
 

 

  

 ศิลปะท่ีนําเสนอประเด็นสังคมของทวี รัชนีกร 
 

โดย 
นางสาวภควนิษฐแ แสงศิริวรรธนะ 

 

วิทยานิพนธแนี้เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

 ศิลปะที่นําเสนอประเด็นสังคมของทวี รัชนีกร 
 

โดย 
นางสาวภควนิษฐแ แสงศิริวรรธนะ 

 

วิทยานิพนธแนี้เป็นสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทฤษฎีศิลป แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

ภาควิชาทฤษฎีศิลป 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

 



 

 

TAWEE RAJANEEKORN : ART AND SOCIAL ISSUE 
 

By 

MISS Pakawanis SANGSIRIWATTANA 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for Master of Fine Arts (Art Theory) 

Department of Art Theory 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2018 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หัวขอ  ศิลปะท่ีนําเสนอประเด็นสังคมของทวี รัชนีกร 
โดย ภควนิษฐแ แสงศิริวรรธนะ 
สาขาวิชา ทฤษฎีศิลป แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
อาจารยแที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารยแ สุธี คุณาวิชยานนทแ  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับพิจารณาอนุมัติใหเป็นสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 

  
  

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
(รองศาสตราจารยแ ดร.จุไรรัตนแ  นันทานิช)  

  
พิจารณาเห็นชอบโดย 

  
  

 

ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารยแ ดร. ชัยยศ อิษฎแวรพันธุแ )  
  

 

อาจารยแที่ปรึกษาหลัก 
(รองศาสตราจารยแ สุธี คุณาวิชยานนทแ )  
  

 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
(รองศาสตราจารยแ กันจณา ดําโสภี )  

 

  



  ง 

บทคั ดยอ ภาษาไทย 

57005213 : ทฤษฎีศิลป แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คําสําคัญ : ทวี รัชนีกร, ประเด็นสังคม, การเมือง, วิถีชีวิต, ศิลปะเพ่ือสังคม, ศิลปะเพ่ือศิลปะ, 
ประวัติศาสตรแศิลปะ 
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บทคั ดยอ ภาษาอังกฤษ 

57005213 : Major (Art Theory) 
Keyword : Thawee Ratchaneekorn representation of art to the society politics 
folkways Art for Art’s Sake Art for Life’s sake Art History 

MISS PAKAWANIS SANGSIRIWATTANA : TAWEE RAJANEEKORN : ART AND 
SOCIAL ISSUE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SUTEE KUNAVICHAYANONT 

The particular thesis  focuses on the study of the artist Thawee 
Ratchaneekorn's artworks are divided into 7 periods following: 1) Period of Silpakorn 
University student since B.E. 2501-2504 2) The Vietnam War era 3) The letter era 6 
October B.E. 2519 4) The mixed media, sculpture in the decade of B.E. 2530 5) The 
technical era mixed on the papers, the palm leaves B.E. 2542-2546 6) Period of social 
and political painting in the decade of B.E. 2540 7) Period of humanity and Thai 
society in the decade of B.E. 2550-2559. The study indicated that: 

          1. Conceptual backgrounds of the artworks can classified into 5 
subjects: 1) The artworks inspired by the nature and environment 2) The artworks 
inspired by way of life 3) The artworks inspired by Vietnam War 4) The artworks 
inspired by Thai political and 5) The artworks inspired by Thai society 

          2. Style, technique and process of Thawee Ratchaneekorn’s 
artworks are produced: 1) Realism painting 2) Semi-Abstract painting 3) Expressionism 
painting and 4) Mixed media. 

          3. Representation of the artworks to the society are classified into 
3 issues: 1) Life perspective and natural awareness 2) social issues with material 
prosperity career of women and 3) political issues, economy and social issues. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

.วิทยานิพนธแฉบับนี้ดําเนินการดวยความสําเร็จลุลวงดวยความกรุณา ความทุมเท และความใส
ใจของรองศาสตราจารยแ สุธี คุณาวิชยานนทแ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ รวมไปถึงรองศาสตราจารยแ ดร.ชัยยศ 
อิษฎแวรพันธุแ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธแ และ รองศาสตราจารยแ ดร.กันจณา ดําโสภี 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่เมตตาใหคําแนะนําในดานความรู พรอมทั้งชี้แนะแนวทาง รวมไปถึงขอเสนอแนะตางๆ 
อันเป็นประโยชนแตอวิทยานิพนธแฉบับนี้ใหมีความสมบูรณแ และถูกตองครบถวนที่สุด ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณทุกทานดวยความเคารพอยางสูง 

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแทุกทาน ในภาควิชาทฤษฎีศิลปตลอดจนถึงบิดา 
มารดา และครอบครัวของผูวิจัย ที่ใหกําลังใจและคอยใหการสนับสนุนในทุกๆดาน อันเป็นแรงผลักดัน
ทําใหงานวิจัยฉบับนี้ประสบความสําเร็จ รวมไปจนถึงเพ่ือนๆที่รวมศึกษาในหลักสูตรทฤษฎีศิลปทุกคนที่
คอยใหกําลังใจและคอยใหคําแนะนําที่เป็นประโยชนแใหขาพเจาประสบความสําเร็จมาไดดวยดี 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทรแตอนตนมักจะเก่ียวกับศาสนา ภาพพุทธประวัติ ภาพกษัตริยแ ภาพ
ชนชั้นปกครองที่สวยงามแบบอุดมคติ เชนภาพพระพุทธเจาจะมีพระวรกายเป็นสีทอง ภาพ กษัตริยแ
หรือเจาก็จะตองมีผิวสีออนสะอาด สวนภาพชาวบานหรือตัวกากจะอยูตามชายขอบของภาพ ไมเนน
ใหโดดเดน เป็นการแทรกวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นอยูบาง ภาพชาวบานก็จะมีรางกายสีคล้ํา หนาตาดู
ธรรมดา ยิ่งเป็นภาพทหารเลวและไพรจะมีหนาตาที่ดูอัปลักษณแ1 ภาพวิถีชีวิตชาวบานที่สอด แทรกอยู
ในจิตรกรรมฝาผนังก็จะมีภาพวิถีชีวิตที่เรียบงาย สงบสุข ภาพโปฺเปลือย และภาพการเสพ กาม 2 
การละเลนพ้ืนบานและอบายมุข การพนัน3 ตอมา พ.ศ.2466 รัฐบาลอิตาลีไดคัดเลือก ประติมากร 
คอรแราโด เฟโรชี (Corrado Feroci)4 มาตามคําขอของรัฐบาลสยามในขณะนั้นเพ่ือ เขามารับราชการ
ตําแหนงชางปใ้นในกรมศิลปากร ไดกอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2477 (ตอมาคือ
โรงเรียนศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามลําดับ) ศิลปะสมัยใหมจึงเกิดขึ้น ในเมืองไทยโดยมี
รากฐานการศึกษา ศิลปะตามหลักวิชา (Academic Art) แบบในทวีปยุโรปทําใหเกิด งานศิลปะแนว
บุคคลเหมือนจริงพระมหากษัตริยแและอนุสาวรียแ เป็นตน อยาง เชนในฐานของปีก อนุสาวรียแ
ประชาธิปไตยก็จะมีปรากฏภาพชีวิตของคนในยุคนั้นเป็นประติมากรรมนูนสูงแสดงถึงบุคคลใน
หลากหลายอาชีพ เชน ทหาร กรรมกร และชาวนา ศิลปินในยุคนั้นมักเขียนภาพเหมือนหรือ เรื่องราว
ที่เนนไปในดานที่เกี่ยวกับ ความดี ความงาม มักไมปรากฏศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยาก ลําบาก 
ความอัตคัดยากจน ความไมสมบูรณแหรือแสดงความเสื่อมและดานมืดของสังคม  
  ทวี รัชนีกร เป็นบุคคลแรกๆ ที่เริ่มทําศิลปะในแนวประเด็นสังคม ตลอดระยะเวลารวม  

6 ทศวรรษ นับตั้งแต ปี พ.ศ.2501 เรื่อยมาจนถึงปใจจุบัน โดยเริ่มตนการศึกษาดานศิลปะอยางจริงจัง  

เมื่อไดเขาเรียนที่โรงเรียนเพาะชางในปี พ.ศ.2496 ขณะที่เรียนนั้นมีความเชี่ยวชาญทางดานวาดเสน  
                                                           

1 ปรากฏภาพบ่าวไพร่ในจิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร 
2 ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนัง ภาพเชิงสังวาสในวัดตะคุ จังหวัดนครราชสีมา 

และมีในวัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
3 สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่, กรุงเทพมหานคร: 

อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, 2545, 5 
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ถึงขนาดไดคะแนน 100 เต็ม 100 จนไดพบกับ ทวี นันทขวาง และไดรับการแนะนําใหศึกษาศิลปิน 

ตางประเทศ อยาง วินเซนตแ แวนโก฿ะ พอล เซซาน แอนดรูวแ  ไวเอท ซึ่งในขณะนั้น ทวี รัชนีกร            

ชอบแอนดรูวแ ไวเอท มากกวาคนอ่ืนเพราะในชวงนั้นนิยมงานแสดงทักษะฝีมือแบบเหมือนจริง การได พบ

ทวี นันทขวาง ทําให ทวี รัชนีกร รูจักมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีโอกาสไดไปดูงานศิลปกรรม แหงชาติ 

ในครั้งนั้น ทวี รัชนีกร มีความประทับใจงานประติมากรรม ปใ้นทหารตางๆ จึงมีความมุงมั่นที่ จะเขา

ศิลปากรใหได ตอมาในปี พ.ศ.2499 เขาไดเขาศึกษาตอที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมความตั้งใจ ทําใหเขา

รูจักวิธีการสรางสรรคแงานศิลปะที่เต็มไปดวยอุดมการณแ และจิตวิญญาณจาก ศิลป พีระศรี อยางเดนชัด

มากขึ้นไปอีก ในปี พ.ศ.2500 จิตร ภูมิศักดิ์  เขามาเป็นอาจารยแ พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ คณะ

สถาปใตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จิตร ภูมิศักดิ์  ได เขียนแนวคิดของเขาลงไปในหนังสือ  

รับนองใหมศิลปากร ปี 2500 เป็นแนวคิดเชิงปฏิวัติที่ชี้ไปในแนวทางศิลปะตองเกื้อเพ่ือชีวิต  ไมใชศิลปะ 

เพ่ือศิลปะที่ดูเลื่อนลอย ทําใหเกิดความขัดแยงของกลุมนักศึกษาที่มีความเห็นแตกตางกัน ซึ่ง ทวี รัชนีกร  

ก็อยูในเหตุการณแครั้งนั้นและเป็นหนึ่งในผูตอตานแนวคิดแบบคอมมิวนิสตแ 

ศิลปะที่ทันสมัยที่สุดในยุค 2500 คือแนวนามธรรมและกึ่งนามธรรม ที่เริ่มไดเคาโครงจาก 

ลัทธิคิวบิสมแ ศิลปะนามธรรม เติบโตขึ้นตั้งแตปลายทศวรรษ 2500 ถึงกลาง ทศวรรษ 2510 ทวี 

รัชนีกรเป็นศิลปินหัวกาวหนาที่สรางผลงานในแนวนามธรรม ชื่อผลงาน “องคแประกอบสีขาว” ขึ้นใน 

ปี พ.ศ.2507 ผลงานศิลปะที่นําเสนอประเด็นสังคมของ ทวี รัชนีกร ที่โดดเดนในยุคแรกๆ ไดแก 

ผลงานภาพพิมพแแกะไมชื่อภาพ “คนแกกับเด็ก” ซ่ึงไดรับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแสดง

ศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่11 ในปี พ.ศ. 2503 ทวี รัชนีกร สรางศิลปะในแนวนี้ออกมาในหลายยุค

จนถึง ปใจจุบันเป็นเสมือนการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเรื่อยมา 

 ทวี รัชนีกร เป็นผูที่มีคุณูปการหลายประการตอสังคม โดยในปี พ.ศ.2504 ทวี รัชนีกร อาสา

ไปเป็นอาจารยแประจําวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอมาในปี พ.ศ.2509 ไดกอตั้ง แผนก

ศิลปกรรม ในสังกัดคณะวิชาออกแบบ โดยเป็นหัวหนาแผนกคนแรก จากนั้นเปิดบานศิลปะ (Art 

House) เพ่ือเป็นสถานที่แสดงงานและศึกษาศิลปะแลกเปลี่ยนและพัฒนางานศิลปะของผูสนใจทั่วไป 

สนับสนุนการออกแบบเครื่องปใ้นดินเผาดานเกวียนดวยการนํานักศึกษาลงไปออกแบบทําให

เครื่องปใ้นดินเผาของชาวบานพัฒนาไปอีกขั้น ทวี รัชนีกร เกษียณอายุราชการและเป็นศิลปินอิสระใน
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ปี พ.ศ. 2538 ตอมาไดรับการเชิดชูเกียรติคุณใหเป็นศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลปดานจิตรกรรม 

ประจําปี พ.ศ.2548  

จากการสํารวจเบื้องตนไดมีผูศึกษาผลงานศิลปะของทวี รัชนีกรไวบางแลว แตก็เป็นการ 

ศึกษาในแงมุมที่เฉพาะเจาะจงเพียงบางประเด็น ยังไมมีการศึกษารวบรวมอยางรอบดาน อีกทั้ง ทวี 

รัชนีกร ยังเป็นศิลปินผูหนึ่งที่มีการแสดงออกในงานทัศนศิลปทุกแขนง ไมวาจะเป็นงานประเภท วาด

เสน จิตรกรรม สื่อผสม ประติมากรรม และภาพพิมพแ  เขาสามารถ หยิบฉวยวัตถุดิบใกลตัวมา 

สรางสรรคแผลงานตอบสนองความคิด ความรูสึกที่มีตอความเป็นไปในสังคมไดอยางทันทวงที ไมปลอย 

เวลาใหผานเลยไปอยางไรความหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ควรศึกษาถึงวิธีคิด และจิตวิญญาณความ 

เป็นศิลปิน อันจะเป็นแบบอยางที่ดีใหศิลปินรุนหลังไดศึกษาตอไป  

ผลงานที่นําเสนอประเด็นสังคมของ ทวี รัชนีกร ไดแบงออกเป็น 7 ยุค ดังนี้ 

1. ยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ.2501-2504 ไดรับรางวัลศิลปกรรมแหงชาติตอเนื่องกัน 
4 ปี ไดแกผลงานชื่อ ซาก, ชีวิตในเรือ, ตนไม, คนแกกับเด็ก และครอบครัว 

2. ยุคสงครามเวียดนาม ไดแก “เด็กสาวชนบท” “ปีศาจเผด็จการ” และ “สัตวแสงคราม” 
3. ยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 ผลงานไดแก “ในสังคมแหงความหวาดกลัว” และ “ความมั่นคง

ของใคร” 
4. ยุคประติมากรรม สื่อผสม ทศวรรษ 2530 ไดแก งานสินคาสงออก, คน เป็นตน 
5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ.2542-2546 ไดแก ผลงาน เมนูอาหารที่ 

พัทยา, ปูดองเค็ม ฯลฯ 
 6. ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 ไดแก IMF, สนามหลวง, หีบสี
เหลือง ฯลฯ 
 7. ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559 ไดแก สัตวแมนุษยแ 
หัวหกกนขวิด, ปุารอง ฯลฯ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการท าวิทยานิพนธ์ 

ศึกษาเนื้อหา แนวความคิด รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจากศิลปะที่นําเสนอประเด็นสังคมของ 

ทวี รัชนีกร 
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3. ขอบเขตของวิทยานิพนธ์  

วิทยานิพนธแฉบับนี้มุงศึกษาผลงานศิลปะที่นําเสนอประเด็นสังคมของทวี รัชนีกร ที่ประกอบ 
ไปดวยเทคนิคประเภท วาดเสน สื่อผสม จิตรกรรมและประติมากรรม ตั้งแต พ.ศ.2501–2559 เพ่ือใช 
เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิเคราะหแแนวความคิด เนื้อหา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ 

 

4. วิธีการท าวิทยานิพนธ์ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากงาน 

ศิลปกรรม เชน ศึกษาชีวประวัติของศิลปินจากบทสัมภาษณแ หนังสือ บทความวิชาการ สูจิ บัตร 

ภาพถาย ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยงานวิจัยนี้มีการเก็บ 

ขอมูลจากการสัมภาษณแเชิงลึก (In-depth interview) จากศิลปินโดยตรงและบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

นอกจากนี้ยังศึกษาผลงาน วาดเสน สื่อผสม จิตรกรรม และประติมากรรม ของทวี รัชนีกร จากผลงาน 

จริง เอกสารและสื่อสิ่งพิมพแตางๆ อีกทั้งยังศึกษาขอมูลหนังสือเกี่ยวกับองคแประกอบศิลป และ ทัศน

ธาตุ เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหแผลงานศิลปกรรมที่นําเสนอประเด็นสังคมของทวี รัชนีกร โดยการ 

นําเสนอขอมูลโดยวิธีพรรณา (Descriptive) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
1.1 เก็บรวบรวมเอกสารทั่วไปที่มีความเกี่ยวของกับประวัติความเป็นมาของศิลปะเรียล

ลิสมแ ศิลปะสะทอนสังคม 
1.2 รวบรวมประวัติชีวิตประวัติการศึกษาประสบการณแสรางสรรคแศิลปะและการแสดง

งานศิลปะ       
1.3 รวบรวมและบันทึกภาพผลงานศิลปะของทวี รัชนีกร จัดลําดับรายละเอียดของ
ขอมูลผลงานในแตละชวงลงในรูปแบบของตาราง 

2. การเก็บขอมูลภาคสนาม เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแเชิงลึก 
3. การวิเคราะหแขอมูล 

3.1 ตรวจสอบขอมูล 
3.2 จัดระเบียบขอมูล ประมวลผลขอมูลจากเอกสารและขอมูลจากการสัมภาษณแ 
3.3 วิเคราะหแขอมูล 

4. สรุปผลการศึกษา 
5. เขียนรายงานการศึกษาโดยนําเสนอในรูปแบบของความเรียง ตารางและภาพถาย 
6. จัดทําเอกสารตนฉบับเป็นรูปเลมวิทยานิพนธแและเผยแพร 
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

การเมือง หมายถึง กระบวนการและวิธีการ ที่จะนําไปสูการตัดสินใจของกลุมคน กิจกรรมทาง

การเมืองสามารถเกิดขึ้นไดทั่วไปในทุกกลุมคนที่มีปฏิสัมพันธแกัน รวมไปถึงบริษัท แวดวงวิชาการหรือ

แมกระทั่งในวงการศาสนา ซึ่งสวนมากคํานี้มักจะถูกนําไปประยุกตแใชกับรัฐบาลและถูกกลาวถึงในคําจํากัด

ความของการใชอํานาจแบบสองทางระหวางฝุายปกครองและฝุายผูถูกปกครอง 

ประเด็นสังคม หมายถึง ความสนใจของบุคคลหรือกลุมบุคคล ที่มีตอความสําคัญของ

สภาพแวดลอม สังคมของมนุษยแ และความเชื่อมโยงสัมพันธแของสิ่งมีชีวิตในแงมุมตางๆ ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

เชน อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะและที่อยูอาศัย ประเด็นสังคมที่ผูคนในปใจจุบันสนใจและให

ความสําคัญ ไดแก ปใญหาโลกรอน การพัฒนาที่ยั่งยืน ความรุนแรงจากอาวุธหรือปใจจัยภายนอกอ่ืนๆ การ

เขาถึงระบบสาธารณะสุขที่เทาเทียมการอยูรวมกันดวยความหลากหลายของชาติพันธุแ และการลวงละเมิด

ทางเพศ 

วิถีชีวิต หมายถึง การกระทําตามแนวทางและวิธีการที่มีการกระทําโดยตอเนื่องจนเป็นนิสัย เพ่ือ

ความสุข ความพึงพอใจ และเปูาหมายแหงความสําเร็จในชีวิต ซึ่งการกระทําเหลานั้นจะกลายมาเป็นสวน

หนึ่งในการดําเนินชีวิต  

วัสดุผสม หมายถึง วัสดุที่ถูกนํามาสรางสรรคแขึ้นจากวัสดุตั้งแต 2 ชนิด ขึ้นไป โดยวัสดุเหลานั้น 

จะไมเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อถูกนํามาใชในงานสรางสรรคแจะไมตองมีการดัดแปลงมากมายและยังคงเห็นเป็น

สภาพของความเป็นวัตถุเดิมที่เดนชัด 

สื่อประสม หมายถึง ผลงานที่สรางสรรคแขึ้นโดยใชเทคนิคและวิธีการของศิลปะหลายแขนง  

มาผสมผสานทําใหเกิดผลงานที่อยูในชิ้นเดียวกัน วัสดุที่ใชไดแก วัสดุจากพืช สัตวแ หรือวัสดุสังเคราะหแ 

กระดาษ โลหะ พลาสติก เป็นตน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 สวนประกอบสําคัญในบทที่ 2 ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 หัวขอใหญ เนื้อหาสําคัญของ

หัวขอแรกนั้นเกี่ยวของกับลักษณะงานศิลปกรรมสมัยใหมของตะวันตกในลัทธิเรียลลิสมแ (Realism) 

อันเป็น จุดเริ่ม และศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสมแ (Expressionism) อันสงอิทธิพลใหกับรูปแบบงาน

สรางสรรคแของ ทวี รัชนีกร,  

ศิลปะสัจนิยมแนวสังคม (Social Realism) กับศิลปะสัจสังคมนิยม (Socialist Realism) 

หัวขอที่สองกลาวถึงประวัติความเป็นมาของศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย การเขามาของอิทธิพล

ตะวันตก ความหมายของศิลปะตามหลักวิชา (Academic Art) และกระแสของศิลปะกับชีวิตใน

ประเทศไทย หัวขอที่สามนั้นกลาวถึงประเด็นการเมืองและสังคมในประเทศไทย เหตุการณแทางการ 

เมืองระหวาง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 และหัวขอสุดทาย คือ ทัศนะของผูชํานาญการถึง 

ทวี รัชนีกรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งในหัวขอที่หนึ่งและสองนั้นผูวิจัยบรรยายถึงความหมายและ 

ที่มา พรอมทั้งยกตัวอยางงานสรางสรรคแประกอบการอธิบาย โดยเลือกศิลปินที่มีผลงานโดดเดนในยุค 

นั้น สวนหัวขอที่สามเป็นการกลาวถึงสภาพสังคมอันสงผลในการสรางสรรคแงานศิลปะของทวี  รัชนีกร 

และหัวขอสุดทายเป็นการรวบรวมขอคิดเห็นและงานวิจัยที่ไดศึกษาผลงานศิลปะของทวี รัชนีกร ใน 

บริบทตางๆ การศึกษาขอมูลขางตนจึงเป็นการรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและทําความเขาใจเพ่ือใช 

สําหรับการวิเคราะหแในบทที่ 4 ตอไป 

1. ศิลปกรรมสมัยใหม่ในตะวันตก  

เนื่องจาก ทวี รัชนีกร ไดเริ่มตนการศึกษาดานศิลปะอยางจริงจังที่โรงเรียนเพาะชาง ในปี 

พ.ศ. 2496 เป็นชวงที่ประเทศไทยกําลังใหความนิยมกับทักษะฝีมือแบบเหมือนจริง ในสวนนี้จึงขอ 

กลาวถึง ศิลปะแบบเรียลลิสมแ (Realism) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.1 ศิลปกรรมลัทธิเรียลลิสม์ (Realism) 

 ศิลปะลัทธิเรียลลิสมแ หรือ ลัทธิสัจนิยม หมายถึง ศิลปะที่แสดงออกถึงความจริง ศิลปินผู

สรางสรรคแไดมองเห็นความจริงจากสภาพปใญหาสังคม การแบงชั้นวรรณะ ความยากจน กิเลสตันหา 
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การรบ การฆาฟในกัน ทําใหศิลปินเกิดความตองการในการแสดงออกถึงเหตุการณแตางๆ เหลานั้นเพื่อ 

เป็นการบอกเลา เป็นการแสดงความคิดเห็นผานงานศิลปะ โดยศิลปินจะยึดหลักการวาถาไมเคยเห็น 

หรือไมมีประสบการณแในเรื่องนั้นๆ  

มากอนจะไมเกิดการสรางสรรคแผลงานศิลปะในเรื่องนั้น5 

กลาวไดวา ศิลปินจะไมวาดภาพที่เกิดข้ึนจากจินตนาการแตจะวาดในสิ่งที่ตนเองเคยเห็นหรือ  

มีประสบการณแเทานั้น โดยจะแสดงรายละเอียดของความจริงในเรื่องนั้นๆ ออกมาใหมากที่สุด 

ศิลปินตะวันตกในลัทธินี้ที่มีความโดดเดน ไดแก คูเบตแ (Gustave Courbet), มีลเลตแ (Jean 

Francois Millet), โดเมียรแ (Honore Daumier), และ โกยา (Francisco Goya) เป็นตน 

 

ภาพที่ 1: Gustave Courbet, The Stonebreaker, 1895, oil on canvas. 
ที่มา: Jame Malpas, Movement in Modern Art Realism (Hong Kong: South Sea 

International Press Ltd, 1997), 8. 

 “กรรมกรทุบหิน” (The Stonebreaker) เป็นผลงานของคูเบตแที่มีชื่อเสียงมากชิ้นหนึ่ง เป็น

ภาพกรรมกรสองคนที่กําลังทุบหินดวยความยากลําบาก คูเบตแถือวาเป็นศิลปินที่มีความคิดแตก ตาง

จากศิลปินอ่ืนๆ ในขณะนั้น เนื่องจากเขาตองการแสงเงาถึงความยากจนของชีวิตกรรมกรที่ไมมีใคร 

สนใจในขณะนั้น การนําเสนอเรื่องราวชีวิตของคนชั้นลาง ความเป็นอยูของประชาชนในยุ คนั้นเป็น 

                                                           
5 จรุงยศ อรัณยะนาค, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, (บริษัทคอมเมอร์เชียลเวิลด์มีเดีย 

จ ากัด: กรุงเทพมหานคร, 2555), 106 
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แรงบันดาลใจสําคัญในการวาดภาพของคูเบตแ เขาจึงไดรับยกยองวาเป็นผูนําของลัทธิเรียลลิสมแอยาง 

แทจริง 

 

ภาพที่ 2: Jean-François Millet, The Gleaners, 1857, oil on canvas. 
ที่มา: Musee d’Orsay, works in focus: Jean-François Millet, Retrieved 9 March 2017, 

from http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search.html?no_ 

cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5BshowUid%5D=2110 

 ตัวอยางที่ดีในศิลปะลัทธิเรียลลิสมแอีกภาพหนึ่ง คือ “คนเก็บเมล็ดขาว” (The Gleanners) 

เป็นภาพวาดของมีลเลตแ (Jean-François Millet) ภาพวาดของชาวนาสามคนกําลังกมเก็บขาว ฉาก 

หลังเป็นภาพกองฟาง บรรยากาศนุมนวล มีลเลตแเป็นศิลปินที่เริ่มตนดวยการวาดภาพเหมือนบุคคล 

ศาสนา ภาพวิวทิวทัศนแทั่วไปกอนที่จะมาเริ่มวาดแนวเรียลลิสมแในชวงปี ค.ศ. 18486 เป็นตนมา เขา

มักถูกจดจําในฐานะของศิลปินที่วาดภาพอันมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนา เนื่องจากในสมัย 

นั้นชาวนามักถูกรังแกจากชนชั้นสูงหรือเจาของที่ดิน ทําใหเขาตองการนําเสนอขอเท็จจริงนี้สูสังคม 

การตื่นตัวทางศิลปะแบบสมจริงนี้ไดขยายไปสูประเทศตางๆ ไมวาจะเป็นงานจิตรกรรม ภาพ

พิมพแ ภาพถาย ชนชั้นแรงงาน และคนยากจนไดเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกระแสของแนวคิด ในงาน

ศิลปกรรมยุคตอมาที่ยึดถือการ ถายทอดตามแนวอุดมการณแทางการเมืองแบบสังคมนิยม 

(Socialism) ในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 20 มีการนําคําวา โซเซียล (Social) ซึ่งมีความหมายวา 

                                                           
6 จรุงยศ อรัณยะนาค, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, (บริษัทคอมเมอร์เชียลเวิลด์มีเดีย 

จ ากัด: กรุงเทพมหานคร, 2555), 108 

http://www.musee-orsay.fr/en/collections/works-in-focus/search.html?no_
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สังคม มารวมกับคําวา สัจนิยม  (Realism) เป็นคําใหม คือ สัจนิยมแนวสังคม  (Social Realism)         

ซึ่งกลายเป็นลัทธิใหมที่เนนเฉพาะในเรื่องของ การถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองหรือสังคม

อุดมการณแแบบสังคมนิยม  

 คําวา สัจนิยมแนวสังคม (Social Realism) ถูกใชในศิลปะอยางเป็นทางการในปี ค.ศ. 1945 

ในการใชเรียกผลงานของกุตตูโซ (Renato Guttuso) ศิลปินชาวอิตาเลียนและศิลปินในกลุม ผลงาน 

ของเขามีความเดนชัดในอุดมการณแแบบสังคมนิยม ซึ่งมีทฤษฎีวิจารณแและการทํางานตามหลักสุนทรีย 

ศาสตรแของลัทธิมารแกซิสตแ (Marxist Aesthetic) ที่ไดแพรหลายในประเทศสังคมนิยมขณะนั้น7 ซึ่ง 

ถึงแมวามารแกซแจะไมไดกลาวถึงสุนทรียศาสตรแของลัทธิคอมมิวนิสตแโดยตรง แตก็ไดแทรกแนวคิดทาง 

สุนทรียศาตรแผานทางงานเขียนทางการเมืองและเศรษฐกิจไววา ศิลปะที่ดีควรนํามารับใชประชาชน 

อันมีเปูาหมายเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม ศิลปะตองรับใชผูถูกกดขี่และตองมี 

ความสัมพันธแกับการเมือง มีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม8 

ทางฝใ่งอเมริกา สัจนิยมแนวสังคม (Social Realism) เกิดจาก 2 เหตุการณแสําคัญในปี ค.ศ. 

1930 คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและการเกิดขึ้นของลัทธิฟาสตแซิสในยุโรป9 อันเป็นสิ่งกระตุนใหศิลปิน 

ในอเมริกาหลายคนเปลี่ยนแนวทางการสรางสรรคแงานศิลปะจากศิลปนามธรรมมาสูรูปแบบการวาด 

ภาพที่สมจริง สําหรับคนชนชั้นกลางสิ่งนี้จึงหมายถึงการสงเสริมอุดมการณแของพวกเขา ผูที่นิยมความ

จริงของสังคมจึงรูสึกวาตองมีศิลปะที่ใสใจตอสังคมมากขึ้น10  ศิลปะในชวงนี้จึงเป็นการแสดงความ 

คิดเห็นทางสังคม เศรษฐกิจและสภาพการเมืองโดยทั่วไป เนื่องดวยเป็นยุคที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา งาน

ศิลปะในชวงนี้จึง เห็นไดชัดในงานของเบน ชาหแน (Ben Shahn, 1898-1969) ศิลปินชาวอเมริกัน 

จอรแจ เวสลี่ยแ เบลโลวสแ (George Wesley Bellows, 1882-1925), เอ็ดเวิรแด ฮูปเปอรแ (Edward 

                                                           
7 ก าจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่, กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 290-291, 2558 
8 วนิดา ข าเขียว, สุนทรียศาสตร์, กรุงเทพมหานคร: พรานนกการพิมพ์, 2543 
9 The Art Story Modern Art Insight, Social Realism, Retrieved 9 March 

2017, from http://www.theartstory.org/movement-social-realism.htm 
10 Social Realism, What’s Social Realism?, Retrieved 9 March 2017, 

from http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/social-realism.htm. 

http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/george-wesley-bellows.htm
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/edward-hopper.htm
http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/social-realism.htm
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Hopper, 1882-1967), โทมัส ฮารแต เบนตัน (Thomas Hart Benton, 1889-1975), นอรแแมน รอค

เวลลแ (Norman Rockwell, 1894-1978), จอหแน สจ฿วต เคอรแรี่ (John Steuart Curry, 1897-

1946), แกรนตแ วูด (Grant Wood, 1892-1942) และแอนดรูวแ วายเอ็ด (Andrew Wyeth, 1917-

2009) และเห็นไดชัด ในงานของศิลปินชาวเม็กซิโก ไดแก   โคเซ คลีเมนตแ ออรอซโก (José 

Clemente Orozco, 1883-1949), เดียโก ริเวรา (Diego Rivera, 1886-1957) และเดวิด อัลฟาโร 

ชิเกวรอส (David Alfaro Siqueiros, 1896-1974)11 เป็นตน 

สัจนิยมแนวสังคมของอเมริกันเป็นเพียงหนึ่งในสองกระบวนการเคลื่อนไหวของศิลปะสมัย 

ใหม อีกฝใ่งหนึ่งคือ “สัจสังคมนิยม” (Socialist Realism) อันเป็นงานภายใตแนวคิดของทางโซเวียต 

ที่ไดรับแรงบันดาลใจมากจากระบบสังคมนิยม ซึ่งชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ลัทธิสังคมนิยมหรือ 

คอมมิวนิสตแไดกลายเป็นระบอบการปกครองของประเทศโซเวียต หลังจากชัยชนะของการปฏิวัติโดย 

พรรคบอลเซวิคภายใตการนําของเลนิน สัจสังคมนิยมจึงเป็นชื่อเรียกแนวทางศิลปะของโซเวียต ซึ่งตอ 

มาศิลปะแนวทางนี้ไดเผยแผไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่มีการปกครองระบอบคอมมิวนิสตแเชนเดียวกัน เชน 

ในประเทศจีนหลังจากการปฏิวัติของเหมา เจเอ ตุง ไดมีการปกครองแบบสังคมนิยมทําใหเกิดการ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญ สาระสําคัญในศิลปะจีนไดถูกปรับมาเป็นเครื่องมือเผย 

แผอุดมการณแแบบคอมมิวนิสตแ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชนแมีรูปแบบเขาใจงายเพ่ือเปิดโอกาสให 

กรรมกร คนใชแรงงานและชาวไรชาวนารับรูและเขาใจไดงาย12 

 

                                                           
11 Biography, People, Retrieved 9 March 2017, from 

https://www.biography.com 
12 วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะร่วมสมัย, กรุงเทพมหานคร: วิฌวลอาร์ต, 2527 

http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/edward-hopper.htm
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/thomas-hart-benton.htm
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/norman-rockwell.htm
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/grant-wood.htm
http://www.visual-arts-cork.com/famous-artists/andrew-wyeth.htm


  11 

 

ภาพที่ 3: Ben Shahn, Parade for Repeal, 1933 
ที่มา: American Studies at The University of Virginia, The Paintings of Ben Shahn, Retrieved 9 March 
2017, from  
http://xroads.virginia.edu/~am482_04/am_scene/ shahnimages.html. 

 

ภาพที่ 4: Andrew Wyeth, Christina’s World, 1948. 
ที่มา: Museum of Modern Art, Art and Artists: Andrew Wyeth, Retrieved 9 March 

2017, from https://www.moma.org/artists/6464?locale=en 

 

 ความแตกตางระหวาง “สัจนิยมแนวสังคม” กับ “สัจสังคมนิยม” กลาวไดวาไมแตกตางกัน 

มากในดานทัศนศิลป ซึ่ง “สัจสังคมนิยม” (Socialist Realism) หมายถึง ภาพวาดหรือประติมากรรม 

ใดๆ ที่สรางขึ้นในรูปแบบความสมจริง ซึ่งมีขอความทางสังคมนิยมลักษณะงานศิลปะจะเกี่ยวของกับ 

คนงาน กรรมกรผูใชแรงงาน เป็นฉากชีวิตประจําวันของผูคน มีรูปแบบที่เขาใจไดงาย  ความสมจริง 

http://xroads.virginia.edu/~am482_04/am_scene/
https://www.moma.org/artists/6464?locale=en
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ของภาพเป็นตัวแทนความรูสึกในปใจจุบัน เนื้อหาของภาพจะสนับสนุนจุดมุงหมายของรัฐบาลอันเป็น 

รูปแบบของการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่เห็นไดทั่วไปในระบอบเผด็จการคอมมิวนิสตแ และเผด็จ 

การอ่ืนๆเนื้อหาจะแสดงใหเห็นถึงเปูาหมายในการทํางานของพรรคสังคมนิยมและเป็นแรงผลักดันของ 

อุดมการณแคอมมิวนิสตแในโซเวียต13 สัจสังคมนิยมจึงเป็นเหมือนผลิตภัณฑแของระบบโซเวียต14 ซึ่งแตก 

ตางจาก “สัจนิยมแนวสังคม” (Social Realism) ที่ชี้ชัดถึงความไมยุติธรรมในสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและสะทอนถึงผลกระทบตอคนในสังคม ศิลปินที่สรางสรรคแงานแนวนี้มักยึดหลักการของ 

มารแกซิส แตก็ไมไดใหความสนใจกับลัทธิคอมมิวนิสตแ 

ศิลปินคนสําคัญของรัสเซีย ไดแก ปีเตอรแ คอนชาลอฟสกี้ (Pyotr Konchalovsky, 1876–

1956), บอริส มิคาอิลโลวิช คุสโตดิเยฟ (Boris Mikhailovich Kustodiev, 1878–1927), คุซม่า 

เปโตรฟ วอดกิ้น (Kuzma Petrov-Vodkin, 1878–1939), อเล็กซานเดอร์ มิคายโลวิช เกราสิมอฟ 

(Aleksandr Mikhailovich Gerasimov, 1881–1963), เซอร์เกย์ วาสิลเยวิช เกราสิมอฟ (Sergey 

Vasilyevich Gerasimov, 1885–1964), อาร์คาดี้ อเล็กซานโดรวิช ปลาสตอฟ (Arkady 

Alexandrovich Plastov, 1893–1972), ยูริ ปิเมนอฟ (Yuri Pimenov, 1903–1977), ยูริ มิคาอิล

โลวิช เนปรินเซฟ (Yuri Mikhailovich Neprintsev, 1909-1996) เป็นต้น 

 

 

                                                           
13 Art in Russia, Socialist Realism, Retrieved 9 March 2017, from 

http://artinrussia.org/socialist-realism/ 
14 Agents Dealers - An Authority on Russian art, Socialist Realism, 

Retrieved 9 March 2017, from http://www.russianartdealer.com/socialist-realism/ 
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ภาพที่ 5: Yuri Neprintsev, Rest After Battle. 1955, oil on canvas, 192 × 300cm.  
The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. 
ที่มา: Agents Dealers - An Authority on Russian art, Socialist Realism, Retrieved 9 

March 2017, from http://www.russianartdealer.com/socialist-realism/ 

 

 

ภาพที่ 6: Aleksandr Gerasimov, Lenin at the Pulpit, 1930, painted after Lenin's death. 
ที่มา: The Athenaeum, Aleksandr Gerasimov - Artworks, Retrieved 9 March 2017, 

from http://www.the-athenaeum.org/art/list.php?m=a&s=tu&aid=3571 

 

http://www.the-athenaeum.org/art/list.php?m=a&s=tu&aid=3571
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ภาพที่ 7: Aleksandr Gerasimov, Portrait of Stalin, 1939 
ที่มา: Socialist Art, Aleksandr Gerasimov, Retrieved 9 March 2017, from 

https://www.reddit.com/r/Socialistart/comments/3qvpjr/alexander_gerasimov_portrait_of_stali

n_1939/ 

กลาวสรุปไดวา สัจนิยมแนวสังคม (Social Realism)  มีรากฐานเกิดขึ้นจาก สัจนิยม 

(Realism) อันมีศูนยแกลางอยูที่ยุโรป และไดมีการเคลื่อนไหวที่โดดเดนในอเมริกาเป็นงานศิลปะที่เกี่ยว 

ของกับภาวะตกต่ําของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงเป็นงานศิลปะที่สะทอนความเป็นจริงในสังคม 

ขณะนั้น ซึ่งมีความแตกตางกับสัจสังคมนิยม (Socialist Realism) ที่เป็นผลผลิตของระบบคอมมิว 

นิสตแในโซเวียต โดยมีหลักการในการแสดงออกทางศิลปะ คือ ใหขอมูลเบื้องตนกับประชาชน เลาเรื่อง 

ราวเกี่ยวกับอุดมการณแและที่สําคัญที่สุดคือการผสมผสานระหวางคนงานกับจิตวิญญาณของลัทธิ

คอมมิวนิสตแ หรือที่เรียกงายๆ วาเป็นศิลปะทางการเมือง หรือศิลปะที่อยูภายใตการควบคุมของ

รัฐบาลคอม มิวนิสตแอันใหความสําคัญกับการสงสารทางการเมืองมากกวาสุนทรียะทางศิลปะ 

นอกจากประเทศใน กลุมสังคมนิยมแลวกลุมประเทศประชาธิปไตยอ่ืนๆ ยังไดรับแนวคิดทางการเมือง

และหลักการของ คารแลมารแกซแที่ยึดผูใชแรงงาน การถูกกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบในสังคมมาเป็น

ตัวแทนในการนําเสนอ ความงามและความแทจริง กระแสนี้ไดแพรหลายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 

ซึ่งจะขอกลาวถึงใน หัวขอถัดไป 

 

https://www.reddit.com/r/Socialistart/comments/3qvpjr/alexander_gerasimov_portrait_of_stalin_1939/
https://www.reddit.com/r/Socialistart/comments/3qvpjr/alexander_gerasimov_portrait_of_stalin_1939/
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1.2 ศิลปกรรมลัทธิส าแดงพลังอารมณ์ (Expressionism) 

เอ็กเพรสชั่นนิสมแ (Expressionism) เป็นคําวิเศษณแ ใชอธิบายศิลปะจากยุคใดก็ตามที่เนน  

การแสดงออกทางอารมณแ ไมเหมือนคําวา อิมเพรสชั่นนิสตแ (Impressionist) ที่ใชเรียกกลุมอิมเพรส 

ชั่นนิสตแที่เคลื่อนไหวในปลายคริสตแศตวรรษที่ 19 เทานั้น สวนคํานาม เอ็กเพรสชั่นนิสตแ มักเชื่อมโยง

กับ ศิลปะลัทธิสมัยใหม ไมเฉพาะเจาะจงกับกระแสการเคลื่อนไหวของศิลปะกลุมใดกลุมหนึ่ง 

เนื่องจาก กระแสความเคลื่อนไหวของเอ็กเพรสชั่นนิสตแนั้นมีหลายกระแส และหลายกลุม โดยมีชื่อ

กลุมแตกตาง กันไป เชน เยอรมันเอ็กเพรสชั่นนิสตแ (German Expressionism) แอ฿บแตรคเอ็กเพรส

ชั่นนิสตแ (Abstract Expressionism) หรือเป็นชื่ออ่ืนไป เชน โฟวิสมแ (Fourvism) เป็นตน15  

ตัวอยางงานศิลปะแบบเอ็กเพรสชั่นนิสตแ ไดแก งานของ เจมสแ อังซอรแ (James Ensor) พอล 

โกแกง (Paul Gaugin) และ วินเซนตแ แวนก็อก (Vincent Van Gogh) ซึ่งเป็นศิลปินในกลุมของโพสตแ 

อิมเพรสชั่นนิสตแ  (Post-Impressionism) ในคริสตแทศวรรษ 1880 เป็นกลุมศิลปินที่ใชสีในการกระ 

ตุน อารมณแความรูสึกมากกวาที่จะถายทอดภาพธรรมชาติ แมวาที่มาของคําวา เอ็กเพรสชั่นนิสตแ ยัง

ไมชัดเจน แตในดานของความหมายนั้นเป็นที่ชัดเจนวาคํานี้จะถูกใชเมื่อตองการกลาวถึงศิลปะที่ให 

ความสําคัญกับการแสดงออกทางอารมณแความรูสึก ศิลปินจะแสดงออกทางอารมณแตางๆ ดวยการ 

สรางสี รูปทรง พ้ืนที่วางใหผิดเพ้ียนบิดเบือนไปจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ ดวยวิธีการสวนตัว  

ศิลปินในกลุมเอ็กเพรสชั่นนิสมแนิยมในรูปทรงงายๆ โดยมีการแสดงออกอยางรุนแรงเกินความ

จริง มีการบิดรูปทรงตางๆ ใหเกิดความบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติ เสนที่ใชจะมีความหนักแนนมั่นใจ สีสัน 

สดใส รุนแรงและสีตัดกันอยางชัดเจน ชอบในการสรางอารมณแอยางขีดสุด กลาในการแสดงถึงความ 

สกปรก ความหลอกลวงและความย่ําแยของสังคม สาเหตุที่เป็นเชนนี้เนื่องจากกอนการเกิดสงคราม 

โลกครั้งที่ 1 ประเทศตางๆ ในยุโรปมีความเสื่อมโทรมทั้งสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และศีลธรรมอันดี 

งามของประชาชน ซึ่งทําใหศิลปินไดแสดงออกมาในรูปแบบที่เปิดเผยและในแงจิตวิทยาแสดงอารมณแ 

ความรูสึกภายในที่กดดันอยู ศิลปินในกลุมนี้ตางก็มีเทคนิคและวิธีการเป็นสวนตัว ไมมีทฤษฎีตายตัว 

ทุกคนตางมีอิสระในการวางองคแประกอบของภาพ การใชเสนและสีตามความถนัด แตทุกคนมีการ 

                                                           
15 สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่, กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, 2545, 24-25 
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แสดงออกที่รวมกันคือมีรูปแบบที่เต็มไปดวยอารมณแอันรุนแรงและมีสัญชาตญาณในการทํางานอยาง 

ฉับพลัน16 

รูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสตแของเยอรมัน (German Expressionism) นั้นมีหลายอยางที่ 

ที่คลายกับศิลปะโฟวิสมแอยูหลายประการ แมวาศิลปินกลุมสะพาน หรือดี บรู฿กเคอ (Die Brucke) จะ 

รวมกลุมกันตั้งแต ค.ศ. 1905 ในเมืองเดรสเดรน ประเทศเยอรมนี และโฟวิสทแจะรวมกลุมกันใน 

ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั้งสองกลุมตางก็ไดรับอิทธิพลจากงานจิตรกรรมของจิตรกรชาวนอรแเวยแ คือ 

เอดวารแด มุงซแ17 (Edvard Munch) กระแสการเคลื่อนไหวของเยอรมนี เอ็กเพรสชั่นนิสตแชัดเจนขึ้น 

จนถึงจุดสูงสุดเมื่อมีการรวมตัวกันของศิลปินในมิวนิคกอตั้งกลุมมาสีน้ําเงิน (The Blaue Reiter 

Group) โดยมีผูนํา กลุมคนสําคัญ ไดแก วาซิลี คานดินสกี้ (Wassily Kandinsky) ฟรัน มารแค (Franz 

Marc) ออกัสทแ มัคเค (August Macke) กาเบรียล มุนเตอรแ (Gabriele Munter) และ ปอล คลี 

(Paul Klee) ฯลฯ นอกจากศิลปินทั้งสองกลุมนี้แลวยังมีศิลปินอิสระอีกหลายคนที่ไดทํางานศิลปะแนว 

นี้ เชน มักซแ เบคมันนแ (Max Bechmann) ชาวเยอรมัน ออสการแ โกกอชกา (Oskar Kokoshka) ชาว

ออสเตรีย เอกอน ชีเล (Egon Schiele) ชาวออสเตรีย ฟานซิส เบคอน (Francis Bacon) ชาว

อเมริกัน เป็นตน 

 

 

                                                           
16 ก าจร สุนพงษ์ศรี, ศิลปะสมัยใหม่, กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554, 185-189 
17 จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, โลกศลิปะศตวรรษที่ 20, กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 

2552, 136. 
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ภาพที่ 8: Edvard Munch, The scream, 1893 
ที่มา: Edvard Munch, Edvard Munch and his Paintings, Retrieved 9 March 2017, from 

http://www.edvardmunch.org 

 

ภาพที่ 9: Vincent Van Gogh, The Starry Night, 1889 
ที่มา: Vincent Van Gogh, MoMA Learning, Retrieved 20 March 2017, from 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889 

 

ภาพที่ 10: Franz Marc, Fate of the Animals, 1913. 
ที่มา: Franz Marc, Franz Marc and his paintings, Retrieved 9 March 2017, from 

http://www.franzmarc.org 

http://www.franzmarc.org/
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ภาพที่ 11: Francis Bacon, Head VI, 1949. 
ที่มา: Francis Bacon, Francis Bacon Art/Paintings, Retrieved 20 March 2017, from 

http://francis-bacon.com 

 

 สรุปไดวา ศิลปะเอ็กเพรสชั่นนิสตแ หมายถึงศิลปะใดๆ ก็ตามที่มีการแสดงออกทางอารมณแ 

อยางขีดสุด เป็นศิลปะที่เนนหนักไปทางความรูสึก เรื่องราวและการแสดงออกทางอารมณแของศิลปิน 

เป็นสําคัญ โดยศิลปินมีอิสระในการสรางสรรคแโดยใชเสน สี ตามถนัด แตตองแสดงออกทางอารมณแ 

อยางรุนแรงและฉับพลัน ศิลปินในยุคนี้ไดพัฒนารูปทรงและสีที่สื่อถึงความรูสึกภายในของศิลปิน 

