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15-2 การวิเคราะห์การเมือง

หน่วยที่ 15 

การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทาง

ศิลปะและวรรณกรรม

เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 15.1 การวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองผ่านงานสถาปัตยกรรม

 15.1.1  การเมืองกับงานสถาปัตยกรรม: มองสถาปัตยกรรมในฐานะ ‘วัฒนธรรมท่ี 

ส่งผ่านวัตถุส่ิงของ’

 15.1.2 การท�าความเข้าใจเบื้องต้นต่อการวิเคราะห์ภาษาทางสถาปัตยกรรม

 15.1.3 กรณีศึกษา: อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ตอนที่ 15.2 ภาพยนตร์และแนวทางการศึกษาภาพยนตร์

 15.2.1 ความหมายและลักษณะของทฤษฎีการวิเคราะห์ภาพยนตร์

 15.2.2 แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางศิลปะ

 15.2.3 แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรม

 15.2.4 แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามส�านักโครงสร้างนิยม

 15.2.5 แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ในมิติผู้รับสารและส�านักวัฒนธรรมศึกษา

ตอนที่ 15.3 การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางศิลปะ

 15.3.1 ศิลปะการเมืองและสุนทรียะศาสตร์

 15.3.2 ประวัติศาสตร์ศิลป์กับบริบททางการเมือง

 15.3.3 คตินิยมศิลปะกับการเมือง

 15.3.4  ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทยกับบริบททางการเมือง สังคมและ

วัฒนธรรม

แนวคิด
1.   สถาปัตยกรรมมิได้ถูกสร้างข้ึนเพียงประโยชน์ในการใช้สอยทางกายภาพหรือว่า 

มุ ่งประโยชน์ในเชิงสุนทรียภาพเท่านั้น แต่ยังมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ที่ มี 

ความซับซ้อน แฝงไปด้วยนัยทางอุดมการณ์ และยังส่งผลต่อความคิดในเชิงโลกทัศน์ 

นอกจากนี้ในแต่ยุคสมัยรูปแบบ ความหมายและคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมที่
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15-3การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

แสดงออกมาต้องถกูพจิารณาภายใต้บรบิททางสงัคม การเมืองและวฒันธรรม ในช่วงเวลา

ที่สถาปัตยกรรมชิ้นน้ัน ๆ ถูกสร้างข้ึนมาหรือถูกน�ามาใช้งาน

2.   ภาพยนตร์มีความหมายได้หลากหลาย นับตั้งแต่เทคโนโลยี ความบันเทิง อุตสาหกรรม 

ศิลปะและการปฏิบัติการทางสังคม เพื่อจะสร้างให้เกิดความเข้าใจในภาพยนตร์ จ�าเป็น 

ที่จะต้องเข้าใจและสามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีทางด้านภาพยนตร์หลัก ๆ อย่างน้อย  

4 ทฤษฎี ได้แก่ แนวทางศิลปะ แนวทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรม แนวทาง

โครงสร้างนิยม และแนวทางผู้รับสารและวัฒนธรรมศึกษา โดยแต่ละส�านักความคิดมี

เนื้อหาและรายละเอียดพร้อมมุมมองการตีความต่อภาพยนตร์ที่มีความแตกต่างกัน

3.  ศิลปะคือกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกิดขึ้นจากแนวคิด ความเชื่อ  

แรงกระตุ้น จากบริบททางสังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว

แสดงผ่านออกสื่อและเทคนิคต่าง ๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสม ขณะท่ี

ศิลปะการเมืองหมายถึงผลงานศิลปะที่สะท้อนบริบททางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม

ในยุคต่าง ๆ ที่ศิลปินสะท้อนออกมาในรูปสื่อเทคนิคต่าง ๆ เช่น แนวทางสัจนิยม สังคม

สัจนิยมและศิลปะประชานิยม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 15 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายและวิเคราะห์การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองผ่านงานสถาปัตยกรรมได้

2.  อธิบายและวิเคราะห์การศึกษาภาพยนตร์และแนวทางการศึกษาภาพยนตร์ได้

3.  อธิบายและวิเคราะห์การศึกษารัฐศาสตร์แนวทางศิลปะได้
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15-4 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 15.1 

การวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองผ่านงานสถาปัตยกรรม

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 15.1 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เร่ืองท่ี 15.1.1  การเมืองกับงานสถาปัตยกรรม: มองสถาปัตยกรรมในฐานะ ‘วัฒนธรรมที ่

ส่งผ่านวัตถุส่ิงของ’

เรื่องท่ี 15.1.2 การท�าความเข้าใจเบื้องต้นต่อการวิเคราะห์ภาษาทางสถาปัตยกรรม

เรื่องท่ี 15.1.3 กรณีศึกษา: อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

แนวคิด
1.   วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ คือแนวคิดที่มองว่าวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น

นัน้มีอทิธพิลย้อนกลับมาก�าหนดโลกทศัน์ของมนษุย์ในการปฏบิตักิารทางสงัคม ในหวัข้อนี้

คือความพยายามที่จะประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการพิจารณางานสถาปัตยกรรมว่า

เม่ือถูกสร้างข้ึนแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้คนที่เข้าไปใช้สอยอาคารสถานท่ีนั้น ๆ อย่างไร

2.  การวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมจะต้องพจิารณาลงไปในระดบั “ภาษาทางสถาปัตยกรรม” 

ว่างานออกแบบแต่ละชิน้น้ันถกูออกแบบประกอบข้ึนจาก แผนผงั โครงสร้าง องค์ประกอบ

ลวดลาย อย่างไร และแต่ละองค์ประกอบนัน้มคีวามหมายทางสงัคมและความรูส้กึนกึคดิ

ของมนุษย์อย่างไร หากวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เราย่อมสามารถทราบถึงนัยทางความ

หมายทีง่านสถถาปัตยกรรมเหล่านัน้ก�าลงัจะสือ่สารถงึเรา และก�าลงัเข้ามาก�าหนด ควบคุม 

หรือช้ีน�าความคิดเรา

3.  ความหมายของงานสถาปัตยกรรมแต่ละชิ้นละความหมายขององค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมแต่ละส่วนเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา แต่ละองค์ประกอบในแต่ละ

ยุคสมัยความหมายจะเปลี่ยนไป เราจะทราบความหมายของงานสถาปัตยกรรมในแต่ละ

ยุคสมัยได้เราจะต้องพิจารณามันภายใต้บริบททางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม  

ณ ช่วงเวลาที่งานสถาปัตยกรรมชิ้นนั้น ๆ ถูกสร้างข้ึนหรือถูกใช้งานเท่านั้น หากพิจารณา

ความหมายผิดบริบท เราอาจจะไม่เข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงของงานสถาปัตยกรรมชิ้น 

นั้น ๆ
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15-5การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 15.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.   เข้าใจว่างานสถาปัตยกรรมมิได้ถูกสร้างขึ้นเพียงแค่ประโยชน์ในการใช้สอยทางกายภาพ

หรือว่ามุ่งประโยชน์เฉพาะในเชิงสุนทรียภาพเท่านั้น แต่ยังมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์

ท่ีซับซ้อน โดยฉพาะอย่างยิ่งความหมายทางการเมืองได้

2.  สามารถวิเคราะห์นัยความหมายทางการเมืองท่ีแฝงอยู่ในงานสถาปัตยกรรมแต่ละชิ้นได้

3.   สามารถน�าระเบียบวิธีในการวิเคราะห์นี้ไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์นัยทางการเมือง 

ที่แฝงอยู่ในวัตถุสิ่งของอื่น ๆ ในสังคมได้
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15-6 การวิเคราะห์การเมือง

ความน�า

ตอนที่ 15.1 การวิเคราะห์อุดมการณ์ทางการเมืองผ่านงานสถาปัตยกรรม
การวิเคราะห์งานสถาปัตยกรรมในฐานะท่ีเป็นอุดมการณ์ทางการเมือง แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ใน 

วงวิชาการสากล แต่ทัศนะแบบนี้ ในวงวิชาการทางสถาปัตยกรรมในสังคมไทยถือว่ายังมีอยู่อย่างจ�ากัด  

อาจกล่าวได้ว่า การเมืองในสถาปัตยกรรมมีได้มากที่สุดเป็นเพียงเรื่องคอร์รัปชันทางงบประมาณ ฮ้ัวประมูล 

โกงเหล็ก โกงทราย หรือล็อกสเป๊กผู้ออกแบบ ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องส�าคัญแต่ก็เป็นแค่การเมืองตื้นเขินระดับ

ยอดภูเขาน�้าแข็งท้ังส้ิน โดยแทบจะไม่มีงานวิเคราะห์การเมืองในสถาปัตยกรรมลงลึกไปถึงระดับภูเขาน�้าแข็ง

ใต้ผิวน�้าที่เป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่ฝังอยู่อย่างลึกซึ้งแต่อย่างใด ดังนั้นในบทวิเคราะห์นี้ ผู้เขียนจะน�าเสนอ

แนวคิด วิธีการ ตลอดจนกรณีศึกษา เพ่ือน�าเสนอแนวทางเบื้องต้นในการศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 

ในงานสถาปัตยกรรม 
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เรื่องที่ 15.1.1  การเมืองกับงานสถาปัตยกรรม: มองสถาปัตยกรรม

  ในฐานะ ‘วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ’   

ผู้เขียนขอเริ่มต้นด้วยส่ิงที่เรียกว่า Material Culture บางคนแปลค�านี้ว่า ‘วัฒนธรรมวัตถุ’ แต่ใน

ที่นี้แปลว่า ‘วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ’

ในบทความ The Truth of Material Culture: History or Fiction โดย นายจูส เดวิส พรอน 

(Jules David Prown) อธบิาย ‘วฒันธรรมทีส่่งผ่านวตัถสุิง่ของ’ ไว้อย่างกระชบัว่าคอืการศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างมนุษย์กับวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น โดยเป็นการศึกษาวัตถุเพื่อท�าความเข้าใจวัฒนธรรม 

ค้นหาชุดความเชื่อ แนวความคิด ทัศนคติ ของชุมชนหรือสังคม ณ ช่วงเวลาที่ผลิตสิ่งของวัตถุช้ินน้ัน ๆ โดย

มีสมมติฐานว่าสิ่งของวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นน้ันสามารถสะท้อน ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ทั้งโดยตรงและ

โดยอ้อม ความเชื่อของบุคคลผู้สร้าง ผู้ซ้ือ หรือผู้ใช้สอย และยังสามารถขยายไปสู่การท�าความเข้าใจสังคม

ที่บุคคลผู ้นั้นสังกัดอยู ่ได้ด้วย ดังน้ัน ‘วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ’ จึงนับว่าเป็นสาขาหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์สังคมหรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรมที่มีตัววัตถุสิ่งของเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา1

นกัประวัตศิาสตร์และนักรัฐศาสตร์ทีผ่่านมาเกอืบทัง้หมดสร้างงานเขียนบนแหล่งข้อมลูทีเ่ป็นเอกสาร

ลายลกัษณ์ เช่น เอกสารจดหมายของหน่วยราชการต่าง ๆ ทีเ่กบ็ไว้ในหอจดหมายเหต ุกฎหมาย หนังสอืพิมพ์ 

ราชกิจจานุเบกษา ตลอดจนงานเขียนในรูปทฤษฎีการเมืองต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า แทบจะไม่มีใครใช้หลักฐาน

ที่เป็นวัตถุสิ่งของมาเป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญในการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์หรืออธิบายความขัดแย้งทาง 

การเมืองมากนัก แม้งานศึกษาที่ใช้ส่ิงของวัตถุเป็นหลักฐานมีมาอย่างยาวนานแล้วในวงวิชาการสาขาอื่น ๆ 

เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา เป็นต้น แต่ก็เป็นเพียงในระยะเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมานี้

เท่านั้นที่พื้นท่ีงานศึกษาและระเบียบวิธีศึกษาท่ีใช้วิเคราะห์ตีความสิ่งของทางวัฒนธรรมได้ถูกพัฒนามากขึ้น

ในวงวิชาการ ซึ่งสถาปัตยกรรมก็เป็นหนึ่งในวัตถุท่ีถูกสนใจศึกษามากเช่นกันในแวดวงการศึกษาวัฒนธรรม

ที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ (Material Culture Studies) 

เพื่อความชัดเจน ผู้เขียนขอเริ่มต้นด้วยการอ้างอิงแนวคิดของ นายเบอนาร์ด เฮอร์แมน (Bernard 

L. Herman) นักวิชาการที่สนใจและถือว่าบุกเบิกประเด็นเกี่ยวกับ ‘วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ’ ที่ส�าคัญ

คนหนึ่ง โดยในงานชิ้นหน่ึงของเฮอร์แมนที่ชื่อว่า The Stolen House ได้น�าเสนอการจ�าแนกกรอบ 

การวิเคราะห์วัตถุสิ่งของอย่างกว้าง ๆ ออกเป็น 2 แนวทาง คือ ‘Object-centred’ และ ‘Object-driven’2 

1 Jules David Prown. ‘The Truth of Material Culture: History or Fiction’, in Steven Luber, and W. David 

Kingery. (eds). (1993). History from Things: Essays on Material Culture. Washington: Smithsonian Institution Press. 

p. 1. 
2 Bernard L. Herman. (1992). The Stolen House. Charlottesville and London: University of Press of Vir-

ginia. pp. 4-11. 
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15-8 การวิเคราะห์การเมือง

Object-centred คือการศึกษาตัววัตถุเพื่อเข้าใจตัววัตถุเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทาง

กายภาพ รูปร่างหน้าตา พัฒนาการในเชิงเทคนิควิธีการท�า สุนทรียภาพ หรือศึกษาผลกระทบเชิงอารมณ์ 

ความรู้สึกและจิตวิทยาในมิติต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับมนุษย์เมื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของวัตถุต่าง ๆ 

Object-driven คือการศึกษาวัตถุเพื่อน�าไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่นอกเหนือออกไปจากประเด็นของ

ตัววัตถุเอง เป็นการตระหนักถึงความสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ ระหว่างวัตถุสิ่งของกับมนุษย์และสังคมที่ผลิต

และใช้สอยวัตถุน้ัน ในแง่นี้วัตถุจะมิใช่เป็นเพียงแค่วัตถุภายนอกที่มนุษย์สร้างขึ้น ใช้และก็โยนทิ้ง โดย

ปราศจากปฏิสัมพันธ์หรืออิทธิพลที่ย้อนกลับมาสู่ตัวมนุษย์ผู้ใช้สอย แต่ตัวมันจะเป็นเป็นกลไกส�าคัญอย่าง

หนึ่งที่ร่วมกันก่อรูปประสบการณ์ของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคมในมิติต่าง ๆ กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 

การศึกษาสิ่งของวัตถุในแง่น้ีมิใช่แค่เพียงศึกษาในฐานะภาพสะท้อนของสังคม แต่เป็นการศึกษาในสถานะที่

เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางสังคม รูปแบบที่ถูกสร้าง ลักษณะการใช้งาน พิธีกรรมที่แวดล้อม ที่เก็บรักษา 

ที่ตั้ง ฯลฯ ทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์ และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของ

ผู้คนในสังคมท่ีใช้สอยมันในแต่ละช่วงเวลา

ย้อนกลับมาที่การศึกษางานสถาปัตยกรรม งานศึกษาที่ผ่านมามักจ�ากัดอยู่ในกรอบวิธีการศึกษา

แบบ Object-centred เท่านั้น แต่ในทัศนะผู้เขียน เราอาจศึกษางานสถาปัตยกรรมในฐานะที่เป็นเสมือน 

Object-driven ท่ีน�าไปสู่การท�าความเข้าใจในมิติอื่น ๆ ทั้งในด้านที่เป็นภาพสะท้อนทางสังคม ณ ยุคสมัย

ที่ตัวมันถูกสร้างขึ้น และด้านที่ตัวมันแสดงความหมายหรือท�าหน้าท่ีเป็นกลไกทางสังคมที่ช่วยก่อรูปจิตส�านึก 

อุดมการณ์ ตลอดจนควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ที่อาศัยใช้อาคารต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน

การมองว่าวัตถุส่ิงของเป็นกลไกทางสังคม (รวมถึงสถาปัตยกรรม) ในมิติต่าง ๆ มิใช่เรื่องใหม่แต่

อย่างใด หนังสือชื่อ Archaeology and Text ได้เรียกร้องให้นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ตระหนัก

ถึงการที่มนุษย์ในอดีตสถาปนาอ�านาจ อัตลักษณ์ ตลอดจนปฏิบัติการทางสังคมในมิติต่าง ๆ ผ่านวัตถุสิ่งของ

มากกว่าที่จะศึกษาวัตถุในสถานะเพียงท�าหน้าที่สะท้อนภาพอดีตอย่างง่าย ๆ เท่าน้ัน โดยยกตัวอย่างชิ้นวัตถุ

จากแหล่งโบราณคดีในยุโรปยุคกลาง และยุคก่อนสมัยใหม่ในอเมริกาเหนือ เพื่อยืนยันถึงการใช้สอยวัตถุ

ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ในการสถาปนาอัตลักษณ์และอ�านาจของผู้คนในสังคมอดีต3

ยิ่งไปกว่านั้น ความพิเศษของการศึกษาตัวสิ่งของวัตถุในแวดวงการศึกษาวัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุ

สิ่งของยังมีความน่าสนใจอีกอย่างน้อย 2 ประการท่ีส�าคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ

1. ช่วยให้เราสามารถศึกษาเข้าใจอดีตที่ย้อนกลับไปได้ไกลกว่าประวัติศาสตร์ท่ีพึ่งพาแต่เอกสาร

ลายลักษณ์ ดังท่ี โทมัส เชอเรอเรท (Thomas J. Schlereth) เคยกล่าวเอาไว้ว่า

3 John Moreland. (2001). Archaeology and Text. London: Duckworth. 
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“...ประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ถูกบันทึกไว้ในเอกสารลายลักษณ์นั้นสามารถน�าเราย้อนกลับ

ไปได้เพียงราว 6,000 ปีเท่านั้น...แต่ในความเป็นจริง เพื่อที่จะเล่าประวัติศาสตร์ที่ครบสมบูรณ์ของ

มนุษย์ นักโบราณคดีสามารถขยายเรื่องราวของมนุษยชาติไกลขึ้นมากกว่า 50,000 ปี ด้วยการวิเคราะห์

หลักฐานวัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของต่าง ๆ (Material Culture) มนุษยชาติได้สร้างสิ่งของต่าง ๆ 

มาเป็นเวลานานก่อนที่พวกเขาจะสามารถพูดหรือเขียนได้ ดังนั้น วัตถุสิ่งของจึงเป็นหลักฐานที่เก่าแก่

ที่สุดที่เราสามารถศึกษาการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติได้...”4

2. ช่วยให้มีหนทางในการศึกษาท�าความเข้าใจหรือรับรู้ประสบการณ์ของผู้คนและสังคมในมิติอื่น

ที่เอกสารลายลักษณ์ไม่สามารถให้ได้ เพราะเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า วัฒนธรรมการเขียนน้ันโดยพื้นฐานแล้ว

เป็นวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับชนชั้นสูงเป็นหลัก โดยเฉพาะในสังคมไทยท่ีวัฒนธรรมการเขียนและจดบันทึก

นั้นอ่อนด้อยมาก ๆ ยิ่งท�าให้การศึกษาอดีตของสังคมไทยกลายเป็นเร่ืองอดีตของคนเฉพาะกลุ่มทางสังคม

ยิ่งขึ้นไปอีก และจึงควรจะเรียกประวัติศาสตร์แบบนี้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ครอบครอบชนชั้นสูงไทยบาง

ครอบครัวมากกว่าจะเรียกมันว่าประวัติศาสตร์ไทย

ด้วยลักษณะที่อ่อนด้อยมากของวัฒนธรรมลายลักษณ์ไทย ผู้เขียนจึงเห็นว่าการเปลี่ยนมาสนใจใน 

‘วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุส่ิงของ’ น่าจะช่วยให้เราสามารถขยายขอบเขตความรู้ความเข้าใจในอดีตของสังคม

ไทยไปได้ไกลว่าเรื่องเล่าครอบครัวชนชั้นสูงไทยไม่กี่ครอบครัวในแบบเดิม ๆ ดังตัวอย่างเพ่ือขยายความใน

กรณีนี้ 

หากศกึษางานประวัตศิาสตร์นพินธ์ทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์ปฏวิตั ิ2475 ทีเ่ริม่ขึน้อย่างเป็นกจิจะลกัษณะ

เม่ือราว 80 กว่าปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน ก็จะพบว่ามีแนวการอธิบายหลักอยู่ไม่ก่ีแบบ ที่ส�าคัญมี 

สองแบบคือ หนึ่งการปฏิวัติ 2475 เป็นการ ‘ชิงสุกก่อนห่าม’ กับแบบที่สองที่มองว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

บนความจ�าเป็นทางประวัติศาสตร์ที่สุกงอมแล้ว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวค�าอธิบายใด ก็ล้วนแต่ตั้งอยู่บนมิติ 

ความขัดแย้งทางการเมืองผ่านเอกสารลายลักษณ์ที่ถูกผลิตขึ้นได้จากกลุ่มคนชั้นสูงในสังคมไทยเพียง 

กลุ่มน้อยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น กษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง ทหาร ข้าราชการ นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น แต่หาได้มี

หลักฐานหรือเรื่องเล่าที่บอกกล่าวให้เราทราบถึงมิติด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะมิติทาง ‘การเมืองวัฒนธรรม’ ของ

การปฏิวัติ 2475 ในมุมมองของคนธรรมดาท่ัวไปที่อยู่นอกเหนือวัฒนธรรมลายลักษณ์แต่อย่างใด ว่าพวก

เค้าเหล่านั้นสัมผัสรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ส�าคัญนี้ในลักษณะใดบ้าง จนท�าให้เราคิดว่าเหตุการณ์

นั้นและผลกระทบที่ตามมาเป็นเรื่องเฉพาะของคนกลุ่มน้อย ๆ ในเมืองหลวงเพียงเท่านั้น 

4 Thomas J. Schlereth. (1985). Material Culture and Cultural Research. In Material Culture: A Research 

Guide. Lawrence: The University Press of Kansas. p. 8. 
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15-10 การวิเคราะห์การเมือง

แต่จากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่เกิดขึ้นในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดกระแสความสนใจในวัตถุ

สิง่ของทีถู่กผลติขึน้ในยคุหลงัปฏวิตั ิ2475 มากขึน้ไม่ว่าจะเป็นการปรบัเปลีย่นลวดลายหน้าบนัของศาสนสถาน

เป็นรูปสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญในพื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือการค้นพบสิ่งของเครื่องใช้ที่สัมพันธ์กับ

พานรัฐธรรมนูญรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขาตั้งตาลปัตร หนังสือ ท่ีบรรจุอัฐิ เหรียญตรา สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

สิ่งของเหล่านี้แม้บางส่วนจะผลิตขึ้นโดยกลุ ่มคนชั้นน�าจากส่วนกลางและส่งต่อไปยังท้องถิ่น  

แต่หลายอย่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในท้องถ่ินนั้น ๆ ที่สร้างขึ้นเอง โดยหลายช้ินถูกสร้างขึ้นภายหลังการ

ปฏิวัติเพียงไม่กี่เดือน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า อย่างน้อยการปฏิวัติ 2475 ก็ได้รับความสนใจอย่าง

กว้างขวางมากจากคนธรรมดาทั่วไป มิใช่เรื่องเฉพาะของคนเมืองหลวงเพียงหยิบมือแต่อย่างใด และก็มิใช่

เพียงแค่เรื่องของปัญญาชนที่อ่านออกเขียนได้แต่เพียงอย่างเดียวตามที่คนส่วนมากในสังคมไทยเชื่อกัน  

ที่ส�าคัญคือ สิ่งของเหล่านี้เป็นของใช้ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจ�าวันของผู้คนวงกว้าง คนเหล่านี้มีการพบเจอ

สิ่งของเหล่านี้เกือบทุกวัน มีการหล่อหลอมผ่านการใช้งานสิ่งของเหล่านี้อย่างไร พวกเขามีความคิดและมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของเหล่านี้ในลักษณะใดบ้าง และปฏิบัติการทางสังคมเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงทัศนะต่อการ

ปฏิวัติ 2475 ไปในทิศทางแบบใด ประเด็นเหล่าน้ีคือความท้าทายใหม่ท่ีเอกสารลายลักษณ์ให้เราไม่ได้ หรือ

ให้ได้ก็เพียงน้อยนิด แต่สามารถศึกษาได้ผ่านส่ิงของทางวัฒนธรรมท่ีหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน 

การศึกษาตัววัตถุเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดแต่จะต้องควบคู่กับหลักฐานลายลักษณ์ด้วย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ‘วัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ’ ก็มิได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธเอกสาร 

ลายลกัษณ์แต่อย่างใด เพยีงแต่การเริม่ต้นสนใจทีจ่ะศึกษาวเิคราะห์ตวัวตัถุสิง่ของให้เป็นหลกัฐานตัง้ต้นอย่าง

จริงจังย่อมเป็นเสมือนการเริ่มเปิดเสียงที่ไม่เคยถูกรับฟังหรือให้ความสนใจมาก่อน และย่อมเป็นการเปิด

เพดานความคิดเราต่อเหตุการณ์ปฏิวัติ 2475 ให้ขยายออกไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น

แม้การศึกษาวัตถุสิ่งของจะช่วยขยายความรู้ไปได้ไกลขึ้น แต่ปัญหาส�าคัญคือ ด้วยความที่เป็นวัตถุ

สิ่งของ เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้ส่ือสารความหมายผ่านตัวอักษร ไม่มีข้อความภาษาที่ก�ากับบทบาท

หน้าที่ทางสังคมเอาไว้เพราะฉะน้ัน เมื่อเราจะศึกษาสิ่งเหล่านั้น จะสามารถเข้าใจนัยทางความหมายของ 

สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร จะเข้าใจว่าส่ิงเหล่าน้ันก�าลังท�าหน้าที่อะไรทางสังคมได้อย่างไร หรือจะเข้าใจว่าส่ิง 

เหล่านั้นก�าลังท�างานกระตุ ้นจิตส�านึกเรา ก่อรูปอุดมการณ์เราอย่างไร ประเด็นนี้คือสิ่งที่จะอธิบาย 

อย่างละเอียดต่อไป

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.1.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1 เร่ืองที่ 15.1.1
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15-11การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

เรื่องที่ 15.1.2  การท�าความเข้าใจเบื้องต้นต่อการวิเคราะห์ภาษา

  ทางสถาปัตยกรรม

บทความ Shaping the Field: The Multidisciplinary Perspective of Material Culture 

โดย แอน สมาร์ท มาร์ติน (Ann Smart Martin) เสนอเอาไว้น่าสนใจว่า ตัววัตถุสิ่งของต่าง ๆ นั้นก็คือ  

‘ตัวบท’ (text) รูปแบบหน่ึงที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ และข้อความชนิดน้ีก็ประกอบด้วย ‘ไวยากรณ์’ 

และ ‘ค�าศัพท์’ เฉพาะของตัวมันเอง5 ทัศนะเช่นนี้มิใช่เรื่องใหม่ ในแวดวงสถาปัตยกรรม ชาร์ล เจงค์ 

(Charles Jenks) นักคิดนักเขียนคนส�าคัญในวงการสถาปัตยกรรมก็ได้เคยเสนอในท�านองคล้ายกันที่ให้

พิจารณางานสถาปัตยกรรมในฐานะที่เป็นภาษาชนิดหนึ่ง6 

อย่างไรก็ตาม เป็นเร่ืองง่ายที่จะกล่าวว่าวัตถุและสถาปัตยกรรมเป็นเหมือนภาษา แต่เมื่อลงมือ

วิเคราะห์จริงกลับเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายตัวมันในฐานะที่เป็นภาษาดังที่ เดวิท คิงเกอรี (David Kingery) 

เคยกล่าวเอาไว้ว่า

“...ไม่มีใครปฏิเสธความส�าคัญของวัตถุสิ่งของ แต่การจะเรียนรู้ความหมายจากสิ่งของเหล่าน้ี

จ�าเป็นต้องใส่ใจเป็นพิเศษมากกว่าการอ่านตัวบทที่เป็นเอกสารลายลักษณ์ ไวยากรณ์ของวัตถุสิ่งของมี

ความสลับซับซ้อนและเป็นเรื่องเข้าใจยากกว่าการศึกษาไวยากรณ์ของภาษาเขียน วัตถุเป็นเสมือน

สญัลกัษณ์ ประโยชน์ใช้สอยของมนัหลากหลายและสอดประสานกนั บ่อยครัง้ทีค่วามหมายของมนัรบัรู้

ได้ยากและเป็นเรื่องของจิตใต้ส�านึก...”7

ในทัศนะผู้เขียน สถาปัตยกรรมคือภาษาที่ท�าหน้าที่สื่อสารกับมนุษย์ใน 2 ลักษณะ หน่ึงคือภาษาที่

สามารถรับรู้ได้เหมือน ๆ กันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ขอเรียกว่าเป็น ‘ภาษาสากล’ และสอง ภาษาที่สามารถ

รับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มคนท่ีอยู่ภายใต้บริบทแวดล้อมชุดเดียวกัน เช่น วัยเดียวกัน กลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน 

ประเทศเดียวกัน เป็นต้น ขอเรียกว่าเป็น ‘ภาษาถิ่น’

5 Ann Smart Martin, ‘Shaping the Field: The Multidisciplinary Perspective of Material Culture’, in Ann 

Smart Martin & J. Ritchie Garrison. (eds). (1997). American Material Culture: the Shape of the Field. Knoxville: 

Winterthur Museum. p. 3. 
6 Charles Jencks. (1991). The Language of Post-Modern Architecture. New York, NY: Rizzoli. 
7 W. David Kingery. (1996). Learning from Things: Method and Theory of Material Culture Studies. 

Washington and London: Smithsonian Institution. p. 1. 
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ภาษาสากล ในสถาปัตยกรรมคือการที่มนุษย์รับรู้ความหมาย เกิดความรู้สึกต่อ และตอบสนองต่อ 

‘ที่ว่าง’ (space) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ ไปในทิศทางเกือบจะ

เป็นแบบเดียวกันไม่ว่าคนนั้นจะสังกัดวัฒนธรรม ชนชั้น หรือสังคมแบบใด เพราะมนุษย์มีสันชาตญาณหรือ

ธรรมชาตพิืน้ฐานทีต่อบสนองต่อทีว่่างบางอย่างร่วมกนั ประเดน็นีเ้กีย่วข้องกบัศาสตร์ว่าด้วยพฤตกิรรมมนุษย์

และจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ8 

เมื่อเราปล่อยให้คนท่ีไม่รู้จักกันสิบคนเดินขึ้นไปบนรถประจ�าทางที่มีที่นั่งว่างทั้งคันและเก็บข้อมูล

การเลือกที่นั่งของแต่ละคน โดยทดลองแบบนี้หลาย ๆ ครั้ง สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเลือกต�าแหน่งที่น่ังของคนจะ

มีรูปแบบที่คล้ายกัน ตลอดจนมีการเลือกที่รักษาระยะห่างจากคนอื่นไปในทิศทางที่ไม่ต่างกันมากนัก สิ่งนี้

คือการแสดงให้เห็นถึง “พื้นที่ส่วนตัว” (personal space) ของมนุษย์อันเป็นสากล เม่ือต้องเข้าไปนั่งใน 

ที่ว่างที่เต็มไปด้วยคนไม่รู้จักกัน แน่นอน “พื้นท่ีส่วนตัว” เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยส่วนหนึ่ง แต่กระน้ัน

การรักษาระยะห่างระหว่างคนสองคนที่ไม่รู้จักกันก็มีลักษณะท่ีเป็นพื้นฐานร่วมสากลของมนุษย์9

วัตถุในธรรมชาติทุกอย่างก็ล้วนมีความหมายต่อมนุษย์โดยภาพรวมในลักษณะที่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งความหมายมักเชื่อมโยงเข้ากับคุณลักษณะธรรมชาติของตัวมันเอง เช่น ‘ดิน’ ในสังคมหลาย ๆ 

แห่งคือสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเป็นผู้หญิง เพราะพืชพันธ์ล้วนงอกขึ้นมาจากดิน10 และ 

‘หิน’ ส�าหรับมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้ชาย บรรพบุรุษ และอยู่ข้ามกาลเวลา เพราะ

คุณสมบัติความแข็งของตัวมันที่ยากต่อการถูกท�าลาย และมีลักษณะแข็งแกร่งคล้ายกับร่างกายของผู้ชาย11

ควรกล่าวไว้ก่อนว่า การมองวัตถุสิ่งของว่ามีความหมายเป็นสากลรับรู้ได้เหมือนกันไม่ขึ้นกับ กาละ 

และเทศะ (space/time) อาจฟังดูแปลกส�าหรับผู้ที่คุ ้นเคยกับแนวคิดทางภาษาศาสตร์ตามทัศนะของ  

แฟดนิองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ทีม่องว่าภายในภาษานัน้มแีต่ความแตกต่างและปราศจาก

ค�าที่มีความหมายแน่นอนในตัวของมันเอง เพราะความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ตัวความหมาย’ กับ ‘ค�า’ นั้น 

เกิดขึ้นจากความไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน (arbitrariness) หรือพูดให้ชัดคือ ‘ค�า’ ต่าง ๆ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจาก

การอิงอาศัยความเป็นจริงของโลกภายนอกแต่อย่างใด12 ซ่ึงแนวคิดนี้ได้ถูกน�ามาพัฒนาต่อไปสู่การท�า 

 
8 งานศึกษาในแนวนี้ เช่น Glenn Robert Lym. (1980). A Psychology of Building: How We Shape and Expe-

rience Our Structured Spaces. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. Kevin Lynch. (1960). The Image of the City. 

Cambridge MA: MIT Press. และวิมลสิทธิ์ หรยางกูร. (2526). พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม: มูลฐานทางพฤติกรรมเพ่ือการ

ออกแบบและวางแผน. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
9 ดูเพ่ิมใน Edward Twitchell Hall. (1966). The hidden dimension: man’s use of space in public and private. 

London: Bodley Head. และ Robert Somme. (1969). Personal space: the behaviral basis of design. Englewood Cliffs, 

N.J.: Prentice-Hall. 
10 Nicole Boivin. ‘From veneration to exploitation: Human engagement with the mineral world’, in Nicole 

Boivin, and M.A. Owoc. (eds). (2004). Soils, Stones and Symbols: Cultural Perceptions of the Mineral World. London: 

UCL Press. pp. 1-29. 
11 M. Parker Pearson, & Ramilisonina. (1998). ‘Stonehenge for the ancestors: the stones pass on the  

message’, Antiquity Volume: 72 Number: 276 (June 1998). pp. 308-326. 
12 Daniel Chandler. (2005). Semiotics: The Basics. London and New York, NY: Routledge. pp. 14-28.
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15-13การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ความเข้าใจระบบสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่มองว่า ‘รูปสัญญะ’ (signifier) กับ ‘ความหมายสัญญะ’ (signified) 

ใด ๆ ก็ตามสมัพันธ์กนัอย่างเป็นอสิระต่อกนั ไม่มคีวามหมายของดินทีจ่ะสือ่ออกมาเหมือนกันอย่างเป็นสากล 

หินก็ไม่ได้ส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์อย่างเป็นสากลจนน�าไปสู่ความหมายที่เฉพาะเหมือน ๆ กัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แวดวงการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมท่ีส่งผ่านวัตถุสิ่งของในปัจจุบันเริ่มมองว่า ความ

สัมพันธ์ระหว่าง ค�า/วัตถุ (signifier) กับ ความหมาย (signified) ไม่จ�าเป็นเสมอไปที่จะต้องสัมพันธ์กันใน

ลักษณะไม่เป็นเหตุเป็นผลโดยสมบูรณ์13 แนวการมองนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ชาร์ล แซนเดอ เพียส 

(Charles Sanders Peirce) ที่จ�าแนกลักษณะของการสื่อความผ่านสัญลักษณ์ต่าง ๆ ว่าสามารถจ�าแนกออก

ได้เป็น 3 รูปแบบ คือ หน่ึง “สัญลักษณ์” (symbol/symbolic) เป็นรูปแบบที่ “รูปสัญญะ” กับ “ความหมาย

สัญญะ” ไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน คล้ายแนวคิดของโซซูร์ สองคือ “ภาพแทน” (icon/

iconic) เป็นรูปแบบที่ “รูปสัญญะ” กับ “ความหมายสัญญะ” สัมพันธ์กันในทางใดทางหน่ึงด้วยคุณลักษณะ

ที่คล้ายคลึงกันระหว่าง “รูปสัญญะ” กับ “ความหมายสัญญะ” เช่น ภาพวาดรูปบุคคล ภาพการ์ตูน  

การเปรียบเปรย (metaphor) เสียง เป็นต้น สามคือ “ดัชนี” (index/indexical) เป็นรูปแบบที่ “รูปสัญญะ” 

กับ “ความหมายสัญญะ” มีลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรงผ่านคุณลักษณะทางกายภาพบางประการ 

เช่น นาฬิกาชี้น�าเราไปสู่ความหมายของเวลา ควันชี้น�าเราไปสู่ไฟ การชี้น้ิวก�าหนดความหมายในใจเราให้นึก

ไปถึงการบอกทิศทาง เป็นต้น14

ด้วยทัศนะแบบนี้ ดินกับหินจึงสามารถถูกอธิบายได้ว่าท�าไมสังคมมนุษย์ส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้มที่

จะใช้วัตถุสิ่งของในการสื่อความหมายไปในแนวเดียวกันดังที่กล่าวมาข้างต้น และท�าให้วัตถุสิ่งของตลอดจน

สภาพแวดล้อมรปูแบบต่าง ๆ สามารถทีจ่ะมีความหมายสากลทีค่นทัว่โลกสามารถรบัรูแ้ละตอบสนองต่อวตัถุ

สิ่งของไปในทิศทางเดียวกัน 

เมื่อเรายืนอยู่ในที่ว่างโล่งขนาดใหญ่มากและถูกโอบล้อมด้วยวัตถุที่มีความสูงใหญ่มาก ๆ เช่น  

เทือกเขาหรือแนวก�าแพงสูง มนุษย์ทุกคนโดยทั่วไปจะเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นเพียงอณูเล็ก ๆ ในสิ่งแวดล้อม

ที่กว้างใหญ่ ทรงพลัง และมีอ�านาจเหนือตนเอง ความอ้างว้าง โดดเดี่ยวจนถึงเปลี่ยวเหงา อาจเกิดขึ้นเมื่อ

มนุษย์ส่วนมากตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้

เมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าที่ว่างที่ถูกออกแบบมาในลักษณะที่เน้น “ความสมมาตร” (symmetry) ของ

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แนวแกนถนนยาวตัดตรงอยู่ตรงกลาง ต้นไม้ทอดระยะตามแนวถนนสองข้าง 

เท่ากัน อาคารสร้างเหมือนกันเรียงรายข้างทาง ปลายสุดเป็นแนวก�าแพงที่มีอนุสาวรีย์ต้ังตระหง่านอยู่ 

ด้านหน้าในต�าแหน่งที่แนวแกนถนนพุ่งไปหา ลักษณะที่ว่างเช่นนี้จะสร้างความรู้สึกเป็นทางการ ความเป็น

ระเบียบวินัย ความจริงจัง ให้เกิดขึ้นกับคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อ 

สิ่งแวดล้อมรูปแบบนี้ท�าให้ไม่ต้องแปลกใจว่าท�าไม ศาสนสถานในทุกวัฒนธรรมในโลก แม้ว่าจะมีรูปแบบ 

 

 
13 ดูรายละเอียดข้อถกเถียงดังกล่าวใน Nicole Boivin. (2008). Material Cultures, Material Minds: The Impact 

of Things on Human Thought, Society, and Evolution. New York, NY: Cambridge University Press. pp. 30-81.
14 Daniel Chandler. Op.cit. pp. 29-44. 
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15-14 การวิเคราะห์การเมือง

องค์ประกอบแตกต่างกันอยู่มาก แต่หากลองถอดลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานออกมาเราก็จะพบว่ามีอะไร 

บางอย่างท่ีตรงกัน เช่น การออกแบบที่เน้นแนวแกนแบบสมมาตร การออกแบบพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้

มนุษย์เกิดความรู้สึกกลายเป็นเพียงอณูเล็ก ๆ ที่อ้างว่าง โดดเด่ียว และต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

แน่นอน ถึงที่สุดแล้วภาษาที่เป็นสากลทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงความหมายเลยและ

สามารถรับรู้ไปในแบบเดียวกันข้ามพื้นที่และเวลาโดยสมบูรณ์นั้นคงไม่มีอยู่จริง แต่การรับรู้และตอบสนอง

ของมนุษย์ต่อวัตถุสิ่งของบางลักษณะตลอดจนสภาพแวดล้อมบางประเภทไปในทิศทางที่ที่เกือบจะเหมือน

กันแม้จะอยู่ต่างบริบทกันก็เป็นธรรมชาติท่ีด�ารงอยู่จริง ลักษณะร่วมกว้าง ๆ นี้คือสิ่งที่สามารถท�าความเข้าใจ

วัตถุสิ่งของในฐานะที่เป็นภาษาสากลทางสถาปัตยกรรมได้ 

ภาษาถิ่น ในสถาปัตยกรรมคือการที่มนุษย์รับรู้ความหมาย เกิดความรู้สึกต่อ หรือตอบสนองต่อที่

ว่าง (space) รูปแบบใดรปูแบบหนึง่หรอืองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบต่าง ๆ ไปในทศิทางทีแ่ตกต่างกัน 

อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และบริบททางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน

เมื่อยืนต่อหน้าศาลพระภูมิ คนไทยที่นับถือพุทธศาสนาส่วนใหญ่คงจะยกมือไหว้ด้วยการรับรู้ 

ความหมายว่าวัตถุที่อยู่ตรงหน้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจากสิ่งอันตรายต่าง ๆ 

แต่ชาวต่างชาติเมื่อเจออาจเห็นเป็นวัตถุแปลกประหลาดที่น่าสะสมและซื้อกลับไปไว้ที่บ้านในฐานะของ 

ประดับตกแต่งเพ่ือความสวยงาม

ในกรณีนี้ศาลพระภูมิได้มีคุณสมบัติพื้นฐานร่วมกันแต่อย่างใดที่จะท�าให้คนในทุกสังคมวัฒนธรรม

รู้สึกและตอบสนองต่อวัตถุนี้ไปในทิศทางเดียวกัน ความหมายศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเพราะคนไทยถูกปลูกฝัง 

ความหมายนีล้งไปผ่านกระบวนการทางสงัคมรปูแบบต่าง ๆ ทัง้เรือ่งเล่า พธีิกรรม และแบบแผนการปฏิบตัติวั

