะห์

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย	

ทำาให้พบว่าจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ของ

ศิลปินกับประเด็นแนวคิดการใช้ธงชาติ

ไทยในบริบทชาตินิยมมีความสัมพันธ์และ

สามารถวิเคราะห์ได้เป็นหมวดหมู่ซึ่งความ

สัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปในลักษณะของ

ความบังเอิญ	 แต่เป็นจุดประสงค์ของศิลปินที่

ใช้ทัศนธาตุเพื่อแสดงออกให้สอดคล้องตาม

ปัจจัยของแนวเรื่องนั้นๆ	ธงชาติไทยจึงแปร

จากภาพสัญลักษณ์ไปสู่รหัสในการสื่อสาร

รหัสดังกล่าวมีหน้าที่ในการที่จะให้ผู้ดูเกิด

ความเข้าใจสาระของผลงาน	แม้ว่าผลงานของ

ศิลปินบางท่านจะออกมาในรูปแบบศิลปะ

กึ่งนามธรรมและศิลปะนามธรรม	แต่การ

ถอดรหัสของผลงานสามารถวิเคราะห์ได้จาก

การตีความจากสัญลักษณ์ของธงชาติไทย

นั่นเอง	สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วม

สมัยจึงไม่เป็นเพียงผลงานศิลปะที่นำาธงชาติ

ไทยมาปะติดไว้กับองค์ประกอบในภาพอย่าง

ไม่มีสาเหตุแต่เกิดจากการนำามายาคติของ

ธงชาติไทยมาใช้ในการเป็นภาพตัวแทนของ

ความเป็นชาติไทยให้ปรากฏเป็นรูปธรรม

อย่างเข้าใจได้ง่าย	 ผลงานของศิลปินที่นำามา

ศึกษาจึงมิได้กระทำาการอันละเมิดภาพลักษณ์

ของธงชาติไทยแต่มุ่งที่จะสร้างบริบทแวดล้อม

ให้เป็นส่วนสนับสนุนเนื้อหาที่ต้องการนำา

เสนอ	ทั้งนี้เพราะศิลปินมองธงชาติไทยเป็น

สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่การบอกเล่าเนื้อหา

ของผลงานเป็นสำาคัญ

	 สุดท้ายแล้วจะเห็นว่าบทบาทของผล

งานศิลปะที่ปรากฏสัญลักษณ์ธงชาติไทยนั้น

เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่อุดมไป

ด้วยสุนทรียภาพ	(Aesthetic)	อันซับซ้อน	ผล

งานดังกล่าวนี้ไม่เพียงธำารงไว้ซึ่งอำานาจของ
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สร้างภาพความรุนแรงและความเคลื่อนไหว

โดยใช้ทักษะทางการสร้างสรรค์ในการสร้าง

ภาพที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างตรงไปตรงมา

โดยที่ธงชาติไทยเป็นเสมือนสัญญะอันสำาคัญ

ในการเชื่อมโยงภาพที่ปรากฏกับแนวคิด

ชาตินิยมได้อย่างดี

•	 ผลงานศิลปะแบบเอ็กซ์ เพรสสิ วิ สม์ 	

(Expressivism)		สะท้อนความเคลื่อนไหว	

ทางการเมืองภาคประชาชน	ผลงานของ	

ศิลปินในกลุ่มนี้มีรูปแบบการนำาเสนอที่

เน้นความเคลื่อนไหวและความรุนแรงทาง

ทัศนธาตุเป็นหลัก	ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้ สึกที่มีต่อประสบการณ์การต่อสู้