มากกวาการแสดงออกถึงโลกภายนอก  

2. ศิลปกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย 

 ขรัวอินโขง เป็นจิตรกรคูพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 

เป็น ผูริเริ่มการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแนวตะวันตกคนแรกของไทย จิตรกรรมฝาผนังที่สําคัญ 

ไดแก จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดบรมนิวาส อันมี

รูปแบบและเนื้อหาที่เปลี่ยนไปจากเดิมแตเดิมการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณี  จะเป็น

การเขียน ภาพแบบดวยสีเรียบๆ ปิดทองคําเปลว ตัดเสน จัดองคแประกอบเรียงไปตามเนื้อเรื่อง จาก

ผนังดานลางขึ้นไปดานบนไมแสดงระยะใกลไกลขรัวอินโขงไดเปลี่ยนมาเป็นการวาดแบบเหมือนจริง มี

แสงเงา แสดงระยะใกลไกลโดยใชหลักทัศนียวิทยาแบบตะวันตก (perspective) และเปลี่ยนเรื่องที่

นิยมวาด กันมาตั้งแตโบราณ เชน เรื่องพุทธประวัติและชาดกตางๆ เป็นภาพปริศนาธรรมและ
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ประเพณีไทยขรัวอินโขงจึงเป็นผูเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหา ของจิตรกรรมฝาผนังแบบ

ประเพณีเขาสู จิตรกรรมเลียนแบบตะวันตก 

 ปลายสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว อังกฤษและฝรั่งเศสไดเขามาแสวง  

หาผลประโยชนแในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใตอยางกวางขวาง ทําใหไดรับวัฒนธรรมของประเทศฝใ่ง 

ตะวันตกเขามาเป็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลที่ 5) ประเทศไทยกาวเขาสูการพัฒนาตามแบบอยางประเทศตะวันตก อยางจริงจัง ทั้งดาน 

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม แมวาในสมัยรัชกาลที่ 5 กระแสวัฒนธรรมจากตะวันตก เขา

มามีอิทธิพลอยางมากกับวิถีชีวิตของไทย จึงโปรดเกลาใหหนวยราชการสอดสองดูแลและทํานุ บํารุง

การชางของไทยอยาใหสูญหาย ทรงมีพระราชดําริตั้งสมาคมชางเพ่ือเป็นศูนยแรวมชางสยาม แตสิ้น

รัชกาลเสียกอน ตอมาพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทาน ชื่อวา 

โรงเรียนเพาะชาง ซึ่งเป็นสถานศึกษาดานการชางแหงแรกของประเทศไทย18  

 ในสมัยรัชกาลที่ 6 นี้ไดมีชางชาวตางประเทศเขามาทํางานในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก  

สวนใหญทํางานอยูในกรมกองที่เกี่ยวกับการกอสราง เชน กระทรวงโยธาธิการ กรมสุขาภิบาล กรม

ศิลปากร ชางชาวตางประเทศสวนมากเป็นชาวเยอรมันและชาวอิตาเลียน รัชกาลที่ 6 เป็นพระ มหา

กษัตริยแที่สนพระทัย งานศิลปะแทบทุกสาขา ไมวาจะเป็นดานวรรณกรรม จิตรกรรมและวาดเสน  

ทรงสรางงานศิลปะดวยพระองคแเองและทรงสนับสนุนชางและศิลปินตลอดรัชกาล เชน การจัดแสดง 

งานศิลปวัฒนธรรมขึ้นเป็นงานประจําปีครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2456 การจัดประกวดภาพเขียนในประเทศ 

ไทยครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2459 เป็นตน การปะกวดภาพเขียนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงกระแสความสนใจ 

เกี่ยวกับการชางและศิลปะประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 6 แตก็ยังมีงานที่ไดรับแบบอยางมาจากตะวันตก  

โดยเฉพาะงานของสมเด็จเจาฟูา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศแ และงานของศิลปินตางประเทศที่เขามา 

รับราชการในประเทศไทย 

 การเคลื่อนไหวที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 6 คือ การจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นเป็นหนวยงานรับผิด  

ชอบดูแลงานชาง อันเป็นแหลงรวมชางและผู เชี่ ยวชาญดานศิลปะวัฒนธรรมในขณะนั้น               

                                                           
18 วิบูลย์ ลี้สวุรรณ, ศิลปะในประเทศไทย: จากโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่, กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 175-293 
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การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในครั้งนี้ คือ นายคอรแราโด เฟโรซี (Corrado Feroci) ประติมากรชาว        

อิตาเลียนไดเขา มารับราชการตําแหนงชางปใ้นในกรมศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2466 ตอมาโรงเรียนประณีต

ศิลปกรรมไดเกิด ขึ้นในปี พ.ศ. 2486 ชวงเวลานั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาศิลปะจาก

ระบบชางที่ถาย ทอดกันในสกุลชาง มาเป็นการเรียนการสอนอยางเป็นระบบในสถาบัน และพัฒนา

ตอมาเป็นสถาบัน การศึกษาที่มีหลักสูตรเชนเดียวกับสถาบันศิลปะในประเทศตะวันตก เป็นการ

เริ่มตนการศึกษาศิลปะ ตามแบบอยางศิลปะตามหลักวิชา (academic art) ของตะวันตกเป็นตัว

กําหนดการสรางสรรคแศิลปะ สมัยใหมในประเทศไทย 

  นอกจากนี้การตั้งโรงเรียนเพาะชางในปี พ.ศ. 2456 เพ่ือเป็นแหลงการศึกษา การชางไทย

และอนุรักษแการชางแบบประเพณี ตอมาโรงเรียนเพาะชางเป็นแหลงผลิตนักศึกษาศิลปะ แบบ

ประเพณีและศิลปะสมัยใหมควบคูมากับโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ตอมาไดรับการสถาปนาเป็น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร อันเป็นแหลงผลิตผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับศิลปะแบบประเพณีและ 

แบบตะวันตกออกเป็นศิลปสมัยใหมตอเนื่องจนถึงปใจจุบัน 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวัตถุประสงคแสําคัญคือ ใหการศึกษาทางศิลปะ  

แบบตะวันตก เพ่ือใหผูที่สําเร็จการศึกษาออกไปสรางสรรคแงานศิลปะอยางศิลปินหรือทํางานราชการ  

หรือเอกชนตามความตองการของสังคมในสมัยนั้น ซึ่งถือวาเป็นสังคมสมัยใหม ทั้งนี้ยังมีการเกิดขึ้น  

ของการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ (The National Exhibition of Art) ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 249219  

อันมีวัตถุประสงคแเพ่ือเป็นเวทีนําเสนองานศิลปะของศิลปินไทยตอสาธารณะชน สงผลใหการจัดแสดง  

ผลงานศิลปะในทุกๆ ปีนั้นเป็นที่รูจักแพรหลายในหมูประชาชน นักเรียนและนักศึกษามากขึ้น 

 วิรุณ ตั้งเจริญ20 กลาววา ศิลปะเพ่ือศิลปะ (Art for Art’s Sake) หรือที่เรียกวา ศิลปะ

บริสุทธิ์ (Pure Art) หรือศิลปะทิพยแ (Divine Art) ซึ่งเป็นรูปแบบในศิลปะหลักวิชา (academy art) 

                                                           
19 วิบูลย์ ลี้สวุรรณ, ศิลปะในประเทศไทย: จากโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่, กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 175-293 
20

 วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นนักการศึกษา, นักบริหาร และศลิปินด้านทัศนศลิป์ ผลงานท่ีโดดเด่นทีสุ่ด คือการเปน็

นักวิชาการด้านศิลปะ มีผลงานออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลงานหนังสือประวัต-ิ ศาสตรศ์ิลป์ และทฤษฎีด้าน

ศิลปะ 
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คือ ศิลปะที่เนนความงามของรูปแบบไมใชเนื้อหา (content) เป็นการสรางสรรคแรูปทรง เสน สี มิติ 

ตางๆ ใหเกิดความงดงามโดยปราศจากเนื้อหา21  ผูที่กลาวถึงคํานี้เป็นคนแรกคือ วิคเตอรแ คูซัง 

(Victor Cousin) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส คําวา “art for art’s sake” หรือในภาษาฝรั่งเศส “I’ art 

pour I’ art” เป็นกลาวถึงความเชื่อที่วา ศิลปะไมควร หรือไมตองรับใชจุดประสงคแทางศีลธรรมหรือ 

ทางสังคม เจมสแ วิสทแเลอรแ (James Whistler) จิตรกรชาวอเมริกันไดกลาวเสริมแนวคิดนี้ใน 

คริสตแศตวรรษที่ 20 วา “ศิลปะควรอยูดวยตัวเองและปรากฏเป็นการรับรูสัมผัสทางศิลปะดวยตาและ    

หู โดยปราศจากการเอาไปปะปนดวยอารมณแที่แปลกปลอม อยางเชนการทําเพ่ืออะไรตออะไร อุทิศ ให

ความสงสาร เวทนา ความรัก ความรักชาติและอ่ืนๆ ในทํานองนั้น” 22 

 วิบูลยแ ลี้สุวรรณ กลาววา ศิลปะเพ่ือศิลปะนั้นถูกสรางข้ึนมาเพ่ือรับใชความงาม เป็นศิลปะที่มี  

อยูดวยตัวมันเองมีคุณคาในตัวของมันเอง ไมไดขึ้นอยูหรือเกี่ยวของกับชีวิตของคนในสังคมสวนรวม  

ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของศิลป พีระศรี ที่วาศิลปะบริสุทธิ์ หรือศิลปะเพ่ือศิลปะนั้นมีเสรีที่จะแสดง  

ความสามารถทางศิลปะใหประจักษแออกมาไดตามใจปรารถนา ไมไดอยูภายใตอํานาจของเรื่องที่สราง

ขึ้น หรือตองทําใหถูกใจประชาชน23 

ศิลปะสมัยใหมของไทยกับตะวันตกนั้นมีความแตกตางกันในดานของเวลา สถานที่ รูปแบบ 

และแนวความคิด ศิลปะสมัยใหมของตะวันตกซึ่งเริ่มขึ้นราวคริสตแศทวรรษ 1860 ซึ่งเป็นความเคลื่อน 

ไหวที่ตานกระแสศิลปะหลักวิชา หรือ อะคาเดมิค อารแต (academic art) ศิลปินสมัยใหมจึงกลายเป็น 

ศิลปินอิสระที่สรางรูปแบบและเนื้อหาตามใจตนเอง ดังนั้นคติที่วา ศิลปะเพ่ือศิลปะ ก็กลายเป็นที่

ยอมรับกันอยางกวางขวางในหมูศิลปิน24  

                                                           
21 วิรุณ ตั้งเจริญ, มนุษย์กับความงาม, 2537 
22 สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่, กรุงเทพมหานคร: 
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, 2545, 55 

23 วิบูลย์ ลี้สวุรรณ, ศิลปวิชาการ: ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, กรุงเทพมหานคร: 
มูลนิธิ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์, 2546, 24 

24 สุธี คุณาวิชยานนท์, จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่, กรุงเทพมหานคร: 
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด, 2545, 51 
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 วิรุณ ตั้งเจริญ กลาววา ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยเริ่มจริงจังมากขึ้น ในชวง พ.ศ. 2503-

2506  เนื่องจากเป็นชวงเริ่มรอยตอเริ่มตนของศิลปะสมัยใหม อันเกิดจากปใจจัย 4 ประการ คือ 1) 

รัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มสรางสรรคแจิตรกรรมและเมื่อถึงปี พ.ศ. 2506 จิตรกรรมของพระองคแก็สะทอนให 

เห็นอิสรภาพและปใจเจกในการสรางสรรคแศิลปะสมัยใหมอยางชัดเจน 2) การเสียชีวิตของ

ศาสตราจารยแ ศิลป พีระศรี พ.ศ. 2505 เป็นสัญลักษณแของการลดบทบาทศิลปะหลักวิชาเพ่ือกาวไป สู

ศิลปะสมัยใหม 3) การกลับมาและ การเปิดแสดงผลงานจิตรกรรมของอารี สุทธิพันธแ ซึ่งได รับอิทธิพล 

ความคิดและการสรางสรรคแศิลปะสมัยใหมมาจากสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2504 อีกทั้ง อารี สุทธิพันธแ 

ยังเป็นผูนําตอตานศิลปะหลักวิชาอยางตอเนื่อง และ 4) ศิลปินหัวกาวหนาบนเวทีการ แสดง

ศิลปกรรมแหงชาติที่เริ่มมีบทบาทขึ้น ไมวาจะเป็นสมโภชนแ อุปอินทรแ, สันตแ สารากรบริรักษณแ, พิชัย 

นิรันตแ และกําจร สุนพงศแศรี เป็นตน25 ในชวงเวลาตอมาศิลปะ มิไดจํากัดอยูแคสถาบันศิลปะ 2 

สถาบันเทานั้น ความหลากหลายของกลุมคนทั้งดานความคิด ความเชื่อนั้นกอใหเกิดกระบวนแบบทาง 

ศิลปะท่ีหลากหลาย  

นอกจากนี้กระแสสังคมก็มีสวนสําคัญในการเคลื่อนไหวเป็นอยางยิ่ง ไมวาจะเป็นกระแส

ประชาธิปไตย แรงเก็บกดทางการเมือง เหตุการณแเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 2519 ความยากจน

และ ยากลําบากของประชาชน การพัฒนาอุตสาหกรรม การถดถอยของศิลปวัฒนธรรมไทย ฯลฯ 

ลวนเป็น สิ่งที่ชวยกระตุนกระแสของศิลปะใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น การเกิดขึ้นของกระแส

วรรณกรรมไทย เพ่ือชีวิตและสังคม งานวรรณกรรม บทกวี เป็นงานที่สะทอนภาพชีวิตและความคิด

ของสังคมขณะนั้น การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรมและการเขามาของตะวันตก อีกทั้งการ

ตอตานคอมมิวนิสตแ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐบาลทหาร งานวรรณกรรมและบท

กวีที่เกิดขึ้นในชวงนี้ ไดสงอิทธิพลตอความคิดของคนในสังคมเป็นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  

งานเขียนของทีปกร (จิตร ภูมิศักดิ์) เขียนเรื่อง “ศิลปะเพ่ือชีวิตและศิลปะเพ่ือประชาชน” และงาน

เขียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ ศิลปะไดสงผลมาสูแนวความคิดทางศิลปะเพ่ือชีวิต (Art for Life’s Sake) 

ทีปกร ไดใหความหมาย ศิลปะเพ่ือชีวิตวา  

                                                           
25 วิรุณ ตั้งเจริญ, ศิลปะและสังคม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สันติศิริการพิมพ์, 

2546, 134-140 
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“ศิลปเพ่ือชีวิต หมายถึง ศิลปที่สรางขึ้นเพ่ือสง ผลสะทอนอยางใดอยาง 

หนึ่งไปยังประชาชน ผูฟใง ผูอาน ผูดู, คือศิลปที่มีบทบาทอันสําคัญตอชีวิตของ 

ประชาชนผูเสพศิลป, คือศิลปที่มีความสัมพันธแอยูกับชีวิตทางสังคมของมวล

ประชาชน ศิลปเพ่ือชีวิตในทรรศนะของประชาชนก็คือ ศิลปที่สงผลสะทอนอันมี

คุณ ประโยชนแไปยังชีวิตทางสังคมของมวลประชาชนคือศิลปที่เปิดโปงให

ประชาชน มองเห็นตนตอของความเลวรายของชีวิตในสังคมคือศิลปที่ชี้แนะ

มองเห็นทางออก ของชีวิตอันถูกตองและพรอมกันนั้นก็ยั่วยุใหมวลประชาชนตอสู

และเคลื่อนไหว ไปสูจุดหมายปลายทางของชีวิตอันดีกวา ศิลปะ เพ่ือชีวิต คือศิลป

ที่ถือกําเนิดขึ้นมา เพ่ือมีบทบาทอันเป็นประโยชนแตอชีวิตของประชาชนสวนรวม 

คือศิลปเพ่ือสราง ขึ้นเพ่ือรับใชชีวิตทางสังคมของมวลชน มิใชคิดสรางขึ้นเพียง

เพ่ือที่จะเป็นศิลป เฉยๆ โดอยูเหมือนหัวตออันไมยอมมีบทบาทใดๆ ในสังคม”26 

 

 นอกจากนี้ กําจร สุนพงษแศรี27 ไดมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวคิด ศิลปะเพ่ือชีวิตและประชาชนวา  

มักมีความคิดเกี่ยวกับลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม แตเมื่อพิจารณาถึงที่มาแลวพบวา 

ศิลปะเพ่ือชีวิตเพ่ือประชาชนนั้นมีมากอนการเกิดลัทธิสังคมนิยม หรือ ลัทธิคอมมิวนิสตแ  โดยเกิดขึ้น 

จากการยอมรับความจริงในทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นวาเป็นหัวใจหลักในการสรางสรรคแงานศิลปกรรม 

ดังเชน ลัทธิสัจนิยม (Realism) ที่มีลักษณะตรงกันขามกับศิลปอุดมคติหรือแนวคิดความเพอฝใน ความ

จริงที่ปรากฏนี้ไมไดมีความหมายเฉพาะแคความจริงตามปรากฏการณแทางธรรมชาติแตไดรวมถึง 

ความเป็นจริงทางสังคมอีกดวย เชน การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม 

การพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นตน สิ่งตางๆ เหลานี้เป็นสิ่งที่ศิลปะแนวนี้ยึดเป็นหลักในการสรางสรรคแ ไม

วาจะอยูในระบบการปกครองแบบไหนก็ตาม ศิลปะแนวนี้จะสามารถคัดคาน ตอตาน หากสังคม เต็ม

                                                           
26 ทีปกร, ศิลปเพื่อชีวิต, กรุงเทพมหานคร: แม่ค าฝาง, 2552, 146-147 
27 สร้างสานต านานศิลป์: 20 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย 2517-2537, กรุงเทพมหานคร: 
แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย, 2537 
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ไปดวยความไมยุติธรรมตอประชาชน จากสาเหตุนี้ศิลปะเพ่ือชีวิตเพ่ือสังคมจึงไดเป็นสวนหนึ่งของ 

ชีวิตมนุษยแและสังคม28 

ในชวงเวลาแหงความตึงเครียดระหวางอํานาจรัฐกับพรรคคอมมิวนิสตแแห งประเทศไทยนั้น 

ผลงานทัศนศิลปที่มีเนื้อหาสาระเสนอปใญหาสังคมไดปรากฏเป็นครั้งแรกในเวทีศิลปกรรมแหงชาติครั้ง

ที่ 16 ปี พ.ศ.250829 ดังปรากฏในผลงานภาพพิมพแชื่อ “สังขาร” ของสันตแ สารากรบริรักษแ หรือ

ภาพเขียนชื่อ “ละครโรงใหญ” ของ ธนะ เลาหทัยกุล และมาปรากฏอีกครั้งในเวทีการประกวด

ศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 18 และ 1930 เชนผลงานภาพเขียนชื่อ “เลือด-เนื้อ-ศรัทธา” และ “ผนัง” 

ของ ประเทือง เอมเจริญ เป็นตน อยางไรก็ตามผลงานที่ปรากฏดังกลาวถือวายังไมไดบอกถึงการ

วิพากษแ วิจารณแรัฐบาลแตอยางใด ผลงานจึงไมไดถูกรบกวนจากผูมีอํานาจในขณะนั้น  

ในปี พ.ศ. 2509 ศิลปะเพ่ือชีวิตเริ่มขยายไปสูภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการนําของ 

ทวี รัชนีกร ตัดสินใจเขารับราชการ ในตําแหนงอาจารยแสอนวิชาศิลปะที่วิทยาลัยเทคนิคภาค

ตะวันออก เฉียงเหนือ หรือ ที่รูจักกันในชื่อเทคนิคโคราช ปใจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน นครราชสีมา ตั้งแตปี พ.ศ. 2504 ตอมาไดทําการเปิดสอนแผนกวิชาศิลปกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 

2509 “นายทวี รัชนีกรเป็นผูที่มีบทบาทสําคัญ ในการถายทอดแนวคิดทางปรัชญาประสานเขากับ

แนวคิด ทางสังคมการเมืองนําไปสูกระบวนการสรางสรรคแ ทางศิลปะ และไดถายทอดแนวความคิด

ดังกลาวให กับนักศึกษาศิลปะเทคนิคโคราช ซึ่งในเวลาตอมาไดเติบโตเป็นศิลปินสรางสรรคแสังคม

ระดับประเทศ หลายคน อิทธิพลทางความคิดของทวี รัชนีกร ไดผลักดันใหเกิดการถายทอดสูลูกศิษยแ

จนกลายเป็น สกุลศิลป์สายศิลปะสร้างสรรค์สังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง”31 

                                                           
28 สร้างสานต านานศิลป์: 20 ปี แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย 2517-2537, 

กรุงเทพมหานคร: แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย, 2537 
29 ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์, การวิเคราะห์ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตในประเทศไทย 

ตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึง พ.ศ. 2533, ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535, 44-45 

30 พ.ศ. 2511, 2512 
31 สถาบันปรีดี พนมยงค์, บันทึกการแสดงนิทรรศการศิลปกับสังคม 2544  
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ภาพที่ 12: ทวี รัชนีกร, ปีศาจสงคราม, สีน้ํามันบนผาใบ, ปี พ.ศ. 2510 
ที่มา: ณัฐนนตแ สิปปภากุล, จากศิลปะเพื่อชีวิตสู่ศิลปะเพื่อสร้างสรรค์สังคม, (ออนไลนแ) เขาถึงเมื่อ 

15 มีนาคม 2560, http://art-culture-academy2.blogspot.com/2012/10/004.html 

 

กลาวไดวา ศิลปะเพ่ือชีวิตเพ่ือประชาชนในประเทศไทยไดสะทอนปใญหาสังคม เป็นการ

วิพากษแวิจารณแการปกครองและสภาพสังคมในขณะนั้น เป็นการสรางสรรคแอยางสํานึกในความรับผิด ชอบ

ตอสังคม มีทั้งการนําเสนอแบบสวนบุคคลและแบบรวมกลุม ดังที่ วิบูลยแ ลี้สุวรรณ กลาววา เหตุการณแ 14 

ตุลาคม 2516 ศิลปินไดรวมกลุมกันสรางงานศิลปะเพ่ือชีวิตตามกระแสของสังคมขณะนั้นนับเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของวงการศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย32 เกิดแนวรวมศิลปิน  แหงประเทศไทย 

ประกอบไปดวย กําจร สุนพงษแศรี, จาง แซตั้ง, ประเทือง เอมเจริญ, สมโภชนแ อุปอินทรแ, ลาวัณยแ อุปอินทรแ,  

ชําเรือง วิเชียรเขตตแ, เศวต เทศนแธรรม, พนม สุวรรณนาถ, ถกล ปรียาคณิตพงศแ, เสถียร จันทิมาธร,  

ทวี หมื่นนิกร, พิทักษแ ปิยะพงษแ, สถาพร ไชยเศรษฐ, ชัชวาล ปทุมวิทยแ, นิวัติ กองเพียร, ลวน เขจรศาสตรแ

, มนัส เศียรสิงหแ, โชคชัย ตักโพธิ์, ตระกูล พีระพันธแ, ชูเกียรติ เจริญสุข, ประเสริฐ เทพารักษแ, ชาติ กอบ

จิตติ และสินธุแสวัสดิ์ ยอดบางเตย ฯลฯ ซึ่งเป็น การรวมตัวกันของนักรอง นักดนตรี นักเขียนและ

ศิลปินสาขาทัศนศิลปเพ่ือ ทํากิจกรรมทางศิลปะที่ ปลอดจากระบบราชการและอิทธิพลทางการเมือง

                                                                                                                                                                      

รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมกลางแจ้งเดือนตุลา, 
กรุงเทพมหานคร: ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง 2545, 39 

32 วิบูลย์ ลี้สวุรรณ, ศิลปะในประเทศไทย: จากโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่, 
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 33 
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โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสํานึก ดานศิลปะ และ วัฒนธรรมใหมใหกับประเทศไทย ไดแก การเขียน

ภาพขนาดใหญ 

เนื่องในโอกาสครบรอบเหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน ใน 

พ.ศ. 2517 การแสดงภาพเขียนขนาดใหญ รอบสนามหลวงขณะที่มีการเคลื่อนไหวไลฐานทัพ

สหรัฐอเมริกาออกจากประเทศไทย ใน พ.ศ. 2519 และการเขียนภาพที่หอประชุมเล็กของ

จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย33  ในปีเดียวกัน 

 

ภาพที่ 13: โชคชัย ตักโพธิ์, คัตเอ้าท์การเมือง, โปสเตอรแ, 2518. 
ที่มา: สถาบันปรีดี พนมยงคแ, 2548, หนา 28 

 

ภาพที่ 14: โชคชัย ตักโพธิ์, คัตเอ้าท์การเมือง, โปสเตอรแ, 2518. 
ที่มา: แนวรวมศิลปินแหงประเทศไทย, 2537, หนา 35 

                                                           
33 วิบูลย์ ลี้สวุรรณ, ศิลปะในประเทศไทย: จากโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม่, 

กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 344 
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 สวนภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ศิลปินกลุมโคราชไดแสดงบทบาทที่สําคัญทํางาน 

ผสานกับกลุมแนวรวมศิลปินแหงประเทศไทย ดังที่ นิคม กุบแกว กลาววา ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 

2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 การชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยและการตอตานฐานทัพอเมริกามีการ 

เคลื่อนไหวอยูทั่วประเทศ และเชนเดียวกันที่จังหวัดนครราชสีมาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีฐานทัพตั้งอยู จึง

มีการรณรงคแเพ่ือการตอตานฐานทัพอเมริกาใหออกไปจากประเทศไทย โดยองคแการนักศึกษาและ 

นักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมเป็นแกนนําในการเคลื่อนไหว โดยการเขียนปูายและโปสเตอรแประทวง 

หนาที่ตั้งฐานทัพ ประนามจักรวรรดินิยมอเมริกาทั่วจังหวัดนครราชสีมา ในชวงนี้มีการรวมตัวของครู 

อาจารยแและนักศึกษาศิลปกรรม จัดตั้งเป็นแนวร่วมศิลปินอีสานเพ่ือประสานงานการทํางานจากสวน 

กลางคือกรุงเทพมหานคร34  

สรุปไดวา ภายหลังเหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 แนวคิดศิลปะสัจนิยมแนวสังคม หรือที่

เรียกวา ศิลปะเพ่ือชีวิต ศิลปะเพ่ือสังคม หรือ ศิลปะเพ่ือประชาชนในประเทศไทยนั้นก็ไดรับ การ

ยอมรับอยางกวางขวาง เห็นไดวาเป็นศิลปะที่สรางสรรคแขึ้นเพ่ือสะทอนสภาพความเป็นจริงที่เกิด ขึ้น

ในสังคม เกิดจากความตองการแสดงออกทางความคิดของศิลปิน เพ่ือสรางความสํานึกในสังคม หรือ

เพ่ือการสื่อสารกับคนในสังคมไมวาจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ความทุกขแ ยาก

ของคนในสังคม เป็นตน เห็นไดจากมีการแสดงออกที่หลากหลายสาขา ไมวาจะเป็นวรรณกรรม เพ่ือ

ชีวิต ดนตรีเพื่อชีวิต และทัศนศิลปเพื่อชีวิต โดยทางดานทัศนศิลปนั้นจะมีรูปแบบในการสราง สรรคแที่

เหมือนจริงหรือไมเหมือนจริงก็ได เนื่องจากสิ่งที่สําคัญคือแนวความคิดและเนื้อหาในการสรางสรรคแ 

ถึงแมวาเหตุการณแวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ทําใหกลุมแนวรวมศิลปินตองยุติบทบาทลงแตแนวคิด ที่

นําศิลปะมารับใชสังคมนั้นยังคงอยูสืบมา จนถึงปใจจุบัน 

3. ประเด็นการเมืองและสังคมในประเทศไทย 

 ปี พ.ศ. 2475 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย จากการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยแมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยแอยูภายใต

รัฐธรรมนูญ นับเป็นปีเริ่มตนของประชาชนในการมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางดานความคิด  

การกระทํา การนําเสนอความคิดเห็นในดานตางๆ ประชาชนไดมีโอกาสเขาเป็นผูนําการบริหารบาน 
                                                           
34 แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย, พลานุภาพศิลปะกับสังคม, กรุงเทพมหานคร: เอส เอ็ม เซอร์คิท 
เพรส, 2539 
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เมือง ตอมามีการแยงชิงอํานาจการปกครองอีกทั้งมีกลโกงในการเลือกตั้งเพ่ือใหไดรับเลือกจัดตั้งเป็น 

รัฐบาล จึงทําใหการเมืองการปกครองประเทศไมมีความมั่นคง การแกปใญหาและการพัฒนาในดาน 

ตางๆ ขาดความตอเนื่อง จึงทําใหเกิดปใญหาตางๆ ตามมามากมาย เชน ปใญหาสินคาราคาแพง ปใญหา 

ราคาขาวตกต่ํา ปใญหารัฐบาลทุจริต โกงกิน ฯลฯ ซึ่งปใญหาตางๆ เหลานี้เป็นสิ่งที่ทําใหประชาชน  

เกิดความไมพอใจเกิดการชุมนุนเรียกรองความเป็นธรรม เหตุการณแเชนนี้เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและ

ยาวนาน สถานการณแดังกลาวนี้ไดเผยแพรไปโดยมีนักศึกษาเป็นแกนหลักในการอภิปราย และสรางสื่อ

ตางๆ จนกระทั่งเป็นการรวมตัวครั้งใหญของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 เหตุการณ์ทางการเมือง ระหว่าง 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 

เหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณแตอเนื่องจากการประทวงคําสั่งลบชื่อนักศึกษา 

รามคําแหง 9 คนและการประทวงนี้ยังเสนอใหรัฐบาลประกาศใชรัฐธรรมนูญภายในเวลา 6 เดือน การ

ปกครองดวยรัฐบาลทหารยาวนานนับตั้งแตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ ประเทศไทยมีการปกครอง 

ภายใตรัฐบาลทหารโดยไมมีรัฐธรรมนูญจนในสมัยของรัฐบาล จอมพลถนอม กิตติขจร ก็มีเหตุการณแที่ 

สั่งสมใหประชาชนเกิดความไมพอใจรัฐบาล เชน การทุจริตในรัฐบาล นักการเมืองระดับสูงใชอาวุธ 

ยุทโธปกรณแลาสัตวแในทุงใหญนเรศวร และภาวะขาวสารขาดแคลน ขณะที่บทบาททางการเมืองของ 

นักศึกษานั้นชัดเจนและเขมแข็งขึ้น ในวันที่ 9 ตุลาคม 2516 นักศึกษาจัดใหมีการประทวงใน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแเพ่ือเรียกรองใหรัฐบาลปลอยตัวผูถูกจับกุมทั้ง 13 คน มีนักเรียนนิสิต 

นักศึกษา ประชาชนมารวมชุมนุมเป็นจํานวนประมาณ 5 แสนคน เหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 สิ้นสุด 

ลงเมื่อจอมพลถนอม กิตติขจร, จอมพลประภาส จารุเสถียร และพันเอกณรงคแ กิตติขจร เดินทาง 

ออกนอกประเทศไปในที่สุด 

เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณแจลาจลและปราบปรามนักศึกษาและผูประทวง  

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ  ทาพระจันทรแและทองสนามหลวง ขณะที่นักศึกษาจากหลาย 

มหาวิทยาลัยกําลังชุมนุมประทวงการเดินทางกลับประเทศของจอมพล ถนอม กิตติขจร อดีตนายก 

รัฐมนตรี ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ โดยสถิติอยางเป็นทางการระบุวามีผูเสียชีวิต 46 

คน ซึ่งมีท้ังถูกยิงดวยอาวุธปืน ถูกทุบตี หรือถูกทําใหพิการ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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กระแสการตอสูที่นําโดยนักศึกษาสงผลให รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมชไดแถลงนโยบาย 

ถอดถอนทหารและกองทัพอเมริกาออกจากประเทศไทยในเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2518 

เนื่องจากการอนุญาตใหสหรัฐอเมริกานําทหาร และฐานทัพมาตั้งในประเทศไทยไดอยางเต็มที่  เพ่ือ

ประโยชนแของสหรัฐอเมริกาในชวงสงครามเย็น เมื่อ พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีฐานทัพอเมริกา ตั้งอยู

ทั้งหมด 12 แหง มีทหารอเมริกาประจําการอยูในประเทศไทยถึงหลายหมื่นคน และไดรับ สิทธิพิเศษ

ทางเศรษฐกิจและการศาลเหนือกวาประชาชนชาวไทย คือสามารถนําสินคาอุปโภค บริโภค จาก

อเมริกาเขามายังประเทศไทยโดยไมมีการเสียภาษี และเมื่อทําความผิดไมตองขึ้นศาลไทยแตขึ้น ศาล

ทหารของสหรัฐอเมริกาและสามารถนําเอาประชาชนชาวไทยไปขึ้นศาลที่อเมริกาไดอีกดวย ยิ่งไปกวานั้น 

อเมริกาไดใชประเทศไทยเป็นแหลงในการรุกรานแทรกแซงประเทศเพ่ือนบานและแขงขันกับประเทศ

มหาอํานาจฝุายตรงขาม ทําใหประเทศไทยตกอยูในความเสี่ยง 

การเกิดขึ้นของสงครามเวียดนามมีผลกระทบทําใหกองทัพอเมริกาเขามาในประเทศไทย 

“การเขาไปพัวพันอยางลึกซึ้งตอนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกาและการยอมใหประเทศไทย 

เป็นเสมือนเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดยักษ์เพ่ือทําสงครามเวียดนาม ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ 

การเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจอยางมากมาย ในขณะเดียวกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยาง 

ขนานใหญ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดก็คือการเขามาของทหารอเมริกันไดนําไปสูการขยายตัวของธุรกิจ 

ภาคบริการ บารแ ไนทแคลับ อาบอบนวด ซุปเปอรแมาเก็ต โรงภาพยนตรแ ฯลฯ เกิดขึ้นมากมายทั้งใน 

กรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญทั่วไป โดยเฉพาะเมืองที่ตั้งของฐานทัพอเมริกัน”35 เชน 

นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี และอูตะเภา 

การที่ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการจัดตั้งฐานทัพของอเมริกาในหลายๆ แหงรวมทั้งที่ 

โคราช ไมวาจะเป็นปใญหาโสเภณี สถานเริงรมยแ และแหลงมั่วสุมตางๆ อันนํามาสูปใญหาเด็กลูกผสมที่ 

หาพอไมได ปใญหาการมีอภิสิทธิ์หลายอยางของอเมริกาท่ีเหนือคนไทยอันเป็นเจาของประเทศและโดย 

เฉพาะปใญหาดานมนุษยธรรมในการทําสงครามกับประเทศเพ่ือนบานของไทย ปใญหาดังกลาวไดเกาะ 

กุมในสามัญสํานึก ของคนไทยโดยเฉพาะศิลปินกลุมโคราชที่นําโดย ทวี รัชนีกรและบรรดาลูกศิษยแ 

                                                           
35 ลิขิต ธีรเวคิน, การเมืองการปกครองของไทย, กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2548, 175 
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“ผลงานวิจัยของนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมในชวงนี้ลวนมีรูปแบบศิลปะสมัยใหมที่ใชเนื้อหาแนว 

สะทอนสังคมอยางชัดเจน โดยเฉพาะเป็นภาพตอตานฐานทัพอเมริกาและจอมเผด็จการถนอม -

ประภาส ทั้งสิ้น นักศึกษา ที่มีบทบาทสําคัญไดแก สนาม จันทรแเกาะ , สุขสันตแ เหมือนนิรุทธิ์, สุรพล 

ปใญญาวชิระ, มงคล อุทก, ทองกราน ทานา, และเทิดเกียรติ พรหมนอก เป็นตน”36 

3.2 วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 

 วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ.2540 หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยวาวิกฤตต้มย า

กุ้ง เป็นชวงวิกฤตการณแทางการเงินซึ่งสงผลกระทบถึงหลายประเทศในทวีปเอเซีย วิกฤตดังกลาวเริ่ม

ขึ้นในประเทศไทย เมื่อคาเงินบาทลดลงอยางมากอันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ซ่ึงมีพลเอก 

ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีที่ลอยตัวคาเงินบาท โดยตัดการอิงสกุลเงินดอลลารแสหรัฐ  

ผลทําใหคาเงินบาท ลดลงอยางมาก  ไมนานวิกฤตินี้ก็ขยายสูประเทศสวนใหญในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต รวมทั้งญี่ปุุน อีกดวย สงผลใหราคาสินทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแมีการปรับตัวลดลง        

สวนภาคเอกชนก็มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น โดยประเทศที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดนั้น ไดแก เกาหลีใต ไทย 

และอินโดนีเซีย แต พ.ศ. 2542 เศรษฐกิจก็เริ่มฟ้ืนตัว สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง อาจแบง

ได 5 สาเหตุดังนี้ 

1) หนี้ต่างประเทศ ประเทศไทยเกิดการขยายตัวทางระบบการเงิน เกิดการกอหนี้และการ กู

เงินจากตางประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากเมื่อ พ.ศ. 2533 ไทยเปิดระบบการเงินสูสากลตามพันธะสัญญา 

ใน IMF ใน พ.ศ.2534 ไทยประกาศปริวรรตเงินตราตางประเทศ37 และใน พ.ศ. 2535 ธนาคาร

พาณิชยแตั้งกิจการ “วิเทศธนกิจไทย”38 และในปี พ.ศ. 2536 มีธนาคารพาณิชยแ 46 แหง ไดรับ

อนุญาต ใหดําเนินการแตรัฐบาลไมมีการดูแลที่มีประสิทธิภาพ39 

                                                           
36 นิคม กุบแก้ว, สัมภาษณ์, อ้างถึงใน วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของมนุษย์ 

เรื่องของทวี รัชนีกร: นิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ทวี รัชนีกร, 2553 
37 การปริวรรตเงินตราต่างประเทศ หรือ International Monetary System คือ 

แนวทางการ ควบคุมปริมาณเงิน โดยประเทศต่างๆจะรักษาค่าของเงินให้คงท่ี จากการเทียบกับ
สิ่งของบางอย่าง ส่วนใหญ่ใช้โลหะเงินและทองค า 

38 “วิเทศธนกิจไทย” หรือ BIBF – Bangkok International Banking 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97_(%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
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2) การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตเพ่ือสงออกที่เจริญเติบโต  

อยางรวดเร็ว แตดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเกิดการขาดดุลอยางตอเนื่อง เพราะการสงออกที่หดตัว 

สะทอนใหเห็นสถานะรายไดของประเทศที่พ่ึงพาการสงออกในระดับสูงอันเป็นผลสืบเนื่องจากการ 

พัฒนาเศรษฐกิจที่ดําเนินการผลิตเพื่อการสงออกเป็นสําคัญ40 

3) การลงทุนเกินตัวและฟองสบูในธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแไดเติบโต 

อยางมากในชวงปี 2530-2539 ไมวาจะเป็นที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน สนามกอลแฟ สวนเกษตร 

เนื่องจากผูประกอบการมีการกูยืมเงินจากตางประเทศและระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแของประเทศ 

ที่กําลังรอนแรง ไดงายเพ่ือมาลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพยแทั่วประเทศ นอกจากนั้นแลวราคา 

อสังหาริมทรัพยแที่เพ่ิมขึ้นตอเนื่องทําใหเกิดความตองการเก็งกําไรซึ่งไดดึงดูดใหมีผูเขามาลงทุนใน 

ธุรกิจอยางมากจนกลายเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู41 

4) การด าเนินงานของสถาบันการเงิน ตั้งแต พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2540 รัฐบาลไมเชื่อมั่น 

สถาบันการเงินในประเทศและสั่งปิดสถาบันการเงินไปถึง 58 สถาบัน โดยรัฐบาลตองใชเงินสนับสนุน 

สถาบันการเงินเหลานั้นถึง 6 แสนลานบาทจาก “กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน”        

ซึ่ง เป็นหนวยงานของธนาคารแหงประเทศไทย42 

5) การโจมตีค่าเงินบาท โดยนักลงทุนตางชาติ มีการจัดตั้งกองทุน “Hedge Funds” เพ่ือ โจมตี 

คาเงินบาทไทยธนาคารแหงประเทศไทยจึงนําเงินทุนสํารองถึง 24,000 ลานดอลลารแสหรัฐ มาปกปูอง

                                                                                                                                                                      

Facilities คือ ธนาคารที่ท า ธุรกรรมการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ แล้วน ามาให้กู้ทั้งภายในและนอก
ประเทศไทย หรือคือการ เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี 

39
 วิมุต วานิชเจรญิธรรม, บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540, ชีพจรเศรษฐกิจ; 

ปีท่ี 11, ฉบับท่ี 2 (มี.ค.- เม.ย. 2546), หน้า 7-12  

40 วิมุต วานิชเจริญธรรม, บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540, ชีพจรเศรษฐกิจ; 
ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (มี.ค.- เม.ย. 2546), หน้า 7-12 

41 เรื่องเดียวกัน 
42 เรื่องเดียวกัน 
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คาเงินบาท เมื่อเงินสํารองมีนอยลง นายเริงชัย มะระกานนทแ ผูวาธนาคารแหงประเทศไทย จึงประกาศ 

“ลอยตัวคาเงินบาท” เมื่อ 2 ก.ค. 2540 เป็นการเริ่มตนวิกฤติเศรษฐกิจตมยํากุง43        

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอคนและสังคมไดเป็นไปอยางกวางขวาง โดยกอใหเกิดปใญหา   

ตอคุณภาพของชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไดซ้ําเติมปใญหาความยากจนและความ เหลื่อม

ล้ําในการกระจายรายได การที่รายไดลดลงไดมีผลตอปใญหาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพยแสิน 

เพราะปใญหาอาชญากรรมรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียเนื่องมาจากการวางงานทั้งแรงงานไทย และแรงงาน

ตางชาติ นอกจากนี้ยังสงผลกระทบกับ กลุมคนวางงานนานซึ่งถูกยกเลิกสวัสดิการและการคุมครองดาน

สุขภาพตลอดจนกลุมผูมีรายไดนอยที่ตองเผชิญกับปใญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น44 ธุรกิจของเอกชน ไมวาจะ

เป็นสถาบันการเงิน บานจัดสรร ปิดกิจการ พนักงานถูกปลด มีหนี้เกิดขึ้น มาก มีการกดดันใหรัฐบาล

ลาออก ธนาคารแหงประเทศไทยพยายามพยุงคาเงินบาท โดยใชเงินสํารอง เงินตราตางประเทศจนหมด 

และตองกูจาก IMF จํานวน 17,200 ลานเหรียญสหรัฐ  สําหรับการแกไข นั้นไมมีแนวทางที่ชัดเจน IMF ให

แนวทางโดยดําเนินนโยบายทางการเงินที่เขมงวดและปรับโครงสราง สถาบันการเงิน แตก็สงผลใหปใญหา

หนักขึ้น โดยราคาสินคาและคาบริการตางๆ แพงขึ้น รัฐบาลชวน หลีกภัย ซึ่งรับตําแหนงตอจาก พล.อ.

ชวลิต ยงใจยุทธ จึงเพียงประคองสถานการณแและใหประชาชน หันมาใชเศรษฐกิจพอเพียง ตอมา รัฐบาล 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึ งเริ่ มสรางโอกาสการเข าถึงแหลง เงินและการทําธุรกิจโดยมีการ

สนับสนุน SMEs กองทุนหมูบาน OTOP ประชาชน จึงมีรายไดเพ่ิมขึ้น45 

3.3 เหตุการณ์ทางการเมืองสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2548-2553 

 วิกฤตการณแการเมืองไทย พ.ศ. 2548-2553 เป็นชุดเหตุการณแที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยาง 
ตอเนื่อง โดยเป็นความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองที่มีความเห็นตอตานและสนับสนุนทักษิณ ชินวัตร  
อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งวิกฤตการณแดังกลาวทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อ เสถียรภาพทางการ  
เมืองในไทย ทั้ งยั งสะทอนภาพความไม เสมอภาคและความแตกแยกระหวางชาวเมืองและ 

                                                           
43 เรื่องเดียวกัน 
44 วิกฤตเศรษฐกิจในทศวรรษ 1930, วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540, เข้าถึงเมื่อ 4 

เมษายน 2560, http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom6/03-02.html 
45 วิมุต วานิชเจริญธรรม, บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540, ชีพจรเศรษฐกิจ; 

ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (มี.ค.- เม.ย. 2546), หน้า 7-12 
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ชาวชนบท การละเมิดพระราชอํานาจ การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และผลประโยชนแทับซอนซึ่งบั่นทอน 
การเมืองไทยมาเป็นเวลาชานาน  

ในปี พ.ศ. 2548 เริ่มมีการเคลื่อนไหวของกลุมการเมือง ซึ่งมีความเห็นวาทักษิณ ชินวัตร  

หัวหนาพรรคไทยรักไทยควรออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี ซึ่งกลุมนี้นําโดยสนธิ ลิ้มทองกุล  

จนเกิด เหตุการณแรัฐประหารสงผลใหฝุายทหารคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยแทรงเป็นประมุข (คปค.) นําโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน กาวขึ้นสูอํานาจและ  

เขามามีบทบาท ทางการเมือง สงผลใหไทยอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลทหาร ซึ่งมีพลเอกสุร

ยุทธแ จุลานนทแ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ระหวาง พ.ศ. 2549-2550 โดยไดแถลงเหตุผลของรัฐประหาร 

คือ รัฐบาลมีการ บริหารราชการแผนดิน สอไปในทางทุจริต ประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง 

หนวยงานอิสระถูกการ เมืองครอบงําทําใหการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปใญหาและอุปสรรค

หลายประการ ตลอดจน หมิ่นเหมตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหงองคแพระมหากษัตริยแ ภายหลังการ

กอรัฐประหาร พ.ต.ท. ทักษิณ ไดเดินทางไปยังกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยภายหลัง คปค. ไดตั้ง

คณะกรรมการตรวจ สอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ (คตส.) เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพยแสินในเรื่อง ที่ไดกระทําการใหรัฐเสียหายเฉพาะรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  ซึ่งสงผลให 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถูกตัดสินวามีความผิดในคดีซื้อที่ดินรัชฎา โดยมีโทษจําคุก 2 ปี และถูกยึด 

ทรัพยแสินกรณี ร่ํารวยผิดปกติเป็นจํานวนกวา 46,000 ลานบาท ในเวลาตอมา ซึ่งในชวงดังกลาวมีกลุม

ออกมาเคลื่อน ไหวตอตานการรัฐประหารหลายกลุม นําโดยกลุมแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการ 

(นปก.) ซึ่งตอ มาเปลี่ยนชื่อเป็นแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ แดงทั้งแผนดิน (นปช.) 