เมื่อต้องเจอกับศาลพระภูมิผ่านการส่ังสอนของครอบครัวและสังคม 

ความหมายในกรณีนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องในเชิงเป็นเหตุเป็นผลแต่อย่างใดเลยต่อตัววัตถุที่เป็น 

ศาลพระภูมิ กล่าวตามทัศนะของโซซูร์ก็คือ “รูปสัญญะ” กับ “ความหมายสัญญะ” มีลักษณะไม่สัมพันธ์กัน

หรือกล่าวตามทศันะของเพยีสกคื็อตวัศาลพระภูมิเป็นการสือ่สารความหมายแบบ “สญัลกัษณ์” ทีต่วัความหมาย

กับวัตถุไม่เกี่ยวอะไรกันเลย แต่เป็นเรื่องการสร้างขึ้นและปลูกฝังผ่านสังคมวัฒนธรรมในบริบทที่เฉพาะแบบ

หนึ่งเท่านั้น

ภาษาทางสถาปัตยกรรมก็เช่นเดียวกัน แม้จะมีลักษณะบางอย่างท่ีคนทุกคนรับรู้ร่วมกันเป็นสากล

ได้ แต่สถาปัตยกรรมก็เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่สลับซับซ้อนมากมายเกินกว่าที่จะสามารถเข้าใจมันได้ใน

ลักษณะสากล ไม่ว่าจะเป็นลวดลายประดับตกแต่ง การจัดวางความสัมพันธ์ของพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ล�าดับการ

เข้าถึง ต�าแหน่งที่ตั้ง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การควบคุมปริมาณแสงเงาที่ส่องเข้าไปในพื้นที่ส่วนต่าง ฯลฯ 

ท้ังหมดนี้ส ่งผลให้การท�าความเข้าใจสิ่งที่สถาปัตยกรรมก�าลังสื่อสารออกมาน้ันแตกต่างกัน โดย 

ความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคคลคนนั้นว่าสังกัดอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมใด ชนชั้นใด หรือ

ประเทศไหน ที่ส�าคัญ ความหมายแต่ละแบบจะส่งผลย้อนกลับมาก�าหนดแบบแผนพฤติกรรม ความคิด 

ตลอดจนจิตส�านึกของคน ๆ นั้นที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติตัวในรูปแบบต่าง ๆ กันไปเม่ือยืนอยู่ในสถาปัตยกรรม 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-15การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ท�าไมคนไทยโดยส่วนใหญ่เม่ือยืนในโบสถ์แล้วจึงแสดงอาการสงบเสงี่ยม เวลานั่นก็ไม่นิยม 

หันปลายเท้าไปที่ตัวพระประธาน เมื่อเดินเข้าไปก็มักจะต้องก้มลงกราบเป็นสิ่งแรก ในขณะที่ชาวต่างชาต ิ

เข้าโบสถ์ ถ้าไม่ถูกแจ้งก่อนว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ส่วนใหญ่ก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมแตกต่างไปใน

ทางตรงกันข้าม แน่นอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโลกเกือบทั้งหมดจะมีภาษาในการออกแบบสากลพ้ืนฐานร่วมกัน

บางประการ ดงัทีอ่ธบิายไปในหวัข้อก่อน เช่น แนวแกน ความใหญ่โต ความมืดสลวั เพือ่ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อมนุษย์ในแง่ของการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่การส่ือความผ่านองค์ประกอบสากลน้ันก็ไม่เพียงพอ จ�าเป็น 

จะต้องมีองค์ประกอบเฉพาะบางอย่างที่จ�าเป็นจะต้องปลูกฝัง สั่งสอนผ่านเรื่องเล่า และปฏิบัติจริงเป็น 

กิจวัตรจนความหมายดังกล่าวถูกสถาปนาขึ้นในจิตใต้ส�านึกของมนุษย์ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ พระพุทธรูป 

จิตรกรรมฝาผนัง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน หลังคาจั่วยอดแหลม ฯลฯ

ยุคอาณานิคม สงครามเย็น 

การปฏิวัติ สงครามโลก ฯลฯ

รูปสัญญะ

การเปลี่ยนความหมายสัญญะ 

ต�านาน นิทาน พงศาวดาร 

ต�าราประวัติศาสตร์ศิลปะ

โซเชียลมีเดีย ฯลฯ 

อุดมการณ์: 

กษัตริย์นิยม ชาตินิยม 

สังคมนิยม เสรีนิยม ฯลฯ

โครงเรื่อง 
ระเบียบ

วิธีวิจัย

ข้อเท็จ

จริง

บริบท

การวิเคราะห์รูปแบบ 

การวิเคราะห์สุนทรียภาพ 

ประติมานวิทยา 

มุมมองแบบมาร์กซิสต์ 

มุมมองแบบเฟมินิสต์ ฯลฯ

ภาพที่ 15.1 วงจรการประกอบสร้างความหมายของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม ภาษาถิ่นในงานสถาปัตยกรรมด้วยความที่ตัวมันเองเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นทางวัฒนธรรม 

ดังนั้นตัวมันจึงเลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา คู่ความสัมพันธ์ระหว่าง “รูปสัญญะ” กับ “ความหมายสัญญะ” อาจ

หลุดสลับสับเปลี่ยนออกจากกันได้เสมอ และการจะท�าความเข้าใจภาษาลักษณะน้ีได้ใกล้เคียงความเป็นจริง

ที่สุด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องย้อนกลับมาใส่ใจต่อสิ่งท่ีเรียกว่า ‘บริบท’ อีกครั้ง 

ภาพที่ 15.1 ท�าขึ้นเพื่อแสดงวงจรการประกอบสร้างความหมายของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ

บริบท โดยในภาพแสดงให้เห็นว่าวตัถุทางวฒันธรรม (กรณีน้ีคือ พระแก้วมรกต) ทีมี่สถานะเป็น “รปูสญัญะ” 

นั้นมีกระบวนการประกอบสร้าง “ความหมายสัญญะ” อย่างไร

ความหมายจะเกิดขึ้นไปในทิศทางไหน บริบท คือหางเสือก�าหนดส�าคัญ ตัวมันท�าหน้าที ่

เสมือนเบ้าหลอมความหมายให้เกดิขึน้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วนส�าคัญคือ หน่ึง ข้อเทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์ 

บางอย่างที่ถูกเลือก สอง ‘ระเบียบวิธีการศึกษา’ ที่ใช้ คอยท�าหน้าที่เป็นเสมือนแว่นส่องพิจารณาวัตถุสิ่งของ
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15-16 การวิเคราะห์การเมือง

ต่าง ๆ ในกรณีพระแก้วมรกตนีค้อืระเบยีบวธิศีกึษาทางประวตัศิาสตร์ศิลปะรปูแบบต่าง ๆ เช่น “การวเิคราะห์

รูปแบบ” (Stylistic Analysis) / “การวิเคราะห์สุนทรียภาพ” (Aesthetic Analysis) / การวิเคราะห์ตาม

แนวพินิจแบบมาร์กซิสต์ (Marxist) เป็นต้น และสาม ‘โครงเรื่อง’ (Plot) ที่ร้อยเรียงข้อมูลต่าง ๆ ออกมา

เป็นเร่ืองราวและตัวความหมายของพระแก้วมรกต โดยตัวโครงเรื่องนั้นเป็นส่ิงที่ไม่มีอยู่จริง ผู้แต่งต้องเป็น

คนสร้างขึ้น ซึ่งการท่ีผู้แต่งจะสร้างโครงเรื่องขึ้นมาแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับชุดอุดมการณ์ที่ผู้แต่งนั้น ๆ สังกัด

อยู่ เช่น “กลุ่มกษัตริย์นิยม” (Royalist) “นักชาตินิยม” (Nationalist) “นักสังคมนิยม” (Socialist) เป็นต้น

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมทั้งสามน้ีคือตัว “ความหมายสัญญะ” ที่จะถูกยึดเข้ากับตัว 

พระแก้วมรกต เช่น ความหมายของการเป็นพระพุทธรูปที่ส�าคัญของความเป็นไทยและพระพุทธรูป 

อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชาติ เป็นต้น โดยตัวความหมายนี้จะแสดงออกผ่านส่ือกลาง เช่น ต�านาน ต�าราศิลปะ 

การออกแบบที่ตั้ง ฯลฯ และเมื่อความหมายน้ีสถาปนาขึ้นก็จะย้อนกลับมาส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ 

อีกทอดหนึ่งผ่านสิ่งที่เรียกว่า การออกแบบที่ตั้ง พิธีกรรมแวดล้อม ธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ เมื่อเราต้องยืน

อยู่ต่อหน้าพระแก้วมรกต ฯลฯ

หากพิจารณาให้ดีจะเห็นชัดเจนว่า พระแก้วมรกตกับความเป็นไทย ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอย่าง 

เป็นเหตุเป็นผลกันเลย ไม่ได้มีคุณลักษณะพื้นฐานใด ๆ ในเน้ือหินหรือหน้าตาของพระแก้วมรกตที่จะชี้น�า

มาสู่ความหมายดังกล่าวแต่อย่างใด แต่สิ่งน้ีถูกสร้างขึ้นจากเบ้าหลอม (บริบท) เฉพาะ ณ ช่วงเวลาทาง

ประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของสังคมไทยเมื่อราวหน่ึงร้อยปีก่อนเท่านั้น

วงจรดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีองค์ประกอบใดเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นบริบท

เปลี่ยน การเลือกข้อเท็จจริงบางอย่างเปลี่ยน ระเบียบวิธีศึกษาเปลี่ยน โครงเรื่องเปลี่ยน ก็จะส่งผลต่อ 

ความหมายของพระแก้วมรกตทันที ซ่ึงกระบวนการประกอบสร้างความหมายในลักษณะเช่นนี้คือตัวอย่าง

ของส่ิงที่เรียกว่าเป็น ‘ภาษาถิ่น’ ที่ต้องอิงอาศัยบริบทเป็นตัวสร้างความหมาย 

เมื่อมองในภาพกว้างข้ึนระดับงานสถาปัตยกรรมที่มิใช่เป็นแค่เพียงวัตถุโดด ๆ แต่เป็นการรวมตัว

ขึ้นขององค์ประกอบมากมาย การท�าความเข้าใจความหมายก็จะมีลักษณะซับซ้อนข้ึนตามไปด้วย และ 

ด้วยเหตุนี้ หนังสือ The Language of Post-Modern Architecture ของ ชาร์ล เจงค์ จึงเสนอทางออกที ่

น่าสนใจในการอ่านงานสถาปัตยกรรมเอาไว้ว่า ให้เราพิจารณาสถาปัตยกรรมเป็นเหมือนภาษาชนิดหนึ่ง โดย

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ คือ ‘ค�าศัพท์’ การออกแบบที่ผสานองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

เปรียบเสมือน ‘ไวยากรณ์’ ของภาษาที่ท�าให้เราสามารถเข้าใจความหมายได้ และการประกอบเข้ากันนั้น 

ก็มีรูปแบบและลูกเล่นที่หลากหลายไม่แตกต่างมากนักจากลูกเล่นของใช้ภาษา เช่น การอุปมาอุปมัย  

การเปรียบเปรย การเทียบเคียง เป็นต้น ดังน้ัน การก่อรูปเป็นชิ้นงานสถาปัตยกรรมแต่ละหลังก็ไม่ต่างจาก

การเรียงร้อยถ้อยค�า ประโยค และกลวิธีต่าง ๆ ของการสร้างงานวรรณกรรม และการอ่านสถาปัตยกรรม 

ก็ไม่ต่างอะไรนักจากการอ่านวรรณกรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง15 

ประเด็นส�าคัญต่อไปคือ สถาปนิกส่วนมาก โดยเฉพาะในสังคมไทย มักคิดว่าตนเองคือผู้มีอ�านาจ

เหนือภาษาทางสถาปัตยกรรมทั้งสองแบบข้างต้น หลงคิดไปว่าตนสามารถก�าหนดนิยามความหมายของงาน

15  Charles Jencks. Op.cit. pp. 39-79. 
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15-17การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

สถาปัตยกรรมที่ออกแบบขึ้นได้โดยสมบูรณ์ และมักอ้างสิทธิ์ในการควบคุมความหมาย ตลอดจนคาดหวัง

การตอบสนองของผู้คนที่มีต่องานตนมากจนเกินไป

ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธอ�านาจของสถาปนิกในฐานะผู้สร้างซึ่งแน่นอนย่อมสามารถควบคุมความหมาย

ของการออกแบบได้ แต่ประเด็นคือไม่มีใครสามารถควบคุมความหมายในงานสถาปัตยกรรมได้สมบูรณ์ 

และยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมผลกระทบหรือการตอบสนองของผู้ใช้สอยท่ีมีต่อชิ้นงานสถาปัตยกรรมได้ 

แนวคิดที่มองว่าผู ้ใช ้สอยอาคารมีอ�านาจในการก�าหนดนิยามความหมายต่าง ๆ ของงาน

สถาปัตยกรรมได้เองโดยไม่ขึ้นอยู่กับแนวคิดของสถาปนิกมิใช่เรื่องใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้องการเสนอ

มากกว่านั้นอีกเล็กน้อยคือ ทั้งสถาปนิกและผู้ใช้สอยแม้จะมีอ�านาจในการก�าหนดนิยามความหมาย

สถาปัตยกรรมตลอดจนพฤติกรรมการใช้สอยเองได้ แต่โดยตัวสถาปัตยกรรมเองซึ่งเป็นผลรวมของ 

องค์ประกอบมากมายต่าง ๆ ที่ล้วนแล้วแต่ถูกก�าหนดนิยามความหมายอย่างสลับซับซ้อน ทั้งความหมาย 

ที่เป็นสากลยึดโยงกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวมันเอง และความหมายที่ถูกประกอบสร้างผ่านช่วงเวลาทาง

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ได้ท�าให้ตัวมันสามารถแสดงออกซึ่งความหมายได้โดยบางครั้งอยู่นอกเหนือ 

การก�าหนดของมนุษย์ ไม่ว่าจะทั้งจากสถาปนิกหรือผู้ใช้สอย และความหมายที่คาดไม่ถึงหรือเกิดขึ้นเองนี ้

ก็ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมมนุษย์ผู้ใช้สอยอาคารนั้น ๆ ชนิดที่หลายคร้ังเราไม่สามารถรับรู้หรือตระหนัก

ถึงพลังอ�านาจของมัน สรุปง่าย ๆ ตามค�ากล่าวที่มักถูกอ้างถึงกันบ่อย ๆ ที่ว่า “เราคือผู้ก่อร่างสร้างอาคาร

บ้านเรอืนต่าง ๆ แต่หลงัจากนัน้อาคารบ้านเรือนกจ็ะย้อนกลบัมาก่อร่างสร้างตัวตนความเป็นเราอีกทอดหนึง่” 

(We shape our buildings, and afterwards, they shape us)

ในแง่นี้ งานสถาปัตยกรรมจึงเป็นเสมือนตัวบทที่มีชีวิตของมันเอง สามารถพูดได้ด้วยตัวของมันเอง 

ซึ่งบางแง่มุมหลุดพ้นไปจากการควบคุมของผู้ออกแบบ การท�าความเข้าใจงานสถาปัตยกรรมจึงไม่สามารถ

เน้นศูนย์กลางอยู่ที่ส่ิงที่สถาปนิกน�าเสนอแต่เพียงเท่านั้น แต่เราต้องวิเคราะห์ไปสู่สิ่งท่ีออกจากตัวสถาปัตย-

กรรมเองว่าก�าลังพูดอะไรอยู่ ซึ่งที่มีสถานะเป็น ‘เสียงที่ไม่ได้ยิน’ เป็นเสียงที่แฝงเร้นหรือแอบซ่อนอย่าง 

แนบเนียนอยู่ในตัวงานสถาปัตยกรรม และปฏิบัติการซึมลึกในระดับวัฒนธรรม เสียงที่ไม่ได้ยินเหล่านี ้

คืออุดมการณ์บางอย่างที่งานสถาปัตยกรรมหรือสถาปนิกพยายามจะปกปิดไว้ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ความน่าสนใจของการอ่านสถาปัตยกรรมวิธีน้ีคือ ช่วยให้เรารู้เท่าทันสิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรม 

เพราะสถาปัตยกรรมมใิช่วัตถทุีล่อยพ้นจากสงัคมทีแ่วดล้อมตวัมันอยู่ ดังน้ัน สถาปัตยกรรมใด ๆ ก็ตามจงึล้วน

มีมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งและแนบแน่นเกินกว่าที่สถาปนิกผู้ออกแบบ

จะรู้ตัวหรือควบคุมได้ ซ่ึงมิติน้ีคือประเด็นส�าคัญหนึ่งท่ีวงการการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมที่ส่งผ่านวัตถุสิ่งของ

ให้ความสนใจ และโดยส่วนตัวผู้เขียนก็คิดว่าวิธีการนี้ช่วยให้เราเข้าใจปรากฏการณ์สถาปัตยกรรมไทยกับ

การเมืองร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น เพราะกระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์การเมืองของไทยนั้นมีลักษณะแอบซ่อน

และท�าตัวเองแนบเนียนอยู่ฉากหลังผ่านพิธีกรรมและวัตถุสิ่งของทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างซับซ้อน ดังนั้น

วิธีการที่นี้จึงช่วยเผยการท�างานของชุดอุดมการณ์ต่าง ๆ เบื้องหลังงานสถาปัตยกรรมได้อย่างมีพลัง 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.1.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1 เร่ืองที่ 15.1.2
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15-18 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 15.1.3  กรณีศึกษา: อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

พื้นที่ก่อสร้างรัฐสภาใหม่ต้ังอยู่บนถนนทหาร (ที่เกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร) มีรูปที่ดิน

เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูติดริมแม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นฝั่งตะวันตก มีถนน 2 เส้นขนาบด้านเหนือและ

ตะวันออก ถนนด้านทิศเหนือคือถนนทหาร ส่วนด้านทิศตะวันออกติดกับถนนสามเสนยาวประมาณ 250 

เมตร ซึ่งด้านนี้จะเป็นถนนหลักด้านหน้าของโครงการ ส่วนพื้นที่ด้านทิศใต้ติดกับที่ดินเอกชน รวมพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ 122 ไร่ ผู้ออกแบบตั้งชื่อว่า “สัปปายะสภาสถาน” ซึ่งหมายถึงสถานที่ประกอบกรรมดี โดย

มีแนวความคิดในการออกแบบคือ การสถาปนาเขาพระสุเมรุตามคติไตรภูมิขึ้นในสังคมไทยใหม่ สถาปนิก

อธิบายที่มาของแนวคิดว่ามาจากการตั้งโจทย์โครงการเอาไว้ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 15.2 สัปปายะสภาสถาน 
ที่มา: http://www.asa.or.th/?q=node/99415

“.....1. ท�าอย่างไรให้งานสถาปัตยกรรมรัฐสภาใหม่แห่งน้ี ที่นอกเหนือจากการตอบสนอง

ประโยชน์ใช้สอยและเทคนิคอย่างดียิ่งแล้ว ยังจะต้องท�าหน้าที่สูงสุดให้บรรลุ คือ ความมีพลังที่จะเป็น

ศูนย์รวมจิตใจที่สามารถพลิกฟื้นจิตวิญญาณของคนในชาติ เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้สังคมไทย

สามารถข้ามพ้นวิกฤตทางจิตวิญญาณที่รุนแรงที่สุด คือ “วิกฤติทางศีลธรรม” ได้

2. ท�าอย่างไรงานสถาปัตยกรรมรัฐสภาแห่งใหม่นี้ จึงจะมีอัตลักษณ์เป็นไทยทั้งรูปแบบและ

เนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายไม่ต้องตีความ ไม่ว่าผู้ที่ได้สัมผัสนั้นจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นชนชั้นน�า 

ปัญญาชน หรือชาวบ้านทั่วไป สามารถเป็นสัญญลักษณ์ที่โดดเด่นของแผ่นดิน เป็นจุดหมายปลายทาง

ที่ส�าคัญของโลก 
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3. ท�าอย่างไรงานสถาปัตยกรรมรัฐสภาใหม่แห่งนี้ จึงจะสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างรัฐกับ

ประชาชนได้

4. ท�าอย่างไรงานสถาปัตยกรรมรัฐสภาใหม่แห่งนี้ จะเป็นเงื่อนไขให้เกิดการเคลื่อนไหว เพื่อ

การ “เรียนรู้ครั้งใหม่” ขึ้นในสังคมไทย เป็นวาทะกรรมแห่งชาติอย่างกว้างขวาง เป็นกระบวนการสร้าง

คุณค่าและส�านึกของการร่วมคิดร่วมสร้างของคนไทยทั้งชาติ ในการสถาปนารัฐสภาแห่งใหม่นี้.....”16 

จากค�าถามข้างต้น สถาปนิกได้ท�าการค้นหาวิธีการออกแบบเพื่อจะตอบค�าถามดังกล่าว ซึ่งสถาปนิก

ได้พบว่า “คติไตรภูมิ” และ “เขาพระสุเมรุ” เป็นภูมิปัญญาที่สูงสุด เป็นค�าตอบท่ีสามารถตอบโจทย์ทั้งหมด

ได้ จากนั้นสถาปนิกก็ตีความแนวความคิดดังกล่าวออกเป็น อุดมคติ 5 เรื่องคือ ชาติ ศาสนา/ศีลธรรม  

สติปัญญา พระมหากษัตริย์ และประชาชน17 ซ่ึงอุดมคติทั้ง 5 จะถูกแปรออกมาเป็นพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ใน

ทางสถาปัตยกรรม

โถงติดต่อท่ัวไป

ท่าเทียบเรือ ลิฟท์ ส.ส. สวน

ลิฟท์ส่วนพระองค์และ

ลิฟท์บุคคลส�าคัญ
ลิฟท์ ส.ว. และ

ข้าราชการ ส.ว.
ท่าเทียบเรือ ลิฟท์ส่วนสัมมนา

สวน

ลิฟท์ข้าราชการ ส.ส.

ทางออกด้านถนนทหาร

โถงธุรการ
ท่ีแถลงข่าวเป็นทางการ

ลานประชาธิปไตย

ทางเข้าด้านถนนทหาร

ทางเข้าด้านถนนสามเสน

ลานประชาชน

สถานีรถไฟฟ้า

ลิฟท์ท่ัวไป

ทางเข้าประชาชน

และพิธีการส�าคัญ สนามรัฐสภา

ลิฟท์ประชาชน

สวน

ภาพที่ 15.3 ผังบริเวณสัปปายะสภาสถาน 
ที่มา: http://www.asa.or.th/?q=node/99415

16 ดูรายละเอียดใน “แบบผู้ชนะการประกวดการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขั้นตอนที่ 2 จ�านวน 5 ราย” สมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ Retricved from http://www.asa.or.th/?q=node/99415 
17 เพิ่งอ้าง. 
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15-20 การวิเคราะห์การเมือง

ผลของการตีความและออกแบบไปในทิศทางข้างต้น สัปปายะสภาสถานจะกลายเป็น “มณฑล

ศักดิ์สิทธิ์” เป็น “สภาแห่งศีลธรรม” ที่จะน�าบ้านเมืองไปสู่ภาวะ “บังอบายเบิกฟ้า ฝีกฟื้นใจเมือง” และ 

ผ่านพ้นวิกฤตทางศีลธรรมได้18

สถาปนิกวางผังอาคารทั้งหมดในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านยาวของอาคารขนานไปกับแนวแม่น�้า

เจ้าพระยา โดยเปิดพื้นที่ลานโล่งขนาดใหญ่เอาไว้ด้านหน้าในส่วนที่ติดถนนสามเสน ทางเข้าหลักของโครงการ

คือถนนสามเสน สถาปนิกออกแบบแนวถนนเป็นแกนพุ่งตรงจากก่ึงกลางพื้นที่ก่อสร้างด้านถนนสามเสน  

แนวแกนนี้คือแนวแกนหลักของอาคาร จะใช้เป็นทางเข้าประชาชนและทางเข้าในกรณีมีพิธีการส�าคัญเท่านั้น 

แนวแกนนี้จะพาดผ่าน อนุสาวรีย์รัชกาลท่ี 7 และกลุ่มอาคารประธาน19

ส่วนถนนทหารด้านข้างจะออกแบบให้มีแนวแกนรองวิ่งพาดผ่านตัวอาคาร ถนนด้านนี้จะเปิดทาง

เข้าเอาไว้สองช่อง อ่านจากแบบสถาปัตยกรรมแล้ว พื้นท่ีด้านนี้น่าจะเป็นด้านที่มีการเข้าออกและใช้งานจริง

มากที่สุด เพราะมีการวางต�าแหน่งกิจกรรมเอาไว้สัมพันธ์กับทางเข้าด้านนี้ค่อนข้างมาก อาทิ ลานประชาชน 

ลานประชาธิปไตย ที่แถลงข่าว และโถงธุรการ เป็นต้น 

อาคาร ณ ต�าแหน่งกึ่งกลางที่ซึ่งแนวแกนหลักและแนวแกนรองมาตัดกัน ถูกก�าหนดไว้ให้เป็นเขา

พระสุเมรุ เป็นส่วนที่สถาปนิกเรียกว่า “แกนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปัญญา ประชาชน” เมื่ออ่านแบบ

ทางรูปตัดตามยาวของอาคาร จะเห็นการจัดวางต�าแหน่งกิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นแกนเขาพระสุเมรุ 

ดังต่อไปนี้

ยอดสุดของอาคารออกแบบให้เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบจารีต ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงมณฑป ซึ่ง

ภายในมณฑปด้านบนจะประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช ถัดลงมาเป็นโถงพระราชพิธีที่สื่อความหมายถึง

สถาบันพระมหากษัตริย์ โถงน้ีจะใช้ในงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแทนที่พระที่น่ังอนันตสมาคม 

ตัวมณฑปจะออกแบบให้มีการทิ้งที่ว่างเป็นสระน�้าโดยรอบ และมีอาคารล้อมอยู่รอบนอกเป็น 

รูปทรงอาคารสี่เหลี่ยมแบบสมัยใหม่ ท�าหน้าที่ในเชิงสัญลักษณ์คล้ายระเบียงคตในงานสถาปัตยกรรมทาง

ศาสนาแบบจารีต ภายในระเบียงคตก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์ชาติไทย 

ส่วนยอดที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี เปรียบได้ดั่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุ

อาคารส่วนที่ถัดลงมา เปรียบได้เป็นเชิงเขาพระสุเมรุ ซึ่งจะถูกก�าหนดให้เป็นห้องท�างานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องกับ ส.ส. และ ส.ว. โดยพื้นที่ส่วนตรงกลางของเชิงเขาพระสุเมรุน้ีจะเปิดให้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่

สูงหลายชั้น เพ่ือจะใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตย ดาดฟ้าอาคารในส่วนนี้ทั้งหมดจะท�าเป็นสวนและ 

ปลูกต้นมะกอก เพื่อสื่อความหมายถึงกรุงเทพฯ (อันเป็นที่ตั้งรัฐสภา) ที่เดิมมีช่ือว่า “เมืองบางกอก” ใน 

ขณะเดียวกัน เมื่อมองจากภายนอก เราก็จะเห็นอาคารส่วนน้ีถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ซึ่งจะสอดรับกับ 

การท�าหน้าที่ในทางสัญลักษณ์เป็นเชิงเขาพระสุเมร ุ

18  เพิ่งอ้าง. 
19   ความจริงถนนสามเสน สถาปนิกได้ออกแบบให้มีถนนทางเข้าอีกช่องหน่ึง แต่ถนนนั้นเป็นเพียงถนนเอาไว้ส�าหรับสัญจร

เท่านั้น ซึ่งมิได้มีนัยส�าคัญในเชิงสัญลักษณ์แต่อย่างใด  
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ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรและห้องประชุมวุฒิสภาจะถูกแยกออกเป็น 2 ห้อง โดยแต่ละห้องจะ

ถูกจัดวางในต�าแหน่งที่เป็นองค์ประกอบรองแยกออกไปทางด้านข้างซ้ายและขวาของแนวแกนอาคารประธาน 

ห้องประชุมทั้งสองแสดงความหมายทางสัญลักษณ์เป็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่จะโคจรรอบเขาพระสุเมรุ 

สถาปนกิก�าหนดชือ่ห้องทัง้สองให้สอดคล้องกบัการตคีวามน้ีโดยตัง้ชือ่ว่า ห้องพระสรุยัิน และห้องพระจนัทรา 

ถัดออกไปทางด้านข้างของห้องประชุมทั้งสอง จะสร้างข้ึนเป็นตึกรูปร่างเหมือนออฟฟิศสมัยใหม่ทั่วไป เพื่อ

ใช้เป็นส่วนที่ท�างานของ ส.ส. และ ส.ว. 

ภาพที่ 15.5 ภาพห้องประชุมพระสุริยัน (ซ้าย) ส�าหรับ ส.ส. และห้องประชุมพระจันทรา (ขวา) ส�าหรับ ส.ว.
ที่มา: http://www.asa.or.th/?q=node/99415

พ้ืนที่ลานขนาดใหญ่ด้านหน้าอาคารบริเวณที่ติดถนนสามเสน สถาปนิกตั้งใจให้เป็นสนามหลวงแห่ง

ใหม่ของกรุงเทพฯ เป็นที่ว่างส�าคัญระดับชาติใช้รองรับพระราชพิธีส�าคัญของบ้านเมือง รองรับแขกบ้าน 

แขกเมือง และพสกนิกรชาวไทย เช่น งานจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น 

ในส่วนพื้นที่ด้านเหนือในส่วนที่ติดกับถนนทหาร สถาปนิกออกแบบให้เป็นลานกิจกรรม 2 ลานคือ 

ลานประชาชน และลานประชาธิปไตย

สถาปนิกได้ก�าหนดความหมายทางสัญลักษณ์ให้ลานขนาดใหญ่ฝั่งถนนสามเสน (สนามหลวงแห่ง

ใหม่) ลานประชาชน และลานประชาธิปไตยด้านทิศเหนือ เป็นที่ปรากฏตัวของประชาชน เป็นพื้นที่โลกียภูมิ 

เป็นดินแดนสามัญ ในขณะที่พื้นที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาทางด้านทิศตะวันตกของโครงการทั้งหมดถูกก�าหนด

ความหมายให้เป็นดินแดนศักด์ิสิทธิ์ โลกุตรภูมิ เป็นที่ปรากฏตัวของศิลปะวัฒนธรรมของชาติ20

เมื่อได้อ่านแนวคิดและดูแบบทางสถาปัตยกรรม ผู้เขียนเห็นว่าอาคารรัฐสภาแห่งนี้ไม่ได้สะท้อน

หลกัการพ้ืนฐานของระบอบประชาธปิไตย หรอืถ้าจะพดูให้ตรงไปตรงมากว่าน้ันก็คือ ภาษาทางสถาปัตยกรรม

ที่ถูกประกอบสร้างข้ึนมาเป็นอาคารรัฐสภาแห่งนี้ได้แฝงนัยทางอุดมการณ์ที่มีลักษณะขัดแย้งกับอุดมการณ์

ในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้มากมาย ซ่ึงจะกล่าวต่อไป

20 แบบผู้ชนะการประกวดการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ขั้นตอนที่ 2 จ�านวน 5 ราย. อ้างแล้ว. 
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15-23การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ภาษาของการออกแบบสถาปัตยกรรมรัฐสภาแห่งใหม่ ในทางหนึ่ง (คือตัวสถาปนิก) ได้พูดถึงความ

เป็นประชาธิปไตยมากมาย แต่ในความเป็นจริงในเชิงของภาษาสถาปัตยกรรมเองกลับแสดงความหมายแฝง

ที่มีนัยตรงข้ามกับหลักการประชาธิปไตย จนเราอาจพูดได้ว่า เสียงของสถาปนิกกับสถาปัตยกรรม 

วิ่งสวนทางกัน แต่ที่น่าแปลกก็คือมันสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่ไม่มีใครรู้สึกว่าขัดแย้งกัน ผู้เขียนเชื่อว่า 

แม้แต่ตัวสถาปนิกเองก็ไม่ได้ตระหนักรู้ในนัยของความขัดแย้งดังกล่าวเลยแม้แต่น้อย ที่เป็นเช่นน้ันก็เพราะ 

ความขัดแย้งทางอุดมการณ์นี้ถูกกลบเกลื่อนไว้ด้วยมายาคติบางอย่างที่บ่มเพาะและซึมลึกอยู่ในสังคมไทย

มาอย่างยาวนาน ซ่ึงอาจจะเรียกมันอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า “ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ” หรือถ้าจะให้เหมาะกับ

บรรยากาศสังคมไทยช่วง 3-4 ปีน้ีก็ต้องเรียกว่า “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข” 

ที่มีลักษณะส�าคัญประการหน่ึงคือ อาการโหยหาพลังทางศีลธรรมที่มากจนสุดโต่ง 

มายาคตินี้เองที่ท�าหน้าที่เป็นตัวประสานกลบเกลื่อนความคิดที่ขัดแย้งกันสองชุดให้สามารถอยู่ด้วย

กันได้ เอื้อให้ภาษาสถาปัตยกรรมของรัฐสภาแห่งใหม่สามารถเข้าใจได้และแลดูเป็นธรรมชาติจนสามารถ 

รับรู้มันได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามีความขัดแย้งในเชิงตรรกะเหตุผล

การออกแบบรัฐสภาใหม่ให้เป็นดั่งเขาพระสุเมรุตามคติไตรภูมิ และความต้องการที่จะให้รัฐสภาเป็น

ดั่งมณฑลศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัปปายะสถาน และเป็นสภาแห่งศีลธรรมที่จะน�าบ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตนั้น ได้ถูก

มายาคติว่าด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท�าให้ตัวมันกลายเป็นแนวคิดที่ดูอย่าง 

ผิวเผินแล้วเป็นเรื่องน่ารับฟัง ฟังผ่าน ๆ ก็ดูไม่ขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้า

สบืสาวและร้ือค้นลงไปในความหมายทีแ่ฝงอยูใ่นภาษาทางสถาปัตยกรรม ย่อมพบความจรงิทีไ่ม่อาจปฏิเสธว่า 

คติไตรภูมิเป็นระบบความเชื่อแบบจารีตที่หากมองในแง่ของการเป็นระบบคิดทางการเมืองแล้ว คือแนวคิด

ที่รองรับความคิดในการแบ่งมนุษย์ออกเป็นระดับชั้นสูงต�่า มนุษย์แต่ละคนมิได้มีความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม ความแตกต่างทางชนชั้นดังกล่าวจะถูกก�าหนดโดยอาศัยข้ออ้างทางศีลธรรมและ 

บุญญาบารมีที่แต่ละคนได้ส่ังสมมาในอดีตชาติ 

การขึ้นสู่อ�านาจทางการเมืองในรัฐแบบจารีตเช่นนี้ ผู้ปกครองจะอ้างอิงว่าตนเองเป็นผู้มีบุญ เป็น 

ผู้มีศีลธรรมสูง และเชื่อมโยงสถานะตนเองเป็นเสมือนพระอินทร์ (รวมถึงเทพองค์อื่น ๆ ด้วย) เทพผู้อุปถัมภ์

พระพุทธศาสนา และเป็นผู้ปกครองใหญ่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนยอดเขาพระสุเมรุตามระบบความเช่ือ

ในไตรภูมิ การอ้างอิงดังกล่าวเป็นไปเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมือง และเป็นระเบียบวิธีปกติในการ

ขึ้นสู่อ�านาจของกษัตริย์ในรัฐแบบจารีตทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้21 

งานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกษัตริย์ในรัฐแบบจารีตเช่นนี้ก็จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ออกแบบโดยจ�าลององค์ประกอบของเขาพระสุเมรุตามคติไตรภูมิ เพื่อเป็นการสะท้อนอุดมการณ์ทางการ

เมืองแบบนี้ การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ของรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 

2325 เป็นตัวอย่างที่ดีของการอ้างอิงหลักการดังกล่าว22

21 Robert Heine-Geldern. (1956). Conceptions of state and kingship in Southeast Asia. Ithaca, NY:  

Cornell University. pp. 1-3. 
22 ชาตรี ประกิตนนทการ. (2552). คติพระอินทร์สมัยรัชกาลที่ 1: อุดมการณ์รัฐ พุทธศาสนา และสถาปัตยกรรม.  

ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 (เมษายน 2552). น. 78-99. 
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15-24 การวิเคราะห์การเมือง

แต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ความชอบธรรมทางอ�านาจมิได้อิงอาศัยการอ้างบุญญา

บารมแีต่ชาตปิางก่อนหรอืการอ้างศลีธรรมทางศาสนาได้อีกต่อไป เพราะในระบบสงัคมสมัยใหม่เป็นทีย่อมรบั

โดยทั่วไปว่า เราควรแยกการปกครองรัฐออกจากเรื่องของศาสนาและศีลธรรม เพราะเรื่องศีลธรรมที่น�ามา

ใช้อ้างกันในสังคมจารีตแทบทั้งโลก ก็มักจะกลายเป็นเร่ืองจอมปลอมและถูกใช้เป็นเพียงเครื่องมือทาง 

การเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ ของกลุ่มอภิสิทธิ์ชนในสังคมที่ชอบอ้างศีลธรรมแบบมือถือสากปากถือศีล

เพื่อรักษาอ�านาจของตนเองทั้งสิ้น 

ประวัติศาสตร์โลกได้ให้บทเรียนเอาไว้มากมายแล้วว่า มนุษย์ที่อาศัยศีลธรรมเป็นฉากบังหน้าใน

การได้มาซึ่งอ�านาจ แล้วก็ปิดกั้นความคิดเสรีภาพ กดขี่ขูดรีดแรงงานและทรัพยากรจากราษฎรอย่างล้นเกิน 

ในนามของพระเจ้า การฆ่าคนที่มีความเห็นแตกต่าง การกดคนลงเป็นไพร่ทาส ทั้งหมดน้ีล้วนอาศัยมายาคติ

เก่ียวกับบุญญาบารมีแล้วก็อ้างศีลธรรมที่สูงส่งกว่าทั้งสิ้น ซึ่งมีประจักพยานมากมายในหน้าประวัติศาสตร์ 

นี่เป็นมุมมืด เป็นส่ิงอัปลักษณ์อีกด้านของส่ิงที่เรียกว่าศีลธรรมที่ถูกน�ามาใช้ในมิติทางการเมือง

แน่นอนว่า ศาสนาและศีลธรรมโดยตัวของมันเองไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีหรือน่ารังเกียจ แต่ประเด็นก็คือ

เมื่อน�ามาใช้ในทางการเมืองเพื่ออ้างการได้มาซึ่งอ�านาจปกครอง ใครเล่าจะเป็นผู้ชี้ว่าใครมีศีลธรรมและใคร

ไม่มี และสังคมจะตรวจสอบกระบวนการชี้น้ิวว่าคนนั้นดีคนนี้เลวได้อย่างไร ในเม่ือมนุษย์ทุกคนก็ล้วนแต่มี

ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีอะไรสามารถยืนยันว่าเขาหรือเธอผู้อ้างว่าตัวเองมีศีลธรรมจะไม่ใช้ศีลธรรมเพื่อ

ผลประโยชน์ของตวัเอง ทีส่�าคญัยิง่ไปกว่าคอื ความซับซ้อนของสงัคมสมยัใหม่ได้ไปไกลเกนิกว่าการแก้ปัญหา

โดยใช้แต่เพียงข้ออ้างทางศีลธรรมทางศาสนาแล้ว มิฉะน้ันท�าไมสังคมไทยไม่ไปนิมนต์พระสังฆราชมาเป็น

นายกรัฐมนตรีหรือให้มหาเถรสมาคมมาเป็นคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศ 

รัฐสมัยใหม่ในระบอบประชาธิปไตยตระหนักถึงประเด็นเหล่าน้ี ดังน้ันจึงออกแบบระบบการเมืองที่

แยกรัฐออกจากศาสนา มนุษย์ทุกคนที่ขึ้นมามีอ�านาจจะต้องพร้อมถูกตรวจสอบและถ่วงดุลจากผู้อื่นได้เสมอ

ไม่ว่าจะอ้างว่าตัวเองมีศีลธรรมสูงส่งแค่ไหนก็ตาม ศาสนาและศีลธรรมจะถูกปล่อยให้เป็นความเชื่อของ

ปัจเจกบุคคลที่รัฐให้อิสระอย่างเต็มที่แต่จะไม่โยงมาเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งอ�านาจทางการปกครอง

ด้วยเหตุนี้ เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาการออกแบบอาคารรัฐสภาใหม่ การใช้สัญลักษณ์เขาพระสุเมรุ

ตามคติไตรภูมิ ที่พ่วงเอาความหมายระดับวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับระบบการปกครองที่มีหลักการพื้นฐานที่

ยอมรับความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์และใช้ศีลธรรมเป็นตัวก�าหนดการได้มาซึ่งอ�านาจ (ซึ่งตรงข้าม

กับหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย) มาใช้ในการออกแบบอาคารรัฐสภาจึงเป็นความขัดแย้งในตัว

ของมันเอง เป็นการใช้ระบบสัญลักษณ์ท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนกับสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอ�านาจอ�านาจ

อธิปไตยในระบอบประชาธิปไตย 

ไม่มีทางเลยที่ “รูปสัญญะ” เขาพระสุเมรุเมื่อน�ามันมาปรากฏในสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจ

ทางการเมืองแล้ว ตัวมันจะไม่แสดงความหมายแฝงที่ฝังตัวอยู่ในองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมออกมา 

ประเด็นก็คือ อะไรท่ีเป็นปัจจัยท�าให้การใช้ภาษาสถาปัตยกรรมที่ขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตย

ปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมรัฐสภาแห่งน้ีได้ ค�าตอบก็คือ มายาคติว่าด้วยการโหยหาพลังอ�านาจทางศีลธรรม

เพื่อมาถ่วงดุลอ�านาจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นมายาคติที่แพร่กระจายอยู่ในสังคม 
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15-25การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

การเมอืงไทยในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา โดยเฉพาะหลงัเหตกุารณ์รฐัประหาร 19 กันยายน 2549 ซึง่โดยส่วนตวัผม

คิดว่าเป็นแรงผลักในเชิงอุดมการณ์ส�าคัญที่เอื้อให้การออกแบบรัฐสภาแห่งนี้มีรูปร่างเป็นไปได้ถึงขนาดนี้

ผู้เขียนตระหนักดีว่า การให้ความส�าคัญกับเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 มากเช่นนี ้

ย่อมท�าให้ละเลยมิติทางประวัติศาสตร์ที่อุดมการณ์ดังกล่าวได้บ่มเพาะและท�างานมาอย่างยาวนานในสังคม

ไทย แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์รัฐประหารครั้งนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่พอจะใช้เป็นหมุดหมายใน 

การอธิบายงานสถาปัตยกรรมชิ้นน้ีได้

เกษียร เตชะพีระ พูดถึงแนวโน้มการเมืองไทยหลังรัฐประหารเอาไว้ว่า

“.....โดยแก่นแท้แล้ว รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็นรัฐประหารเพื่อราชบัลลังก์.....

