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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ ๓ ประการ คือ  ประการแรก  เพ่ือศึกษาภาพล้อและการ์ตนูการเมืองใน

สงัคมไทย ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๖๕  ปลายรัชสมยัรัชกาลท่ี ๖ ตอ่เน่ืองกบัรัชกาลท่ี ๗ ซึ่งนบัเป็นยคุแรกๆท่ีมีการ

ตีพิมพ์ภาพล้อและการ์ตนูการเมือง รวมถึงบทความวิจารณ์การเมืองในหนงัสือพิมพ์ไทย แตจ่ ากัดเฉพาะ

เร่ืองการเปล่ียนแปลงการปกครอง ประการท่ีสอง เพ่ืออธิบายแนวคดิของผู้ ท่ีใช้ภาพล้อและการ์ตนูการเมือง

เป็นวิธีการส่ือสารทางการเมือง ประการท่ีสาม  เพ่ือแสวงหาความเข้าใจเก่ียวกับปัญหาทางการเมือง

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และความขดัแย้งทางความคิดระหว่างผู้ปกครองกับปัญญาชน ผ่านภาพล้อ

และการ์ตนูการเมืองทัง้นีโ้ดยเน้นศกึษากรณีหนงัสือพิมพ์บางกอกการเมืองและสยามรีวิวรายสปัดาห์ 

วิธีการวิจยัเป็นการศกึษาเชิงประวตัิศาสตร์การเมืองและประวตัิศาสตร์ศิลปะในการอ่านภาพและ

อธิบายวิเคราะห์ภาพล้อบคุคลและภาพการ์ตนูเพ่ือสะท้อนให้เห็นมมุมองตอ่เหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์

การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพความเป็นอยูใ่นสงัคมก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ผลการวิจัยพบว่า  ในช่วง ๑๐ ปีก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ภาพล้อและ

การ์ตนูการเมืองถกูตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์อยา่งหลากหลากและตอ่เน่ือง  ภาพล้อและการ์ตนูการเมืองแสดง

ตนเป็นตวัแทนของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน ในลกัษณะการยกประเด็นและจุด

ประกายการถกเถียงทางการเมืองเศรษฐกิจและสงัคมโดยการกระทบกระเทียบวิพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครอง  

เปิดโปงการทจุริตของขนุนาง ข้าราชการ และ เรียกร้องการเปล่ียนแปลงทางการเมืองอย่างชดัเจน อนัเป็น

ท่ีมาของการตราพระราชบญัญัติควบคมุหนงัสือพิมพ์พ.ศ.  ๒๔๖๕ และการประกาศใช้พระราชบญัญัติว่า

ด้วยสมุด เอกสารและหนงัสือพิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ เพ่ือก าหนดคณุสมบตัิของผู้ เป็นบรรณาธิการให้มีความ

รับผิดชอบต่อการน าเสนอให้มากขึน้  ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งท่ีเกือ้หนุนต่อการ

เปล่ียนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ 
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Research Title : Caricatures and political Cartoons  in Siam (1922-1932) 

Researcher   : Chatbongkoch   Sriwattanasarn 

Abstract 

This research study had three objectives,  First to  study caricatures and political 

cartoons , and also political commentaries, that began to be published in various newspaper in 

Siam during the lately period of King  Vajiravudh ‘s Reign through the Reign of King Prajadhipok 

But only up to the 1932 coup, Second,  to derive from these sources the ideas communicated 

by the artists and cartoonists, Third, to arrive at an understanding of the political, economic, 

social and cultural issues then current and also the differences in ideas between the rulers and 

the intellectuals whom the artists and cartoonists represented.  Emphasis was placed on 

Bangkok Karnmuang   and  Siam Review Rai Saphada. 

    The study employed political history and art history methodologies in the 

interpretation of the caricatures and political cartoons so as to come to an understanding of the 

historical events and happenings, political, economic and social, as well as the living condition 

in Siam before the 1932 coup /revolution. 

The study found that in the 10 years prior to the coup / revolution. Caricatures and 

political cartoons were continuously published and were diverse. They claimed to represent 

public opinion by raising political,economic and social issues so as to catalyze pubic 

discussion. They did so by satirically criticizing the rulers, exposing.  Uncovering  corruption   

and also demanding political change, explicitly purity and boldly. They thus partly prompted the 

Act press to be proclaimed in to Law the Press control Act 1922 and 1927 and Acts to control 

the Press and publication an  created the environment favorable to The coup/ Revolution. 

 



กติตกิรรมประกาศ 

ด้วยส านกึในความเป็นชาติไทยและเกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ในผืนแผ่นดิน

ไทย ท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุ  

ขอขอบพระคุณนักเขียนภาพล้อและการ์ตูนการเมืองทุกท่านท่ีได้ร่วมบนัทึกความคิด

และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ผ่านภาพล้อและการ์ตูนการเมืองทัง้ในอดีตและ

ปัจจุบัน   ท าให้ผู้ วิจัยได้ศึกษาวิจัยถึงแนวความคิดและการส่ือสารทางการเมืองใน

สงัคมไทยก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕   จนท าให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายได้อย่างตัง้ใจไว้     พลงัส าคญัยิ่งประการหนึ่งคือ การสนบัสนนุการวิจยัจาก

สถาบนัพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบนัวิชาการด้านประชาธิปไตย    พร้อมทัง้ได้รับความ

เมตตาจาก ศาสตราจารย์ ดร.บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ  เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า และ

รองเลขาธิการทัง้สองท่าน  คือ รองศาสตราจารย์ วฒุิสาร ตนัไชย    และ นายวิทวสั  ชยั

ภาคภมูิ   รวมทัง้ผู้ทรงคุณวฒุิท่ีได้กรุณาตรวจอ่านงานวิจยั  คือ รองศาสตราจารย์ ดร. 

นิยม รัฐอมฤต และศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ รวมทัง้อนุกรรมการท่ี

ปรึกษาของพพิธิภณัฑ์ คือ รศ.ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชมุพล ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีหอจดหมาย

เหตทุกุท่านท่ีได้อ านวยความสะดวกในการค้นคว้า และท าส าเนาภาพ ขอขอบคณุ พนั

เอก Patrick Dumon ชาวเบลเย่ียม และพ่ีเปีย (ภรรยา) กลัยาณมิตรผู้ ได้จดัหาเอกสาร

ส าเนารายงานวิจยัเก่ียวกบัภาพล้อและการ์ตนูการเมือง อนัส่งผลให้งานวิจยัชิน้นีส้ าเร็จ

ลลุ่วงลงไปได้ด้วยดี และนางสาวเยาวเรศ จนุวีระนงค์ เพ่ือนร่วมงานท่ีช่วยติดตามความ

คืบหน้าของงานวิจยั และสมาชิกครอบครัวของผู้ วิจัยท่ีเป็นก าลงัใจอยู่เคียงข้างทัง้ใน

ยามสขุและทกุข์เสมอมา 

                                นางฉตัรบงกช   ศรีวฒันสาร 
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บทท่ี ๔ ภาพล้อและการ์ตนูการเมืองก่อนเปล่ียนแปลงการปกครองกรณีศกึษาจาก             ๘๑ 
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