เพ่ือขับไล คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) และรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธแ46 

ตอมา พรรคพลังประชาชน ซึ่งถูกมองวาเกี่ยวของทางการเมืองกับทักษิณ ชินวัตร ชนะ การ
เลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 และจัดตั้งรัฐบาลผสมทําใหกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
(พธม.) ซึ่งเคยเคลื่อนไหวตอตานทักษิณ ชินวัตร กอนเหตุการณแรัฐประหารมาแลว กลับมาชุมนุมอีก 

                                                           
46

 วรัชยา ศิริวัฒน์, วิกฤตการเมืองไทยภายใต้ระบอบทักษิณ: 

การน าไปสู่การปฏิรูปการปกครอง, กระแสอาคเนย์ 4, 37 (ม.ค. 2550): 19-26  
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ครั้งหนึ่ง เพื่อกดดันใหนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช และสมชาย วงศแสวัสดิ์ ออกจากตําแหนง กอน
จะยุติการชุมนุมเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิพากษายุบพรรคพลังประชาชน ผลก ารลงมติ เลือก
นายกรัฐมนตรีเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ปรากฏวา อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรค
ประชาธิปใตยแ และผูนําฝุายคาน ในสภาผูแทนราษฎร สมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร สมัคร สุนทรเวช 
และสมชาย วงศแสวัสดิ์ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงนายก รัฐมนตรี ทําใหกลุม นปช.กลับมาชุมนุมอีก
ครั้ง เพ่ือกดดันใหอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกจาก ตําแหนงนายกรัฐมนตรี จนวันที่ 10 พฤษภาคม 
อภิสิทธิ์ประกาศยุบสภา และผลการเลือกตั้งเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ปรากฏวา พรรคเพ่ือไทยชนะ 
และยิ่งลักษณแ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดมา 

นับตั้งแตเกิดวิกฤตการณแทางการเมืองตั้งแต พ.ศ. 2548 เป็นตนมา ทําใหเกิดปรากฏการณแ 

และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญหลายประการ คือ สังคมไทยมีการแตกแยกทางความคิด 

ทางดานการเมืองอยางเดนชัด ทําใหสังคมตองเผชิญหนากับการการแบงขั้ว แบงฝใก แบงฝุาย  เกิด

กระแสการตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน โดยการเคลื่อนไหวของ

ภาคประชาชนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เกิดการตั้งคําถามตอการดําเนินงานของ 

กระบวนการยุติธรรมและองคแกรอิสระ เกิดความคลางแคลงสงสัยในการปฏิบัติงานของกระบวนการ 

ยุติธรรม เกิดการเปิดเผยตัวตนของกลุมอํานาจที่เรียกวา “อํามาตยาธิปไตย” ซึ่งเป็นเป็นลักษณะการ 

เมืองการปกครองที่ถูกครอบงําดวยระบบราชการ ทหารและพลเรือน คือการบริหารบานเมือง ที่

ขาราชการเป็นใหญ ควบคุมอํานาจกลไกตางๆ ไว และเป็นผูกําหนดทิศทางประเทศแตฝุายเดียว 

จากวิกฤติการณแทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับตั้งแต ปี พ.ศ. 2548 เป็นตนมา นับวากอใหเกิดผล 

ดีและผลเสียตอการเมืองการปกครองไทย ผลดีคือประชาชนสวนใหญมีความตื่นตัว และใหความ 

สําคัญตอสิทธิหนาที่ทางการเมืองการปกครอง แตผลเสียที่สําคัญคือกอใหเกิดความแตกแยกทางความ 

คิดข้ึนอยางรุนแรงในสังคมไทย 

 

4. ทัศนะจากผู้ช านาญการถึงทวี รัชนีกร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 วิรุณ ตั้งเจริญ ไดแสดงทัศนะถึงทวี รัชกร วา ทวี รัชนีกรมิใชเป็นแคศิลปินหรือเป็นแคคน 

สรางสรรคแงานศิลปะเทานั้น แตยังเป็นครู ผูสรางศิลปินและสรางผูคนในวงการศิลปะอยางมีคุณภาพ 

อีกดวย ทวี รัชนีกรและลูกศิษยแคือผูคนรุนบุกเบิกที่นําการออกแบบรวมสมัยไปสูเครื่องปใ้นดินเผาดาน 
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เกวียนเป็นการผนวกสถาบันการศึกษากับชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญหากกลาวถึงทางดานผลงานศิลปะ 

ทวี รัชนีกร เป็น ครู-ศิลปิน ที่สรางสรรคแงานศิลปะอยางสม่ําเสมอ สะทอนแนวความคิดที่หลากหลาย 

ทั้งการเป็นงานสรางสรรคแและการสอนใหคนมีความคิดสรางสรรคแ ลักษณะเดนของงานประเภท 2 มิติ 

ที่ทําใหเรารูจักทวี รัชนีกร คืองานที่เป็นสื่อสะทอนความคิดและสํานึกที่มีตอสังคมและชุมชน  ไมวา  

จะเป็นผลงานที่ชื่อวา บาลิเก, เสพสุขกันในกลุม,  ทุกขแของแผนดิน 2542, ในสังคมแหงความหวาด 

กลัว ,  ปีศาจเผด็ จการ ,  และหญิ งไทยที่ พัทยา เป็นตน ล วนเป็นสิ่ งที่ ครู -ศิลปิน คนหนึ่ ง 

มีสํานึกตอชุมชน สํานึกตอการสรางสํานึกใหกอเกิดกับศิษยแ ในความรูสึกนึกคิดทางศิลปะ47 

วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร48 ไดกลาวถึงทวี รัชนีกร ในหนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร  

วาผลงานสรางสรรคแมากมายหลากหลายเทคนิควิธีที่ ทวี รัชนีกรนําเสนอสูสังคม รวมทั้งชีวิตการสอน

ศิลปะที่มีลูกศิษยแนับพัน ไดสอนใหเรียนรูทั้งวิธีคิด วิธีทํา และรูจักตอบแทนสังคม ทุกอยางนี้ลวนเกิด 

จากปรัชญาการใชชีวิตและการทํางานของทวี รัชนีกร ที่ไดรับจากการปลูกฝใงจากศาสตราจารยแศิลป 

พีระศรีที่วา “การจะเป็นมนุษยแแทนั้นไมเพียงแคดํารงชีวิตดวยการทํามาหากินไปจนตาย เฉกเชน 

เดียวกับสัตวแที่ดํารงชีวิตอยูดวยการหาอาหารกิน มนุษยแเราจําเป็นตนคนหาสัจธรรมดานใดดานหนึ่ง 

ใหพบ เพื่อเอ้ือประโยชนแใหกับเพ่ือนมนุษยแดวยกัน ทั้งดานวัตถุ และจิตวิญญาณ” กลาวไดวาชีวิตของ 

ทวี รัชนีกรไดผานยุคสมัยตางๆ ดวยการคนหาสัจธรรมตาม ปรัชญาขางตนอยางแทจริง จึงเห็นควร 

แลวที่จะมอบนิยาม “ศิลปินรากแกวอีสาน” ใหกับอาจารยแทวี รัชนีกรอยางไมมีขอกังขา ทั้งการหยั่ง 

รากใหกับลูกศิษยแมากมายดวยการแนะนํา สั่งสอน ปลูกฝใง ศิลปะนิสัยและแนวทางการสรางสรรคแ 

ศิลปะ รวมทั้งการสรางสรรคแศิลปะสวนตัวซึ่งเป็นแบบอยางที่ดี ใหกับลูกศิษยแและผูคนในวงการศิลปะ 

ชนิดที่เรียกวาเหนือกาลเวลาและอายุ รวมถึงการสรางหอศิลปใหบริการแกสังคมและวงการศิลปะ49 

                                                           
47 วิรุณ ตั้งเจริญ, ปัจเจกศิลปิน, กรุงเทพมหานคร: อีแอนด์ไอคิว, 2547, 105-109 
48 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, ศิลปินรากแก้วอีสาน ทวี รัชนีกร, สมุทรสาคร: พิมพ์ดี 

จ ากัด, 2550 
49 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, ศิลปินรากแก้วอีสาน ทวี รัชนีกร, สมุทรสาคร: พิมพ์ดี 

จ ากัด, 2550 
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มนัส เหมาะสม50 ไดศึกษางานจิตรกรรมสรางสรรคแ กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมและสื่อ

ประสมที่สะทอนภาพทางการเมืองและสังคมของทวีรัชนีกรและวสันตแ สิทธิเขตตแ โดยไดวิเคราะหแเกี่ยว 

กับผลงานของทวี รัชนีกร โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 ที่มาของแนวคิดในการทํางานของทวี รัชนีกร แบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมงานที่ไดรับแรง

บันดาลใจที่มาจากการเมือง พฤติกรรมของนักการเมือง เชน ผลงานที่ชื่อวา ลิเกแมลูก, งานเลี้ยงของ 

ปีศาจ และการเมืองแบบไทยไทย เป็นตน และกลุมงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากปใญหาสังคม เชน 

ผลงานที่ชื่อวา ขนมหวานขายดีที่ชายหาดพัทยา และแมมูนมั่นยืน เป็นตน งานของทวี รัชนีกร ไดสื่อ 

ความหมายตอสังคมในเรื่องของการปลุกจิตสํานึกทางการเมือง การเตือนและชี้ใหเห็นถึงปใญหาของ 

สังคม การตอตานสงคราม และการเรียกรองความเห็นใจแทนคนดอยโอกาสในสังคม ดังเชนภาพ แม 

มูนมั่นยืน และเด็กจรจัด จากการวิเคราะหแผลงานจํานวน 10 ชิ้น พบวา กระบวนแบบทางศิลปะมีทั้ง 

งานที่สรางจากสีน้ํามันและงานที่สรางจากการระบายสีผสมผสานการปะติดวัสดุ เป็นที่สังเกตวาผล 

งานที่สรางสรรคแโดยใชสีน้ํามัน จะใชสีที่ใกลเคียงกันไลน้ําหนักออนแก ใชสีขาวในการสรางมิติในภาพ 

เป็นสวนใหญ มีวิธีการระบายสี 4 รูปแบบ คือ การระบายสีโดยใชเกรียง การระบายสีโดยลงสีพ้ืนไว 

กอน การระบายสีเวนขอบคม และการระบายสีหนาซับซอนผสมการขูดขีดบนพ้ืนภาพ รูปรางรูปทรง 

ที่ใชมักเป็นรูปทรงมนุษยแที่ผิดไปจากความจริง ผลงานบางชิ้นคลายกับศิลปะเด็ก โดยใชวิธีการจัดองคแ 

ประกอบแบบกระจายแนนเต็มพ้ืนภาพ และ ผลงานบางชิ้นใชวิธีการจัดองคแประกอบภาพแบบสมดุล ซาย

ขวาเท ากั น จั งหวะและทิศทางของภาพมั กจะกระจายจากด านล างขึ้ นด านบน บางชิ้ น 

มีทิศทาง กระจายออกจากจุดกึ่งกลางภาพ  สวนผลงานที่เป็นสื่อประสมนั้นมีลักษณะเดนจากการใชวัสดุ 

การ เลือกใชวัสดุและการคงลักษณะพ้ืนผิวดั้งเดิมของวัสดุไวเพ่ือเป็นพ้ืนผิวภายในภาพ การจัดกลุมเพ่ือให 

เกิดจังหวะซ้ํากันเพ่ือสรางความรูสึกเคลื่อนไหวจากการมอง สําหรับสีที่ ทวี รัชนีกร เลือกใช จากผลงาน ที่

                                                           
50 มนัส เหมาะสม, จิตรกรรมสร้างสรรค์: 

กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมและสื่อประสมที่สะท้อนภาพ ทางการเมืองและสังคมของทวี รัชนีกร
และวสันต์ สิทธิเขตต์, ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่, 
2547 
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เป็นเทคนิคสื่อประสม 5 ชิ้น พบวา ทั้งหมดใชสีน้ําในการระบายโดยใชสีเพียง 3 สี คือ สีดํา สีน้ําเงิน และสี

แดง ซึ่งวิธีการในการระบายคือการระบายแบบโปรงใสเพ่ือทิ้งรอยพ้ืนผิวของวัสดุไว51 

 สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง52 ไดศึกษาเรื่ององคแความรูศิลปินแหงชาติ: ทวี รัชนีกร ไดวิเคราะหแ 

ผลงานจํานวน 10 ภาพ ของทวี รัชนีกร ไดแก ภาพ ตนไม, องคแประกอบสีขาว, เด็กสาวชนบท, ปีศาจ 

เผด็จการ, ในสังคมแหงความหวาดกลัว, ตางผิวที่พัทยา, ขนมหวานขายดีที่พัทยา, ปูดองเค็ม, แมมูน, 

และ ภาพการเมืองแบบไทยๆ มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

 ที่มาของแนวคิดในการสรางสรรคแของทวี รัชนีกร มาจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เชน 

ผลงานที่ชื่อวา ตนไม เป็นตน ผลงานทีไดรับแรงบันดาลใจจากสื่อประเทศ อันเกิดจากในชวงเวลานั้น 

ครูอาจารยแไดสําเร็จการศึกษามาจากตางประเทศหลายคนและมีชาวตางชาติเขามาทําการสอนรวมกัน

กับทวี รัชนีกรที่โคราช ทําใหมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดไปสูการเขียนภาพแนวนามธรรม 

(Abstract Art) นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากสงครามเวียดนาม ผลงานที่ไดรับ 

แรงบันดาลใจจากเมืองพัทยา ผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเรื่องของเขื่อนแมมูนและเรื่องการเมือง 

แบบไทยๆ เห็นไดชัดวาแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแของทวี รัชนีกร นั้นมาจากสภาพเหตุการณแ 

ตางๆ ของสังคมในชวงเวลานั้นๆ ทั้งเกิดจากการประสบการณแตรงและเกิดจากความสนใจในการติด 

ตามขาวสารบานเมืองอยางสม่ําเสมอ 

 จากผลงานของทวี รัชนีกร ทั้ง 10 ชิ้น พบวา เนื้อหาที่แสดงออกมาเพ่ือสื่อความหมายทาง  

ศิลปะตอสังคมผานผลงานเหลานั้นมีอยู 5 ประเด็น คือ 1) การสรางจิตสํานึกตอธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ผลงานชื่อวา ตนไม 2) การสรางผลงานจากแนวคิดศิลปะรวมสมัย  ผลงานชื่อวา 

องคแประกอบ สีขาว 2) การสรางผลงานจากแนวคิดที่มาจากเหตุการณแสงครามเวียดนาม จากผลงาน

ที่ชื่อวา เด็ก สาวชนบท และ สงครามแหงความหวาดกลัว 3) การสรางผลงานที่มาจากแนวคิดที่มา

จากประสบ การณแจากเมืองพัทยา จากผลงานที่ชื่อวา ตางผิวที่พัทยา และ ขนมหวานขายดีที่พัทยา 

                                                           
51 เรื่องเดียวกัน 
52 สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง, องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ: ทวี รัชนีกร, 

ส านักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551 
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และ 5) การสรางผลงานที่มาจากแนวคิดความเหลื่อมล้ําในสังคม จากผลงานที่ชื่อวา ปูดองเค็ม, แม

มูน และ การเมืองแบบไทยๆ 

 หลักการทางศิลปะจากผลงานของทวี รัชนีกร จํานวน 10 ชิ้น พบวา ภาพที่ชื่อวา ตนไม มี

การใชสีและการระบาย สี จะใชวิธีการเขียนภาพดวยฝีแรงที่รวดเร็ว ใชโครงสี รอน มีน้ําหนักตัดกัน 

อยางเดนชัด สวนภาพที่ชื่อ องคแประกอบสีขาว เป็นภาพที่ใชโครงสีที่ออนนุม ใชการระบายแบบเวน 

ขอบคม แตในภาพ เด็กสาวชนบท ใชโครงสีเขียวผสมสีฟูาครามเป็นการใชสีที่ตัดกันแตมีความกลม 

กลืน และภาพ ปีศาจเผด็จการ ก็ใชสีในลักษณะเดียวกัน สวนภาพ สังคมแหงความหวาดกลัว เป็นการ 

ใชสีเทาคลุมทั่วทั้งภาพ โดยเจือดวยสีแดงชมพูและเหลือง โครงสรางในการจัดภาพของภาพ ตนไม 

เป็นการจัดภาพโดยใชใหน้ําหนัก ใกล กลาง ไกล แสงและเงาที่คมชัด สวนภาพ องคแประกอบสีขาว 

เป็นการจัดภาพดวยการลด และตัดทอน ภาพเด็กสาวชนบทและภาพปีศาจเผด็จการ เป็นการจัดภาพ 

โดยใชสัญลักษณแแทนคา สอดแทรกสีสันตามจังหวะ และภาพสังคมแหงความหวาดกลัว เป็นการจัด 

ภาพโดยใชรูปทรงที่บิดเบี้ยว  สวนผลงานที่สรางขึ้นดวยเทคนิคการระบายสีน้ํา ปะติดวัสดุ สวนใหญ 

เป็นการระบายโดยเวนพ้ืนที่ไวเป็นบางสวน จุดเดนคือ สวนของกระดาษนั้นยังคงปรากฏอักษรที่เป็น 

ภาษาไทยดวยตัวหนังสือแบบโบราณ สวนของการ ใชสีนั้นเป็นดําและสีน้ําตาลเป็นสวนใหญใชวิธีการ 

ระบายแบบโปรงใสไมซ้ําซอนมากนัก53 

 ณัฐนนตแ สิปปภากุล54 ไดทําการศึกษาเรื่องทัศนศิลปเพ่ือชีวิต: กระบวนการสรางอัตลักษณแ 

ของศิลปินอีสาน โดยไดอธิบายกระบวนการสรางอัตลักษณแของทวี รัชนีกร ในดานทัศนศิลปเพ่ือชีวิต 

วาเป็นผลมาจากการไดซึมซับเอาความทุกขแยากของประชาชนที่โดนกดข่ีขมเหงจากอํานาจรัฐและนาย 

ทุน หรือเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นปใญหารุมเราผูคนที่อยูรอบกายใน 

ขณะนั้น ปใจจัยดังกลาว จึงเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแที่เขมขน อีกทั้งผลงานของทวี รัชนีกร 

ไมไดมุงหวังเพ่ือการคาหรือเหรียญรางวัลดังเชนศิลปินที่กําลังโดดเดนอยูในกรุงเทพมหานครขณะนั้น 

                                                           
53 สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง, องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ: ทวี รัชนีกร, 

ส านักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551 
54 ณัฐนนต์ สิปปภากุล, ทัศนศิลป์เพื่อชีวิต: 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสาน, ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรม
วิจัย, 2554 
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แตเป็นการนําเสนองานเพ่ือสะทอนสังคมและเรียกรองความเป็นธรรมเป็นสําคัญ สวนวิธีการและโครง 

สรางทางศิลปะที่ปรากฏในชวงนี้จะเนนไปที่การเขียนภาพแบบฉับไว โดยเฉพาะผลงานในชวงหลังที่ 

เขียนดวยการตวัดและปาดปูายสีใหเห็นรอยฝีแปรงหนา ทิ้งรองรอยและการแสดงออกภายในภาพเพ่ือ 

แสดงออกถึงอารมณแความรูสึกสะเทือนใจ ซึ่งมีความคลายกันกับภาพเขียนของพวกเอ็กเพรสชันนิสตแ  

ซึ่งกลาวไดวารูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชันนิสมแไดมีบทบาทตอการสรางอัตลักษณแในงานศิลปะของทวี 

รัชนีกร เชนกัน นอกจากนี้ยังสามารถแบงลักษณะงานศิลปกรรมของทวี รัชนีกร ออกเป็น 2 อัต

ลักษณแ55 ดังนี้  

1) ศิลปะเพ่ือการดํารงชีวิต: อัตลักษณแที่หักเห 
ตั้งแตปี พ.ศ. 2527- 2538 ซึ่งทวี รัชนีกร เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2539 ตั้งแตปี พ.ศ. 

2527 ทวี รัชนีกรไดลดบทบาทในการสรางสรรคแผลงานทัศนศิลปเพ่ือชีวิตลง หันไปสรางงาน ในแนว
นามธรรมบางแตไมมาก เนื่องจากภาระหนาที่งานในการบริหารคณะ และหนาที่ในการสอนที่เพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งการตระหนักถึงความม่ันคงหลังการเกษียณ จึงคิดหารายไดพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา โดยการ
รับจางออกแบบและสรางผลงานประติมากรรมใหกับหนวยงานตางๆ หลายแหง  เชน ผลงา น
ประติมากรรมเรื่องราวภาพประวัติศาสตรแของทหารในพิพิธภัณฑแทหารคายสุรนารีกองทัพภาค ที่ 2 
จังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2535 เป็นตน ผลงานของทวี รัชนีกรในชวงนี้เป็นงานที่สรางสรรคแ ตาม
ความตองการของผูอ่ืน ซึ่งทวี รัชนีกรไมเรียกวาผลงานในชวงนี้วาเป็นผลงานศิลปะ แตเป็นการใช ความรู
และฝีมือทางดานศิลปะเพ่ือการประกอบอาชีพ ไมใชเพ่ือเป็นศิลปิน56 จึงนับไดวาผลงานใน ชวงเวลานี้เป็น
ผลงานศิลปะเพ่ือการดํารงชีวิต 

2) ศิลปะสะทอนสังคม: อัตลักษณแใหมที่ถึงขีดสุด 
ผลงานทัศนศิลปในชวงเวลานี้นับจากการเกษียณอายุราชการของทวี รัชนีกร ในปี พ.ศ. 

2539 ถึงปใจจุบัน นับเป็นชวงเวลาที่ผลงานของทวี รัชนีกรมีความเป็นอิสระ ผลงานไดออกมาจากประ 
สบการณแและความช่ําชองทางศิลปะ จึงมีจํานวนมากมายหลายรอยชิ้นและมีความหลากหลายทาง 
เทคนิค ไมวาจะเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสมภาพปะติด ภาพลายเสน  และศิลปะ 
เครื่องปใ้นดินเผา จากความหลากหลายนี้สามารถแบงผลงานในชวงเวลานี้ออกเป็นกลุมตามลักษณะ 

                                                           
55 เรื่องเดียวกัน 
56 ณัฐนนต์ สิปปภากุล, ทัศนศิลป์เพื่อชีวิต: 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสาน, ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรม
วิจัย, 2554 
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ของเนื้อหา รูปแบบ และเทคนิค ในการสรางได คือ 1)ประติมากรรมและงานสื่อผสมเพ่ือสะทอน
สังคม ยุคใหม 2) จากจิตรกรรมเรียบงายสูการเสียดสีสังคม 3) ทัศนศิลปเพ่ือชีวิตวาดวยเศรษฐกิจ 
สังคมและ สิ่งแวดลอม และ 4) จิตรกรรมแนวทางศาสนาแตเนื้อหาการเมือง57 
 ธวิท วงษแพลาย58 ไดศึกษาการเมืองในจิตรกรรม: แนวคิดและกระบวนการสรางสรรคแ โดยได 

มีการกลาวถึงทวี รัชนีกร วามีการเริ่มสรางสรรคแผลงานสะทอนปใญหาชีวิต ปใญหาสังคมและ 

วัฒนธรรมนั้นมีสาเหตุมาจากผลของการบริหารประเทศที่ลมเหลวของนักการเมืองในยุคนั้น การแสดง 

ออกทางภาพจึงเป็นเหมือนการไดระบายถึงความรูสึกเก็บกดที่ไมสามารถแกไขปใญหาตางๆ ได จึ งได 

สะทอนออกมาเป็นงานศิลปกรรม ผลงานจิตรกรรมที่ไดระบายความคับแคนใจในยุคนั้นไดถูกทําลาย 

หมด เนื่องจากผิดกฏหมายบานเมืองไทยในขณะนั้น จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมของทวี รัชนีกร 

พบวา จากการสํารวจเมื่อปี พ.ศ. 2555 เฉพาะภาพจิตรกรรมและงานสื่อผสมที่แสดงเนื้อหาสาระ ถึง

เหตุการณแบานเมืองโดยตรง มีจํานวนถึง 116 ภาพ และไดเลือกมาทําการวิเคราะหแจํานวน 5 ภาพ 

ประกอบดวยภาพ 1) ฝูงเปรต 2) รุมทึ้ง 3) การเมืองแบบไทยๆ 4) หนาแบนแบนไวใจไดกา และ 5) 

สัตวแมนุษยแ จากการยกตัวอยางในการศึกษาพบวา ผลงานจิตรกรรมของทวี รัชนีกร ทั้ง 5 ภาพนี้ ได 

สะทอนบริบทการเมืองและวัฒนธรรมใน สังคมไทยที่เกิดจากการเมืองการปกครอง คือ สะทอนภาพ 

ลักษณแของนักการเมืองไทยที่เต็มไปดวยคนชั่ว สะทอนถึงความออนแอของสังคมไทยที่ไมสามารถ 

พัฒนาความรูสึกนึกคิดของประชาชนใหมีคุณภาพพอที่จะคัดเลือกคนที่ดีทั้งความประพฤติสวนตัว  

ดีทางสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถในการบริหารบานเมือง และยังสะทอน 

ถึงภาพลักษณแทางวัฒนธรรมที่สั่งสมมาในเรื่องของบาปบุญคุณโทษและการตอบแทนบุญคุณ แตความ 

เชื่อเหลานี้ไมสามารถใชไดกับนักการเมืองไทย แสดงใหเห็นถึงความออนแอทางสังคมและวัฒนธรรม 

ที่กําลังถูกตีความใหผิดไปจากเจตนาเดิม 

สาเหตุที่ ทวี รัชนีกร เลือกนําเนื้อหาสาระของเหตุการณแทางการเมืองการปกครองในประเทศ

ไทยมาสรางสรรคแผลงานจิตรกรรม คือ ทวี รัชนีกร มีความสนใจในเรื่องของสังคมมาตั้งแตครั้งเป็น 

                                                           
57 เรื่องเดียวกัน 
58 ธวิท วงษ์พลาย, การเมืองในจิตรกรรม: แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์, 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒณ
ธรรมวิจัย, 2557 
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นักศึกษา เมื่อเรียนจบก็รับราชการเป็นอาจารยแมหาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาในชวงสงคราม 

เวียดนาม ซึ่งขณะนั้นสหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพที่นครราชสีมา จึงทําใหสําผัสกับการเขามาของทหาร 

อเมริกันอันนํามาซึ่งความเสื่อมทางวัฒนธรรม ปใญหาเมียเชา โสเภณีจึงเป็นเรื่องราวที่อึดอัดอยูในใจ 

ไมสามารถพูดออกมาได จึงตองเขียนภาพเพ่ือเป็นการระบาย อีกทั้งทวี รัชนีกรยังชอบอานหนังสือ 

ติดตามขาวสารบานเมือง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยตรง ชอบคุณธรรมและ 

ความถูกตอง จากเหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ทวี รัชนีกร ไดรับความรูสึก 

สะเทือนใจกับเหตุการณแนี้มากตองการตอสูเพ่ือเรียกรองความเป็นธรรม แตทําไดเพียงถายทอด

ความรูสึกดังกลาวไปสูลูกศิษยแและไดชวยกันกับลูกศิษยแเขียนภาพโปสเตอรแไปติดที่ถนนราชดําเนิน 

ตอมาลูก ศิษยแหลายคนตองเขาปุาและบางคนตองติดคุก59 รวมถึงทวี รัชนีกร ดวยประสบการณแที่ผาน

มา ความ ทรงจําถูกฝใงรากลึกในจิตใจ จึงทําให ทวี รัชนีกร เลือกหยิบเรื่องราวเหตุการณแการทาง

การเมืองมา สรางเป็นผลงานจิตรกรรมตลอดมา 

เทคนิควิธีการ และกระบวนการสรางสรรคแ ภาพผลงานจิตรกรรมไดสงผลสะทอนใหเนื้อหา 

สาระเกี่ยวกับเหตุการณแทางการเมืองการปกครองในประเทศใหมีความคมชัด คือ กระบวนการสราง 

สรรคแของทวี รัชนีกร สรางสรรคแดวยสีนํามันอยางเรียบงาย ไมมีขั้นตอนซับซอนหรือยุงยาก เป็นการ 

คิดเรื่องราวและระบายสีทําไปพรอมกันจนกระทั่งสําเร็จในครั้งเดียว อาจมีการเพ่ิมเติมบางเล็กนอย 

หากเป็นการเพ่ิมเติมบางจุดที่ยังไมดีพอ ทวี รัชนีกรใหเหตุผลวา หากตองสเก็ตกอนลงมือทําจริงจะทํา 

ใหงานไมลื่นไหล ทั้งความคิดและการใชสีจะไมไดดั่งใจคิด ภาพจะไมสด และใหความรูสึกแหงๆ60 จาก 

วิธีการที่ใชพูกันตอเนื่องไปโดยไมลางนั้นทําใหภาพเกิดสีแทรกซอนกันทั้งผืนภาพไมมีสวนใดที่ระบาย 

เรียบเพียงสีเดียว เกิดจากความตั้งใจใหสีผสมกันดวยตัวมันเอง เพ่ือตองการแสดงถึงนัยของความ 

สกปรกทั้งเนื้อตัวและจิตใจของนักการเมืองที่เต็มไปดวยกิเลสพ้ืนผิวของภาพที่ไมราบเรียบนั้นแสดงถึง 

ความหยาบกรานของผิวหนังคนที่มีจิตใจ อํามหิต โหดเหี้ยม ไรศีลธรรม ซึ่งหมายถึงนักการเมือง สวน

ภาพที่ใชเทคนิคหมึกดําบนกระดาษ ทวี รัชนีกรเลือกใช กระดาษโบราณหรือที่เรียกวาสมุดขอย นํามา

                                                           
59 ธวิท วงษ์พลาย, การเมืองในจิตรกรรม: แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์, 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒณ
ธรรมวิจัย, 2557 

60 เรื่องเดียวกัน 
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ติดกันเพ่ือใหไดขนาดที่ตองการและใชหมึกดําวาดพรอมลงสีใหเสร็จภายในคราวเดียวโดยไมตอง ทํา

การสเก็ตชแไวกอน ในภาพการเมืองแบบไทยๆ นี้วาดเป็นรูปสัตวแและรูปประชาชนนอนอยูดานหนา 

เพ่ือแสดงนัยวาการเมืองแบบไทยๆ กตองใชของไทยที่มีมาแตโบราณ เนื่องดวยนักการเมืองก็ประพฤติ 

ชั่วมาตั้งแตโบราณ61 

 สรุปไดวา จากการศึกษาผลงานของทวี รัชนีกร ที่มีการศึกษาไวแลวกอนหนานั้น เป็นการ 

ศึกษาในผลงานบางชวงบางตอนของการสรางสรรคแ ซึ่งยังไมมีงานศึกษาใดที่ไดศึกษาผลงานตั้งแตทวี 

รัชนีกรเป็นนักศึกษาเรื่อยมาจนถึงงานสรางสรรคแในยุคปใจจุบัน เพ่ือเป็นการรวบรวมผลงานสรางสรรคแ 

และศึกษาแนวคิด วิธีการสรางสรรคแ รูปแบบ และวีธีคิด อันมีพัฒนาการที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณแทาง 

สังคม สภาพแวดลอมและเหตุการณแทางการเมืองการปกครอง ซึ่งผลงานสรางสรรคแของทวี รัชนีกร 

เป็นผลงานที่มีคุณคาและมีเอกลักษณแที่โดดเดน เป็นประโยชนแตอวงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 ธวิท วงษ์พลาย, การเมืองในจิตรกรรม: แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์, 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒณ
ธรรมวิจัย, 2557 
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บทที่ 3 

ทวี รัชนีกร 

 

3.1. ประวัติชีวิต (จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 17 พ.ย. 2559) 

 ทวี รัชนีกร เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2477 อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็น

บุตรคนที่ 5 ในจํานวนพ่ีนอง 8 คน ของนายลี้ และนางทองยอย รัชนีกร สมรสกับนางศิริพร รัชนีกร 

(นามสกุลเดิมเชียงวานิช) มีบุตรชาย 3 คน และบุตรสาว 1 คน เมื่อ 5 ขวบ ไดยายตามบิดา มารดาไป

อยูที่อําเภอแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม และไดเขาเรียนที่โรงเรียนวัดอัมพวันวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 

2493  

ทวี รัชนีกร มีความสนใจในศิลปะมาตั้งแตเด็ก เมื่ออายุ 4-5 ขวบ ไดมีโอกาสดูหนังตะลุง 

เพชรบุรี จึงเกิดความประทับใจและไดวาดรูปหนังตะลุงลงบนกระดาษ ยามวางมักจะเดินเลนเก็บ 

เปลือกหอย ดูเตา ดูปลา ดูนก ดวยความชื่นชอบในรูปทรงของสัตวแเหลานั้น ไดเกิดเป็นความประ ทับ

ใจที่ปรากฏใหเห็นในงานศิลปะในเวลาตอมา แมไมมีการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียน แตทวี 

รัชนีกร ก็ไดชื่นชอบการวาดรูปมาตั้งแตเริ่มเรียนหนังสือ เป็นการวาดดวยความชอบและจากการ 

ฝึกฝนดวยตนเองโดยวิธีการลอกภาพจากปกสมุด ปกหนังสือนวนิยาย และภาพจากซองบุหรี่ 

โดยเฉพาะลายไทยที่มีความชื่นชอบเป็นพิเศษ 

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน พ.ศ. 2496 ไดรับคําแนะนําจากครูศิลปะที่โรงเรียนให 

สอบเขาเรียนศิลปะที่โรงเรียนเพาะชาง ซึ่งเป็นเปูาหมายของนักเรียนศิลปะในสมัยนั้น แมทวี รัชนีกร 

ไมเคยเขียนรูปจากแบบที่เป็นของจริงเลย แตทวี รัชนีกร สามารถสอบเขาเรียนดวยคะแนนสูง เนื่อง 

จากฝีมือที่ฝึกฝนมาเป็นอยางดี การเรียนศิลปะที่เพาะชางเป็นชวงเวลาของการแสวงหาทักษะฝีมือ 

อยางเป็นจริงเป็นจัง ทั้งการศึกษาจากการวาดภาพเหมือนตามแบบสากลและการวาดภาพแบบไทย 

ประเพณี ทวี รัชนีกร มีชื่อเสียงทางดานวาดเสน (ไดคะแนน drawing 100 คะแนนเต็ม) ทําใหรุนพ่ี 

เปลื่อง เปลี่ยนสายสืบ มาขอดูตัว และพาไปพบกับอาจารยแทวี นันทขวาง ซึ่งขณะนั้นเป็นครูสอนอยู ที่

เพาะชาง  อาจารยแทวีจึ งสอนให เป็นกรณี พิ เศษ และนํางานศิลปินนานาชาติมาแนะนํ า  

ใหดู สวนใหญเป็นภาพสีน้ํามัน เชนผลงานของแวนโก฿ะ เซซาน แอนดรูวแ ไวเอ็ด ทวี รัชนีกรซึ่งขณะนั้น 



  44 

เป็นนักศึกษาอยูรูสึกชื่นชอบไวเอ็ดมากกวาคนอ่ืน เนื่องจากชวงนั้นเป็นชวงที่นิยมผลงานที่แ สดง 

ทักษะฝีมือ 

อาจารยแที่ ทวี รัชนีกร ชื่นชมและเรียนดวยอยางมีความสุข คือ อาจารยแชาวญี่ปุุน นิโร โยโก

ตะ62 สิ่งที่ไดจากอาจารยแญี่ปุุนทานนี้นอกเหนือจากเรื่องของฝีมือแลว ยังเป็นแบบอยางของความ ขยัน 

ในชวงของการเป็นนักศึกษาที่เพาะชาง ทวี รัชนีกรไดรับรางวัลครั้งแรกเป็นรางวัลระดับเยาวชน จาก

การประกวดศิลปะ ที่จัดโดยกลุมศิลปิน นําโดยอาจารยแประยูร อุลุชาฏะ และเนื่องจากมีคะแนน เรียน

สูงเกิน 3.5 เมื่อเรียนอยูชั้นปีที่ 2 จึงสามารถไปเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได ซึ่งเปูาหมายตอไป ของ

ทวี รัชนีกร คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ทวี รัชนีกรเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในคณะจิตรกรรม ประติมากรรม (ปใจจุบัน 

คือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพแ) ในปี พ.ศ. 2499 มีเพ่ือนรวมรุน ไดแก อาทิ มานิตยแ 

ภูอารียแ, ลาวัณยแ ดาวราย, เศวต เทศนแทัณฑแ, สันตแ สารากรบริรักษแ63 สิ่งที่เรียนรูจากการเรียนคณะ 

จิตรกรรม ประติมากรรม คือ การไดเรียนรูฝึกฝนการทํางานศิลปะถึงขั้นที่จะเป็นศิลปิน การไดเห็นรุน 

พ่ีทํางานอยางยิ่งใหญ และที่สําคัญคือการไดเรียนกับอาจารยแศิลป พีระศรี สิ่งที่ทวี รัชนีกรไดรับจาก 

อาจารยแศิลป พีระศรี อันนอกเหนือจากวิชาความรูทางดานศิลปะแลวนั้นยังไดวิชาขยันจากการสังเกต 

กิจวัตรประจําวันของทานและความประหยัดทั้งเงินและเวลา ซึ่งนอยครั้งมากที่จะเห็นอาจารยแศิลป 

นั่งเลน นอกจากทานตองนอนพักตอนบายๆ ทวี รัชนีกรจึงเคารพรักอาจารยแศิลป พีระศรี อยางยิ่ง 

ในชวงที่ทวี รัชนีกรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในปี พ.ศ.2501 ไดรับรางวัลจากการประกวดศิลป 

กรรมแหงชาติอยางตอเนื่องกันถึง 4 ปี คือ ในปี พ.ศ. 2501 ไดรับรางวัลเกียรตินิยมอันดับสาม 

เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 9 จากผลงานสีน้ํามันบนผาใบ 

ชื่อ “ซาก” (ปใจจุบันสูญหาย เหลือเพียงภาพสเก็ตชแ) ซึ่งเป็นภาพกระโหลกวัวหรือควาย วางอยูบนผา 

                                                           
62 อาจารย์นิโร โยโกตะ ถูกเชิญมาสอนท่ีโรงเรียนเพาะช่างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 

2505 ในวิชาไม้ไผ่ และวิชาพ้ืนฐานอื่นๆ ผลงานส่วนตัวได้แก่ งานวาดเส้นสีน้ า เช่น ภาพตลาดน้ า 
และภาพวิถีชีวิตไทย ที่มา: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, ศิลปินรากแก้วอีสาน ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2548, พิมพ์ดี จ ากัด: สมุทรสาคร, 2550 

63 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, ศิลปินรากแก้วอีสาน ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2548, พิมพ์ดี จ ากัด: สมุทรสาคร, 2550 
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ที่ปูเป็นฉาก ลักษณะคลายการจัดหุนนิ่ง แสดงใหเห็นทักษะการเขียนภาพของศิลปิน เนื้อหาของภาพ 

สะทอนถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตแบบตรงๆ ในปี พ.ศ. 2502 ไดรับรางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญ

ทองแดง การแสดงผลงานศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่  10 จากผลงานชื่อ “ชีวิตในเรือ”  

เป็นภาพ จิตรกรรมสีน้ํามันบนผาใบ ในปี พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นปีที่ทวี รัชนีกร จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีไดรับรางวัลศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 11 ถึง 2 รางวัล คือ รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 

เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากผลงานสีน้ํามันบนผาใบที่ชื่อวา “ตนไม” และรางวัลเกียรตินิยม

อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพแ จากผลงานภาพพิมพแแกะไมชื่อ “คนแกกับเด็ก” ซึ่งพิมพแ

ดวยหมึก ดํา เป็นคนแกกําลังอุมหลานเล็กๆ ผลงานชิ้นนี้ใหความรูสึกสะเทือนใจหรือซาบซึ้งใจใน

ความสัมพันธแ ระหวางคนแกและเด็ก64 

ในชวงที่ทวี รัชนีกรจบการศึกษา ดร.วทัญโู ณ ถลาง ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและ 

อาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา (ปใจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโน 

โลยีราชมงคลอีสาน) ไดติดตอผานอาจารยแศิลปใหชวยหาลูกศิษยแที่สนใจไปสอนศิลปะที่จังหวัดนคร 

ราชสีมา ทวี รัชนีกรไดเป็นผูอาสาเพียงคนเดียว ในครั้งนั้นทวี รัชนีกรไดรับอาสาไปดวยความคึก 

คะนองของวัยรุน เนื่องดวยไมไดตั้งใจไปรับขาราชการที่โคราชจริงๆแตอยากเป็นศิลปินมากกวา จึงยัง 

อยูแถวศลิปากรเป็นเวลาหลายเดือนจนอาจารยแศิลปทราบเรื่อง อาจารยแทวีจึงไดเดินทางไปสอนศิลปะ 

ที่โคราชตามที่รับปากไวในปี พ.ศ. 2504 ทวี รัชนีกรเริ่มตนเป็นครูศิลปะดวยการสอนวิชาศิลปวิจักษแ 

(Art Appreciation) ตอมามีการเปิดสอนสาขาวิชาศิลปกรรมโดยเฉพาะพอดีกับที่ ดํารง วงศแอุปราช 

เดินทางกลับมาจากการศึกษาตอที่ประเทศอังกฤษ จึงไดชักชวนกันรางหลักสูตรโดยมีเพ่ือนศิลปินตาง 

ชาติจากอังกฤษและอินเดียอีก 2 คน แผนกวิชาศิลปกรรมใรสังกัดคณะวิชาออกแบบจึงถือกําเนิดขึ้น  

ในปี พ.ศ. 2509 โดยมีอาจารยแทวีเป็นหัวหนาแผนกวิชาคนแรก  

แมแรกเริ่มทวี รัชนีกรจะมารัชราชการครูที่โคราชดวยความคึกคะนอง แตเมื่อไดรับหนาที่ 

แลวก็ทําทุกอยางดวยความรักและความทุมเท เนื่องจากความรักลูกศิษยแ นอกจากจะเป็นผูบุกเบิกการ 

เรียนการสอนศิลปะในภาคอีสานแลว ยังเป็นผูบุกเบิกการพัฒนาเครื่องปใ้นดินเผาดานเกวียนและสราง 

ชุมชนบานดานเกวียนใหเติบโตขึ้น ทวี รัชนีกรไดนึกถึงคําแนะนําของอาจารยแศิลปเมื่อครั้งยังเป็นนัก 
                                                           

64 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, ศิลปินรากแก้วอีสาน ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2548, พิมพ์ดี จ ากัด: สมุทรสาคร, 2550 
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ศึกษาท่ีเคยพาไปวาดรูปที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อเห็นชาวบานเขาปใ้นดินกัน อาจารยแศิลปก็สั่ง 

ใหออกแบบแจกันรูปทรงแปลกๆ แลวบอกวาชาวบานที่เขาปใ้นหมอปใ้นไหขายกันนั้น เขามีเทคนิค มี

ภูมิปใญญาอยูแลว ถาเอาความรูทางศิลปะไปพัฒนาตอใหเขาก็จะเป็นการเพ่ิมคุณคาและมูลคาใหกับ 

ง า น ศิ ล ป หั ต ถ ก ร ร ม ซึ่ ง เ ป็ น วั ฒ น ธ ร ร ม ท อ ง ถิ่ น  แ ล ะ เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษแ ไ ว ไ ม ใ ห สู ญ65  

ทวี รัชนีกรจึงเกิดแนว คิดที่จะสงเสริมและพัฒนาเครื่องปใ้นดินเผาดานเกวียน โดยพานักศึกษาไปดู

งานและออกแบบเครื่อง ใชตางๆ ที่มีความแปลกใหม ทั้งแจกัน กระถางตนไม โคมไฟ นอกจากจะเป็น

การสงเสริมชาวบานแลว ยังเป็นการสงเสริมอาชีพใหกับนักศึกษาศิลปะ ตามที่อาจารยแศิลปเคยบอกไว

วา “เราเป็นครูสอน ลูกศิษยแใหมีศิลปะ ถาหากตอไปเขาไมไดทําสิ่งที่เป็นศิลปะ เขาก็ยังสามารถทําสิ่งตางๆ  ที่มี

ศิลปะได”66 

 ทวี รัชนีกรเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2537 ตลอดระยะเวลา 30ปี ที่เป็นอาจารยแสอน 

ศิลปะไดทํางานหนักโดยตลอด หลังจากเกษียณอายุราชการแลวยังไดรับเชิญไปชวยสอนวิชา

ประติมากรรมที่คณะวิชาสถาปใตยกรรม พรอมกับรับออกแบบสรางประติมากรรมสาธารณะขนาด

ใหญ จํานวนหลายชิ้น ตอมาไดทําตามความปรารถนาคือไดใชชีวิตเป็น “ศิลปินอิสระ” ดํารงชีพดวย

การทํา งานศิลปะอยางที่ใฝุฝในตลอดมาจนถึงปใจจุบัน  

 งานแสดงเดี่ยวที่รวบรวมเอาผลงานมาจัดแสดงมากที่สุดของทวี รัชนีกร ที่นับวาเป็นการ 

ประกาศตัวถึงการกลับมาอยางเปี่ยมพลังคือ นิทรรศการในปี พ.ศ. 2543 อันไดรับคําเชิญจากหอศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศาสตราจารยแวิโชค มุกดามณี ผูอํานวยการหอศิลปในขณะนั้น  และ

อาจารยแศราวุธ ดวงจําปา ใหนําผลงานจากนครราชสีมามาจัดแสดงที่กรุงเทพมหานคร ทั้งผล งาน

จิตรกรรมและประติมากรรม หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2544 ก็ไดรับเลือกใหเป็นศิลปินดีเดนประจํา 

จังหวัดนครราชสีมา และไดเป็น 1 ใน 7 ศิลปินยอดเยี่ยม “ทุนสรางสรรคแศิลป พีระศรี” โดยหอศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังไดรับการยกยองเป็นศิษยแเกาดีเดนของมหาวิทยาลัยอีกดวย ในปี พ.ศ. 

2545 ไดรับการคัดเลือกใหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มนัส เศียรสิงหแ “แดง” ทัศนศิลปดีเดนดาน 

สันติภาพ ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม ที่จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงคแ  ในปี พ.ศ. 2548 ไดรับ 

เชิญ ให แสดงผลงาน อีกครั้ ง เ นื่ อ ง ใน โคร งการ เ ชิ ดชู เ กี ย รติ ก า รสร า งส รรคแ ศิ ลปกรรม  
                                                           

65 เรื่องเดียวกัน 
66 เรื่องเดียวกัน 
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ของศิลปินไทย โดยหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดรับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแหงชาติ 

สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) โดยสํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม  

 ทวี รัชนีกรไดกอตั้งหอศิลปทวี รัชนีกร ที่จังหวัดนครราชสีมา ดวยงบประมาณสวนตัว เพ่ือ

จัดแสดงและเผยแพรผลงานศิลปะประเภทตางๆ ประกอบดวย ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ

พิมพแ สื่อผสมและเทคนิคผสม ใหเป็นแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น มีการจัด 

กิจกรรมตางๆ เพ่ือเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เชน การประกวดวาดภาพ การจัดเสวนา หรือการ 

บรรยายทางศิลปะ มีอาคารเล็กที่ จัดแสดงผลงานวาดเสนเทคนิคผสม ชั้นบนเป็นหองสมุดที่มีหนังสือ 

ศิลปะไวบริการ 

3.2. ประวัติการศึกษา 

ตารางที่ 1  แสดงประวัติการศึกษา ทวี รัชนีกร 

ปี พ.ศ. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2496 : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอัมพวาอัมพวันวิทยาลัย จังหวัด

สมุทรสงคราม 

พ.ศ. 2498 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนเพาะชาง กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2503 : ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3.3. ประวัติการท างาน 

ตารางที่ 2   แสดงประวัติการทํางาน 
ปี พ.ศ. ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2503 : ศิลปินอิสระ 

พ.ศ. 2505 : อาจารยแประจําวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2509 : หัวหนาแผนกวิชาศิลปกรรม คณะวิชาออกแบบ วิทยาลัยเทคนิค ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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พ.ศ. 2518 : อาจารยแ 1 ระดับ 5 หัวหนาแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะ

ศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2524 : อาจารยแ 2 ระดับ 6 หัวหนาแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะ

ศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2529 : หัวหนาคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนยแวัฒนธรรม วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2530 : หัวหนาคณะทํางานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑแของใชในครัวเรือนอีสาน วิทยาเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2533 : หัวหนาคณะทํางานสรางหุนจําลองปราสาทเขาพนมรุง เพื่อรวมแสดงใน

นิทรรศการราชมงคล ณ ศูนยแวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2539 : หัวหนาคณะทํางานโครงการจัดสรางประติมากรรมสาธารณะ วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2536 : เป็นผูออกแบบและตกแตงภายในพิพิธภัณฑแอนุสรณแสถานทาวสุรนารี จังหวัด

นครราชสีมา 

พ.ศ. 2537 : เป็นผูทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอนุรักษแสิ่งแวดลอมศิลปกรรม จังหวัด

นครราชสีมา 

พ.ศ. 2539 : อาจารยแ 2 ระดับ 7 หัวหนาคณะวิชาออกแบบสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา  

: เกษียณอายุราชการ 

ปใจจุบัน : ศิลปินอิสระ สรางสรรคแผลงานอยูที่ Studio จังหวัดนครราชาสีมา 

: การรมการดําเนินการจัดตั้ง “หอศิลปและวัฒนธรรม นครราชสีมา”  

: กรรมการที่ปรึกษาศูนยแศิลปวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา 

: กรรมการที่ปรึกษา พิพิธภัณฑแสถานวัดสุทธจินดา กรมศิลปากร 
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3.4. ประวัติการสร้างสรรค์ 

 3.4.1. ผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละยุค  

3.4.1.1 ยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตป ีพ.ศ. 2501-2504  

          ผลงานในยุคแรกเริ่มของทวี รัชนีกรเป็นแบบเหมือนจริง (Realistic) 
แตมีการแสดงออกถึงอารมณแความรูสึก (Expression) สอดคลองกับเนื้อหาและเรื่องราวที่สะทอน
ความเป็น จริงในชีวิตและสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทวี รัชนีกร นั้นใหความสนใจและมีความชื่นชอบ ผลงาน
ในยุคเทาที ่สามารถสืบคนไดคือ ผลงานที่ไดรับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ซึ่งไดรับรางวัล
ตอเนื่องกัน ถึง 4 ปีดวยกัน  

3.4.1.2 ยุคสงครามเวียดนาม  

          ผลงานในยุคนี้เหลือเพียง 3 ภาพ เทานั้น คือ “ปีศาจเผด็จการ” “สัตวแ
สงคราม”  และ “เด็กสาวชนบท” เป็นงานสีน้ํามัน บนผาใบ เนื้อหาของภาพสะทอนสภาวะ ของเด็ก
สาวที่ตกเป็นเหยื่อของความเจริญทางวัตถุ ทําใหเธอ ตองเปลี่ยนแปลงไปแนวการวาดภาพ เป็นแบบ
กึ่งนามธรรม (Semi-Abtract) ผสมกับการวาดภาพ ดวยอารมณแรุนแรงฉับพลัน (Expressionism) มี
การใชสีสันที่สดและหนัก เนนภาพดวยสีเขมจัดชวยสรางอารมณแสะเทือนใจ ใหกับผูดูเป็นอยางดี 

3.4.1.3 ยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519  

          ผลงานของทวี รัชนีกร ในชวงนี้มักปรากฏภาพใบหนาคน หรือกลุมคน 
ตัวอยางเชนผลงานชื่อ “ในสังคมแหงความหวาดกลัว” ที่วาดดวยสีน้ํามันบนผาใบ ดวยการลงสีที่หนา 
ปาดปูายฝีแปรงอยางที่เคยใชในการเขียนภาพทิวทัศนแ แตเมื่องรองรอยนั้นมาปรากฏบนหนาทําใหเกิด 
ความสะเทือนใจแบบรุนแรง เป็นความพยายามของศิลปินที่จะแสดงอารมณแรุนแรงสูผูชมงานศิลปะ  

3.4.1.4 ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 

          ทวี รัชนีกร เริ่มสรางผลงานโดยใชสื่อวัสดุที่พบเห็นมาสรางงานศิลปะ 
ซึ่งขณะนั้นวงการศิลปะไทยกําลังเขาสูการตื่นตัวเรื่องงานสื่อผสม ในยุคที่รัฐบาลพยายามผลักดัน
สังคมไทยให เป็นสังคมอุตสาหกรรม เรงผลิตผลทางการเกษตรจนทําใหราคาตกต่ํา ผลงานศิลปะของ
ทวี รัชนีกรใน กลุมนี้จึงแสดงใหเห็นถึงความไมยั้งคิดของสังคม ผลงานบางชิ้นดูเยยหยัน กระทบกระ
เทียบ บางชิ้น แสดงออกเป็นสัญลักษณแเตือนใจ ดังเชนผลงานที่ชื่อวา “สินคาสงออก” เป็นวัสดุไม
ฉําฉาประทับตรา สงออกจากประเทศไทย ภายในบรรจุไมสลักเป็นรูปผูหญิง จากการทํางานแนว
สื่อผสมทําใหหันมาสน ใจงานประติมากรรมจากการสลักไมเกามากขึ้น ดวยเห็นวามีรูปทรงที่ผุกรอน
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ไปตามกาลเวลาของไมที่ เป็นงานประณีตศิลป เครื่องใชไม หรือไมกระดานจากบานเกาๆ นั้นมีความ
สวยงาม ประติมากรรม ไมเกาจึงเป็นทางเลือกเพ่ือการพัฒนาผลงานในยุคหนึ่งของทวี รัชนีกร 

3.4.1.5 ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546  

 ทวี รัชนีกรเลาถึงที่มาของกระดาษโบราณเหลานี้วา “เราไมไดไปสรร
หา ไมใชนักสื่อผสมแบบฝรั่งหรอก นั่งที่หนาอารแตเฮาสแ (หอศิลปเล็กๆ หนาเทคโนโคราช) มีสมุดขอย
เล็กๆ มาขาย มันขาด เราก็ขอซื้อ สวย กระดาษดี ของโบราณ เราอยากทํางานสมัยใหมที่ยังผูกพันกับ
อดีต ดูมีรากหนอย รูสึกฝในๆ ดี มีเรื่องราว ก็ถามเขาวามีที่ขาดๆ ไหมเพราะที่ดีๆ ไมกลาฉีก สมุดขอย
พวกนี้ พระเอามาท้ิงตามตนโพธิ์ เขาก็หอบมาเรขาย เราซื้อมาเยอะทั้งสมุดใบลาน สมุดขอย เอามาแช
น้ํา ตากแดด รีด เอากาวทา เป็นคาถาตําราพุทธประวัติ มันขาดแลว ปลวกกิน เราเสียดายของเลยเอา
มา ทําศิลปะ กระดาษตั้งเป็น 100 ปี จะเก็บก็ไมไดมันเป็นริ้วๆอานไมออก แตถาอันไหนดีเราก็เก็บไว 
”67 นอกจากนี้รายละเอียดในสมุดขอยยังเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแผลงานศิลปะอีกหลาย
ชิ้น โดยเฉพาะงานวาดเสน ซึ่งไดนําเอาลักษณะของยันตแคาถา ลายสักจากสมุดขอยมาดัดแปลงตาม 
จินตนาการ แลวยังใชหมึกเขียนบนกระดาษสา อีกทั้งยังมีงานประติมากรรมสาธารณะที่ไดแนวคิด 
จากรปูทรงของคัมภีรแใบลานดวย 

3.4.1.6 ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 

          ผลงานในยุคนี้มีจํานวนหลายชิ้นที่ใหสะทอนถึงสภาพสังคมและ
การเมืองในขณะนั้น เชน ผลงานที่ชื่อวา “IMF” ที่เขียนขึ้นในชวงปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบ
ปใญหาวิกฤต เศรษฐกิจ เป็นหนี้กองทุน IMF และผลงานที่ชื่อวา “หนาแบนแบนไวใจไดกา” เป็นรูป
ชายที่มีใบหนา เหลี่ยม ดวงตาเป็นดอลลารแสหรัฐ ปากเป็นหอยเบี้ย ที่เขียนขึ้นเพ่ือเตือนสติคนไทยวา
อยาเพ่ิงไป หลงเชื่อผูชายคนนี้มากนัก เป็นตน นอกจากผลงาน ที่สะทอนเรื่องราวทางสังคมและ
การเมืองแลว ยังสรางสรรคแผลงานที่สะทอนเรื่องราวอ่ืนๆ ดวย เชน ผลงานที่ชื่อวา “จันทรุปราคา” 
“บูชาพญา คางคก” “ผานรอนหลังฝนตนหนาว” และ “ฝในบนผาของชาวเขา” 

     3.4.1.7 ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-

2559ในชวงระหวางปี พ.ศ. 25551-2553 ไดสรางผลงานศิลปะเป็นจํานวนมาก ซึ่งนอกจากผลงานจิต

กรรมสีน้ํามันแลวยังเขียนภาพจิตรกรรมสีน้ําและวาดเสนดวย 

 

                                                           
67 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, ศิลปินรากแก้วอีสาน ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2548, พิมพแดี จํากัด: สมุทรสาคร, 

2550 
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1. ยุคนักศึกษาศิลปากร พ.ศ. 2501-2504 

ตารางที่ 3   แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคนักศึกษาศิลปากร พ.ศ. 2501-2504 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ซาก (ภาพสเก็ตซแ) 

ปี พ.ศ.  : 2501 
เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 60 x 70 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ชีวิตในเรือ 

ปี พ.ศ. : 2502 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 54 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: 
http://art2.culture.go.th/index. 

 

ชื่อผลงาน  : ตนไม 
ปี พ.ศ. : 2503 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 76.5 X 101.5 ซม. 
ที่มาของภาพ: 
http://art2.culture.go.th/index. 

 

ชื่อผลงาน  : คนแกกับเด็ก 

ปี พ.ศ. : 2503 

เทคนิค : ภาพพิมพแแกะไม 
ขนาด : ไมทราบขนาด 

ที่มาของภาพ: 
http://art2.culture.go.th/index.  

 

http://art2.culture.go.th/index
http://art2.culture.go.th/index
http://art2.culture.go.th/index
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ชื่อผลงาน  : ครอบครัว 

ปี พ.ศ. : 2504 
เทคนิค : สีน้ํามันบนกระดาษ 

ขนาด : ไมทราบขนาด 

ที่มาของภาพ: 
http://art2.culture.go.th/index. 

 

2. ยุคสงครามเวียดนาม 

ตารางที่ 4แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคสงครามเวียดนาม 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 
 

ชื่อผลงาน  : เด็กสาวชนบท 

ปี พ.ศ.  : 2510 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : ไมทราบขนาด 

ที่มาของภาพ: 

http://art2.culture.go.th/index. 

 
 

ชื่อผลงาน  : ปีศาจเผด็จการ 

ปี พ.ศ. : 2510 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 55.5 x 60 ซม. 

ที่มาของภาพ: 

http://art2.culture.go.th/index. 

http://art2.culture.go.th/index
http://art2.culture.go.th/index
http://art2.culture.go.th/index
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ชื่อผลงาน  : สัตวแสงคราม 

ปี พ.ศ. : 2510 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 60 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ.หอศิลป ทวี 

รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 

 

3. ยุคหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 

ตารางที่ 5 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ในสังคมแหงความ

หวาดกลัว 

ปี พ.ศ.  : 2520 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : ไมทราบขนาด 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรม

และ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ชื่อผลงาน  : ความม่ันคงของใคร 

ปี พ.ศ. : 2522 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : ไมทราบขนาด 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรม

และ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : เผด็จการ 

ปี พ.ศ. : 2527 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : ไมทราบขนาด 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรม

และ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัย

ศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 

ตารางที่ 6 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ของฝากจากฟากโขง 

ปี พ.ศ.  : 2546 

เทคนิค  : แกะไม หอย หิน 
ขนาด : 55 x 100 x 17 cm. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี 
รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร
, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 
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ชื่อผลงาน  : อินสนธิ ์

ปี พ.ศ. : 2546 
เทคนิค : แกะไม หอย 

ขนาด : 83 x 62 cm. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี 
รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร
, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 

 

ชื่อผลงาน  : ที่มาเดยีวกัน 

ปี พ.ศ. : 2543 

เทคนิค : แกะไม หอย 
ขนาด : 45 x 45 cm. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, 
อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 

 

ชื่อผลงาน  : เหรียญตรา 

ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : แกะไม หอย 
ขนาด : 120 x 75 cm. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี 
รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร
, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 
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4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 7 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : หนาตางมีหู ประตูมีชอง 
ปี พ.ศ. : 2545 
เทคนิค : แกะไม หอย 
ขนาด : 105 x 50 cm. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 

 

ชื่อผลงาน  : เป็นปลื้ม 
ปี พ.ศ. : 2547 
เทคนิค : แกะไม หิน ดินเผา 
ขนาด : 130 x 130 cm. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 

 

ชื่อผลงาน  : อีกอ 
ปี พ.ศ. : 2549 
เทคนิค : แกะไม หอย หิน 
ขนาด : 20 x 120 113 cm. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 

 

ชื่อผลงาน  : วิญญาณปุา 
ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : ไมสัก เปลือกหอย หินออน 
ขนาด : 150 x 153 x 8 cm. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553. 
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4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 8 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : นางฟูาอวน 
ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : ดินเผา 
ขนาด : 79 x 32 cm. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ปากมาก 
ปี พ.ศ. : 2545 
เทคนิค : ดินเผา 
ขนาด : 79 x 32 cm. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : เด็กสาว 
ปี พ.ศ. : 2545 
เทคนิค : ดินเผา 
ขนาด : 26 x 32 x 23cm. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ตาไปทาง ปากไปทาง 
ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : ดินเผา 
ขนาด : 20 x 20 x20 cm. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภชิาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร 
ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รชันีกร, อมรินทรแพริ้น
ติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 

ตารางที่ 9 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : สินคาสงออก 

ปี พ.ศ.  :  2537 

เทคนิค  : แกะไม 

ขนาด : 16.5 x 80.5 x 23 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543  

 

ชื่อผลงาน  :  คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา 

ปี พ.ศ. : 2541 

เทคนิค : แกะไม, หอย 

ขนาด : 66 x 80 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : ซาก 

ปี พ.ศ.  : 2540 
เทคนิค  : ไมแกะ 

ขนาด : 76 x 56 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ชื่อผลงาน  : คน 

ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : ไมสลัก 

ขนาด : 65.5 x 66 ซม 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 10  แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : กลางคืนที่หาดพัทยา 
ปี พ.ศ. : 2540 

เทคนิค : ไมแกะ 
ขนาด : 46 x 56 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : คนหนาใหญ ปี 42 

ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : ไมแกะ 

ขนาด : 140 x 78 x 28 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ชื่อผลงาน  : คน 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : ไมแกะ 

ขนาด : 114 x 26 x 26 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : โด เร มี ฟา 

ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : ไมสลัก 

ขนาด : 210 x 20 x 35 ซม 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 11 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : คนขี่คน 

ปี พ.ศ. : 2541 

เทคนิค : ไมแกะ 
ขนาด : 64 x 50 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ชื่อผลงาน  : หยินกับหยาง 

ปี พ.ศ. : 2537 

เทคนิค : ไมแกะ 
ขนาด : 68 x 70 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : หีบสมบัติบา 
ปี พ.ศ. : 2541 

เทคนิค : ไมสลัก 

ขนาด : 52 x 35.5 x 25 ซม 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : ปุาตายคนตาย 

ปี พ.ศ.  : 2541 

เทคนิค  : ไมแกะ 
ขนาด : 43.5 x 46 x 37 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 12 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : สิ่งที่ตองเคารพ 

ปี พ.ศ. : 2536 

เทคนิค : ไมแกะ 
ขนาด : 70 x 30.5 x 65 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : หัวหนาเผาเมืองคนบา 

ปี พ.ศ.  : 2530 
เทคนิค  : ไมแกะ 

ขนาด : 147 x 30 x 27ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : สสร 

ปี พ.ศ. : 2541 

เทคนิค : ไมสลัก 
ขนาด : 193 x 50 x 50 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ชื่อผลงาน  : ปุาเขากับดวงดาว 

ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : ไมสลัก 

ขนาด : 200 x 50 x 50 ซม 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรมและ 
ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 13 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : แมปู ลูกปู 

ปี พ.ศ.  : 2538 

เทคนิค  - 

ขนาด - 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับ
สังคม” ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 
 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมประกอบ
อาคาร 

ปี พ.ศ. : 2534 

เทคนิค - 

ขนาด - 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับ
สังคม” ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 
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ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมประกอบ
อาคาร 

ปี พ.ศ. : 2534 

เทคนิค - 

ขนาด - 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับ
สังคม” ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 
 

 

4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 14 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมสาธารณะ 
ปี พ.ศ.  : 2534 

เทคนิค  : โลหะ 
ขนาด - 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับ
สังคม” ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 

 

 

 

 

 

 



  65 

 

ชื่อผลงาน  : พับกระดาษ 

ปี พ.ศ. : 2536 

เทคนิค : โลหะพนสี 

ขนาด : 5.60 ม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับ
สังคม” ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 
 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมสาธารณะ 

ปี พ.ศ. : 2538 

เทคนิค : โลหะ 
ขนาด : 12 ม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับ
สังคม” ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 
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4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 (ต่อ) 

ตารางที่ 15 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคประติมากรรม วัสดุผสม (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมประกอบอาคาร 
ปี พ.ศ.  : 2538 

เทคนิค  - 
ขนาด - 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับสังคม” 
ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 
 

 

ชื่อผลงาน  : ครูสามัญ 

ปี พ.ศ. : 2536 

เทคนิค : โลหะพนสี 

ขนาด : 5 ม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตร เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน 
ครั้ง ที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรม “มนุษยแกับสังคม” 
ทวี รัชนีกร ณ หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน , 2546 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมสาธารณะ 

ปี พ.ศ. : 2538 
เทคนิค : โลหะพนสี 

ขนาด : 5 ม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรม
และ ประติมากรรม” ณ หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร , 2543 
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5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 

ตารางที่ 16 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน  

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : คนหาคน 
ปี พ.ศ.  : 2542 

เทคนคิ  : สีน้าํบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที ่2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ชื่อผลงาน  : ใกลค่ําที่หาดพัทยา 
ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนคิ : สีน้าํบนกระดาษขอย 

ขนาด : 76 x 56 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที ่2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : งานเลีย้งของปีศาจ 
ปี พ.ศ.  : 2542 

เทคนคิ  : สีน้าํบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 36 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที ่2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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ชื่อผลงาน  : หมูยินดีขึ้นโต฿ะ 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนคิ : สีน้าํบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที ่2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 17 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : My Studio 

ปี พ.ศ.  : 2545 

เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษสา 

ขนาด : 60 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 

 

ชื่อผลงาน  : สตูดิโอ หมายเลข 2  
ปี พ.ศ.  : 2546 

เทคนิค  : หมึกดํา สีบนกระดาษโบราณ 

ขนาด : 61 x 80 ซม. 
ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 
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ชื่อผลงาน  : หองทํางานของฉัน 

ปี พ.ศ.  : 2547 
เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษโบราณ 

ขนาด : 60 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 

 

ชื่อผลงาน  : เกาขี้เรื้อน 

ปี พ.ศ.  : 2544 

เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษโบราณ 
ขนาด : 76 x 106 ซม. 

ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 

 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ.2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 18   แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ผูคน 
ปี พ.ศ.  : 2543 

เทคนิค  : หมึก สีบนกระดาษโบราณ 

ขนาด : 77 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 
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ชื่อผลงาน  : หุนดินเผา 

ปี พ.ศ.  : 2544 
เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษโบราณ 

ขนาด : 66 x 60 ซม. 

ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 

 

ชื่อผลงาน  : ไอบาสงคราม 

ปี พ.ศ.  : 2546 

เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษโบราณ 
ขนาด : 76 x 107 ซม. 

ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 

 

ชื่อผลงาน  : ตะกละตะกลาม 

ปี พ.ศ.  : 2545 

เทคนิค  : ปะติด 
ขนาด : 100 x 75 ซม. 

ที่มาของภาพ: หนังสือศิลปินรากแกวอีสาน ทวี รัชนีกร 
ศิลปินแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ปี 2548, หอ
ศิลปทวี รัชนีกร, 2550 
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5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 19 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : งานเลี้ยงของปีศาจ 
ปี พ.ศ.  : 2542 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษขอย 
ขนาด : 56 x 36 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : ตางผิวที่พัทยา 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : หลากผิวพรรณ 

ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ชื่อผลงาน  : ปูดองเค็ม 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 20   แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : สองสองสี่ 
ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 
ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : คนยืนบนพื้นแดง 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ชื่อผลงาน  : คนบนพื้นแดง 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : นางแบบ 
ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 56 x 76 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 21 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : การเมืองแบบไทยๆ 

ปี พ.ศ.  : 2545 
เทคนิค  : หมึกดํา 

ขนาด : 75 x 100 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ชื่อผลงาน  : เงาในน้ํา 

ปี พ.ศ. : 2545 
เทคนิค : ปะติด 

ขนาด : 100 x 75 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ชื่อผลงาน  : ตะกละตะกลาม 

ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : ปะติด 
ขนาด : 100 x 75 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : เด็กกองขยะ 

ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : ปะติด 

ขนาด : 100 x 75 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

 

 



  75 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 22 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : เมนูอาหารที่พัทยา 

ปี พ.ศ.  : 2542 
เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 76 x 56 ซม. 

 ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” 
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : ขนมหวานขายดีที่พัทยา 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ําบนใบลาน 

ขนาด : 76 x 56 ซม. 
 ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” 
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : สองหนึ่งเป็นสอง 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 36 x 56 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” 
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ชื่อผลงาน  : คนยืน 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษขอย 

ขนาด : 36 x 56 ซม. 

 ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” 
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 23 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ปูุ ยา ตา ยาย 

ปี พ.ศ.  : 2545 

เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษสา 
ขนาด : 76 x 53 ซม. 

 ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : ธรรมชาต ิ

ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 
ขนาด : 78 x 55 ซ.ม. 

 ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ชื่อผลงาน  : แมลูก 

ปี พ.ศ. : 2545 
เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 

ขนาด : 40 x 56 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : อิรัก 

ปี พ.ศ. : 2546 

เทคนิค : หมึกบนกระดาษขอย 
ขนาด : 104 x 78 ซม. 

 ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 24 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : โลก 1 

ปี พ.ศ.  : 2545 

เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษสา 

ขนาด : 45 x 78 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ชื่อผลงาน  : โลก 2 

ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 
ขนาด : 45 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ชื่อผลงาน  : แมมูน 
ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 

ขนาด : 79 x 55 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : ดาวลอมเดือน 

ปี พ.ศ. : 2545 
เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 

ขนาด : 55 x 70 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 25 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : บันทึกหนังหมา 
ปี พ.ศ.  : 2545 

เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษสา 

ขนาด : 55 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : ลูก หลาน เหลน 

ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 
ขนาด : 55 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

ชื่อผลงาน  : อเมริกัน 

ปี พ.ศ. : 2546 

เทคนิค : หมึกบนกระดาษขอย 
ขนาด : 109 x 75 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ชื่อผลงาน  : ความสุขของคนข้ีเรื้อน 

ปี พ.ศ. : 2546 
เทคนิค : หมึกบนกระดาษขอย 

ขนาด : 109 x 79 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม   
เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับ
สังคม” หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 26 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : เทวดาบาเขื่อน 

ปี พ.ศ.  : 2546 

เทคนิค  : หมึกบนกระดาษขอย 

ขนาด : 110 x 76 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม” หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ชื่อผลงาน  : ขอความกรุณาจากพญาคัน
คาก 

ปี พ.ศ. : 2547 

เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 
ขนาด : 43 x 56 ซม. 

 ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 
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ชื่อผลงาน  : บูชากงจักร 

ปี พ.ศ. : 2545 
เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 

ขนาด : 50 x 60 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 

 

ชื่อผลงาน  : เห็นดีเป็นชั่วกลับหัวเป็นตีน 
ปี พ.ศ. : 2547 

เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษสา 
ขนาด : 55 x76 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 

 

5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 (ต่อ) 

ตารางที่ 27 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตเอนกปาทา 

ปี พ.ศ.  : 2546 

เทคนิค  : หมึกดําบนกระดาษสา 
ขนาด : 50 x 55 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : กราบกราบสาธุ 

ปี พ.ศ. : 2546 

เทคนิค : หมึกดําบนกระดาษใบลาน 
ขนาด : 76 x 56 ซม. 

 ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 
 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตนรก 
ปี พ.ศ. : 2546 

เทคนิค : หมึกดําบนใบลาน 

ขนาด :  79 x 69 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 
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6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 

ตารางที่ 28 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : จันทรุปราคา 

ปี พ.ศ.  : 2540 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 100 x 90 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : รูปทรงในอวกาศ 

ปี พ.ศ. : 2540 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 55 x 55 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : จันทรุปราคา 

ปี พ.ศ. : 2540 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 100 x 90 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : IMF 

ปี พ.ศ. : 2540 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 98 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ.หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 

 

6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 29 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : รูปทรงธรรมชาติบนพื้นที่วาง 
ปี พ.ศ.  : 2540 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 46 x 62 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : การตอเนื่องของรูปทรง 
ปี พ.ศ. : 2540 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 50 x 70 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : รูปทรงธรรมชาติบนพื้นที่วาง 

ปี พ.ศ. : 2540 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 46 x 62 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ใตทะเลลึก 

ปี พ.ศ. : 2540 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 300 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 30 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : “สสร” 

ปี พ.ศ.  : 2540 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 150 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : หยินกับหยางในคืนเดือน
มืด 

ปี พ.ศ.  : 2540 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 90 x 100 ซม 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรม
และ ประติมากรรม” ณ หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : การเคลื่อนไหวของรูปทรงธรรมชาติ 

ปี พ.ศ. : 2540 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : - 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรม
และ ประติมากรรม” ณ หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543 

 

ชื่อผลงาน  : รูปทรงในคืนเดือนมืด สีน้ําเงิน 

ปี พ.ศ. : 2540 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : - 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จิตรกรรม
และ ประติมากรรม” ณ หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543 
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6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 31 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : สนามหลวง 

ปี พ.ศ.  : 2546 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 140 x 200 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ยายไฮ 

ปี พ.ศ. : 2547 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 80 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : แมลูก 
ปี พ.ศ. : 2542 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 65 x 85 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 



  88 

 

ชื่อผลงาน  : ฝในบนผาของชาวเขา 

ปี พ.ศ. : 2548 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 90 x 120 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 32 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : เตาหลงใหลกระดอง 

ปี พ.ศ.  : 2541 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 150 x 190 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : เสพสุขกันอยูในกลุม 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 300 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : ลิเก 

ปี พ.ศ. : 2548 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 300 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ไลตามบริโภคนิยม 
ปี พ.ศ. : 2547 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 90 x 120 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 33 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ลัทธิตามกัน 
ปี พ.ศ.  : 2547 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 80 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : คณะยี่เก 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 300 ซม 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : รุมทึ้ง 

ปี พ.ศ. : 2549 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 
ปี พ.ศ. : 2546 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 76 x 165 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 34 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ผีตาโขน 

ปี พ.ศ.  : 2548 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 220 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : มากหนาหลายตา 

ปี พ.ศ. : 2543 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 40 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : รุมทึ้งถึงรากหญา 

ปี พ.ศ. : 2549 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 140 x 140 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : เทคโนโลย ี

ปี พ.ศ. : 2547 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 120 x 100 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 35 แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : หัวหกกนขวิด 

ปี พ.ศ.  : 2541 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 300 x 200 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี 
รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร, 
อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : สามประสาน 

ปี พ.ศ. : 2545 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 130 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี 
รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร, 
อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : นกสองหัว 

ปี พ.ศ. : 2548 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 85 x 70 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี 
รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร, 
อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
 

 

6. ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 (ต่อ) 

ตารางที่ 36  แสดงภาพผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 
2540 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ผีขนุน 

ปี พ.ศ.  : 2548 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 130 x 130 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : โต฿ะอาหารหลังงานเลี้ยง 

ปี พ.ศ. : 2542 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 90 x 120 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : พระราชากับผาใหม 2 

ปี พ.ศ. : 2547 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 155 x 185 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : หีบสีเหลือง 
ปี พ.ศ. : 2548 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 130 x 130 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 

ตารางที่ 37 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : หนากากคู 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 29 x 45 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : หนากาก 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 29 x 45 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : พี่นองฝาแฝด 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด : 29 x 48 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตเอกบาทา พอ แม 
ลูก 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 49 x 70 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 38 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : หนูบาศรัทธาแมว 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 100 x 80 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : หนูบาศรัทธาแมว 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 61 x 46 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : หนากากมนุษยแ 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 65 x 50 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : ลอยเศษเนื้อ 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 62 x 51 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 39 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : อวังสิรนรก 

ปี พ.ศ.  : 2553 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 140 x 160 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : รุม 

ปี พ.ศ. : 2549 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 130 x 130 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : ชูชก 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 130 x 150 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

ชื่อผลงาน  : หมานรกกับนกปากเหล็ก 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 300 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 40 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ปากตาอยูบนหัว 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 150 x 130 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : กาม กิน 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 160 x 140 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : ทองแตก 
ปี พ.ศ. : 2551 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 160 x 140 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : ฤาษีกินเหี้ย 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 100 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 41 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : สัตวแมนุษยแ 

ปี พ.ศ. : 2553 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 350 cm 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ตาอิน ตาอยู ตานา 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 80 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : งูเห็นนมไก ไกเห็นตีนงู 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 100 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : ปลา 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 100 x 120 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 42 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : นกอรหัน 

ปี พ.ศ.  : 2553 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 100 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตปากตาอยูบนหัว 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 150 x 130 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : อาดัมกับอีวา 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 100 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : แมกับลูกคืนเดือนหงาย 

ปี พ.ศ. : 2553 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 100 x 80 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 43 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ซากประติมากรรม 

ปี พ.ศ.  : 2551 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 300 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : ซากกระดูกเตนรํา 

ปี พ.ศ. : 2551 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 41 x 61 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : หมานรกกับนกปากเหล็ก 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 190 x 300 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : งานรื่นเริงในโลกอ่ืน 
ปี พ.ศ. : 2551 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 24 x 44 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 44 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : หญิงสีแดง 
ปี พ.ศ.  : 2551 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 100 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตตาเดียว 
ปี พ.ศ. : 2551 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 80 x 60 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : หญิงวิกลจริต 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 60 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 



  105 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตปากตาอยูบนหัว 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 60 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิด
ชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 45 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : หญิงวิกลจริตทอง 

ปี พ.ศ.  : 2551 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 100 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตเอกเนตตา 
ปี พ.ศ. : 2551 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 100 x 80 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : สองพ่ีนอง 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 29 x 24 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : หญิงอวนหนากระจก 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 64 x 49 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 46 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : แมลูกเจาเนื้อ 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 62 x 48 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ชื่อผลงาน  : กิน นอน สืบพันธุแ 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 62 x 40 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : เปรตปากตาอยูบนหัว 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด : 32 x 23 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : ตัวอรหัน 
ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 47 x 49 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 47 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ขุมที่ 15 หนาตาพิลึก 

ปี พ.ศ.  : 2550 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 345 x 520 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : ปุาสะแกราช 
ปี พ.ศ. : 2553 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 300 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู 
เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ 
มนุษยแ” ณ หอศิลป PSG มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ชื่อผลงาน  : ผูหญิง 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : หมึกบนกระดาษ 

ขนาด : 45 x 30 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 
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ชื่อผลงาน  : คน 2 หัว 

ปี พ.ศ. : 2551 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 32 x 23 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 48 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ไมมีชื่อ  

ปี พ.ศ.  : 2551 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 250 cm 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ความเชื่อ ความศรัทธา 

ปี พ.ศ. : 2550 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 190 x 300 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : กระดูกกระเดี้ย 

ปี พ.ศ. : 2550 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 300 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : อนันตนรก 
ปี พ.ศ. : 2553 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 190 x 300 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 49 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : กุ฿บกิ๊บ 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 60 x 80 cm 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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ชื่อผลงาน  : ไมมีชื่อ 

ปี พ.ศ. : 2550 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 300 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ฝูงเปรต 

ปี พ.ศ. : 2550 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 150 x 120 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

 

ชื่อผลงาน  : ตัดมือตัดตีน 
ปี พ.ศ. : 2550 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 40 x 130 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 50 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : คนกับนก 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 80 x 60 cm 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
 

 

ชื่อผลงาน  : สุดเอ้ือม 

ปี พ.ศ. : 2551 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 60 x 80 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
 

 

ชื่อผลงาน  : ตาอินกับตานา 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 60 x 80 cm 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 51 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : 2 คน 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : หมึกบนกระดาษ 

ขนาด : 45 x 30 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553. 

 

ชื่อผลงาน  : ผูหญิงสาว 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : หมึกบนกระดาษ 
ขนาด : 45 x 30 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553. 

 

ชื่อผลงาน  : หญิง-ชาย 

ปี พ.ศ. : 2552 
เทคนิค : หมึกบนกระดาษ 

ขนาด : 45 x 30 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553. 
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ชื่อผลงาน  : 2 หญิง 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : หมึกบนกระดาษ 

ขนาด : 45 x 30 ซม. 
ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่อง
ของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน
แหงชาติ ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับ
ลิชชิ่ง, 2553 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 52 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : 2 หญิง 

ปี พ.ศ.  : 2552 

เทคนิค  : หมึกบนกระดาษ 

ขนาด : 45 x 30 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 
 

 

ชื่อผลงาน  : แมอุมลูก 

ปี พ.ศ. : 2552 

เทคนิค : หมึกบนกระดาษ 
ขนาด : 45 x 30 ซม. 

ที่มาของภาพ: วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของ
ทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ 
ทวี รัชนีกร, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 
2553. 
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ชื่อผลงาน  : หลนจากหลุม 

ปี พ.ศ. : 2558 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 300 x 240 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 53 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : กามสังโยค 2 
ปี พ.ศ.  : 2558 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 150 x 200 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
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ชื่อผลงาน  : กามสังโยค 3 

ปี พ.ศ. : 2558 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 150 x 200 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : แมลูกบนพื้นดํา 
ปี พ.ศ. : 2555 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 150 x 90 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษท่ี 2550-2559 (ต่อ) 
 
ตารางที่ 54 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ขอพร 
ปี พ.ศ.  : 2558 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 280 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมบนพ้ืนสีน้ํา
เงิน 

ปี พ.ศ. : 2558 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 150 x 200 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
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ชื่อผลงาน  : อรหันตแกับลูก 

ปี พ.ศ. :  
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 150 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 55 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : หญิงกับงู 
ปี พ.ศ.  :  

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 90 x 70 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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ชื่อผลงาน  : ยุงเหยิง 

ปี พ.ศ. : 2554 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 200 x 300 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : ฟใ่นเฟือน 
ปี พ.ศ. : 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 280 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 56 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมบนพ้ืนสีน้ํา
เงิน 

ปี พ.ศ.  : 2557 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 20 x 30 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 

 

ชื่อผลงาน  : อรหันตแกับจันทรแเสี้ยว 

ปี พ.ศ. :  
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 35 x 24 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 

 

ชื่อผลงาน  : ประติมากรรมโครงสราง 

ปี พ.ศ. : 2558 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 36 x 50 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 57 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : รูปทรงบนพื้นสีน้ําเงิน 
ปี พ.ศ.  : 2558 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 200 x 300 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : รูปทรงบนพื้นสีแดง 

ปี พ.ศ. : 2558 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 
ขนาด : 200 x 280 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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ชื่อผลงาน  : อาบแดด 

ปี พ.ศ. : 2557 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 25 x 30 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 58 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : สวนประติมากรรม 
ปี พ.ศ.  : 2558 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด : 35 x 45 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

 

 

 

 



  123 

 

ชื่อผลงาน  : โครงสรางประติมากรรมสีแดง 

ปี พ.ศ. : 2558 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด : 37 x 53.5 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : กามสังโยค 1  
ปี พ.ศ. : 2558 

เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 150 x 200 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 59 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ปุารอง 

ปี พ.ศ.  : 2558 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 235 x 425 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : เสียงเรียกจากปุาเขา 

ปี พ.ศ. : 2558 
เทคนิค : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 48.5 x 72.5 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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ชื่อผลงาน  : ผูชาย ผูหญิง 

ปี พ.ศ. : 2557 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 30 x 25 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 60 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ใบหนาประหลาด 

ปี พ.ศ.  : 2557 

เทคนิค  : สีน้ํามันบนผาใบ 

ขนาด : 25 x 30 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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ชื่อผลงาน  : คน งู ปลา 

ปี พ.ศ. : 2557 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด :  32 x 24 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 

 

ชื่อผลงาน  : คนผูหนึ่ง 

ปี พ.ศ. : 2557 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด : 25 x 20 ซม. 

 

ชื่อผลงาน: 
ปี พ.ศ.:  
เทคนิค: 
ขนาด: 
ที่มาของภาพ  

รูปทรงบนพื้นดํา 
2558 
สีน้ํามัน 
200 X 300 ซม. 
: ถายจากภาพจริง ณ. หอ
ศิลป ทวี รัชนีกร ศิลปิน
แหงชาติ 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 61 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559 (ตอ) 

 

  

 

ชื่อผลงาน: สิ่งมีชีวิตสีขาว 
ปี พ.ศ.: 2559 
เทคนิค: สีน้ํามัน 
ขนาด: 120X150 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ. หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 
 

 

ชื่อผลงาน: สิ่งมีชีวิตบนพื้นแดง 
ปี พ.ศ.: 2559 
เทคนิค: สีน้ํามัน 
ขนาด: 425 X 235 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ. หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 

 

ชื่อผลงาน: นกกับหนังสือ 
ปี พ.ศ.: 2559 
เทคนิค: ภาพพิมพแโลหะ 
ขนาด: 56 X 66 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ. หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 



  128 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

 ตารางที่ 62 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 
2550-2559 (ตอ) 

 

ชื่อผลงาน: เปรตกงจักรอยู่บนหัว 
ปี พ.ศ.: 2559 
เทคนิค: ภาพพิมพแโลหะ 
ขนาด: 50 X 60 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ. หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 

 

ชื่อผลงาน: สิ่งมีชีวิตบนพื้นน้ําเงิน 
ปี พ.ศ.: 2559 
เทคนิค: สีน้ํา 
ขนาด: 64 X 49 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ. หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 

 

ชื่อผลงาน: รูปทรงบนพื้นน้ําเงิน 
ปี พ.ศ.: 2559 
เทคนิค: สีน้ํา 
ขนาด: 50 X 34 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ. หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 
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ชื่อผลงาน: รูปทรงบนพื้นแดง 
ปี พ.ศ.: 2559 
เทคนิค: สีน้ํา 
ขนาด: 67 X 47 ซม. 
ที่มาของภาพ: ถายจากภาพจริง ณ. หอศิลป ทวี 
รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 63 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : เทศนากลางแสงเดือน 

ปี พ.ศ.  : 2558 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 51 x 34 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : การรวมตัวเป็นวงกลมสีดํา 

ปี พ.ศ. : 2557 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 53 x 73 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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ชื่อผลงาน  : คนหาปลา 

ปี พ.ศ. : 2558 
เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 51 x 55.5 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
 

 

7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 64 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : ฝูงคนบนพ้ืนแดง 
ปี พ.ศ.  : 2558 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด : 18 x 35 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
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ชื่อผลงาน  : ผูคนในสังคม 

ปี พ.ศ. : 2557 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 
ขนาด : 35 x 54 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
 

 

ชื่อผลงาน  : ยุงเหยิง 
ปี พ.ศ. : 2557 

เทคนิค : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 35 x 26 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี 
รัชนีกร, 2558 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 65 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : คน นก ปลา 

ปี พ.ศ.  : 2557 

เทคนิค  : สีน้ําบนกระดาษ 

ขนาด : 25 x 33 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 

 

ชื่อผลงาน  : ฝูงคน 

ปี พ.ศ. : 2557 

เทคนิค : ลายเสน 
ขนาด : 23 x 35 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 

 

ชื่อผลงาน  : รูปทรงที่ลองลอย 

ปี พ.ศ. : 2556 

เทคนิค : ลายเสน 
ขนาด : 19 x 25 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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7. ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-2559 (ต่อ) 

ตารางที่ 66 ผลงานและขอมูลศิลปะ ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษที่ 2550-
2559(ตอ) 

ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลของผลงานสร้างสรรค์ 

 

ชื่อผลงาน  : สีดําบนพื้นขาว 
ปี พ.ศ.  : 2557 

เทคนิค  : ลายเสน 

ขนาด : 26 x 34 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน แหงชาติ 
นิทรรศการแสดงผลงานศลิปกรรมของ ศิลปินแหงชาติ อิน
สนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 2558 

 

ชื่อผลงาน  : แมวกับนก 

ปี พ.ศ. : 2558 
เทคนิค : ลายเสน 

ขนาด : 23 x 27.5 ซม. 

ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสามและ ทวี รัชนีกร, 
2558 

 

ชื่อผลงาน  : เลอะเลือน 
ปี พ.ศ. : 2558 

เทคนิค : ลายเสน 

ขนาด : 26 x 33 ซม. 
ที่มาของภาพ: สูจิบัตรเชิดชูเกียรติ 80 ปี ศิลปิน 
แหงชาติ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ 
ศิลปินแหงชาติ อินสนธิ์ วงศแสาม และ ทวี รัชนีกร, 
2558 
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 3.4.2. การแสดงงานศิลปะ 

  3.4.2.1. การแสดงผลงานภายในประเทศ 

   - การแสดงผลงานเดี่ยว  

ตารางที่ 67 แสดงประวัติการทํางานศิลปะ แสดงเดี่ยว 

ปี พ.ศ.  การแสดงผลงานเดี่ยว  

 

พ.ศ. 2542 : นิทรรศการศิลปกรรม ทวี รัชนีกร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2543 : นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม “ทวี รัชนีกร” หอศิลปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545 : นิทรรศการ “ทุนสรางสรรคแศิลป พีระศรี” หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 : นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 และมนุษยแกับสังคม ทวี รัชนีกร หอ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2548 : การแสดงศิลปกรรมของทวี รัชนีกร ในโครงการเชิดชูเกียรติการสรางสรรคแ 
ศิลปกรรมของศิลปินไทย ประจําปี 2548 หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร 

 
- การแสดงผลงานร่วม 

ตารางที่ 68 แสดงประวัติการทํางานศิลปะ แสดงรวม 
ปี พ.ศ. การแสดงผลงานร่วม 

พ.ศ. 2500 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 8 

พ.ศ. 2501 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 9 
พ.ศ. 2502 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 

พ.ศ. 2503 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 11 
 



  135 

พ.ศ. 2504 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 12 
นิทรรศการ “กลุมศิลปินหนุม” หองแสดงภาพสี่แยกมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2505 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 13 

พ.ศ. 2506 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 14 

พ.ศ. 2507 : การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 15 

 
แสดงประวัติการทํางานศิลปะ แสดงรวม 

ปี พ.ศ. การแสดงผลงานร่วม 

พ.ศ. 2528 : นิทรรศการศิลปกรรมภาพฝีพระหัตถแ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และศิลปินไทย 

พ.ศ. 2529 : นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย โคราช 29 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด นครราชสีมา 

พ.ศ. 2533 : นิทรรศการศิลปกรรมเพ่ือสันติภาพเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันสันติภาพ  
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทลัยธรรมศาสตรแ 
: นิทรรศการศิลปะ “กลุมอีสาน” ครั้งที่ 5 หางเซ็นทรัลดีพารแทเมนทแสโตรแ จํากัด สาขาชิดลม 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2534 : นิทรรศการศิลปกรรม กลุมครูผูสอนศิลปะ จังหวัดบุรีรัมยแ หอประชุมวุฒิจตุรงคการ จังหวัดบุรีรัมยแ 

พ.ศ. 2535 : นิทรรศการศิลปะ “กลุมอีสาน” ครั้งที่ 6 ริเวอรแซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2537 : นิทรรศการสรางสานตํานานศิลป 20 ปี แนวรวมศิลปินประเทศไทย ณ ศูนยแประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

พ.ศ. 2538 : นิทรรศการศิลปกรรม 50 ปี สันติภาพไทย ณ สถาบันปรีดี พนมยงคแ 

พ.ศ. 2539 : นิทรรศการศิลปกรรมกับสังคม ณ สถาบันปรีดี พนมยงคแ 

พ.ศ. 2541 : นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9  
“เนื่องในวันเกิดโรงเรียนเพาะชาง” โรงแรมฟอรแจูน กรุงเทพมหานคร 
: นิทรรศการศิลปะกับสังคม ณ สถาบันปรีดี พนมยงคแ 
: นิทรรศการ 25 ปี 14 ตุลาคม ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

พศ. 2543 : นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ครั้งที่ 7 กลุมศิลปินอีสาน หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
: นิทรรศการภาพศิลปครบรอบ 100 ปี ชาติกาลรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงคแ ณ พิพิธภัณฑแ
สถานหอศิลปแหงชาติ 
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พ.ศ. 2544 : นิทรรศการภาพเหมือน-ศิลปิน ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
: นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย “กลุมอีสาน” ครั้งที่ 8 เดอะสีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพมหานคร 
และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
: นิทรรศการโครงการสืบสานวัฒนธรรม สุโขทัย สหัสวรรษ 2001 จังหวัดสุโขทัย 
: นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 47 
: นิทรรศการโครงการเชิดชูเกียรติยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย รางวัลศิลป พีระศรี ครั้งที่ 1  
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
: นิทรรศการศิลปะกับสังคม 2544 รางวัลมนัส เศียรสิงหแ “แดง” สถาบันปรีดี พนมยงคแ 
กรุงเทพมหานคร 

 

 แสดงประวัติการทํางานศิลปะ แสดงรวม 

ปี พ.ศ. การแสดงผลงานร่วม 

พ.ศ. 2545 : การแสดงภาพพิมพแและวาดเสนนานาชาติ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

: นิทรรศการศิลปกรรม เพชร-เลย “กลุมชายขอบ” หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย ขอนแกน 

: นิทรรศการและปฏิบัติงานวาดเสน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

: โครงการศิลปกรรมไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เดอะสีลมแกลเลอ
เรีย วาดเสนรวมสมัย 

: นิทรรศการประมูลงานศิลปะเพ่ือจักหาทุนสนับสนุนกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร 

: มหกรรมผลงานจิตรกรรมทิวทัศนแ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย ชุด ร.รักษแ หอศิลปโปรแกรมวิชาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

: นิทรรศการโครงการศิลปกรรมเนื่องในโอกาส 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร คืน “ความสุข” 
Happiness หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 

: การแสดงศิลปกรรม 14 ตุลาประชาธิปไตย ในวาระที่ครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา ณ หอศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

: นิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยที่สะทอนวัฒนธรรมอีสาน หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

: มหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 45 พรรษา 

: นิทรรศการศิลปกรรมไทย ครั้งที่ 4 ประจําปี 2546 “โครงการศิลปกรรมในหีบหอ” (Art in Art 
case) 

: มหกรรมประติมากรรมขนาดเล็ก 2546 โครงการครบรอบ 20 ปี สมาคมประติมากรรมแหง
ประเทศไทย เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพมหานคร 

: นิทรรศการ “สรางสรรคแงานศิลปถิ่นยาโม” ณ หางเดอะมอลลแ จังหวัดนครราชสีมา หอศิลป 
คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน หอศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

: นิทรรศการศิลปกรรมสูธรรมชาติภูเก็ต พังงา กระบี่ ครั้งที่ 1 

แสดงประวัติการทํางานศิลปะ แสดงรวม 

ปี พ.ศ. การแสดงผลงานร่วม 

พ.ศ. 2546 

 

 

 

 

: นิทรรศการทัศนศิลป เปิดหอศิลปแมสาย หอศิลปแมสาย อําเภอแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงใหม 

: นิทรรศศิลปกรรมรวมสมัย 60 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพแ ณ หอศิลป
แหงชาติ กรุงเทพมหานคร  

: นิทรรศการโครงการมหกรรมสีน้ําแหงประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 เดอะสีลม แกลเลอเรีย 
กรุงเทพมหานคร 

: นิทรรศการ นา-Na คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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พ.ศ. 2547 : นิทรรศการศิลปถิ่นธารประสาท ครั้งที่ 1 หอศิลป โรงเรียนธารประสาท เพชรวิทยา อําเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 

: มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พระมหาราชินี ศูนยแสรรพสินคา ซีคอนแสควรแ 
กรุงเทพมหานคร 

: นิทรรศการศิลปกรรมรักษแนกเงือก พิพิธภัณฑแธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชยแ สํานักงานใหญ 
กรุงเทพมหานคร 

: นิทรรศการสารศิลปถิ่นอีสาน ณ The Emporium shopping complex สุขุมวิท 
กรุงเทพมหานคร และหอศิลปสมเด็จพระบรมราชชินีนาถสิริกิติ์ ราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร 

: นิทรรศการแผนดิน ภูเขา แมน้ํา ทะเลและทองฟูา หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 : นิทรรศการแผนดิน ภูเขา แมน้ํา ทะเลและทองฟูา หอศิลปสยาม จังหวัดสงขลา 

: นิทรรศการแผนดิน ภูเขา แมน้ํา ทะเลและทองฟูา หอศิลปริมนาน จังหวัดนาน 

: นิทรรศการแผนดิน ภูเขา แมน้ํา ทะเลและทองฟูา หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  

: นิทรรศการ 2 ศิลปิน ทวี รัชนีกร และ ชวลิต เสริมปรุงสุข ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

: การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 51 ณ ศูนยแศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา จังหวัดนครปฐม, หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, หอศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

: โครงการศิลปกรรมไทยรวมสมัย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2548-2549 “เทาและรอยเทา” หอศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร, หอศิลป คณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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3.4.2.2. การแสดงผลงานในต่างประเทศ 

ตารางที่ 69 แสดงประวัติการทํางานศิลปะ แสดงตางประเทศ 

ปี พ.ศ. การแสดงผลงานในต่างประเทศ 

พ.ศ. 2503 : การแสดงจิตรกรรมสีน้ํามันบนกระดาษ ณ ประเทศอังกฤษ 

: แสดงผลงานภาพพิมพแ ณ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน 

พ.ศ. 2529 : นิทรรศการศิลปะไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภทจิตรกรรม สี

น้ํามัน An exhibition of Thai Art in the People’s Republic of Chaina, 

Center of Fine Art, Beijing, July 18-30, 1985 
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ผลงานศิลปะ ทวี รัชนีกร 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปะที่นําเสนอประเด็นสังคมของทวีรัชนีกร ไดทําการศึกษาวิเคราะหแ 

ผลงานศิลปะท่ีเป็นภาพสะทอนสังคม วิถีชีวิตและการเมืองของทวี รัชนีกร ใน 3 ประเด็น คือ  

1) เนื้อหาและแนวความคิดในการสรางสรรคแ 2) การนําเสนอประเด็นสังคม และ 3) กระบวนการ 

สรางสรรคแและรูปแบบ โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแผลงานศิลปกรรมของทวี รัชนีกร แยกตามยุค 

ของการสรางสรรคแ ออกเป็น 7 ยุค ดังนี้ 

1. ยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504  
 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ ชีวิตในเรือ 
 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ ตนไม 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ คนแกกับเด็ก 
2. ยุคสงครามเวียดนาม ทศวรรษ  2510 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ เด็กสาวชนบท 
 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ ปีศาจเผด็จการ 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ สัตวแสงคราม 
3. ยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 ทศวรรษ            2520 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ ในสังคมแหงความหวาดกลัว 
 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ ความม่ันคงของใคร 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ เผด็จการ 
4. ยุคประติมากรรม สื่อผสม ทศวรรษ 2530 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา 
 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สินคาสงออก 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน วิญญาณปุา 
5. ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546  

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ เมนูอาหารที่พัทยา 
 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ การเมืองแบบไทยๆ 

ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ ผูคน 
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6. ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ  2540  
ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ IMF 

 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ พระราชากับผาใหม หมายเลข 2 
ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ หีบสีเหลือง 

7. ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559  
ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 1 ชื่อภาพ หญิงวิกลจริตทอง 

 ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 2 ชื่อภาพ สัตวแมนุษยแ 
ผลงานสรางสรรคแชิ้นที่ 3 ชื่อภาพ เปรตปากตาอยูบนหัว 

 

การวิเคราะห์ผลงาน  

4.1. ยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501-2504 
 

 

 

ภาพที่ 15: ผลงานยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504 ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ชีวิตในเรือ, 
พ.ศ. 2502, เทคนิควาดเสน, ขนาด 54 x 80 ซม. 
ที่มา: http://art2.culture.go.th/index. 

http://art2.culture.go.th/index
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ภาพที่ 16: ผลงานยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504 ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ตนไม, พ.ศ. 
2503, เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 76.5 X 101.5 ซม. 
ที่มา: http://art2.culture.go.th/index. 