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ก่อรัฐประหารข้ึนก็เพื่อปฏิรูปประชาธิปไตยไทยไปในลักษณะวิถีทางที่จะท�าให้มัน

ปลอดภยัส�าหรบัสถาบันกษัตรย์ิจากการท้าทายด้วยอ�านาจน�าทางการเมืองของกลุ่มทนุใหญ่.....กล่าวคือ 

ในด้านหน่ึง พวกเขาพยายามรื้อฟื้นโครงสร้างอ�านาจที่เหลื่อมล�้าลดหล่ันเป็นล�าดับชั้นกลับมาใหม่ใน

การเมืองไทย อันเป็นความไม่เสมอภาคทางอ�านาจที่ตั้งอยู่บนอุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทยโสดหน่ึง กับ 

คติที่ถือว่าชนชั้นน�าเป็นคนดีมีศีลธรรมอีกโสตหน่ึง.....พูดง่าย ๆ ก็คือ คนไทยไม่ควรมีอ�านาจเท่ากัน 

คนไทยบางคนควรมีอ�านาจมากกว่าคนไทยคนอื่น เพราะพวกเขามีความเป็นไทยมากกว่าและเป็นคน

ดีมีศีลธรรมยิ่งกว่าคนไทยคนอื่น.....”23

ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร (โดยข้อเท็จจริงแล้วก่อนรัฐประหารนานพอสมควร) ความคิดในการ

ต้องการคนดีมีศีลธรรมเพ่ือมาถ่วงอ�านาจน�าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นกระแสที่เด่นชัดมาก  

ศลีธรรมเปรยีบเสมอืนยาสามญัประจ�าบ้านทีเ่ชือ่ว่าจะรกัษาได้ทกุโรค ตัง้แต่นักเรยีนตกีนั ยาเสพตดิ อบุตัเิหตุ

ทางรถยนต์ การพนัน ฯลฯ และแน่นอนรวมไปถึงปัญหาทางการเมืองด้วย 

อดีตประธานรัฐสภาท่านหน่ึงถึงกับให้สัมภาษณ์ว่า

“.....การอ้างว่าสภาผู้แทนราษฎรคือ สัญลักษณ์ของประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องไม่จริง เพราะ

ที่มาของตัวแทนเหล่าน้ันไม่ได้เกิดจากประชาธิปไตย แต่เกิดจากการใช้เงิน อ�านาจและการโกงเพื่อเข้า

มานั่งในสภาฯ.....หากจะสังคายนาประเทศก็คงต้องงดการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ไม่ได้ยกเลิกทั้ง

ฉบบั บางมาตราต้องพิจารณาเป็นกตกิาของแต่ละเรือ่ง ทัง้ในเรือ่งของคณะรฐัมนตร ีรฐัสภา และส�าหรบั

กรณีที่หลายฝ่ายมองว่ารัฐบาลแห่งชาติจะแก้ปัญหาประเทศได้นั้น ตนมองว่าหากมีกติกาให้ทุกพรรค

ร่วมกันเป็นรัฐบาลในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยไม่ต้องมีฝ่ายค้าน แนวคิดนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ดีอะไรขึ้นมา 

แต่หากดึงเอาคนดีที่ต้องการสังคายนาประเทศทั้งประเทศมาร่วมกัน มาร่วมกันคิด ร่วมกันท�า โดยไม่

ค�านงึว่าคนนัน้จะเป็นนกัการเมอืงหรอืไม่ กจ็ะได้รฐับาลคนดีแห่งชาต ิมาหาทางออกให้กับประเทศ.....”24

23 เกษียร เตชะพีระ. รัฐประหารกับประชาธิปไตยไทย. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (บรรณาธิการ). (2550). กรุงเทพฯ: มูลนิธิต�ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. น. 22-26. 
24 อาทิตย์ เสนอตั้งรัฐบาลคนดีแห่งชาติ งด รธน.บางมาตรา สังคายนาประเทศ. ASTV ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 5 

กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.15, จาก http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9530000016722 
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15-26 การวิเคราะห์การเมือง

แม้แต่ในวงการศึกษากเ็กดิกระแสหนัมาเน้นเรือ่งศลีธรรมมากกว่าความรู ้ เพราะมายาคติ เก่งแต่โกง

ไม่มีประโยชน์ ขอโง่แต่เป็นคนดียังจะดีเสียกว่า ส่วนในวงการศิลปะเองก็สนองรับกับมายาคตินี้เป็นอย่างดี 

ดังท่ีมีกลุ ่มสถาปนิกใหญ่ในสังคมไทยคิดท�าโครงการเขียนภาพไตรภูมิสมัยรัชกาลที่ 9 ขึ้นใหม่อย่าง 

เอกเกริก เพื่อแสดงถึงถึงศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้สังคมส�านึกถึงบาปบุญคุณโทษ หันกลับมาตั้งม่ัน

ในคุณธรรมความด2ี5 หรือในกรณีการประกวดแบบอาคารรัฐสภาเองก็ตาม มิใช่เพียงแค่สัปปายะสภาสถาน

เท่านั้นที่น�าเอาศีลธรรมมาใช้ในการออกแบบ หากพิจารณาแบบประกวดอาคารรัฐสภาที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม 

พิจารณาภาษาในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม จะพบลักษณะร่วมของมายาคติแบบเดียวกันนี้ เพียงแต่

จะไม่สุดโต่งมากเท่าสัปปายะสภาสถานเท่าน้ัน

การปรากฏตัวของมายาคติว่าด้วยศีลธรรมข้างต้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้สถาปนาตัวมันเองจน

กลายเป็นสัจจะความจริง เป็นสิ่งธรรมชาติ เป็นเรื่องธรรมดา เป็นอากาศที่เราหายใจ ไม่จ�าเป็นต้องตั้งค�าถาม

ว่ามีอุดมการณ์อะไรซุกซ่อนหรือแฝงอยู่หรือไม่ ในทางการเมือง มายาคติดังกล่าวน�าไปสู่การหันไปพึ่งพา 

พระราชอ�านาจของกษัตริย์ในฐานะที่เป็นสถาบันทางศีลธรรมที่ส�าคัญ โดยหวังว่าจะช่วยในการถ่วงดุล 

นักการเมืองที่ถูกมองว่าล้วนแล้วแต่ขี้ฉ้อ 

ทั้งหมดนี้เป็นพลังเชิงอุดมการณ์ที่ท�างานอยู่เบื้องหลังการออกแบบสถาปัตยกรรมรัฐสภาแห่งใหม่ 

โดยที่สถาปนิกไม่ตระหนักถึงอย่างรอบคอบ จึงไม่แปลกที่สถาปนิกเลือกที่จะฉวยใช้คติไตรภูมิและเขา

พระสุเมรุซึ่งเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบจารีตที่เล่นกับเรื่องศีลธรรม มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการ

ออกแบบ จึงไม่แปลกใจที่แกนประธานของอาคารรัฐสภาจึงเต็มไปด้วยรูปสัญญะทางศาสนา (มณฑป  

ระเบียงคต และพระสยามเทวธิราช) และพื้นที่ที่แสดงพระราชอ�านาจของกษัตริย์ (โถงพระราชพิธีและ

อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 7) แทนที่จะเป็นพื้นที่ในการแสดงอ�านาจของประชาชน

เมือ่สปัปายะสภาสถานมุง่เน้นไปทีก่ารแสดงอ�านาจของกลุม่พลงัทางศลีธรรมมากกว่าทีจ่ะเป็นอ�านาจ

ของประชาชน เราก็ควรลองมาพิจารณาดูภาษาของการออกแบบพื้นที่แห่งอ�านาจของประชาชนดูว่ามีลักษณะ

เช่นไร และที่ส�าคัญมันขัดแย้งกับค�าพูดของสถาปนิกอย่างไร กล่าวอย่างรวบรัด ในขณะที่สถาปนิกพูดเน้น

ถึงความส�าคัญของประชาชนในการออกแบบรัฐสภาใหม่มากเหลือเกิน แต่ภาษาสถาปัตยกรรมกลับแสดงให้

เห็นถึงความส�าคัญและสัญลักษณ์แห่งอ�านาจของประชาชนค่อนข้างน้อย 

ตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างแรกคือ การออกแบบต�าแหน่งที่ตั้งของห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เกือบทุกแห่งในโลก (ที่มิได้เป็นการปรับปรุงอาคารเก่ามาใช้

เป็นรัฐสภา) จะจัดวางต�าแหน่งห้องประชุมรัฐสภาเอาไว้ที่ศูนย์กลางของแนวแกนของผังและอาคาร แต่ใน

กรณีสัปปายะสภาสถานกลับออกแบบให้ห้องประชุมรัฐสภาแยกออกเป็น 2 ห้องคือ ห้องประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรและห้องประชุมวุฒิสภา โดยจัดวางต�าแหน่งอยู่ในแนวแกนรองมิใช่แนวแกนประธานของอาคาร

25 ภาพย่ิงใหญ่วาดถวายในหลวง ไตรภูมิ บนผ้าใบสูง 16 เมตร. ไทยโสต์. สืบค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2553, จาก http://

www.thaipost.net/x-cite/201109/13798  
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15-27การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

การออกแบบเช่นนี้เป็นการบอกอยู่ในตัวมันเองถึงการไม่ให้ความส�าคัญกับห้องประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การไม่ให้ความส�าคัญกับพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอ�านาจของประชาชนใน 

ระบอบประชาธิปไตยน่ันเอง อาจเกิดค�าถามว่า เพียงแค่การจัดวางห้องประชุมสภาเยื้องไปอยู่แนวแกนรอง  

จะสามารถแสดงนัยทางอ�านาจที่ถูกลดทอนลงได้ขนาดนั้นจริงหรือไม่ ค�าตอบของค�าถามนี้ ผู้เขียนขอให้ลอง

พจิารณางานสถาปัตยกรรมในประวตัศิาสตร์ทัว่โลกทีแ่สดงถงึอ�านาจดเูป็นตวัเปรยีบเทยีบ งานสถาปัตยกรรม

ที่แสดงถึงอ�านาจทั้งหลายในโลกนี้ส่วนใหญ่มักน�าเสนอการออกแบบแผนผังอาคารให้มีแนวแกนที่โดดเด่น

ชัดเจน และจัดวางองค์ประกอบโดยรอบแนวแกนนี้ในลักษณะสมมาตร เช่น ปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมร 

สุสานกษัตริย์อิยิปต์โบราณ วิหารโรมัน ฯลฯ โดยพื้นท่ีที่แสดงถึงอ�านาจสูงสุดจะถูกจัดวางอยู่ในแนวแกน

ศูนย์กลางเสมอ กรณีพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการออกแบบในลักษณะนี้ อาคาร

ที่เป็นท้องพระโรงที่จักรพรรดิจะเสด็จว่าราชการจะถูกออกแบบไว้อย่างสง่างามตรงก่ึงกลางของแนวแกน  

มีแนวทางเดินท่ีพุ่งยาวเข้าไปหา บันไดทางขึ้นจะถูกแยกออกเป็น 3 ทาง ทางตรงกลางคือทางเดินมังกรที่จะ

สงวนไว้เป็นทางเสด็จของจักรพรรรดิเท่าน้ัน เป็นต้น26

ต�าแหน่งอาคารที่วางอยู่ตรงศูนย์กลางของแนวแกนประธาน คือภาษาทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงถึง

อ�านาจ พื้นที่อะไรที่ถูกจัดวางอยู่ตรงนี้คือพ้ืนที่ที่ได้รับความส�าคัญมากที่สุด ดังนั้น การที่ห้องประชุม 

สภาผู้แทนราษฎรมิได้อยู่ในต�าแหน่งดังกล่าว จึงเป็นการบอกอย่างชัดเจนด้วยภาษาสถาปัตยกรรมว่า ห้อง

ประชุมสภาฯ มิใช่ส่วนที่ส�าคัญและมีอ�านาจมากที่สุดของอาคารรัฐสภาแห่งน้ี และแน่นอนย่อมสะท้อนให้เห็น

ถึงการไม่ให้ความส�าคัญแก่อ�านาจของประชาชนตามไปด้วย ห้องประชุมทั้งสองมีค่าแค่เพียงพระอาทิตย์และ

พระจันทร์ที่โคจรรอบเขาพระสุเมรุ

 ลานประชาชน และลานประชาธปิไตย มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ ถอืสถาปนกิตัง้ชือ่อย่างให้มคีวามส�าคญั

และเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง แต่หากพิจารณากลับไปดูที่แผนผังการออกแบบ จะพบว่า ลาน

ทั้งสองถูกวางเอาไว้ในต�าแหน่งชายขอบท่ีเหลือของผังทางด้านทิศตะวันออก อีกทั้งยังมีพื้นที่ขนาดเล็กมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งลานประชาชน ซึ่งภาษาในการออกแบบท�าให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงเศษเหลือของพื้นที่ 

ในโรงเรียนสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่พื้นที่แบบที่เป็นลานประชาชนในสัปปายะสภาสถานน้ีจัดวางเป็นต�าแหน่ง

พวกห้องเครื่องต่าง ๆ หรือไม่ก็ปลูกต้นไม้ให้เต็มพ้ืนที่เท่านั้น มิใช่พื้นที่ที่จะเอามาออกแบบเป็นกิจกรรม 

ที่ส�าคัญของประชาชนแต่อย่างใด 

ส่วนลานสนามหน้าอาคารซึ่งสถาปนิกระบุว่าจะให้เป็นสนามหลวงแห่งใหม่นั้น ภาษาของการ

ออกแบบที่ค่อนข้างดูเป็นทางการและองค์ประกอบแวดล้อมต่าง ๆ เช่น มีแนวถนนและลานอนุสาวรีย์รัชกาล

ที่ 7 ที่เป็นเส้นทางหลักพาดผ่านกลางลาน การออกแบบให้มีคูน�้าล้อมรอบลานทุกด้าน จนท�าให้คนทั่วไปไม่

สามารถเดินเข้าไปได้จากริมถนนอย่างอิสระ คนที่อยากไปใช้งานจะต้องเดินไปเข้าทางถนนแกนประธานหน้า

อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ที่ค่อนข้างเป็นแนวแกนแบบราชการเอามาก ๆ เท่านั้น แบบนี้จะเป็นไวยากรณ์ทาง

สถาปัตยกรรมที่เอื้อต่อการเข้ามาใช้งานของประชาชนทั่วไปได้อย่างไร ขอให้นึกเปรียบกับพื้นที่สาธารณะ 

 
26 Lisa Findley. (2005). Building Change: Architecture, Politics and Cultural Agency. London: Routledge. 

pp. 9-11. 
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15-28 การวิเคราะห์การเมือง

ที่เราสามารถเดินเข้าถึงได้อย่างอิสระจากทุกทิศทุกทาง เราย่อมสามารถเข้าใจนัยดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น  

เพราะฉะน้ันสนามหน้าอาคารรฐัสภาจงึท�าหน้าทีเ่ป็นเพยีงลานโล่งเพือ่ให้ตวัอาคารดโูดดเด่นตามรูปสญัลกัษณ์

เขาพระสุเมรุเสียมากกว่าที่จะท�าหน้าที่รับใช้การใช้งานของประชาชนอย่างเต็มที่และแท้จริง 

ผู้เขียนอยากเปรียบเทียบกับรัฐสภาเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลิน (Reichstag) ที่ถูกสร้างใหม่เมื่อ ค.ศ. 

1999 โดยสถาปนิก นอร์แมน ฟอสเตอร์ (Norman Foster) เขาออกแบบสถาปัตยกรรมขึ้นมาเป็นโดมแก้ว

กระจกขนาดใหญ่ ครอบทับส่วนที่เป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งออกแบบโดยกดให้ลงไปอยู่ชั้นล่าง 

ภาพที่ 15.6 รัฐสภาเยอรมนีที่กรุงเบอร์ลิน (Reichstag)
ที่มา:  http://www.girr.org/vacation_diaries/europe_2005/reichstag_dome.jpg

 และ http://knowledge.allianz.com/nopi_downloads/images/3_reichstag_quer.jpg

โดมข้างบนออกแบบทางเดินวนรอบตัวโดม ซึ่งทางเดินนี้ประชาชนทุกเพศทุกวัยยกเว้นนักโทษ 

สามารถเข้าไปเดินได้ ขณะที่เดินไปก็สามารถมองลงมาเห็นการประชุมรัฐสภาได้ มองลงไปเห็นผู้แทนของ 

ตัวเองก�าลังท�าหน้าที่อยู่ ภาษาสถาปัตยกรรมแบบนี้ถือเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงอ�านาจของประชาชนอย่าง

ชัดเจน ประชาชนคือเจ้าของอ�านาจทางการเมืองอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรมากดข่มให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเพียง 

คนต�่าต้อยแต่อย่างใด

ในขณะที่แบบสถาปัตยกรรมรัฐสภาของไทย มีการกล่าวว่าแสดงถึงอ�านาจของประชาชน แต่ตัว

รัฐสภากลับกดข่มประชาชนให้เหลือตัวนิดเดียว ยิ่งหากมองรวมไปกับการให้ค่าในเชิงสัญลักษณ์ของพื้นที่

ลานประชาชนและลานประชาธิปไตยว่าเป็นเพียงที่ปรากฏตัวของประชาชนในระดับโลกียภูมิด้วยแล้ว ยิ่งไม่

ต้องอธิบายก็สามารถจะรับรู้ถึงนัยแฝงขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่า 

ผู้ออกแบบได้มอบศักดิ์ศรีและอ�านาจแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรมชิ้นนี้

ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะวิเคราะห์คือ การใช้ภาษาทางสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับความเป็นไทย  

เป็นที่คาดหมายไว้ได้ล่วงหน้าก่อนการประกวดแบบอยู่แล้วว่า อาคารรัฐสภาใหม่จะต้องถูกก�าหนดให ้

แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างมาก แต่เม่ือมีการประกาศ ข้อก�าหนดในการประกวดแบบ (Term of 
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15-29การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

Reference) อย่างเป็นทางการออกมา พบว่าความต้องการแสวงหาความเป็นไทยทางสถาปัตยกรรมมีลกัษณะ

เข้มข้นกว่าที่คาดไว้

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวดแบบ ขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย แบ่งเกณฑ์การพิจารณา

ออกเป็นสัดส่วนคะแนนดังต่อไปน้ี27

1. แนวความคิดในการวางผังแม่บท ผังบริเวณและภูมิทัศน์ 10  คะแนน

2. การตอบสนองความต้องการ ประโยชน์ใช้สอยและงบประมาณรวมทั้ง

 การจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง 25 คะแนน

3. แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

   ภายในที่มีเอกลักษณ์ 40 คะแนน

4. การอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาส่ิงแวดล้อม 15 คะแนน

5. ประวัติและผลงานของคณะผู้ออกแบบ 10 คะแนน

  รวมคะแนน 100 คะแนน

ขอให้สังเกตข้อ 3. คณะกรรมการตัดสินให้ค่าน�้าหนักกับการสร้างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ไทย

สูงถึงร้อยละ 40 ในขณะที่ค่าน�้าหนักการออกแบบที่สอดรับกับประโยชน์ใช้สอยที่ดีเพียงร้อยละ 25 และ 

สัปปายะสภาสถาน ก็ได้ตอบสนองเกณฑ์การตัดสินนี้อย่างเต็มที่ดังจะเห็นได้จากการระดมรูปสัญญะที่สังคม

ไทยคิดว่ามีความเป็นไทยทางสถาปัตยกรรม บรรจุเข้ามาในการออกแบบอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา ซ่ึง

แน่นอนว่าคือ การน�าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยแบบจารีตโบราณทั้งหลายมาปะติดปะต่อลงไปใน

แบบทางสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผังพ้ืนอาคารบางส่วนโดยใช้ผังแบบอาคารทางศาสนาแบบ

โบราณ การน�าเอามณฑปมาแปะบนยอดอาคาร หรือน�าลายไทยมาประดับตามฝาผนัง เป็นต้น การใช้รูปแบบ

ศลิปะไทยแบบโบราณจนล้นเกนิในลักษณะน้ีสะท้อนให้เหน็ความคดิทีต่ามไม่ทนัความเปลีย่นแปลงทางสงัคม

วัฒนธรรมไทย การหลงยึดติดกับนิยามความเป็นไทยที่คับแคบของวงการสถาปัตยกรรมไทยปัจจุบันและ

จะไม่เป็นผลดีในระยะยาวต่อสังคมไทยเองที่นับวันประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ทวีความส�าคัญ

และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นปัญหาทางการเมืองและสังคมที่ส�าคัญยิ่งปัญหาหนึ่งไปแล้ว กรณี

ปัญหาชายแดนภาคใต้คือรูปธรรมท่ีชัดเจนย่ิงของประเด็นนี้ ที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้น หากความล้าหลังและคับ

แคบในวิธีคิดเรื่องความเป็นไทยน้ีจ�ากัดตัวเองอยู่เพียงสถาปัตยกรรมพื้นฐานทั่วไป ก็อาจจะไม่เป็นประเด็น

จนต้องหยิบยกขึ้นมาเขียน แต่น้ีคือสถาปัตยกรรมรัฐสภาของประเทศไทย ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้น

เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของอ�านาจทางการเมือง ดังนั้นประเด็นเรื่องเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่จะสวมเข้ามาใน

งานสถาปัตยกรรมจึงมีความละเอียดอ่อนมากกว่าสถาปัตยกรรมประเภทอื่น ๆ อย่างเทียบกันไม่ได้ การไม่

ตระหนักถึงประเด็นนี้อย่างรอบคอบเพียงพออาจจะน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในสังคมไทยอย่าง

ที่ไม่น่าให้อภัย

27 ดูรายละเอียดใน ข้อก�าหนดในการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ ขั้นตอนที่ 2 เลขที่ 19/2552. 

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. สืบค้นจาก http://www.asa.or.th/?q=node/99415. 
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15-30 การวิเคราะห์การเมือง

กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาวิธีคิดเรื่องความเป็นไทยที่แฝงอยู่เบื้องภาษาทางสถาปัตยกรรมของ

แบบที่ชนะประกวดรัฐสภาแห่งใหม่ จะพบลักษณะร่วมที่ส�าคัญ 3 ประการคือ หน่ึง มีความโน้มเอียงที่จะมอง

ว่าศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เนื่องในศาสนาพุทธเท่าน้ันที่แสดงออกถึงความเป็นไทย สอง มีความโน้มเอียง

ที่จะมองว่าศิลปะแบบชนชั้นสูงเท่านั้นที่มีความเป็นไทย และสาม มีความโน้มเอียงที่จะมองว่าศิลปะและ

สถาปัตยกรรมในแบบฉบับวัฒนธรรมภาคกลางของประเทศไทยเท่าน้ันที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็น

ไทย ความโน้มเอียงดังกล่าวมีลักษณะเป็นมายาคติที่มิได้ป่าวประกาศตัวเองออกมาอย่างชัดเจน แต่ท�างาน

ในระดับจิตใต้ส�านึกซ่ึงจะเผยตัวออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเม่ือเราอ่านภาษาทางสถาปัตยกรรม 

ประเด็นแรก เห็นได้ชัดว่า การแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทยของสัปปายะสภาสถานใช้รูปทรง 

ทางสถาปัตยกรรมทางพทุธศาสนาเท่านัน้มาเป็นตวัอธบิาย อาท ิตวัมณฑปประธาน พระสยามเทวาธริาช และ

รูปแบบการวางผังที่อิงมาจากวัด เป็นต้น เราจะไม่พบรูปสัญญะของศาสนาอื่น ไม่ว่าจะเป็น คริสต์ อิสลาม 

ซิกส์ ฮินดู ฯลฯ เข้ามาเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเลยแม้แต่เพียงแห่งเดียว 

ประเด็นที่สอง จะเห็นได้ชัดอีกเช่นกันว่า รูปสัญญะที่ถูกเลือกใช้น้ัน นอกจากจะเป็นรูปสัญญะทาง

พุทธศาสนาเป็นหลักแล้ว ยังมีลักษณะที่จ�าเพาะเจาะจงแต่งานศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นสูงที่แวดล้อมอยู่

แต่วัฒนธรรมหลวงของราชส�านักแบบโบราณเท่าน้ัน แทบไม่มีพื้นที่ที่งานศิลปะแบบชาวบ้านจะมาปรากฏตัว

ให้เห็นเลยในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่น้ี

ประเด็นที่สาม สืบเนื่องต่อกันมาจากข้อสองคือ นอกจากจะมีแต่ศิลปะชั้นสูงแบบราชส�านักโบราณ

แล้ว ยังจ�ากัดตัวให้คับแคบเข้าไปอีกคือ เป็นศิลปะชั้นสูงที่เฉพาะเจาะจงแต่ราชส�านักที่เนื่องอยู่ในวัฒนธรรม

ภาคกลางเท่าน้ันด้วย (สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์) 

ทั้งหมดท่ีกล่าวมา เป็นภาษาทางสถาปัตยกรรมที่ประกาศความคิดแบบชาตินิยมไทยที่คับแคบ  

ล้าหลัง และล้าสมัยได้อย่างไม่น่าเชื่อ ความไม่ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในประเด็นนี้ได้น�ามาซึ่งการ

วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากคนไทยที่นับถือศาสนาอื่น โดยการวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มคนไทยที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม28 ในทัศนะผู้เขียน สถาปัตยกรรมรัฐสภาอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอ�านาจอธิปไตยของทุกคนใน

ชาติ ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมน้ันจะต้องมีลักษณะที่สามารถท�าให้

ทุกคนในชาติที่มีความแตกต่างกันดังกล่าว สามารถที่จะเชื่อมตัวเองเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสัญลักษณ์ที่ส�าคัญ

ของชาติแห่งนี้ได้ มิใช่เป็นที่ที่จ�ากัดและแบ่งแยกชนช้ันและแบ่งแยกวัฒนธรรมเช่นนี้ สถาปัตยกรรมที่ม ี

ความคิดชาตินิยมที่คับแคบในแบบดังกล่าว จะสามารถอ้างตัวเองเป็นสถาปัตยกรรมรัฐสภาในระบอบ

ประชาธิปไตยได้อย่างไร 

28 ดูรายละเอียดใน เมื่อรัฐสภาใหม่ไทยเป็นเขาพระสุเมรุ มุสลิมเราจะมีจุดยืนอย่างไร. มุสลิมดอทคอม. สืบค้นจาก http://

www.muslimthai.com/mnet/content.php?bNo=เมื่อรัฐสภาใหม่ไทยเป็นเขาพระสุเมรุ มุสลิมเราจะมีจุดยืนอย่างไร 

&qNo=3896. 
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ทัง้หมดทีก่ล่าวมา เป็นความพยายามทีจ่ะทดลองน�าเสนอการศกึษาวิเคราะห์ภาษาทางสถาปัตยกรรม

กับอดุมการณ์ทางการเมอืงโดยใช้อาคารรฐัสภาแห่งใหม่เป็นตวัแบบในการศึกษา โดยผลสรปุทีไ่ด้คือ สปัปายะ

สภาสถานมีภาษาทางสถาปัตยกรรมที่มิอาจกล่าวอ้างได้แม้เพียงเล็กน้อยว่า เป็นอาคารท่ีสร้างขึ้นเพื่อ 

ตอบสนองต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.1.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.1 เร่ืองที่ 15.1.3
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ตอนที่ 15.2 

ภาพยนตร์และแนวทางการศึกษาภาพยนตร์

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 15.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 15.2.1  ความหมายและลักษณะของทฤษฎีการวิเคราะห์ภาพยนตร์

เรื่องท่ี 15.2.2  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางศิลปะ

เรื่องท่ี 15.2.3  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรม

เรื่องท่ี 15.2.4  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามส�านักโครงสร้างนิยม

เรื่องท่ี 15.2.5  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ในมิติผู้รับสารและส�านักวัฒนธรรมศึกษา

แนวคิด
1.  ภาพยนตร์มีความหมายได้หลากหลาย นับตั้งแต่เทคโนโลยี ความบันเทิง อุตสาหกรรม 

ศิลปะ และปฏิบัติการทางสังคม การวิเคราะห์ภาพยนตร์สามารถใช้ทฤษฎีเพื่อให้เข้าใจ

ภาพยนตร์ ทั้งนี้ สามารถใช้ทฤษฎีหลัก ๆ อย่างน้อย 4 แนวทาง คือ ศิลปะ ประวัติศาสตร์

และอุตสาหกรรม โครงสร้างนิยม และผู้รับสารและส�านักวัฒนธรรมศึกษา แต่ละแนวทาง

จะท�าให้เห็นแง่มุมของภาพยนตร์แตกต่างกัน

2.  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางศิลปะ เป็นการพิจารณาภาพยนตร์ในฐานะ

ศิลปะ สนใจตัวบทของภาพยนตร์เป็นศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ โดยจ�าแนกเป็นการมอง

ด้วยแนวคิดรูปแบบนิยมสนใจรูปแบบของภาพยนตร์ แนวคิดสัจนิยมจะให้ความสนใจ

ต่อการน�าเสนอความจริง และแนวคิดประพันธกรจะให้ความสนใจต่อผู้ก�ากับภาพยนตร์

ในฐานะศิลปินที่สร้างสรรค์ภาพยนตร์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ

3.  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรม เป็นการ

พิจารณาถึงบริบทสังคมเป็นตัวก�าหนดเนื้อหาของภาพยนตร์ แนวทางแรก คือ 

ประวัติศาสตร์จะพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ และการพัฒนาการของ

ภาพยนตร์ ส่วนแนวทางที่สองคือ อุตสาหกรรมจะพิจารณาภาพยนตร์ในความหมายของ

ธุรกิจ ความเป็นอุตสาหกรรม รวมถึงการก้าวไปสู่การเป็นจักรวรรดินิยมสื่อท่ีภาพยนตร์

มักจะมาจากโลกตะวันตก
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4.   การศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางส�านักโครงสร้างนิยมจะเป็นการพิจาณาตัวบทของ

ภาพยนตร์ โดยพิจารณาถึงบริบท อ�านาจต่าง ๆ ของสังคมจะเป็นตัวก�าหนดภาษาและ

ความหมายในภาพยนตร์ ภาพยนตร์มไิด้เป็นการสร้างสรรค์เมือ่เทยีบกบัส�านกัศิลปะ ทัง้นี้ 

ส�านักโครงสร้างนิยมน้ีได้รับอิทธิพลจากนักคิดฝรั่งเศส ได้แก่ สัญวิทยา อุดมการณ์ และ

จติวิเคราะห์ แต่แพร่กระจายในการวเิคราะห์ในวารสารสกรนีในองักฤษ จงึได้ชือ่ว่า สกรนี

ทีออรี่ การวิเคราะห์ในส�านักนี้ท�าให้นักวิชาการสาขาต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจวิเคราะห์

ภาพยนตร์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ส�านักมาร์กซิสม์ สตรีนิยม ชาตินิยม ประวัติศาสตร์  

จิตวิเคราะห์ 

5.   การศึกษาภาพยนตร์ด้วยมิติผู้รับสารและส�านักวัฒนธรรมศึกษา เป็นการศึกษาที่เน้น 

ผู้รับสารเป็นส�าคัญ ต่างไปจากแนวทางข้างต้นท่ีเน้นตัวบทหรือภาพยนตร์ การศึกษา 

ผู้รับสารก็มีความหลากหลาย นับตั้งแต่การศึกษาพฤติกรรมผู้ชม อิทธิพลของภาพยนตร์ 

การศึกษาการเรียนรู้เลียนแบบ การศึกษาจิตวิเคราะห์ และการศึกษาส�านักวัฒนธรรม

ศึกษา แต่ละแนวคิดจะมองผู้รับสารแตกต่างกันจากการเป็นผู้รับสารที่ถูกกระท�าไปจนถึง

ผู้รับสารที่กระตือรือร้น

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 15.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.  อธิบายความหมายและลักษณะของทฤษฎีการวิเคราะห์ภาพยนตร์ได้

2.  อธิบายแนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางศิลปะได้

3.  อธิบายแนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรมได้

4.  อธิบายแนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามส�านักโครงสร้างนิยมได้

5.  อธิบายแนวทางการศึกษาภาพยนตร์ในมิติผู้รับสารและส�านักวัฒนธรรมศึกษา
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เรื่องที่ 15.2.1  ความหมายและลักษณะของทฤษฎีการวิเคราะห์

  ภาพยนตร์

ความหมายของภาพยนตร์
การจะให้ค�าจ�ากัดความว่า ภาพยนตร์คืออะไร มิใช่เรื่องง่ายดายนัก ความหมายของภาพยนตร์จะ

มีความแตกต่างหลากหลายตามมิติประวัติศาสตร์และสังคม ส�าหรับในที่นี้ สามารถจ�าแนกความหมายของ

ภาพยนตร์ได้ออกเป็น 5 ด้าน คือ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ความบันเทิง ศิลปะ และปฏิบัติการทางสังคม

และวัฒนธรรม รายละเอียดดังน้ี 

  ในยคุแรกของการถอืก�าเนิดของภาพยนตร์ ความหมายของภาพยนตร์จะวางอยูบ่นแนวคดิเรือ่ง

เทคโนโลยี ท�าให้ภาพยนตร์ก็คือ ภาพอัศจรรย์ที่เคลื่อนไหว ดังปรากฏการณ์ค�าที่ใช้เรียกภาพยนตร์ที่ว่า  

รูปเงาหนัง moving image moving picture cinematography film น่ันก็เนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี

ในการถ่ายภาพและท�าให้ภาพเคล่ือนไหวจนเห็นภาพติดตา โดยสองพี่น้องลูมิแยร์ (Lumiere) ชาวฝรั่งเศส 

และเอดิสัน (Edison) ชาวอเมริกัน แรกเร่ิมภาพยนตร์ไร้ซึ่งสีและเสียง เป็นเพียงแค่ภาพเคลื่อนไหวที่ 

ถ่ายฉากหนึ่งฉาก เช่น ฉากรถไฟเคล่ือนเข้าสถานี ฉากคนเดินออกจากโรงงาน ต่อมาจึงเริ่มพัฒนาการเติมสี 

และใส่เสียงจนท�าให้ภาพยนตร์ที่เห็นเริ่มมีความใกล้เคียงในยุคปัจจุบัน

ในช่วงแห่งการถือก�าเนิดภาพยนตร์ ภาพยนตร์ก็เพิ่มความหมายใหม่ในฐานะเศรษฐกิจ เพราะ 

ผู้ผลิตมองว่า ภาพยนตร์สามารถท�ารายได้ให้กับตนเองเพราะมีความแปลกแตกต่างดึงดูดให้ผู้ชมได้รับชม 

แนวคิดดังกล่าวก็สืบต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ในครั้นการถือก�าเนิดของฮอลลีวู ้ด จนท�าให้

ภาพยนตร์เติบโตกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และก้าวไปจนถึงขีดสุดคือการเป็นอุตสาหกรรมระดับโลก 

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองท�ารายได้มหาศาลดึงดูดผู ้ชมทั้งโลก รวมไปจนถึงการขยายกิจการ

ภาพยนตร์จากการรับชมในโรงสู่การรับชมในบ้าน

ความหมายประการท่ีสามของภาพยนตร์ก็คือ ความบันเทิง ความหมายน้ีสืบเน่ืองจากมิติสังคมและ

วฒันธรรมโดยเฉพาะในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา ทีส่งัคมในช่วงปลายศตวรรษที ่19 เป็นต้นมา ผูค้นเริม่อพยพ

จากชนบทสูเ่มอืงและเข้ามาท�างานในโรงงานอตุสาหกรรม ด้วยภาวะแห่งความตงึเครยีดจากการท�างาน เหตนุี้ 

สื่อมวลชนสื่อเดียวที่มีพลังในการกระตุ้นให้ผู้คนมีความบันเทิงหลบไปจากความทุกข์และความตึงเครียด

จากการท�างานหรือเรียกอีกอย่างว่า การหลบหนีจากโลกความเป็นจริง (escapism) ก็คือ ภาพยนตร์ และ

ภาพยนตร์จึงท�าหน้าที่เป็นเสมือนความบันเทิงราคาถูกให้กับผู้ชม ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ จึงส่งผลให้ความหมายของความบันเทิงเริ่มรุดไปข้างหน้าอีกมาก

แต่กว่าที่ภาพยนตร์จะก้าวมาสู่ความหมายท่ีสี่ คือ ศิลปะ ภาพยนตร์ต้องได้รับการพิสูจน์ตัวตนอยู่

มาก ด้านหนึ่งก็เน่ืองจากมิติเศรษฐกิจที่ผลิตภาพยนตร์ และในอีกด้านหนึ่ง คือ ความหมายของภาพยนตร์

ในฐานะความบันเทิงที่มุ่งเน้นมวลชน จึงท�าให้ภาพยนตร์ถูกมองจากนักวิชาการ นักวิจารณ์โดยเฉพาะสื่อที่มา



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-35การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ก่อนหน้านั้นว่า เป็นเพียงความบันเทิงราคาถูก หรือความบันเทิงชั้นต�่า ไร้ซึ่งศิลปะ เพราะดึงดูดความสนใจ

แก่มวลชน ทว่า ในท่ีสุดนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 นักวิชาการด้านภาพยนตร์และศิลปินผู้สร้างภาพยนตร ์

ก็พยายามต่อสู้เพื่อเรียกเกียรติภูมิแห่งภาพยนตร์ในฐานะศิลปะข้ึนมา โดยมองว่า ภาพยนตร์เป็นศิลปะ 

แขนงใหม่ หรืออาจนับได้ว่า เป็นศิลปะแขนงที่เจ็ด ตามหลังศิลปะก่อนหน้านั้นหกแขนง ได้แก่ วรรณกรรม 

จิตรกรรม นาฏกรรม (หรือการแสดง) สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และคีตกรรม 

ด้วยเหตทุีภ่าพยนตร์ได้น�าศิลปะก่อนหน้านัน้มาผนวกรวมในภาพยนตร์ เช่น การใช้ศลิปะการแสดง 

การใช้บทหรือวรรณกรรม การจัดฉากด้วยศิลปะสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และการใช้เสียงดนตรี และ

ในเวลาเดียวกันก็รังสรรค์ศิลปะใหม่เข้ามา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ศิลปะแห่งภาพและเสียง ตัวอย่างเช่น 

การใช้การเล่าเร่ืองด้วยภาพและเสยีง การตัดต่อ (editing) การจดัองค์ประกอบของภาพ (mise-en-scence) 

ซึ่งไม่เคยมีมาในอดีตมาประกอบกันกลายเป็นศิลปะใหม่ จึงกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรแก่การได้รับการ

ยกย่อง (รายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อถัดไป)

ความหมายสุดท้ายคือ ภาพยนตร์ คือ ปฏิบัติการทางสังคมและวัฒนธรรม (social practice)  

ความหมายดังกล่าว จะมุ่งเน้นให้ภาพยนตร์มีความหมายที่ขยายความไปถึงมิติสังคมและวัฒนธรรม 

ภาพยนตร์ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ความบันเทิง และศิลปะเท่าน้ัน แต่จะมีความเชื่อมร้อยกับ

มิติสังคมและวัฒนธรรมอย่างแยกไม่ออก ภาพยนตร์หน่ึงเรื่องสามารถท�าให้เราได้ยลภาพของสังคมและ

วัฒนธรรม ซึ่งตรงกับแนวคิดที่เรียกว่า ภาพสะท้อน (reflectionism) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เม่ือได้รับชม

ภาพยนตร์จะท�าให้เห็นมิติของสังคมและวัฒนธรรมสะท้อนในภาพยนตร์

แต่ในทางกลับกัน ตามแนวคิดของส�านักมาร์กซิสม์ (Marxism) กลับมองต่างไปว่า ภาพยนตร์อาจ

มิใช่ภาพสะท้อน แต่เป็น “การประกอบสร้างความเป็นจริง” (constructionism) นั่นก็ขึ้นอยู่กับอ�านาจ 

ความเป็นเจ้าของภาพยนตร์ในการก�าหนดส่ิงที่เห็นในภาพยนตร์ตามแต่ผู้ที่มีอ�านาจในภาพยนตร์ แนวคิด

ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีในประเทศสังคมนิยมที่ใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือกลไกทางการเมืองใน 

การกล่อมเกลาความคิดของผู้คน และต่อมานักวิชาการรุ่นหลังก็เริ่มหยิบแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาต่อในการ

วิเคราะห์ภาพยนตร์ว่า ภาพยนตร์เป็นเสมือนพื้นที่การก�าหนดความหมายและอุดมการณ์ให้กับผู้คนได้อย่าง

แนบเนียน ดังเช่น กรณีของนักคิดส�านักสตรีนิยมท่ีมองว่า ภาพยนตร์เป็นพื้นที่การผลิตซ�้าความหมายของ

ผู้ชายเป็นใหญ่ผู้หญิงเป็นรอง 

ลักษณะของทฤษฎีการวิเคราะห์ภาพยนตร์
ทฤษฎี (theory) มาจากภาษากรีกที่ว่า ทีออเรีย (theoria) ซึ่งหมายถึง การมอง การดู ดังนั้น เมื่อ

จะน�าทฤษฎีมาวิเคราะห์ภาพยนตร์ก็จะหมายถึง การใช้แนวคิดในการ “มอง/ ดู” ภาพยนตร์ สิ่งส�าคัญคือ 

การจะ “มอง/ดู” ภาพยนตร์ จ�าเป็นต้องตระหนักถึงข้อจ�ากัดของการมอง ซึ่งจะมีความเก่ียวข้องกับ 

การลวงตา กล่าวคือ ในบางครั้ง การมองอาจไม่ได้หมายความว่าจะเห็นทุกสิ่งทั้งหมด บางครั้งอาจเห็นเพียง

บางแง่มุมเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อจะใช้ทฤษฎีในการมองภาพยนตร์จ�าเป็นต้องตระหนักว่า ทฤษฎีจะช่วยมอง

หรือเห็นภาพยนตร์บางส่วนเส้ียวและอาจปิดบังแง่มุมอ่ืน ๆ ออกไป 
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15-36 การวิเคราะห์การเมือง

เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาต่อการมองภาพยนตร์ด้วยทฤษฎี ก็จะพบว่า เนื่องจากการถือก�าเนิดของ

ภาพยนตร์มากกว่า 100 ปี จึงท�าให้เกิดทฤษฎีการมองภาพยนตร์จ�านวนมาก และมีพัฒนาการนับตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา29 ตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการวิเคราะห์ภาพยนตร์โดย

ใช้หลักการเรื่องการวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) และบริบท (contextual analysis) 

  ในขณะที่การวิเคราะห์ตัวบทจะเน้นเฉพาะเน้ือหาภายในของภาพยนตร์ จะมุ่งเน้นการมอง

ภาพยนตร์ในแง่ของศิลปะที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทใด ๆ ซึ่งถือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในยุคแรก 

