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เรื่ อง
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(พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๗๕)

โดย
นางฉัตรบงกช ศรี วัฒนสาร
นักวิชาการ
พิพธิ ภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัว

เสนอ
สถาบันพระปกเกล้ า
๒๕๕๕

(ก)
ชื่องานวิจัย ภาพล้ อและการ์ ตนู การเมืองในสังคมไทย (พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๗๕)
ผู้วิจัย นางฉัตรบงกช ศรี วฒ
ั นสาร
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษาภาพล้ อและการ์ ตนู การเมืองใน
สังคมไทย ตังแต่
้ พ.ศ. ๒๔๖๕ ปลายรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ ต่อเนื่องกับรัชกาลที่ ๗ ซึ่งนับเป็ นยุคแรกๆที่มีการ
ตีพิมพ์ภาพล้ อและการ์ ตนู การเมือง รวมถึงบทความวิจารณ์การเมืองในหนังสือ พิมพ์ไทย แต่จากัดเฉพาะ
เรื่ องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประการที่สอง เพื่ออธิบายแนวคิดของผู้ที่ใช้ ภาพล้ อและการ์ ตนู การเมือง
เป็ นวิธี การสื่ อสารทางการเมื อ ง ประการที่สาม เพื่ อ แสวงหาความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ปั ญหาทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความขัดแย้ งทางความคิด ระหว่างผู้ปกครองกับปั ญญาชน ผ่านภาพล้ อ
และการ์ ตนู การเมืองทังนี
้ ้โดยเน้ นศึกษากรณีหนังสือพิมพ์บางกอกการเมืองและสยามรี วิวรายสัปดาห์
วิธีการวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ การเมืองและประวัติศาสตร์ ศิลปะในการอ่านภาพและ
อธิบายวิเคราะห์ภาพล้ อบุคคลและภาพการ์ ตนู เพื่อสะท้ อนให้ เห็นมุมมองต่อ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาพความเป็ นอยูใ่ นสังคมก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
ผลการวิจัยพบว่า ในช่วง ๑๐ ปี ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ภาพล้ อและ
การ์ ตนู การเมืองถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อย่างหลากหลากและต่อเนื่อง ภาพล้ อและการ์ ตนู การเมืองแสดง
ตนเป็ นตัวแทนของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน ในลักษณะการยกประเด็นและจุด
ประกายการถกเถียงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยการกระทบกระเทียบวิพากษ์ วิจารณ์ผ้ ปู กครอง
เปิ ดโปงการทุจริ ตของขุนนาง ข้ าราชการ และ เรี ยกร้ องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างชัดเจน อันเป็ น
ที่มาของการตราพระราชบัญญัติควบคุมหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๖๕ และการประกาศใช้ พระราชบัญญัติว่า
ด้ วยสมุด เอกสารและหนังสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้เป็ นบรรณาธิการให้ มีความ
รับผิดชอบต่อการนาเสนอให้ มากขึน้ ปรากฏการณ์ ดงั กล่าวเป็ นบรรยากาศส่วนหนึ่ง ที่เกื อ้ หนุนต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕

(ข )
Research Title : Caricatures and political Cartoons in Siam (1922-1932)
Researcher : Chatbongkoch Sriwattanasarn

Abstract
This research study had three objectives, First to study caricatures and political
cartoons , and also political commentaries, that began to be published in various newspaper in
Siam during the lately period of King Vajiravudh ‘s Reign through the Reign of King Prajadhipok
But only up to the 1932 coup, Second, to derive from these sources the ideas communicated
by the artists and cartoonists, Third, to arrive at an understanding of the political, economic,
social and cultural issues then current and also the differences in ideas between the rulers and
the intellectuals whom the artists and cartoonists represented. Emphasis was placed on
Bangkok Karnmuang and Siam Review Rai Saphada.
The study employed political history and art history methodologies in the
interpretation of the caricatures and political cartoons so as to come to an understanding of the
historical events and happenings, political, economic and social, as well as the living condition
in Siam before the 1932 coup /revolution.
The study found that in the 10 years prior to the coup / revolution. Caricatures and
political cartoons were continuously published and were diverse. They claimed to represent
public opinion by raising political,economic and social issues so as to catalyze pubic
discussion. They did so by satirically criticizing the rulers, exposing. Uncovering corruption
and also demanding political change, explicitly purity and boldly. They thus partly prompted the
Act press to be proclaimed in to Law the Press control Act 1922 and 1927 and Acts to control
the Press and publication an created the environment favorable to The coup/ Revolution.

กิตติกรรมประกาศ
ด้ วยสานึกในความเป็ นชาติไทยและเกิดใต้ ร่มพระบรมโพธิสมภาร ในผืนแผ่นดิน
ไทย ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นพระประมุข
ขอขอบพระคุณนักเขียนภาพล้ อและการ์ ตูนการเมืองทุกท่านที่ได้ ร่วมบันทึกความคิด
และเหตุก ารณ์ ทางประวัติ ศ าสตร์ ผ่ า นภาพล้ อ และการ์ ตูน การเมื อ งทัง้ ในอดี ต และ
ปั จจุบัน ทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ ศึกษาวิจัยถึงแนวความคิ ดและการสื่ อสารทางการเมื องใน
สังคมไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
เป้าหมายได้ อย่างตังใจไว้
้

จนทาให้ สามารถบรรลุ

พลังสาคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การสนับสนุนการวิจยั จาก

สถาบันพระปกเกล้ า ซึ่งเป็ นสถาบันวิชาการด้ านประชาธิปไตย พร้ อมทังได้
้ รับความ
เมตตาจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ า และ
รองเลขาธิการทังสองท่
้
าน คือ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย และ นายวิทวัส ชัย
ภาคภูมิ รวมทังผู
้ ้ ทรงคุณวุฒิที่ได้ กรุ ณาตรวจอ่านงานวิจยั คือ รองศาสตราจารย์ ดร.
นิยม รั ฐอมฤต และศาสตราจารย์ ดร. นคริ นทร์ เมฆไตรรั ตน์ รวมทัง้ อนุกรรมการที่
ปรึกษาของพิพธิ ภัณฑ์ คือ รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่หอจดหมาย
เหตุทกุ ท่านที่ได้ อานวยความสะดวกในการค้ นคว้ า และทาสาเนาภาพ ขอขอบคุณ พัน
เอก Patrick Dumon ชาวเบลเยี่ยม และพี่เปี ย (ภรรยา) กัลยาณมิตรผู้ได้ จดั หาเอกสาร
สาเนารายงานวิจยั เกี่ยวกับภาพล้ อและการ์ ตนู การเมือง อันส่งผลให้ งานวิจยั ชิ ้นนี ้สาเร็ จ
ลุล่วงลงไปได้ ด้วยดี และนางสาวเยาวเรศ จุนวีระนงค์ เพื่อนร่วมงานที่ช่วยติดตามความ
คืบหน้ าของงานวิจยั และสมาชิก ครอบครัวของผู้วิจัยที่เป็ นกาลังใจอยู่เคี ยงข้ างทังใน
้
ยามสุขและทุกข์เสมอมา
นางฉัตรบงกช ศรี วฒ
ั นสาร
นักวิชาการพิพธิ ภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
สถาบันพระปกเกล้ า
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