 

ภาพที่ 17: ผลงานยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504 ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน คนแกกับเด็ก, 
พ.ศ. 2503, เทคนิคภาพพิมพแแกะไม, ไมทราบขนาด. 
ที่มา: http://art2.culture.go.th/index. 

http://art2.culture.go.th/index
http://art2.culture.go.th/index
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4.1.1 เนื้อหาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2501-2504 

4.1.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ชีวิตในเรือ, (ภาพท่ี 15) 

                         ผลงานชิ้นนี้เป็นภาพสเก็ตซแ เทคนิคหมึกดําบนกระดาษ ชื่อวาชีวิตในเรือ ปี 
พ.ศ. 2502 ปใจจุบันภาพเทคนิคสีน้ํามันที่ไดรับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท
จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 10 สูญหายเหลือเพียงภาพสเก็ตซแชิ้นนี้ ภาพสเก็ตซแชีวิต
ในเรือ แสดงภาพชีวิตริมคลองโองอางที่ชาวบานลองเรือนําเครื่องปใ้นดินเผามาขาย จากรายละเอียดใน
ภาพ แสดงถึงชีวิตประจําวันของชาวบานที่ใชชีวิตอยูในเรือ แสดงถึงความสมถะ ความยากจน สภาพเรือ ผุ
พังแสดงถึงความยากจนของชาวบานแตก็ยังสามารถใชชีวิต ตามสภาพที่เป็นอยู การทํากับขาว การเลี้ยง
ลูก เป็นความเรียบงายของชีวิต ความเป็นอยูและความยากไร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ทวี รัชนีกร รูสึกประทับใจ 

องคแประกอบของภาพเหมือนถูกมองจากระยะไกล แบบ Panorama เห็นภาพเรือท้ังลํา ผูคนที่
อยูอาศัยในเรือมีขนาดเล็กเพ่ือใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบานภายในเรือ 

4.1.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ตนไม, (ภาพท่ี 16) 

                      ภาพเขียนตนไม ปี พ.ศ. 2503 ซึ่งเป็นปีที่ทวี รัชนีกรจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ไดรับ รางวัลจากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 11 ถึง 2 รางวัล ไดรับรางวัลเกียรติ
นิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากภาพเขียนสีน้ํามันชื่อ “ตนไม” ซึ่งเป็นผลงาน
จิตรกรรมในยุคแรก ที่สรางชื่อเสียงใหกับทวี รัชนีกร เนื่องจากเป็นผลงานที่มีความโดดเดน  

 "ภาพตนไม อาจารยแไปชัยภูมิ ไปแกงคอ ชองสามหมอไปกับอาจารยแอินสนธแ หนาแลง ตนไม  
อีสาน ปุาเบญจพรรณใบไมรวง บิดเบี้ยว ไดแรงบันดาลใจตรงที่เห็นพระอาทิตยแกําลังตกแลวแสงแรง 
มาก ปุาเหมือนมีชีวิต ตนไมพูดได เหมือนมันกําลังตอสูเหมือนกับเรา มีชีวิตเหมือนกับเรา เหมือนมัน 
เป็นคน เหมือนแวนโก฿ะที่เห็นทุกอยางมีชีวิต”  ทวี รัชนีกรกลาว 68 

ทวี รัชนีกรไดวาดภาพนี้ที่ปุา จังหวัดชัยภูมิ เรียกวา ชองสามหมอ ตําบลแกงคอ อําเภอภูเขียว 
เกิดจากความประทับใจปุาเขาที่เต็มไปดวยตนไมใหญ จึงวาดภาพตามท่ีตาเห็นดวยลักษณะที่ฉับไว ทิ้ง
รองรอยฝีแปรงไวอยางหยาบๆ เป็นภาพปุาไมในฤดูแลง ใบไมบางตาใหความรูสึกแหงกราน 

                                                           
68 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
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 ผลงานชิ้นนี้เป็นการบอกเลาเรื่องราวของชีวิต ยังไมไดสะทอนภาพและเรื่องราวในสังคมอยาง
เดนชัด แตแฝงความรูสึกแทนชีวิตของมนุษยแผานรูปทรงธรรมชาติ 

4.1.1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน คนแกกับเด็ก, (ภาพท่ี 17) 

                         งานภาพพิมพแแกะไม คนแกกับเด็ก ปี พ.ศ. 2503 เป็นผลงานที่ไดรับรางวัล
เกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพแ จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 11 เป็น
ผลงานภาพ พิมพแที่พิมพแดวยหมึกดําเป็นภาพคนแกกําลังอุมหลานเล็กๆ ดานหลังมีดวงอาทิตยแ มีลักษณะ
การแกะ แมพิมพแที่หยาบ แตคมชัด เห็นเสนรอบนอกชัดเจน ภาพนี้ทวี รัชนีกรไดรับแรงบันดาลใจมา
จากคนแก ที่อุมเด็กเล็กๆ ที่สถานีรถไฟสามเสน  

             “ปี พ.ศ. 2503 ยังเป็นชนบทอยู คนแกจะเดินอยูแถวทางรถไฟ เนื่องจากอากาศรอนมาก 
จึงถอดเสื้อเดินกัน คนเหลานี้สวนใหญเป็นคนภาคอีสานอพยพมาเป็นขอทานในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
ภาคอีสานตอนนั้น แหงแลงมาก ทําไรทํานาไมได จึงตองมาขอทานในกรุงเทพมหานคร กลางวันออกขอทาน 
กลางคืนนอนขาง สถานีรถไฟสามเสน สมัยเรียนหนังสือไดเชาบานแถวสถานีรถไฟสามเสนจึงเห็นภาพ
เหลานี้” ทวี รัชนีกร กลาว69  

             ศิลปินเกิดความรูสึกสะเทือนใจและสงสารคนยากจนที่แกแลวยังตองทํางานหนัก บางคน
ลูกก็เอาหลานมาทิ้งไวใหเลี้ยง คนพวกนี้อาจจะแกจริงๆหรือไมก็เป็นเพราะการทํางานหนัก ดูแลวเกิด
จินตนาการ จึงแสดงออกมาเป็นรูปทรงที่ใหความรูสึกสะเทือนใจ สะทอนภาพชีวิตและสังคม จึงได
แสดงออกผานรูปทรง ของคนแกที่มีผิวพรรณหยาบกราน องคแประกอบภาพเนนอารมณแสวนตัวของบุคคล 
ธรรมชาติดานหลัง ใหบรรยากาศที่แหงแลง 

             ผลงานทั้ง 3 ชิ้น ลวนเป็นผลงานที่สรางสรรคแขึ้นในยุคสมัยที่การศึกษาในประเทศไทย
กาวมาสู การศึกษา ที่เรียกวา ศิลปะสมัยใหม การเขียนภาพในชวงเวลานี้จึงเป็นการเขียนภาพที่ศึกษามา
จาก ศิลปิน ในยุคกอนตามลัทธิการเขียนภาพแนวทางตางๆ อาจารยแทวี รัชนีกร มีความสนใจในการเขียน  
ภาพตามแนวทางของลัทธิแบบเหมือนจริง (Realistic) แตก็มีการแสดงออกซึ่งอารมณแความรูสึก 
(Expression) สอดคลองกับชีวิตและเนื้อหาทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ทวี รัชนีกร นั้นชอบและใหความ 
สนใจ 

  

                                                           
69 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 15 ธันวาคม 2560 
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4.1.2 การน าเสนอประเด็นสังคม ผลงานยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501-2504 
              ภาพสเก็ตซแเทคนิคหมึกดําบนกระดาษ ชีวิตในเรือ ปี พ.ศ. 2502 ภาพตนไม ปี พ.ศ. 2503 

และงานภาพพิมพแแกะไม คนแกกับเด็ก ปี พ.ศ. 2503 เป็นภาพที่นําเสนอดวยแรงบันดาลใจจาก 
ประสบการณแท่ีพบและ สรางสรรคแภาพจากความรูสึกขณะนั้น อยางเชนภาพตนไม ปี พ.ศ. 2503 เป็นภาพ
ที่สรางสรรคแ ขึ้นจาก ความประทับใจในธรรมชาติบรรยากาศที่พบเจอ แมจะเป็นภาพวิว ทิวทัศนแ แต
ศิลปินก็สามารถถายทอด แสดงพลังความรูสึกที่เขมขันได ภาพเขียนชีวิตในเรือ ปี พ.ศ. 2502 เป็นผลงาน
ที่สรางสรรคแจากความประทับใจในวิถีชีวิตและจังหวะของทองถิ่น แสดงถึงลักษณะเฉพาะของทองถิ่น 
ความเรียบงายในการใชชีวิตของคนในสังคมยุคนั้นและงานภาพพิมพแแกะไม คนแก กับเด็ก ปี พ.ศ. 2503 
เป็นผลงานสรางสรรคแที่แสดงความรูสึกสะเทือนใจ หรือแสดง ความสัมพันธแ ของคนแกกับเด็ก อีกทั้งยัง
สะทอนภาพชีวิตของคนในสังคมอีกดวย 

4.1.3 กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบ ผลงานยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2501-2504 

4.1.3.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ชีวิตในเรือ, (ภาพท่ี 15) 

                    ภาพสเก็ตซแ เทคนิคหมึกดําบนกระดาษ ชีวิตในเรือ ปี พ.ศ. 2502 (ปใจจุบัน
ภาพเขียนสีน้ํามัน สูญหายเหลือเพียงภาพสเก็ตชแชิ้นนี้) การจัดโครงสรางของภาพเป็นเอกภาพ วาง
จุดเดนอยูกึ่งกลาง ของภาพ มีการใหแสงเงาของรูปทรง และเนนการเลาเรื่องของวิถีชีวิตผานทิวทัศนแ
และรูปทรงของเรือ 

 

4.1.3.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ตนไม, (ภาพท่ี 16) 

                    ภาพตนไม ปี พ.ศ. 2503 เป็นผลงานที่มีความโดดเดน แสดงตัวตนของทวี 
รัชนีกร มากที่สุด ในชวงเวลานี้ มีการใชสีโทนขาวดํา ใหแสงเงาจัดเกิดการตัดกันแลวเจือสีแทรกเขา
ไป จุดเดนคือรอง รอยของฝีแปรงที่อยูบนพ้ืนผิวของรูปทรงตนไมและพ้ืนดิน การลงสีโดยทิ้งเนื้อสีที่
หนาเต็มไปดวยรอย สะบัดของพูกัน ทําใหสื่ออารมณแของศิลปินไดเป็นอยางดี องคแประกอบของภาพนี้
มีการจัดภาพที่มี 3 ระยะ คือ ระยะใกล ระยะกลางภาพ และระยะไกล การใชน้ําหนักในการจัดภาพ
เป็นสวนชวยให ภาพมีมิติ 
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4.1.3.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน คนแกกับเด็ก, (ภาพท่ี 17) 

                    งานภาพพิมพแแกะไม คนแกกับเด็ก ปี พ.ศ. 2503 งานภาพพิมพแชิ้นนี้ ศิลปิน
ไดเลือกใช เทคนิคแกะไมเนื่องจากเทคนิคแกะไมเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสรางพ้ืนผิวที่หยาบ แสดง
รองรอยเหี่ยวยนไดดี ใชการตัดเสนขาวจัด ดําจัด เหมาะสมกับรูปแบบผลงานที่ตองการถายทอด
เรื่องราวของชีวิต ภาพนี้ศิลปินไดรับ แรงบันดาลใจมาจากคนแกที่อุมเด็กเล็กๆ ที่สถานีรถไฟ ศิลปินจึง
แสดงออกมา ผานรูปทรงและเทคนิคที่ สรางความรูสึกสะเทือนใจ สะทอนภาพชีวิตของคนในสังคม 

4.2. ยุคสงครามเวียดนาม  

 

 
 

ภาพที่ 18: ผลงานยุคสงครามเวียดนาม ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เด็กสาวชนบท, พ.ศ. 2510, เทคนิคสี
น้ํามันบนผาใบ, ไมทราบขนาด 
ที่มา: http://art2.culture.go.th/index. 

 

 

http://art2.culture.go.th/index
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ภาพที่ 19: ผลงานยุคสงครามเวียดนาม ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ปีศาจเผด็จการ, พ.ศ. 2510, เทคนิคสี
น้ํามันบนผาใบ, ขนาด 55.5 x 60 ซม. 
ที่มา: http://art2.culture.go.th/index. 

 

http://art2.culture.go.th/index
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ภาพที่ 20: ผลงานยุคสงครามเวียดนาม ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ปีศาจสงคราม, พ.ศ. 2510, เทคนิคสี
น้้ามันบนผ้าใบ, ขนาด 60 x 80 ซม. 
ที่มา: http://art2.culture.go.th/index. 

 

 

 

http://art2.culture.go.th/index
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4.2.1 เนื้อหาและแนวความคิดในการสรางสรรคแ ยุคสงครามเวียดนาม ทศวรรษ 2510 

4.2.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เด็กสาวชนบท, (ภาพท่ี 18) 

                     ประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ตรงกับชวงการเกิดสงครามเวียดนาม70 
ผลกระทบจากสถานการณแนี้ทําใหเกิดผลกระทบจิตใจและนําไปสูแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแ ทํา
ใหศิลปินเกิด การถายทอดอารมณแความรูสึกคับแคนใจผานทางงานศิลปะ ยุคนี้เป็นยุคที่เห็นไดชัดวา
ทวี รัชนีกร มีความสนใจในประเด็นของสังคมอยางชัดเจน เป็นงานชุดเริ่มตนที่เป็นมุมมองสะทอน
เรื่องของสังคม อยางจริงจัง เห็นไดจากสถานการณแสงครามเวียดนามนี้ที่ทวี รัชนีกร ซึ่งในชวงเวลานั้น
ไดอาศัยอยูที่ โคราชจึงไดรับประสบการณแตรงจากผลกระทบของเหตุการณแครั้งนั้น 

ทวี รัชนีกร เลาวา “ชวงที่มาใชชีวิตอยูที่โคราชปี 2505 ขณะนั้นโคราชเป็นฐานทัพสําคัญ 
ของพวกอเมริกา ไดเขามาทําลายสภาพสังคมเล็กๆ ในชนบท ประกอบกับความขนแคนของชาวบาน 
ถูกภาครัฐละเลยไมใสใจ และขาราชการที่มีอํานาจกดขี่ ปรากฏการณแเหลานี้ลวนอยูในสายตาผม จึง
กอใหเกิดแรงบันดาลใจ ในการสรางสรรคแงานศิลปะเพ่ือสะทอนสังคมในยุคสมัยนั้น สรางผลงาน สี
น้ํามันบนผาใบในชวงปี 2510 คือ เด็กสาวชนบท”71 

ภาพเด็กสาวชนบท ผลงานสีน้ํามันบนผาใบ มีเนื้อหาของภาพที่สะทอนสภาวะของเด็กสาว 
ที่ ตกเป็นเหยื่อของความเจริญทางวัตถุ ทําใหเธอตองเปลี่ยนแปลงไป แนวการวาดภาพเป็นแบบกึ่ง
นามธรรม  (Semi-Abstract) ผสมกับการวาดภาพดวยอารมณแรุนแรงฉับพลัน (Expressionism) มีการใชสี
ที่สด และเนนภาพดวยสีเขมจัด ชวยสรางอารมณแสะเทือนใจใหกับผูดู 
 

4.2.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ปีศาจเผด็จการ, (ภาพท่ี 19) 

                       ชวงเวลาที่สังคมไทยอยูในบรรยากาศของสงครามเวียดนาม ทวี รัชนีกร ไดเป็น
ศิลปินที่ ตอตานสงครามอยางเห็นไดชัด การกระทําที่เป็นเผด็จการไดสรางความอึดอัดและคับแคนใจตอ
ทวี รัชนีกรเป็นอยางยิ่ง การกระทําของทหารอเมริกาที่ขัดตอวัฒนธรรมไทยจึงไดมาเป็นแรงบันดาลใจ 
สําคัญในการสรางสรรคแ  
                                                           

70สงครามเวียดนาม หรือ สงครามอินโดจีนครั้งที่สอง หรือท่ีชาวเวียดนามรู้จักกัน ในช่ือ

สงครามอเมริกาเป็นสงครามตัวแทนสมัยสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามลาวและ กมัพูชา ตั้งแต่ พ.ศ. 

2488-2497 ที่มา: อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร์: ประวัติศาสตร์โดยสังเขปของสงคราม เวียดนาม (ออนไลน)์ เข้าถึงเมื่อ 15 

ธันวาคม 2560 https://prachatai.com/journal/2015/03 /58623 

71 ที่มา: หอศิลป์ทวี รัชนีกร พ้ืนที่ศิลปะโคราช เข้าถึง สัมผัสได้: ร่วมสมัย. สยามรัฐ
ออนไลน์. (ออนไลน์) https://www.siamrath.co.th/n/15770 เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://prachatai.com/journal/2015/03
https://www.siamrath.co.th/n/15770
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 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตแ กระทําการยึดอํานาจการปกครองจากจอมพล ป. พิบูลยแสงคราม ได
สําเร็จ ในวันที่ 16 กันยายน 2500 และทํารัฐประหารอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 ซึ่งเป็นการ
ทํารัฐประหาร ครั้งที่ 2 ของจอมพลสฤษดิ์ “นับเป็นการรัฐประหารครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติ 
ศาสตรแการเมืองไทยเพราะการรัฐประหารครั้งนี้มีผลทําใหการเมืองการปกครองไทยตองเขาสูรูปแบบ
ของเผด็จการอํานาจนิยม (Authoritarianism) เป็นเวลานานถึง 15 ปี และทําใหทหาร โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งทหารบกมีบทบาทอยางสูงตอการเมืองการปกครองในระยะเวลาตอมา”72 

ภาพปีศาจเผด็จการ ผลงานสีน้ํามันบนผาใบ เป็นผลงานที่แสดงถึงเจตนารมณแของทวี รัชนีกร 
ศิลปิน ผูตอตานเผด็จการ ภาพสัญลักษณแสวัสดิกะของฮิตเลอรแ  แตเป็นลายธงชาติไทย ดานหนาเป็น 
หมวกทหาร 2 ใบ  ใบหนึ่งเป็นหมวกทหารไทย อีกใบเป็นหมวกทหารอเมริกัน มีหัวกระโหลกอยูใน หมวก 
แตดูแลว ไมคอยเหมือนกระโหลกมนุษยแ ดูแลวเป็นพันธุแผสมครึ่งคนครึ่งสัตวแ สื่อความหมายถึง พฤติกรรม
ของรัฐบาล เผด็จการทหารในขณะนั้น 
 

4.2.1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ปีศาจสงคราม, (ภาพท่ี 20) 

                    ภาพปีศาจสงคราม ผลงานสีน้ํามันบนผาใบ เป็นภาพที่มองไดสองมุมมอง 
มุมหนึ่งเป็นภาพ ทหาร ถือปืนยืนกมหนา สวนอีกมุมหนึ่งเป็นภาพสัตวแประหลาด มีตา จมูก ปาก ดู
แลวเหมาะสมกับ คําจํากัดความของศิลปิน ทวี รัชนีกรเลาวา ภาพนี้เคยไดรับการซอมจึงทําใหสีที่เห็น
ในปใจจุบันผิด เพี้ยนไปจากเดิม  
 

  

                                                           
72 ณัฐนนท์ สิปปภากุล. จากศิลปะเพื่อชีวิตสู่ศิลปะสร้างสรรค์สังคม.  

ศิลปวัฒนธรรมวิชาการ คณะออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน.  
(ออนไลน์) http://art-culture-academy2.blogspot.com/2012/10/004.html เข้าถึงเม่ือ วันที่ 
16 ธันวาคม 2560 
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4.2.2 การนําเสนอประเด็นสังคม ยุคสงครามเวียดนาม ทศวรรษ 2510 

4.2.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เด็กสาวชนบท, (ภาพท่ี 18) 

                     ภาพเด็กสาวชนบท เป็นภาพที่สะทอนหญิงสาวในชวงเวลานั้นที่ตกเป็น
เหยื่อของความเจริญ ทางวัตถุ สิ่งที่ทําใหผูหญิงตกอยูในสภาพลําบาก ถูกกดข่ี รวมถึงการที่ผูหญิงตก
เป็นสินคาเพ่ือบําบัด ความใครของตางชาตินั้นมีเหตุมาจากระบบอํานาจและระบบเศรษฐกิจ 

 

4.2.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ปีศาจเผด็จการ, (ภาพท่ี 19) 

                    ภาพปีศาจเผด็จการ เป็นภาพที่แฝงสัญลักษณแไว ไดแก หมวกที่มีรูปธงชาติ
ไทยและธงชาติ อเมริกา กระโหลกศรีษะสุนัข ธงชาติไทย เครื่องหมายสวัสดิกะของนาซี รูปดาว 
ผสมผสานอยูในภาพ อยางมีนัยยะ สะทอนสังคมไทยวาตกเป็นเครื่องมือของชาวตางชาติที่ใชอํานาจ
เผด็จการ เป็นการโจม ตีรัฐบาลในสมัยนั้นผานทางงานศิลปะ ศิลปินเปรียบเทียบพวกเผด็จการวามี
ความชั่วรายเหมือนกัน กับพวกปีศาจ 

 

4.2.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ปีศาจสงคราม, (ภาพท่ี 20) 

                      ภาพปีศาจสงคราม เป็นภาพที่เสียดสีระบอบการปกครองลอเลียนทหารถือปืน
จากที่ควรมี รางกายกํายํา มีสงาราศรี กลายเป็นสัตวแประหลาดรูปรางนากลัว นาขยะแขยง เป็นภาพที่      
วิพากยแ วิจารณแระบบการเมืองที่เป็นเผด็จการดวยความรังเกียจ 

 

4.2.3 กระบวนการสรางสรรคแและรูปแบบ ยุคสงครามเวียดนาม ทศวรรษ 2510 

4.2.3.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เด็กสาวชนบท, (ภาพท่ี 18) 

                       ภาพเด็กสาวชนบท มีการใชสีน้ําเงิน เขียว สีโทนเย็นเป็นตัวกําหนดโทนสีของ
ภาพ จุดเดน ของภาพเป็นรูปผูหญิงที่ถูกคาดตาดวยแถบสีแดงสลับขาว โดยมีแนวทางของการเขียนภาพ 
คลายกับ แนวการเขียนแบบ กึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถมองเห็นและรับรูได
ตาม จากสิ่งที่ปรากฏอยูและบางสิ่ง ก็แสดงออกดวยรูปทรง สี การเนนน้ําหนักเพ่ือแสดงออกในการแทน
คา สิ่งนั้นๆ และไดแสดงออกในเชิงอารมณแความรูสึกไดอยางมีพลัง ทั้งนี้เนื่องดวยศิลปินไดปาดปูายสีลง 
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บนผืนผาใบอยางฉับพลัน ทําใหเกิดรองรอยที่รุนแรงกระตุนสายตา ประกอบกับการใชสีสวนของรูป 
ผูหญิงที่ถูกคาดตาดวยแถบสีแดงสลับขาวเชื่อมโยงสูเนื้อหาทางสังคมในชวงเวลานั้น 

 

4.2.3.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ปีศาจเผด็จการ, (ภาพท่ี 19) 

                      ภาพปีศาจเผด็จการ การใชสัญลักษณแเป็นสิ่งที่ โดดเดนที่สุดของภาพนี้ 
สัญลักษณแสวัสดิกะ เป็นภาพหลังเป็นสวนที่ทําใหภาพนี้มีความกลมกลืน แลวเชื่อมโยงกันในดานเนื้อหา
และสัญลักษณแท่ี ใชในการเลาเรื่อง  การวางจุดเดนที่เป็นรูปกระโหลกใสหมวกทหารไทยและทหารอเมริกา
อยูกึ่งกลาง ภาพในลักษณะหันหนาชนกัน เป็นการแสดงถึงการเขาปะทะกัน ประชันหนากัน ความเหลื่อม
ล้ํา หมายถึงอํานาจการปกครองของทหาร ที่เป็นชนชั้นปกครองในสมัยนั้น สัญลักษณแธงชาติที่ฉากหลังได 
กระตุนความรูสึกถึงประเด็นทางการเมือง อยางเห็นไดชัดชัด สรุปแลวผลงานชิ้นนี้ถือเป็นผลงานของ ทวี 
รัชนีกรที่แสดงออกในทาทีแบบสัจนิยม แนวสังคม (Social Realism) ไดอยางนาประทับใจ 

 

4.2.3.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ปีศาจสงคราม, (ภาพท่ี 20) 

                    ภาพปีศาจสงคราม โดดเดนเรื่องการใชสีโนรอนตัดกับสีโทนเย็นตัดกัน ให
อารมณแรุนแรง การเนนจุดเดนของภาพและการใชรูปทรงที่มีพลังครอบงําภาพทั้งหมดดวยรูปทรง
ขนาดใหญ จากภาพ บุคคลลักษณะรูปรางคลายทหารยืนถือปืนกลายเป็นภาพสัตวแประหลาด รูปทรง
หลักของภาพถูกทําให โดดเดนขึ้นดวยการใชสีแดงสดเป็นพ้ืนหลังและมีการเนนรูปทรงหลักที่อยู
กึ่งกลางภาพ ดวยการระบายสีเหลืองเนนพ้ืนหลังโดยรอบ ทําใหจากเดิมจุดเดนของภาพที่มีรูป
ประหลาดสะดุดตา อยูแลวนั้นมีความนาสนใจและเดนชัดมากขึ้น 
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4.3 ยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519  

 

 

 

ภาพที่ 21: ผลงานยุคหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ชิ้นที่ 1 ชือ่ผลงาน ในสังคมแห่งความหวาดกลัว, พ.ศ. 
2520, เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ, ไมทราบขนาด. 
ที่มา: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จติรกรรมและ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ภาพที่ 22: ผลงานยุคหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ชิ้นที่ 2 ชือ่ผลงาน ความมั่นคงของใคร, พ.ศ. 2522, 
เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ, ไมทราบขนาด. 
ที่มา: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จติรกรรมและ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ภาพที่ 23: ผลงานยุคหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ชิ้นที่ 3 ชือ่ผลงาน เผด็จการ, พ.ศ. 2527, เทคนิค  
สีน้ํามันบนผาใบ, ไมทราบขนาด. 
ที่มา: สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จติรกรรมและ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 

 

4.3.1 เนื้อหาและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 

4.3.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ในสังคมแหงความหวาดกลัว, (ภาพท่ี 21) 

4.3.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน ความมั่นคงของใคร, (ภาพท่ี 22) 

4.3.1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน เผด็จการ, (ภาพท่ี 23) 

 
 หลังจากเหตุการณแ 6 ตุลาคม 2519 กลุมลูกศิษยแของทวี รัชนีกรไดเขาปุา ทวี รัชนีกร ไดรับ
การปลอยตัวออกจากเรือนจํา การถูกคุกคาม ขมขู ทําใหยังขวัญเสียและหวาดกลัว รูสึกเจ็บปวด ไม
สามารถทําอะไรได ตอมาในปี พ.ศ. 2520 ไดเริ่มวาดรูปอีกครั้ง เป็นภาพที่แสดงถึงความทุกขแยาก 
เพ่ือสะทอนสังคมและเรียกรองความเป็นธรรม 
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 ภาพในสังคมแหงความหวาดกลัว, ความมั่นคงของใคร, เผด็จการ  เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ         
ฝีแปรง ลักษณะเดียวกันกับภาพ วาดวิวทิวทัศนแที่ทวี รัชนีกรเคยวาดดวยความประทับใจ แตเมื่อรอง รอย
ฝีแปรงแบบนี้ มาปรากฏบน ใบหนาของคนก็ทําใหเกิดอารมณแสะเทือนใจแบบรุนแรง เป็นความ ตั้งใจของ
ศิลปิน ที่จะแสดงอารมณแ ความรูสึกใหพุงตรงสูผูดู ไมใชเพียงการสรางสรรคแเพ่ือความงาม เทานั้น ศิลปิน
ไมไดแสดงออกดวยการ เลาเรื่องอยางตรงไปตรงมา ไมปรากฏสัญลักษณแในภาพอยาง เชนผลงานของยุคที่
ผานมาขางตน คุณคาของงานศิลปะยุคนี้จึงอยูที่เทคนิคของงานจิตรกรรมที่สราง ความสะเทือนใจ 
สะเทือนอารมณแ 

 

4.3.2 การน าเสนอประเด็นสังคม ผลงานยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 

4.3.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ในสังคมแหงความหวาดกลัว, (ภาพท่ี 21) 
4..3.2.2 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ความมั่นคงของใคร, (ภาพท่ี 22) 
4.3.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน เผด็จการ, (ภาพท่ี 23) 

 
ภาพในสังคมแหงความหวาดกลัว, ภาพความมั่นคงของใคร และภาพเผด็จการ เป็นภาพวาด 

ที่เป็นผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองชวงเหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 จนถึงหลังเหตุการณแ 6 
ตุลาคม 2519  ทวี รัชนีกรไดรับผลกระทบจากเหตุการณแครั้งนี้อยางมาก ไมวาจะเป็นการถูกจําคุก ถูก
ตรวจสอบจากรัฐบาล ถูกจํากัดอิสรภาพ ไมใชแคเพียงตัวศิลปินที่ไดรับผลกระทบในครั้งนี้ ยังรวม ไป
ถึงผูคนรอบขางศิลปิน ครอบครัวและเพ่ือนฝูงก็ยังไดรับผลกระทบในครั้งนี้ดวยทําใหงานสรางสรรคแ 
ในชวงนี้แฝงไปดวยความรูสึก ที่อัดอ้ันในความเหลื่อมล้ํา ความไมยุติธรรม ความทุกขแใจ และความ
หวาดกลัวของคนในสังคมเป็นผลงานที่มีความรุนแรงในการแสดงออกทางความรูสึกที่ไดรับผลกระทบ
มา ทวี รัชนีกร กลาววา “อยูโคราชในปี พ.ศ. 2504 นั่งรถไฟมาเมืองโคราชยังสงบ ในปี พ.ศ. 2510 มี
ฐานทัพรบกันเต็มที่  สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพที่โคราช ตาคลี สัตหีบ ฯลฯ เอาเครื่องบิน มาทิ้งระเบิด 
ที่เวียดนาม รัฐบาลไดผลประโยชนแ คนสวนใหญไมเห็นดวยแตก็มีบางที่เฉยๆ มีกลุม นักศึกษาที่ไมเห็น
ดวยกับสงครามเวียดนาม โคราชมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีซอง บารแ โสเภณี เต็มไปหมด ทหาร
สหรัฐอเมริกาฆาคนผิวเหลืองแบบเรา สรางความไมยุติธรรม สรางความเสื่อม เห็นผูหญิงเป็นสินคา ดู
ถูกคนไทย”73 

 
 

                                                           
73 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
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4.3.3 กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบ ผลงานยุคหลัง  6ตุลาคม 2519 

4.3.3.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน ในสังคมแหงความหวาดกลัว (ภาพท่ี 21) 

4.3.3.2 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ความมั่นคงของใคร, (ภาพท่ี 22) 

4.3.3.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน เผด็จการ, (ภาพท่ี 23) 

 

ภาพในสังคมแหงความหวาดกลัว, ภาพความมั่นคงของใคร และภาพเผด็จการ เป็นภาพที่มี การ
ใชโทนสีเขียว ช้ําเลือดช้ําหนอง ระบายสีประสานกันใหเกิดคาน้ําหนักออน-แก ลักษณะของ ฝีแปรงดู
คลายกับวาเป็นการระบายโดยการปาดปูายฝีแปรงอยางรวดเร็ว ฉับไว มีลักษณะการลงสี ที่หนา ปูายสี
ดวยฝีแปรงที่ ทวี รัชนีกรเคยใชในการสรางสรรคแเกิดเป็นภาพใบหนาที่บิดเบี้ยว ใหความรูสึกหวาดผวา 
สับสน และนากลัว ถายทอดอารมณแตามแนวทางของลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิสมแ (Expressionism) ที่มุงแสดง
อารมณแความรูสึกภายในดวยสาระที่เกี่ยวกับสังคม การระบายสีและการ ใชสีรุนแรงตรงไปตรงมา อีก
ทั้งยังนิยมระบายสีทับซอน (impasto) เพ่ือแสดงภาวะความรูสึกลึกๆ จากภายใน  

ทั้งสามชิ้นนี้เป็นภาพที่ไมไดเลาเรื่องทางการเมืองแตเป็นภาพที่แสดงความสะเทือนใจอันเกิดจาก
ผลกระทบจากสถานการณแทางการเมืองผานโทนสีที่ใช เทคนิคและฝีแปรงที่กระชากอารมณแความรูสึก 
ผานการแสดงออกของศิลปิน 
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4.4. ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530  

 

 

 

ภาพที่ 24: ผลงานยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน คืนหนึ่งที่ชายหาด 
พัทยา, พ.ศ. 2541, เทคนิคแกะไม, หอย, ขนาด 66 x 80 ซม,  
ที่มา : สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จติรกรรมและ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ภาพที่ 25: ผลงานยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สินคาสงออก, พ.ศ. 
2537, เทคนิคแกะไม, ขนาด 16.5 x 80.5 x 23 ซม.  
ที่มา : สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จติรกรรมและ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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ภาพที่ 26: ผลงานยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน วิญญาณปุา, พ.ศ. 
2545, เทคนิคไมสัก เปลือกหอย หินออน, ขนาด 150 x 153 x 8 ซม. 
ที่มา : สูจิบัตร “ทวี รัชนีกร จติรกรรมและ ประติมากรรม” ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ กรุงเทพมหานคร, 2543 
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4.4.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530  

4.4.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา, (ภาพท่ี 24) 

                     ชวงทศวรรษ 2530 ทวี รัชนีกรเริ่มสรางผลงานดวยวิธีการใชวัสดุผสม ใชวัสดุที่
พบเห็นมา สรางเป็นงานศิลปะ ในขณะนั้นวงการศิลปะไทยกําลังตื่นตัวเรื่องงานสื่อผสม เนื่องจากเป็นยุคที่
รัฐบาล ผลักดันใหสังคมไทย เป็นสังคมอุตสาหกรรม เรงผลิตสินคาเกษตรจนมีราคาตกต่ํา74 ผลงานในยุคนี้ 
ของ ทวี รัชนีกร จึงเป็นผลงาน ที่แสดงใหเห็นถึงความไมยั้งคิดของสังคมไทย ตามนโยบายของรัฐบาล 
ผลงานบางชิ้นโดดเดนในเรื่องของ ความเยยหยัน บางชิ้นแสดงออกเป็นสัญลักษณแเตือนใจใหฉุกคิด 

 ในชวงทศวรรษ 2530 นอกจากทวี รัชนีกรเริ่มสรางผลงานดวยวิธีการใชวัสดุสื่อผสมแลว  
งานประติมากรรมไมสวนใหญจะเป็นในรูปแบบของการเจาะ ฝใง หรือผนึกวัสดุทางธรรมชาติลงไป  
ในเนื้อไมดวย ไดแก หิน หอยเบี้ย อันเป็นวัสดุที่เป็นสัญลักษณแที่คุนเคยตั้งแตสมัยเด็ก ผลงานชิ้นนี้  
จึงเป็นความงามแบบนามธรรม เป็นผลงานที่ใชสัญลักษณแที่ลึกซึ้งทําใหตีความยาก 

ทวี รัชนีกรเลาวา “ตอนเด็กๆ อยูที่แมกลอง พวกเหรียญสตางคแ หอยเบี้ยตกตามใตถุน เราไป 
เลนก็ไป เก็บมา หลังหนังเลิกก็ไปคุยเลน ไดมาเยอะ เหรียญเฟ้ืองขัดหิน หอยเบี้ยมาเรียงเลน เหมือนลูกตา
คน ปใ้นดิน ใสตาแปะ ก็ผูกพันกับมัน บางทีทําเหมือนดาว คิดฝในไปเรื่อย เป็นตา ปาก พอโตขึ้นรูประสาก็
ทําเป็นสัญลักษณแ เพศหญิง เริ่มแรกที่นําหอยเบี้ยมาใชคือตอนทําประติมากรรมไม เพราะเด็กๆ เคยทํา
ตุ฿กตา”75  

 ผลงาน คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา เทคนิคแกะไม หอย เป็นผลงานที่มีเนื้อหาสะทอนสังคม  
จากสัญลักษณแหอยเบี้ยที่ใช ทําใหนึกถึงบรรยากาศค่ําคืนของผูหญิงขายบริการที่ชายหาดพัทยาที่มี  
ผูหญิงขายบริการยืนเรียงราย ทวี รัชนีกร กลาววา “ขณะที่นั่งริมทะเลที่พัทยาเห็นไฟแว฿บๆ ในเรือ 
เลยเอาเบี้ยมาทําเป็นสีขาวของไฟ"76 

                                                           
74 นิธิ เอียวศรีวงศ์. การพัฒนาสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ (ออนไลน์) http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/huge/050103/ 
pdf/patthana.pdf เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 

75 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ทวี 

รัชนีกร, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชช่ิง, 2553. หน้า 49. 
76 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/huge/050103/%20pdf/patthana.pdf
http://www.human.cmu.ac.th/courseonline/huge/050103/%20pdf/patthana.pdf
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4.4.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สินคาสงออก, (ภาพท่ี 25) 

                      ผลงานชื่อ สินคาสงออก เป็นวัสดุไมลังฉําฉาสรางขึ้นเพ่ือแสดงถึงลังสินคาที่ใช
ในการสงออก และนําเขาสินคาประทับตราสงออกจากประเทศไทย ภายในบรรจุไมแกะสลักเป็นรูปทรง
ผูหญิง สวมจับปิ้งทองคํา  แสดงใหเห็นวาสินคาสงออกของไทยคืออะไร รวมถึงมีตัวหนังสือเขียนวา 
EXPORT FROM THAILAND มีความหมายวา สงออกจากประเทศไทย 

 ทวี รัชนีกร กลาววา “เมืองไทยเป็นที่รูจักทั่วโลก บางกอกคือนครแหงโสเภณี จึงรูสึกโกรธ 
เพราะแทจริงแลวประเทศเราเป็นประเทศที่นาอยู คนที่ไมอยากเป็นโสเภณีแตตองเป็นนั้นนาอาย จึง 
อยากสะทอน เรื่องเศรษฐกิจวาจริงแลวตองแกปใญหา ตองการถายทอดวาควรมีการแกไขปใญหาของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ํา ทางสังคม การบริหารประเทศ คนจนแรนแคนเต็มประเทศจนตองเป็นโสเภณี 
เพราะบริหารประเทศไมดี รัฐบาล ทุกยุคสมัยไมไดบริหารประเทศเพ่ือประชาชน”  

ผลงานชิ้นนี้ศิลปินไดเลือกใชวัสดุ รูปรางรูปทรงอยางตรงไปตรงมา มีลักษณะการเลาเรื่อง ผาน
สัญลักษณแที่ชัดเจน ถอดรหัสและตีความหมายไดงาย เป็นผลงานที่สามารถทําความเขาใจและ เขาถึง
เนื้อหาสาระที่ศิลปินตองการเลาไดโดยงาย 

  

4.4.1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน วิญญาณปุา, (ภาพที่ 26) 

                       ผลงานชื่อ วิญญาณปุา เทคนิคแกะไมสัก เปลือกหอย หินออน เป็นผลงานที่ถูก
สรางสรรคแขึ้นจาก ความประทับใจของทวี รัชนีกรเมื่อครั้งที่ยายมาอยูโคราชใหมๆ ไดไปดูแหลงโบราณคดี
ยุคกอน ประวัติศาสตรแ ที่บานธารปราสาท พบศพคนมีกําไร หอก หมอวางอยูดานขาง ทวี รัชนีกรกลาววา 
“เรารูสึกสงสาร ตายแลว อยูในดินยังไปถูกเขาขุดขึ้นมา คนนี้เขาตองเป็นหัวหนาเป็นเจา เพราะมีกําไล 
หินออนเป็นสมบัติ เขาตองผานชีวิตมากมาย เรากลัวคนอ่ืนเอากําไลไป เดี๋ยวมันจะหาย ก็เลยซื้อเอา มา
เก็บไวทํางาน 20-30 ปีมาแลวยังไมลืม ปีที่แลวก็ไปซื้อไมมาแกะสลัก ติดกําไล ทําหีบแกวใสเก็บไว เหมือน
เก็บรางพระอริยสงฆแ ไมขาย เพ่ือใหเขาอยูตอไป”77 

 ผลงานชิ้นนี้แสดงถึงความงามของรูปทรง ไมไดมีความโดเดนในเรื่องการแสดงถึงอารมณแ  
ความรูสึก ที่รุนแรง แตเป็นการแสดงออกผานทางสัญลักษณแ เป็นเรื่องของมนุษยแกับปุาที่ผสมผสานอยู ใน
การเลาเรื่องของผลงานชิ้นนี้ ของเการวมกับความเป็นธรรมชาตินั้นสื่อถึงความมีชีวิต ความมีวิญญาณ

                                                           
77 วิจิตร อภิชาตเิกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปิน แห่งชาติ ทว ี

รัชนีกร, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชช่ิง, 2553. หน้า 51. 
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ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นผลงาน ที่มีความงามแบบนามธรรมแตก็ยังมีการเลาเรื่องรวมอยูดวย โดยใชรูปทรงของ
ลูกตาเป็นสวนที่เลาเรื่อง ของความมีชีวิต   

4.4.2 การน าเสนอประเด็นสังคม ยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 

4.4.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา, (ภาพที่ 24) คืนหนึ่งที่

ชายหาดพัทยา เป็นผลงานชิ้นที่ เกิดขึ้นหลังจากทวี รัชนีกรได ไปอยู พัทยา ชวงเวลาหนึ่ ง  

เป็นผลงานที่มีเนื้อหาสะทอนสังคม ศิลปินเลือกใชหอยเบี้ยเพ่ือเป็นสัญลักษณแและใชใน การบอกเลา 

ชี้นําวา ค่ําคืนที่หาดพัทยามีผูหญิง ใชหอยเบี้ยเป็นสัญลักษณแของเพศหญิง หรืออีกนัยหนึ่ง หอยเบี้ยก็

หมายถึงเงินไดเชนกัน เนื่องจากผูหญิงที่เขามาทํางานที่พัทยาในชวงนั้นมักจะเลือกอาชีพที่ หมิ่นเหม

กับอาชีพขายบริการ ทางเพศ เป็นมุมมองของศิลปินที่มีตอเมืองพัทยา  

4.4.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สินคาสงออก, (ภาพท่ี 25) 

                     สินคาสงออก เป็นผลงานที่ที่ ไดรับแรงบันดาลใจมาจากยุคจากทหาร
สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในไทยเพื่อทําสงครามเวียดนามเมื่อปี พ.ศ.2507 เป็นตนมา การเขามาของ
กองทหารอเมริกัน ทําใหเกิดสถานบันเทิงรูปแบบไนทแคลับ บารแเตนโชวแ ในเขตจังหวัดที่มีฐานทัพตั้งอยู 
เพ่ือใหเป็นที่ พักผอนหยอนใจของทหารอเมริกัน เป็นผลทําใหผูหญิงสวนหนึ่งประกอบอาชีพเมียเชา 
ผลงานแกะไม ชิ้นนี้ จึงเป็นผลงานที่สะทอนถึงปใญหานี้ไดอยางตรงไปตรงมา อีกทั้งยังเสียดสีสังคมไทยวา
มีผูหญิงเป็น สินคาสงออกตางประเทศ (การเป็นเมียเชาของทหารฝรั่ง) จับปิ้งสีทองเป็นสวนที่เนนถึงสวน
ที่มีคุณคา และเป็นสวนสําคัญในการสงสารถึงผูชมของผลงานชิ้นนี้ 

 

4.4.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน วิญญาณปุา, (ภาพท่ี 26) 

                    วิญญาณปุา เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสมที่สะทอนจุดเดนในการทํางาน 
คือ ศิลปินนํา วัสดุพ้ืนบานมานําเสนอดวยวิธีการของตัวเอง ไดทั้งชีวิตความเป็นอยูของชนบท บอก
เลาเรื่องราว เนื้อหาสาระ ที่ศิลปินตองการสื่อ และประสบการณแของศิลปินไดเป็นอยางดี รวมถึงเป็น
ผลงานที่เป็น ประเด็นสังคมในเรื่องของการอนุรักษแธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย 
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4.4.3 กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบ ผลงานยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 

4.4.3.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา, (ภาพที่ 24) 

                      ผลงานคืนหนึ่ งที่ชายหาดพัทยา และผลงานชื่อวิญญาณปุา เป็นงาน
ประติมากรรมสื่อผสม ที่ใชวิธีการฝใงเหล็ก หอยเบี้ยลงไปในเนื้อไม มีการจัดวางองคแประกอบอยางมีจังหวะ
ลีลา มีการวางซ้ํา อยางคอนขางเป็นระเบียบ รูปราง รูปทรง และลักษณะของพ้ืนผิวงานมีความประสาน
กลมกลืนกันทั้ง 2 ชิ้น ผลงานคืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา ใชหอยเบี้ยสีขาวฝใงลงไปทําใหเกิดจุดเดนและสราง
เรื่องราว ของงาน สวนผลงานชื่อวิญญาณปุามีการใชหินออนสีขาวเพ่ิมเติมข้ึนมาสัมพันธแกับจังหวะของ
พ้ืนผิว งานแกะไม ทวี รัชนีกร กลาววา “เลือกใชไมเต็งมาทําเป็นกระดานเนื่องจากเนื้อไมมีลวดลาย 
เหมือนน้ํา สวนที่ตัดเป็นทอนคือไมพะยุง เลือกทั้งไมงอบาง ตรงบาง เห็นไฟจากเรือเมื่อมองจากริม ทะเล
ตอนกลางคืน เลยนําหอยทะเลมาใสเหมือนกับเป็นไฟ ลายไมเหมือนคลื่นน้ํา อีกทั้ง เปลือกหอย คือความ
ทรงจําวัยเด็กที่ไดเอาเปลือกหอยมาวางเรียงเลน เบี้ยคือเงิน เศษตังคแ เขี่ยดินเลนเจอเบี้ย เฟือง เอามาเลน
ปใ้นดิน ทําเหมือนลูกตาคนหลับ หรือดวงดาว” 

 

4.4.3.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สินคาสงออก, (ภาพที่ 25) 

                      ผลงานชื่อสินคาสงออก เมื่อดูภาพรวมแลวเป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสม 
โดยการใช เทคนิคแกะไม เป็นรูปทรงของผูหญิงสวมใสจับปิ้งสีทองที่ติดปะดวยทองเหลือง ปกปิดสวน
อวัยวะ เพศหญิง บรรจุลงในกลอง ลังไมฉําฉาประทับตราสงออก รูปแบบงานมีรายละเอียดที่กระชาก
ความ รูสึกผูดู เนื้อหาเสียดสีสังคม  วัสดุที่เลือกใชทํางานไดดีกับเนื้อหาที่ตองการนําเสนอ การเลือกใชไม 
ฉําฉาที่ปกติแลวใชในการบรรจุ เป็นหีบหอสินคา ในการขนสง สรางความรับรูรวมกับผูดู จากวัสดุไมลัง ที่
ใชกันอยางเคยชินในการขนสงสินคา ในงานชิ้นนี้ ศิลปินไดนํามาใชสําหรับบรรจุหุนหญิงสาวแกะสลัก การ
ใชตัวหนังสือ มีเทคนิคการใชตัวหนังสือในผลงานนับเป็นสวนสําคัญของงานชิ้นนี้ ตัวหนังสือที่ ประทับวา 
“EXPORT FROM THAILAND” เป็นถอยคําที่ทําใหงานชิ้นนี้สมบูรณแทางดานเนื้อหา ทั้งเสียดสีและ
เชื่อมโยงความคิดของผูดูไดเป็นอยางดี 

 
 ทวี รัชนีกร กลาววา “สาเหตุที่รูปทรงของผูหญิงนี้ไมมีหัวเนื่องจาก ไมจําเป็นตองมีหัว ไมตอง
มีหนาสวยๆ คนก็รูแลววาเป็นอยางไร ตองการทําใหเป็นคนที่มีลักษณะไมปกติ เพราะคําพูดกับ สิ่งที่
เป็นนั้น ไมตรงกัน คนบอกวาสังคมดี นารักมาก แตโสเภณีเต็มเมือง สวนตัวหนังสือใชเสเปรยแพน ตัด
แบบอักษรลงบนกระดาษแลวพนสเปรยแ ใชไมลัง ไมฉําฉา ใชทองคําเปลวติดลงไป เปรียบเสมือน วา
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เหลือของมีคาเพียงอยางเดียวในเมืองไทยคือ ผูหญิง หรือเพศหญิง”78 ทองคําในผลงานชิ้นนี้จึงมี 
หมายถึงของมีคา 