ซึง่ส�านกัหลกัทีใ่ห้ความสนใจต่อการวิเคราะห์ภาพยนตร์แนวทางนีก้ค็อื ส�านกัรปูแบบนยิม (formalism) และ

ส�านักสัจนิยม (realism)

  ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา การวิเคราะห์ภาพยนตร์จะเริ่มขยายไปสู่การวิเคราะห์

บริบทหรือมิติเชิงสังคมมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากบริบทสังคมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุโรป 

การประท้วงต่าง ๆ ท�าให้ภาพยนตร์หนีไม่พ้นการวิเคราะห์บริบทสังคมคู่กัน อันได้แก่ การวิเคราะห์เชิง

ประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ผู้ก�ากับ การวิเคราะห์ตระกูล การวิเคราะห์ด้วยแนวทางจิตวิทยา การวิเคราะห์

ด้วยแนวทางมาร์กซิสต์ การวิเคราะห์ด้วยแนวทางสตรีนิยม ซึ่งน่ันท�าให้นักวิชาการในสายต่าง ๆ เริ่มให้ความ

ส�าคัญต่อการศึกษาภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยา นักสื่อสารมวลชน นักสังคมวิทยา นักรัฐศาสตร์ 

เป็นต้น

นอกเหนือจากการวิเคราะห์สองแบบนี้ ในช่วงหลังเริ่มมีการวิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยกลุ่มทฤษฎี 

ผู้รับสาร (audience analysis) ซ่ึงจะให้ความสนใจต่อการศึกษาผู้รับสารต่างจากสองแนวคิดข้างต้น30

ส�าหรับในที่น้ีจะจ�าแนกเป็น 4 แนวทาง ตามส�านักคิด และการก่อตัวของทฤษฎี เพื่อให้สะดวกและ

สอดรับกับการศึกษาของนักวิชาการในสายอื่น ๆ ที่เข้าใจมิติด้านแนวคิดทฤษฎี แนวทางแรก ศิลปะ จะ

พิจารณาเฉพาะตัวบทภาพยนตร์ในฐานะศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในยุคแรก 

แนวทางที่สอง ประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรม จะเริ่มขยายการศึกษาบริบท โดยเน้นมิติประวัติศาสตร์และ

อตุสาหกรรมของภาพยนตร์ แนวทางท่ีสาม แนวทางการวเิคราะห์ตามแนวทางโครงสร้างนยิม (structuralism) 

ซึ่งมักนิยมในส�านักสกรีนทีออรี่ (screen theory) จะให้ความสนใจบริบทที่ก�าหนดเน้ือหาและความหมาย

ของภาพยนตร์โดยเน้นอุดมการณ์ท่ีแฝงอยู่ในภาพยนตร์ และแนวทางที่สี่ การวิเคราะห์ผู ้รับสาร และ 

ส�านักวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) จะให้ความสนใจต่อทั้งมิติของตัวบท บริบท และผู้รับสารใน 

การอ่านความหมาย ซ่ึงถือเป็นแนวทางใหม่ล่าสุดในการศึกษาภาพยนตร์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.2.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2 เร่ืองที่ 15.2.1

29 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2552). โรงงานแห่งความฝัน. กรุงเทพฯ: พับลิคบุเตอรี. 
30 ก�าจร หลุยยะพงศ์. (2556). ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
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เรื่องที่ 15.2.2  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางศิลปะ

แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทางศิลปะ อาจถือได้ว่า เป็นแนวทางแรกในการศึกษา

ภาพยนตร์โดยมุ่งเน้นมุมมองของศิลปะ และสนใจศึกษาเฉพาะตัวบทหรือเนื้อหาภาพยนตร์ในแง่ของศิลปะ 

ส�าหรับในที่นี้จะมุ่งอธิบายส�านักย่อยสามส�านักคือ รูปแบบนิยม (formalism) สัจนิยม (realism) และทฤษฎี

ประพันธกร (auteur theory) 

รูปแบบนิยม และสัจนิยม ถือเป็นการศึกษาภาพยนตร์ยุคแรก ที่มุ่งเน้นศิลปะของภาพยนตร์ เน้น

มนุษย์เป็นส�าคัญ จึงอาจเรียกได้อีกอย่างว่า การวิจารณ์แนวศิลปะหรือมนุษยนิยม (humanism) เพื่อที่จะ

ท�าความเข้าใจภาพยนตร์ด้วยแนวคิดหรือทฤษฎีด้านศิลปะ โดยที่แนวทางรูปแบบนิยมจะมุ่งเน้นการศึกษา

ภาษาของภาพยนตร์ (film language) และยกย่องภาพยนตร์ในฐานะศิลปะแขนงที่เจ็ด ส่วนแนวทางสัจนิยม

กลับมองภาพยนตร์ในฐานะภาพสะท้อนความจริงของสังคม 

ส�าหรับทฤษฎีประพันธกร อาจถือเป็นทฤษฎีล่าสุดในกลุ่มนี้โดยมุ่งเน้นศิลปะการน�าเสนอแต่จะมุ่ง

เน้นเฉพาะตวัผูก้�ากบัภาพยนตร์ว่าจะมีลลีาการน�าเสนอทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เด่นเฉพาะตวัอย่างไร ส่วนหน่ึงทฤษฎี

ประพันธกรได้รับอิทธิพลจากนักคิดในส�านักสัจนิยมโดยเฉพาะบาแซง (Bazin) และพัฒนาต่อเนื่องกลาย

เป็นการศึกษาผู้ก�ากับ เน้นย�้าว่า ผู้ก�ากับภาพยนตร์ก็คือศิลปินในการควบคุมภาพยนตร์ อย่างไรก็ดี ในช่วง

หลังการศึกษาประพันธกรหรือผู้ก�ากับภาพยนตร์เริ่มขยับไปจากการวิเคราะห์ตัวภาพยนตร์และมุ่งสู่ความ

สัมพันธ์กับบริบท 

แนวทางรูปแบบนิยม 
แนวทางรูปแบบนิยม (formalism) อาจมองได้ว่า เป็นทฤษฎีกลุ่มแรกของการวิเคราะห์ภาพยนตร์ 

ในอดีตภาพยนตร์ที่ถ่ายท�าขึ้นไม่ถูกจัดว่าเป็นศิลปะ ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากภาพยนตร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีถ่าย

ท�าและฉายภาพเคลื่อนไหวในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ภาพเคลื่อนไหวแรก ๆ ของโลกมีขนาดเพียงภาพ 

เต็มตัว (full shot) คนหรือวัตถุอยู่กับที่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ภาพของรถไฟแล่นเข้าชานชลา หรือคนเดิน 

ออกจากโรงงานของสองพีน้่องลูมิแยร์ ชาวฝร่ังเศส ยิง่ไปกว่านัน้ภาพยนตร์ยงัถกูมองด้วยสายตาหยามเหยยีด

ว่าเป็นเพยีงความบนัเทงิราคาถกูให้กบัมวลชน แต่ต่อมาในช่วงต้นศตรวรรษที ่20 ภาพยนตร์เริม่มกีารพฒันา

มากขึน้ ด้วยการใช้ภาพทีห่ลากหลาย การตดัต่อ การจดัแสง โดยเน้นว่า “รปูแบบเป็นสิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุมากกว่า

เนื้อหา” จึงเร่ิมท�าให้นักวิชาการด้านภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์หันมาให้ความส�าคัญต่อภาพยนตร์ว่า  

เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ไม่ใช่แต่เพียงการบันทึกภาพหรือสิ่งที่เห็นหรือเป็นเพียงแค่เครื่องถ่ายเอกสารเท่านั้น 

แต่เป็นการพยายามในการก�าหนดความหมายและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน ดังนั้น ภาพที่เห็นในภาพยนตร์

กับภาพของจริงย่อมมีความแตกต่างกัน 
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15-38 การวิเคราะห์การเมือง

นกัวชิาการรุน่แรก ๆ ทีพ่ยายามยกระดบัของภาพยนตร์ในฐานะศลิปะในช่วงต้นศตวรรษที ่20 ได้แก่ 

ฮูโก้ มันสเตอร์เบิร์ก (Hugo Munsterberg) รูด็อล์ฟ อาร์นไฮม์ (Rudolf Arnhiem) เซอร์ไก ไอเซนสไตน์ 

(Sergi Eisenstein) และเบล่า บาลาซส์ (Bela Balaz) ทั้งน้ี นักวิชาการดังกล่าวสังกัดอยู่ในซีกโลกยุโรป 

โซเวียตรัสเซีย จึงท�าให้บางครั้งก็เรียกว่า รัสเซียน ฟอร์มัลลิซึม (Russian Formalism)

ในช่วงปี 1915 กวี นาม วาเฮล ลินด์ซีย์ (Vachel Lindsay) เป็นคนแรก ที่กล่าวอ้างว่า ภาพยนตร์

คือศิลปะ ในงานเรื่อง ดิ อาร์ท ออฟ เดอะ มูฟว่ิง พิคเจอร์ (The Art of the Moving Picture) ในปีถัดมา 

ฮูโก้ มันสเตอร์เบิร์ก นักวิชาการด้านจิตวิทยา เขียนหนังสือทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร์มีชื่อว่า เดอะ โฟโต้

เพลย์ อะ ไซโคโลจิคัล สตัดดี่ (The Photoplay: A Psychological Study)31 และต่อมา รูด็อล์ฟ  

อาร์นไฮม์ นักวิชาการรุ่นน้องในสถาบันจิตวิทยา เกสต์ทัลท์ สกูล ออฟ ไซโคโลจี (Gestalt School of  

Psychology) ของเยอรมนี ด�าเนินรอยตามวิเคราะห์ภาพยนตร์โดยเขยีนหนงัสอืเรือ่ง ฟิล์ม แอส อาร์ท (Film 

as Art) ในปี 1932 งานทั้งหมดเห็นพร้อมว่า ภาพยนตร์เป็นศิลปะ เพราะมิได้เป็นการบันทึกความจริง แต่

กลับเป็นการใช้ศิลปะของภาพยนตร์เพ่ือบันทึกความจริงและท�าให้ผู ้ชมมีความรู้สึกคล้อยตามอารมณ์ 

ที่ต้องการน�าเสนอ การบันทึกภาพยนตร์จึงต้องใช้เรื่องภาษาภาพยนตร์ ซึ่งจะท�าให้เกิดการกระตุ้นจินตนาการ

ให้แก่ผู้ชม ทั้งภาพ มุมกล้อง การเคล่ือนไหว เสียง สี แสง 

เพราะโดยปกติแล้ว การถ่ายภาพจะมีข้อจ�ากัด เน่ืองจากการเป็นเพียงสองมิติ ด้วยเหตุน้ี จึงจ�าเป็น

ต้องมีการสร้างสรรค์ศิลปะในการถ่ายภาพเพ่ือที่จะจัดการภาพให้เกิดความรู้สึกเป็นไปในสิ่งที่ต้องการ ภาพ

ชามผลไม้บนโต๊ะ จึงอาจต้องมีการจัดแสง เพื่อให้เกิดมิติของความลึก และการจัดวางมุมกล้องเพื่อให้เห็น

ภาพของชามผลไม้ที่ชัดเจน และสื่อความหมายบางอย่างที่ต้องการ เช่น ชามผลไม้ในบ้านหรูก็ควรจะใช้ชาม

แก้วคริสตัล โดยมีฉากหลังเป็นผ้าม่านเน้ือละเอียด ภาพในภาพยนตร์จึงย่อมมีความแตกต่างจากสายตา 

ที่เห็น และเป็นเสมือนการแสดงออกเชิงศิลปะเพ่ือถ่ายทอดด้วยมุมมองของภาพยนตร์

นกัวชิาการคนต่อมาคอื เซอร์จ ิไอเซนสไตน์ แห่ง สเตท ฟิล์ม สกลู (State Film School) ที ่มอสโคว์ 

(Moscow) ถือเป็นนักวิชาการและนักท�าภาพยนตร์คนส�าคัญของรัสเซียในช่วงปี 1925 และเขียนหนังสือ 

เดอะฟิล์มเซนส์ (The Film Sense) และเดอะ ฟิล์ม ฟอร์ม (The Film Form) ในช่วงปี 1942 และ 1949 

ที่ขยายความเป็นศิลปะของภาพยนตร์ออกมาสู่การเลือกและจัดวางช็อตแต่ละช็อค จนน�ามาสู่การพัฒนา

แนวคิดที่ชื่อว่า มองทาจ (montage) ซ่ึงแตกต่างจากการตัดต่อทั่วไป ที่สนใจเฉพาะการตัดและเลือกภาพมา

ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว แต่ส�าหรับแนวคิดดังกล่าว มองทาจ กลับแสดงให้เห็นถึงการน�า “ภาพ” ที่ไม่เกี่ยวข้อง

ขัดแย้งกันแต่เมื่อน�ามาจัดเรียงกันกลับสร้างความหมายใหม่ และกลายเป็นการเล่าเรื่องที่สร้างพลังให้กับ

ภาพยนตร์ เช่น ภาพผู้หญิงแก่ + เด็ก + อาหาร + สุสาน หากน�ามาตัดต่อรวมเข้าด้วยกันก็สามารถสร้าง

ความหมาย คือ หญิงแก่คิดถึงช่วงเวลาเด็กท่ีแม่ได้ป้อนอาหารให้เธอแต่ปัจจุบันแม่ของเธอได้ตายไปเสียแล้ว

ส่วน เบลา บาลาซ เป็นนักวิชาการด้านภาพยนตร์และคนท�าหนังชาวฮังกาเรียน ซึ่งส่วนหนึ่งในชีวิต

ของเขาผกผนัไปอยูท่ีโ่ซเวยีต และสอนในสถาบนัภาพยนตร์แห่งรฐัในกรงุมอสโคว์ ท�าให้เขามีความสมัพนัธ์กัน

กับไอเซนไสตน์ ในระดบัหนึง่ และตพีมิพ์งานเกีย่วกบัทฤษฎีภาพยนตร์ในช่วง 1924 ได้แก่ เดอะ วซิเิบลิ แมน 

31 Revin McDonald. (2016). Film Theory. London: Routledge. 
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15-39การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

(The Visible Man) ในปี 1930 ได้แก่ เดอะ สปิริต ออฟ ฟิล์ม (The Spirit of Film) และ 1945 ได้แก่ 

เดอะ อาร์ท ออฟ ซีเนม่า (The Art of Cinema) บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา32 ชี้ว่า งานของ บาลาซ ให้ความ

ส�าคัญต่อศิลปะของช่างกล้องภาพยนตร์ ช่างกล้องเป็นเสมือนกวีท่ีก�าหนด และสร้างสรรค์ความรู้สึกให้แก่

ภาพยนตร์ ด้วยการใช้การจัดแสง สี ให้กับภาพยนตร์ ในทัศนะของเขาแล้วการถ่ายภาพต้องไม่ซื่อสัตย์ต่อ

ธรรมชาติ แต่เป็นการคัดเลือกบางส่วนออกมา 

เครื่องมือการวิเคราะห์ภาพยนตร์จึงให้ความสนใจรูปแบบที่ท�าให้เกิดเป็นภาพยนตร์ ทั้งภาพ เสียง 

การตัดต่อ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กลุ่มแรก ภาพ จะให้ความสนใจต่อการวิเคราะห์ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคลื่อนไหวของกล้อง 

นอกจากนั้น ยังให้ความส�าคัญต่อการจัดสี-แสง เพื่อสื่อความหมายของภาพยนตร์ และที่ส�าคัญคือ การจัด

องค์ประกอบของภาพ (mise-en-scene)

ขนาดภาพ มีความเกี่ยวพันกับศิลปะการสื่อความหมาย ในยุคแรก การถ่ายท�าภาพยนตร์จะ

ใช้ขนาดภาพเพียงภาพเต็มตัว (full shot) ซึ่งจะได้ภาพของนักแสดงเต็มตัวและปรากฏฉากหลังว่า ตัวละคร

นั้นอยู่ที่ใด แต่เมื่อใช้ไปเรื่อย ๆ นอกจากความจ�าเจแล้ว ก็ยังมีลักษณะเสมือนการแสดงละครเวที ต่อมาจึง

เริ่มมีการพัฒนาศิลปะการน�าเสนอภาพให้มีความหมายมากข้ึน จนท�าให้ได้ขนาดภาพที่หลากหลายเพื่อสื่อ

ความหมายทางศิลปะมากขึ้น ได้แก่ ขนาดภาพใกล้ (close up) เป็นขนาดภาพที่อยู่ในระยะใกล้แสดงให้เห็น

ถึงสีหน้า อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร บางครั้งก็มีภาพที่เรียกว่า ภาพใกล้มาก (extremely close up) ซึ่ง

จะแสดงรายละเอียดที่มากไปกว่าภาพใกล้คือ เห็นถึงดวงตา แววตาของตัวละคร ท�าให้เป็นการเน้นย�้าความ

หมายย่ิงขึน้ 

แต่ถ้าต้องการให้เห็นภาพของตัวละครเพียงครึ่งตัวนับตั้งแต่ศรีษะจรดหน้าอก อาจใช้ภาพ

ขนาดปานกลาง (medium shot) ซ่ึงจะท�าให้เห็นตัวละคร เครื่องแต่งกาย และการเห็นท่าทางของตัวละคร 

ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการภาพที่เห็นวิว ฉาก ทิวทัศน์ ก็จะใช้ภาพขนาดไกล (long shot) เพื่อสื่อให้เห็น

ถึงความกว้างใหญ่ของฉาก และถ้าต้องการภาพที่มีอาณาบริเวณใหญ่มาก ๆ ก็อาจใช้ภาพขนาดไกลมาก 

(extremely long shot) ในกรณีภาพขนาดไกลมากนี้เป็นฉากเปิดเรื่องราวของภาพยนตร์ก็นิยมเรียกว่า 

establishing shot

ขนาดภาพดังกล่าวเบื้องต้นเป็นขนาดภาพพื้นฐาน และต่อมาก็มีการพัฒนาศิลปะของขนาด

ภาพเพิ่มเติมอีกต่อเนื่อง เช่น ขนาดภาพ ทูช็อต (two shot) หรือภาพที่ใช้กรณีตัวละครพูดคุยกันสองคน 

และขนาดภาพข้ามหัวไหล่ (over the shoulder shot) เพ่ือใช้ในกรณีที่ตัวละครพูดคุยกัน โดยถ่ายภาพด้าน

หลังตัวละครอีกตัวให้เห็นเพียงหัวไหล่ไปยังตัวละครถัดไป เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกที่เสมือนผู้ชมไปน่ังข้าง

หลังการสนทนาดังกล่าว

มุมกล้อง เป็นมุมมองที่ภาพยนตร์ก�าหนดขึ้นให้ผู้ชมได้มองเห็นภาพตามที่ศิลปินหรือผู้ก�ากับ

เป็นผู้ก�าหนด มุมกล้องหลัก ๆ ที่ปรากฏและสื่อความหมายในภาพยนตร์ มีดังนี้ มุมกล้องระดับสายตาจะ

เป็นการก�าหนดให้กล้องอยู่ในระดับสายตาของตัวละคร ซึ่งจะต่างไปจากมุมสูง (high angle) ซึ่งเป็นภาพ

32  บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2533). ศิลปะแขนงที่เจ็ด. กรุงเทพฯ: เม็ดทราย. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-40 การวิเคราะห์การเมือง

จากมุมสูง เมื่อถ่ายท�าตัวละครจะท�าให้ส่ือความหมายตัวละครมีความต้อยต�่า และหากมุมกล้องตั้งอยู่เหนือ

ศรีษะตัวละคร จะเรียกมุมนี้ว่า มุมกล้องระดับสายตานก (bird eye view) จะเป็นมุมภาพที่มักจะใช้สื่อ

ความหมายของตัวละครที่พระเจ้าเป็นผู้มองมา ในทางกลับกันมุมต�่า (low angle) เป็นภาพท่ีถ่ายจากมุมต�่า

ท�าให้ภาพตัวละครมีความยิ่งใหญ่ นอกเหนือจากมุมกล้องหลักนี้แล้ว ยังมีการพัฒนามุมกล้องเพิ่มเติมอีก 

ได้แก่ มุมกล้องตาตามิ เป็นมุมกล้องที่ผู้ก�ากับชาวญี่ปุ่นนิยมใช้ เพราะตัวละครมักจะนั่งอยู่บนเสื่อตาตา 

มิ มุมแบบนี้ท�าให้รู้สึกใกล้ชิดเสมือนนั่งอยู่ในบ้านญี่ปุ่น นอกจากนั้น ยังมีมุมเอียง ซึ่งจะใช้วิธีการเอียงกล้อง

ไม่ให้กล้องตั้งอยู่บนเส้นขนานขอบฟ้า เพื่อส่ือความหมายของความไม่มั่นคง งุนงง

การเคลื่อนไหวของกล้อง ถือเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งของภาพยนตร์ จุดประสงค์คือ การ

สร้างความหมายบางอย่างให้กับภาพยนตร์ ในอดีตภาพยนตร์แทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวของกล้อง กล้อง

มักจะอยู่นิ่ง การเล่าเรื่องเพื่อเปลี่ยนฉากจะใช้การตัดไปอีกฉากหน่ึง แต่ต่อมาเริ่มมีการพัฒนาเทคนิคการ

เคล่ือนไหวของกล้องท�าให้เกิดการเปลี่ยนฉากได้ด้วยโดยไม่ใช้การตัด เช่น การเคลื่อนไหวของกล้องใน 

แนวระนาบด้วยการแพน (pan) โดยหันกล้องไปซ้ายหรือขวา ตัวกล้องยังติดอยู่กับฐานกล้อง เพื่อตามติดตัว

ละครที่ก�าลังเดิน วิ่ง หรือนั่งรถยนต์ ท�าให้ดูเหมือนการตามตัวละครไปเรื่อย ๆ รวมถึงบางครั้งก็ค่อย ๆ เปิด

เผยเหตุการณ์ให้ผู้ชมได้รับรู้ เช่น เมื่อตัวละครเดินไปทางซ้ายของฉาก กล้องก็แพนไปซ้ายก็จะปรากฏเห็น 

“ผี” ก�าลังยืนอยู่ การเคลื่อนไหวของกล้องยังใช้ทิศทางแนวตั้งหรือเรียกว่าทิลท์ (tilt) เป็นการเคลื่อนกล้อง

ในแนวตั้ง โดยกล้องยังติดอยู่กับฐานกล้องเสมือนคนก�าลังก้มเงย การเคลื่อนไหวแบบทิลท์ก็เพ่ือสื่อความ

หมายสายตาตัวละครก�าลังมองขึ้น มองลง เช่น ตัวละครเมื่อเข้าห้องก็มองขึ้นมองลง เพื่อดูว่าในห้องมีอะไร

อยู่หรือไม่

นอกเหนือการเคล่ือนกล้องในลกัษณะแพน และทลิท์แล้ว ยงัมกีารเคลือ่นกล้องทีก่ล้องเคล่ือน

ไปพร้อมกับยานพาหนะ เช่น เคล่ือนไปพร้อมกับรางเล่ือน ติดไปกับรถ ติดไปกับตัวคน เราเรียกการเคลื่อน

กล้องในลักษณะน้ีว่า ดอลลี่ (dolly) การเคล่ือนกล้องดังกล่าวสื่อความหมายถึงการติดตามตัวละคร 

อย่างใกล้ชิด และหากต้องการได้อารมณ์เสมือนการวิ่งตาม เดินตาม ภาพที่ต้องการคือสั่นไหว จะใช้เทคนิค

แฮนด์เฮลด์ (hand held) หรือการถือกล้องตามตัวละครเสมือนในสารคดีข่าว ท�าให้รู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ใน

เหตุการณ์จริง ๆ 

สแีละแสง ยงัเป็นสิง่ทีส่ือ่ความหมายได้อีก ในยุคแรกของการคิดค้นภาพยนตร์ สอีาจจะไม่ได้

เป็นเรื่องส�าคัญมากนัก แต่แสงเป็นเรื่องส�าคัญมาก เพราะจะต้องมีการก�าหนด จัดแสง เพื่อสื่อความหมาย

ของอารมณ์ความรู้สึกของเรื่องราวและตัวละคร โดยทั่วไปการจัดแสงจะมุ่งเน้นการจัดแสงให้สื่อความหมาย

ในสองแบบคอื ไฮย์คย์ี (high key) และไลว์คย์ี (low key) ซึง่มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ แสงแบบไฮคีย์ คือ 

การก�าหนดทิศทางของแสงที่มีเงาน้อย ส่วนโลว์คีย์ จะเป็นการจัดแสงที่ท�าให้เกิดแสงเงาตัดกันอย่างเด่นชัด 

มักจะสื่ออารมณ์ของภาพยนตร์แบบลึกลับ ซับซ้อน หรือการท�าให้ตัวละครมีมิติด�ามืด ขัดแย้งในตนเอง 

ส่วนสี เริ่มต้นในภาพยนตร์ในช่วงหลัง ยุคแรก ภาพยนตร์เป็นขาวด�า มีการใช้สีบ้างเพื่อ 

สื่อความหมายของจินตนาการ ความไม่สมจริง ด้วยการระบายสีด้วยมือบนแผ่นฟิล์ม แต่ยุคหลังมีการ

พัฒนาการใช้สีในภาพยนตร์ท�าให้ภาพยนตร์มีสี และการใช้สีก็จะสื่อความหมายบางอย่างในภาพยนตร์ไม่
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15-41การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

แตกต่างจากศิลปะด้านการวาดภาพ หากภาพยนตร์ต้องการสื่อความหมายถึงความร้อนแรง ก็มักจะใช้จัด

สีสันเป็นสีส้ม แดง ทั้งแสง เส้ือผ้า ฉาก 

ในขณะท่ีขนาดภาพ มุมกล้อง สี แสง การเคล่ือนไหวของกล้อง เป็นการมององค์ประกอบย่อย ๆ 

ของภาพยนตร์ ในที่สุดจึงเกิดการพัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า มิซ ออง แซง (mise-en-scence) เป็นภาษา

ฝร่ังเศสมาจากแนวคิดของการจัดวางส่วนประกอบทางด้านภาพไว้บนเวทีการละคร และเม่ือน�ามาใช้ใน

ภาพยนตร์ แนวคิดดังกล่าวก็หมายถึงการจัดวางส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้หน้ากล้องส�าหรับการถ่ายท�าในแต่

ละช็อตเพ่ือสื่อความหมาย นับตั้งแต่การจัดวางขนาดภาพ มุมกล้อง สี แสง การเคลื่อนไหวของตัวแสดง ฉาก 

การเคลื่อนไหวของกล้อง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของความหมายที่ศิลปินหรือผู้ก�ากับต้องการ ตัวอย่างเช่น หาก

ต้องการสื่อความหมายว่า ตัวละครกดดัน ติดกับ การจัดมิซ ออง แซง อาจให้สีสันในโทนขาวด�า ตัวละคร

แต่งชุดเทา ฉากที่อยู่ในห้องนอนสลัว ๆ มีไฟเพียงหน่ึงดวงข้างหลังเตียงนอน ด้านหน้าของตัวละครอาจมี

ลูกกรง โดยกล้องจะถ่ายท�าให้เห็นลูกกรงอยู่ตรงหน้า และภาพของตัวละครอยู่ด้านหลัง ตัวละครน่ังกุมขมับ 

กลุ่มที่สอง เสียง คล้ายคลึงกันกับสีและแสง ในอดีตภาพยนตร์ไร้ซึ่งเสียง แต่หลังจากการปรากฏ

ขึ้นของเสียงท�าให้เสียงมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดและสื่อความหมายในภาพยนตร์ โดยเฉพาะการเน้น

ความสมจริงและการสร้างอารมรณ์ความรู้สึกต่าง ๆ นับต้ังแต่เสียงสนทนา เสียงเพลง เสียงดนตรี  

เสียงประกอบ และแม้กระทั่ง “ความเงียบ” หรือการไร้ซึ่งเสียงก็สามารถสื่ออารมณ์ความรู้สึกของภาพยนตร์

ได้ด้วย เช่น ความอึดอัด เป็นต้น 

กลุ่มที่สาม การตัดต่อ เป็นเทคนิคส�าคัญของภาพยนตร์ ในยุคเริ่มต้นของภาพยนตร์จะไร้ซึ่งการ 

ตัดต่อภาพยนตร์หนึ่งเรื่องความยาวประมาณครึ่งนาที กล้องภาพยนตร์จะท�าหน้าที่ถ่ายท�าอย่างต่อเน่ืองจาก

ต้นจนจบโดยไร้ซึ่งการตัดต่อ ภาพยนตร์ในยุคนี้อาจเรียกว่ามีเพียงช็อต (shot) เดียวเท่านั้น เช่น ภาพยนตร์

คนจามของเอดิสัน ภาพยนตร์คนเดินออกจากโรงงานของลูมิแอร์ 

ต่อมาเร่ิมมีการพัฒนาเทคนิคการตัดต่อ เพราะการค้นพบว่า กล้องภาพยนตร์สามารถหยุดภาพและ

ถ่ายใหม่ได้ ท�าให้เริ่มเกิดการตัดต่อขึ้น โดยจอร์จ เมลิเย่ (Georges Melies) ในภาพยนตร์เรื่อง อะทริป  

ทู เดอะ มูน (A Trip To the Moon, 1902) ท�าให้เกิดการเปลี่ยนฉากและเล่าเร่ืองได้ ทว่า ยังถูกมองว่า เป็น

เพียงนักมายากล จนกระทั่งเอ็ดวิน พ็อตเตอร์ (Edwin S. Potter) ได้พัฒนาการตัดต่อและท�าให้ภาพยนตร์

เป็นเร่ืองเล่ามากขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง เดอะ เกรท เทรน รอบเบอรี่ (The Great Train Robbery, 1903) 

และ ดี ดับเบ้ิลยู กริฟฟิท (D.W. Griffith) ก็ยกระดับการตัดต่อในภาพยนตร์เรื่อง เบิร์ท ออฟ เนชั่น (Birth 

of Nation) จนได้รับการยกย่อง 

การตัดต่อ ถือเป็นการเรียงช็อต (shot) ของภาพยนตร์และมาเรียงต่อกัน ซึ่งต่างไปจากศิลปะแขนง

อื่น ๆ ที่อาจเรียงตัวอักษร เรียงตัวโน้ต การข้ึนย่อหน้า การเรียงเส้นและสี แต่ส�าหรับภาพยนตร์จะเรียงภาพ

ท�าให้เกิดเรื่องราวต่อเน่ืองได้ 

ต่อมาเกิดการพัฒนาการตัดต่อท่ีไม่ใช่เพียงการย่นระยะเวลาและสถานที่ แต่อาจสร้างความหมาย

ใหม่ได้เช่นกัน โดยเฉพาะศลิปินจากรสัเซยี ซึง่น�าเอาเศษฟิล์มมาตดัต่อเพือ่ให้เกิดความหมายใหม่ และเรยีกว่า 

โซเวียต มองทาจ (Soviet Montage) อันได้แก่ งานของเลฟ กูเลชอฟ (Lev Kuleshov) ตัวอย่างเช่น การ 
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15-42 การวิเคราะห์การเมือง

น�าหน้านักแสดงตัดไปกับภาพสามภาพที่มีอยู่ คือ ถ้วยซุบ ผู้หญิงในโลง และเด็กหญิงเล่นของเล่น เมื่อ 

น�าภาพมาเรียงกันท�าให้เกิดความหมายใหม่ คือ นักแสดงหิวเม่ือเห็นถ้วยซุบ เสียใจเมื่อเห็นแม่ตาย และดีใจ

เมื่อเห็นลูกเล่นของเล่น ทั้ง ๆ ที่ในความจริงนักแสดงไม่ได้แสดงอารมณ์ใด ๆ เพียงแต่การเชื่อมภาพเข้าด้วย

กันของผู้ก�ากับ33

นอกเหนือจากภาษาภาพยนตร์แล้ว ทฤษฎีรูปแบบนิยม ยังให้ความสนใจต่อโครงสร้างการเล่าเรื่อง

ของภาพยนตร์ ซึ่งได้หยิบยืมมาจากฟากของวรรณกรรมอีกด้วย โดยพิจารณาถึงการเล่าเรื่องที่ประกอบด้วย 

ตัวเอก-ตัวร้าย-ผู้ช่วย-ฉาก-เวลา-เครื่องแต่งกาย-อาวุธ-มุมมอง-โครงเรื่อง-แก่นเร่ือง 

เครื่องมือการวิเคราะห์รูปแบบนิยม อันได้แก่ ภาพ เสียง การตัดต่อ และโครงสร้างการเล่าเรื่อง ไม่

เพียงแต่จะศึกษาเฉพาะในกลุ่มนี้ แต่จะน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ในแนวทางอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งสัจนิยม 

ประพันธกร และก้าวไปสู่การวิเคราะห์บริบท เช่น ส�านักสกรีนทีออรี่ (screen theory) แต่เป้าหมายจะ 

แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าเป็นรูปแบบนิยมจะเน้นถึงการใช้รูปแบบที่สื่อความหมายในแง่มุมของศิลปะเท่าน้ัน 

ส่วนส�านักอื่น ๆ เช่น สกรีนทีออรี จะมองถึงโครงสร้างอ�านาจในการก�าหนดความหมายดังกล่าว 

แนวทางสัจนิยม 
แนวทางถัดมาคือ สัจนิยม (realism) เป็นแนวทางที่อาจกล่าวได้ว่า ถือก�าเนิดในช่วงแรก ๆ ของ

ภาพยนตร์เช่นกัน เน้นความสมจริงค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่า แนวทางสัจนิยม

จะเกิดขึ้นควบคู่กันกับรูปแบบนิยม เช่น การถ่ายท�าภาพยนตร์ของสองพี่น้องลูมิแยร์ ที่เน้นการถ่ายท�าใน

สถานที่จริงเรื่องจริง แต่การถ่ายท�าแบบดังกล่าวก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก จนกระท่ังในช่วงทศวรรษที่ 

1930-1940 นักท�าหนังชาวอังกฤษคือ จอห์น กรีย์สัน (John Grierson) เริ่มผลิตหนังสารคดี และส่งอิทธิพล

ต่อการท�าภาพยนตร์สารคดีต่อมาท้ังในอังกฤษและทั่วโลกในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง34

แนวคิดของส�านักนี้มองว่า ภาพยนตร์ไม่ควรที่จะเป็นการปรุงแต่งหรือประโลมโลก แต่น่าที่จะน�า

เสนอความเป็นจริงให้กับโลกได้เห็น ควรจะเผยแพร่ภาพชีวิตคน ปัญหาสังคม ถ่ายท�าในพื้นที่จริง ตัดต่อ

น้อย เสนออย่างเรียบง่ายที่สุด ภาพยนตร์จึงจะกลายเป็นศิลปะที่แท้จริง ประกอบทั้งบริบทของสังคม 

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ซ่ึงเกิดการขาดแคลนฟิล์มภาพยนตร์ และการก่อตัวของปัญหาสังคม จึงท�าให้การ

ถ่ายท�าภาพยนตร์แบบสัจนิยมเริ่มพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี จนเรียกว่า อิตาเลียนสัจนิยมใหม่ 

(Italian Neo Realism)

ส�าหรับนักวิชาการที่ให้ความสนใจและร้ือฟื้นแนวคิดสัจนิยมขึ้นมา เริ่มจากในช่วงหลังในช่วงปลาย

ทศวรรษที่ 1950-1960 ก็คือ อังเดร บาแซง (Andre Bazin) ชาวฝร่ังเศส หนึ่งในผู้ก่อตั้งวารสารภาพยนตร์

ที่มีช่ือเสียงคือ การ์เยรส์ ดู ซีเนมา (Cahiers du Cinema) โดยมีนักวิจารณ์และนักท�าหนังชาวฝร่ังเศสอีก

จ�านวนมากเข้าร่วมด้วย ได้แก่ ฟรังซัวส์ ทรุฟโฟต์ (Franzois Truffault) ฌอง ลุค โกดาร์ด (Jean-Luc 

Godard) บรรดาศิลปินและนักวิจารณ์เหล่าน้ีกลายเป็นหัวหอกส�าคัญของแนวทางสัจนิยมและเป็นกลุ่มก้อน

33 ประวิทย์ แต่งอักษร. (2551). มาท�าหนังกันเถอะ. กรุงเทพฯ: ก.พล. 
34 Graeme Turner. (1999). Film as Social Practice. London: Routledge.  
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15-43การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

การผลติภาพยนตร์ของฝร่ังเศสจนถอืได้ว่า เป็นกลุ่มคลืน่ลกูใหม่ของฝรัง่เศส (French New Wave Cinema) 

บาแซง ถือเป็นนักวิชาการด้านภาพยนตร์ที่ท้าทายความคิดรูปแบบนิยม และเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า วัท อีส 

ซีเนม่า (What is Cinema?) และ วัท อิส ซีเนม่า ดิ เซคเคนด์ (What is CinemaII?) ในช่วงปี 1967 และ 

197135

ในด้านหน่ึง แนวทางสัจนิยมต่างไปจากแนวทางรูปแบบนิยม คือ แทนที่จะสนใจต่อการก�าหนด

ศิลปะในภาพยนตร์ แต่กลับให้ความสนใจต่อความสมจริงมากกว่า ภาพยนตร์จึงไม่ควรปรุงแต่งแต่เป็น

เครื่องมือในการส�ารวจโลก ดังน้ัน หน่วยของการวิเคราะห์จึงไม่ได้สนใจเรื่องภาพ เสียง โดยเฉพาะการ 

ตัดต่อ บาแซง ปฏิเสธการตัดต่อแบบมองทาจ ของไอเซนสไตน์ เพราะมองว่า การตัดต่อดังกล่าวเป็นการ

ควบคุมก�าหนดความหมายค่อนข้างมาก และค่อนข้างลดความจริงออกไป36 แต่จะให้ความสนใจเฟรม 

(frame) และการจัดองค์ประกอบของภาพหรือที่เรียกว่า มิซ ออง แซง หรือการวางสิ่งของลงในภาพ  

เป้าหมายมิได้สร้างความเหนือจริงแต่จะท�าให้เกิดความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้ ก็เพื่อต้อง 

การให้ผู้ชมได้สังเกตรายละเอียดของภาพยนตร์ในเฟรมมากกว่าการครอบง�าหรือกระตุ้นให้ผู้ชมเป็นไปตาม 

การตัดต่อที่ก�าหนดไว้ 

เหตุนี้แนวคิดของ มิซ ออง แซง ของบาแซง จึงต่างไปจากส�านักรูปแบบนิยมที่เน้นการออกแบบ 

เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายของผู้ก�ากับหรือศิลปินที่วางไว้ รวมถึงการออกแบบให้เกิดภาพลวงตาที่ล่อลวงผู้ชม

ได้ชมภาพยนตร์ 

แนวคิดกลุ่มนี้ส่งผลต่อการผลิตภาพยนตร์สารคดีดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ภาพยนตร์เน้นความ

สมจรงิ โดยเฉพาะในโลกสงัคมนยิมและคอมมิวนสิต์ โดยเฉพาะในประเทศอติาล ีก่อให้เกดิความเคลือ่นไหว

สู่วงการภาพยนตร์อิตาลีตามแนวทางสัจนิยมใหม่ (Italian Neo Realism) ในกรณีไทย เช่น การน�าเสนอ

ภาพปัญหาของสังคมในงานของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล 

ทฤษฎีประพันธกร
แนวคิดของบาแซง ยังส่งอิทธิพลต่อถึงแนวคิดทฤษฎีประพันธกร (auteur theory) ซึ่งเริ่มต้นด้วย

งานของอเล็กซองร์ อัสทรุค (Alexandre Astruc) เรื่อง เดอะ เบิร์ด ออฟ อะ นิว อาวองการ์ด (The Birth 

of a New Avant-garde: la camera-style, camera-pen) ที่เขียนข้ึนในวารสาร กาเยร์ส ดู ซีเนมา  

(Cahiers du Cinema) ในปี 1948 ซ่ึงจะเน้นการประเมินบทบาทของผู้ก�ากับภาพยนตร์ ต่อมา ฟรังซัวส์ 

ทรฟุโฟต์ (Francois Truffaut) กเ็ขยีนบทความเร่ือง องค์เซอร์เทน เทนดองซ์ ดู เซเนมา ฟรองเซ่ (Uncertaine 

tendance du cinema Francais, A Certain tendency of the French Cinema) ในวารสารเดียวกัน 

และเน้นว่า ผู้ประพันธ์ตัวจริงก็คือผู้ก�ากับภาพยนตร์ ต่อจากนั้นก็เริ่มมีนักวิจารณ์และนักวิชาการให้ความ

สนใจศึกษาตามมาเป็นจ�านวนมาก และหนึ่งในนักคิดที่ท�าให้เกิดค�าว่า “ทฤษฎีประพันธกร” กลายเป็น 

 
35 บรรจง โกศัลวัฒน์. (2548). ทฤษฎีภาพยนตร์แนวสัจนิยม 1. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์

เบื้องต้น. (เล่ม 1). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
36 Graeme Turner” Op.cit.  
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รูปร่างอย่างเด่นชัดคือ แอนดรู ซาริส (Andrew Sarris) นักวิจารณ์ชาวอเมริกัน และใช้ค�าว่า ทฤษฎ ี

ประพันธกร เป็นคนแรก ในช่วงทศวรรษที่ 196037

แนวคิดประพันธกรนี้จะให้ความสนใจต่อความเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์ในฐานะศิลปินที่ส่งอิทธิพล

ต่อการก�าหนดศิลปะของภาพยนตร์ทั้งหมด โดยเฉพาะในเรื่องศิลปะของการมองเห็น และถือว่าผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์มีลีลาเฉพาะและเอกลักษณ์ในการก�ากับภาพยนตร์ ไม่ต่างจากจิตรกรที่มีฝีแปรงที่เป็นเอกลักษณ์

รายบุคคล ผู้ก�ากับภาพยนตร์ก็มีลีลาการก�ากับที่เฉพาะตัวและเป็นเสมือนลายเซ็นของภาพยนตร์ กล้อง

ภาพยนตร์จึงอาจเทียบได้กับฝีแปรงของจิตรกรส่วนผืนผ้าใบก็เทียบได้กับจอภาพยนตร์ และตัวภาพยนตร์

ก็คือพ้ืนที่การแสดงออกของผู้ก�ากับภาพยนตร์น่ันเอง ผู้ก�ากับจึงเป็นเสมือนศิลปินเอก

การศึกษาประพันธกร จึงเน้นการศึกษาว่า ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะมีเอกลักษณ์ในการท�าภาพยนตร์

แบบใด มีแนวคิดเบื้องหลังการท�างานอย่างไร มีพัฒนาการการด�าเนินงานหรือไม่ โดยจะเน้นการศึกษาถึง 

ตัวบทภาพยนตร์ในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของตัวผู้ก�ากับ ด้วยแนวทาง 