ทางการเมืองภาคประชาชนที่เข้มข้นเด่นชัด	

รอยฝีแปรงอันหยาบที่เห็นชัดเป็นสิ่งที่เชื่อม

โยงไปสู่เรื่องราวอันเห็นเหตุการณ์รุนแรง

ทางการเมือง	ศิลปินใช้ทัศนธาตุเพื่อสอดรับ

กับประเด็นของเนื้อหา	ธงชาติที่ปรากฏในผล

งานสัมพันธ์กับแนวคิดชาตินิยมและความ

เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างน่าสนใจ

•	 ผ ล ง านศิ ล ป ะ อิ น สต รู เ มนทั ล ลิ ส ม์

(Instrumentalism)	ที่สะท้อนประเด็นความ

เป็นชาติในสังคมไทย	ผลงานของศิลปินใน	

กลุ่มนี้มีรูปแบบการนำาเสนอที่หลากหลายไม่

ว่าจะเป็นจิตรกรรม	 ภาพถ่าย	 และสื่อประสม	

ศิลปินนำาเนื้อหาแนวคิดชาตินิยมในสังคม

ไทยเป็นตัวตั้งและสร้างสรรค์ผลงานงานขึ้น

มาตามปัจจัยของเนื้อหานั้นๆซึ่งผลงานใน

ลักษณะนี้ย่อมไม่คำานึงถึงรูปแบบที่ตายตัว	แต่

เน้นไปที่ความเข้มข้นในการวิพากษ์วิจารณ์

แนวคิดชาตินิยมผ่านผลงานศิลปะโดยที่

ธงชาติไทยที่ปรากฏในผลงานเป็นรหัสที่

เชื่อมโยงกับแนวคิดชาตินิยมในสังคมไทย

โดยตรง	ธงชาติไทยที่ปรากฏจึงไม่เพียงแต่

เป็นภาพลักษณ์ทางภายนอกเท่านั้นหากแต่
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สุนทรียภาพและความเพลิดเพลินทางอารมณ์

ในระดับปัจเจกเท่านั้น	 หากแต่ผลงานศิลปะ

ที่ปรากฏสัญลักษณ์ธงชาติไทยนั้นยังมีมิติใน

การสื่อสาร	 (Communication)	 ความเป็นไป

ในสังคมไทยร่วมสมัยเพื่อเป็นภาพตัวแทน

และสื่อสะท้อนแนวคิดชาตินิยม	ค่านิยมใน

สังคม	วัฒนธรรมที่หลากหลาย	ความเป็นไป

ของสังคมและความเคลื่อนไหวทางการเมือง

ไทย	ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยอย่างสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะการวิจัย

•	 งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมศึกษาและ

วิ เคราะห์ผลงานศิลปะร่ วมสมัยที่

ปรากฏสัญลักษณ์ของ	 ธงชาติไทยของ

ศิลปินไทยจำานวน	 20	 ท่าน	 ซึ่งอาจจะ

ยังมิได้รวบรวมผลงานอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ที่สุด	 ทั้งนี้อาจจะต้องใช้ระยะ

เวลาจำานวนมากในการเสาะแสวงหา

ผลงานตกหล่นที่ไม่ทราบจำานวน

•	 งานวิจัยนี้ทำาการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎี

จุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ของศิลปิน

และสมมติฐานการใช้ธงชาติไทยใน

บริบทชาตินิยมเท่านั้น	ดังนั้นอาจจะ

มิได้วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีอื่นๆ	จึงถือ

เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยท่าน	

อื่นๆ	ทำาการศึกษาและวิเคราะห์ด้วย

ทฤษฎีที่ต่างจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้ใน

อนาคต

 

•	 งานวิจัยชิ้นนี้อาจจะอยู่ในขอบเขตของ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ	

ชาตินิยมและสัญลักษณ์ธงชาติไทย	

ดังนั้นจึงมิได้ศึกษาวิเคราะห์ในบริบท

ใดบริ บทหนึ่ ง เ ป็ นสำ าคัญที่ สุ ด แต่

เน้นความเชื่อมโยงของโครงสร้างที่

เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ดังกล่าว

ดั ง นั้ นห าก ในอนาคตมี ผู้ วิ จั ย อื่ น

ที่ทำาการวิจัยในแนวทางอื่นๆ	 ก็จะถือ

เป็นเกียรติอย่างสูงกับผลงานวิจัยชิ้นนี้

ด้วยเช่นเดียวกัน	

สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย
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