 

4.4.3.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน วิญญาณปุา, (ภาพท่ี 26) 

                        ผลงานชิ้นนี้ ทวี รัชนีกร ไดแรงบันดาลใจมาจากครั้งเมื่อไปปราสาทใกลๆ
พิมาย ในพื้นที่นั้น คนเห็นแกไดไดขุดเอากําไลของศพโบราณ หอกของศพที่มีอายุเกาแกมาขายเพราะ
เห็นแกเงิน ศิลปินตองการสะทอนถึงคนแห็นแกได เป็นผลงานแกะไมสักนูนสูง วางนอนแนวยาว
สี่เหลี่ยมผืนผา ทวี รัชนีกร กลาววา “งานชิ้นนี้ใชไมสักทางเหนือ ไปตลาดที่บาน อินสนธแ วงศแสาม 
แกะสลักที่นูนและนํามาแกะสลักตอที่โคราช ใชไมที่มีความหนาแผนเดียว ใชสวานเจาะรู ใชสิ่วทาง
เหนือแกะเป็นปุา สลักเป็นรูปทรงใบไม”79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
79 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
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4.5 ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 

 

 
 

ภาพที่ 27: ผลงานยุคเทคนิคผสมกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน 
เมนูอาหารที่พัทยา, พ.ศ. 2542, เทคนิคสีน้ําบนกระดาษขอย, ขนาด 75 x 56 ซม. 
ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม  เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม”  

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาพที่ 28: ผลงานยุคเทคนิคผสมกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน 
การเมืองแบบไทยๆ , พ.ศ. 2545, เทคนิค หมึกดํา, ขนาด 75 x 100 ซม. 
ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม  เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม”  

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาพที่ 29: ผลงานยุคเทคนิคผสมกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ผูคน, 
พ.ศ. 2543, เทคนิค หมึก สี บนกระดาษโบราณ, ขนาด 77 x 100 ซม. 
ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรม  เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษยแกับสังคม”  

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

4.5.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 

2542-2546 

4.5.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เมนูอาหารที่พัทยา, (ภาพท่ี 27) 

                      ภาพเมนูอาหารที่พัทยา เทคนิคสีน้ําบนกระดาษขอย ในภาพเต็มไปดวย
สัญลักษณแทางเพศ ของเพศหญิง ไดแก หนาอกผูหญิง อวัยวะเพศหญิง ผูหญิงกลายเป็นวัสดุทางเพศ ซึ่งมี
ความชัดเจน กวาผลงานประติมากรรมที่ชื่อวา คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา ผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงาน
หลายชิ้นที่ ทวี รัชนีกร ไดสรางขึ้นหลังจากท่ีไปอยูที่เมืองพัทยา การที่ศิลปินไดมีประสบการณแจากการ
อาศัยอยูใน เมืองพัทยาจึงทําใหทราบถึงบรรยากาศยามคํ่าคืนของเมืองพัทยาพบเจอกับชีวิตยามคํ่าคืน 
โดยนัยที่ กลาวถึงเมนูอาหารของศิลปินอาจหมายถึงผูหญิงที่ทํางานในเมืองพัทยา ผูหญิงที่ขายบริการทาง
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เพศ อันเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของเมืองพัทยา จากประสบการณแดังกลาวจึงเป็นแรงบันดาลใจของทวี 
รัชนีกร ในผลงานชุดเมืองพัทยาอยูหลายชิ้น 

 

4.5.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน การเมืองแบบไทยๆ, (ภาพที่ 28) 

                      การเมืองแบบไทยๆ เทคนิคหมึกดําและสีน้ําบนกระดาษโบราณ มีความชัดเจน
ในการใชสีดํา สื่อความหมายผานรูปทรง เป็นภาพที่ทวี รัชนีกร เปรียบการเมืองไทยวาเหมือนกับผูหญิงถูก
ขมขืน ไมมีทางเลือก เมื่ออัปปรียแไป จัญไรก็มา แตเทวดาอยูตลอดกาล ผลงานชิ้นนี้แสดงเนื้อหาการเมือง  
อยางตรงไปตรงมา อยางชื่อภาพการเมืองแบบไทยๆ ภาพทางภาพของปีศาจสีดํากําลังปี นออกทาง 
หนาตาง และปีศาจอีกตัวหนึ่งกําลังปีนเขามา โดยพ้ืนลางของภาพเป็นเจาของบานที่นอนหลับอยู แบบไม
รูสึกตัว ตรงกลางภาพเป็นรูปของเทวดาที่ไมรูสึกอะไรกับเหตุการณแที่เกิดขึ้น  

 

4.5.1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ผูคน, (ภาพท่ี 29) 

                    ภาพผูคน เทคนิคหมึก สีบนกระดาษโบราณ เป็นภาพหนาคนที่มีสีผิว
ตางๆกัน มีตาเป็น รูปหอยเบี้ย อันเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ศิลปินมีความผูกพันในวัยเด็ก มีรองรอย
การขีดเขียน ทั้งที่ศิลปินเป็นผูเขียนเองและเป็นรองรอยเกาบนเนื้อกระดาษสมุดขอยเกิดเป็นความงาม
ของผลงาน ชิ้นนี้ 

 

4.5.2 การน าเสนอประเด็นสังคม ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 2542-

2546 

4.5.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เมนูอาหารที่พัทยา, (ภาพท่ี 27) 

                    ศิลปินมีความตั้งใจที่จะแสดงภาพออกมาผานสัญลักษณแและชื่อภาพ มี
ความหมายเชิงลอเลียนเมืองพัทยาที่เต็มไปดวยผูหญิงหากิน มนัส เหมาะสม80 แสดงทัศนะไววา “ทวี 

                                                           
80 มนัส เหมาะสม. 2547. จิตรกรรมสร้างสรรค์: กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรม และ

สื่อประสม ที่สะท้อนภาพทางการเมืองและสังคมของทวี รัชนีกร และวสันต์ สิทธิเขตต์.  
ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์: ศิลปะสมัยใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



  170 

รัชนีกร มีมุมมองของคนที่ผานชีวิตและประสบการณแมามาก ผลงงานชิ้นนี้จึงไมไดแสดงถึงการดูถูก
อาชีพของ ผูหญิงขายบริการหรือตีแผสังคมของเมืองพัทยาโดยตรง แตเป็นการมองดวยความเขาใจใน
ความเป็น ไปของโลก” จากขอคิดเห็นตรงนี้ผูวิจัยไดมีความคิดเห็นสอดคลองเชนเดียวกัน เนื่องจาก
ผลงานในยุค สงครามเวียดนาม ชื่อภาพ หญิงสาวชนบท ในปี พ.ศ. 2510 ก็เป็นประเด็นเดียวกัน คือ 
การเกิดอาชีพ โสเภณีหรือเมียเชาของฝรั่งเป็นจํานวนมากที่เมืองโคราช ในครั้งนั้นแนวความคิดและ
อารมณแที่ศิลปิน แสดงออกเป็นเป็นการพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีของผูหญิงไทย แตประเด็นของภาพ
เมนูอาหารที่พัทยาชิ้นนี้ เป็นการพูดถึงเรื่องราวของเพศและผูหญิงขายบริการเป็นสวนสําคัญ 

จึงสรุปไดวา ภาพเมนูอาหารที่พัทยา ทวี รัชนีกรไดสื่อถึงสภาพสังคมที่พัทยาที่ไมตาง ไปจาก
โคราชในชวงสมัยสงครามเวียดนาม วามีการขายบริการทางเพศ การขายบริการตามผับ บารแ ความ
เจริญทางวัตถุของคนในสังคม การมีอยูของอาชีพขายบริการในสังคม 

 

4.5.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน การเมืองแบบไทยๆ, (ภาพที่ 28) 

                    ผลงานชิ้นนี้แสดงเนื้อหาการเมืองอยางตรงไปตรงมา อยางชื่อภาพการเมือง
แบบไทยๆ ภาพของปีศาจสีดํากําลังปีนออกทางหนาตาง และปีศาจอีกตัวหนึ่งกําลังปีนเขามา โดยพ้ืน
ลางของ ภาพเป็นเจาของบานที่นอนหลับอยูแบบไมรูสึกตัวตรงกลางภาพเป็นรูปของเทวดาที่ไมรูสึก
อะไรกับ เหตุการณแที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใชตัวหนังสือเขียนประกอบลงไปเพ่ือเพ่ิมเนื้อหาใน
ภาพ คือ ปีศาจตัวซาย มือเขียนวา “อัปรียแไป” สวนตัวปีศาจทางดานขวาเขียนวา “จัญไรมา” และ
เขียนตรง ตําแหนงเทวดาที่อยูตรงกลางวา “เทวดาอยูตลอดไป” ใหความหมายวา ไมวานักการเมือง
คนใดเขามา ก็มักคิดถึงแต ประโยชนแสวนตัว การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค
การเปลี่ยนคน เห็นแกตัวกลุ มใหม เขามาบริหารบานเมืองนั่น เอง และประชาชนคือคน  
ที่ไมรูเรื่องอะไรเลยจึงเปรียบ กับคนที่นอนหลับอยูดานลางของภาพ สวนคําวาเทวดาอยูตลอดกาลนั้น
อาจหมายถึงคุณงามความดี เป็น สิ่งที่จะคงอยูตลอดกาล 

ภาพการเมืองแบบไทยๆ ศิลปินไดแสดงเนื้อหาของภาพผานทางรูปของคนที่นอนหลับอยู
ดานลางของภาพ หมายถึงประชาชนทั่วไปที่ไมรูเรื่องเรื่องราวหรือรูสถานการณแบานเมืองที่กําลังจะ
เกิดขึ้น และอาจนําทุกขแภัยมาสูตนเองในภายหนา ดานซายและขวาของภาพเป็นภาพเปรตมีรูปราง
เป็นคนแต มีหนาเหมือนสัตวแ มีตัวหนังสือที่เขียนวาอัปรียแอยูดานซายของภาพ ตัวหนังสือเขียนวา
จัญไรที่ดานขวา  มีรูปคลายคนสวมชฎาอยูตรงกลาง ดานลางเขียนวาเทวดาอยูตลอดกาล ระหวางรูป
คนนอนหลับและ รูปคนสวมชฎามีแมวดํานอนหมอบอยู โดยศิลปินมีความตั้งใจที่จะสื่อถึงนักการเมือง
ที่บริหารบาน เมืองแบบเอาประโยชนแของตนเองเป็นสําคัญ ไมสนใจประชาชนที่ตองการความ
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ชวยเหลือจากรัฐบาล สะทอนใหเห็นวาปใญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมีสาเหตุมาจาก
นักการเมืองกลุมตางๆ ที่ตางเขามาหาผลประโยชนแ ไมไดทําเพ่ือสวนรวม 

 

4.5.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ผู้คน, (ภาพที่ 29) 

                     ภาพผูคน ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพใบหนาของผูคน แตละใบหนานั้นมี
ความแตกตางกัน เพ่ือใหรูวาหลากหลายเชื้อชาติ โดยสื่อจากสีของใบหนา ซึ่งสะทอนวาสังคมใน
ขณะนั้นมีชาวตางชาติ เขามาอยูอาศัยมากขึ้น ชาวตางชาติหลั่งไหลเขามาทําใหเกิดอาชีพใหมๆ ขึ้นใน
สังคมขณะนั้น ไมวาจะเป็นอาชีพขายบริการทางเพศ หรือที่เรียกวาเป็นเมียเชาฝรั่ง รวมถึงอาชีพของ
หญิงสาวที่นิยม เป็นสาวนั่งดริ๊งตามผับ บารแ เป็นตน 

 

4.5.3 กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบ ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษข่อย, ใบลาน พ.ศ. 

2542-2546 

4.5.3.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน เมนูอาหารที่พัทยา, (ภาพท่ี 27) 

                    ทวี รัชนีกร กลาววา “เห็นเรือรบฝรั่งมาจอด คนลงมาจากเรือคอยรับผูชาย
อยูเต็มหาด เป็นรูปนม เพศหญิง และหอย แทนดวยอวัยวะเพศหญิง ใชหมึกดําลงสวนนมที่ตองการให
ดําจริงๆ สวนอ่ืนๆเป็นความเกาของสมุดขอยที่พระทิ้งตามตนโพธิ์ จึงนํามาลางน้ํา และเอาเตารีดรีด 
นํามาปะ ตัดทําเป็นงานสื่อผสม ตัวหนังสือสวยเป็นการอนุรักษแกระดาษโบราณดวย ทําใหดูขลัง นึกถึง
อดีต ทําเรื่องที่มันแตกตางกัน เมื่อกอนเครงครัดเรื่องรักนวลสงวนตัว เดี๋ยวนี้กลายเป็นเบื้องหลังไป
แลว”81 

4.5.3.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน การเมืองแบบไทยๆ, (ภาพที่ 28) 

4.5.3.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน ผูคน, (ภาพท่ี 29) 

                      ผลงานทั้ง 3 ชิ้น เมนูอาหารที่พัทยา, การเมืองแบบไทยๆ, ผูคน เป็นผลงานวาด
เสนบน กระดาษสา สีน้ํา สีหมึกบนกระดาษโบราณ โดยไดเลาถึงที่มาของกระดาษโบราณเหลานี้วา “เรา
ไมไดไปสรรหา ไมใชนักสื่อผสมแบบฝรั่งหรอก นั่งที่หนาอารแตเฮาสแ (หอศิลปเล็กๆ หนา เทคโนโคราช) มี
สมุดขอยเล็กๆมาขาย มันขาด เราก็ขอซื้อ สวย กระดาษดี ของโบราณ เราอยากทํา งานสมัยใหมที่ยัง

                                                           
81 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 
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ผูกพันกับอดีต ดูมีรากหนอย รูสึกฝในๆ ดี มีเรื่องราว ก็ถามเขาวามีที่ขาดๆ ไหม เพราะที่ดีๆ ไมกลาฉีก สมุด
ขอยพวกนี้ พระเอามาทิ้งตามตนโพธิ์ เขาก็หอบ มาเรขาย เราซื้อมาเยอะ ทั้งสมุดใบลาน สมุดขอย เอามา
แชน้ํา ตากแดด รีด เอากาวทา เป็นคาถา ตําราพุทธประวัติ มันขาดแลวปลวกกิน เราเสียดายเลยเอามา 
ทําศิลปะ กระดาษตั้งเป็นรอยปี จะเก็บก็ไมได มันเป็นริ้วๆ อานไมออก แตถาอันไหนดีเราก็เก็บไว”82 

 

4.6 ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 

 

 

 

ภาพที่ 30: ผลงานยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540, ชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน 
IMF, พ.ศ. 2540, เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 190 x 98 ซม. 
ที่มา : ภาพถายจากผลงานจริง, 31 ธันวาคม 2561  

 

                                                           
82 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ทวี 

รัชนีกร, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชช่ิง, 2553. หน้า 51. 
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ภาพที่ 31: ผลงานยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540, ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน 
พระราชากับผาใหม หมายเลข 2, พ.ศ. 2547, เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 155 x 185 ซม. 
ที่มา : วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร
, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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ภาพที่ 32: ผลงานยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540, ชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน หีบ
สีเหลือง, พ.ศ. 2548, เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 130 x 130 ซม. 
ที่มา : วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร
, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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4.6.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุค

ทศวรรษ 2540 

4.6.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน IMF, (ภาพท่ี 30) 

                      ภาพ IMF เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ เป็นภาพที่ทวี รัชนีกรเขียนขึ้นในชวงที่
ประเทศไทย ประสบปใญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นหนี้กองทุน IMF ทวี รัชนีกรกลาววา “ตองการสะทอนวา
บริหาร ประเทศอยางไรใหคนฆาตัวตายเป็นรอย เศรษฐกิจที่ตองไปพึ่งคนอ่ืนเคา ไมพ่ึงตัวเอง มีการ
คอรัปชั่น  ดวยการลดคาเงินบาท บอกทักษิณใหซื้อดอลลาไวและลด จากนั้นทักษิณจึงรวย เชาวลิตลด
คาเงิน บาท สะทอนความลําบาก คนตายเยอะ"83 

 

4.6.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน พระราชากับผาใหม หมายเลข 2, (ภาพท่ี 31) 

                     ภาพพระราชากับผาใหม หมายเลข 2 เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ เป็นภาพที่ทวี 
รัชนีกรไดรับ แรงบันดาลใจจากนิทานของฝรั่งที่กลาวถึง “กษัตริยแองคแหนึ่ง สั่งใหชางตัดเสื้อทําฉลอง
พระองคแ ชุดใหมให ชางตัดเสื้อไมไดทําตามสัญญาแตก็หาทางเอาตัวรอด โดยทูลพระราชาวาไดถวายผาที่
งดงามที่สุดแตคนมีบุญเทานั้นถึงจะมองเห็น กษัตริยแกลัวตนเองจะเสียหนาหากบอกวาไมเห็นที่ชาง ทํา
ถวายจึงเออออไปดวย และแลวก็เปลือยกายเสด็จออกไป ประชาชนที่พบเห็นก็ไมกลาทักตางก็พา กัน
ประจบสอพลอวาฉลองพระองคแงดงามมาก จนกระทั่งมาเจอเด็กรองทักวาพระราชาแกผา พระราชาจึงรูวา
ตนถูกหลอก”84 ซึ่งคลายกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่โกหกกัน ผูนอยประจบผูใหญ เพ่ือผลประโยชนแ 
ไมมีความละอาย 

4.6.1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน หีบสีเหลือง, (ภาพท่ี 32) 

                       ภาพหีบสีเหลือง เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ เป็นภาพเขียนรูปใบหนาบิดเบี้ยว
จํานวนมากบรรจุ อยูในกลองสี่เหลี่ยมอยางแออัด ทวี รัชนีกร กลาววา “คนเราตองออกจากหีบใหได สี
เหลืองบอกวา อีกฝุาย (สีแดง) เลว สวนสีแดงบอกวาอีกฝุาย (สีเหลือง) เลว ตองออกจากหีบเพ่ือที่จะมอง
ขอเท็จจริง ดูความถูกตองจะไดไมแตกแยกกัน”85 

                                                           

    83 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
84 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ทวี 

รัชนีกร, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชช่ิง, 2553. หน้า 55. 
85 จากการสัมภาษณ์ ทวี รัชนีกร วันที่ 12 ธันวาคม 2561 
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4.6.2 การน าเสนอประเด็นสังคม ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 

2540 

4.6.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน IMF, (ภาพท่ี 30) 

                   ภาพ IMF เป็นภาพที่สื ่อถึงสถานการณแที่ประเทศไทยประสบวิกฤต
เศรษฐกิจ เป็นหนี้ กองทุน IMF  ทวี รัชนีกรไดถายทอดความรูสึกผานทางงานจิตรกรรมชิ้นนี้โดยการ
วาดรูปเทาเหยียบคน เปรียบเทียบวาความรูสึกของคนไทยนั้นเหมือนถูกเหยียบอยูภายใตฝุาเทาของ
ใครบางคน 

 

4.6.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน พระราชากับผาใหม หมายเลข 2, (ภาพท่ี 31) 

                    ภาพพระราชากับผาใหมเป็นภาพที่ศิลปินตองการสื่อถึงพฤติกรรมของคนใน
สังคมที่เป็นสังคม แหงการประจบสอพลอกันของผูนอยที่ประจบผูใหญ หวังแตประโยชนแ ไมมีความ
ละอายตอความจริง จึงเปรียบกับนิทานเรื่องพระราชากับผาใหมตามที่กลาวไวขางตน 

รายละเอียดของภาพเต็มไปดวยตัวหนังสือเป็นถอยคําภาษาอังกฤษแฝงอยู ไดแกคําวา The 
King’s new clothes อันเป็นชื่อนิทานพระราชากับผาใหม เขียนอยูตรงดานมุมบนซายของภาพ คําวา 
new clothes อยูระหวาง พระราชาและขาราชบริพารที่ทําทาถือผาเดินตามหลังพระราชา 3 คน ทั้ง
พระราชาและขาราชบริพาร มีจมูกยาวยื่นออกมาดานหนาและมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียน กํากับไววา 
to lie, lair อยูเป็นระยะ สวนขาของคนที่กําลังยางกาวไปขางหนาเขียนวา To go to hell, To suffer 
helishly, get lost ศิลปินไดจัดวางขาราชการ ที่กําลังกมกราบใหเป็นขั้นบันได ที่พระราชาและขาราช
บริพารเหยียบย่ํา กาวขึ้นไปถูกเขียนกํากับไววา get lost, Phony, Reptiles  และยังมีคําพวกนี้แฝงอยูใน
รูปของขาราชการที่กมกราบอีกดวย ซึ่งเป็นคําสบถ คําดา  ราวกับวา ทุกยางกาวของพระราชาซึ่งเป็นชน
ชั้นปกครองนั้นเต็มไปดวยคําดาคําสาปแชงจากผูนอยที่กมหัวยอมแมจะรูวาผูนั้นโกหกก็ตาม หรืออีกนัย
หนึ่งคือทุกยางกาวของผูที่โกหกและผูที่ยอมรับคําโกหกนั้นเต็มไปดวยความหายนะ 

4.6.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน หีบสีเหลือง, (ภาพท่ี 32) 

                      ภาพหีบสีเหลือง ศิลปินตองการสื่อถึงสิ่งที่บรรจุคนเขาไปเพ่ือทําใหคนพวกนั้น
มีความคิด เหมือนๆกัน จากสถานการณแการชุมนุมกันเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝุายสีเหลืองและสีแดง 
ทําให คนในสังคมแบงฝุายกัน ถูกครอบงําและจูงใจดวยขอมูลขาวสารเพ่ือหาแนวรวมที่มีความคิดเดียวกัน 
ทางการเมือง 
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 4.6.3 กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบ ยุคจิตรกรรมสะท้อนสังคมและการเมือง ยุค
ทศวรรษ 2540 

4.6.3.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน IMF, (ภาพท่ี 30) 

                               ภาพ IMF ศิลปินเลือกใชโทนสีโดยรวมเป็นสีดําและสีน้ําเงิน โดยมีเสนสีขาว 
เทา ตัดรูปทรง เพ่ือเนนรูปทรงและเจือสีใหงานดูกลมกลืนและไมนาเบื่อ โทนสีเชนนี้สรางความรูสึก
หมนหมอง อมทุกขแ รูปทรงที่ใชในการแสดงออกเป็นรูปทรงที่ถูกลดทอนรายละเอียดลง ตัดทอนและ
ดัดแปลง จนเกิดลีลาของเสนที่ออนโยน ถึงแมศิลปินไดนําเสนอเรื่องราวที่หนัก อึดอัด แตลายเสน
รูปทรงที่ออน พริ้วก็ไมไดบั่นทอนเนื้อหาสาระของภาพเลยแมแตนิดเดียว แตกลับสรางความรูสึกของ
การถูกบีบคั้น ความรูสึกอึดอัดอยางไมมีทางหลีกหนีได ดวยที่ศิลปินไดเลือกวาดภาพเต็มพ้ืนที่ของ
เฟรมในแนวตั้ง ไมเวนที่วางบนผิวหนา ซึ่งมีความเหมาะสมกับอารมณแความรูของภาพเป็นอยางยิ่ง 

 

4.6.3.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน พระราชากับผาใหม หมายเลข 2, (ภาพท่ี 31) 

                      ภาพพระราชากับผาใหม  ผลงานชิ้นนี้ โดดเดนในเรื่องของการจัดวาง
องคแประกอบของภาพ การผสมผสานตัวหนังสือลงไปในผลงาน การใชสีสันฉูดฉาด การจัดองคแประกอบ
โดยใชรูปทรงคน จัดวางในแนวตั้งและแนวนอน คนกําลังกาวเดินกับคนกําลังกมกราบ ศิลปินจัดวางใหคน
กมกราบวาง เรียงสูงขึ้นเป็นขั้นบันไดใหคนเดินกาวขึ้นไป นับเป็นความสัมพันธแในดานของรูปทรง 
ความรูสึก และแสดงผลในดานเนื้อหาสาระไดเป็นอยางดี  

การผสมผสานตัวหนังสือลงไปในงาน เป็นสิ่งที่ศิลปิน ทําไดอยางโดดเดนและมีลูกเลนที่ผาน 
กระบวนการคิดอยางมีขั้นตอน เห็นไดชัดจากการใชถอยคํา และการจัดวางถอยคํานั้นๆอยาง เหมาะสม
กับตําแหนงที่ควรเป็น เชน คําวา To lie, Lair ซึ่งแปลวา พูดโกหกศิลปินไดวางไวใน ตําแหนงของจมูกที่
ยื่นยาวออกมาผิดปกติ ดูแลวชวนใหนึกถึงการแตูน เรื่องพินอคคิโอ ที่มีจมูกยื่นยาว ออกมาทุกครั้งที่พูด
โกหก คําวา New Clothes ถูกวางไวใกลกับสวนมือที่ทําทาถือของ ซึ่งคาดวานา จะทําทาถือชายผาของ
พระราชา หรือไมก็ถือผาผืนใหมของ พระราชาที่คนมีบุญเทานั้นถึงจะมองเห็น ศิลปินจึงไดเขียนตัวอักษร
กํากับไว คําวา To go to hell, To suffer hellishly แปลวา ไปลงนรก ทนทุกขแอยูในนรก อยูในตําแหนง
สวนขาที่กําลังยางกาวไป คําวา To believe, got lost, phony, reptiles ถูกวางอยูในตําแนงสวนหัวของ
คนที่กมกราบและเป็นบันไดใหพระราชาเหยียบย่ํากาวขึ้นไป และยังมีคําวา Foolish, dirty, mistaken, 
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snake และมีรูปงูปรากฏปนอยูดวย ซึ่งหมายความวา ความโงเขลา ความสกปรก ไมโปรงใส ความผิดพลาด 
และงูเป็นความหมายของคําวาผูหักหลัง ทรยศ   

การใชถอยคําพวกนี้ในงานศิลปะเป็นสิ่งที่ทําใหนึกถึงงานศิลปะที่ทําขึ้นเพ่ือใชในการประทวง
รัฐบาล ศิลปะที่ใชในการวิพากยแวิจารณแการเมือง งานศิลปะที่ใชตัวอักษรเขามาเป็นสวนประกอบมัก จะ
ใชในการประทวง การเดินขบวนเพื่อเรียกรองความยุติธรรมจากรัฐบาล ใชในการเคลื่อนไหวทาง สังคม
และการเมืองเป็นสวนใหญ เห็นไดจากงานของฝใ่งสัจนิยมแนวสังคม (Social Realism)  มีรากฐานเกิดขึ้น
จากสัจนิยม (Realism) อันมีศูนยแกลางอยูที่ยุโรป และไดมีการเคลื่อนไหวท่ีโดดเดน ในอเมริกาเป็นงาน
ศิลปะที่เกี่ยวของกับภาวะตกต่ําของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จึงเป็นงานศิลปะที่ สะทอนความเป็นจริง
ในสังคมขณะนั้น งานศิลปะของทวี รัชนีกรชิ้นนี้ก็ปฏิเสธไมไดวาเป็นแนวทาง เดียวกันกับศิลปะสัจนิยม
แนวสังคม (Social Realism) ดังที่กลาวไวขางตน 

การใชสีสันฉูดฉาดในภาพพระราชากับผาใหม เป็นการสรางความโดดเดนและนาสนใจใหกับ 
ภาพไดดี การลงฉากหลังของภาพดวยสีเหลือง ทําใหภาพคนสีเทาซึ่งถูกจัดวางอยูในตําแหนงกลาง 
ภาพนั้นเดนขึ้นมา การใหสีคนกมกราบสีสม น้ําเงิน เขียว นับเป็นการใชสีคูตรงขามท่ีตัดกัน ไดลงตัว 

 

4.6.3.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน หีบสีเหลือง, (ภาพท่ี 32) 

                      ภาพหีบสีเหลือง ผลงานชิ้นนี้มีความโดดเดนทางดานการจัดวางองคแประกอบ
ของภาพ ศิลปิน ไดจัดวางภาพใบหนาคนอันบิดเบี้ยวไวอยางเต็มพ้ืนที่ เบียดกันแนนจนสรางความรูสึกอึด
อัด และถูก บีบใหอยูในที่แคบ การวาดรูปกลองสีเหลี่ยมใหเต็มพ้ืนที่เฟรมและมีขนาดลอกันกับรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ของเฟรมทําใหรูสึกไดวาเป็นหีบตามชื่อภาพจริงๆ  

สวนของใบหนาคนที่บิดเบี้ยวของทวี รัชนีกร ชวนใหนึกถึงภาพผลงานจิตรกรรมของ เอิด
เวิรแด มุงจแ (Edward Munch) ศิลปินชาวนอรแเวยแ เป็นศิลปินที่จัดอยูในกลุมลัทธิแสดงพลังทาง อารมณแ 
(Expressionism) ในผลงานที่ชื่อวาเสียงหวีดรอง (The Scream) เป็นภาพคนเดินอยูบน สะพานกําลังหวีด
รองดวยความกลัวภัยที่กําลังคืบคลานมาดานหลัง ใบหนาที่ เอิดเวิรแด มุงจแวาดออกมา นั้นมีใบหนาบิด
เบี้ยวแสดงอารมณแหวาดกลัวและกรีดรอง เป็นการถายทอดอารมณแความรูสึกตอผูดูได อยางขีดสุด หาก
กลาววาทวี รัชนีกรเป็นศิลปินลัทธิแสดงพลังทางอารมณแ (Expressionism) ก็ไม สามารถปฏิเสธไดเลย 
ดวยเหตุที่วางานของทวี รัชนีกรแสดงออกทางดานอารมณแความรูสึกรุนแรง ไมวาจะเป็นทางดานสีสันที่
เลือกใชและฝีแปรงกระชากอารมณแท่ีไดปรากฏบนผืนผาใบ รวมถึงรูปทรง ที่บิดเบี้ยวเกินจริง ดึงความรูสึก
ของผูดูไดอยางยอดเยี่ยมผลงานที่เขาขายเป็นแนวทางแสดงพลังทาง อารมณแ (Expressionism) ของทวี 



  179 

รัชนีกรมักเป็นศิลปะที่อยูในประเด็นของการเมืองและประเด็น ทางสังคมเป็นสวนมาก ซึ่งนอกจากภาพหีบ
สีเหลืองชิ้นนี้แลว ยังมีผลงานอีกหลายชิ้นของทวี รัชนีกร ที่ไดแสดงพลังทางอารมณแอยางสุดขีด 

 

4.7 ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559  

 

 

 

ภาพที่ 33: ผลงานยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559, ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน หญิงวิกลจริตทอง, พ.ศ. 2551, เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 100 x 80 ซม. 
ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ มนุษยแ”  

ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาพที่ 34 ผลงานยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559, ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน สัตวแมนุษยแ, พ.ศ. 2553, เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 200 x 350 ซม. 
ที่มา : วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร
, อมรินทรแพริ้นติ้งแอนดแพับลิชชิ่ง, 2553 
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ภาพที่ 35: ผลงานยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559, ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน เปรตปากตาอยูบนหัว, พ.ศ. 2552, เทคนิค สีน้ํามันบนผาใบ, ขนาด 150 x 130 ซม. 
ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชู เกียรติ ศิลปินแหงชาติ ทวี รัชนีกร “เรื่องของ มนุษยแ” ณ 
หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4.7.1 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุคทศวรรษ 
2550-2559 

4.7.1.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน หญิงวิกลจริตทอง, (ภาพที่ 33) 

          ภาพหญิงวิกลจริตทอง เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ภาพนี้เป็นภาพที่ทวี รัชนีกรเขียนจาก
ประสบการณแที่ไดพบเจอกับตัวเอง  ผูหญิงบาคนหนึ่งเดินเตร็ดเตรอยูละแวกนั้น เที่ยวหาเศษขยะ เสื้อผา
หลุดลุย เนื้อตัวเป็นแผลพุพอง ดูนาสงสารเวทนา แตแลววันหนึ่งเธอก็ทอง เหตุการณแนี้สราง ความ
สะเทือนใจเป็นอยางมาก ทวี รัชนีกรจึงตั้งคําถามถึงศีลธรรมของมนุษยแที่ขมเหงรังแกได แมกระทั่ง กับ
ผูหญิงที่เป็นบาคนหนึ่งที่ไรความสามารถจะตอตานขัดขืน ความเลวทรามของมนุษยแบาง จําพวกท่ีไรซึ่ง
ความรูสึกชั่วดี วิกฤตทางศีลธรรมของมนุษยแที่นับวันมีแตเสื่อมถอยสรางหมองใจใหกับทวี รัชนีกร จนตอง
ระบายออกมาเป็นงานศิลปะ 

4.7.1.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สัตวแมนุษยแ, (ภาพท่ี 34) 

           ภาพสัตวแมนุษยแ เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ทวี รัชนีกรเขียนภาพนี้ในชวงที่มีการเดินขบวน 
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธแ 2553 ทวี รัชนีกร กลาววา “ตองการสะทอนถึงพวกที่รับกรรมถูกใชเป็น เครื่องมือ 
คือพวกที่ออกไปเดินขบวน แตคนที่ไดรับผลประโยชนแคือนักการเมือง หรือนักธุรกิจที่มี ผลประโยชนแ ผม
เขียนภาพนี้จนกระทั่งเดือนพฤษภาคมเกิดเหตุการณแฆากัน ผมหยุดเขียนเลยทันที เพราะผมไมชอบการฆา
กัน ผมชอบสันติภาพ”86  

4.7.1.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน เปรตปากตาอยูบนหัว, (ภาพท่ี 35)  

          ภาพเปรตปากตาอยูบนหัว เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบ ทวี รัชนีกร กลาววา “เป็นเปรตนรก 
ขุมที่ 15 ปากตาอยูบนหัว เป็นเปรตที่ชางพูดชางเจรจาแบบนักการเมือง พูดไมจริง หลอกลวงแลวก็ เขา
ไปโกง มีตาบนหัววิสัยทัศนแกวางไกล ฉลาดแตไมดี  ฉลาดเพ่ือไปหลอกคนอ่ืน โกงก็ เลยไปเป็น 
เปรต”87“เหมือนคนมี วิสัยทัศนแกวางไกล แตโกงกินบานเมือง กลับไปตกนรก หรือพูดเกง วาทศิลปดี แต
พูดเอาผลประโยชนแเขาตัวเอง นี่ก็ตกนรกเหมือนกัน ยุคบานเมืองสับสนคนไมมีความสุขเหมือน ตกนรก 
ผมเป็นคนหนึ่งในสังคมที่ไมมีความสุขก็เขียนถึงนรก แตไมเคยเอาชีวิตไปเจ็บปวดกับมนุษยแ เพียงแคคิด
                                                           

86
 “สังคมไทยหาทางไปไม่ถูก” นัยยะ “หัวหก ก้นขวิด” ศิลปินแห่งชาติวัย 80 ปี “ทวี รัชนีกร” 

(ออนไลน์) http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID 

=9570000096884 เข้าถึงเมื่อ วันท่ี 15 ธันวาคม 2560 

87 วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, เรื่องของทวี รัชนีกร ผลงานศิลปกรรมของศิลปินแห่งชาติ ทวี 
รัชนีกร, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลิชช่ิง, 2553. หน้า 61. 

http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9570000096884
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9570000096884
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วาควรเปลี่ยนแปลง เราเป็นศิลปิน เป็นคนธรรมดา จะใหเขียนสวรรคแทําไมได บางคนบอก วาศิลปะ
เป็นของสูง ไมนาเขียนอยางนี้ แตเราเป็นมนุษยแ"88 

4.7.2 การน าเสนอประเด็นสังคม ยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย ยุค

ทศวรรษ 2550-2559 

4.7.2.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน หญิงวิกลจริตทอง, (ภาพที ่33) 

                      ภาพหญิงวิกลจริตทอง ศิลปินตองการสื่ออารมณแ ความรูสึก ผานฝีแปรงที่
รุนแรง สีสันจัดจาน รูปทรง ของผูหญิงที่บิดเบี้ยวของภาพแทนตัวหญิงบาที่กําลังตั้งทอง ไมสวมเสื้อผา มี
เพียงผาผืนเล็กพาด กาย ไมไดปิดบังอวัยวะเพศและหนาอก หนาอกหยอนยาน ผิวหนังมีจุดสีแดงมีรอยช้ํา 
ผมบาง ทัดดอกไม สีหนาเหมือนไมรูสึกอะไร สะทอนถึงความเลวทรามของมนุษยแในสังคมที่ไรซึ่งความรูสึก
ดีชั่ว 

4.7.2.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สัตวแมนุษยแ, (ภาพที่ 34) 

                      ภาพสัตวแมนุษยแ เป็นภาพที่บอกเลาเรื่องราวสถานการณแบานเมืองเมื่อครั้งที่มี
การเดินขบวน ประทวง แสดงออกโดยผสมผสานกับอารมณแความรูของศิลปินที่มีตอการเดินขบวนในครั้ง
นั้น 

4.7.2.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน เปรตปากตาอยูบนหัว, (ภาพที่ 35) 

                      ภาพเปรตปากตาอยูบนหัว ทวี รัชนีกร กลาววา "รูปของผมไมไดนากลัวอยางที่
คิด เป็น ปริศนาธรรมมากกวา อยางภาพคนที่มีปากมีตาอยูบนหัว ก็เป็นปริศนาธรรม ตาและปากอยูบนหัว 
คนพวกนี้พูดเกง ขณะเดียวกันก็หลอกลวงเกง พวกนี้อยูในนรกขุมที่ 15 สมัยนี้ก็คือนักการเมืองเลว มี
วิสัยทัศนแกวาง แตก็เอาเงิน เขากระเปาตัวเอง"89 ภาพนี้ไดฉายภาพความคิดของศิลปินในเรื่องของ การเมือง
ในรูปแบบของภาพที่ชวนคิดชวนใหคนดูตีความวาปากอยูบนหัวหมายถึงอะไร ทําไมถึงตอง เป็นเปรต เป็น
ตน 

 

                                                           
88 เรื่องของมนุษย์ งานชุดใหม่ของทวี รัชนีกร (ออนไลน์) เข้าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 

2560 http://www.portfolios.net/forum/topics/2988839:Topic:706288 
89 คนสร้างศิลป์ สะท้อนสังคมบาป+นรก (ออนไลน์) เข้าถึงเมื่อ 23 พฤศจิกายน 

2560 http://www.komchadluek.net/news/knowledge/65659 
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4.7.3 กระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบยุคจิตรกรรมสะท้อนเรื่องมนุษย์และสังคมไทย 
ยุคทศวรรษ2550-2559 

 
4.7.3.1 ผลงานชิ้นที่ 1 ชื่อผลงาน หญิงวิกลจริตทอง, (ภาพที่ 33) 

                      ภาพหญิงวิกลจริตทอง ภาพนี้มีความโดดเดนในเรื่องของรูปทรงและการใชสีใน
การแสดงออก ภาพของผูหญิงวิกลจริตถูกจัดวางไวกลางภาพคอนไปทางดานขวา สายตามองไปทางซาย
เป็นการ สรางความสมดุลของภาพ สีของฉากหลังที่ตัดกันอยางชัดเจนดวยสีโทนรอนและโทนเย็น แสดง
อารมณแท่ีขัดแยงแตใหองคแประกอบภาพ ที่เป็นเอกภาพ ฝีแปรงที่ปาดปูายปรากฏสีที่สอดแทรก อยาง
กลมกลืน ทีแปรงเล็กๆแสดงความออนนุม คลุมเครือ ไมแนนอน โทนสีโดยรวมของภาพดูแลว รูสึกได
ถึงความเศราหมอง 

7.3.2 ผลงานชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน สัตว์มนุษย์, (ภาพที่ 34) 

       ภาพสัตวแมนุษยแ เป็นภาพเขียนขนาดใหญ ภาพนี้มีความโดดเดนของรูปทรงคนที่แออัด 
เบียด เสียดกันจํานวนมาก ใบหนาแสดงอารมณแฉุนเฉียว แตละคนมีตาถลน โครงสีโดยรวมของภาพ 
เป็นสี โทนรอน สรางอารมณแ ความรูสึกที่ชุลมุนวุนวาย ภาพคนจํานวนมากจัดวางตามแนวขวาง 
ทแยงมุมจากดานขวาบนไปจนถึงดานซายลางของภาพ ใหความรูสึกของคนที่หลั่งไหลเขามา รูปภาพ 
ใบหนาคนสี่เหลี่ยมขนาดใหญถูกจัดวางอยู ดานบนขวาของภาพถวงน้ําหนักภาพดวยภาพตึก ขนาด
ใหญทางดานซาย สรางความสมดุลของภาพ ศิลปินปาดปูายสีแบบทิ้งฝีแปรงใหกระชากอารมณแ การ
สอดแทรกสีภายในรูปภาพสรางความรูสึกสับสน อลมาน 

 

4.7.3.3 ผลงานชิ้นที่ 3 ชื่อผลงาน เปรตปากตาอยูบนหัว, (ภาพท่ี 35) 

                      ภาพเปรตปากตาอยูบนหัว ภาพมีความโดดเดนในสวนของรูปทรงที่ศิลปิน
สรางสรรคแ การที่ศิลปิน วาดตาและปากจํานวนมากอยูที่สวนหัวของเปรตที่นั่งยองๆอยู 2 ตัว มีลิ้นยาว
ออกมาเป็นงู อันเป็นสัญลักษณแของการทรยศ หักหลัง ตาและปากที่อยูบนหัวเป็นสิ่งที่ศิลปินไดนําเสนอ
ออกมาให ผูดูไดตีความ ภาพเปรต 2 ตัว ถูกจัดวางอยูกึ่งกลางภาพบรรยากาศเต็มไปดวยความเวิ้งวาง ไม
แนใจ วาคือที่ไหน ไมบงบอกสถานที่ซึ่งดวยการใชโทนสีที่เป็นโทนรอนจึงชวนใหนึกถึงนรก ฝีแปรงที่ ปาด
ปูายในลักษณะที่ฉับไว ทิ้งรองรอยของทีแปรงไวผสมกับการใชสีโทนเย็นเขามาตัด การเจือสีทั่วทั้ง ภาพ
ใหความรูสึกผิวหนังที่ช้ําเลือดช้ําหนอง   
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ศิลปะที่นําเสนอประเด็นสังคมของทวีรัชนีกร ไดทําการศึกษา วิเคราะหแ 
ผลงานศิลปะที่เป็นภาพสะทอนสังคม วิถีชีวิตและการเมืองของทวี รัชนีกร ใน 3 ประเด็น คือ 1) 
แนวความคิดในการสรางสรรคแ  2) กระบวนการสรางสรรคแ และ รูปแบบ 3) การนําเสนอประเด็นสังคม 
โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแผลงานศิลปกรรมของทวี รัชนีกร แยกตามยุคของการสรางสรรคแ ออก เป็น 7 
ยุค สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการท าวิทยานิพนธ์ 
 ศึกษาเนื้อหา แนวความคิด รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจากศิลปะท่ีนําเสนอประเด็นสังคม 
ของทวี รัชนีกร 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลการวิเคราะหแผลงานของทวี รัชนีกร 

1. แนวความคิดในการสรางสรรคแ จากการวิเคราะหแแนวความคิดในการสรางสรรคแ 
ผลงานที ่เลือกมาวิเคราะหแทั้ง 21 ชิ้น ของทวี รัชนีกร ผูวิจัยสามารถแบงกลุมท่ีมาของแนวความคิดใน
การสรางสรรคแ ออกเป็น 3 กลุม ดังนี้  

1.1 กลุมท่ีมีแนวความคิดมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผลงานในกลุมนี้ จํานวน 2 ชิ้น เป็นผลงานสรางสรรคแของทวี รัชนีกร ในยุค 

นักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504 จํานวน 1 ชิ้น คือภาพที่ชื่อวา “ตนไม”  มีเนื้อหาเกี่ยว 
กับปุาไมในฤดูแลง ใบไมบางตา ใหความรูสึกแหงกราน หยาบกราน ผลงานชิ้นนี้เป็นการบอกเลา 
เรื่องราวของชีวิต การใชชีวิตของคนในสังคมยุคนั้น สวนอีก 1 ชิ้น เป็นผลงานสราสรรคแในยุค 
ประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 คือผลงานที่ชื่อวา “วิญญาณปุา” เป็นผลงานที่ใหแนวคิดใน 
เรื่องของการอนุรักษแธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.2 กลุมท่ีมีแนวคิดมาจากวิถีชีวิต 
ผลงานในกลุมนี้ จํานวน 2 ชิ้น เป็นผลงานสรางสรรคแของทวี รัชนีกรในยุค 

นักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504 ไดแก ผลงานที่ชื่อวา “ชีวิตในเรือ” และ “คนแกกับ
เด็ก” ภาพชีวิตในเรือเป็นภาพที่แสดงความเรียบงายของชีวิตความเป็นอยูและความยากไร สวนภาพ
คนแก กับเด็ก ทวี รัชนีกรไดรับแรงบันดาลใจมาจากคนแกที่อุมเด็กเล็กๆที่สถานีรถไฟสามเสน ทั้ง 2 
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ชิ้นนี้  เป็นผลงานที่สรางสรรคแจากความประทับใจในวิถีชีวิตและจังหวะของทองถิ่น แสด งถึง
ลักษณะเฉพาะ ของทองถิ่น  

 
1.3 กลุมท่ีมีแนวคิดมาจากสงครามเวียดนาม 

ผลงานในกลุมนี้ เป็นผลงานในยุคสงครามเวียดนาม ทศวรรษ   2510 มีจํานวน 
3 ชิ้น ไดแก ผลงานที่ชื่อวา “เด็กสาวชนบท” “ปีศาจเผด็จการ” และ “ปีศาจสงคราม” ภาพเด็กสาว
ชนบทมีเนื้อหาของภาพที่สะทอนสภาวะของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อของความเจริญทางวัตถุ ภาพ
ปีศาจเผด็จการเป็นผลงานที่แสดงถึงเจตนารมณแของ ทวี รัชนีกร ศิลปินผูตอตานเผด็จการ ทั้ง 3 ภาพ 
เป็นผลงานสรางสรรคแที่เกิดขึ้นชวงที่ ทวี รัชนีกร มาใชชีวิตอยูที่โคราชปี 2505 ขณะนั้นโคราช เป็น
ฐานทัพสําคัญของกองทหารสหรัฐอเมริกา 

1.4 กลุมท่ีมีแนวความคิดมาจากการเมือง 
ผลงานในกลุมนี้มีจํานวน 8 ชิ้น เป็นผลงานในยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 จํานวน 

3 ชิ้น ไดแก ผลงานที่มีชื่อวา“ในสังคมแหงความหวาดกลัว” “ความมั่นคงของใคร” และ “เผด็จการ” 

ผลงานในยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 จํานวน 1 
ชิ้น คือผลงานที่ชื่อวา “การเมืองแบบไทยๆ”  

ผลงานในยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 จํานวน 2 
ชิ้น ไดแกผลงานที่ชื่อวา “พระราชากับผาใหม หมายเลข 2” และ “หีบสีเหลือง” 

ผลงานในยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-
2559 จํานวน 2 ชิ้น ไดแกผลงานที่ชื่อวา “สัตวแมนุษยแ” และ “เปรตปากตาอยูบนหัว” 

1.5 กลุมท่ีมีแนวคิดมาจากสภาพสังคม 
ผลงานในกลุมนี้มีจํานวน 6 ชิ้น เป็นผลงานในยุคประติมากรรม วัสดุผสม 

ทศวรรษ 2530 จํานวน 2 ชิ้น ไดแก ผลงานที่ชื่อวา “คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา” และ “สินคาสงออก”  
ทั้ง 2 ชิ้นนี้เป็นผลงานที่มีเนื้อหาสะทอนสังคมของผูหญิงที่ขายบริการ 

ผลงานในยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 จํานวน 2 
ชิ้น ไดแก ผลงานที่ชื่อวา “เมนูอาหารที่พัทยา” และ “ผูคน” ผลงาน 2 ชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานหลาย 
ชิ้นที่ทวี รัชนีกร ไดสรางขึ้นหลังจากท่ีไปเยือนเมืองพัทยา การที่ศิลปินไดมีประสบการณแจากการอาศัย 
อยูในเมืองพัทยา จึงทําใหทราบถึงบรรยากาศยามค่ําคืนของเมืองพัทยา พบเจอกับชีวิตยามค่ําคืนของ 
คนเมืองพัทยา  
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ผลงานในยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 จํานวน 1 
ชิ้น คือผลงานที่ชื่อวา “IMF” เป็นภาพที่สื่อถึงสถานการณแที่ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจ เป็น
หนี้กองทุน IMF 

ผลงานในยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-
2559 จํานวน 1 ชิ้น คือผลงานที่ชื่อวา “หญิงวิกลจริตทอง” เป็นภาพที่สะทอนศีลธรรมของมนุษยแ ที่
นับวันมีแตเสื่อมถอย ความเลวทรามของมนุษยแในสังคม 
 

2. กระบวนการสรางสรรคแและรูปแบบ จากการวิเคราะหแกระบวนการสรางสรรคแและ
รูปแบบ ผลงานที่ เลือกมาวิเคราะหแทั้ง 21 ชิ้น ของทวี รัชนีกร ผูวิจัยสามารถแบงกลุมที่มาของ
กระบวนการสรางสรรคแ ออกเป็น 4 กลุม ดังนี้  