การศึกษาของทฤษฎีประพันธกร ซ่ึงมุ่งเน้นรูปแบบ ลีลา การน�าเสนอ จึงท�าให้นักวิชาการบางท่าน เช่น หลุยส์ 

เจยีนเน็ตต ิ (Louis Giannetti) กส็รปุว่า การวเิคราะห์แนวทางน้ีเป็นพวกรปูแบบนยิมอีกประเภทหน่ึงเช่นกัน 

เพราะว่าจะเน้นการออกแบบ ภาพ เสียง และองค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพยนตร์เพ่ือให้เกิดเอกลักษณ ์

เฉพาะตัวของภาพยนตร์

อย่างไรก็ตาม การศึกษาประพันธกรในช่วงหลังก็ถูกตั้งค�าถามว่า มีเพียงผู้ก�ากับบางท่านที่ได้รับ 

การยกย่อง ควรค่าแห่งการศึกษา ซ่ึงมักจะเป็นศิลปินเอกที่ได้รับรางวัล แต่กลับมองข้ามผู้ก�ากับภาพยนตร์

หลายคนที่อาจท�าผลงานที่เน้นมวลชน และที่ส�าคัญคือ การให้ความส�าคัญแก่ผู้ก�ากับมากเกินไปก็อาจมอง

ข้ามมิติต่าง ๆ ในภาพยนตร์

ในช่วงหลัง นักวิชาการบางท่านจัดให้เร่ิมเคลื่อนตัวออกจากการวิเคราะห์ตัวบทภาพยนตร์ และ 

เริ่มสัมพันธ์กับบริบทของภาพยนตร์ เช่น ประวัติ สภาพของสังคม ซึ่งส่งผลต่อผลงานของผู้ก�ากับภาพยนตร์

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.2.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2 เร่ืองที่ 15.2.2

37 กฤษดา เกิดดี. (2548). การวิจารณ์ภาพยนตร์แนวประพันธกรและการวิจารณ์ภาพยนตร์แนวอิงบริบท. ใน เอกสารการ

สอนชุดวิชาทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น (เล่ม 2). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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เรื่องที่ 15.2.3  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามแนวทาง

  ประวัติศาสตร์และอุตสาหกรรม

ในขณะที่การศึกษาภาพยนตร์ในแนวทางศิลปะ คือ รูปแบบนิยม สัจนิยม และประพันธกร จะเน้น

การศึกษาตวับทหรอืเนือ้หาในภาพยนตร์เท่านัน้ โดยท่ีทฤษฎีประพนัธกร อาจเริม่ขยับไปสูก่ารวเิคราะห์บรบิท

ที่ส่งผลต่อตัวผู้ก�ากับภาพยนตร์ ส�าหรับการศึกษาแนวทางถัดไปนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาบริบทของภาพยนตร์ 

ท�าให้การศึกษาภาพยนตร์ขยายตัวไปจากการวิเคราะห์ตัวบท และก้าวไปสู่การศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ 

หรือการผสมศาสตร์อื่น ๆ เข้ามาศึกษา

บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา38 ขยายความว่า การศึกษาบริบทด้วยเหตุผลส�าคัญคือ บริบทสังคมใน

ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ยนแปลงการเมืองใน

ฝร่ังเศส ปี 1968 ท�าให้เริ่มให้ความสนใจต่อบริบทสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อภาพยนตร์ตาม

แนวทางของมาร์กซิสม์ นอกจากนั้น นักวิชาการด้านวิพากษ์ยังตั้งค�าถามถึงศิลปะที่มีอยู่ว่าอาจมิได้มีอยู่จริง 

เพราะหากศิลปะเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ยกระดับมนุษย์แล้ว เหตุใดจึงเกิดปรากฏการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และ

สงครามโลกเกิดข้ึนได้ ภาพยนตร์จึงไม่ใช่มิติเชิงสุนทรียะหรือศิลปะอีกต่อไป การศึกษาภาพยนตร์จึง 

ขยับไปสู่การศึกษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์

การศึกษาภาพยนตร์แนวบริบท เริ่มเติบโตอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมาและมี 

ความหลากหลายของแต่ละกลุม่การศกึษา ส�าหรบัในกลุม่แรก เป็นการศกึษาภาพยนตร์ตามมิตปิระวตัศิาสตร์ 

และเศรษฐศาสตร์ จะพิจารณาอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ ดังนี้

การศึกษาภาพยนตร์ด้วยมิติประวัติศาสตร์ 
จิอานเน็ตติ (Louis Giannetti)39 ชี้ว่า การศึกษาภาพยนตร์ด้วยมิติประวัติศาสตร์ในตะวันตก

สามารถศึกษาได้สี่ด้านคือ การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะภาพยนตร์ เทคโนโลยีในภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ และประวตัศิาสตร์สงัคมในภาพยนตร์ แต่ส�าหรบักรณไีทย บญุรกัษ์ บญุญะเขตมาลา40 

เสนอไว้สองด้าน โดยรวมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไว้รวมกัน และจ�าแนกอีกกลุ่มเป็น ประวัติศาสตร์สังคม

ที่เกี่ยวข้องกับบริบทประวัติศาสตร์ ทั้งในระดับโลก สังคม ในท่ีนี้จะด�าเนินตามแนวทางของบุญรักษ์ 

ด้านแรก การศึกษาภาพยนตร์จะพิจารณาว่า เนื้อหาในภาพยนตร์จะมีความเกี่ยวพันกับ

ประวัติศาสตร์โลก หรือประวัติศาสตร์ในสังคมหรือไม่

38 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2552). โรงงานแห่งความฝัน. อ้างแล้ว. 
39 Louis Giannetti. (2014). Understanding Movies. Boston: Pearson. 
40 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2552). อ้างแล้ว. 
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15-46 การวิเคราะห์การเมือง

บญุรักษ์ บญุญะเขตมาลา41 ยกตวัอย่างการศึกษาภาพยนตร์ของผู้ก�ากับภาพยนตร์ อาคิระ คูโรซาวะ 

(Akira Kurozawa) ชาวญ่ีปุ่น ด้านหนึ่งแม้จะเป็นการศึกษาตามแนวทางทฤษฎีประพันธกร ดังที่กล่าวไป

แล้วในหัวข้อที่ผ่านมา แต่ในเวลาเดียวกันเม่ือศึกษาเนื้อหาในภาพยนตร์แต่ละเรื่องก็จะพบกับภาพของ

ประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของประเทศญ่ีปุ่น โลก และแม้กระทั่งภาพของตัวผู้ก�ากับภาพยนตร์เองด้วย

ในท�านองเดียวกัน เม่ือศึกษาภาพยนตร์ตระกูลผีของไทยของ ก�าจร หลุยยะพงศ์ และสมสุข  

หินวิมาน42 ก็จะพบถึงสภาพของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านภาพยนตร์ผี จากในอดีตที่ผีเป็นตัวแทน

ของความเชือ่ผอียูใ่กล้ชดิกบัคนไทยและผีมีอ�านาจแต่อาจแพ้ภยัต่อศาสนา ดงัเช่น ผแีม่นาค แต่เมือ่วเิคราะห์

ภาพยนตร์ผีในปัจจุบันกลับปรากฏมุมมองในเชิงตรงกันข้ามว่า แม้สังคมจะเติบโตแต่ความเชื่อเรื่องผีก็ยัง

คงอยู่ต่อเนื่องไม่เลือนหาย ยิ่งไปกว่านั้นศาสนาก็ไม่อาจปราบผีได้ ผียังคงอยู่ตราบใดที่มีความต้องการอยู่ 

เช่น ภาพยนตร์เรื่อง บุปผาราตรี และชัตเตอร์กดติดวิญญาณ เป็นต้น 

การศึกษาประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ยังได้เร่ิมพัฒนาขึ้นจากค�าถามว่า มีประวัติศาสตร์อะไรในนั้น 

และก้าวไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์แนวใหม่ว่า สิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นและขึ้นอยู่กับอ�านาจว่า ใครเป็น 

ผู้ก�าหนด ด้วยเหตุน้ีประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์จึงอาจมิใช่ความจริงแต่ขึ้นอยู่กับอ�านาจรวมถึงความรู้หรือ

หลกัการทางวชิาการในการก�าหนดความหมายทีเ่หน็ ตวับทของภาพยนตร์จงึเป็นวาทกรรม (discourse) หน่ึง

ทีส่ร้างความหมายให้แก่ประวตัศิาสตร์ดงักล่าว ประวตัศิาสตร์ทีเ่หน็จึงเป็นเพยีงภาพตวัแทน (representation) 

เท่านั้น แนวทางการศึกษาดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากงานของนักคิดชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ มิเชล ฟูโกต์ (Michel 

Foucault)

ตัวอย่างการศึกษาประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ด้วยมุมมองดังกล่าว เช่น การศึกษาให้เห็น

ประวัติศาสตร์ของสงครามในภาพยนตร์ ก็จะพบว่า สงครามที่เห็นเป็นเพียงภาพตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้

อ�านาจ ชุดความรู้ของแต่ละฟากแต่ละฝ่ายเป็นผู้ก�าหนด หากเป็นโลกเสรี หนังสงครามก็จะเชิดชูผู้น�าประเทศ

โลกเสรแีละใช้ชดุความรู้ทางประวัตศิาสตร์โลกตะวนัตกก�าหนด เหตนุีป้ระเทศอืน่โดยเฉพาะประเทศในระบบ

สังคมนิยมก็มักจะถูกมองในฐานะศัตรู ในทิศทางตรงกันข้ามภาพยนตร์ของโลกสังคมนิยมอาจมองโลก 

ตะวันตกในฐานะผู้ร้าย นอกจากนั้นภาพยนตร์ยุคใหม่ก็อาจตีความหมายสงครามแบบใหม่ได้ด้วยโดยอาจ

ร้ือหลักฐานประวัติศาสตร์เสียใหม่ถึงความจ�าเป็น ความเข้าใจผิด และการเมืองระหว่างประเทศ เช่น 

ภาพยนตร์เรื่อง JFK (1991) ด้วยเหตุนี้ ความจริงในเชิงประวัติศาสตร์ จึงอาจมองได้ว่า ไม่มีอยู่จริง หรือ

หากมีจริงก็ไม่สมบูรณ์ (สนใจการศึกษาภาพยนตร์กับประวัติศาสตร์43

แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์แบบใหม่นี้มีความเกี่ยวโยงกันกับการศึกษาภาพยนตร์ของ 

ส�านักสกรีนทีออรี ซ่ึงมองภาพยนตร์เป็นพ้ืนที่แห่งการสร้างความหมายเชิงอ�านาจเช่นเดียวกัน (รายละเอียด

จะกล่าวถัดไป)

41 เพิ่งอ้าง. 
42 ก�าจร หลุยยะพงศ์, และสมสุข หินวิมาน. (2552). หลอน รัก สับสนในหนังไทย. กรุงเทพฯ: ศยาม. 
43 ก�าจร หลุยยะพงศ์. (2556). ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม. อ้างแล้ว. และสรวิศ ชัยนาม. (2555). จากการปฏิวัติ

ถึงโลกาภิวัตน์ ความรู้เบื้องต้นการเมืองโลกเชิงวิพากษ์ผ่านสื่อภาพยนตร์. กรุงเทพฯ: เคล็ดไทย. 
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ด้านที่สอง จะเป็นการพิจารณาถึงประวัติศาสตร์การถือก�าเนิดของภาพยนตร์ และความเกี่ยวข้อง

ของสังคม เทคโนโลยีต่าง ๆ ในส่วนน้ีนักวิชาการมักจะต้องเป็นผู้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของภาพยนตร์และ

น�ามาเรียบเรียงปะติดปะต่อให้เห็นการก่อตัว การเปล่ียนแปลงของภาพยนตร์ 

ตัวอย่างงานในลักษณะน้ีคือ การศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยของโดม สุขวงศ์44 ซึ่งจะเห็น

ถึงการที่ภาพยนตร์ถือก�าเนิดจากการน�าเข้าของต่างประเทศ ต่อจากนั้นเริ่มมีการถ่ายท�าภาพยนตร์ในไทยโดย

ต่างชาติ ภาพยนตร์เรื่องแรกคือ นางสาวสุวรรณ (2466) โดย เฮนรี เอ แมคเร (Henry A. MacRae) และ

ชนชัน้น�าก็เป็นผูผ้ลติภาพยนตร์ จนในทีส่ดุภาพยนตร์ก็กลายเป็นสือ่ของมวลชน ในบางยุคภาพยนตร์ก็เฟ่ืองฟู 

เช่น ยุคทศวรรษที่ 2510 เช่น งานของมิตร-เพชรา ตามมาด้วยยุคภาพยนตร์สะท้อนสังคมในบริบทของ

การเมืองยุคตุลาคม 2516-2519 และบางยุคภาพยนตร์ก็ตกต�่า เช่น ช่วงทศวรรษที่ 2530 และกลับมาเติบโต

ใหม่ในช่วงทศวรรษที่ 2540 ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจและการเติบโตของเทคโนโลยีภาพยนตร์ดิจิทัล ท�าให้เกิด

ความกล้าเสี่ยงในการผลิตภาพยนตร์ไทยรูปแบบใหม่

การศกึษาของโดม สุขวงศ์ ท�าให้เหน็ถงึทัง้ประวตัศิาสตร์การพฒันาของภาพยนตร์ไทยแล้ว ยงัท�าให้

เห็นถึงบริบทสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจากสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู ่ ยุค

ประชาธิปไตย การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์บ้านเมือง การพัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย

การศึกษาภาพยนตร์ด้วยมิติอุตสาหกรรมภาพยนตร์
นอกเหนือจากการศึกษาภาพยนตร์ด้วยมิติประวัติศาสตร์แล้ว อีกหัวข้อหนึ่งที่ทับซ้อนกันของ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ก็คือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ น่ันก็คือ การพิจารณาว่า ภาพยนตร์เป็น

เสมือนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการเผยแพร่ให้กับคนในวงกว้าง มีบทบาทในการก�าหนดเนื้อหาของ

ภาพยนตร์ นอกจากนั้น หากพิจารณาในแง่มุมของส�านักเศรษฐศาสตร์การเมืองส�านักย่อยคือ จักรวรรดินิยม

สื่อ (media imperialism) ก็จะพบว่า ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเผยแพร่อุดมการณ์

จักรวรรดินิยมจากโลกตะวันตก

1. การศึกษาภาพยนตร์ในฐานะอุตสาหกรรม จะให้ความสนใจว่า ภาพยนตร์เป็นเสมือน

อุตสาหกรรมที่หวังผลก�าไร และกระบวนการผลิตจะมีลักษณะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีการก�าหนดเป้าหมาย

การด�าเนินงาน มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ท�างานตามเป้าหมายขององค์กรหรือบริษัท มีกระบวนการด�าเนินงาน 

การผลิตภาพยนตร์ที่ชัดเจน นับตั้งแต่การผลิต (production) การแพร่กระจาย (distribution) การส่งเสริม

การขาย (promotion) การฉาย (exhibition) และการบริโภค (consumption) ตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดคือ 

ระบบสตูดิโอของฮอลลีวู้ด (Hollywood) ได้วางรูปแบบการผลิตภาพยนตร์ที่กลายเป็นกระแสหลักให้กับโลก 

ทั้งกระบวนการผลิตภาพยนตร์ท่ีมีระบบระเบียบ การคัดเลือกบท การคัดเลือกผู้ก�ากับ ผู้อ�านวยการสร้าง  

ไปจนถึงการก�าหนดการขายภาพยนตร์ที่เสร็จสิ้นแล้วออกไปให้กับตัวแทนการขายภาพยนตร์ทั้งในและ 

ต่างประเทศ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการวางระบบการฉายภาพยนตร์ 

44 โดม สุขวงศ์. (2533). ประวัติภาพยนตร์ไทย. กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 
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ไม่เพียงแต่ระบบฮอลลีวู้ดเท่าน้ัน นักวิชาการบางคน เช่น ธเนศ วงศ์ยานนาวา ในงานเขียน

นามปากกาที่ชื่อ ธนา วงศ์ยานนาเวศ ยังมองว่า แม้แต่ภาพยนตร์ที่จัดได้ว่าเป็นประเภทศิลปะก็ยังคงต้อง

เน้นความเป็นธุรกิจ มีการวางจุดขาย การท�าตลาดด้วยเช่นเดียวกัน แต่อาจมิใช่ตลาดขนาดมวลชนเป็นเพียง

ตลาดเฉพาะกลุ่ม 

จุดที่น่าสังเกตคือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หวังผลก�าไร และมีลักษณะ

ของการขยายตัว และควบรวมกิจการกับธุรกิจอื่น ๆ ดังแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อ (political 

economy of media) จึงท�าให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มีลักษณะการโตเดี่ยว กล่าวคือ เป็นท้ังผู้ผลิต ผู้จัด

จ�าหน่าย ผู้โฆษณาประชาสัมพันธ์ และส�าหรับในประเทศไทยก็ยังก้าวไปสู่การเป็นผู้ฉายหรือโรงภาพยนตร์

อีกด้วย ท�าให้ก่อให้เกิดการเป็นเจ้าตลาดเดียวเป็นส่วนใหญ่ ยังผลให้เกิดการครอบง�ากิจการภาพยนตร์ไป

หมด และส่งผลทางอ้อมให้ภาพยนตร์เริ่มเดินห่างออกไปจากศิลปะ

สืบเนื่องด้วยภาพยนตร์เป็นอุตสาหกรรมที่หวังผลก�าไร นักวิชาการส�านักแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) 

อันได้แก่ อดอร์โน และฮอร์ไคเมอร์ (Adorno and Horkhimer) จึงมองว่า ภาพยนตร์เริ่มเดินออกห่างศิลปะ

ค่อนข้างมากแต่กลับเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม (culture industry) มีกระบวนการผลิต เผยแพร่  

จัดจ�าหน่ายไม่ต่างจากสายพานโรงงาน มีการแบ่งงานกันท�า แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ด้านหนึ่งมีมาตรฐาน

เดียวกัน แต่ในอกีด้านหนึง่ เนือ้หาของการผลติกม็กัจะซ�า้ซากจ�าเจ ไร้ซึง่ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ มีลกัษณะ

การหลอกลวงระดับมวลชน (mass deception) ภาพยนตร์เป็นเพียงอุตสาหกรรมท่ีตอบรับระบบทุนนิยม

และในเวลาเดียวกันก็ผลิตซ�้าวิธีคิดของระบบทุนนิยมให้กับผู้ชม

ความคิดที่ต้องการผลก�าไร และผลิตภาพยนตร์ท่ีมีมาตรฐานเดิม ๆ จึงเกิดการพัฒนาแนวคิดท่ีว่า 

ตระกูล (genre) แนวคิดดังกล่าวเกิดมาเพื่อต่อสู้กับแนวคิดประพันธกร ที่ให้ความสนใจต่อผู้ก�ากับหรือ

ศิลปิน แต่ส�าหรับแนวคิดตระกูลหนัง กลับมองในทางตรงกันข้ามว่า ไม่จ�าเป็นต้องมีศิลปินหรือผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ที่เก่งกาจ เพียงแต่การผลิตรูปแบบของภาพยนตร์ที่เป็นกระแสหลักก็สามารถท�าให้ผู้ชมสนใจและ

ชมภาพยนตร์ได้ไม่ยาก

ในความเป็นจริงแนวคิดเกี่ยวกับตระกูลถือก�าเนิดตั้งแต่ยุคกรีก โดย อริสโตเติล (Aristotle) ที่

จ�าแนกการแสดงละครเวทีออกเป็น อีพิค (Epic) หรือการเน้นต�านานวีรบุรุษ/เทพ โศกนาฎกรรม (Tragedy) 

และสุขนาฏกรรม (Comedy) แต่ในศตวรรษที่ 20 แนวคิดตระกูลได้ประยุกต์ในแวดวงการค้าของธุรกิจ

ภาพยนตร์ หากอธิบายโดยง่าย ตระกูล ก็หมายถึง ระบบ ชุด หรือกลุ่มความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมา โดย

อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นผู้ก�าหนด เพื่อท�าให้ผู้ชมสามารถคาดเดาได้ว่า จะได้ชมภาพยนตร์เป็นไปใน

ทิศทางใด และในเวลาเดียวกันผู้ผลิตก็แทบจะไม่ต้องสนใจตัวผู้ก�ากับภาพยนตร์ เพียงแต่ให้ความเป็น 

รูปแบบหรือตระกูลสามารถก�ากับภาพยนตร์ไปเอง ด้วยเหตุนี้ แนวคิดตระกูล จึงเท่ากับเป็นการตอกย�้าให้

เห็นถึงพลังอ�านาจของอุตสาหกรรมภาพยนตร์45

45 กาญจนา แก้วเทพ. (2552). แนวพินิจใหม่ในสื่อสารศึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.; ก�าจร หลยุยะพงศ์, และสมสุข  

หินวิมาน. อ้างแล้ว. 
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15-49การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

การก�าหนดรูปแบบของตระกูลหนังจะเน้นถึงการเล่าเร่ืองและภาษาหนังที่จะเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน หรืออาจเรียกว่า การเป็นขนบ (convention) ของตระกูลดังกล่าว เช่น ขนบของตระกูลหนังรัก จะ

ประกอบด้วยโครงสร้างการเล่าเร่ืองทีต่วัเอกเป็นหญงิและชาย ตวัร้ายอาจเป็นคนหรอืกฎเกณฑ์สงัคมทีก่ดีกัน้

ความรักของหนุม่สาว สถานที ่คอื พืน้ทีท่ีค่วามรกัก่อเกิดหรอืแสดงออกถึงพลงัแห่งรกั เช่น ทะเล ภูเขา เพราะ

แทนความหมายแห่งความยิ่งใหญ่ มุมมอง มักจะเป็นมุมมองของสตรีมากกว่าบุรุษ แก่นเรื่อง มักจะเน้น

ความรัก การต่อสู้เพื่อความรัก และโครงเรื่องจะเปิดเรื่องด้วยตัวละครพบกัน อาจเจอปัญหา และร่วมกัน

ต่อสู้ปัญหา อันจะน�าไปสู่ความรักนิรันดร์ในที่สุด ส�าหรับภาษาหนังรัก จะเน้นภาพที่อ่อนหวาน เสียงเพลง

ไพเราะ การตัดภาพที่นุ่มนวล 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะมีขนบที่ก�าหนดโครงสร้างของภาพยนตร์ตระกูลรักดังที่กล่าวไปแล้วนั้น  

แต่ทว่าในเหรียญอีกด้านหนึ่งก็อาจมีกระบวนการสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม (invention) เพื่อสร้างสรรค์

ความรักแบบใหม่ ๆ ด้านหน่ึงอาจเพราะการเปล่ียนแปลงแห่งรักในสังคม และอีกด้านหนึ่งคือการสร้างความ

แปลกใหม่ให้แก่ผู้ชม การผลิตนวัตกรรมดังกล่าวอาจน�าไปสู่การเติบโตของตระกูลหนังย่อย (sub genre) 

ได้ด้วย เช่น หนังรักโรแมนติก หนังรักวัยรุ่น หนังผีรัก เป็นต้น แต่ทั้งหมดก็ยังคงต้องมีกติกาของหนังรัก

และอุตสาหกรรมหนังเป็นตัวก�าหนดอยู่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังแนวคิดตระกูลก็ได้รับการพัฒนาต่อเน่ือง

โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์กับบริบทสังคม และมองว่าเน้ือหาในตระกูลจะเชื่อมโยงกับบริบท ท�าให้การศึกษา

ตระกูลเร่ิมเคลื่อนย้ายไปศึกษาอุดมการณ์ที่แฝงตัวในภาพยนตร์ เช่น หนังรักก็ผลิตซ�้าอุดมการณ์แห่งรัก 

หนังผีก็ผลิตซ�้าความเช่ือเรื่องผีในสังคม เป็นต้น

2. การศึกษาภาพยนตร์ตามส�านักจักรวรรดินิยมสื่อ ส�านักจักรวรรดินิยมสื่อ (media imperial-

ism) เป็นส�านักที่ต่อเนื่องจากส�านักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สนใจมิติเศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนดทุกสิ่งทุกอย่าง 

แต่เนื่องด้วยนักคิดของส�านักน้ีเป็นนักคิดจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา จึงให้ความสนใจว่า มิติเศรษฐกิจ

ที่ว่า มักจะมาจากโลกที่หนึ่งและประเทศอื่น ๆ มักจะเป็นเพียงชายขอบที่ส่งต่อความเจริญให้แก่โลกที่หนึ่ง 

ท�าให้ในท้ายที่สุดประเทศโลกที่หน่ึงก็ยังคงมีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจเช่นเดิม ส่วนประเทศด้อยพัฒนาหรือ

ประเทศโลกที่สามก็ได้แต่การบริโภควัฒนธรรมจากโลกที่หน่ึง ส�านักน้ียังคงให้ความสนใจถึงสื่อมวลชนว่า

ได้รับมาจากโลกท่ีหน่ึง ในกรณีนี้ส่ือมวลชนโดยเฉพาะภาพยนตร์เป็นสื่อที่มาจากต่างประเทศ นอกเหนือจาก

การแพร่กระจายในเชิงอุตสาหกรรมจากประเทศโลกที่หนึ่งแล้ว ยังมองลึกไปด้วยว่าสื่อดังกล่าวยังติดยึด

อุดมการณ์หรือกรอบความคิดที่มาจากโลกตะวันตกอีกด้วย

แนวคิดของส�านักน้ีเมื่อน�ามาอธิบายกับภาพยนตร์ก็จะพบว่า ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ในโลกมักจะมา

จากอุตสาหกรรมหลัก คือ ฮอลลีวู ้ด (Hollywood) ด้านหนึ่ง คือ การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลก  

เผยแพร่ไปทั่วโลก และในเวลาเดียวกันก็เผยแพร่วิธีคิดต่าง ๆ ท่ีมาจากสหรัฐอเมริกาได้อย่างแนบเนียน

ตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดคือ กรณีของการผลิตการ์ตูนโดแนลดักส์ ของบริษัทวอล์ท ดีสนีย์ หากมอง

โดยผิวเผินก็จะพบเพียงว่า เป็นการ์ตูนให้ความบันเทิงแก่เด็ก แต่ส�าหรับนักวิชาการเช่น อารีล์ ดอล์ฟแมน 

และ อาร์มันด์ แมทเทลาท (Ariel Dorfman and Armand Mattelart) กลับมองว่า การตูนดังกล่าวท�า

หน้าที่กอบโกยผลประโยชน์เชิงธุรกิจจากการขายลิขสิทธ์ิให้กับประเทศอ่ืน ๆ แล้ว ยังถือเป็นการครอบง�า
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ความคิดให้คนทั้งโลกได้รู้จักสังคมอเมริกัน สภาพชีวิตในสังคมอเมริกันว่าเป็นอย่างไร โดยเฉพาะชีวิตที่อยู่ดี

กินดี การมีของใช้อ�านวยความสะดวกในบ้าน และที่ส�าคัญคือ วิถีชีวิตที่อิสระเสรีนิยม บริโภคนิยม ภาพของ

สตรีที่ต�่าต้อย โลกที่สามที่มีเสน่ห์ลึกลับ และชนชั้นเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การเผยแพร่ภาพยนตร์ใน 

วงกว้าง จึงเท่ากับการท�าให้ความเป็นอเมริกันได้แพร่กระจายสู่คนทั่วโลกได้อย่างแนบเนียน46

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.2.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2 เร่ืองที่ 15.2.3

เรื่องที่ 15.2.4  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ตามส�านักโครงสร้าง

  นิยม

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น แนวทางการวิเคราะห์ภาพยนตร์ส�านักน้ีเน้นมิติบริบทของสังคม จึงอาจ

เรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์บริบท บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา47 ระบุว่า ส่วนหน่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปคือฝรั่งเศส ในช่วงปี 1968 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงท�าให้

ศาสตร์ด้านภาพยนตร์ไม่อาจอยู่โดดเดี่ยวได้ จึงจ�าเป็นต้องให้ความสนใจต่อบริบทหรือสังคม รวมถึงการตั้ง

ค�าถามถึงศิลปะว่า คือการสร้างสรรค์ของมนุษย์จริงหรือไม่ หากมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์เป็นศิลปินเหตุใดจึง

เกิดปัญหาสงครามและวิกฤตในสังคม ศิลปะหรือภาพยนตร์จึงอาจมิใช่เป็นพลังที่มนุษย์สร้างสรรค์ แต่อาจ

เป็นเพียงสิ่งที่สังคมก�าหนดมาแล้วใช่หรือไม่ เท่ากับว่าส�านักน้ีปฏิเสธวิธีคิดของภาพยนตร์ในฐานะศิลปะ48 

ในช่วงนี้ ส�านักคิดที่ส�าคัญที่ให้การอธิบายภาพยนตร์ว่า อาจมิใช่ศิลปะที่แท้จริงที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ก็คือ

ส�านักโครงสร้างนิยม (structuralism) ส�านักน้ีมองว่า ภาพยนตร์อาจมิใช่ศิลปะที่สูงส่งของมนุษย์ แต่กลับ

มองว่า ภาพยนตร์โครงสร้างบางอย่างที่ถูกสภาพของสังคมในการก�าหนดความหมาย โดยที่ผู้สร้างผู้ชมก็อาจ

ไม่รู้ตัว ดังนั้น การศึกษาภาพยนตร์ก็คือการขุดค้นและเปิดเผยให้เห็นโครงสร้างต่าง ๆ ในภาพยนตร์ที่เป็น

พื้นที่ในการซุกซ่อนความหมาย อุดมการณ์ต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ตามแนวคิดของสัญวิทยา (semiology)  

จิตวิเคราะห์ และอุดมการณ์ (ideology) ซ่ึงได้รับความนิยมในช่วงเวลาดังกล่าวในฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ 

 

 
46 กาญจนา แก้วเทพ. (2544). ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: เอคสันเพรส โปรดักส์. 
47 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2552). อ้างแล้ว. 
48 Mark Janconich. Screen Theory, in Mark and Hollows, Joanne. (eds). (1995). Approaches to Popular 

Film. Manchestes: Manchester University Press.  
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15-51การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ที่ 1950-1960 ต่อมาวารสารภาพยนตร์ในนาม สกรีน (Screen) ในประเทศอังกฤษ ถือก�าเนิดในปี 1969 โดย

มีเป้าหมายที่จะน�าภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการศึกษา เป็นพ้ืนที่ส�าหรับการถกเถียงประเด็น

ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์และโทรทัศน4์9 และต่อมาแนวทางการศึกษาภาพยนตร์ของวารสารนี้ก็ก่อร่างสร้าง

ตัวให้กลายเป็นส�านักสกรีนทีออรี (Screen Theory) ในการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ ในช่วงทศวรรษที่ 

1960-1970 และส่งผลกระทบส�าคัญต่อการศึกษาภาพยนตร์ที่สัมพันธ์กับศาสตร์ต่าง ๆ จากอดตีจวบปัจจบุัน 

ส�าหรับประเทศไทย กาญจนา แก้วเทพ และประชา สุวีรานนท์ ถือเป็นหน่ึงในนักวิชาการรุ่นแรกที่ประยุกต์

แนวทางของส�านักน้ีมาใช้ในการวิเคราะห์ภาพยนตร์

ส�านักนี้ให้ความสนใจโครงสร้างสังคมเป็นตัวก�าหนดความหมายในภาพยนตร์ ซึ่งได้อิทธิพลจาก

แนวคิดของนักวิชาการชาวสวิส ในนามเฟอร์ดินานด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) ซ่ึงสนใจภาษา

แนวใหม่ ซ่ึงเรียกว่า สัญวิทยา ศาสตร์ดังกล่าวปฏิเสธว่า ภาษาคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ แต่จะพิจารณาว่า 

“ภาษาเป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดขึ้น และสนใจถึงความหมายที่ก�าหนดขึ้น” ต่อจากนั้น คริสเตียน เมทซ์ (Christian 

Metz) นักวิชาการด้านภาพยนตร์ได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาต่อถึงภาษาภาพยนตร์ว่า ภาษาของ

ภาพยนตร์ จึงมิใช่เป็นเรื่องศิลปะหรือธรรมชาติแต่เกี่ยวโยงกับการก�าหนดรหัสเอาไว้

แนวคิดของโซซูร์ ที่มองโครงสร้างภาษาที่ถูกก�าหนดนั้น แรกเริ่มสนใจกฎเกณฑ์ของการก�าหนด

ความหมาย และในช่วงหลังก็ขยับไปสู่การวิเคราะห์ถึงอุดมการณ์ที่กรอบภาษาดังกล่าว ตามแนวคิดของ 

หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) และมีความเก่ียวข้องกับแนวคิดจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) และ

ลาก็อง (Lacan) เพราะมองว่า อุดมการณ์ซึ่งท�าหน้าที่ฝังรากหยั่งลึกในสมองนั้นด�าเนินไปด้วยการใช้กลไก

การแบ่งข้ัวและฝังลงไปในจิตไร้ส�านึกของมนุษย์ ด้วยเหตุน้ีการศึกษาภาพยนตร์ยุคนี้จะมิได้มองว่า 

ภาพยนตร์เป็นศิลปะหรือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่จะมองว่าภาพยนตร์เป็นเพียงรหัสความหมายที่มีการ

ก�าหนดโดยโครงสร้าง อันท�าให้การวิเคราะห์ภาพยนตร์เริ่มจะเชื่อมโยงกับบริบทสังคม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง

คือ สังคมเป็นตัวการในการก�าหนดความหมายของภาพยนตร์ เหตุนี้ภาพยนตร์จึงเป็นพื้นที่ของการปลูกฝัง

อุดมการณ์ต่าง เช่น ชาติ สตรี ผิว และพื้นที่ผลิตซ�้าภาพตัวแทนต่าง ๆ นักคิดกลุ่มแรกที่สนใจ คือ กลุ่ม 

มารก์ซิสม์ (Marxism) สตรีนิยมและภาพยนตร์ (Feminism and film) และก้าวไปถึงการศึกษาภาพยนตร์

กับอุดมการณ์ต่าง ๆ รายละเอียดดังต่อไปน้ี

วิธีการศึกษาภาพยนตร์ตามส�านักโครงสร้างนิยม: สัญวิทยา จิตวิเคราะห์ และอุดมการณ์
หากอธิบายขยายความเรื่อง สัญวิทยา ให้กระช่างชัดเพื่อจะท�าให้เข้าใจถึงการก�าหนดความหมาย

ของสัญญะให้ชัดเจนขึ้น โซซูร์ อธิบายว่า สัญวิทยา คือ ศาสตร์แห่งการศึกษาสัญญะ ซึ่งมุ่งเน้นการเกิดแก่

เจบ็ตายของภาษา และทีส่�าคญัคอื การศกึษากฎเกณฑ์ทีก่�าหนดสญัญะดังกล่าว ส่วนค�าว่า สญัญะ จะหมายถึง 

ภาษาที่กว้างไปกว่าอดีต ในทัศนะของ โซซูร์ ไม่ได้มองเพียงเรื่องของภาษาเขียน แต่หมายรวมถึงภาษาพูด 

ข้อความ ภาพ อาหาร ร่างกาย การแสดงออก ซ่ึงจะมีความหมายมากกว่าตัวมันเอง 

 

49 Kevin McDonald. Op.cit. 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-52 การวิเคราะห์การเมือง

ในทัศนะของโซซูร์ สัญญะไม่ได้เป็นเร่ืองธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องที่มีกระบวนการก�าหนดสัญญะ 

(signification) หรือการมอบหมายความหมายให้ จึงจะกลายเป็นสัญญะ โซซูร์ได้ยกตัวอย่าง กระบวนการ

ท�าให้เป็นสัญญะ ด้วยการอธิบายถึง สัญญะว่า ประกอบไปด้วย ตัวหมาย (signifier) และตัวหมายถึง  

(signified) สองส่วนนี้อาจไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย เช่น ค�าว่า “กุหลาบ” เป็นตัวหมาย ซึ่งเป็นค�าที่เม่ือ 

คนไทยเห็นก็จะเชื่อมโยงไปถึง ตัวหมายถึง คือ “ดอกไม้สีแดงมีกลิ่นหอม หรือดอกกุหลาบ” นั่นเอง หาก

พจิารณาดกูจ็ะพบว่า ตวัหมายและตวัหมายถงึไม่ได้มีอะไรท่ีเหมือนกันเลย แต่การเกิดการเชือ่มโยงสญัญะน้ีได้ 

ซึ่งโซซูร์มองว่านั่นมาจากการท่ีสังคมก�าหนดและมนุษย์ก็ได้รับความเรียนรู้ 

แนวคิดดังกล่าวเมื่อน�ามาอธิบายกับภาพยนตร์ก็จะพบว่า ไม่แตกต่างกัน การใช้ขนาดภาพระยะใกล้ 

เป็นตัวหมายแบบหน่ึงที่จะสื่อให้เห็นตัวหมายถึง คือ ความใกล้ชิด สิ่งนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกัน แต่เป็น 

สิ่งที่ถูกก�าหนดความหมายเป็นเสมือนรหัสที่ก�าหนดไว้เบ้ืองต้นอยู่ 

สิ่งที่โซซูร์สนใจคือ การพิจารณาถึงที่มาของความหมาย ซึ่งเขาอธิบายว่าการจะเข้าใจความหมาย 

ได้นั้นเกิดจากการเรียงตัวของคู่ตรงข้าม เช่น ด�า-ขาว ดี-เลว หรือหากเป็นภาษาภาพยนตร์การจะเข้าใจภาพ

ระยะใกล้ก็ต้องเทียบเคียงกับภาพระยะไกล ความหมายจึงเกิดขึ้น 

นอกจากน้ัน เขายังสนใจกลไกของการจัดระบบสัญญะ ซึ่งแบ่งเป็น ซินแทคเมติก (syntagmatic) 

และ พาราดิกเมติก (paradigmatic) ในขณะที่ซินแทคเมติกคือการจัดระบบสัญญะในลักษณะการเรียงตัว

ของสัญญะ เปรียบได้กับการเรียงประโยค เช่น ประธาน + กิริยา + กรรม ทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมชาติ

แต่มีการก�าหนดไว้ก่อนว่า อะไรมาก่อนมาหลัง หากสลับกันก็จะผิดที่หรือเปลี่ยนความหมาย เช่น G-O-D 

หรือ D-O-G 

ส�าหรับภาพยนตร์ก็คือการเรียงภาพก่อนหลัง หรือการเรียงช็อต 1 แล้วตามมาด้วยช็อต 2 และ 3 

ในลักษณะของมองทาจหรือการเล่าเร่ืองในภาพยนตร์ที่มักจะประกอบด้วยการเปิดตัว ความขัดแย้ง  

ไคลแม็กซ์ คล่ีคลาย และตอนจบ ทั้งหมดจะมีการก�าหนดความหมายบางอย่างเอาไว้ก่อนว่า อะไรควรเกิด

ก่อนเกิดหลัง เช่น การจัดเรียงฉากการตบ-จูบ มักจะเรียงว่า นางเอกตบ แล้วพระเอกจึงจูบ แต่จะเรียงฉาก

ว่า พระเอกตบแล้วนางเอกกระชากคอพระเอกมาจูบน้ันอาจเป็นไปได้ยาก

ส�าหรับ พาราดิกเมติก หรืออาจเรียกว่า ชุดสัญญะ ซึ่งจะหมายถึงชุดสัญญะที่มีความคล้ายกัน เช่น 

สัญญะของนางเอก ก็จะมีชุดสัญญะหรือพาราดิกเมติก ได้แก่ นางเอกหวาน นางเอกแรง นางเอกบู๊ นางเอก

เปรี๊ยว นางเอกนางร้าย สัญญะทั้งหมด ก็จะถูกก�าหนดเอาไว้ว่าหากจะเลือกหนังรักโรแมนติกอาจต้องหยิบ

สัญญะนางเอกหวานแทนที่จะเลือกนางเอกสายบู๊จึงจะเหมาะสมมากกว่า

กลไกการก�าหนดจัดระบบสัญญะทั้งสองน้ี เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า สัญญะมิใช่เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่

เป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับการก�าหนดความหมาย 

คริสเตียน เม็ทซ์ นักวิชาการด้านภาพยนตร์ในยุคหลัง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบาร์ธส์ (Barthes) ได้

หันมาศึกษางานของโซซูร์ และเสริมว่าภาพยนตร์มีการก�าหนดไวยากรณ์ไว้ล่วงหน้า มีกฎที่เข้มงวดและเป็น

ภาษาเฉพาะ ทั้งรหัสที่ภาพยนตร์ก�าหนดมาเองหรือเรียกว่า ซีเนเมติก สเปซิฟิก โค้ด (cinematic-specific 

code) เช่น ลักษณะของการซินแทคแมติก การตัดภาพ A กับ ภาพ B มาวางคู่กัน เป็นรหัสที่ก�าหนดให้ 
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15-53การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ผู้ผลิตรวมถึงผู้ชมคิดไปในทิศทางเดียวกันว่า สองภาพนั้นมีความเกี่ยวข้องกัน ทั้ง ๆ ที่จริง สองภาพอาจไม่

เก่ียวข้องกันเลย เม่ือกล้องจับภาพระยะใกล้ ผู้ชมก็จะคิดไปในท�านองเดียวกันว่า ภาพน้ันมีความส�าคัญ ต้อง

พิจารณาเฝ้ามองอย่างละเอียด นอกเหนือจากรหัสของภาพยนตร์แล้ว ภาพยนตร์ยังมีรหัสของสังคมเป็น 

ตัวเสริมอีกด้วย เช่น การใช้สี สัญลักษณ์ต่าง ๆ หากต้องการแสดงให้เห็นพระเอกรวย ก็จะต้องขับรถ 

คันใหญ่ เป็นต้น นั่นเท่ากับว่า ภาพยนตร์ก็เป็นเพียงร่างทรงของโครงสร้างอ�านาจที่ก�าหนดหาใช่ศิลปะที่ 

ผู้สร้างต้องการสร้างสรรค์ไม่ ตรงกันข้ามกับนักคิดกลุ่มศิลปะข้างต้น 

ในช่วงหลังนักวิชาการรุ่นหลังของส�านักสัญวิทยา ดังเช่น โรล็องด์ บาร์ธส์ ก็ให้ความสนใจการศึกษา

ของโซซูร์ และขยายความการศึกษาถึงความหมายโดยเฉพาะว่า ความหมายสามารถจ�าแนกได้เป็นสองส่วน

คือ ความหมายโดยตรง (denotative meaning) และความหมายโดยนัย (connotative meaning)  

ความหมายโดยตรงกค็อื ความหมายทีเ่หน็เด่นชดั หรอืความหมายท่ีเปิดพจนานุกรม เช่น “กรงุเทพ” หมายถึง 

เมืองหลวงของไทย แต่ความหมายโดยนัย เป็นความหมายที่แฝงเร้น ซ่อนอยู่ นั่นก็คือ เมืองฟ้า เมืองเทวดา 