2.1 กลุมท่ีมีแนวการเขียนแบบสัจนิยม (Realism) 
ยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504 มีการใชสีโทนขาวดํา ใหแสง 

เงาจัดเกิดการตัดกันแลวเจือสีแทรกเขาไป ผลงานบางชิ้น ไดแกผลงานที่ชื่อวา “ชีวิตในเรือ” “ตนไม” 
และ “คนแกกับเด็ก” มีแนวการเขียนแบบสัจนิยม (Realism) 

2.2 กลุมท่ีมีแนวการเขียนแบบกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) 
ยุคสงครามเวียดนาม ทศวรรษ   2510 การถายทอดการใชสัญลักษณแ ไดแก 

ภาพภาพเด็กสาวชนบท เป็นรูปผูหญิงที่ถูกคาดตาดวยแถบสีแดงสลับขาว ภาพปีศาจเผด็จการ มี
สัญลักษณแสวัสดิกะ ลายธงชาติไทยเป็นภาพพ้ืนหลัง ภาพปีศาจสงครามเป็นภาพบุคคลลักษณะ 
รูปรางคลายทหารยืนถือปืนเป็นการใชสัญลักษณแในการแสดงออกรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยมีเนื้อหา 
สาระของสัจนิยมแนวสังคม (Social Realism) อีกดวย 

2.3 กลุมท่ีมีแนวการเขียนตามแนวทางของลัทธิเอ็กเพรสชั่นนิสมแ (Expressionism) 
ยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 ทศวรรษ 2520 ไดแกภาพที่ชื่อวา “ในสังคม แหง

ความหวาดกลัว” “ภาพความมั่นคงของใคร” และภาพ “เผด็จการ” เป็นภาพที่มีการใชโทน สีเขียว 
ช้ําเลือดช้ําหนอง   ลักษณะของฝีแปรงเป็นการระบาย ปาดปูายฝีแปรงอยางรวดเร็ว ฉับไว มีลักษณะ
การลงสีที่หนา ปูายสี ดวยฝีแปรงเกิดเป็นภาพใบหนาที่บิดเบี้ยวใหความรูสึกหวาดผวาสับสนและนา
กลัว ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559 ไดแก ภาพที่ 
ชื่อวา “หญิงวิกลจริตทอง” “สัตวแมนุษยแ” และ “เปรตปากตาอยูบนหัว” ทั้ง 3 ภาพนี้มี ความโดดเดน
ในเรื่องของรูปทรงและการใชสีในการแสดงออก ศิลปินปาดปูายสีแบบทิ้งฝีแปรงให กระชากอารมณแ 
การสอดแทรกสีภายในรูปภาพสรางความรูสึกรวม 
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2.4 กลุมท่ีมีการใชวัสดุผสม มีการใชตัวอักษรประกอบในผลงานศิลปะ 
มีทั้งหมด 4 ยุค ดังนี้ 
ยุคประติมากรรม สื่อผสม ทศวรรษ 2530 เป็นงานเทคนิคผสม เป็นงานสีหมึก  

บนกระดาษโบราณ เริ่มปรากฏการใชตัวอักษรประกอบในผลงานศิลปะ 
ยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 มีการใชวัสดุสื่อผสม  

เชน กระดาษขอย กระดาษใบลาน หอยเบี้ย เหมาะสมกับเทคนิคและเนื้อเรื่องที่ตองการนําเสนอ มี
การเวนที่วางเพ่ือใหพ้ืนหลังและลวดลายวัสดุทํางาน มีตัวอักษรประกอบในภาพ ทั้งที่เป็นลวดลาย 
ดังเดิมของวัสดุและเขียนเพิ่มเติมลงไปในผลงาน 

ยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 รูปทรงที่ใชในการ
เลาเรื่องมีเอกลักษณแเฉพาะตัว มีการตัดทอนรูปทรง การใชตัวอักษรในงานศิลปะเพ่ือเพ่ิมรายละเอียด 
ของเนื้อสาระที่ตองการนําเสนอ 

ยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-2559 
ทิ้งรองรอยของทีแปรงไวเพ่ือถายทอดอารมณแความรูสึก โทนสีที่ใชมีความลงตัว โครงสีที่ทับซอน  
สรางความรูสึกตอพ้ืนผิวของภาพ รูปทรงที่ใชในการนําเสนอมีเอกลักษณแ แสดงอารมณแความรูสึกไดดี 
สอดคลองกับเนื้อหาสาระที่ตองการนําเสนอ ยังคงปรากฏตัวอักษรในงานศิลปะ  

3. การนําเสนอประเด็นสังคม จากการวิเคราะหแการนําเสนอประเด็นสังคม ของผลงานที่
เลือกมาวิเคราะหแทั้ง 21 ชิ้น ของทวี รัชนีกร ผูวิจัยสามารถแบงกลุมประเด็นสังคม ออกเป็น 3 กลุม ดังนี้  

3.1 ประเด็นเรื่องราวของชีวิต และสรางสํานึกเรื่องธรรมชาติ 
ผลงานในยุคนักศึกษาศิลปากร ตั้งแตปี พ.ศ. 2501-2504 ไดแกผลงานที่ชื่อวา 

“ชีวิตในเรือ” “ตนไม” และ “คนแกกับเด็ก” เป็นผลงานที่สะทอนวิถีชีวิตและความเป็นอยูของผูคน 
และผลงานสรางสรรคแในยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 คือผลงานที่ชื่อวา “วิญญาณปุา” 
เป็นผลงานที่สะทอนถึงการอนุรักษแธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  

3.2 ประเด็นสังคมที่มีความเจริญทางวัตถุ อาชีพของหญิงสาว 
ผลงานในยุคสงครามเวียดนาม ทศวรรษ   2510  สะทอนสภาพสังคมที่มีความ เจริญ

ทางวัตถุ อาชีพของหญิงสาวในชวงสงครามเวียดนาม คือภาพเด็กสาวชนบท เป็นภาพที่สะทอน หญิงสาว
ในชวงเวลานั้นที่ตกเป็นเหยื ่อของความเจริญทางวัตถุ ถูกกดขี่ และตกเป็นสินคาเพื่อบําบัด 
ความใครของตางชาติ 

ผลงานในยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 ไดแกผลงานที่ชื่อวา “คืน
หนึ่งที่ชายหาดพัทยา” และ “สินคาสงออก” สะทอนสังคมของผูหญิงไทยในชวงสงครามเวียดนาม 
การขายบริการที่เมืองโคราชและเมืองพัทยา 
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ผลงานในยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย , ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 ไดแก 
ผลงานที่ชื่อวา “เมนูอาหารที่พัทยา” และ “ผูคน” สะทอนสภาพสังคมจากประสบการณแที่เมืองพัทยา 
สะทอนถึงสภาพสังคมที่พัทยาที่ไมตางไปจากโคราชในชวงสมัยสงครามเวียดนามวามีการขายบริการ
ทางเพศ มีการขายบริการตามผับ บารแ ความเจริญทางวัตถุของคนในสังคม 

3.3 ประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
ผลงานในยุคหลัง 6 ตุลาคม 2519 ทศวรรษ   2520   ไดแกผลงานที่ชื่อวา “ใน

สังคมแหงความหวาดกลัว” “ความมั่นคงของใคร” และ “เผด็จการ” นําเสนอประเด็นการเคลื่อน 
ไหวทางการเมือง ชวงเหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 จนถึงหลังเหตุการณแ 6 ตุลาคม 2519 เป็นผลงาน 
ที่สะทอนความรูสึกท่ีอัดอ้ันในความเหลื่อมล้ํา ความไมยุติธรรม ความทุกขแใจและความหวาดกลัวของ 
คนในสังคม 

ผลงานในยุคเทคนิคผสมบนกระดาษขอย, ใบลาน พ.ศ. 2542-2546 คือผลงาน 
ที่ชื่อวา “การเมืองแบบไทยๆ” เป็นภาพที่สะทอนใหเห็นวาปใญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นมี 
สาเหตุมาจากนักการเมืองกลุมตางๆ ที่ตางเขามาหาผลประโยชนแสวนตัวไมไดทําเพ่ือประโยชนแของ 
สวนรวม 

ผลงานในยุคจิตรกรรมสะทอนสังคมและการเมือง ยุคทศวรรษ 2540 ไดแก 
ผลงานที่ชื่อวา “IMF” “พระราชากับผาใหม” และ “หีบสีเหลือง” สะทอนประเด็นทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมผานสถานการณแบานเมือง สะทอนถึงผลจากสถานการณแการชุมนุมกันเคลื่อนไหว 
ทางการเมืองของฝุายสีเหลืองและสีแดงที่ทําใหคนในสังคมแบงฝุายกันและถูกครอบงําทางความคิด 

ผลงานในยุคจิตรกรรมสะทอนเรื่องมนุษยแและสังคมไทย ยุคทศวรรษ 2550-
2559 ไดแกผลงานที่ชื่อวา “สัตวแมนุษยแ” “หญิงวิกลจริตทอง” และ “เปรตปากตาอยูบนหัว” ยังคง
เป็นงานศิลปะสะทอนประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมผานสถานการณแบานเมือง เหมือนยุค
ที่ผานมา แตมีความเขมขนมากขึ้นและเป็นงานศิลปะสะทอนสังคมอยางชัดเจนที่สุดอีกยุค หนึ่ง 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยผลงานศิลปะที่นําเสนอประเด็นสังคมของทวี รัชนีกร พบวายังมีขอสังเกต 
บางประการที่ผูสนใจสามารถนําไปพัฒนาตอหรือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปใน
ประเด็นอ่ืนๆ ดังนี้ 

1. ขอมูลที่ไดทําการศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเฉพาะผลงานบางชิ้นของแตละ 
ยุคของทวี รัชนีกรเทานั้น เนื่องจากศิลปินมีผลงานสรางสรรคแไวในแตละยุคเป็นจํานวนมากและไมไดมี 
การจํากัดประเด็นในเรื่องของสังคม การเมืองเทานั้น เห็นไดจากผลงานที่ชื่อวา “จันทรุปราคา”  
“รูปทรงในอวกาศ” “รูปทรงธรรมชาติในพ้ืนที่วาง” ฯลฯ ที่สรางสรรคแในปี พ.ศ. 2540 เป็นตน ซึ่งมี 
จํานวนมาก เป็นผลงานสรางสรรคแที่มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติมี ความนาสนใจศึกษา
และวิ เคราะหแ เ พ่ิมเติม  

2. ผลงานสรางสรรคแของทวี รัชนีกร ไมไดมีการจํากัดวิธีการของกระบวนการ
สรางสรรคแ เห็นไดจากรูปแบบผลงานในแตละยุคนั้นมีรูปแบบที่มีความหลาย ไมวาจะเป็นการ
สรางสรรคแ ดวยวัสดุผสม การสรางสรรคแบนกระดาษขอย และงานประติมากรรม โดยเฉพาะงานที่มี
รูปแบบ นามธรรมซึ่งมีเป็นจํานวนมากและมีความนาสนใจในการศึกษาในครั้งตอไป อาจเป็น
การศึกษาในเรื่อง ของวิธีการทางจิตรกรรม และวัสดุในการสรางสรรคแที่ทวี รัชนีกรนั้นมีความ
เชี่ยวชาญเป็นอยางมาก 

3. ประเด็นที่นาศึกษาเพ่ิมเติมคือ แนวความคิดทางพุทธศาสนา หรือความเชื่อในเรื่อง  
ผลแหงกรรมที่ปรากฏในผลงานสรางสรรคแของทวี รัชนีกร ตัวอยางผลงานที่ปรากฏแนวความคิดนี้   
ไดแกผลงานที่ชื่อวา “เปรตปากตาอยูบนหัว” “หมานรกกับนกปากเหล็ก” ในปี พ.ศ. 2552 และ  
“อนันตนรก” ในปี พ.ศ. 2553 เป็นตน ซึ่งมีจํานวนมากที่นาสนใจศึกษาในครั้งตอไป 
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บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ทวี รัชนีกร (พฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559) 
 
ผู้วิจัย : เมื่ออาจารยแอายุราว 10 ปี นาจะอยูในชวงสงครามโลกครั้งที่2 อาจารยแพอจะจําเหตุการณแ  
หรือ ความรูสึกในตอนนั้นไดหรือไมอยางไรบางคะ  
อาจารย์ทวี รัชนีกร  รัชนีกร : ตอนเด็กครูเกิดที่ ตลาดน้ําราชบุรี ดําเนินสะดวก 5 ขวบ โรงเรียนอยู 
ตลาดน้ําอัมพวา โรงเรียนเคยเป็นบานราชินีของรัชกาลที่1 คือที่เกิดของรัชกาลที่2 ญาติที่กรุงเทพฯ  
หนีสงครามมาเยอะ ครูไมมีผลกระทบอะไรมาก มีหลุมหลบภัยในเมือง แตบานครูเป็น
บานสวน 
ผู้วิจัย : เมื่อยังเป็นเด็กอาจารยแเคยไดยินหรือไดอานวรรณกรรมเกี่ยวกับศิลปะเพื่อ ชีวิตมา
กอนหรือไม 
อาจารย์ทวี รัชนีกร  รัชนีกร : ชอบอานหนังสือแตเด็ก นาเอาหนังสือจากกรุงเทพฯ มา พอ
เหมือนปราชญแของหมูบาน พอครูเป็นพระบวชนาน ครูอานพวกวรรณกรรมไทย หนังสือพวก
ตางประเทศ นิทานเด็กๆ โชคดีที่ไดอาน จําความไดก็ชอบเขียนรูป เห็นสัตวแน้ํา เตา , ปลา, กุง, น้ํา,  
ภูเขา เขียนธรรมชาติ ตั้งแตเด็ก 5 ขวบ ที่จําความไดก็เริ่มเขียนรูป ดูหนังตะลุง ก็ใหพอเขียนให เริ่ม
เขียนเอง ป.4 เขียนทศกัณฑแไดแลว จากสมุดเรียน สัก ม.3 เขียนรูปคนเหมือนไดแลว เกงกวาเพ่ือน 
แตเขียนแบบเด็กๆ ตอนประมาณ อนุบาล 2 ครูมักใหเขียนรูปบนกระดานใหเพ่ือนดู ม.1 มีครูวาด
เขียนมาสอน ครูจากเพาะชาง ทําใหรูจักเพาะชาง สอนอยู 1 ปี ชวง ม.2 หรือ ม.3 เขียนรูปหุนนิ่ง, วิว
, นก ใหเพื่อนสงครู นาใหไปเรียนชางศิลป เป็นปีแรกที่ชางศิลปเปิด ตอนนั้นเป็นเตรียมศิลปากร หลัง
จบ ม.3 แตไมไดไปสอบ ไปสอบเพาะชางแทน เพราะตอนนั้น ครูไมรูจักชางศิลป ไมรูจักศิลปากร รูจัก
แตเพาะชาง อยาง อาจารยแลาวัณยแ อุปอินทรแ เป็นรุนแรกของชางศิลป 
ผู้วิจัย: อาจารยแ คิดอยางไรกับคําวาศิลปะเพ่ือชีวิต 
อาจารย์ทวี รัชนีกร  : ศิลปะเพ่ือชีวิต บางคนแปลของ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) 
มา เคยอานอยู ตอนนั้นครูเป็นนักเรียนเขาใหทําอะไรก็ทํา 
ผู้วิจัย : เมื่อศึกษาอยูเพาะชาง อาจารยแทวี นันทขวาง ไดแนะนําและถายทอดความรู อะไรใหอาจารยแ
บางคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : อาจารยแทวี นันทขวาง เป็นแรงบันดาลใจ และอีกคนเป็นอาจารยแญี่ปุุน นิโร โย
โกตะตั้งใจสอนมาก ดูแล ตั้งใจ ไมทิ้งเด็ก สมัยเรียนอาจารยแใหเขียน Drawing ครูได 100 เต็ม 100 
คะแนน รุนพ่ีเลยพาไปพบ ทวี นันทขวาง เลยรูวามีศิลปากร อาจารยแทวี นันทขวาง พาไป ไดไปดู
ศิลปกรรมแหงชาติ ครูประทับใจงานประติมากรรม ปใ้นทหารตางๆ เลยจะเขาศิลปากรใหได 30 คน 
ปี1 ออกไป 3 คน เหลือ 27 คน  

http://www.oknation.net/blog/nn1234/2010/08/19/entry-1
http://www.oknation.net/blog/nn1234/2010/08/19/entry-1
http://www.oknation.net/blog/nn1234/2010/08/19/entry-1
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อาจารยแนิโร โยโกตะ สอน  Realistic เป็นเพ่ือน จิตร บัวบุศยแ สอนเขียนหุนนิ่ง ครูสอนศิลปะ
สมัยกอนชอบทิ้งเด็ก วาเหว พอมีครูคนไหนตั้งใจสอนก็จะติด ครูญี่ปุุนตั้งใจสอน แกจะติใหเกิดความรู 
แกสอน ปี1 ปี2 แกสอนแบบฝรั่ง Realistic 
ผู้วิจัย : รางวัลเยาวชนครั้งแรกขณะเรียนอยูเพาะชางที่จัดโดย อาจารยแประยูร อุลุชาฎะ อาจารยแวาด
เกี่ยวกับอะไรคะ  
อาจารย์ทวี รัชนีกร : โรงหนัง Queen จัดประกวดรูป อาจารยแประยูร เป็นคนจัด อาจารยแศิลป ตัดสิน
ดวย รูปนั้นไดที่2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมเยาวชน เขียนเป็นบานคนจนๆ ที่สนามโปโลวิ่งมา ตรงขามสวนลุม 
มีพวกฝรั่ง 
ผู้วิจัย : อาจารยแ เคยอานวรรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ หรือไม แลวมีความคิดเห็นเชนไร  
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ครูเคยอานวรรณกรรมของ จิตร ภูมิศักดิ์ อยู แตครูเป็นคนสะเทือนใจงายอยูแลว 
ตอนเด็ก แถวดําเนินสะดวก เห็นใบไมรวงไปตามน้ํา สงสารใบไม ไลเขี่ยใบไมเพ่ือเอากลับไปไวที่ตน สงสาร
ใบไมหางตนเหมือนหางแม ผูใหญเห็นวา “ไอนี่ทาจะบา” เดี๋ยวนี้ก็ยังบาอยู จนเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็สะเทือน
ใจงาย อยางตอนเรียนศิลปากร Drawing ขอทานตรงสถานีรถไฟสามเสน ชอบ เห็นขอทานแกอุมลูกเดิน 
แกะWoot cut ที่ไดรางวัลที่3 แหงชาติ พอแรงบันดาลมาก ก็อยากเขียนรูปมาก มีอะไรกระทบก็อยาก
เขียนรูปทันที อดเขียนไมได เชน สงครามเวียดนาม เผด็จการปกครองประเทศ สงครามอิรัก รัฐธรรมนูญ 
มาโคราชก็เห็นเด็กหนาวนั่งสุมกองไฟหมผา ชวง ตุลา 19 ตองเผาทิ้ง เด็กโคราชสมัยกอนลําบากไฟลวก
หนา หนาวแลวผิงไฟ แมอุมลูกรวงใสกองไฟ เพราะอดนอนหนาว เขียนขึ้นมาจากความสงสาร นักศึกษาที่ 
แอนตี้ เผด็จการ พวกธีรยุทธ บุญมี 13 กบฏนักศึกษา ก็รูจักกัน เพราะมีความเชื่อเหมือนกัน อีสานยากจน 
ทํายังไงใหมีชีวิตที่ดีข้ึน อยากใหเป็นประชาธิปไตย เขียนจนวันนี้ 
ผู้วิจัย : ขณะที่เรียนศิลปากรเพ่ือนรวมรุนทํางานในลักษณะเหมือน คลายคลึง หรือแตกตางกัน
อยางไรบาง สมัยนั้นมีคานิยมในแนวคิดการสรางงานอยางไรคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : อาจารยแศิลป มีการศึกษาพ้ืนฐานจากยุโรป Realistic โชคดีที่ไมตองเรียนที่
เมืองนอก งานปใ้น ครูก็เคยทําได 100 คะแนน ทําใหครูเขาใจตะวันตกมากขึ้นวาเคาคิดยังไง แลวเราก็
เลือกทางไดอินสนธแ วงศแสาม พิชัย นิรันตแ สันตแ นารากรบริรักษแ ก็เขียนไมเหมือนกัน ประหยัด พงษแ
ดํา ชลูด นิ่มเสมอ ทุกคนเป็นตัวของตัวเอง ไมลอกฝรั่ง 100 เปอรแเซนตแ เขาเอา Acadamy จากโรม
มาสอน ไดเรียนศิลปะไทย สุโขทัย ลพบุรี พวก อาจารยแเฟ้ือ (ศิลปากร) อาจารยแเลิศ พวงพระเดช 
(ชางศิลป) เขียนวัดพระแกว อาจารยแศิลป จะตรวจงานเอง อาจารยแชลูด ไปเรียนเมืองนอกกลับมา 
อาจารยแศิลปชมวาแกไมถูกฝรั่งกลืน อาจารยแศิลปอยากใหไทยพัฒนาโดยมีรากเหงาของตัวเอง 
อาจารยแศิลปมาเมืองไทยแรกๆ ตองมาทางเรือ เห็นเจดียแ เห็นอะไร แกทึ่งมาก ทําไมไทยมีพ้ืนฐาน
ศิลปะดี งดงามขนาดนี้ เห็นพระพุทธชินราช วัดอรุณ รูปเขียนผนังที่ หอไตรวัดระฆัง ฯลฯ ไทยมี
รากฐาน Tradition เหมือนโรมอยูแลว ทํายังไงใหเป็น Contemporary รวมสมัยกับโลกได  
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ร.6 เรียนอังกฤษ เลยอยากจาง อาจารยแศิลป มาปใ้นอนุเสาวรียแเหมือนยุโรป อาจารยแสิทธิเดช แสง
หิรัญ อาจารยแแสวง สงฆแมั่งมี ฯลฯ เอามาเป็นลูกมือ อาจารยแศิลปบอก “คนไทยมีนิสัยศิลปะพอ 
สามารถทําศิลปะรวมสมัยได” เลยอยูตอ อาจารยแศิลปเคยเอาหนังสือพิมพแจากอิตาลี ที่มีขาวชมแก
เป็นศิลปินมาอวดนักเรียน ครูก็สงสัย ถามอาจารยแศิลปวาทําไมไมเป็นศิลปิน อาจารยแศิลป ตอบวา 
“ศิลปินเราเป็นไดคนเดียว แตถาเป็นครู 100 ปี ก็มีศิลปิน 100 คน ชอบเป็นคนขับรถเมลแเอาคนไปเยอะๆ
มากกวา ดีกวาขับรถสปอรแตเทๆคนเดียว” อาจารยแสมภพ บุตราช ถามครูเรียนศิลปะไดอะไร ครูบอกวา ก็
ทําใหเขียนรูปได  ครูถาม อาจารยแศิลปตอ อาจารยแศิลปวา “คนไทยมีนิสัยศิลปะสูง (DNA) สอนงาย 
เขาใจงาย แตเสียที่ขี้เกียจ” “ถาเธอจะเป็นศิลปิน นักมวยหมัดหนักขนาดไหน ไมซอมจะสูคนที่ซอม
ประจําไมได อัจฉริยภาพจะไมเกิด ไมมีประโยชนแถาคนไมทํางาน” แกเกลียดมาก ถาใครไมเรียน “เราเป็น
คนไมใชหมู หมูอ่ิมทองพอ แตคนตองมีอาหารสมองดวย คนโงเป็นศิลปินไมได”สมัยนั้นพวกศิลปากรชอบ
อานหนังสือกัน เพราะ อาจารยแศิลปชอบใหอานหนังสือ  
ผู้วิจัย : อาจารยแลาวัณยแ อุปอินทรแ เป็นผูหญิงคนเดียวในรุนหรือคะ? 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : มีผูหญิงคนเดียว ลาวัณยแ ดาวราย (ลาวัณยแ อุปอินทรแ) มี มานิตยแ ภูอารียแ สันตแ         
สารากรบริรักษแ ทวี รัชนีกร เป็นศิลปินแหงชาติ 3 คน จาก 6 คน และยังมี เสวต เทตทัณฑแ (ที่ปใ้น สืบ          
นาคะเสถียร) ประทีป สวางสุข 6 คนที่ไดปริญญา 
ผู้วิจัย: อาจารยแอินสนธแ วงศแสาม เป็นเชนไร และชอบทํางานแนวไหน ดวยแนวคิดอะไรคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : อินสนธแ เป็นรุนนองหนึ่งปี แตปี4 ปี5 จะเรียนดวยกัน ไปเขียนรูปดวยกันตลอด 
สนิทกันมาก แตทํางานไมเหมือนกัน อินสนธแ จะหลุดเป็นนามธรรมไปเลย ดํารงคแ วงษแอุปราช ก็ชอบเขียน
กระทอม 
ผู้วิจัย : อาจารยแ ไดรับอะไรจากอาจารยแศิลป พีระศรี บาง ทั้งแนวคิด วิธีการสรางสรรคแ และจิตวิญญาณ
ของศิลปิน   
อาจารย์ทวี รัชนีกร : อาจารยแศิลปสอน เอาพระพุทธรูป พระเยซู มูฮัมมัด มาใหดู และบอกวาสวย
ยังไงๆ อาจารยแศิลปบอกวา “นับถือศาสดาทุกคนที่สอนใหโลกสงบรมเย็น แตศาสนาของฉันคือ
ศิลปะ” ครูบอกวา สงครามครูเสดใชไหม 200 ปี อาจารยแศิลป บอกไมใช มันมีมาเรื่อยสงคราม แก
บอก “ชีวิตที่เกิดมาสั้นๆ ขอมอบใหศิลปะ” เหมือนทานพุทธทาส เป็นอุดมการณแ เชื่อมั่นวาศิลปะมี
ชีวิต อาจารยแศิลป ครอบครัวแตกแยก แฟนพาครอบครัวกลับอิตาลีหมด แพยุง แมบอกวาพอไมดี ติด
ผูหญิงไทย แตแกก็ไมทิ้งศิลปะ อุทิศเพ่ือศิลปะและเมืองไทย สงผลตอครู  “นับถือพุทธ คําสอนพุทธ
เจา แตชีวิตนี้อุทิศชีวิตใหศิลปะจนตาย เชื่อมั่นวาศิลปะคือสิ่งดีงาม เราอยากทําอะไรก็ไดตามใจของ
เรา ชีวิตครูถูกลิมิตดวยอายุ อะไรหลายๆอยาง ขอจิตใจได เป็นอิสระทางศิลปะก็ เป็นสุขแลว 
ครูไม เคยคิดเรื่องเงินหาความร่ํารวยเลย” 
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ผู้วิจัย : อาจารยแมีงานเขียนสมัยเรียนศิลปากรอยูบางไหมคะ ขณะที่เรียนศิลปากรไดทําผลงาน
ประติมากรรมบางไหม ทําออกมาในลักษณะใดคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : งานไมเหลือเลย ยายบานบอยมาก ยายทีลําบาก ทิ้งบาง แจกเพ่ือนบาง ตอน
เด็กคิดวางานไมดี ทิ้งไปเถอะ ไมเซ็นชื่องานดวย ไมคิดเรื่องเก็บงานเลย ยุคธานินทรแ กรัยวิเชียร ปี19 
ก็เผาทิ้ง เขียนทหารอเมริกันกับผูหญิงไทย ทางการมาตรวจตองทําลายทิ้ง เขามาตรวจก็เหลือแต
หนังสืองานประติมากรรมไมมีโอกาสไดทํา แตไดทําตอนมาเทคโนฯ รูปทรงพอมีเรื่องราวบาง 
ประติมากรรมชุมชน  
(อาจารยแทวี รัชนีกร พูดถึงผลงานประติมากรรมตางๆ) 
- ประติมากรรม “แมปูเดิน” ครูตองเป็นตัวอยางที่ดี 
- ประติมากรรม “หนังสือโบราณ” 
- ประติมากรรม “หุนยนตแเทคโนโลยี” 
- ประติมากรรม “ครูดูลูกศิษยแ” 
- ประติมากรรม “คลี่คลาย” ทําเหมือนดอกไมกําลังคลี่ 
- ประติมากรรม “ลายผาอีสาน” 
- ประติมากรรม “แผนโลหะสมัยใหม” 
- ประติมากรรม “สีราดตึกศิลปะ” เรซิ่น,ทาสี 
อินสนธแ ใชไมสัก แตครูไดจากกระบูมจากที่ใสขาวเหนียวและเอาขาวเหนียวใสกระติกเลยคิดหยิบฉวย
สิ่งที่ทําได ไมอยางนั้นไมไดทํางาน ชอบความเป็นเสนๆ Texture ครูชอบความรูสึกของพ้ืนผิวที่เป็น
เสนๆ 
- ประติมากรรม “วงกลมหยินกับหยาง”เหมือนหางปลา จังหวะมันสวย 
- ประติมากรรม “ที่มาเดียวกัน” วงกลม คนออกมาจากทอง ที่มาเดียวกันของมนุษยแ เหมือนคน
คลอด 
- ประติมากรรม “ซาก” เป็นกรามชางแมมมอธ เอาวางบนไมถากเป็นซาก 
- ประติมากรรม “กรวด หิน ดิน ไม” คนตายแบกศพ ตายก็กลายเป็น กรวด หิน ดิน ไม 
- ประติมากรรม “โดเรมีฟา” ทําโรงศพคนนอน อาจารยแเห็นศพทางเหนือ ใสบนไม เลยแกะไมเรียง 
เรียกเป็นโดเรมีฟา 
- ประติมากรรม “คน” มาจากเพลงเปิบขาว “เปิบขาว ทุกคราวคํา จงสูจํา เป็นอาจินตแ เหงื่อกู ที่สูกิน 
จึงกอเกิดมาเป็นคน” ครูคิดถึงตอนเด็กๆ ตอนกินขาวเห็นผูใหญยกมือไหวขอบคุณแมโพสพ กินขาว
หกไมได เพราะชาวนาทํานาเหนื่อย 
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อาจารยแศิลป “บอกวาชาวนาทํานาเหนื่อยเพ่ือใหเรากินขาว เราเป็นศิลปินตองสรางสุนทรียภาพให
สังคมบาง ตอบแทนชาวนา” หนาคนในจาน เหมือนเป็นชาวนา หนาชาวนาหลายๆคนที่ทํานาใหเรา
กิน 
- ประติมากรรม “บอนอก” เป็นรูปปลาวาฬ 
- ประติมากรรม“เหรียญตรา” ใชปีกไมเหมือนมือชี้ลงดิน คนบาเหรียญตราชี้ลงนรก อยากได อยากมี 
แตเดี๋ยวก็ตายทุกคน 
- ประติมากรรม “หีบสมบัติบา” ตั้งใจทําเป็นคอนโดใหคนอยู เหมือนหีบสมบัติบา คนเฝูาสมบัติ 
- ประติมากรรม “คืนหนึ่งที่หาดพัทยา” นั่งริมทะเลที่พัทยา เห็นไฟแวบๆในเรือ เลยเอาเบี้ยมาทําเป็นสี
ขาวของไฟ 
- ประติมากรรม “ปุาตายคนตาย” เหลือตอไม 2 ตอ เหมือนคนตาย 
- ประติมากรรม “สินคาสงออก” ผูหญิงไทยใสตะปิ้ง (ของมีคา) เป็นสินคาสงออก ผูหญิงไทยสงออก 
(Export) เยอะมากเมื่อปี 96 
- ประติมากรรม “เศียรเทวรูป” ที่บดออย เหมือนเทวรูป มี 4 หนา เป็นความเชื่องมงายบาทั้ง
ประเทศ 
- จิตรกรรมชุด“แมวไทย” เขียนเพราะ นักการเมืองคนหนึ่งและคอบครัวของเขา เหมือนกันทั้ง
ครอบครัว แมวสีน้ําเงิน พอแมลูกเหมือนกัน ลูกยิงเขาตายแลวไมติดคุก แมวงอกออกจากตัว ปี44 
- จิตรกรรม “หลากผิวพรรณที่พัทยา” คือ พวกที่มาอุดหนุนสินคาพัทยา มีใหเลือกสรรเหมือน
เมนูอาหาร 
- จิตรกรรม “คนบนคน” เป็นแมและมีลูกหลายๆคน 
- จิตรกรรม “แมลูก” คนกินนมเป็นแถว สื่อถึงธรรมชาติมันหลอเลี้ยงเรา อาจารยแศิลปเคยบอกวา 
“ธรรมชาติเป็นเหมือนแมที่หลอเลี้ยงเรา ซึ่งเหมือนแมที่ใหนมลูก” 
- จิตรกรรม “ปูดองเค็ม” (ปูแสม) ปี40 ตอนเศรษฐกิจตกต่ํา เขาจะจับปูมาใสปี๊บ เอาน้ําใส ฟู แลวมัน
จะข่ีกันเพ่ือเอาตัวรอด ขางลางหมดแรงตาย ไอตัวที่คิดวาจะรอดก็จมไปดวย ครูขอแคอิสระในการทํา 
ไมตองยึดติดมาก หลากหลาย 
- จิตรกรรม “หมูยินดีขึ้นโต฿ะ” หมูขึ้นเขียง ยินดีขึ้นโต฿ะ เปรียบเทียบลักษณะเหมือนเต็มใจใหเขา
หลอก 
- จิตรกรรม “เสพสุขกันอยูในกลุม” นักการเมืองเสพกันในกลุม แตเป็นตัวเดียวกัน 
- จิตรกรรม “เตาหลงใหลในกระดอง” หลงในยศตําแหนง บาสายสะพาย, เหรียญตรา คิดเหมือนเตา
อยูในกระดองปลอดภัยดี 
- ภาพเขียนลายเสนเขียนสวนใหญไมยกมือ ลากไปเรื่อย แลวคอยเติมตา รายละเอียดตางๆ 
- จิตรกรรม “แมมูล” เป็นปลา ดูเป็นหนาคน แอนตี้เขื่อน จังหวะองคแประกอบมีดําขาวเป็นน้ําหนัก  
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- จิตกรรม “กรุงเทพในสายตาลองแมน” ภาพนูดเต็มในใบหนาคน ดิกชันนารีของลองแมน “ปารีส
เป็นนครแหงเมืองไมรูจักหลับ แตบางกอกเป็นนครแหงโสเภณี” คนไทยโกรธ แตไมแก 
- จิตรกรรมนามธรรม ทดลองนามธรรม ดูสุริยุปราคาพอดี เห็นแสงสีดํา 
- จิตรกรรม “ไมมีชื่อ” ถุงยางอนามัยใหเด็กในโรงเรียน ทัศนะ ครูวามันจะถูกเหรอ ครูคิดวาเป็นโทษ 
ทุเรศมากกวา ไมชอบ ทําเหมือนสินคา ยุใหคนเป็นใหญ ทํารูปทรงเหมือนเป็นอวกาศ 
- จิตรกรรม “หญิงพัทยา” 2500  
- จิตรกรรม “ปีศาจเผด็จการ” หัวกระโหลก ปีศาจเผด็จการ ธงชาติไทยและอเมริกา 
- จิตรกรรม “เด็กสาวชนบท” ไปทางเหนือเห็นโสเภณีเยอะ เด็กสาวชนบทขายโสเภณี  
- จิตรกรรม “ความมั่นคงของใคร” ชอบอางถึงความมั่นคง ความมั่นคงเป็นของใคร ของรัฐหรือของ
เผด็จการ 
- จิตรกรรม “สังคมแหงความหวาดกลัว” สังคมสมัยกอนนากลัว พูดอะไรไมได คิดอะไรไมได ถูกลาก
ไปยิงทิ้ง 
- จิตรกรรม “ทุกขแของแผนดิน” ชาวบานนอนกอดลูกยากจน 
- จิตรกรรม “หัวหกกนขวิดปี40” สังคมไมรูไปทางไหน 
- จิตรกรรม “เอ็นจอยไทยแลนดแ” ฝรั่งมาเยอะมาก มาเอ็นจอยในเรื่องนั้น 
- จิตรกรรม “ฝุาเทา” 
- จิตรกรรม “แมลูก” ภาพสีเหลือง ครูเห็นแมอุมลูก ผูหญิงนินทากัน อุมลูกไป นินทากันไป  
(ขางตนอาจารยแทวี อธิบายผลงานจากสูจิบัตร ทวี รัชนีกร จิตกรรมและประติมากรรม 2543 เลมสีแดง 
ขนาดเล็ก) 
ผู้วิจัย : จิตร ภูมิศักดิ์ เขียนแนวคิดเกี่ยวกับ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” ในหนังสือรับนองใหมของศิลปากร ปี 
2500 ตอนนั้น อาจารยแเป็นนักศึกษาอยู บทความนั้นสงผลอะไรตอแนวคิดของอาจารยแหรือไมคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ศิลปากร กลายเป็น 2 กลุม เคาตีกัน จิตร ภูมิศักดิ์ คนเคาวาเป็นคอมมิวนิสตแ 
ครูอยูฝใ่งแอนตี้คอมมิวนิสตแ ครูก็ตีกับเคาดวย 
ผู้วิจัย : อาจารยแไดเห็นความขัดแยงของกลุมนักศึกษาที่มีความเห็นตางกันในตอนนั้นอยางไร 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ครูมองไมเชิงรุนแรง เพ่ือนตีกันก็ดีกัน เหมือนเด็กตอยกัน ไมฝใกใฝุการเมืองถึง
ขนาดนั้น  
ผู้วิจัย : รางวัลอันดับสามเหรียญทองแดง ชื่อ “ซาก” จากการประกวดศิลปกรรมแหงชาติ ทําไม
อาจารยแถึงวาดภาพเกี่ยวกับซาก กระโหลกศรีษะควาย และตั้งอยูบนโต฿ะเหมือนหุนนิ่ง อาจารยแมีแรง
บันดาลใจและแนวคิดอยางไร 
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อาจารย์ทวี รัชนีกร : “ซาก” เหรียญทองแดง อาจารยแคิดเกี่ยวกับศาสนา ความตาย อยูกับวัดมาแต
เด็ก ยุคใหมกับยุคเกา ผูใหญชอบพูดใหไดยินอยูเรื่อย เขียนใหดูเหงาวังเวง อยากใหคนดูรูสึกปลง 
(ผลงาน Sketch ชิ้นนี้ อยูกับ อาจารยแวิโชค มุกดามณี) 
ผู้วิจัย : ผลงาน “ชีวิตในเรือ” จากศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 10 อาจารยแรูสึกอยางไรถึงถายทอด 
เรื่องราวของคนบนเรือ พวกเขาสะทอนอะไร 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ชีวิตในเรือ ประทับใจ เห็นแมอุมลูกไกวเปล เขียนที่คลองโองอาง คลองมหา
นาค ชาวบานเอาของมาขาย เมืองหลวงยังเงียบๆคลายชนบท เพราะครูก็เป็นชาวบาน เห็นความงาม
ของชีวิตเรียบงาย สายน้ําสะอาดใสแจเว ยุค2500กวาๆ น้ําสะอาดทุกแหง อาจารยแศิลปถึงได
ประทับใจเวนิชตะวันออก “โลกทุนนิยมไมดีหรอกนาย ทําลายจิตวิญญาณมนุษยแ” 
ยุโรปพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตมามาก ตองมาขายประเทศดอยพัฒนา มาทางเอเชีย ยึดไดยึด มาเอา
ทรัพยากร ขายดวย เขาหาคนมีเงิน มันขายของได บาของนอก สังเกตในทีวีมีโฆษณาสินคาอยางเดียว 
เสื้อผา รถ แตงหนา สิ่งไมดี กาม กิน เกียรติ เอาผูหญิงมาทําเมครถที่โชวแรถ เอากิเลสมากระตุนเต็มที่ ให
บาเต็มที่ เพ่ือใหเราซื้อของมัน ใหความสุขอยูนอกตัวไมไดอยูที่ใจ ไดซื้อของคือความสุข ความสุขที่รายได 
เชน มองตัวเองกับคนอื่นที่มีมากกวา คิดวาเคาจะมีความสุขมากกวาเรา อยางนิทานฝรั่ง พระเจาเอา
ความสุขไปซอนที่ทะเล ภูเขา มนุษยแเกงตามไปเจอทุกที่ พระเจาเลยไปซอนที่ใจ ทําใหมนุษยแหาความสุขไม
เจอ ทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนไป คิดไมเหมือนรุนพอรุนแม คิดวัดความสุขที่ภายนอกทําใหไมมีที่สิ้นสุด รักรถ
ขนาดมนุษยแไมมีคา มันถึงที่สุดแลวเมืองไทย เป็นทั้งประเทศ ถาความสุขไมอยูที่ใจแลวเราจะไปไมรอด 
เพราะผลิตอะไรไมเป็น ตองซื้อเขาอยางเดียว 
ผู้วิจัย : ศิลปกรรมแหงชาติปี พ.ศ.2503 อาจารยแไดรับถึง 2 รางวัล ภาพ “ตนไม” อาจารยแถายทอด
ออกมาดวยความรูสึกใด เป็นตนไมอะไร แลวอยูที่ไหน เป็นชวงเวลาไหนคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ภาพ “ตนไม” ครูไปชัยภูมิ ไปแกงคอ ชองสามหมอ ไปกับอาจารยแอินสนธแ 
หนาแลง ตนไมอีสาน ปุาเบญจพรรณใบไมรวง บิดเบี้ยว ไดแรงบันดาลใจตรงที่เห็นพระอาทิตยแกําลัง
ตกแลวแสงแรงมาก ปุาเหมือนมีชีวิต ตนไมพูดได เหมือนมันกําลังตอสูเหมือนกับเรามีชีวิตเหมือนกับ
เรา เหมือนมันเป็นคน เหมือนแวนโก฿ะที่เห็นทุกอยางมีชีวิต 
ผู้วิจัย : ภาพ“คนแกกับเด็ก” ที่เป็นงานภาพพิมพแ อาจารยแรูสึกอยางไร แลวทําไมจึงใชเทคนิคภาพ
พิมพแ ในภาพบงบอกเวลาไหมคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : “คนแกกับเด็ก” อาจารยแไมคอยชอบเขียนนูด เดินไปเห็นคนแกอุมเด็ก เป็นยาย
มากกวาแม อกแหงๆ แดดรอนๆ สะเทือนใจ คิดถึงแม คิดถึงยาย คงเหนื่อยที่เลี้ยงเรา มันเป็นการ
แทนความรูสึก 
ผู้วิจัย : ภาพ “ครอบครัว” จากศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่12 ทําไมจึงวาดภาพครอบครัวไก มีนัยยะ
อะไรแฝงหรือไมคะ 
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อาจารย์ทวี รัชนีกร : “ครอบครัว” เห็นไกที่บาน มันเลี้ยงลูกมัน ลูกกินอาหาร เหยี่ยวมา พอก็มอง
เหยี่ยว ลูกๆก็วิ่งไปหาแม ประทับใจเหมือนพอแมปกปูองลูก เขียนที่เชาบานที่สามเสน  อ า จ า ร ยแ
ศิลปบอกวา “เธอกาวมาในวิหารศักดิ์สิทธิ์นี้ ถาไมจริงจังขอใหถอยออกไป” ชีวิตศิลปิน ตองเสียสละ 
เหน็ดเหนื่อย ตองยอมลําบากมีอุดมการณแ อาจารยแศิลปตองอุทิศทั้งครอบครัว สมัยกอนไปอิตาลีตอง
เดินทางโดยเรือ “ถาคิดจะตายเพ่ือมนัตองเอาใหเต็มที่” 
ผู้ วิจัย : ปีพ.ศ.2504 อาจารยแอาสาไปสอนที่ เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทําไมอาจารยแถึงอาสามาสอนที่นี่คะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : เลือกมาสอนที่นี่เพราะครูขาด เพราะใครจบก็มาสอนศิลปากรหมด ตองมี
ประติมากรรมดวย สถาปใตยกรรมตองมี Space ใชสอยดวย ตองงามดวย ปรัชญาสมัยกอนเขาคิด
อยางนี้ สถาปใตยแจุฬาฯ จบจากยุโรป ก็เคยเป็นลูกศิษยแอาจารยแศิลป วทัญโู ณ ถลาง มาขอลูกศิษยแที่
จบปริญญาตรี 1 คน สอนใหแก วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูทะลึ่งยกมือ คิดภาพ หิว
เปู เป็นนิยาย อาจารยแศิลปก็โอเค ครูพอจบมีคนไปตาม ครูก็หนี อาจารยแศิลปบอก “เดี๋ยวเราเสียชื่อ
นะ” 
ตอนนั้นนั่งรถไฟผานดงพญาเย็น เห็นหมูปุาวิ่ง ผีเสื้อบินผานเขามาในรถไฟเต็มเลย พอถึงเห็นวิทยาลัย
เล็กๆไมนาอยูก็กลับมาอีก ครูติดศิลปากร แอบเขามาเรื่อย อยากเป็นอิสระ อยูไดหนึ่งปีทางรอง
ผูอํานวยการเทคโนฯไปตาม (อาจารยแมนัส มณี) อาจารยแวทัญโูมาคุย วาวิทยาลัยนี้เป็นวิทยาลัยชาง 
นอกจากจะมีความรูความสามารถแลว อยากใหมีรสนิยมดวย มีวัฒนธรรมดีแลวตองมีรสนิยมดวย 
(Art Apparent) 
อาจารยแดํารงคแ กลับมาจากเมืองนอก เลยชวนมาทําหลักสูตร เอาพวก แขก อังกฤษ ผูหญิงอเมริกัน  
พวกศิลปากร เอาหลักสูตรมาทํากัน เปิดเป็นแผนกศิลปกรรม สอนถึง ปวส.  
มีลูก มีครอบครัวเลยกลับไมไดแลว ครูกับอาจารยแดํารงคแ มาอยู 2510 ครูกับดํารงคแ และอินสนธแ ทํา
หอศิลปเมื่อ 2510 ฝรั่งมาพอดี สรางรวมกับอาจารยแไพฑูรยแ คงคา อาจารยแไพฑูรยแเป็นเพ่ือนกัน ฝรั่ง
มาตั้ง Camp อาจารยแไพฑูรยแมีรานไฟฟูาชื่อ S.C. เปิดขางบนเป็นหอศิลป S.C. Gallery ประพันธแ ศรี
ตุลา เพ่ือนเกาๆมาแสดงที่นี่ ครูเขียนรูปผูหญิงไทยกับไอกัน สะทอนผูหญิง สังคมโคราชเปลี่ยนแปลง 
อยูไดสัก 2 ปีก็เจ฿ง ก็เลิก มีแตฝรั่งมาดูแตไมไดใหเงิน ครูชอบทํารานหนังสือ รานกาแฟ แกลเลอรี่ ปี
2510 หลังแกลเลอรี่ก็เปิดรานหนังสือ เลิกเพราะการเมือง 19 
25 ปีที่แลว จะเปิดแกลเลอรีอีก เป็นสวนกลางในโคราช ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ใหเขาหางบให มี
สถาปนิกเขียนแบบใหเสร็จ อยูสนามกีฬาที่เลิกใชแลวใกล ม.ราชมงคล, ราชภัฏ, วิทยาลัยเทคนิค, 
โรงเรียนตางๆ สถานที่ศึกษาเต็มไปหมดเลย เด็กจะเขาหอศิลปงายมาก ของบมาได 5 ลาน ลงทุน
เยอะ เจ฿ง เลิก เพราะเทศบาลไมเห็นดวย เลยมาสรางเองเมื่อ 2538 หองแถว 2 หอง หนาสถาบันราช
มงคล ครูเขียนงานเยอะทั้งกลางวันกลางคืนจนทะเลาะกับปูา (ภรรยา) เขียนจนเต็มหองแถวเลยมา
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เปิดหอศิลปที่นี่ (หอศิลปทวี รัชนีกร ศิลปินแหงชาติ) อยางไมเป็นทางการในปี46 และเปิดหอศิลป
อยางเป็นทางการเมื่อปี48 (หอศิลป1) กระทรวงวัฒนธรรมมาเปิด เปิดหอศิลป2 พวกศิลปินอีสานไมมี
ที่แสดงงาน มาแสดงกลางแจง บานสมเด็จฯ มาแสดงอีกเลยไปเปิดหอศิลป3 สําหรับศิลปินสัญจร 
ตลาดดี คนมาแสดงเรื่อย คนที่กรุงเทพฯ ก็มาแสดง ส.ศิวรักษแ เพ่ือนกัน เป็นนักเขียน  
ผู้วิจัย : เหตุใดอาจารยแจึงเริ่มสอนในวิชา ศิลปวิจักษแ (Art Appreciation) 
อาจารย์ทวี รัชนีกร  : ครูสอนทุกแผนก ชางทุกแผนก อาจารยแ วทัญโู บอกตอนแรกลูกสาวเขียนรูป
เกง ตอมาเขียนไมเป็น ทักษะที่เคยมีหายไป เลยเปิดแผนกศิลปกรรมขึ้นมา เปิดเพ่ือใหคนสอนใหดีๆ
หนอย สอนคนใหวาดรูปดีขึ้น 
ผู้วิจัย : ขณะนั้น อาจารยแอินสนธแ ก็ไดไปศึกษาท่ีอิตาลี ไดมีการติดตอสื่อสารถึงกันบางหรือไมคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : มีติดตอสงจดหมายมาบาง อินสนธแไปทั่ว อิตาลี ฝรั่งเศส สุดทายอเมริกา 
ผู้วิจัย : หลังทราบขาว อาจารยแศิลป ถึงแกกรรม อาจารยแคิดอยางไร และคิดจะทําอะไรหลังจากนั้น 
อาจารย์ทวี รัชนีกร  : ลูกตายครูยังไมรองไห อาจารยแศิลปตาย ครูก็ไมฟูมฟาย คิดถึงสิ่งที่แกทุมเท ก็
คิดจะทําใหดีที่สุด ทําไดแคไหนเอาแคนั้น 
ผู้วิจัย : ในยุคจอมพลถนอม อาจารยแมีบทบาทอยางไรตอเหตุการณแนี้ มีความคิดเห็นอยางไรและ
อาจารยแคิดวาศิลปะในตอนนั้นมีรูปแบบการนําเสนอเป็นอยางไร รูสึกถึงความซ้ําซากจําเจไหม           
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ยุคถนอม, ประภาส, ณรงคแ (จอมพลถนอม กิตติขจร, จอมพลประภาส จารุ
เสถียร, พันเอกณรงคแ กิตติขจร) ครูแอนตี้ พาเด็กเดินขบวน สนับสุนนทั้งหมด ตั้งแตจอมพล ป. โกง
เลือกตั้ง เป็น “ไพรไฟ” คําเรียกพวกที่ตอตานสฤษดิ์ ธนะรัชตแ ปฏิวัติ ตอนครูอยูเทคโนฯ ยุคถนอม, 
ประภาส, ณรงคแ จนถึงสฤษดิ์  ตาย และถนอมกลับมาเป็นอีก ครูตอตานฐานทัพรวมกับลูกศิษยแ ทํา
จากโคราช ครูเป็นหัวหนาแผนก ไปติดที่ราชดําเนิน ครูไมชอบเผด็จการ ทําไมกลา ไมคิดมาก คิดถึง
ความถูกตอง ชอบธรรมเป็นหลัก มีกลุมครูบาอาจารยแ เด็กที่ไมชอบเผด็จการก็มี แผนกศิลปกรรม
เหมือนเป็นหัวเรือใหญ ความจริงครูปลอยเด็กทําตามสบาย ปี19 ธานินทรแ กรัยวิเชียร ปฏิวัติฆา
นักศึกษา ครู ลูกศิษยแ ขณะนั้นตองหนีเขาปุา ครูเขาหองขัง ลูกศิษยแถูกสงไปลาดยาวหมด 1-2 ปี สวน
ครูมีเพ่ือนเป็นหมอกับเพ่ือนเป็นทหาร เพ่ือนทหารเลยเอารถจิ๊บเอาออกมาไปเก็บตัวกับหมอที่ดาน
เกวียน เลยรอดตายมาได 
เขียนรูปตอนนั้น ตั้งแตปี19 เขียนรุปเป็นเรื่องราวไมได เดี๋ยวมันตีความเป็นคอมมิวนิสตแ เลยเขียนเป็น 
Abstract ไป ปี26-27 บานเมืองเปลี่ยนแปลงกอนเกษียณ เลยเขียนลุยใหม พอเกษียณแลวโลงเลย 
คิดวาจะอยูกับศิลปะ 5 ปี ตอนนี้มาอยูถึง 22 ปี เขียนมาเรื่อยไมหยุด 
ผู้วิจัย : ทําไมอาจารยแถึงมาบุกเบิกเครื่องปใ้นดินเผาดานเกวียนคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : 2504 มาอยูนี่ อาจารยแวทัญโู เป็นสถาปนิกมีแนวคิดจะเอาวัสดุพ้ืนบานมาทํา 
ไปที่เขาทําไหปลารา คนโท โองใสน้ํา ที่รองกันมดตามตูกับขาว สมัยกอนพลาสติกยังไมเจริญ อาจารยแ
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วทัญโูใหมาทํากระเบื้องปูพ้ืน ครูเห็นดินดานเกวียนออกสีดําแปลกดี คิดถึงอาจารยแศิลป เมื่อตอน
เรียนที่ศิลปากรให Drawing คนปใ้นหมอ ปากเกร็ด เมืองนนทแ บรรยากาศสมัยกอนเงียบ กลับมาสง
งาน อาจารยแศิลปบอกในอิตาลีก็มีเครื่องปใ้นดินเผา แตศิลปินดีไซนแเปลี่ยนฟใงคแชันใหม คนก็อยูได แต
ตอไปเมืองนนทแจะอยูไมได ครูจึงคิดได ออกแบบ ใหนักศึกษาเขามาชวยออกแบบเป็นแจกันสวยๆ 
โคมไฟนกฮูกบาง ขายดี 30 บาท โองใหญขายไดแค 15 บาท ชาวบานดีใจ พาลูกศิษยแรุน1 (รุนแรก) 
ไปออกแบบแลวใหคะแนน โดยใหเผาเสร็จมาสง เป็นงาน Composition เป็นเหตุผลหนึ่งมาจาก
อาจารยแศิลป เหตุผลที่สอง ระเบียบราชการจัดมาก โรงเรียนศิลปะเขารูจักกันอยู 3 แหง ทํางานที่ไหน
ก็ได 1.ศิลปากร 2.เพาะชาง 3.ชางศิลป อาจารยแคิดถึงลูกศิษยแ อาจไมมีที่รองรับ เลยใหตั้งตัวไดจาก
ดานเกวียน สมัยกอนตองเซ็นรับรองใหเหมือนเพาะชาง เหมือนชางศิลป ในที่สุดจึงมีอาชีพ คิดชวย
ชาวบาน คิดถึงลูกศิษยแ 
ผู้วิจัย : ภาพ “ปีศาจเผด็จการ” ทําไมอาจารยแวาดใหเหมือนมองดูเป็นดานขาง 2 ดานคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : คือทหารไทยกับทหารอเมริกัน รวมรบกันที่เวียดนาม  
ผู้วิจัย : ปี1986 ทําไมอาจารยแถึงวาดภาพองคแประกอบสีแดงคะ ทําใหรูสึกถึงความแตกตางไปจาก
งานอ่ืน ดูเป็นการเลนกับสีและองคแประกอบ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : อยากทําทดลองสีแดงหลายรูป อยางเขียนตนไมสีแดง ผูหญิงสีแดง ครูอยาก
วาดคนใหดูยาก อยางภาพตากับหลาน                    
ผู้วิจัย : ภาพวาดยุคหญิงพัทยาสะทอนอะไร 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : สะทอนสังคม เต็มไปดวยโสเภณี สนามหลวง ตอนเรียนศิลปากรไมมีเลย มีแต
คนมากินอาหารกัน กินเมี่ยงคํา เอาวิทยุทรานซิสเตอรแมาฟใง ไดยินเสียงโฆษณา ของ จอมพลสฤษฎิ์ 
“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ปีที่แสดงงาน มีเด็กผูชายวิ่งหาอาจารยแ เรียก “ลุง ไปนอนกับ
หนูมั้ย” “เด็กผูชายไมใชหรอ” “ไมลองของแปลกหรอ” ตรงสามเหลี่ยมแถวศิลปากร แลวเดินตัด
สนามหลวง เจอคนนอนกันเต็มเลย ทําใหคิดวาที่สัญญาไวพอหางไป 30 ปี ถึงกลายเป็นซอง คนจรจัด
เต็มไปหมด สะทอนเป็นภาพ “สนามหลวง” คําถามเป็นอุตสาหกรรม ทําไมเป็นอยางนี้ เมื่อแสดงหอ
ศิลปเจาฟูาฯ (นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน อาวุโส ประจําปี 2557 หัวหกกนขวิด) ที่มิ้นตแไปแสดง
งานปาเปรม ครูกับอาจารยแสมภพไปกินขาวตมกัน ถูกเรียกเก็บ 500 ครูถามวา “คาอะไร” เขาตอบวา 
“คาไอนี่” เดินไปถึงคลองหลอดเต็มไปหมดเลย โคราชหาหอศิลปสักหอก็ไมมี แตซอง โสเภณี เต็มไป
หมด นาอาย ทําใหเขายากจน จนกลายเป็นโสเภณี ปใญหาสังคมอยางหนึ่ง เกือบ  2 ปี 
ที่แลว กอนอาจารยแถวัลยแตาย ครูไปญี่ปุุน ญี่ปุุนไมมีโสเภณี สวนใหญก็มาจากคนไทย ลาว เขมร ครู
เลยเลือกเขียนจุดออนของสังคม 
ผู้วิจัย : ภาพวาดยุค IMF สะทอนอะไรบางคะ 
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อาจารย์ทวี รัชนีกร : IMF ครูสะทอน บริหารประเทศยังไง ใหคนฆาตัวตายเป็นรอย เศรษฐกิจที่ตอง
ไปพ่ึงคนอ่ืนเขา ไมพ่ึงตัวเอง มีขาวที่วามีการคอรัปชั่นดวยการลดคาเงินบาท บอกทักษิณใหซื้อ
ดอลลารแไวและลด จากนั้นทักษิณจึงรวย ชวลิตลดคาเงินบาท สะทอนความลําบาก คนตายเยอะ  
ผู้วิจัย : ภาพวาดยุคหัวหกกนขวิดสะทอนอะไรคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร  : สะทอนสภาพสังคม ไปไมถูก ไปไมเป็น เงอะงะ อุตสาหกรรม ทุนนิยม จะ
กลับไปพอเพียง ก็ไปไมถูก สําหรับคนไทยยังไสยศาสตรแ บาเรื่องเลื่อนลอย เพอเจอ การศึกษาไมรูเอา
ยังไง เศรษฐกิจจะเอายังไง คานิยมเลอะไปหมด ประชาชนก็งง รัฐก็งงไปหมด ไมสอดคลองกัน ใคร
อยากทําอะไรก็ทํา ไมมีเปูาหมาย 
ผู้วิจัย : ภาพวาดยุคเหลือง แดง สะทอนอะไรบางคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร  : ไมวาเป็นเหลือง เป็นแดง ก็ไมดี เพราะถูกใหอยูในกลอง คิดเองไมเป็น ถูก
หลอกซะมากกวา เป็นเครื่องมือทางการเมือง สุดทายคนลําบากก็คือชาวนา สุดทายตัวเองไดอะไรก็ไม
รู คนอีสานก็ถูกเกณฑแไปเยอะ ทุกอยางก็เหมือนเรื่องเพอฝใน ไมมีใครพูดจริง อยากใหหลุดออกนอก
กรอบ ใหคิดเอง พระพุทธเจาใหคิดแบบมีเหตุมีผล ถายังเพอเจอ เลอะเลือน ประเทศก็ไปไมได 
ตางประเทศ อเมริกาอยูได เพราะไมไดอยูในกรอบเหลือง แดง มีเหตุผลดวย 
ผู้วิจัย : ภาพวาดประเภทใบลาน ตัวหนังสือเขียนขอความอะไรหรือคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ใบลาน ทําดวยตนลาน ครูเป็นคนชอบของเกา สมุดใบลานคนขนขยะเอามา
ขาย อาจารยแก็ซื้อเก็บไว ใบขอย ทําจากตนขอย พระมีหนังสือสวดมนตแเป็นเลม แตกอนหอไตรวัด
ระฆัง จะปลูกไวกลางน้ํา ก็คือหอไตรปิฎก เหมือนหองสมุดของพระ ทุกจังหวัดจะมี ขุดบอเพ่ือเก็บ ใบ
ลาน สมุดขอย สําหรับบันทึกคําสอนพระพุทธเจา ตําราโบราณ ตํารายา ตําราดวง  พอมามีหนังสือ 
พระเลยเอามาทิ้ง เขาจึงเอามาขาย อาจารยแเลยซื้อไว ถามหาเลมขาดๆ ปลวก มอดกิน อาจารยแเห็น
กระดาษสวยเป็นไทยๆ ปลวกกิน อาจารยแลางน้ํา เอามารีดและปะ เอามาเขียน เลยเอามาทําเป็น Mix 
Media ใชหมึกเขียน เลยเอามาทําเพราะกระดาษสวยและมีลายมือสวยๆ 
ผู้วิจัย : ภาพวาดเกี่ยวกับธรรมชาติ ตนไม การทําลายปุา อาจารยแสะทอนอะไรบางคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : สะทอนการทําลายปุา เพราะเชื่อวาเป็นอยางนั้นจริงๆ ทําลายปุาเมืองไทยจะ
อยูไมได ยิ่งเมืองเหนือหรือนานตัดปุา ฝนตกก็จะไหลมาพรวดเดียว ไหลจาก ปิง วัง ยม นาน จาก
เหนือ เพราะเราไมมีหิมะใหละลายเหมือนยุโรป หิมาลัย คานธีบอก “ทรัพยากรทั้งโลกพอใชสําหรับ
คนทั้งโลก แตไมพอใชสําหรับคนโลภเพียงคนเดียว” ปุาทั่วโลกก็ลดลง เราทําลายธรรมชาติมากมาย 
ถุงพลาสติก คนตายกันหมด คนตะวันออกเดิมจะเดินตามธรรมชาติ ไมตอตานธรรมชาติเหมือน
เหมือนทางตะวันตก ที่ตองตอสูกับธรรมชาติ 
ครูตอนเด็ก ดําเนินสะดวก เรียก “สวนทุง” ร.5 จะเสด็จดําเนิน แถวคลองดําเนินสะดวก ประมาณ 
40 กิโล เป็นครัวของกรุงเทพฯ แถวนั้นน้ําจะทวมประมาณ 2 เมตร น้ําทวมครูจะดีใจ ปลาจะมาจาก
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เมืองกาญเต็มไปหมด คนจะไดหยุดงาน 2-3 เดือน มีรองเพลงเรือเกี้ยวกัน และมีแขงเรือที่ราชบุรี ที่
เขางัว เป็นชวงเวลาที่อาจารยแมีความสุขที่สุด จอดเรือดูกัน มีผัก ปลา อุดมสมบูรณแ ขุดบอ พอน้ําลด
กินปลาไดตลอดปี เราสรางบาน ใชชีวิตแบบตอตานธรรมชาติ ถาอยูแบบธรรมชาติชีวิตจะอุดม
สมบูรณแ ตอตานสงครามเวียดนาม ตอตานอเมริกัน ปใจจุบันตอตานสังคมบริโภคนิยม เราเป็นคนทํา
ศิลปะ ตองมีสุนทรียภาพถึงจะอยูได อยางพระสุโขทัย พระพุทธชินราช อยูไดเพราะมีคุณคาทางศิลปะ 
เป็นศิลปินตองสรางคุณคาทางศิลปะ ไมใชเนนเขียนเรื่องราวอยางเดียว ตองมีความงาม ความ
สะเทือนใจ มีจังหวะจะโคนที่ออกมาทางองคแประกอบ เมืองไทยไมมีหอศิลป ไมมีมิวเซียมใหดูเลย ควร
เรียงลําดับคุณคา ควรเก็บดานการศึกษา ตางประเทศมันมีมิวเซียมรวม มิวเซียมหลากหลาย และมีมิว
เซียมเฉพาะ เชน ปิกัสโซ, แวนโก฿ะ ฯลฯ 
ผู้วิจัย : อาจารยแวาดสะทอน มนุษยแกับธรรมชาติ แตมักไมปรากฏ 2 สิ่งนี้อยูดวยกัน ทําไมอาจารยแถึง
วาดแยกระหวาง มนุษยแกับธรรมชาติคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : มันเป็นภาพแทนคา ครูไมชอบเขียนอะไรที่เป็นธรรมชาติมากเกินไป ครูอยาก
ทําในสิ่งที่อยูในความคิดมากกวา อยากจะมีอิสระ ศิลปินเวียดนามคนหนึ่งบอก “ตอนเกิดศิลปิน
เหมือนหมา ตอมาเหมือนสิงโต ตอไปแกก็เป็นเด็ก” “ครูเป็นหมาแลวเป็นเด็กเลย” (อาจารยแทวีพูด 
หัวเราะอยางอารมณแขัน) ปิกัสโซ บอกเขาอายุ 17 เขียนไดเทาราฟาเอล เขียนรูปเหมือนเด็กๆไดตอน
อายุ 70 สวนครูก็อยากเขียนอะไรเหมือนเด็กเขียน อยากเขียนสบายๆ ไมมีผิดถูก ไมถึงกับซิกมันดแ 
ฟรอยดแ แตอาจารยแอยากทําอะไรก็ทํามากกวา ครูเบื่อ Academic แลว แตตอนเด็กๆอยาไปปฏิเสธ
มัน ทํามามากจนเบื่อจริงหรือเปลา ใหคิด  
ผู้วิจัย : ภาพวาดลายเสนคน อาจารยแไดรับอิทธิพลจาก ปิกัสโซ จิตไรสํานึกของฟรอยดแหรือภาพวาด
เด็ก หรือเปลา คนมักยืนลอยๆไมมีเงา 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ไมไดคิดถึงนาอีฟ หรือลัทธิอะไรมาก แตอาจมีอิทธิพล เพราะครูดูงานมาก ไม
ยึดติด ความเป็นตัวของตัวเอง ทําในสิ่งที่อยากทําดีที่สุด 
ผู้วิจัย : สังเกตอาจารยแวาดภาพแมอุมลูกหลายภาพ อาจารยแสะทอนอะไรคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : แมอุมลูก แมพระ อะไรนี่ทํามาแตโบราณ อยางงานของเฮนรี่ มัวรแ แตมันเป็นสิ่งที่
เป็นความประทับใจ แตเวลาครูทําก็จะไมไดทําใหชัดเจนมาก ลูกศิษยแบอก ครูเหมือนธนูออกจากแลง 
เขียนไมหยุดเลย อยางอินสนธิ์ มีลูกมือ แต ครูตองเขียนทําเอง อยาง อองรี มาติส นั่งรถเข็น ยังเอาไมตอ
ดินสอเขียนรูป 
ผู้วิจัย : บางภาพเห็นเหมือนลักษณะแฝงของเพศชาย หมายถึงการแสดงพลังอํานาจ หรือนัยยะของ  
การกดขี่รึเปลาคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : โลกก็มี ผูหญิง ผูชาย ครูอยูอีสาน คนก็มีการบูชาศิวลึงคแและเป็นสัญลักษณแของ
วัดอรุณ พิมาย อาจเป็นอยาง ซิกมันดแ ฟรอยดแ วาก็ได ที่ทุกอยางมาจากเรื่องเพศประติมากรรม “ศิว
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ลึงคแ” อยูที่ นิวัติ กองเพียร บางทีอาจอยูในจิตใตสํานึกก็ได อยาง “โดเรมีฟา” ก็เหมือนกัน มีนักเขียน
บอก มนุษยแ สิ่งมีชีวิต คือภาชนะถายทอด DNA ถายทอดไมมีที่สิ้นสุด เกิดแลวตายไป เหมือนมีคาแค
ภาชนะ อยางปิกัสโซจะเขียนชัดเจนมากกวา ครูจะเขียนแฝง 
ผู้วิจัย : พระจันทรแในภาพบางภาพเป็นวงกลมเต็มดวง บางภาพก็เป็นเสี้ยว หันไปทางซายหรือขวา
บาง อาจารยแวาดตามขางข้ึนขางแรม หรือตามความรูสึกแบบใด 
อาจารย์ทวื : เติมพระจันทรแแลวสบายใจ เพราะ ครูโตมากับธรรมชาติ พระจันทรแ ปุาไม ปุาเขา จิบชา 
ดูพระจันทรแ ใสสีแดง สีดํา อะไรก็ได เป็นทัศนศิลป ใสแลวสบายใจ ถาจุดดาวจะเบื่อ เหมือน ส.ค.ส.
ไปหนอย 
ผู้วิจัย : เห็นมีวาดภาพผูหญิงเจาเนื้อดวย 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : แนวคิด วีนัส วิลเลนดอรแฟ อยากเขียนผูหญิงอวนบาง เพราะเดี๋ยวนี้คนนิยมหุน
นางแบบ 
ผู้วิจัย : เหตุใดผูหญิงมักปรากฏชัดในงานของอาจารยแ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : คงเป็นเพราะ ครูเป็นผูชาย จะเขียนผูชายจะชักยังไง ไมไดพยายามอะไร เขียน
ไปตามธรรมชาติ อยางฟรานซิส เบคอนและปิกัสโซ 
ผู้วิจัย: ในงานของอาจารยแ ผูชายมักจะมาเป็นเพียงสัญลักษณแ  
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ผูชายมักเป็นสัญลักษณแ เราเป็นศิลปิน ไมเขียนผูหญิง ก็เขียนผูชาย เป็นผูชาย
แลวก็เลยแทนสัญลักษณแ 
ผู้วิจัย : อาจารยแมีงาน Sketch บางหรือไมคะ  
อาจารย์ทวี รัชนีกร : วางๆเวลานอยก็เขียนรูปเล็ก บางทีก็นึกถึงการขยายดีไหม ถาขี้เกียจจะเอา 
Drawing มาทํา สวนใหญทําจะไมคอย Sketch อยางภาพ 1x1 เมตร ก็จะเขียนไปเลย ไมราง Sketch 
แตถาภาพใหญอยาง 2-3 เมตร ก็ตอง Sketch กอน ไมอยางนั้นตองแกในเฟรมลงสีแลวจะเสียเวลา 
สวนมากก็ใชดินสอราง พอทําเสร็จแลวไมคอยอยากทําตอ เพราะ Sketch ก็ทําไวแลว อาจารยแเหมี่ยว 
(อาจารยแศราวุธ ดวงจําปา) ก็จะแนะนําใหขยาย และมักจะขายได เพราะครูทําเลยไปแลวก็เลยไป ไม
อยากกลับมาทําอีก เพราะ Idea มันเยอะ ไมอยากทําซ้ํา ไมชอบ  
ผู้วิจัย : อาจารยแมีความคิดเห็นอยางไรตอการเมืองไทย สังคมไทย ภาคอีสาน โดยรวมประเทศ ใน
ตลอดระยะเวลา 80 ปี มานี้ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : มันคาบลูกคาบดอก ใหมก็ไมใหม เกาก็ไมเกา อะไรที่ใหมเกินไปประชาชนก็ไมรู
เรื่อง พอเกาก็กลายเป็นถอยหลังโงลงไปอีก การเมืองทุเรศ ไมเขาทา สับสน เหมือนเดิม เดี๋ยวดีหนอย 
เดี๋ยวก็เหมือนเดิมอีกแลว แตเดี๋ยวนี้คนนาจะฉลาดกวาเกา การศึกษาสําคัญมาก ญี่ปุุนตางจากเรานิด
เดียว คือเคาเห็นผลประโยชนแสวนรวมมากกวาผลประโยชนแสวนตัว อยางสึนามิ ตอแถวกันรับของ ไม
เอาอีก ญี่ปุุนสอนกันอยางนี้  
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ผู้วิจัย : อาจารยแคิดวาหนทางใดที่ประเทศเราจะดีข้ึนไดในทุกดาน 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ตองใชศาสนาพุทธเขาชวย ไมอยางนั้นเราจะหลงกระแสทุนนิยมที่เขาหลอกเรา 
เหมือนอาจารยแศิลปวา “เห็นความสุขจากวัตถุกอน ทั้งที่ความสุขควรมาจากขางในใจ” เหมือนพุทธ
ทาสวา มีศีล สมาธิ ทําใหเกิดปใญญา รูผิด รูถูก ก็จะชวยประเทศได ไมหลงไปในกระแสทุนนิยมที่เคา
หลอกใหเราจายเงินมากๆ อยางคนตอยเพราะรถชนนี่คือถึงที่สุดแลว (อาจารยแทวี พูดถึงกรณีพิธีกร
ดังที่เป็นขาว กราบรถกู) ถึงที่สุดแลวสังคมไทย อาจารยแศิลป เคยสอนวา “เราเป็นศิลปิน เราทําตามที่
เราชอบอิสระได แตเราเป็นครู อยาเอาเราไปสอนใหเขาเป็นอยางเรา แตเราตองดูคน ตองใหเขาเป็น
อยางที่เขาเป็น ครูจึงใชมาสอนเด็ก ตองถามเด็ก ตองใหเด็กเป็นศูนยแกลาง อยางคนชอบเลนดนตรีก็ให
ไปเลนดนตรี ก็เลนเกง แลวเราคอยตามเขา” 
 
บทสัมภาษณ์อาจารย์ทวี รัชนีกร (วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561) 
ผู้วิจัย : การไดรับผลกระทบจากเหตุการณแ 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 
จากเหคุการณแครั้งนี้ มีการตรวจสอบจากรัฐบาล ถูกจัดอิสรภาพ ผูคนรอบขาง, ครอบครัว, เพ่ือนฝูง, 
ลูกศิษยแ ไดรับผลกระทบอยางไรบางคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : เกิดจากสงครามจิตวิทยาเวียดนาม, จีน, สหรัฐอเมริกา อยูโคราช  ปี 2504 ครู
นั่งรถไฟมาโคราช เมืองสงบ ปีพ.ศ. 2510 รบกันเต็มที่ มีฐานทัพ ถนนมิตรภาพ สหรัฐอเมริกาสราง
ฐานทัพ โคราช ตาคลี สัตหีบ ฯลฯ เอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่เวียดนาม รัฐบาลมีผลประโยชนแ คน
สวนใหญ ไมเห็นดวย บางก็เฉยๆ ครูมีกลุมนักศึกษา แอนตี้สงครามเวียดนาม โคราชวัฒนธรรมเปลี่ยน 
ซอง บารแ โสเภณี เต็มไปหมด สหรัฐอเมริกาฆาคนผิวเหลืองเหมือนเรา  สรางความไมยุติธรรม สราง
ความเสื่อมเสีย เห็นผูหญิงเป็นสินคา ดูถูกคนไทย ครูเปิดหอศิลป 2510 อาจารยแดํารง วงศแอุปราช 
อาจารยแจรูญ บุญสวน มาสอนที่นี่ (เทคโนโคราช) ครูและนักศึกษา แอนตี้เปลี่ยนปูายโปสเตอรแขับไล
ฐานทัพ ที่เทคโนเขียนปูายติดราชดําเนิน ครูเปิดแกลเลอรี่ ประพันธแ ศรีสุตา ก็มาแสดงงานดวย ครู
เขียนคน หญิงไทยกับทหารอเมริกัน ขายไมได อยูไมได ภายหลัง ตองเผาทิ้ง ครู ดํารง วงศแอุปราช 
ไพฑูรยแ คงคา รวมเปิด 3 คนปี 2510 เปิดได 2 ปีเลิก อาจารยแศิลป  เคยพูดวา “ประเทศใดไมมีหอ
ศิลปรวมสมัยประเทศนั้นศิลปะรวมสมัยจะเจริญไมได” ครูไมเห็นดวยกับการฆา มาฆาประเทศ
ใกลเคียงไมชอบ 
 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 ครูและนักศึกษารวมกันแอนตี้สงคราม ตอตาน โดน
เพงเล็ง เขาหาวาเป็นพวกหัวรุนแรง คนอ่ืนหนีเขาปุา พวกครูเขาปุาหลายคน มงคล อุทก พงษแเทพ 
กระโดนชํานาญ ครูถูกจับ ตํารวจจับเขาหองขัง กอนถูกจับครูเขียนรูปไวเยอะ ปรากฏวาตองเผารูป
หมด รูปชุดนั้นจึงหมด เอากลับมาไดรูป 2 รูป แสดงที่หอศิลป พีระศรี ดํารงเป็นผูอํานวยการหอศิลป
ที่นั่น อาจารยแดํารงเก็บไวบาน ตอมาไดคืน ภาพ “ปีศาจเผด็จการ” อยูหอศิลปทวี รัชนีกร ตอนหลัง
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ลูกศิษยแมาคืนภาพ “ความมั่นคงของใคร” ภาพ “หญิงสาวชนบท” ตอนนี้อยูวังสวนผักกาด ตํารวจจับ
เขาหองขัง ครูมีเพ่ือนทหารอาจารยแเอารถจิ๊บมารับ พาครูออกไป ครูติดประมาณหนึ่งอาทิตยแออกมา
ใหมๆ อยูบานไมไดตองไปอยูบานเพ่ือน ไดขาววาจะถูกเก็บ ถูกยิงทิ้ง ทหารมาขนหนังสือ 2 -3 รถจิ๊บ
ไปหมด เลิกซื้อหนังสือ เลิกเขียนรูป หยุดไปสัก 5 ปี ไมเขียนรูปเลยสอนเกือบไมได เขาสงสันติบาล 
มาเรียน มานั่งเรียนเพ่ือสืบขาว ปี 2525 เริ่มเขียนใหมเขียนเรื่อง สังคม โสเภณี ความไมเป็นธรรมใน
สังคม แตเขียนไมไดมากเพราะเป็นราชการ ไมมีหองเขียนรูป เขียนรูป ที่บานเสารแ อาทิตยแ ตอนติดคุก
มีผลกระทบลูกเล็ก 7-8 ขวบกังวลลูก 4 คน กําลังเรียนถาเขาไลออกจากราชการจะทําอยางไร ใครจะ
สงลูกเรียน กระทบตอครอบครัวลูกเมีย ครูโชคดีที่หลุดมาได  ครูเขียนรูปบนผนังหองขังเลน หองขัง
ไม ใชคุก มีสายสืบเขามาในคุกดวยดูว าจะพูดอะไร อาจารยแคนอ่ืนถูกจับและเขาปุาหมด  
ครูตองรับภาระ สอนนักเรียน 40-50 คน ศิลปินศิลปากรชวยมาสอนหลายคน เก็บเงินทองรอเกษียณ 
จะไดเขียนรูปเต็มที่ เมื่อปี 2538 กอนเกษียณทายๆ เริ่มเขียนรูปและซื้อหองแถว เป็นแกลเลอรี่ ปี 
2537 ที่หนามหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโคราช ซื้อหองแถวทําแกลเลอรี่เพ่ือแสดงงาน เหมือนทหาร
จับตาการเคลื่อนไหววาใครเป็นแกนนํา ลูกศิษยแบอกครูเหมือนธนูออกจากแลง เขียนไมหยุดลนหอง
แถว รูปเยอะไมมีที่แสดง สรางหอศิลป1 ปี 2546 มาเปิดที่หอศิลปทวี รัชนีกร อาจารยแเหมียว 
อาจารยแวิโชค มาเยี่ยม ขอใหไปแสดงงาน แสดงตามหอศิลปปรีดียแ โรงแรมเพนนินซูลา ริมแมน้ํา 
แสดงกลุมบอยกับลูกศิษยแกับเพื่อน 
ผู้วิจัย : ผลงานยุคประติมากรรมวัสดุผสม "คืนหนึ่งที่ชายหาดพัทยา"   
อาจารยแใชไมอะไร ไมที่ยื่นออกมาเป็นทอตรงกับโคง สวนไมที่โคงเป็นธรรมชาติหรือดัด ทําไมบางอันตรง
บางอันงอ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ครูใชไมเต็งมาตัดทําเป็นกระดาน มีลายเหมือนน้ํา ที่ตัดเป็นทอนๆคือไมพยุง 
เลือกไมทีง่อ บางอันตรง พ่ีออย (บุตรสาวอาจารยแทวี) ทํางานเป็นสถาปนิกที่พัทยา ครูเห็นไฟจากเรือ 
น้ําดูลึกลับทะเลตอนกลางคืน เลยเอาหอยทะเลมาใสเหมือนกับเป็นไฟ ลายไมเหมือนคลื่นน้ํา หอย
ความทรงจําวัยเด็ก เอาเปลือกหอยมาเรียงเลน เบี้ยคือเงินเศษตัง ครูเขี่ยดินเลนเจอเบี้ย, เฟ้ือง, ไพร 
เอามาขีดเลน ปใ้นดิน ทําเหมือนลูกตาคนหลับ, ดวงดาว (หอยเบี้ย) 
ผู้วิจัย : ผลงาน “สินคาสงออก” ทําไมผูหญิงถึงไมมีหัว จับปิ้งสีทอง ถูกติดดวยทองเหลืองใชหรือไม
เทคนิคการทําตัวหนังสือ นาบดวยความรอนหรือแกะสลัก วิญญาณปุา ใชไมอะไรทําประติมากรรม 
แกะดวยวัสดุอะไร เป็นกําไลอะไร กําไรเหมือนทําเป็นลูกตา สื่อความหมายถึงความตายหรือสื่อถึง
อะไรคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : “สินคาสงออก” เสริมคุณ ซื้อไป ปิดทองที่จับปิ้ง ขาเกร็งผอม ไมมีหัว ไมจําเป็น 
ตองมีหัว ไมตองมีหนาสวยๆ คนก็รูแลว ครูทําใหเป็นคนที่มีลักษณะที่ไมปกติเพราะ คําพูดกับสิ่งที่เป็น 
ไมตรงกัน คนบอกสังคมดีนารักมาก แตโสเภณีเต็มเมือง ตัวหนังสือใชสเปรยแพน กัน ตัดฟอนตแ 
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กระดาษเจาะรูแลวพนสเปรยแ ใชไมลัง ไมฉําฉา ทองปิดพระใชรักลง (ทองคําเปลว) เอาสวานเจาะเป็น
รูๆเหมือน เหลือของ มีคาอยางเดียวในเมืองไทย สงออกคือผูหญิง เพศหญิง ทองคือของมีคา พ.ศ. 
2500 บางกอกเมืองของโสเภณี พัทยาเมืองคากาม ประติมากรรม “วิญญาณปุา” เขาขุดใตดินขาย ใน
หลุมฝใงศพโบราณประมาณ 3000 ปี ขุดเอาพวกกําไล เห็นศพกระดูกนอนอยู มีอาวุธอยู บางมีกําไล
หินออน ครูใชไมสักทางเหนือ ไปตลาดที่บานอินสนธิ์ สลักที่นูนและมาสลักติดที่นี่ตอ กําไลใสขอมือ
หินออน  คือเงินสมัยโบราณ คงเป็นหัวหนา  เผารวยมาก สรางหีบแกวใหเขา สงสารเขา กําไลเรียงให
สวยงามทางทัศนศิลป ที่เห็นเล็กๆดานขาง เป็นลูกปใดเปลือกหอย หอยคอ ไมหนาแผนเดียวใชสวาน
เจาะรู ใชสิ่วทางเหนือแกะเป็นปุา สลักเป็นรูปทรงใบไม ภาพ "เมนูอาหารที่พัทยา" เห็นเรือรบฝรั่งมา
จอด คนลงมาจากเรือ คอยรับผูชายอยูเต็มหาด เป็นรูป นม เพศหญิง และหอยอวัยวะเพศหญิง เป็น
ชวงเวลาของสังคม ใชหมึกดําลงสวนนมที่ตองการใหดําจริงๆ สวนอ่ืนเป็นความเกาของสมุดขอย พระ
ทิ้งตามตนโพธิ์ อาจารยแเอามาลางน้ํา เอาเตารีดรีดและเอามาปะตัด  ทําเป็นสื่อประสม ตัวหนังสือสวย 
เป็นการอนุรักษแกระดาษโบราณดวยทําใหดูขลัง นึกถึงอดีต ทําเรื่องที่มัน contrast กัน เมื่อกอน
เครงครัดเรื่องรักนวลสงวนตัว เดี๋ยวนี้กลายเป็นเบื้องหลังไปแลว ภาพ “อัปรียแไป จัญไรมา” เลือกทีไร
ไมไดดีสักที ซ้ําเกาอยูนั่นแหละ การเมืองชวงวางทางเศรษฐกิจมีมากเกินไป ภาพ “IMF” ถูก IMF 
เหยียบทับ คนฆาตัวตายเต็มเลย เศรษฐกิจที่พ่ึงตัวเองไมได มันมีกลไกโลก ใหเงินบาทลดคา ดอลลารแ
เพ่ิม ภาพ “หีบสีเหลือง” คนเราตองออกจากหีบใหได ถูกจับในหีบสีเหลือง อีกฝุายเสื้อแดงเลว อยูหีบ
สีแดง อีกฝุาย  เสื้อสีเหลืองเลว ตองออกจากหีบเพ่ือที่จะมองขอเท็จจริงที่ถูกตองจะไดไมแตกแยกกัน  
ภาพ “สัตวแมนุษยแ” ขายใหคุณบุญชัย เสื้อแดงบอก 2 มาตรฐานไมยุติธรรม เสื้อเหลืองก็มีวาทะกรรม
ที่ตางกัน ใบหนาทักษิณ ธงเป็นพรรคเพ่ือไทย ภาพ “เปรตปากตาอยูบนหัว อเนกเนตตา” 
นักการเมืองหลอกลวงประชาชน 
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บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ทวี รัชนีกร (วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561)) 
 
ผู้วิจัย : เนื้อหาและแนวความคิดผลงานยุคประติมากรรม วัสดุผสม ทศวรรษ 2530 ผลงาน “สินคา
สงออก” 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : เมืองไทยเป็นที่รูทั่วโลก พ.ศ. 2536   ลองแมน กลาววา “บางกอก คือ นคร
แหงโสเภณี” คนไทยรูโกรธเขา ประเทศเรานาอยูจริงๆ คนที่ไมอยากเป็นโสเภณีแตตองเป็น หนาอาย  
สะทอนเรื่องเศรษฐกิจ จริงๆเราตองแกปใญหา แนวคิดเราควรแกไข อยาปิดบัง สังคมสิ้นหวังจนเต็มที่ 
ไดไมมะเกลือชิ้นนึง สีดําแกะปิดทอง ตอนนั้นมีประโยคที่วา “นองหนูกูเศรษฐกิจ” แรงบันดาลใจ เห็น
อยูตําตา “ปารีสนครที่ไมรูจักหลับ บางกอกนครแหงโสเภณี” ลองแมนพูดแบบนี้ มันคือความเหลื่อม
ล้ําของสังคม การบริหารประเทศ คนแรงแคนเต็มประเทศตองเป็นโสเภณีเพราะบริหารประเทศไมดี 
ทุกยุคสมัยไมไดบริหารประเทศเพ่ือประชาชน รวยกระจุกจนกระจาย 
 
ผู้วิจัย : การนําเสนอประเด็นสังคม ประติมากรรม”วิญญาณปุา” มีอยางไรบางคะ  
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ครูไปบานปราสาทใกลๆพิมาย มีคนขโมยหมอปใ้นดินเผาเขียนสี มีกําไรศพ หอก
ศพ 3000-4000 ปี เห็นจะได คนเห็นแกไดเอามาขุด มาขายเห็นแกเงิน ความเสื่อมของคน มาขโมย
สมบัติของศพ กําไลหินออนคงเป็นคาเงินของเขาในสมัยนั้น ครูซื้อมา หาไมสักมาสักเป็นใบไม เป็นปุา 
เอาหีบแกวใสเหมือนบุคคลสําคัญที่ไดใสในหีบแกว กําไลประมาร 10 ชิ้น ศพจะไดอยูอยางสงบ 
สะทอนคนเห็นแกได ทอนไมแทนเป็นปุาเหมือนสมัยยุคเริ่มตนประวัติศาสตรแ เห็นแลวสะเทือนใจเลย
เก็บมาทํา 
 
ผู้วิจัย : กระบวนการสรางสรรคแและรูปแบบของวัสดุผสม ประติมากรรม “วิญญาณปุา” มีอะไรบางคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร :  เอากําไลมาวาง จั งหวะตามที่คิดองคแประกอบแลวแกะเป็นใบไม 
contemporary ทําอะไรตรงไปตรงมา กําไล เปลือกหอย เป็นหินเจาะรู มีลูกปใดขาวๆเล็กๆเทา
นิ้วโปูง กําไลเป็นหินออนเป็นเงินตราแลกเปลี่ยน ไมสักแทนปุาใหเป็นธรรมชาติที่อยูกับคน คนโบราณ
อยูกับธรรมชาติ สังคมลาสัตวแ  สังคมเกษตร 
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ผู้วิจัย : เนื้อหาและแนวคิดสรางสรรคแ ยุคเทคนิคผสมกระดาษขอย มีอยางไรบางคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : “เมนูอาหารที่พัทยา” “ผูคน” เป็นหมึกสีกระดาษโบราณ พ่ีออย ลูกสาว 
ทํางานสถาปใตยแที่พัทยา ครูไปเยี่ยม เห็นเรือมาจอด โสเภณีไลจับผูชายเหมือนขายดีมาก มีผูหญิงที่
ขายดี เป็นกองทัพตางชาติมาฝึกรบขึ้นฝใ่งมา พัทยานครโสเภณี คนมาเที่ยวก็เที่ยวโสเภณี สมุดขอย 
พระท้ิงตามโคนตนโพธิ์ สมุดขอย สมุดใบลาน เอาเหล็กจาร เอาหมึกกลบจะเป็นเสนดําๆ สมัยกอนเขา
เก็บไวที่ศาลากลางน้ํา ปลวกกินไมได ครูซื้อที่โคราชคนเก็บขยะเก็บมาขาย ครูเลือกซื้อที่ขาดๆ เอามา
ลางน้ํา เอาเตารีดรีด เอามาเขียน ใชกาวลาเทคแปะ กระดาษสีตางกัน กระดาษเกามีสีคล้ําใชน้ํากาแฟ
กับหมึกดํา หมึกจีน วัฒนธรรมเสื่อม ผูหญิงไทยรักนวลสงวนตัวสมัยโบราณ ดีหรือไมดีไมรู แตมัน
เสื่อมหมดแลวเหมือนสมุดขอย ชื่อ ภาพ “หลากผิวพรรณ” ทั้งฝรั่ง นิโกร เที่ยวสนุกไดที่พัทยา คน
ที่มาเที่ยว มีญี่ปุุน หลากหลายชาติ ทําเงินเขาประเทศได เอากาแฟแกๆทําใหเกิดน้ําหนักคล้ํา ใชหมึก
จีนดวย หมั่นไสสังคมไทย มันโกหก เพราะเห็นปใญหาอยูทนโท สังคมทําใหโสเภณีไมมีทางเลือก ไมมี
สวัสดิการอะไรทั้งนั้น มือใครยาว สาวไดสาวเอา ใครไมรอดก็ตายไปเหมือนสัตวแ ลาหลัง ปใจจัยสี่ตองมี 
รัฐไมมีสวัสดิการ 
 
ผู้วิจัย : เนื้อหาและแนวความคิดภาพ “หีบสีเหลือง” มีอยางไรบางคะ 
อาจารย์ทวี รัชนีกร : การเมืองยุคเสื้อเหลือง เรื่องของคนรวยสูกัน คนเราอยูในบล็อก ดิ้นอยูในหีบ 
ตามจริงคนราตองออกนอกกรอบ ตองมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม คนที่มีแผนดินคือ เศรษฐี คนรวย 
คนจนไมมีแผนดินอยู  ภาพนี้ ใช เกรียงกับสีน้ํามัน เกิดผลประโยชนแกับคนไมกี่คน ตางฝุายมี
ผลประโยชนแ ชาวบานเดือดรอน ดีที่สุดคือตองเป็นตัวเรา ตองเป็นอิสรเสรี ถาหลุดจากกรอบตรงนี้
ประเทศก็ไปไดเหมือนสากล 
ผู้วิจัย :  การนําเสนอประเด็นสังคม ภาพ “หีบสีเหลือง”และ”พระราชากับผาใหม หมายเลข 2” และ 
“IMF”  
อาจารย์ทวี รัชนีกร : ภาพหีบสีเหลือง สังคมไมแสวงหาความจริง โกหกกันทั้งประเทศ ไมพูดความ
จริง ประชาชนถูกหลอกลวง ถูกทําใหโงงมงาย ครูรูสึกเดือดรอน เพราะใจรูสึกไมยุติธรรม ตองการ
ความเสมอภาคความเทาเทียมกันของสังคม การนําเสนอศิลปะตองมีคุณคาทางศิลปะ ตองมี
สุนทรียภาพ มีแงมุมของศิลปะ ไมตรงไปตรงมา มีลูกเลน “พระราชากับผาใหม” ครูอานนิทาน “The 
King’s new clothes” เป็นเรื่องของกษัตริยแกับผาใหม กษัตริยแชอบแตงตัวสิ้นเปลืองเงิน ไดผามา ผา
อยางดี ดิ้นทอง จากพอคาตางแดน เขาหลอกยื่นมือเปลาให พระราชาถูกหลอกใหเป็นเสื้อผาสวยงาม 
กลายเป็นพระราชาแกผาชมเมือง จนเด็กทักวาพระราชาแกผา จึงรูความจริง เหมือนสังคมเยินยอ คน
โงฟใงไมรูเรือง สังคมงมงายจมูกยาวโกหกเหมือนพินอคคิโอ ตลกสังคม ตลกคน ใสตัวหนังสือ
ภาษาอังกฤษ เพราะเรื่องมาจากนิทานฝรั่ง ภาพ “IMF” คนถูกฝรั่งเหยียบ คนฆาตัวตายเยอะ ลําบาก
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ทั้งประเทศ รูปทรงคนทําเหมือนกบ เขียด ถูกเหยียบอยู IMF คนตางชาติทํา ตอนนั้นครูเป็นราชการ 
คนรับใชประชาชน ฝรั่งลดคาเงินบาทเรา สมัยนั้นชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรี สมัยกอนดอลลารแ 20 บาท 
ขึ้นมาเป็น 40 บาท ตอนแรกชวลิตไมยอม สุดทายตองยอม  
ผู้วิจัย :  การนําเสนอประเด็นสังคม ภาพ “หญิงวิกลจริตทอง” และภาพ “เปรตปากตาอยูบนหัว”  
มีรายละเอียดอยางไรบางคะ  
อาจารย์ทวี รัชนีกร : “หญิงวิกลจริตทอง” ครูเดินในเมืองโคราช เห็นผูหญิงสกปรก เป็นบา นุงผาถุง 
ปิดๆเปิดๆ เก็บถุงขยะขางทาง วันหนึ่งทองแลวก็หายไปเลย เห็นเป็นแบบนี้ยังมีคนมาขมขืน มนุษยแ
เสื่อมทราม เกิดจากสังคมมันเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นอุตสาหกรรมแลวเราปรับตัวไมทัน 
ทุกอยางปรับตัวไมทัน รูปแบบของสังคมที่เปลี่ยน เรียนเพ่ือใช ไมคิดวาเรียนเพ่ือสราง เราก็จะไมทัน
สังคม เป็นเรื่องของคานิยม เมื่อ 200 ปี ที่แลว ฝรั่งทําอุตสาหกรรม ปลูกฝใงคานิยมใหม วาวัตถุสราง
ความสุขใหเราได ทุกคนเอาความสุขไปอยูที่วัตถุหมด ทุกคนก็เลยบาวัตถุกันหมด ความจริง ความสุข
อยูที่ใจ เรากลับใหฝรั่งมันหลอก ในทีวีโฆษณาแตวัตถุ มีนิทานที่วา มนุษยแถูกพระเจาซอนในใจเลยหา
ไมเจอ ในที่สุดเราก็เป็นเหยื่อการคาทุนนิยม สิงคโปรแเขาไมมีอะไร แตเนนพัฒนาคนใหเป็นทรัพยากร 
ทุกอยางตองพัฒนาไปพรอมเทคโนโลยี ภาพ “เปรตปากตาอยูบนหัว” มาจากไตรภูมิพระรวง พอครู
บวชหลายพรรษา สมัยกอนการศึกษาอยูที่วัด คนโง คนฉลาด เป็นเปรตไดทั้งนั้น “เปรตอเนกเนตตา” 
คือ เปรตตาเยอะ ครูเลยเขียนตาเยอะๆอยูบนหัว เปรตตาเยอะ วิสัยทัศนแกวางไกล แตใชความฉลาด
มาโกงเรา ตายตกนรกเป็นเปรต “เปรตปากเยอะ” พูดเกง หลอกลวงคน สุดทายมาโกง “เปรตเอก
เนตตา” คือเปรตตาเดียว คนโง ขี้โกง ลักขโมย  “เปรตอเนกบาทา” ทาวเยอะเต็มไปหมด คนมี
อํานาจวาสนาเหยียบย่ําคนที่ดอยกกวา “เปรตเอกบาทา” มีเทาเดียว มีลักขโมย ตายไปเป็นเปรต 
“เปรตสุจิโลมา” มีขนเยอะ ขนคม เกาขนตลอดเหมือนหมาขี้เรื้อน มีขนทิ่มแทงตัวเอง “เปรตกอน
เนื้อ” พวกฆาสัตวแ ตัดชีวิต ภาพ “นรกขุมที่ 15 หนาตาพิลึก” แบงคน นรก สวรรคแ เพ่ือไมใหคนทําชั่ว 
ภาพ “เห็นกงจักรเป็นดอกบัว” เทคนิค Etching ปี 59 มีนิทาน มาณพ อินเดียคนหนึ่ง ตบ เตะ แม 
ในเกาะ มีกงจักรหมุนที่หัวตลอดเวลา เห็นสวยดีเลยยกมือขอบาง เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นความ
ชั่วเป็นความดี 



 

ประวัติผูเขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวภควนิษฐแ แสงศิริวรรธนะ 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มกราคม 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2538 – 2546  

โรงเรียนเซนตแฟรังซีสซาเวียรแ คอนแวนตแ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
พ.ศ. 2548 - 2550  
วิทยาลัยชางศิลป กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
พ.ศ. 2551-2554  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ที่อยู่ปัจจุบัน 120/50 ซอยวัชรพล 2/5 ถนนวัชรพล แขวงทาแรง เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร   
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