เมืองคนหลอกลวง ป่าคอนกรีต เมืองแห่งโสเภณี ทั้งนี้บาร์ธส์สนใจความหมายโดยนัย และมองว่าความ

หมายดังกล่าวเป็นความหมายที่ถูกก�าหนดและที่ส�าคัญคือ บางความหมายได้รับการยกระดับให้กลายเป็น

ความหมายหลักท่ีครอบง�า ซ่ึงเขาเรียกว่า มายาคติ (myth) อันเป็นผลมาจากกลไกแห่งอ�านาจที่ท�าให้ความ

หมายอื่น ๆ ที่มีมาหลุดหายไป ดังน้ัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความหมายมายาคติของฝร่ังตะวันตกจึงมักจะมอง

ว่าเป็นเมืองแห่งโสเภณี 

ขณะที่บาร์ธส์สนใจความหมายด้วยแนวคิดมายาคติ ซึ่งพัฒนาจากการศึกษาความหมายตาม 

ส�านักสัญวิทยา แต่ส�าหรับหลุยส์ อัลธูแซร์นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ในยุคเดียวกันได้พัฒนาแนวคิด 

ในการอธบิายอ�านาจทีก่�าหนดกฎเกณฑ์ความหมายโดยใช้แนวคดิเรือ่ง “อดุมการณ์” (ideologies) ซึง่พฒันา

ขึ้นจากงานของมาร์กซ์ โดยอธิบายว่า อุดมการณ์คือ กรอบความคิดในการมองโลก เป็นสิ่งที่ท�าให้เราเห็น

และไม่เห็นอะไร กรอบดังกล่าวมาจากอ�านาจที่ก�าหนดให้เราเป็นไปเช่นนั้น 

แนวคิดทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน ในด้านของการศึกษาถึงความหมายว่า เกิดขึ้นจากการศึกษา

ภาษา ซึ่งไม่ได้เป็นเร่ืองธรรมชาติ อัลธูแซร์ หยิบงานของ โคลด เลวี สเตราส์ส (Claude Levi-Strauss)  

นักมานุษยวิทยาสายโครงสร้าง ซ่ึงศึกษาเรื่องเล่าในต�านานชนเผ่าต่าง ๆ และพบว่า เรื่องเล่ามิได้เกิดลอย ๆ 

แต่มีกฎเกณฑ์บางอย่างควบคุม และมักจะเล่าบนความสัมพันธ์แบบคู่ตรงกันข้าม คือ ต้องมีพระเอก-ผู้ร้าย 

นางเอก-นางร้าย ความดี-ความชั่ว ยิ่งไปกว่านั้น เขายังพบว่ายังมีการตัดสินคุณค่าให้กับคู่แย้งว่า อะไรดีกว่า

อะไร เช่น ขาวดีกว่าด�า นางเอกย่อมดีกว่านางร้าย และทั้งสองก็กลายเป็นกลยุทธ์การท�างานของอุดมการณ์

ที่มักจะแบ่งขั้ว และก�าหนดคุณค่า เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาถึงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดแห่งเรื่องเล่า

ประเภทหนึ่ง การท�างานที่แบ่งขั้วและก�าหนดคุณค่า เช่น พระเอกจากสหรัฐอเมริกาบึกบึนเข้มแข็ง ผู้ร้ายจาก

ต่างประเทศหน้าตาน่าเกลียด ก็จะส่งผลให้ผู้ชมได้ตระหนักว่า สหรัฐอเมริกาคือผู้ชายใจดีท่ีช่วยเหลือ 

ผู้อื่น และนั่นก็คือ อุดมการณ์หน่ึงที่ภาพยนตร์สร้างขึ้น

จุดที่ อัลธูแซร์ อาจต่างไปจากบาร์ธส์คือ การวิเคราะห์อุดมการณ์ว่าท�างานอยู่ในระดับจิตไร้ส�านึก 

โดยประยุกต์แนวคิดของส�านักจิตวิเคราะห์โดยเฉพาะแนวคิดของ ฌาคส์ ลาก็อง (Jacques Lacan) ซึ่ง
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15-54 การวิเคราะห์การเมือง

ศึกษาโครงสร้างของจิตไร้ส�านึก (unconscious) ว่า จิตไร้ส�านึก เป็นส่วนหนึ่งในจิตใจมนุษย์ที่ประกอบด้วย

สามส่วนคือ จิตส�านึก (conscious) จิตใต้ส�านึก (subconscious) และจิตไร้ส�านึก ในทัศนะของส�านักนี้ 

จิตใจมนุษย์เสมือนภูเขาน�้าแข็งที่ลอยกลางทะเล ในส่วนที่สามหรือจิตไร้ส�านึกนี้ เป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุด 

หรือใต้ภูเขาน�้าแข็ง และเป็นพื้นที่รวบรวมปัญหา ความคิด ความขัดแย้ง ความต้องการในใจคนอยู่ และ 

ฝังรากลึกแบบที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัว แต่จะแสดงออกได้ผ่านการหลุดออกมาในจิตใต้ส�านึก ซึ่งเปรียบเสมือน

ตรงส่วนกลางของภูเขาน�้าแข็งที่ผลุบโผล่ ๆ ในส่วนนี้คือความฝัน เช่น การฝันเห็นงู ก็คือ การหลุดออกมา

ถึงความต้องการการมีคู่ในจิตไร้ส�านึก และโผล่ออกมา 

ในทัศนะของลาก็องเช่ือว่าจิตไร้ส�านึกมีระบบ มีสัญลักษณ์ เสมือนหนึ่งโครงสร้างภาษา เหตุนี้จึงได้

ประยุกต์แนวคิดของโซซูร์มาอธิบายระบบในโครงสร้างจิตไร้ส�านึกว่า ภายในระบบดังกล่าวก็มีภาษาท่ีเป็นที่

แทนความหมายบางอย่าง และท�าหน้าที่แสดงความปรารถนารวมถึงการเก็บกดซ่อนเร้น ดังเช่น “งู” เป็น

สัญลักษณ์แทนเรื่องความปรารถนาเรื่องเพศของผู้ชาย แต่หากเป็นสตรีก็คือ “ประตู” “หม้อ” ส่วน “นก” 

เป็นสัญลักษณ์ของความต้องการเสรีภาพ หากเราศึกษาภาษาในจิตไร้ส�านึกได้ก็จะท�าให้เข้าใจปัญหาของ

มนุษยได้ รวมถึงท�าให้เข้าใจถึงการที่สังคมสอดใส่ความคิดอุดมการณ์ผ่านภาษาแก่มนุษย์ หรือกล่าว 

อีกนัยหนึ่งก็คือ ง่ายต่อการควบคุมจิตไร้ส�านึก ในทัศนะดังกล่าวอัลธูแซร์ จึงเชื่อว่าสังคมได้พยายามตีกรอบ

ความคิดและควบคุมมนุษย์ให้ลึกลงไปถึงระดับจิตไร้ส�านึก เพราะหากควบคุมได้แล้วก็ยากที่จะท�าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง มนุษย์ก็จะกลายเป็นตัวตน (subject) ที่สังคมก�าหนดนั่นเอง 

แนวคิดของอลัธแูซร์จงึสนใจว่าสือ่มวลชน และรวมถงึภาพยนตร์จะเป็นกลไกในการสร้างอดุมการณ์

ความคิดบางอย่างให้กับผู้คนในสังคมให้กลายเป็นคนที่สังคมต้องการ อุดมการณ์จึงกลายเป็นเสมือนตัว

ก�าหนดและเรียก (interpellation) ให้คนในสังคมได้รับรู้และตระหนักว่า มนุษย์เป็นของหรือขึ้นอยู่กับสังคม

ใหญ่น่ันเอง 

การวิเคราะห์ภาพยนตร์ส�านักน้ีจึงให้ความสนใจสัญญะ การเรียงร้อยความหมายของภาพยนตร์ 

เพื่อที่จะสื่อให้เห็นถึงความหมายและอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในน้ัน การวิเคราะห์จะมุ่งเน้นการศึกษาภาษา

ภาพยนตร์ รวมถึงการเล่าเรื่อง โดยมิได้มองในแง่มุมศิลปะ แต่จะให้ความสนใจถึงการประกอบสร้าง  

(constructionism) ว่า ภาพยนตร์ถูกสร้างความหมายอะไร อย่างไร ภาษาหนัง การเล่าเรื่อง ล้วนแล้วเป็น

สิ่งท่ีถูกสร้างขึ้น การวิเคราะห์ภาพยนตร์ก็เพ่ือตีแผ่ให้เห็นอ�านาจที่ซ่อนเร้น ภาพยนตร์จึงเป็นเสมือนพื้นที่

การสร้างและการครอบง�าความหมาย การศึกษาภาพยนตร์จึงขยับไปจากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ไปสู่การ

วิเคราะห์สภาพสังคม 

การวิเคราะห์ภาพยนตร์ตามกรอบความคิดต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ด้วยส�านักโครงสร้างนิยม และพัฒนาโดยกลุ่มนักวิชาการในวารสารสกรีน (Screen) 

และพัฒนาต่อเป็นส�านักสกรีนทีออรี (Screen theory) มักจะยืนอยู่บนส�านักหรือลัทธิที่หลากหลาย ด้าน

หนึ่งก็คือ การแสดงให้เห็นการขยายตัวของการศึกษาภาพยนตร์ที่กว้างออกไปจากสายภาพยนตร์ อีกทั้ง 

การแสดงให้เห็นความเช่ือมโยงของภาพยนตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ ในท่ีนี้จะหยิกให้เห็นเป็นตัวอย่างคือ ส�านัก

มาร์กซิสม์ สตรีนิยม ชาติ ผู้คน และจิตวิเคราะห์ ตามล�าดับ
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15-55การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

1. จดุเริม่ต้นของการศึกษา คอื การวเิคราะห์ภาพยนตร์ด้วยลทัธมิาร์กซสิต์และสตรนียิม ในขณะที่

การวิเคราะห์ด้วยส�านักมาร์กซิสต์จะให้ความสนใจว่าภาพยนตร์เป็นพื้นที่การก�าหนดความหมายทางชนชั้น 

การผลติซ�า้มติทิางทนุนยิม และก้าวไปสูก่ารผลติความหมายของการเมือง (มหาอ�านาจ) ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ ตามแนวคิดของอัลธูแซร์ ดังที่อธิบายไปข้างต้นแล้ว งานการวิเคราะห์ด้วยแนวทางนี้ก็คือ งานของ 

กฤษดา เกิดดี50 ประชา สุวีรานนท์51 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา52 และงานของ สรวิศ ชัยนาม53 

กฤษดา เกิดดี ให้ความสนใจต่อภาพยนตร์การเมืองในสองด้านคือ ด้านแรกคือการเมืองใน

ภาพยนตร์ ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณะที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มาก ทั้งในกลุ่มชาติ นานาชาติ หรือ

การเมืองระหว่างประเทศ และอีกด้านคือการเมืองในการผลิต การฉายภาพยนตร์ ซึ่งจะเกี่ยวโยงกับอ�านาจ

ในการก�าหนดเนื้อหา การถ่ายท�า และการเผยแพร่-ห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ

บางประเทศที่ตกอยู่ภายใต้ระบบอ�านาจนิยม คอมมิวนิสต์ ก็มักจะมีข้อก�าหนดในการห้ามการผลิต-เผยแพร่

ภาพยนตร์ 

หากกล่าวเฉพาะในกรณีแรก คือ การเมืองในภาพยนตร์ กฤษดา เกิดดี ขยายความว่า การเมือง 

มักจะปรากฏในภาพยนตร์อย่างน้อย 5 รูปแบบ ซ่ึงสามารถขยายความเพ่ิมเติม ได้ดังนี้

รปูแบบแรก การเมอืงในด้านการเลอืกตัง้ในภาพยนตร์ จะเป็นภาพยนตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับการเลอืกตัง้ 

การได้มาซึ่งอ�านาจทางการเมือง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง มิสเตอร์ สมิท โกส์ ทู วอชิงตัน (Mr. Smith Goes to 

Washington, 1939) เดอะ แคนดิเดท (The Candidate, 1972) 

รปูแบบทีส่อง การเมืองในด้านความพยายามรกัษาอ�านาจทางการเมอืง ด้วยวิธกีารต่าง ๆ ท้ังกลโกง 

การฉ้อฉล เช่น ออล เดอะ เพรสิเดนท์ เมน (All The President’s Men, 1976) เจเอฟเค (JFK, 1991) 

นอกจากนัน้ ยงัหมายรวมถงึหนังทีใ่ช้ความรนุแรง อ�านาจ การปกป้องอ�านาจ และสงคราม นับตัง้แต่

ความขัดแย้งภายใน ได้แก่ สงครามกลางเมือง คาวบอย-อินเดียนแดง การเมืองในประเทศโลกที่สาม เช่น 

หนังเรื่อง เดอะ คิลลี่ง ฟิล์ด (The Killing Field, 1984) เก่ียวกับความรุนแรงของการเมืองในช่วง

สงครามกลางเมืองของกัมพูชา และหนังที่เกี่ยวโยงกับการเมืองระหว่างประเทศ การรุกราน/สงคราม/การเข้า

ช่วยเหลือประเทศเล็ก ๆ ของประเทศมหาอ�านาจ โดยเฉพาะหนังสงครามเวียดนาม เช่น อะ แย็งค์  

อนิ เวยีดนาม (A Yank in Vietnam, 1964) จวบจนถงึสงครามคาบสมทุรอาหรบั เช่น เดอะ เฮร์ิต ลอ็คเกอร์ 

(The Hurt Locker, 2008) และก้าวไปสู่สงครามนอกโลก โดยแฝงนัยแห่งความขัดแย้งของสงครามระหว่าง

ประเทศและผู้คน เช่น สตาร์ วอร์ส (Star Wars, 1977) และอวตาร (Avatar, 2009) 

50 กฤษดา เกิดดี. (2536). “หนังกับการเมือง.” ใน กฤษดาเกิดดี. (บรรณาธิการ). การเมืองบนแผ่นฟิล์ม. กรุงเทพฯ:  

เคล็ดไทย. 
51 ประชา สุวีรานนท์. (2540). แล่เนื้อ 1 ถือหนัง. กรุงเทพฯ: มติชน.; ประชา สุวีรานนท์. (2542). แล่เนื้อ 2. กรุงเทพฯ:  

มตชิน. 
52 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2533). ศิลปะแขนงที่เจ็ด. อ้างแล้ว. และบุญรัตน์ บุญญะเขตมาลา. (2552). โรงงานแห่ง 

ความฝัน. อ้างแล้ว. 
53 สรวิศ ชัยนาม. (อ้างแล้ว). 
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15-56 การวิเคราะห์การเมือง

รูปแบบที่สาม หนังที่แสดงถึงประวัตินักต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะรัฐบุรุษ ได้แก่ คานธี 

(Gandhi, 1982) ในกรณีของไทย เช่น ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ใน 14 ตุลา สงครามประชาชน 

รูปแบบที่สี่ หนังโฆษณาชวนเชื่อ จะเน้นการตอกย�้าอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศตน 

ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา โซเวียต และจีน กรณีของประเทศไทย ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง เลือดทหารไทย 

(2478) พระเจ้าช้างเผือก (2484) บ้านไร่นาเรา (2485) บางระจัน (2543) สุริโยไท (2544) เป็นต้น 

หนังโฆษณาชวนเชื่อยังสามารถยกระดับขึ้นไปอีก โดยอาจพูดการเมืองโดยอ้อมหรือโดยนัย 

เช่น ภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกา มักจะสร้างตัวละครเป็นมนุษย์ต่างดาวท่ีบุกโลก ซึ่งแทนความหมายถึง 

ลัทธิอุดมการณ์การเมืองที่แตกต่างกันที่ก�าลังก้าวมารุกรานสหรัฐอเมริกา หรือการที่คนต่างด้าวก�าลังลักลอบ

เข้าประเทศ ดังที่ประชา สุวีรานนท์54 วิเคราะห์ไว้ในหนังเรื่อง เมน อิน แบลค (Men in Black, 1997) ที่

แทนคนต่างด้าวเป็นมนุษย์ต่างดาว และเจ้าหน้าที่องค์กรลับ MiB ที่ก�าจัดมนุษย์ต่างดาว ก็คือ หน่วยงาน

ตรวจคนเข้าเมืองที่คอยดูแล/ตรวจคนต่างด้าว หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์นักสืบสายลับ เช่น เจมส์ บอนด์ 

(James Bond) ก็ก�าหนดตัวร้ายเป็นประเทศที่มีอุดมการณ์ตรงกันข้ามกับฝั่งสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

รูปแบบที่ห้า หนังสะท้อนปัญหาสังคม ซึ่งอาจถือได้ว่า เป็นหนังการเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง  

ทั้งการเมืองของเพศ ผิว ชนชั้น ซึ่งตีแผ่ให้เห็นปัญหาของคนกลุ่มต่าง ๆ ตัวเล็ก ๆ ที่กดดันในสังคม และอาจ

ก้าวไปสู่ปัญหาของระบบทุนนิยมที่ก�าลังกัดกร่อนและท�าลายสังคม ดังปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง เดอะ เมทริกซ์ 

(The Matrix, 1999) และในกรณีไทย ก็คือ หมานคร (2547)

ส่วนสตรีนิยม (Feminism) เป็นส�านักคิดที่พัฒนาต่อจากมาร์กซิสต์ โดยมองความขัดแย้งระหว่าง

เพศ เป็นแกนกลางหลักในการวิเคราะห์ภาพยนตร์ ส�านักนี้เร่ิมต้นในช่วงทศวรรษที่ 197055 โดยมองว่า 

ภาพยนตร์เป็นพื้นที่ที่อุดมการณ์ของผู้ชายเป็นใหญ่ท�างานอย่างหนัก นับตั้งแต่กระบวนการผลิต เผยแพร่ 

และการบริโภคภาพยนตร์ มักจะวางอยู่บนมุมมองของผู้ชายเป็นส�าคัญ เมื่อผู้ผลิตมักจะเป็นชาย เนื้อหา และ

แนวทางการน�าเสนอภาพยนตร์จึงเป็นผู้ชาย ผู้หญิงเป็นเพียงส่วนรอง การตอบสนองความต้องการของผู้ชาย 

ขณะที่ภาพผู้ชายดูมีอ�านาจ ยิ่งใหญ่ ผู้หญิงก็มีแนวโน้มถูกมองในเชิงอ่อนแอ พึ่งพิง ภาษาภาพของสตรี 

ในภาพยนตร์จึงมักจะใช้ภาพระยะใกล้ การจัดแสงที่อ่อนนุ่มเพ่ือตอบสนองนัยที่ผู้ชายต้องการ 

นักคิดคนส�าคัญของส�านักน้ีก็คือ ลอร่า มัลว่ี (Laura Mulvey) ประยุกต์แนวคิดของฟรอยด์ และ

เขียนงานเรื่อง เดอะ วิชช่ัวล์ เพลสเชอร์ แอนด์ แนราทีฟ ซีเนม่า (The Visual Pleasure and Narrative 

Cinema) โดยปรากฏในนิตยสารสกรีน (Screen) ในปี 1975 อธิบายการผลิตภาพยนตร์ที่มาจากผู้ชายจึง

ท�าให้มุมมองที่ผลิตภาพยนตร์มีลักษณะเป็นผู้ชาย (male gaze) การจ้องมองในภาพยนตร์ ซ่ึงมีลักษณะของ

ความต้องการทางเพศ ผู้หญิงในภาพยนตร์มักจะถูกจ้องมองจากตัวละครชายเป็นล�าดับแรก ในเวลาเดียวกัน

ก็ถูกตากล้อง และผู้ก�ากับจ้องมอง ต่อจากนั้นผู้ชมก็จะถูกให้มองด้วยมุมมองของชายด้วยเช่นเดียวกัน  

ผู้หญิงจึงกลายเป็นเหยื่อที่ถูกกระท�า 

54 ประชา สุวีรานนท์. (2542). อ้างแล้ว. 
55 Lisa Taylor. Op.cit. 
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15-57การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

การศึกษาภาพยนตร์ด้วยแนวทางสตรีนิยม นอกจากเปิดเผยให้เห็นการครอบง�าอุดมการณ์ชาย 

เป็นใหญ่แล้ว ยังท�าหน้าที่ในการต่อสู้และน�าเสนอภาพของสตรีในเชิงบวก เพื่อท่ีจะท�าให้สตรีมีจุดยืนอยู่ใน

โลกของภาพยนตร์และโลกสังคมให้ได้ และก่อให้เกิดภาพยนตร์ในสตรี (women’s film) เพื่อแสดงจุดยืน

ของสตรีด้วยมุมมองของเธอเอง ด้วยภาษาภาพยนตร์ของสตรีเอง ในประเทศไทย งานของกาญจนา  

แก้วเทพ56 ถือเป็นงานล�าดับแรก ๆ ที่เผยให้เห็นการกดขี่ของสตรีในภาพยนตร์

ในช่วงหลัง ส�านักสตรีนิยมกข็ยายมมุมองการศกึษาจากสตร ีจากผวิขาวสูผ่วิด�าและผวิอืน่ ๆ อกีทัง้

การก้าวไปสู่การพัฒนาแนวคิดภาพยนตร์กับผู้ชาย เพศที่สาม โดยยังคงมีจุดยืนที่มองภาพยนตร์เป็นพื้นที่

ผลิตซ�้าอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ รักต่างเพศ และน�าเสนอการต่อสู้ของอุดมการณ์ระหว่างเพศให้เกิดความ 

เท่าเทียมกันให้จงได้ 

2. ภายใต้บริบทของสังคมในยุคหลังสมัยใหม่ (post modernism) สังคมเริ่มมีการปรับเปลี่ยน 

ขนาดใหญ่ ประเด็นเรื่องชาติก็ถึงการปรับเปลี่ยน ชาติอาจมีมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงเร่ิมหันไปมอง 

โลกที่สามที่เคยถูกมองข้ามไป จึงก่อให้เกิดการศึกษาภาพยนตร์บนกรอบความคิดเรื่องชาติ และการต่อสู้ 

ความหมายของชาติ 

ในอดีต การศึกษาความเป็นชาติ มักจะถูกตั้งค�าถามจากนักวิชาการสายมารก์ซิสต์ (Marxism) ว่า 

ชาติคืออะไร ผลที่ได้ก็คือ ชาติเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ดังแนวคิดของเบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน (Benedict  

Anderson) ที่มองว่า ชาติเป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น เป้าหมายก็คือ การสร้างความเป็นปึกแผ่น

อันเดียวกัน การรวมชาติ ผู ้น�าชาติจึงมักจะสร้างภาพยนตร์และความหมายของชาติตนในแง่บวกบน

อุดมการณ์ชาตินิยม (Nationalism) และสร้างศัตรูคือประเทศเพื่อนบ้าน ในกรณีไทยพบได้จากงาน 

ของชาญวิทย์ เกษตรศิริ ซ่ึงศึกษาการสร้างความเป็นชาติในภาพยนตร์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ

นายปรีดี พนมยงค์ 

ต่อมาการศึกษาเรื่องชาติก็พัฒนาขึ้นมาอีก ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 บนบริบทของยุคหลังสมัย

ใหม่ การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัตน์ ชาติจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่โดด ๆ อีกต่อไป แต่กลับมีความสัมพันธ์

กับสิ่งอื่น ๆ เช่น เอ็ดเวิร์ด ซาอีด (Edward Said) ให้ความสนใจว่า ตะวันตกก็มีส่วนส�าคัญในการสร้างความ

หมายของชาติ และมักจะสร้างชาติในโลกที่สามในลักษณะมีมนต์เสน่ห์ น่าหลงใหล เป็นอดีตของประเทศ

พัฒนา แนวคิดดังกล่าวก็คือ บูรพคดีนิยม (Orientalism) และส่งผลต่อการศึกษาภาพยนตร์ของชาต ิ

ตะวันตกที่มองชาติอื่น ๆ ดังเช่น การวาดภาพของไทยในสายตาตะวันตกในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด มักจะมี 

มุมมองในเชิงลบ ในกรณีไทย ได้แก่ The Beach (2000)57

ผลพวงของการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัตน์ และแนวคิดกลุ่มหลังอาณานิคม (post coloni-

alism) ซึ่งให้ความสนใจถึงพื้นที่ของชาติในประเทศอาณานิคมเดิม ได้หันมาต่อสู้ความหมายของตนเอง การ

ต่อสู้ของภาพยนตร์จึงก้าวไปสู่การวิเคราะห์ภาพยนตร์ที่สาม (third cinema) จะให้ความสนใจภาพยนตร ์

 
56 กาญจนา แก้วเทพ. (2537). วิจารณ์หนังทัศนะใหม่ 2. กรุงเทพฯ: เจนเดอร์เพรส. 
57 ก�าจร หลุยยะพงศ์. (2547). ภาพยนตร์อุษากานย์: การศึกษาภาพยนตร์แนววัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.; ก�าจร หลุยยะพงศ์. (2556). ภาพยนตร์กับการประกอบสร้างสังคม. อ้างแล้ว. 
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ประเภทที่สามที่ต่างไปจากภาพยนตร์กลุ่มแรก หรือฮอลลีวู้ด และภาพยนตร์ประเภทที่สองคือ ภาพยนตร ์

ศิลปะหรือภาพยนตร์ที่รัฐ (สังคมนิยม) สนับสนุน ภาพยนตร์กลุ่มน้ีมักจะเป็นของประเภทโลกที่สามท่ีเคย

ตกอยู่ในอาณานิคมโลกท่ีหน่ึง และมักเร่ิมต้นจากประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา58 ในด้านหน่ึง ภาพยนตร์ 

ประเภทนี้ มักถูกครอบง�าของโลกที่หนึ่ง เพราะภาพยนตร์เป็นศิลปะที่มาจากต่างประเทศ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต้องถูกครอบง�าท้ังการเล่าเรื่อง ภาษาหนัง รวมไปถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทว่าในอีกด้านหน่ึง ภาพยนตร์

กลุ่มนี้กลับตอบโต้การน�าเสนอประเด็นโลกที่สามด้วยตนเอง ด้วยศิลปะของตน ภาษาหนังของตน และ 

ทีส่�าคญัคอื เนือ้หาภาพยนตร์ทีอ่าจเตม็ไปด้วยการวพิากษ์วจิารณ์โลกตะวนัตก การต่อต้านอดุมการณ์ทนุนิยม 

และการน�าเสนออัตลักษณ์ของตนเอง 

3. การศึกษาผู้คนในภาพยนตร ์ไม่ต่างไปจากหัวข้อที่ผ่านมา ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสังคม

วัฒนธรรมยุคหลังอาณานิคม และท่ีส�าคัญคือการเริ่มค�านึงถึงอัตลักษณ์ของผู้คนที่ไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุที่ถูก

กดทบัจากอ�านาจของสงัคมแต่เป็นเอเจนซ่ี (agency) ทีมี่อ�านาจต่อรองโครงสร้างสงัคมได้ จงึท�าให้ภาพยนตร์

เริม่น�าเสนอความแตกต่างหลากหลายของผูค้น และมักจะเป็นผู้คนทีอ่าจเป็นคนส่วนน้อยไม่ได้รบัความสนใจ

อดีต ดังแนวคิดเรื่อง ซับอัลเทิร์น (subaltern) ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะคนพลัดถิ่น คนผิวด�า และคนชายขอบ

กรณีแรกการศึกษากลุ่มคนข้ามพ้ืนที่หรือเรียกว่า คนพลัดถิ่น (diaspora) ส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มคน

ที่อพยพจากพื้นที่เดิม ซึ่งมักจะเป็นพื้นที่ที่ตกเป็นอาณานิคมไปอยู่ในพื้นที่จักรวรรดิ ในอดีตกลุ่มคนดังกล่าว

อาจไม่มีคุณค่าเป็นคนส่วนน้อย ชายขอบ แต่ด้วยกรอบแนวคิดแบบใหม่ โดยเฉพาะเรื่องคนพลัดถิ่นและ 

อัตลักษณ์ กลับมองมุมต่างไปว่า กลุ่มคนเหล่านี้พยายามต่อสู้กับอ�านาจในพื้นที่ใหม่ที่ก�าหนดตัวตนโดยไม่

ยอมละทิ้งอัตลักษณ์หรือตัวตน (identity) อย่างไรก็ดี ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผลกระทบของ

เหตุการณ์ 9/11 การเติบโตของคนพลัดถิ่นรุ่นสองและสาม เรื่องเล่าของคนพลัดถ่ินจึงเริ่มต่างไปจากรุ่นแรก 

ตัวอย่างเช่น หนังอังกฤษที่มีกล่ินอายของคนพลัดถิ่นชาวอินเดียในภาพยนตร์เรื่อง เบนด์ อิท ไลค์ เบคแฮม 

(Bend It Like Beckham, 2002) พม่าพลัดถิ่นในภาพยนตร์เรื่อง มูฟวิ่ง ทู มารส์ (Moving to Mars, 

2009) ปากีสถานพลัดถิ่นในภาพยนตร์เรื่อง ยัสมิน (Yasmin, 2004) ภาพยนตร์เหล่านี้ด้านหนึ่ง ต้องการสื่อ

ความหมายถึงความเป็นคนในชาติเดิม การเล่าต�านาน การต่อสู้ของตนในพื้นที่ใหม่ แต่อีกด้านหนึ่งก็เริ่ม 

ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ใหม่ และการเปลี่ยนตัวของสังคม หนังเหล่านี้มีลักษณะย้อนแย้งของความเป็นชาติเดิม

กับชาติใหม่ 

การศึกษาผู้คนในภาพยนตร์ยังขยายตัวไปสู่การศึกษาความแตกต่างกันทางชาติพันธุ์ หน่ึงในน้ัน  

ก็คือ การศึกษาคนผิวด�า จนท�าให้เกิดค�าว่า ภาพยนตร์คนด�า (black cinema theory) จะให้ความสนใจ

การที่ภาพยนตร์จะสนใจความแตกต่างหลากหลายด้านสีผิว ซ่ึงในอดีตที่ผ่านมาการวิเคราะห์ภาพยนตร์มิได้

ให้ความสนใจกลุ่มคนด�า ต่อจากนั้นก็เริ่มก้าวไปสู่การศึกษาภาพยนตร์กลุ่มคนแปลก (queer) ซึ่งในช่วงแรก

จะหมายถึงเพศที่สาม แต่ต่อมาเริ่มขยับไปสู่การศึกษาคนพิการ คนชายขอบ ที่ถูกมองว่าเป็นอื่น การศึกษา

ภาพยนตร์ดังกล่าวก็เพื่อแสดงให้เห็นพลังในการต่อสู้ดิ้นรนการนิยามตนเองของกลุ่มคนเหล่านี้ 

58 Kevin McDonald. Op.cit. 
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15-59การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

4. การวิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) เป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์บน 

ส�านักจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) การวิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยส�านักน้ีส่วนหน่ึง 

ก็ไม่ต่างจากการวิเคราะห์ด้วยมิติอุดมการณ์ เพราะว่าเป็นกรอบในการมองภาพยนตร์โดยใช้บริบทแต่จะเน้น

มิติปัจเจกบุคคล หากเป็นฟรอยด์ต้นฉบับจะเน้นการศึกษามิติทางเพศ เพราะเชื่อว่าสัญชาตญาณเพศเป็น

หัวใจส�าคัญต่อชีวิตของมนุษย์ แต่ในยุคหลังได้เริ่มพัฒนาการวิเคราะห์ไปสู่สภาพของสังคมที่ก�าหนดมิติของ

ผู้คน ทั้งสังคมชายเป็นใหญ่ตามกรอบของสตรีนิยม และอ�านาจอื่น ๆ ดังส�านักสกรีนทรีออรี ได้ระบุไว้ 

ในล�าดับแรก จะน�าเสนอให้เห็นวิธีคิดของฟรอยด์เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจก่อนจะน�าไปสู่การ

วิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยส�านักจิตวิเคราะห์ 

เมื่อกล่าวถึงแนวคิดหลักของฟรอยด์ เขาชี้ให้เห็นว่า มนุษย์มิได้เป็นสัตว์ประเสริฐมีเหตุผล แต่มี

ปัญหาซุกซ่อนอยู่ในจิตใจ โดยได้เปิดเผยให้เห็นว่า จิตใจมนุษย์มีอยู่สามระดับคือ จิตส�านึก (conscious) 

จิตใต้ส�านึก (subconscious) และจิตไร้ส�านึก (unconscious) จิตมนุษย์เสมือนภูเขาน�้าแข็ง คือ จิตส�านึก

เป็นภูเขาที่เห็นบนยอด จิตใต้ส�านึกคือ ส่วนที่ผลุบโผล่ลอยน�้า จิตไร้ส�านึกคือ ส่วนท่ีอยู่ใต้น�้า ในทัศนะของ

ฟรอยด์ ให้ความสนใจต่อจิตไร้ส�านึก ซ่ึงเป็นส่วนท่ีซุกซ่อนปัญหาความเครียดในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา

บาดแผลต่าง ๆ ตามมาของผู้คน มนุษย์ในทัศนะของฟรอยด์จึงไม่ได้สมบูรณ์ แต่มีปัญหาความเครียด และ

สิ่งท่ีฟรอยด์สนใจคือ ความเครียดอันมาจากปัญหาเรื่องเพศ การจะเข้าใจถึงปัญหาในจิตไร้ส�านึกของผู้คน

ได้ก็ต่อเมื่อการให้คนไข้เล่าประสบการณ์ให้ฟัง รวมถึงการตีความฝัน (interpretation of dream) ของคนไข้ 

เพราะในความฝันจะมีสัญลักษณ์หลายอย่าง และมักจะเกี่ยวข้องกับการกดเก็บในจิตไร้ส�านึกก็จะหลุดออก

มาและระบายออก ซ่ึงเป็นแนวทางหลักของการแก้ไขปัญหาของเขา

แนวคิดของฟรอยด์ให้ความสนใจเร่ืองเพศโดยมองว่า สัญชาตญาณทางเพศ (sexual instinct) 

เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์อยู่รอด ความหมายของเพศน้ีไม่ได้หมายถึงการร่วมเพศ แต่ฟรอยด์ยังครอบคลุม

ไปถึงพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น ความพอใจทางปาก (oral) ทางทวารหนัก (anal) และอวัยวะสืบพันธุ5์9 ทั้งนี้  

ฟรอยด์มองว่าสังคมในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ในยุคสมัยของสังคมวิคตอเรียน (Victorian) ซึ่งเป็นสภาพ

ของสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ อีกทั้งสภาพของสังคมท่ีพัฒนาเป็นศิวิไลซ์ จึงส่งผลให้เกิดการเก็บกดบุคลิกภาพ

ทางเพศของผู้คน และสร้างบาดแผล (trauma) ให้แก่ผู้คนและก่อปัญหาเรื่องเพศ 

เขาเชื่อว่าบุคลิกภาพของมนุษย์มีอยู่ห้าขั้น คือ จากทารก สู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ถ้าแต่ละข้ันมีการ

พัฒนาไม่สมบูรณ์ หากเกิดอ�านาจการบังคับ การห้ามพัฒนาการต่าง ๆ ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาใน

อนาคต เช่น หากมีปัญหาในครั้งการพัฒนาเรื่องปากก็จะกลายเป็นคนขี้นินทา หากมีปัญหาในขั้นตอน 

การพัฒนาเร่ืองทวารก็จะมีปัญหาเป็นคนจู้จี้ และหากมีปัญหาในขั้นตอนการพัฒนาของขั้นอวัยวะเพศ เช่น 

แนวคิดโอดิปุส (Oedipus Complex) หรือขั้นตอนที่เด็กชายจะรักแม่แต่เกลียดพ่อ และกลัวพ่อจะตอน  

จึงต้องพัฒนาเลียนแบบพ่อ หากการพัฒนาการช่วงนั้นไม่ประสบผลส�าเร็จ ก็จะมีปัญหาเป็นคนติดแม่ หรือ 

 

 
59 ยศ สันตสมบัติ. (2547). ฟรอยด์ และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์. 
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รักเพศเดียวกัน ปัญหาสัญชาตญาณทางเพศที่เกิดขึ้นนั้น ฟรอยด์มองว่ามนุษย์มักจะเก็บกดสัญชาตญาณ

ทางเพศและแปลงไปสู่วิธีการอื่น ๆ ซึ่งหากได้รับการยอมรับก็จะไม่มีปัญหา เช่น การแปลงสัญชาติญาณเพศ

ไปสู่ ศิลปะ การกีฬา แต่ไม่แล้วก็จะส่งผลต่อชีวิตและการก้าวสู่ปัญหาทางจิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงท่ี 

เก็บกดทางเพศ เพราะไม่ได้เปิดโอกาสให้เกิดการปลดปล่อย

ในช่วงหลัง หลังจากสภาพเหตุการณ์สงครามโลก ท�าให้ฟรอยด์ ขยายความสนใจสู่สัญชาตญาณ

แห่งความตาย (death instinct) เน่ืองด้วยมนุษย์มีความปรารถนาลึก ๆ ต้องการความรุนแรงและการฆ่า

ผูค้น ทัง้นี ้ สญัชาตญาณแห่งความตายเป็นบ่อเกดิแห่งความรนุแรง ความเกลยีดชงั ตวัอย่างทีเ่หน็ได้เด่นชัด 

คอื กรณกีารฆ่าล้างเผ่าพนัธุช์าวยวิ ซึง่ฟรอยด์วเิคราะห์ว่า เป็นผลมาจากการเกลยีดชงัและอิจฉาชาวยิว เพราะ

เป็นกลุ่มคนที่ได้รับการเลือกจากพระเจ้า60

ฟรอยด์ ยังสนใจโครงสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ซ่ึงจะประกอบด้วยพลังสามส่วนคือ อิด (id) อีโก้ 

(ego) และซุปเปอร์อีโก้ (super ego) ทั้งนี้ พลังสามส่วนจะต้องมีความสมดุลย์กันจึงจะท�าให้ชีวิตอยู่ได้ 

ไร้ซึง่ปัญหา ในขณะที ่อดิคอืสนัดานดบิ เช่น ความต้องการต่าง ๆ เพศ ความหวิ เหล่านีม้กัจะอยูใ่นจติไร้ส�านกึ 

ซุปเปอร์อีโก้คือ มโนธรรม ที่ควบคุมความต้องการของสันดานดิบ และอีโก้ก็คือ ส่วนของเหตุผลที่จะ

ประนีประนอมระหว่างอิด และซุปเปอร์ อีโก้ หากมนุษย์มีอิด มากก็จะมีลักษณะดื้อดึงต่อต้าน ท�าตามใจ

เหมือนเด็ก ซุปเปอร์อีโก้ก็จะเป็นมโนส�านึก และท�าให้อีโก้เกิดขึ้น 

อย่างไรก็ดีฟรอยด์มองว่า ในบางครั้งปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ประสบ อีโก้ก็อาจไม่สามารถจัดการได้

โดยง่าย นั่นก็ท�าให้มนุษย์ก้าวไปสู่ความคับข้องใจ วิธีการแก้ไขปัญหาความเครียดของอีโก้ที่มี ได้แก่  

การเก็บกด การเลียนแบบ การทดแทน การซัดทอดความผิด การชะงักงันของพัฒนาการ การถดถอยกลับ

ไปจากวัยที่ผ่านมา การรักษาของฟรอยด์จึงมุ่งเน้นให้คนไข้ได้เล่าเรื่องราวออกมาเพื่อหาจุดปัญหาแล้วค่อย

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหารายบุคคล

ด้วยแนวคดิของฟอรยด์จงึท�าให้เหน็ได้ว่า มนุษย์ไม่ได้มีความสมบรูณ์ และเก่ียวโยงกับเร่ืองอารมณ์

ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในจิตไร้ส�านึกที่กระตุ้นให้เกิดการกระท�าต่าง ๆ อย่างไม่รู้ตัว แนวคิดของฟรอยด์ได้รับ

การพัฒนาต่อมาในช่วงหลัง โดยเฉพาะกลุ่มสตรีนิยม (Feminism) ซึ่งให้ความสนใจต่อการกดขี่ทางเพศ

โดยสงัคมชายเป็นใหญ่ นักวชิาการส�านักแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) ทีส่นใจการทีส่งัคมทนุนิยมได้สร้างมนุษย์

ให้มลีกัษณะเดยีวเหมอืนกนัหมด ดงัแนวคิดของเฮอร์เบร์ิต มาคเูซ (Herbert Marcuse) และบคุลิกทีย่นิยอม

ต่ออ�านาจของอีริก ฟรอมม์ (Eric Fromm) ซ่ึงเป็นผลมาจากสภาพครอบครัว โรงเรียน สังคม ที่ครอบง�าให้

คนเยอรมันในช่วงสงครามเกลียดชังคนยิว ยอมรับต่ออ�านาจและการใช้อ�านาจ หรือเรียกว่า ซาโด มาโซคิสท์ 

(sado-masochist) รวมถึงการสนใจถึงสัญลักษณ์และความหมายของภาษาโดยฌาค ลาก็อง 

เมื่อน�าแนวคิดดังกล่าวมาอธิบายกับภาพยนตร์ แนวทางนี้เชื่อว่า ภาพยนตร์ก็ไม่ต่างจากความฝัน 

คือมีความสมจริงแต่ก็ไม่จริง ภาพยนตร์ยังใช้เทคนิคที่คล้ายความฝัน เช่น การใช้ภาพจางซ้อน (dissolve) 

ภาพช้า (slow motion) ยิ่งกว่าน้ันภาพยนตร์บางประเภทก็ใกล้ความฝันมากข้ึน เช่น ภาพยนตร์เซอร์เรียล  

 

60 เพิ่งอ้าง. 
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15-61การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

(Surrealism) ภาพยนตร์จึงเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงจิตไร้ส�านึกของมนุษย์ ความต้องการบางอย่างที่

ซกุซ่อนอยู่ ความฝันในทศันะของฟรอยด์ไม่ได้เป็นลางสงัหรณ์ แต่เป็นประสบการณ์ในอดีตและมีความหมาย

ซ่อนอยู่ เป็นที่ท�างานของจิตไร้ส�านึก แนวทางการวิเคราะห์จึงมักจะศึกษาตัวละคร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ใน

ภาพยนตร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของมนุษย์ เพื่อที่เข้าใจมนุษย์โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง

เพศ เช่น ตัวละครนางร้าย ก็คือ ตัวละครท่ีมีปัญหาทางจิตใจ มีความต้องการทางเพศสูง รวมถึงมีอิดอยู่ใน

ระดับสูง ควบคุมตัวเองไม่ได้ขาดซุปเปอร์อีโก้ การเข้าใจตัวละครก็เสมือนการเข้าใจปัญหาสังคม และ

ภาพยนตร์ก็จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการหาแนวทางการแก้ไขทางจิตใจให้แก่สังคม 

นอกจากนั้นการวิเคราะห์ด้วยส�านักจิตวิเคราะห์ ยังขยายไปสู่กลุ ่มสตรีนิยมและสกรีนทีออรี่ 

(Screen theory) ซึ่งมองว่า ภาพยนตร์ก็คือ พ้ืนที่ที่สังคมชายเป็นใหญ่และอุดมการณ์ต่าง ๆ ที่ท�าหน้าที่

ก�าหนดความหมาย สัญลักษณ์บางอย่างลงในภาพยนตร์ และท�าให้ผู้ชมได้เรียนรู้และยอมรับอ�านาจของ

สังคมชายเป็นใหญ่และอุดมการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไม่รู้ตัว 

ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง ทวิภพ (2547) ของสุรพงศ์ พินิจค้า เม่ือวิเคราะห์ด้วยแนวคิดของ 

ฟรอยด์และเชื่อมโยงกับสตรีนิยมก็จะพบว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างให้นางเอกของเรื่องคือ มณีจันทร์ เป็น

วีรสตรีท่ีต่อสู้เพ่ือป้องกันมิให้ศัตรูคือชายชาวฝรั่งเศสเข้ามายึดครองสยามประเทศ ภาพยนตร์ใช้สัญลักษณ์

หอไอเฟิลเป็นตวัแทนของชายชาวฝรัง่เศสหรอืนยัหนึง่คอือวยัวะเพศชายได้ปักลงตรงรมิน�า้เจ้าพระยาซึง่แทน

ความหมายถึงอวัยวะเพศหญิง ทั้งหมดแทนความหมายการยึดครองความเป็นจักรวรรดินิยม เมื่อมณีจันทร์

ต่อสู้ด้วยแนวทางของหล่อนในที่สุดหอไอเฟิลก็เลือนหายไปจากริมฝั่งเจ้าพระยา

เช่นเดยีวกนักบัภาพยนตร์เรือ่ง ลงุบุญมรีะลกึชาต ิ(2553) ของอภชิาติพงศ์ วรีะเศรษฐกลุ ภาพยนตร์

เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของ ลุงบุญมี ผู้ที่ก�าลังจะใกล้ตาย และย้อนกลับไประลึกชาติก่อนของลุงบุญมี ทั้งเป็น

ควาย เจ้าหญิง อีกทั้งการทบทวนชีวิตในปัจจุบันของลุงบุญมีที่ผ่านชีวิตมามากมาย ทั้งการเป็นผู้ปราบปราม

คอมมิวนิสต์ การที่เมียตาย ลูกกลายเป็นผีลิงยักษ์ และปัจจุบันท�าสวนมะขามโดยมีลูกจ้างเป็นชาวลาว 

เมื่อใช้แนวคิดของฟรอยด์ ควบคู่กับส�านักสกรีนทีออรี่ วิเคราะห์ก็จะพบว่าภาพที่เห็นในหนังก็คือ

สิ่งที่แสดงให้เห็นสภาพปัญหาของสังคมไทยที่ถูกอ�านาจกดดันบีบบังคับ ลุงบุญมี ก็คือตัวแทนของสภาพของ

คนไทยที่ถูกอ�านาจก�าหนดชีวิต และแสดงให้เห็นความพยายามต่อสู้ต่อรอง นับตั้งแต่การเป็นควายที่ถูก 

สนตะพาย เจ้าหญงิผู้สงูศกัดิแ์ต่ไร้ซึง่ความรกัเพราะถูกฐานันดรและอ�านาจของความงามกดดัน และลงุบญุมี 

ที่ถูกรัฐก�าหนดให้ฆ่าผู ้ก่อการร้าย อ�านาจทุนนิยมที่ท�าให้ลุงบุญมีต้องฆ่าบรรดาแมลง และอ�านาจของ 

กฎไตรลักษณ์ที่ก�าหนดให้ลุงบุญมีต้องตาย แม้ว่าลุงบุญมีจะพยายามต่อสู้ขัดขืน ทั้งหนีจากเจ้าของ ความ

พยายามปลดเปลื้องพันธนาการของความเป็นเจ้าหญิง และการร่วมรักกับปลาดุกเพื่อตอกย�้าความต้องการ

ด้านเพศ การยอมตามรัฐทุนนิยม การฉุดรั้งความตายด้วยยาของลุงบุญมีในยุคปัจจุบัน แต่ทั้งหมดกลับไม่

ประสบความส�าเร็จ ลุงบุญมีในฉากสุดท้ายต้องจ�ายอมเดินกลับสู่ถ�้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแม่ เพื่อหวนกลับ

คืนสู่จุดเร่ิมต้นใหม่ของชีวิต อย่างไรก็ดี ในฉากจบของเร่ืองกลับพบโต้ง และป้าเจน ตัวละครอีกสองตัวกลาย

เป็นคนปัจจุบันที่ก�าลังพยายามต่อสู้ต่อรองอ�านาจท่ีก�าหนดกดทับ ด้วยการหลบหนีออกจากการก�าหนดของ
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15-62 การวิเคราะห์การเมือง

สังคม แม้จะเป็นการหลบไปทางจินตนาการก็ตาม นั่นก็เท่ากับการแสดงให้เห็นหน่ออ่อนของความพยายาม

ต่อสู้ในอีกรูปแบบใหม่ของมนุษย์ที่ไม่ยอมจ�านน 

การวิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยแนวทางจิตวิเคราะห์ในสังคมไทย ยังพบได้บ้าง ในงานของอริสา  

พิสิฐโสธรานนท์61 แต่จะอธิบายตัวละครในภาพยนตร์ต่างประเทศสามเรื่องคือ เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ 

(The Lord of the Rings) เดอะ เมทริกซ์ (Matrix) และสตาร์ วอร์ส (Star Wars) ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า  

ตัวละครและปัญหาในนั้นก็ไม่ต่างไปจากโลกของมนุษย์ที่เป็นจริง ทุกตัวละครถูกสภาพของสังคมก�าหนด 

กดทับและก่อให้เกิดปัญหา ดังนั้น การได้รับชมภาพยนตร์และตัวละครก็เท่ากับได้เห็นและเรียนรู้ปัญหาที่

จะเกิดขึ้นกับมนุษย์

ข้อสังเกตของการวิเคราะห์ภาพยนตร์ด้วยส�านักโครงสร้างนิยม
แนวทางการวิเคราะห์อุดมการณ์ทั้งหมด ทั้งส�านักมาร์กซิสต์ สตรีนิยม ชาติ และผู้คน มักจะตั้ง

ค�าถามว่า อุดมการณ์นั้นมีการผลิตซ�้า อะไรเป็นอุดมการณ์หลัก และมีหรือไม่ที่จะมีการพยายามต่อสู้ต่อรอง

ความหมายของอุดมการณ์

อย่างไรก็ดี บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา62 กลับชี้ให้เห็นว่า ในโลกของภาพยนตร์มักจะมีแนวทาง

การน�าเสนออุดมการณ์อย่างน้อยห้ากลุ่มคือ กลุ่มแรกการผลิตซ�้าอุดมการณ์กระแสหลักและไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

กลุ่มที่สองการผลิตซ�้าอุดมการณ์หลักอย่างรู้สึกตัว กลุ่มที่สามการผลิตซ�้าอุดมการณ์หลักแต่ก็เริ่มมองเห็น

ความคลุมเครือ และกลุ่มที่สี่การวิพากษ์อุดมการณ์กระแสหลัก และกลุ่มที่ห้าการปฏิเสธ อุดมการณ์กระแส

หลัก การก�าหนดอุดมการณ์ดังกล่าวท�าให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ภาพยนตร์มักจะผลิตขึ้นตามกลุ่มที่หนึ่ง-สาม 

ส่วนแนวทางการวิพากษ์และการปฏิเสธอาจมีน้อย แต่ถ้ามีการผลิตก็จะท�าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการ

ต่อสู้เชิงความหมายของภาพยนตร์ และก้าวไปสู่ภาพยนตร์ในกลุ่มใหม่ ๆ ได้ เช่น การต่อสู้ของภาพยนตร์

ผิวด�า ภาพยนตร์ของกลุ่มคนเพศที่สาม ภาพยนตร์โลกที่สาม หรืออาจเรียกโดยรวมว่า ภาพยนตร์ต่อต้าน 

(counter-cinema) 

แม้ส�านักนี้จะมีคุณูปการอย่างสูงในการศึกษาภาพยนตร์ ตีแผ่ให้เห็นการประกอบสร้างความหมาย

ในภาพยนตร์ ตลอดจนการพยายามหาทางกระตุ้นให้เกิดการต่อสู้เชิงความหมายในการสร้างภาพยนตร์ที ่

ต่อต้านโต้แย้งกับอุดมการณ์หลักในสังคม แต่ก็มีข้อสังเกตอย่างน้อย 3 ประการ ก็คือ 

ประการแรก ส�านักนี้เนื่องจากวางอยู่บนฐานคิดของอัลธูแซร์ และสัญวิทยา จึงมักจะมองโครงสร้าง

และอุดมการณ์หลักชุดเดียวในการก�าหนดความหมาย แต่ในความเป็นจริงในช่วงหลัง โดยเฉพาะงานของ 

ฟูโกต์ เริ่มขยายความไปอีกว่า การก�าหนดความหมายอาจไม่หยุดนิ่ง มีหลายทิศทาง มุมมอง ความรู้ในการ

สร้างความหมาย การศึกษาภาพยนตร์จึงอาจเร่ิมมองบริบทท่ีหลากหลายในการก�าหนดความหมาย อีกทั้ง

การพิจารณาเงื่อนไขเวลาที่ส่งผลให้ความหมายน้ันเปลี่ยนแปลงไป เช่น การศึกษาภาพยนตร์เด็กอาจไม่

สามารถพิจารณาได้เฉพาะกรอบแนวคิดเด็ก แต่อาจต้องขยายไปสู่มิติเรื่องเพศสภาพ ประวัติศาสตร์สังคม 

61 อริสา พิสิฐโสธรานนท์. (2559). เข้าใจหนังเข้าใจจิต. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
62 บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา. (2552). อ้างแล้ว. 
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15-63การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

อันจะท�าให้เห็นภาพตัวแทนเด็กที่ลื่นไหล แปรเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา จากเด็กน่ารัก เด็กดี ไปสู่เด็กผี 

เด็กเลว และเด็กมีปัญหา63 

ประการทีส่อง คอื ส�านกันีข้าดการวเิคราะห์มกัจะขาดมมุมองของผูร้บัสาร อนัจะส่งผลต่อการพฒันา

แนวทางการวิเคราะห์ในส�านักวัฒนธรรมศึกษาต่อไป 

ประการที่สาม ในช่วงหลัง นักทฤษฎีภาพยนตร์รุ่นใหม่ ได้ขยายการวิเคราะห์ภาพยนตร์ออกไปอีก 

เช่น การวิเคราะห์ภาพยนตร์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่ือใหม่ ซ่ึงส่งผลให้การผลิตภาพยนตร์ต่างไปจากเดิม

ที่แม้กระทั่งผู้ชมก็สามารถเป็นผู้สร้างภาพยนตร์เองได้ ดังแนวคิดของเฮนรี่ เจนกิ้นส์ (Henry Jenkins) 

รวมถึงการย้อนกลับมาพิจารณาถึงปรัชญาของภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะท�าให้เห็นเอกลักษณ์

และจุดเด่นของภาพยนตร์ในยุคใหม่ที่เริ่มมีการใช้เทคโนโลยี ศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างไปจากในอดีต 

ด้วยบริบทของสังคมยุคหลังสมัยใหม่ ตัวบทของภาพยนตร์ที่นอกจากถูกสร้างขึ้นแล้ว ยังมีลักษณะการ 

เช่ือมโยงในลักษณะปะติด (pastiche) จากที่ต่าง ๆ การปะติดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการล้อเลียน แต่เป็น 

การหยิบยกตัวบทจากที่หนึ่งมาใส่ไว้ในภาพยนตร์ เช่น ตัวละคร ฉากหนึ่งในหนัง หรือการน�าเนื้อหาจากสื่อ

เดิมมาท�าใหม่ โดยไม่ได้สนใจเรื่องการสร้างความหมายใหม่ เพียงหยิบยืมของเดิมมาท�าใหม่เท่าน้ัน กลไก

ดังกล่าวเรียกว่า สัมพันธบท (intertextuality) ซึ่งตอกย�้าให้เห็นว่า ตัวบทไม่ได้อยู่ลอย ๆ แต่มีความ

เกี่ยวข้องกับบริบท และที่ส�าคัญคือ ปฏิเสธวิธีคิดเชิงศิลปะว่า มีความสร้างสรรค์ใหม่ ๆ แต่นี่คือการย�้าว่า 

ไม่มีอะไรใหม่ ๆ อีกต่อไป ตัวอย่างการวิเคราะห์ภาพยนตร์โดยตั้งค�าถามถึงปรัชญาและเอกลักษณ์ของ

ภาพยนตร์ ได้แก่ งานของ ธนา วงศ์ญาณณาเวช64 ในงานเรื่อง ภาพยนตร์ของ Derrida และ Derrida ของ

ภาพยนตร์ ด้วยเงื่อนไขทั้งหมดท�าให้การศึกษาภาพยนตร์ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.2.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2 เร่ืองที่ 15.2.4

63 ก�าจร หลุยยะพงศ์. (2559). หนังเล็ก ๆ กับเด็กน้อยฯ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์. 
64 ธนา วงศ์ญาณณาเวช. (นามแฝง). (2559). ภาพยนตร์ของ Derrida และ Derrida ของภาพยนตร์. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
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15-64 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 15.2.5  แนวทางการศึกษาภาพยนตร์ในมิติผู้รับสารและ

  ส�านักวัฒนธรรมศึกษา

แนวทางการศึกษาภาพยนตร์กลุ่มสุดท้ายคือ การศึกษาภาพยนตร์ด้วยมิติผู ้รับสารและส�านัก

วัฒนธรรมศึกษา การศึกษาด้วยแนวทางดังกล่าวจะมุ่งเน้นผู้รับสารหรือผู้ชมภาพยนตร์เป็นส�าคัญ แต่จุดที่

แตกต่างกันระหว่างการศึกษาผู้รับสารกับส�านักวัฒนธรรมศึกษาก็คือ ส�านักวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งก่อตัวในช่วง

ทศวรรษที่ 1980 จะสืบต่อการวิเคราะห์ภาพยนตร์ด้านตัวบทตามส�านักมาร์กซิสต์ อีกทั้งขยายการวิเคราะห์

สู่อุดมการณ์ต่าง ๆ ที่แฝงในภาพยนตร์ แต่จะมีความหลากหลายมากกว่า เช่น การขยายไปสู่การวิเคราะห์

ดารา (star studies) ในภาพยนตร์ และที่ส�าคัญคือการขยับการวิเคราะห์การอ่านความหมายของผู้รับสาร

เพิ่มเติม 

นกัวชิาการกลุม่นีใ้ห้ความสนใจศึกษาผู้ชมเป็นอย่างมาก และมมีมุมองทีแ่ตกต่างกนั คอื พฤตกิรรม

การรับชมภาพยนตร์ อิทธิพลของส่ือ การเรียนรู้และการเลียนแบบ จิตวิเคราะห์ ผู้ชมที่กระตือรือร้น แต่ละ

แนวทางจะมองผู้ชมที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

แนวทางแรก พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อภาพยนตร์ว่า

เป็นอย่างไร โดยทั่วไปแนวทางนี้ฝ่ายอุตสาหกรรมภาพยนตร์มักจะให้ความสนใจในการศึกษา เพราะต้องการ

รับทราบว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายในการรับชม มีสถานภาพอย่างไร รับชมเม่ือใด กับใคร เหตุผลของการ 

รับชมคืออะไร มีความถี่ในการชมบ่อยแค่ไหน และชอบภาพยนตร์ในแนวใด ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะน�าไปสู่การ

พัฒนาเนือ้หาของภาพยนตร์ และการเผยแพร่ภาพยนตร์ให้ตรงกับช่วงเวลาทีเ่หมาะกับความต้องการของผู้ชม 

ในช่วงหลังการศึกษาพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ ก็เริ่มก้าวไปสู่โลกวิชาการ โดยมองว่าผู้ชมที่

มีความแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ต่างกัน และที่ส�าคัญคือการส่งผลต่อการอ่าน 

ความหมายไม่เหมือนกัน ซ่ึงจะก้าวไปสู่การวิเคราะห์ภาพยนตร์ตามแนวทางส�านักวัฒนธรรมศึกษา  

(รายละเอียดในแนวทางท่ีห้า)

ในกรณขีองพฤตกิรรมการดหูนังของคนไทย มข้ีอสังเกตทีแ่ตกต่างไปจากพฤติกรรมการดหูนงัทัว่ไป 

ดงัที6่5 นธิ ิเอยีวศรวีงศ์ (2538) ในงานเรือ่ง โขน คาราบาว และน�า้เน่าของหนงัไทย ระบวุ่า เนือ่งจากภาพยนตร์

เป็นวฒันธรรมทีเ่ข้ามาใหม่ แต่ในสงัคมไทยเรามวีฒันธรรมการชมมหรสพอยู่ก่อนหน้าน้ันแล้ว เช่น ลเิก เหตน้ีุ

ในการชมภาพยนตร์ของคนไทยเรา จึงโยกวิธีการชมมาจากการชมลิเกหรือมหรสพสู่การชมภาพยนตร ์

ทั้งในแง่ของเนื้อหาในภาพยนตร์ที่ทั้งน�าเอามาจากนิทานต�านานพื้นบ้าน การไม่เน้นความสมจริงแต่

เน้นเรื่องสมจริงเชิงจินตนาการ ที่เชื่อมโยงกับความดี-ความชั่วของตัวละคร เช่น แม้นางเอกจะตรากตร�า 

เดินป่า แต่ผู้ชมก็ไม่ได้สนใจสภาพความเป็นจริงที่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่จะให้ความสนใจถึงความงามที่มาจาก

ภายในใจของนางเอก 

65 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2538). โขน คาราบาว และน�้าเน่าของหนังไทย. กรุงเทพฯ: มติชน. 
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15-65การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

รวมถึง ในแง่ของวิธีการแสดงมหรสพ ที่เดินทางไปแสดงตามบ้านชุมชน การเน้นการมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้ชม เมื่อโยกมาสู่การดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ผู้ชมก็ยังคงต้องการมีปฏิสัมพันธ์ การวิพากษ์ วิจารณ์ 

ไม่ต่างไปจากงานของ อัญชลี ชัยวรพร66 แต่ขยายความเพิ่มเติมถึงอิทธิพลของโรงหนังกลางแปลง ที่เน้นการ

ฉายหนังในที่โล่ง ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้ และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ท�าไปด้วยกัน เหตุนี้การชม

ภาพยนตร์จงึไม่ได้ถกูควบคุมจากภาพยนตร์ทัง้หมด จดุนีต่้างไปจากแนวคดิของลอร่า มลัวี ่(Laura Mulvey) 

ที่มองภาพยนตร์เป็นพ้ืนที่ฉายในที่มืด ผู้ชมต้องแยกตัวออกจากกันและส่งผลต่อการครอบง�าความคิด

อุดมการณ์ 

นอกจากนั้น การชมภาพยนตร์ของไทยยังเก่ียวโยงกันกับมิติความแตกต่างของชนชั้นทางสังคม  

ดังแนวคิดของ อัญชลี ชัยวรพร67 ที่ชี้ว่าการชมภาพยนตร์ไทยยังมีความแตกต่างระหว่างชนชั้น โดยเฉพาะ

ในเขตเมอืง-ชนบท รวมถงึการเตบิโตของชนช้ันกลางทีมี่มากขึน้ ภาพยนตร์จงึมีแนวทางการผลติทีแ่ตกต่างกัน

ให้สอดรับกับรสนยิมของคนชนชัน้ทีต่่างกนั ดงัปรากฏการณ์ของภาพยนตร์ในท้องถ่ินทีเ่ตบิโตและตอบสนอง

ต่อคนท้องถิ่น เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานอินดี้” 

แนวทางที่สอง อิทธิพลของสื่อ เป็นการพิจารณาว่า สื่อภาพยนตร์จะส่งผลกระทบต่อผู้ชม ซ่ึงเป็น

ผลมาจากทฤษฎีด้านสื่อมวลชนคือ ทฤษฎีกระสุนปืน (magic bullet theory) อันมองว่า สื่อจะเป็นเสมือน

กระสุนปืนวิเศษท่ีสามารถยิงทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจของผู้ชม แนวทางน้ีมักจะใช้ในการวิเคราะห์ผู้ชม

ภาพยนตร์ที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์บริบทที่คับขันหรือในช่วงวิกฤติ เช่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ 

ช่วงสงครามเย็น ภาพยนตร์เป็นเสมือนเคร่ืองมืออันดีที่จะกล่อมเกลาผู้คน นอกจากนั้นยังมักจะมอง 

กลุ่มเป้าหมายเด็ก เพราะมองว่า ยังอ่อนด้อยไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันต่อเนื้อหาในภาพยนตร์

แนวทางทีส่าม การเรยีนรูห้รอืการเลยีนแบบ เป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาว่า ภาพยนตร์จะเป็นตัวแบบ

ที่ดีให้แก่ผู้ชม โดยเฉพาะเด็ก ๆ เมื่อได้รับชมเน้ือหาในภาพยนตร์ที่น่าเป็นแบบอย่าง เมื่อผู้ชมได้รับชมแล้ว

ก็จะเกิดการเรียนรู้และน�าไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งก็อาจมีทั้งการเลียนแบบในแง่บวกและ

แง่ลบ จุดที่น่าสังเกต คือ แนวคิดนี้จะเน้นการรับชมภาพยนตร์ที่ต่อเน่ือง และการดูต้นแบบที่ผู้ชมคิดว่าดี

ควรเลียนแบบ จุดนี้จึงต่างไปจากแนวคิดแรกที่ไม่ได้สนใจตัวแบบ แต่สนใจเพียงการเปิดรับสื่อภาพยนตร์

เท่านั้น

แนวทางทีส่ี่ จติวเิคราะห์กบัการรบัชมภาพยนตร์ เป็นการวเิคราะห์ภาพยนตร์ตามส�านกัจติวเิคราะห์ 

(psychoanalysis) แนวทางนี้มองว่า ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการครอบง�าจิตไร้ส�านึกของมนุษย์ 

และกลุ่มสตรีนิยมโดย ลอร่า มัลว่ี ก็น�าแนวคิดนี้มาอธิบายการชมภาพยนตร์กระแสหลักของผู้คนส่วนใหญ่ 

โดยมองว่า เมื่อภาพยนตร์ผลิตข้ึนโดยสังคมชายเป็นใหญ่ ผู้ก�ากับเป็นชาย ตากล้องเป็นชาย เนื้อหาก็มักจะ

น�าเสนอประเด็นและมุมมองของผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้หญิงในภาพยนตร์กลายเป็นเหยื่อ ถูกกระท�า โป๊เปลือย 

และเป็นวัตถุทางเพศของผู้ชาย68

66 อัญชลี ชัยวรพร. (2560). มุมมองของผู้ชมภาพยนตร์. ใน ชื่นฤทัย สัจจพันธ์. (บรรณาธิการ). ทฤษฎีและการวิจารณ์

ภาพยนตร์เบื้องต้น (เล่ม 2). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  
67 เพิ่งอ้าง. 
68 Mark Jancovich. (1995). Op.cit. 
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15-66 การวิเคราะห์การเมือง

ในเวลาเดียวกัน ผู ้ชมภาพยนตร์ก็ไม่อาจหลีกพ้นจากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ไปได้ ผู้ชมได้

เปลีย่นแปลงไปสูก่ารก้าวไปสูก่ารมองแบบผู้ชาย และกลายเป็นมีความสขุในการจ้องมอง (scopophilia) มัลวี่ 

ยืมแนวคิดของลาก็องมาใช้ โดยอธิบายว่าการชมภาพยนตร์ในที่มืดไม่ต่างจากการที่ผู้ชมก�าลังอยู่ในภาวะ

ของ มิลเลอร์ สเตจ (mirror stage) หรือการจ้องมองกระจกและหลงใหลเรือนร่างที่ได้จ้องมอง อันเป็น

สภาวะในอดีตของเด็กเม่ือเริ่มแยกตัวจากแม่ในภาวะ 6-18 เดือน เป็นช่วงที่เด็กจะเริ่มเห็นตัวเองในกระจก 

และเริ่มแยกตัวจากแม่ ภาวะดังกล่าวเด็กจะรู้สึกรักในตัวตนในภาพสะท้อนในกระจก ในกรณีของภาพยนตร์ 

มัลวี่ อธิบายว่า เมื่อผู้ชมชมภาพยนตร์ก็ไม่ต่างจากภาวะมิลเลอร์สเตจ ผู้ชมก็จะมองไปที่ตัวละครชายที่มี

ความสมบูรณ์ ผู้ชมก็จะเชื่อมโยงตัวตนเข้าไปสู่อ�านาจ ในทางตรงกันข้ามเม่ือมองผู้หญิงในละครที่ถูกก�าหนด

ให้อ่อนแอ โป๊เปลือย ก็จะมองในลักษณะของการเป็นวัตถุ มีความสุขที่ได้จ้องมอง

การวิเคราะห์ของมัลวี่ เป็นแนวทางเบื้องต้นของการวิเคราะห์จิตวิเคราะห์ของผู้ชม แต่ในช่วงหลัง

กลบัถกูวพิากษ์วจิารณ์ว่า จริงหรือไม่ว่าการจ้องมองของผูช้มทกุคนจะมีลักษณะเป็นชาย (รกัต่างเพศ) อย่างที่

กล่าวอ้าง หากเป็นกลุ่มผู้ชมที่ต่างไปจากรักต่างเพศ กลุ่มคนชาติพันธุ์ การชมภาพยนตร์น่าจะมีความ 

แตกต่างกันจากข้อสังเกตของมัลวี่ด้วยหรือไม่ รวมถึงนักสตรีนิยมรุ่นหลังในช่วงทศวรรษที่ 1980 ดังเช่น 

สเตย์ซี่69 (Stacey, Jackie) ก็เริ่มตั้งค�าถามว่า แม้แต่สตรีที่เป็นผู้ชมก็อาจไม่ได้มีนัยแบบอ�านาจของชาย 

เป็นใหญ่ แต่อาจมองในลักษณะการจ้องมองของสตรี (female gaze) ในลักษณะความพึงพอใจของการชม 

(pleasure of looking) ทั้งการเลียนแบบสตรีในภาพยนตร์ ทรงผม การแต่งหน้า หรือการใช้อ�านาจใน 

การจ้องมองเรือนร่างของผู้ชายที่ตนหลงใหลก็เป็นได้ น่ันก็ท�าให้ก้าวไปสู่การวิเคราะห์ผู้ชมในแนวทางถัดไป

ตามส�านักวัฒนธรรมศึกษา

แนวทางที่ห้า ผู้รับชมที่กระตือรือร้น (active audience) เป็นแนวทางการมองผู้รับสารท่ีต่างไปจาก

อดีตท่ีอาจมองว่า ผู้รับสารเป็นเพียงผู้ชมภาพยนตร์และมีกล่ินอายของการเป็นผู้ถูกกระท�าตามแนวคิด

อิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ การเลียนแบบ จิตวิเคราะห์ แต่ส�าหรับแนวทางนี้กลับมองว่า ผู้ชมสามารถเป็น 

ผู้ที่อ่านความหมาย ตีความเน้ือหาของภาพยนตร์ได้ 

แนวทางการวิเคราะห์ผู้รับสารน้ีได้รับอิทธิพลการศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมภาพยนตร์ รวมถึง

แนวคิดการตีความหมายของส�านักปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ซ่ึงสนใจอ�านาจของมนุษย์ในการ

อ่านความหมายและเข้าใจโลกได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการทางจิตส�านึก ประกอบทั้งการศึกษา

ภาพยนตร์ตามแนวทางวัฒนธรรมศึกษา (cultural studies) ซึง่สบืต่อจากส�านกัปรากฏการณ์วทิยา แต่ขยาย

ความออกไปถึงอ�านาจในการต่อสู้ความหมายที่ก�าหนดมาดังแนวคิดของ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) ซึ่ง 

เชื่อว่าแม้ว่าภาพยนตร์จะถูกประกอบสร้างความหมายจากฟากของผู้ผลิตอย่างแนบเนียน แต่ผู้ชมก็ใช่ว่า 

จะต้องตีความหมายตามเนื้อหาของภาพยนตร์ทั้งหมด (preferred meaning) การอ่านความหมายของ

ภาพยนตร์อาจตีความแตกต่างไปตามแต่ประสบการณ์ของผู้ชม ซึ่งจะมีทั้งการตีความหมายตรงกันข้าม  

 

69 Lisa Taylor. Op.cit. 
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15-67การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

(oppositional meaning) และการตีความหมายแบบต่อรอง (negotiated meaning) ซึ่งจะหมายถึง 

การยอมรับความหมายที่ส่งมาระดับหนึ่งและตีความหมายต่างไปอีกระดับหนึ่ง

แต่ทั้งนี้ฮอลล์มองว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ชมก็ยังมักจะตีความหมายตรงกันตามที่ผู้ส่งเจตนาส่งสารมา

เช่นนั้น เนื่องจากว่ากลไกการสร้างความหมาย ภาษาหนังมักจะมีความเข้มข้น และท�าให้การอ่านความหมาย

มีลักษณะสอดรับกับเน้ือหาที่ก�าหนด แต่ก็ยกเว้นกลุ่มบุคคลท่ีอาจมีประสบการณ์ ความรู้ท่ีเข้มข้น จึงท�าให้

การอ่านความหมายมีความแตกต่างไป 

ด้วยเหตุนี้ การศึกษาด้วยส�านักวัฒนธรรมศึกษาจึงมักจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาตัวบทหรือเนื้อหา

ภาพยนตร์ก่อน ด้วยแนวทางการศึกษาอุดมการณ์ที่แฝงในหนัง และล�าดับถัดมาจึงค่อยศึกษากลุ่มผู้ชมว่า

คือใคร และการอ่านความหมายของภาพยนตร์ 

ในช่วงหลังการศึกษาผู้ชมของส�านักวัฒนธรรมศึกษายังก้าวไปอีกระดับด้วยการผนวกแนวคิด 

ใหม่ ๆ เช่น แฟนศึกษา (fan studies) เพื่อพิจารณาว่า กลุ่มคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ภาพยนตร์หรือดาราจะ

อ่านตคีวามหมายอย่างไรแล้ว ยงัจะก้าวไปสู่การสร้างความหมายให้กบัภาพยนตร์ได้อกีหรอืไม่ เช่น การแต่งตวั  

การสร้างนิยายภาคต่อจากภาพยนตร์ รวมถึงการสร้างภาพยนตร์ขั้นใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว

ท�าได้ง่ายขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่

นอกจากนั้น การศึกษาผู้รับสารที่กระตือรือร้นยังก้าวไปสู่การศึกษาความสามารถของผู้ชมที่จะ

สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของภาพยนตร์กับตัวสารที่มาจากสื่อต่าง ๆ ตามแนวคิดสหบท (intertextuality) 

ได้อีกด้วย ท�าให้ผู้ชมสามารถอ่านความหมายได้อย่างดี

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.2.5 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.2.5

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.2 เร่ืองที่ 15.2.5
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15-68 การวิเคราะห์การเมือง

ตอนที่ 15.3

การศึกษารัฐศาสตร์และแนวทางศิลปะ

โปรดอ่านแผนการสอนประจ�าตอนที่ 15.3 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

หัวเรื่อง
เรื่องท่ี 15.3.1  ศิลปะการเมืองและสุนทรียศาสตร์

เรื่องท่ี 15.3.2  ประวัติศาสตร์ศิลป์กับบริบททางการเมือง

เรื่องท่ี 15.3.3  คตินิยมศิลปะกับการเมือง

เรื่องท่ี 15.3.4   ศลิปะสมยัใหม่และร่วมสมยัในประเทศไทยกบับรบิททางการเมือง สงัคมและ

วัฒนธรรม

แนวคิด
1.   ศิลปะ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่เกิดจากแนวคิด ความเช่ือ 

แรงกระตุน้ จากบรบิททางสงัคม การเมอืง ศาสนา วฒันธรรมและสิง่แวดล้อมต่าง ๆ แล้ว

แสดงออกผ่านสื่อ เทคนิคต่าง ๆ เช่น จิตรกรรมประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม เพื่อ

เป็นสื่อสะท้อนหรือเป็นภาพแทน ให้เห็นความเป็นสภาวะต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัย

2.   สุนทรียศาสตร์ หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกทางการรับรู้ ที่เกิดจากการตัดสินใจเชิงคุณค่า

ทางสุนทรียภาพ เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจคุณค่าทางรสนิยม ความงาม–ไม่งาม/ดี–ไม่ดี/ 

ชอบ–ไม่ชอบ อันหมายถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ที่มีความเป็นอิสระ ตามธรรมชาติ ใน

การเลือกตามอารมณ์การรับรู้ของตน

3.   ศิลปะการเมือง หมายถึง ผลงานศิลปะที่สะท้อนบริบททางการเมือง สังคม วัฒนธรรม 

ในยุคสมัยต่าง ๆ ที่ศิลปินสะท้อนออกมาในรูปแบบสื่อเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือวิพากษ์วิจารณ์

บริบทเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม ในเชิงข้อเท็จจริง ประชดประชัน เสียดสี เย้ยหยัน เช่น 

แนวคิดสัจนิยม สังคมสัจนิยม ศิลปะประชานิยม
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4.  ศิลปะชาตินิยม สงคราม และโฆษณาชวนเชื่อ หมายถึง ผลงานศิลปะที่ถูกน�ามาใช้เป็น

เครื่องมือกลไกทางอ�านาจในการปกครองทางการเมือง ซึ่งผู้ปกครองในยุคสมัยต่าง ๆ ได้

ใช้ศิลปะ เช่น อนุสาวรีย์บุคคลส�าคัญ วีรบุรุษทางสงคราม รูปประติมากรรม ภาพ

จติรกรรม เพือ่ประกาศหรือแสดงสถานะแห่งชยัชนะ ศกัดิศ์ร ีบารม ีเกยีรตภิมู ิและอ�านาจ

ผ ่ า น 

ผลงานเหล่านั้น ภายใต้แนวคิด การโฆษณาชวนเชื่อของความเป็นชาตินิยม อ�านาจนิยม 

ดังปรากฏชัดเจนในช่วงการมีอ�านาจของ Hitler, Mussolini, Stalin, Franco หรือใน

ช่วงสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม

5.  ศิลปะร่วมสมัยเชิงสังคม–การเมือง หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกผ่านแนวคิดและ

การปฏิบัติการเชิงสังคม เพื่อแสดงบริบท สถานะความเป็นตัวตนในเรื่องของเพศสภาพ 

ชุมชน กลุ่มวัฒนธรรมย่อย เช่น ศิลปะสทิธสิตรี ศลิปะการมส่ีวนร่วม เพือ่เป็นแรงกระตุน้

ให้เน้นอัตลักษณ์ พื้นที่ของกลุ่มนั้น ๆ โดยใช้สื่อศิลปะเป็นตัวแทนในการแสดงออก

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนท่ี 15.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1.    เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจบริบทรูปแบบของศิลปะ สุนทรียศาสตร์ และการเมืองใน 

มิติของความสัมพันธ์เชิงอารมณ์ ความรู้สึก ภายใต้ปัจจัยของอ�านาจ การเมือง ความเชื่อ 

ในยุคสมัยต่าง ๆ ได้

2.  เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทาง

ศิลปะกับสังคมการเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ได้

3. เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงบทบาทของศิลปะซึ่งเป็นเครื่องมือกลไกทางการเมืองได้
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15-70 การวิเคราะห์การเมือง

เรื่องที่ 15.3.1  ศิลปะการเมืองและสุนทรียศาสตร์

ศิลปะ 
ความซับซ้อนของบริบทและความหมายของค�าว่าศิลปะ (Art) ในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหา

ต่อการรับรู้ของผู้คนไม่น้อยด้วยเหตุที่ว่า ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่ภาพเขียน ประติมากรรม ภาพถ่าย หรือวัตถุ

ส่ิงของที่ถูกน�ามาแสดงในพื้นที่หอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่สาธารณะเท่านั้น แต่ผลงานศิลปะ 

เหล่าน้ันยังมีเร่ืองราวมากมายซ่อนอยู่ ทั้งบริบทของสังคม วัฒนธรรม พื้นที่ เวลา เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องผ่าน

มุมมองของศิลปินผู้สร้างผลงานน้ัน ๆ ฉะน้ันผลงานศิลปะ (Artworks) จึงเปรียบเสมือนกระสวยที่บรรจุ

บริบทของพ้ืนที่และเวลาในช่วงหนึ่ง ๆ ไว้เพ่ือให้ผู้คน สาธารณะชนได้ชื่นชม เรียนรู้ เรื่องราวของศิลปะ ผ่าน

การสร้างสรรค์ กลั่นกรองของศิลปิน จึงไม่แปลกที่ Ernst Gombrich70 ได้กล่าวว่า There really is no 

such thing as Art. There are only artist. 

ศิลปะก็คือบางสิ่งบางอย่างที่ศิลปินสร้างข้ึนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสถานะของสุนทรียะ การ

ปฏิบัติการและกระบวนการต่าง ๆ ทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธา บริบทเหล่านี้ 

ต่างหากคือนัยของศิลปะ แม้ว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์จะพยายามสร้างผลงานให้มีความบริสุทธิ์ ปราศจาก 

สิ่งเจือปนทางสังคมการเมืองใด ๆ แต่ที่สุดแล้วผลงานที่สร้างขึ้นมาก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงแนวคิดต่าง ๆ ที่

แวดล้อมและมีผลต่อความคิดของศิลปินไปได้

ในสมัยกรีก-โรมัน ยังไม่ปรากฏค�าหรือนิยามความหมายของศิลปะ หรือศิลปิน (Artist) แต่ใช ้

ค�าว่า (Technic) เทคนิค ในความหมายของค�าว่างานช่าง (Craft) และเทคนิค (Technique) ในบริบท 

ของช่างฝีมือท่ีท�างานผลิตวัตถุเพื่อจุดประสงค์เฉพาะและในวาระโอกาสต่าง ๆ เช่น รูปปั้น ผลงานจิตรกรรม 

จากจุดก�าเนิดแนวคิดของ “ช่าง” (Craft) น่ีเองได้เป็นแนวทางประวัติศาสตร์ทางความคิดและวัตถุมาสู่สิ่งที่

เรียกว่าศิลปะ แม้ในช่วงสมัยกลาง (Middle Ages) การกล่าวถึงบริบทของศิลปะนั้นยังรวมไปถึงช่างท�า

รองเท้า การท�าอาหาร นกัแสดงมายากล ประตมิากรรม จติรกรรม เป็นต้น โดยเฉพาะจติรกรรม ประตมิากรรม 

และสถาปัตยกรรมนั้นอยู่ในหมวดของศิลปหัตถกรรมเชิงโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ตามสถานะของศิลปินและ

ผลงานศลิปะได้เริม่เปลีย่นแปลงบทบาทของการท�างานของตวัเองในช่วงสมัยฟ้ืนฟศิูลปวทิยา (Renaissance) 

กล่าวคือศิลปะในช่วงศตวรรษที่ 14-15 นั้น การสร้างผลงานศิลปะอยู่ภายใต้กรอบของผู้อุปถัมภ์ผ่าน

อาณาจักร ซึ่งต่างจากช่วงสมัยกลางท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจของศาสนจักร การท�างานของศิลปินในสมัยฟื้นฟู

ศลิปวทิยาจึงอยูภ่ายใต้ระบบอปุถมัภ์ เพือ่ตอบสนองและสะท้อนแนวคดิของผูม้อี�านาจและสนบัสนนุกจิกรรม

ของชนชั้นน�า ไม่ว่าจะเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ก็ล้วนแต่สะท้อนถึงสถานะอ�านาจ รวมถึง 

ภาพแทนทางศาสนาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายอาณาจักร ดังเป็นผลงานของ Leonardo da Vinci, 

Michel Angelo และ Raphael เป็นต้น

70 Emst Gombrich. (1984). The Story of Art. London: Phaidon Press. p. 4. 
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พัฒนาการแนวคิดและระนาบของวิจิตรศิลป์มีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นล�าดับจนถึงช่วงปลายศตวรรษ

ที่ 17 ในฝรั่งเศสได้มีการน�าแนวคิดสมัยกรีกโบราณมาผสมผสานสัมพันธ์กับแนวคิดสมัยใหม่ ทั้งน้ีได้มี

การน�าเอาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมฐานของวิจิตรศิลป์ให้มีสถานะและบทบาทแข็งแกร่งขึ้น  

ดังปรากฏค�าว่า วิจิตรศิลป์ หรือ Beaux Arts หรือ Fine Art นั้นมีทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่ วาทศิลป์  

(Eloquence) กวีนพินธ์ (Poetry) ดรุยิศลิป์ (Music) สถาปัตยกรรม (Arclaitecture) จติรกรรม (Painting) 

ประตมิากรรม (Sculpture) วชิาว่าด้วยเรือ่งแสง (Optics) และกลศาสตร์ (Mechanics) จะเหน็ว่าช่วงเริม่ต้น

ของการจัดหมวดหมู่หลักวิชาชีพน้ัน ศิลปะแขนงต่าง ๆ อยู่ในระนาบเดียวกันกับวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์  

จนกระทั่ง ค.ศ. 1746 Abbe C. Batteux ได้น�าเสนอหลักการทางวิจิตรศิลป์ขึ้นมาใหม่เรียกว่าระนาบของ 

Batteux โดยรวมหมวดศิลปวิจิตรให้เหลือหลักการพื้นฐานเดี่ยวที่เรียกว่า Fine Arts ซึ่งไม่มีหลักการทาง

วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หลงเหลืออยู่ในสาขาหรือหลักการวิจิตรศิลป์อีกต่อไปแต่เดิมนั้นมีอยู่ 8 สาขา 

พอปรับปรุงใหม่จึงเหลือเพียง 5 สาขา ได้แก่ ดนตรี กวีนิพนธ์ จิตรกรรม ประติมากรรม และนาฏศิลป์ โดยที่

วงการศิลปะในยุโรปต่างก็ยอมรับแนวคิดของ Batteux อย่างกว้างขวาง

อย่างไรก็ตามแม้ค�าว่า Beaux Art จะปรากฏขึ้นในสังคมชั้นสูงของฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษ

ที่ 17 แต่ก็ยังไม่ได้บรรจุเป็นค�าเรียกขานอย่างเป็นทางการจนกระท่ังใน ค.ศ. 1798 จึงใช้ค�าเรียกศิลปะ  

5 สาขาที่กล่าวไว้แล้ว ในนามของวิจิตรศิลป์หรือ Beaux Art ส่วนค�าว่า Art นั้นแม้จะกล่าวกันมานับร้อยปี

ในความหมายของทักษะทางช่าง หรือช่างฝีมือ และในแนวคิดสมัยใหม่ก็ยังแสดงให้เห็นว่า “ศิลปะ คือ 

ผลผลิตทางทักษะฝีมือที่ปรากฏให้เห็นในรูปทรงที่สวยงาม” แต่ถึงอย่างไรก็ตามเม่ือกล่าวถึง ศิลปะ (Art)  

ก็จะรับรู้กันโดยนัยว่าเป็นผลงานที่สร้างข้ึนจากฝีมือของศิลปิน (Artist) ไม่ใช่ช่างฝีมือ (Artisan) ซึ่งเป็นงาน

หัตถกรรมหรืองานช่างที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน จะต่างจากผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางจิตใจ อารมณ์

และรสนิยม

ศิลปะ เป็นผลผลิตของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองที่สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของ

ชนชั้นน�าในสังคม แม้ว่ายุคสมัยใหม่ (Modernism) ที่พยายามแยกศิลปะให้มีความเอกเทศโดยใช้แนวคิด

ทางปรชัญาศลิปะคอื สนุทรยีศาสตร์ (Aesthetics) และรสนยิม (Taste) มาอธบิายผลงานศลิปะในเชิงคณุค่า

ทางความงามและจิตใจเพ่ือสลัดคราบของความศักด์ิสิทธิ์ เคารพบูชา ออกจากศิลปวัตถุ (Art Object)  

โดยมีพื้นที่การแสดงเพื่อรองรับกับสภาวะใหม่ท่ีเกิดขึ้นเช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับ

ผลมากยิ่งขึ้น แต่ถึงกระนั้นศิลปะก็ยังถูกน�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของชนชั้นน�าเสมอ

นัยความหมายของศิลปะนั้นมีนักคิดนักปรัชญาในยุคสมัยต่าง ๆ ได้ให้ค�านิยามไว้เพื่ออธิบาย  

รูปลักษณ์การแสดงออกของผู้สร้างผลงานแตกต่างกันชัดเจนดังนี้

Plato นกัปรัชญาชาวกรีกทีนิ่ยามนัยของศลิปะคอื สิง่ทีล่อกเลยีนแบบ (Art as Mimesis) ทีเ่ช่ือว่า

ความจริงนั้นด�ารงอยู่ในโลกของแบบ (World of form) ซึ่งสรรพส่ิงหรือต้นแบบต่าง ๆ นั้นเป็นเพียง

ประสบการณ์รับรู้ของมนุษย์ที่ลอกเลียนแบบมาจากโลกของแบบทั้งสิ้น ซึ่งผู้สร้างงานต่าง ๆ ก็ลอกเลียนแบบ

ของการเลียนแบบอีกทอดหน่ึง
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Aristotle แม้จะมีทัศนะคติที่คล้อยตาม Plato อยู่บ้าง แต่เขากลับมองว่าความจริงและความงาม 

(Beauty) นั้นมีอยู่ภายในรูปทรงและโครงสร้างของผลงานน้ัน ๆ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สิ่งท่ีสร้างของ 

ผลงานนั้น ๆ รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สิ่งที่สร้างหรือประดิษฐกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของเดิม แต่มันเป็น 

ภาพแทน (Representation) ที่ปรากฏขึ้นที่มีลักษณะเฉพาะ (Particular Things) ของแง่มุมด้านหนึ่งของ

สิ่งต่าง ๆ และศิลปะคือการเปล่ียนแบบของส่ิงสากลนั่นเอง (Art as Imitation)

Clive Bell และ Roger Fry นักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษเสนอว่า ศิลปะคือรูปทรงนัย (Art as 

Significant Form) กล่าวคือแนวคิดนี้ถือเอารูปทรงของผลงานศิลปะเป็นองค์ประกอบส�าคัญมากกว่าบริบท 

เน้ือหา ที่ศิลปินสะท้อนออกมา จนกลายเป็นต้นแบบของทฤษฎีรูปทรง (Theory of Form) หรือ Formalism 

ทีใ่ห้เกิดแนวคดิการสร้างสรรค์ศลิปะเพือ่ศลิปะ (Art for Art’s Sake) ขึน้มาในช่วงทศวรรษที ่1930 เป็นต้นมา

Leo Tolstoy นักคดิ นกัเขยีน นกัปรัชญาชาวรสัเซยีได้กล่าวถงึศลิปะในบรบิทความหมายทีว่่าศลิปะ

คือการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึก (Art as Expression of Emotion) ทั้งนี้การแสดงออกของศิลปิน

ต่อการสร้างสรรค์ศิลปะนั้นเป็นการถ่ายทอดความรู้สึก แนวคิด ความประทับใจ ความสะเทือนใจ ต่อ

เหตุการณ์หนึ่งลงบนผลงานศิลปะนั้น ๆ นอกจากนี้ยังได้ปลุกกระแสส�านึกในมิติของศีลธรรมกับค่านิยมทาง

ศิลปะในสังคมอีกด้วย โดยการตั้งค�าถามต่อวงการศิลปะในช่วงนั้นว่า “ศิลปะ คืออะไร?” (What is Art?)

Bendetto Croce นกัปรชัญาชาวอติาเลีย่นได้ให้ทัศนะต่อความหมายของศิลปะว่า “ศิลปะคือการรูแ้จ้ง 

(Art as Intuition)” ซึ่งการรู ้แจ้งในที่นี้หมายถึงความถูกต้องที่เกิดขึ้นจากความรู ้สึกที่ลึกซึ้งชัดเจน  

อันเกิดจากข้อมูลความเป็นจริงที่มีอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับสภาวะที่สร้างสรรค์ข้ึน ทั้งที่เป็นสัญลักษณ์และ

กายภาพแห่งข้อเท็จจริง

John Dewey นักปรัชญาเชิงปฏิบัติการนิยม (Pragmatism) ชาวอเมริกันได้ให้ค�านิยามศิลปะคือ

ประสบการณ์ (Art as Experience) อันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั้งการรับรู้และ

การปฏิบัติ โดยพิจารณาจากเสรีภาพการแสดงออกและความสมดุลของการควบคุมทางประสบการณ์

จากแนวคิดของนักปรัชญาที่กล่าวมาข้างต้นก็เพื่อชี้ให้เห็นถึงนิยามความหมายของศิลปะในมิติที่

แตกต่างกัน แต่ที่ส�าคัญก็คือ ศิลปะ โดยนัยของมันแล้วจะผูกพ่วงอยู่กับสถานะทางสังคมและการเมืองใน

ระดับต่าง ๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แม้ว่าในแต่ละยุคสมัยจะพยายามกีดกันศิลปะไม่ให้เข้ามาอยู่ใน 

วงกรอบทางสังคมการเมืองก็ตาม เช่น การแบ่งศิลปะให้มีระดับช้ัน กล่าวคือศิลปะชั้นสูง (High Art) ที่เป็น

ผลงานทางวิจิตรศิลป์ และศิลปะชั้นต�่า (Low Art) ที่สะท้อนรูปแบบบริบทของวิถีชีวิตประจ�าวันของผู้คน

ทั่วไป ดังปรากฏในผลงานศิลปะประชานิยม (Pop Art) หรือแม้แต่อดีตนักปรัชญาอย่าง Plato หรือ  

Aristotle ก็ไม่ยอมรับว่าศิลปะจะเป็นสิ่งที่ท�าให้พลเมืองแห่งรัฐสามารถแสวงหาค�าตอบของความจริงแท้จาก

ศิลปินได้ ศิลปะจึงเป็นส่ิงที่เลวร้ายในยุคน้ันเพราะมันห่างไกลความจริง นอกจากดนตรีหรือกวีนิพนธ์เท่านั้น

ที่พอจะเป็นบ่อเกิดทางการศึกษาหล่อหลอมจิตวิญญาณให้แก่พลเมืองแห่งรัฐได้

นิยามของศิลปะจึงถูกรื้อและสร้างมาตลอดตั้งแต่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม และมีการเมืองเข้ามา

พัวพันในเชิงอ�านาจของการปกครอง ศิลปะก็กลายเป็นกลไกส�าคัญที่ถูกน�ามาใช้ในสภาวะต่าง ๆ แม้ในวงการ

ศิลปะเองจะพยายามสร้างนิยามใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางศิลปะที่เกิดขึ้นผ่านทฤษฎีต่าง ๆ 

เพื่อหลีกหนีการครอบง�าทางการเมืองแต่ก็ยากที่จะปฏิเสธได้
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ทฤษฎีโลกศิลปะ (Artworld) ของอาร์เธอร์ ซี แดนโต (Arthur C. Danto) นักวิจารณ์และ 

นกัปรัชญาชาวอเมรกินัทีไ่ด้เสนอแนวคดิ “โลกศลิปะ” (Artworld) ทีว่่าด้วยองค์ประกอบส�าคัญของศิลปะน้ัน

เกดิจากทฤษฎกีารเลยีนแบบทางศิลปะ (Imitation Theory of Art: IT) ซึง่การสร้างสรรค์ศลิปะนัน้ไม่จ�าเป็น

ต้องเลียนแบบ เพราะสิ่งที่ศิลปินได้สร้างขึ้นมา หรืออีกนัยหน่ึงเรียกว่า “ศิลปะคือทฤษฎี” (Art as Theory) 

ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทฤษฎีความจริงทางศิลปะ (Realist Theory of Art: RT) ที่ว่าด้วยวิธีการ

แปลความหมายและตีความผลงานศิลปะโดยไม่มองว่าเป็นการลอกเลียนแบบแต่เป็นการน�าเสนอบนตรรกะ

ของการสร้างผลงานใหม่ โดยที่สองแนวคิดน้ี (IT และ RT) จะรวมกันท�างานร่วมกันเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึง

แนวคิด บริบท รูปแบบ กลวิธีกระบวนการของศิลปะ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมร้อยองคาพยพของศิลปะไว้ 

ทั้งมวล ภายใต้ค�าว่า “โลกศิลปะ” ซ่ึงแน่นอนว่าโลกศิลปะนั้นเกี่ยวข้องกับระบบหรือวงจรของศิลปะด้วย 

ทั้งนี้รวมไปถึงพื้นที่การแสดง ภัณฑารักษ์ นักสะสม เป็นต้น

ในขณะที่ศิลปะต้องการความเป็นโลกของตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งศิลปะกับสังคมและการเมืองก็มิอาจ

จะแยกออกจากกันได้ การอธิบายปรากฏการณ์ทางศิลปะตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา จึงเกิดกระแส

ของแนวคิด “สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์” (Relational Aesthetics) ซ่ึงเป็นแนวคิดของนิกาลาส์ โบริโยด ์

(Nicolas Bourriaud) ภัณฑารักษ์ชาวฝรั่งเศสที่เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายและต้องการชี้ให้เห็นถึง

ความสมัพันธ์ระหว่างศลิปวตัถกุบัพืน้ที ่ เวลาและชมุชน ทีส่่งผลให้ปฏิบตักิารทางศลิปะกลายเป็นกระบวนการ

เชิงปฏิสัมพันธ์วิพากษ์วิจารณ์ เสียดสี ประชดประชันสังคม

ประเด็นส�าคัญของแนวคิดสุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์นั้น เป็นการขยายพื้นที่ของงานศิลปะไปสู่ 

ผู้ชมหรือชุมชนให้มากท่ีสุด เป็นการจัดวางความสัมพันธ์ของพื้นที่ เวลา วัตถุทางศิลปะ ผู้ชม ที่เปิดโอกาส

ให้มีส่วนร่วมสัมผัส ตอบโต้ สนทนา ปะทะสังสรรค์กับการแสดงงาน โดยไม่มีขอบเขตระหว่างวัตถุศิลปะกับ

ผูช้ม โดยผูช้มสามารถมส่ีวนร่วมปฏสิมัพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอันเดียวกับสภาวะของความเป็นศิลปะ เช่น งานเลีย้ง 

การเดินขบวน การจับสลาก เดินแฟชั่น จนท�าให้นิยามความหมายของศิลปะลบเส้นพรมแดนออกไปจาก 

วิถีชีวิตประจ�าวันจากศิลปวัตถุที่เคยจ้องมองยืนอยู่ห่าง ๆ กลายมาเป็นการด�ารงอยู่ร่วมกันและผู้ชมก็เป็น

ส่วนหน่ึงของงานนั้นไปด้วย

ศิลปะในบริบทความหมายที่เรารับรู้น้ัน ผ่านกระบวนการทางสังคมการเมืองในหลายระดับ ทั้งใน

โลกของศิลปะเองและสถาบันทางสังคม เช่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสถาบันเหล่านี้เข้ามา

สัมพันธ์เกี่ยวข้องในฐานะที่จะน�าผลงานศิลปะมาสร้างคุณค่าในมิติต่าง ๆ ท้ังความเช่ือ ความศรัทธา มูลค่า

ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคุณค่าทางจิตใจ สถานะของศิลปะจึงไม่อาจจะแยกส่วนหรือด�ารงอย่างเอกเทศได้โดย

ปราศจากความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ย่ิงในสังคมปัจจุบัน ที่แนวคิดการสร้างงานของศิลปินได้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีประจ�าวัน

ของมนุษย์อย่างแยกไม่ออก ดังที่ได้กล่าวไว้ในกรณีของแนวคิดสุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ (Relation  

aesthetics) ซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นทางสังคมที่ด้วยการผู้ชมหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในพื้นที่ปฏิบัติการทาง

ศิลปะได้สัมผัส รับรู้ ตัดสิน สนับสนุน อันเป็นการตัดสินคุณค่าของศิลปะบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของ

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การเมือง สังคมอย่างมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงได้
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ศิลปะเป็นผลผลิตทางสังคม รวมทั้งเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยน เปิดเผยผ่านการเผชิญหน้าใน 

รูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับต่าง ๆ ศิลปินซ่ึงมีหน้าท่ีเพียงการสร้างแรงกระตุ้น

ให้เกิดการพบปะสนทนา เผชิญหน้า หรือจ�าลองเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ขึ้นมา เพื่อให้เกิดพ้ืนที่เชิงสัมพันธ์ ผู้ม ี

ส่วนร่วมทุกคนมีความเท่าเทียมในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบริบทต่าง ๆ ศิลปะไม่ได้หลีกหนีจากวิถีชีวิต 

ประจ�าวันอีกต่อไป ดังจะเห็นได้จาก แนวคิดศิลปะชุมชน (Community art) ศิลปะเชิงการมีส่วนร่วม  

(Participatory art) ศิลปะเชิงการกระตุ้นสังคม (Social engagement art) เป็นต้น ซึ่งแนวคิดศิลปะ 

เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการแสดงออกทางประชาธิปไตย ที่คนในชุมชนได้ร่วมแสดงออกและ 

เลือกที่จะสร้างรสนิยมของตนเอง

ภาพที่ 15.7  The Last Supper (1494) เทคนิคจิตรกรรมปูนเปียก 460 × 880 เซนติเมตร
ที่มา: ผลงานของ Leonardo da Vinci สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Supper_(Leonardo_da_Vinci)
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ภาพที่ 15.8 The Creation of Adam (1512) เทคนิคจิตรกรรมปูนเปียก ภาพบนเพดานวิหาร Sistine
ที่มา: ผลงานของ Michel Angelo สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/The_Creation_of_Adam

ภาพที่ 15.9 หนังสือของ Abbe’ C. Batteux 
ที่มา: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63528228
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สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)
สุนทรียศาสตร์ เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาคู่กับค�าว่า “ศิลปะ” โดยค�านี้ไม่ปรากฏอยู่ใน 

สารระบบมาก่อนจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 18 จึงมีนักปรัชญาชาวเยอรมันชื่อ Alexander Baumgarten 

ได้นิยามค�าว่า “Aesthetic” ขึ้นใน ค.ศ. 1735 ในบริบทวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของการรับรู้ทางอารมณ์  

หลงัจากนัน้ Immanuel Kant จงึได้น�าแนวคดินีม้าขยายและอธิบายความจนท�าให้เราเข้าใจในความหมายของ

สุนทรียศาสตร์ในฐานะที่เป็นปรัชญาความงาม โดยผ่านกระบวนการวินิจฉัยตัดสินซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือ 

Critique of Judgment (บทวิจารณ์ว่าด้วยการวินิจฉัยตัดสิน) ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1790 โดยความงามตาม

แนวคิดของ Kant น้ัน มีสองลักษณะ คือความงามที่เป็นธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น และความงาม

ที่เกิดจากศิลปะนั้นเป็นส่ิงที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งการจะเข้าถึงซาบซึ้งในสถานะของความเป็นศิลปะได้

นั้นจ�าเป็นต้องมีรสนิยม อันหมายถึงอารมณ์การรับรู้ที่ผ่านวิถีของการวิจารณ์เท่านั้น

Immanuel Kant ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการวินิจฉัยตัดสินไว้สามเล่มหรือนัยหน่ึงเรียกว่า 

ไตรภาคแห่งการวจิารณ์คือ Critique of Pure Reason (บทวจิารณ์ว่าด้วยเหตผุลบรสิทุธิ)์ ตพิีมพ์ใน ค.ศ. 1781 

เล่มที่ 2 Critique of practical Reason (บทวิจารณ์ว่าด้วยเหตุผลเชิงปฏิบัติ) ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1788 และ

เล่มสุดท้าย Critique of Judgment (บทวิจารณ์ว่าด้วยการวินิจฉัยตัดสิน) ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1790 ซึ่งในเล่ม

สุดท้ายที่ว่าด้วยบทวิจารณ์การวินิจฉัยตัดสิน ได้แบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วน ส่วนแรกว่าด้วย Critique of 

Aesthetic Judgment (บทวิจารณ์ว่าด้วยการวินิจฉัยตัดสินทางสุนทรียภาพ) และส่วนที่สองว่าด้วย  

Critique of Teleological Judgment

ในส่วนที่ว่าด้วยบทวิจารณ์การวินิจฉัยตัดสินใจทางสุนทรียภาพนั้น Kant ได้วิเคราะห์ความเป็นเหตุ

เป็นผลของการวินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องของการรับรู้ผ่านผัสสะไว้ 4 กรณี คือ

1.  ความรู้สึกชอบ

2.  สิ่งสวยงาม

3.  สิ่งมหัศจรรย์

4.  ความดี

ในส่วนท่ีว่าด้วย Critique of Teleological Judgment นั้นเป็นการกล่าวถึงการวินิจฉัยตัดสินใจ

ว่าการเข้าถึงความหมายของความดีนั้นเป็นไปโดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล และทั้ง 4 กรณีที่กล่าวมาข้างต้น

นั้น เป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับ Aesthetics (สุนทรียศาสตร์) ที่ผู้ชมหรือผู้บริโภคงานศิลปะจะใช้รสนิยมของ

ตนมาตัดสินผลงานของศิลปิน จึงท�าให้เกิดปัญหามีรสนิยม (taste) ไม่ตรงกัน เพราะผู้ชมงานแต่ละคนย่อม

มีประสบการณ์ทางสุนทรียะแตกต่างกัน Kant จึงเสนอว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่ควรก่อข้อพิพาทในเรื่องของรสนิยม

โดยที่เขาเสนอให้ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลสลายคู่ขัดแย้งแห่งรสนิยมให้อยู่เหนือสามัญส�านึก (common 

sense) แล้วผลการตัดสินก็จะเป็นที่ยอมรับของทุก ๆ คนได้

ในหนังสือ Critique of Judgment ของ Kant ฉบับแปลภาษาอังกฤษได้กล่าวถึง Aesthetic ใน

ประเด็นของความงาม (beauty) และซับไลม์ (sublime) ว่าเราสามารถรับรู้ความงามได้โดยลักษณะที่เกิด

ขึ้นจาก 4 กรณี พอสรุปได้ดังน้ีคือ
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1.  การวนิิจฉยัตัดสนิรสนยิมคณุลกัษณะของคณุภาพความงามในตวัวตัถเุอง (Moment of a Judg-

ment of Taste, As to its Quality)

การวิเคราะห์ ตัดสินความงามโดยใช้รสนิยม ถือว่าเป็นพรสรรค์หรือความสามารถเฉพาะที่มีในตัว

บุคคล โดยรสนิยมเป็นหลักส�าคัญที่จะบอกว่าวัตถุอันไหนมีความสวยงาม โดยดูจากคุณลักษณะคุณภาพ

เพื่อเป็นตัววินิจฉัยคุณค่าทางสุนทรียะ (Aesthetic Judgment) เป็นเบื้องต้น การใช้จิตนาการผ่านอารมณ์

และความรู้สึกเป็นเพียงการบอกได้ถึงความรู้สึกพึงพอใจ (ชอบหรือไม่ชอบ) (Pleasure or Displeasure) 

แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยเพราะเป็นการตัดสินบนฐานรสนิยมเพียงอย่างเดียว การที่จะท�าให้

ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ (ชอบหรือไม่ชอบ) กลายเป็นกระบวนการรับรู้และเข้าใจอย่างเป็นระบบ

แบบแผน ได้ก็คือ การท�าความเข้าใจกับเน้ือหา ความมุ่งหมายภายในที่น�าเสนอออกมาจากวัตถุนั้น ๆ และ

สิ่งที่เรียกว่า สุนทรียภาพ ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดส�าคัญที่สะท้อนกลับจากสิ่งที่แสดงออกมาจากตัวทางวัตถุศิลปะ

ดังนั้นรสนิยม คือความสามารถในการตัดสินวินิจฉัยความเป็นวัตถุที่สะท้อนความหมายออกมาให้

เห็นว่าเป็นความรู ้สึกชอบหรือไม่ชอบ และเห็นว่างามหรือไม่งามของผู้ชม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จาก

คุณลักษณะของวัตถุที่ท�าให้รู้สึกว่างาม เพราะวัตถุมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของความงามที่ท�าให้เราเห็น

และรับรู้ได้ถึงความงามน้ัน ๆ และรู้สึกไม่งามก็เพราะสาเหตุที่ตรงกันข้ามนั่นเอง

2. การวินิจฉัยรสนิยมในเชิงปริมาณ: ความเป็นสากล (Moment of a Judgment of Taste, As to 

its Quantity: The University)

ความงาม เป็นสิ่งที่มีความเป็นสากล เมื่อใดที่เราตัดสินว่าสิ่งใดงามหรือไม่งามนั้น เราจะต้องตัดสิน

ความงามหรือไม่งามน้ันในฐานะที่เป็นตัวแทนทางสังคม ความเป็นสากลจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจ

ร่วมกันได้ การวินิจฉัยตัดสินเรื่องรสนิยมนั้นจะต้องปราศจากความรู้สึกอคติหรือต่อเรื่องผลประโยชน์ใด ๆ 

หลักการในการมองความงามหรือสุนทรียภาพร่วมกันนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ทั้งหลายมีแนวคิดเห็น

ชุดเดียวกัน แต่เป็นการมองถึงความหมายที่แสดงหรือน�าเสนออยู่ในตัววัตถุรวมกันอย่างสมเหตุสมผลที่

ชัดเจน การวินิจฉัยตัดสินจากข้อสันนิษฐานหรือสมมติฐานให้มีความถูกต้องเหมือนกันทุก ๆ คน ด้วยความ

สมเหตุสมผลและสามารถยอมรับได้จากทุกคนร่วมกันโดยมีพื้นฐานทางความคิดที่ต่างกันนี้จึงท�าให้เกิดการ

แสดงความคิดเห็น เกิดข้อถูกเหวี่ยง อันน�ามาซึ่งข้อเท็จจริง ซ่ึงเป็นการเริ่มต้นจากปริมาณสู่คุณภาพของการ

วินิจฉัยตัดสินที่มีความพ้องต้องกันและสามารถเข้าใจตรงกันได้

การเป็นผู้มีรสนิยมความชอบส่วนตัวแล้วไม่ยอมเปิดรับในสิ่งต่าง ๆ ที่ตนคิดว่าไม่สนใจมีสาเหตุมา

จากการที่ชอบอ้างเหตุผลหรือเง่ือนไขท่ีไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขทัศนคติที่ไม่ชอบของตัวเอง อันเป็นสาเหตุมา

จากความมีอคติในใจย่อมท�าให้ไม่สามารถเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินสิ่งใด ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้เลย

3. การวนิจิฉยัตดัสนิรสนยิมในเชงิความสมัพนัธ์แห่งวตัถปุระสงค์ทีป่ราศจากเป้าหมาย (Moment 

of Judgment of Taste, As to Relation of Purposiveness without purpose)

การพิจารณาและการวินิจฉัยตัดสินความงามนั้น สิ่งที่เราต้องการคือ ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหา 

ความหมายจากวัตถุ อาจกล่าวได้ว่า เป้าหมาย (วัตถุ) ก็เพื่อตัววัตถุเอง โดยที่เราสามารถตัดสินได้จาก 

รูปทรงของวัตถุที่แสดงออกมาเท่าน้ัน ซึ่งไม่สามารถคิดออกไปเป็นอย่างอ่ืนได้ หรือไม่สามารถน�าวัตถุสิ่งน้ี
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ไปตอบโจทย์อื่น ๆ ได้ ประเด็นนี้เป็นสิ่งส�าคัญเพราะวัตถุจะเป็นตัวบอกท่ีมาของสาเหตุและความหมายใน

ตัวของมัน มิใช่จากความที่ชอบหรือไม่ชอบของเราที่ใส่ลงไปในวัตถุนั้น ๆ 

การมีสติรู ้ตัว (consciousness) อยู่ตลอดเวลาขณะจ้องมองกับสิ่งท่ีปรากฏให้เห็น เป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้มองกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั้น เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มองกับสภาวะภายในเรื่องราว

จากวัตถุนั้น และสิ่งนี้เองที่ท�าให้เราเกิดความสุข การช่ืนชม ซึ่งสภาวะเหล่านี้ได้ถูกฟ้องมาเป็นหลักการ

พิจารณาและการวินิจฉัยตัดสินคุณค่าทางสุนทรีย์ เพราะมันสามารถอธิบายได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่เรา

ปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความหมายที่สะท้อนออกมาอย่างแน่นอน อันเป็นเหตุผล

จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของผู้ที่ให้ความส�าคัญกับวัตถุประสงค์ที่มากับวัตถุทางความงามเท่านั้น

ในที่สุดเราสามารถสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ อันหมายถึงรายละเอียดจากวัตถุประสงค์ที่เป็น

ความหมายจากรูปทรงด้วยการรับรู้จากผลสะท้อนกลับโดยที่ไม่ปรากฏฐานความคิดเดิมที่มีอยู่ในใจของผู้

ชมแทรกอยู่กับวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน

4. การวินิจฉัยตัดสินรสนิยมแบบแผนของความชื่นชอบต่อวัตถุ (Moment of a Judgment of 

Taste, As to the Modality of the Liking for the Object)

สิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นที่เกิดจากการสะท้อนกลับของวัตถุน้ันเป็นสิ่งที่สามารถรู้ได้จากกระบวนการ

รับรู้และความเข้าใจ อันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้กับความพึงพอใจบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการรับรู้และเข้าใจ

หรือสิ่งที่ได้มาก่อนประสบการณ์ (a priori) เรียกว่า รสนิยม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความจ�าเป็นเพราะ

เป็นส่วนประกอบส�าคญัในการก�าหนดหรือตดัสนิคณุค่า ท�าให้เกดิความหมายจากวตัถเุป็นความจรงิทีส่ามารถ

ยืนยันได้

สิง่เหล่านีถ้กูเรยีกว่าเป็นการตดัสินคุณค่าทางสนุทรยีะ นับเป็นสิง่เดยีวทีส่ามารถบอกคณุค่าความงาม

จากวัตถุได้เป็นอย่างดี อันมาจากการยอมรับและตัดสินจากการมองของทุก ๆ คน โดยมาจากหลักเกณฑ ์

ที่ทุกคนสามารถเข้าใจร่วมกันได้ในความรู้สึกและสภาวะอันเดียวกันจากวัตถุนั้น ๆ ในขณะเดียวกันนั้น 

ชุดความคิดที่มาจากเร่ืองของความจ�าเป็น ที่มาตัดสินในเรื่องนี้ก็ไม่สามารถเป็นฐานส�าหรับเป็นแนวคิด ใน

การตัดสินเชิงประจักษ์ (Empirical) เป็นการใช้วิธีสังเกตหรือการท�าลองที่ได้จากประสบการณ์โดยไม่ใช่หลัก

ทฤษฎีในเรื่องอ่ืนหรือสิ่งอื่น ๆ ได้

การพิจารณาและการวินิจฉัยตัดสินคุณค่าของทางสุนทรียะ คือความรู้สึกท่ีมีร่วมกัน (Sense  

Communis) เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับความคิดที่มาจากความรู้สึกที่รับรู้ร่วมกันทั้งหมดโดยความสามารถ

ของผู้วินิจฉัยตัดสินจากการสะท้อนกลับของวัตถุนั้น และถูกเรียกว่าสิ่งที่ได้มาก่อนประสบการณ์ (a priori) 

ในความคิดของเขาที่มาร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ การตัดสินในส่ิงที่ปรากฏให้เห็นต้องใช้การเปรียบเทียบหรือ

ตัดสินจากข้อเท็จจริง และจากข้อสรุปของคนอื่น ๆ อีกหลายคน เพื่อน�าไปตัดสินและส่วนส�าคัญที่สุดของ

ความรู้สึกคือ สภาวะที่เห็นอยู่ ณ ขณะน้ันท่ีเรียกว่าการมีความรู้สึกร่วมกันของทุก ๆ คน

ความเข้าใจร่วมกันโดยพื้นฐานมนุษย์เป็นการพิจารณาจากความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจอย่าง

กระจ่างชัดด้วยหลักการ 3 ข้อคือ

1) จากความคิดที่เหมาะสมของตนเองเป็นความจริงที่มาจากความไม่มีอคติ เป็นข้อเท็จจริง

ที่มีเหตุผลโดยไม่เข้าไปปรับปรุงแต่งและลงความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ 
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2)  จากทัศคติของคนอื่น ๆ อันเป็นการขยายวงความคิดให้กว้างขึ้น

3)  มาจากความคิดที่เห็นพ้องต้องกัน (Consistent)

อคติและความเชื่อแบบผิด ๆ นั้นเป็นธรรมชาติที่อยู่ในความคิดของมนุษย์ทุกคน ฉะนั้นสิ่งแรกที่

ควรจะกระท�าคือ การท�าความเข้าใจตนเองได้เสียก่อน เมื่อนั้นความสงบนิ่งและความไม่มีอคติในจิตใจก็จะ

เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันทุกคน เป็นความเห็นที่สอดคล้องเข้าใจกัน สิ่งเหล่านี้เองที่จะเป็นตัวบอกระดับของ

พรสวรรค์ และมุมมองทางความคิดที่กว้างไกลในตัวบุคคลเพ่ือท�าความเข้าใจกับหลักเกณฑ์ธรรมชาติได้

อย่างถูกต้อง

ความคิดท่ีสอดคล้องร่วมกันนั้นแม้จะเป็นแนวทางท่ียากต่อการปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมาย แต่เรา

ก็สามารถท�าได้จากการปฏิบัติซ�้า ๆ ร่วมกันหลาย ๆ ครั้ง จนเกิดเป็นทักษะความช�านาญ โดยเริ่มจากการ

ท�าความเข้าใจ เมื่อเราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องจริงแล้วต่อมาคือ การตัดสินใจ และสุดท้ายคือ การสรุปลงความเห็น

และนี่คือความเข้าใจและเป็นพลังของสุนทรียศาสตร์ของการตัดสินร่วมกันจากความรู้สึก

การปฏบัิตติามแนวทางนีจ้ะท�าให้บคุคลต่าง ๆ สามารถเข้าใจและอธบิายในสิง่ทีต่นเองวนิจิฉยัตดัสนิ

รสนิยมจากความรู้สึกร่วมกัน ผสานกันจากส่ิงที่ปรากฏให้ทุก ๆ คนเห็นโดยปราศจากตัวกลางที่เรียกว่าชุด

ของความคิด

ความคิดของมนุษย์ทั่วไปจะผูกติดกับชุดความคิดเดิม ๆ ที่เป็นเงื่อนไขของการรับรู้ที่เกิดขึ้นในใจ

หรือที่เรียกว่า สัญชาตญาณหรือการรู้แจ้ง (Intuition) ซึ่งสัญชาตญาณนี้จะอยู่และเช่ือมโยงไปกับชุดของ

ความคดิ ทัง้สองสิง่นีจ้ะส่งผลไปถงึกระบวนการรบัรูแ้ละเข้าใจจากรปูร่างลกัษณะหรอืรูปทรง (Form) ทัง้หมด 

เมื่อความสอดคล้องของทั้งสองส่ิงเกิดขึ้นจะก่อเป็นพลังในจิตใจ เป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมและ

บังคับ จากข้อจ�ากัดของความคิดที่ถูกตีกรอบไว้

แต่แท้ที่จริงแล้วความสามารถในการติดต่อสื่อสารกันทางความคิด ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนั้นต้อง

อาศัยจินตนาการ (imagination) กับการท�าความเข้าใจ (understanding) เพราะจินตนาการเท่านั้นที่เป็น

อิสระไม่ตกอยู่ภายใต้สภาวะใด ๆ มันจะเป็นตัวกระตุ้นความเข้าใจและความเข้าใจก็จะอยู่นอกเหนือจาก

ความคิดชดุเดมิ ๆ การน�าจนิตนาการมาใช้ในการปฏบิตัน้ัินเป็นการจดัระเบยีบทางความคิดอย่างชดัเจนท�าให้

สามารถสื่อสารกันได้ถึงภายในตัวสิ่งที่ปรากฏอยู่ ไม่ใช่เพียงแค่คิด แต่เป็นความรู้สึกภายในจิตใจจากสภาวะ

ของวัตถุนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้รสนิยมคือความสามารถจากสิ่งที่มาจากประสบการณ์ของผู้ตัดสิน (Judge) ความ

สามารถในการส่ือสารจากความรู้สึกนั้น (ที่ปราศจากตัวกลางจากชุดความคิดเห็น) เป็นการเชื่อมต่อกับสิ่งที่

ปรากฏให้เห็นหรือการน�าเสนอและถ้าพวกเราสันนิษฐานการสื่อสารร่วมกันทั้งหมดจากความรู้สึก (feeling) 

มีการแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน แล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจ (แม้ว่ายังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องในการสรุป

จากคุณสมบัติที่สะท้อนกลับมาหลังจากการตัดสินครั้งนั้น) น่ันมันก็ท�าให้พวกเรารู้วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ

จากความต้องการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุก ๆ คน อันเป็นหน้าที่ที่มาจากความรู้สึกที่รวมอยู่ในการ

พิจารณาและการวินิจฉัยตัดสินจากรสนิยม (judgment of taste)

กล่าวโดยสรุปแล้วส�าหรับค�าว่า สุนทรียศาสตร์ ในภาษาสันสกฤตโดยแปลว่า วิชาว่าด้วยความงาม

(สุนทรียะ/สุนทรี หมายถึง ความงาม ส่วนค�าว่า ศาสตร์ หมายถึง วิชาหรือความรู้ เมื่อผนวกรวมทั้งสองค�า

เข้าด้วยกันหมายถึง วิชาหรือความรู้ว่าด้วยความงาม) ส่วนในภาษาอังกฤษ Aesthetic แปลตามรากศัพท์
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ภาษากรีกจากค�าว่า aisthanomai หมายถึง แนวคิดแห่งการสัมผัสหรือการรับรู้จากผัสสะทั้ง 5 ได้แก่ รูป 

รส กลิน่ เสยีง และสมัผสั หรอือาจจะมากกว่านัน้ในยุคปัจจบุนั และอีกค�าหน่ึง Aestheta หมายถึง สิง่ทีร่บัรู้

ได้ เช่น วัตถุ หรือธรรมชาติแวดล้อม เม่ือน�าสองค�ามาผสานกันและเกิดค�าใหม่ขึ้นมาในค�าว่า aisthtikos 

หรือ aeskesis หมายถึงส่ิงท่ีเกี่ยวกับความรู้สึกทางการรับรู้ทางผัสสะ ซึ่งเป็นการรับรู้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า

เป็นความงาม หรือไม่งาม แต่นักปรัชญาในสมัยศตวรรษที่ 18 ได้น�าเอาแนวคิดทาง Aesthetics มาอธิบาย

อารมณ์ การรับรู้ทางผัสสะในบริบททางความงามของศิลปะ จึงท�าให้เกิดความเข้าใจว่านิยาม ความหมายของ

ค�านีมุ้ง่เน้นไปในพืน้ทีแ่คบ ๆ ทางศิลปะเท่าน้ัน แต่ความจรงิแล้วนยิามความหมายนีก้นิความและความหมาย

ในเชิงสภาวะการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกต่อสภาวะต่าง ๆ จากผัสสะ ในบริบทที่กว้างและซับซ้อน ทั้งน้ีใน

เรื่องรูปแบบแนวคิดทาง Aesthetics หรือสุนทรียศาสตร์ มีผลต่อการรับรู้ทางสังคมการเมือง วัฒนธรรม 

รสนิยมของกลุ่มและปัจเจกบุคคล โดยมีเรื่องความเป็นเหตุเป็นผล (Rationality) เป็นกลไกการตัดสินให้

เป็นที่ยอมรับกันได้ในสังคม

ภาพที่ 15.10 สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์: Nicolas Bourriaud

หมายเหตุ:  ศิลปะที่ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีการแสดงในเชิงปฏิสัมพันธ์กับวัตถุศิลปะ เช่น การเข้าไปอ่าน

หนังสือในพื้นท่ีจัดแสดงในชุมชน
ที่มา: http://www.ecoledumagasin.com/session23/en/relational-aesthetics/
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ภาพที่ 15.11 ศิลปะแบบการมีส่วนร่วม (Participatory art)
ที่มา:  ผลงานของ Simone Kalkman ที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (2014-2018) เป็นการท�างานร่วมกับชุมชนเมือง สืบค้น

จาก http://www.cities.humanities.uva.nl/projects/art-in-the-divided-city/

ซับไลม์ (Sublime)
การศึกษาเกี่ยวกับความงามหรือสุนทรียศาสตร์ ในสมัยกรีกน้ัน แต่เดิมมาจากสิ่งที่เรียกว่า ความ

สอดคล้องกัน (congruence) ของสัดส่วน หรืออัตราส่วนที่เหมาะสม (Proportion) และจ�านวนของตัวเลข 

(number) ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีได้กลายมาเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาทางด้านความงาม จนเกิดเป็นปรัชญา 

อันลึกซึ้งด้านความงาม อันเป็นการผสมผสานกลมกลืนร่วมกันกับสัดส่วน ซึ่งเป็นตัวกลางที่แทรกอยู่ท�าให้

สรรพสิ่งมีความสอดคล้องลงตัวกัน โดยท่ีตัวมันเองไม่สามารถแสดงตัวตนของมันออกมาได้ และเราก็ไม่

สามารถจับต้องมันได้ แต่เราสามารถท�าความเข้าใจได้จาก ประสบการณ์ทางความรู้สึก (sense experience) 

และประสบการณ์จากการเรียนรู้ (experiential knowledge)

ความมีเสน่ห์ชวนหลงใหลของความงามต่อผู้พบเห็น นับเป็นคุณลักษณะของความงามอย่างหนึ่ง 

และที่ส�าคัญกว่านั้นคือมันสามารถให้ค�าตอบหรือให้ความหมายกับทุกสิ่งได้อย่างหลากหลายตามธรรมชาติ

ของตัวมันเอง จนก่อให้เกิดความลึกลับที่น่าค้นหาและเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการรับรู้ของเรา ประสบการณ์ใน

การรับรู้นั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับความรู้สึก ซึ่งแต่ละ

คนมีความเป็นปัจเจกและอิสระต่อการรับรู้รวมท้ังการตัดสินความงามเหล่านั้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังมี 

สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ซ่ึงไม่บ่อยนักน้ันคือ สภาวะที่อยู่เหนือการรับรู้ต่อข้อจ�ากัดต่าง ๆ ไม่ได้อยู่ใน

ตัววัตถุ แต่อยู่ในจิตใจของเรา ซ่ึงแตกต่างจากบริบทของความงามท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุ ซึ่งสภาวะนี้เรียกว่า 

ซับไลม์
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ซับไลม์ มาจากสองค�าคือ sub และ lime ค�าว่า sub หมายถึง under แปลว่า ภายใต้ ส่วนค�าว่า 

lime มาจากค�าว่า below แปลว่า ข้างล่าง ต�่ากว่า โดยนัยแล้ว ซับไลม์เป็นลักษณะของการท�างานภายใต้

จิตใจ (mind) ของเรา ซ่ึงแตกต่างจากประเด็นเรื่องของความงามที่เราสัมผัสและรับรู้ได้จากภายนอกของ

สรรพสิ่งนั้น ๆ 

Sublime แปลว่า ความสูงส่ง การทดเทิด ความน่าอัศจรรย์ ความประเสริฐเลิศล�้า

Immanuel Kant กล่าวว่า ซับไลม์ เป็นสภาวะที่สูงส่งยิ่งกว่าความงามและเรื่องของซับไลม์ไม่ได้

เกิดมาจากการรับรู้ภายนอกของสิ่งนั้น ๆ แต่มันอยู่ภายในจิตใจของเราเอง ซับไลม์เป็นการรับรู้ของเราใน

สภาวะที่เหนือธรรมชาติ คือในช่วงเวลาปกติเราไม่สามารถพบเห็นได้และเมื่อเรารับรู้ถึงมันแล้วจะไม่สามารถ

เห็นมันได้อีก เหตุที่เราไม่สามารถรับรู้ได้อีกเนื่องด้วยมันอยู่ภายใจจิตใจของเราไม่ใช่การรับรู้ภายนอกของ

สิ่งนั้น ๆ (object) ซึ่งซับไลม์เป็นสภาวะที่ตรึงเราเอาไว้ในชั่วขณะหน่ึง (momentary) ถ้าจะกล่าวสรุปถึง 

รูปแบบการรับรู้ในเรื่องของซับไลม์ คือเมื่อเรามองในส่ิงหน่ึงสิ่งนั้นมันเข้ามาปะทะภายในจิตใจของเราและ

ตรึงเราเอาไว้ในชั่วขณะ

Kant ได้อธิบายในเรื่อง ซับไลม์ โดยผ่านการรับรู้ในเรื่องที่กว้างใหญ่ไพศาล (magnitude) ที่ 

ส่งผลต่อมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น การก่อเกิดของซับไลม์ภายในจิตใจของเราเมื่อเราได้ประสบพบเห็นท้องฟ้า

สีทองเหลืองอร่ามทาบทับด้วยสายรุ้ง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท�าให้เรารับรู้ได้ถึงความกว้างใหญ่ของมันแต่อย่างที่กล่าว

ข้างต้นเรารับรู้มันได้เพียงชั่วขณะเท่านั้น ซ่ึงการท่ีมันท�าให้เรารู้สึกเช่นนั้นเนื่องด้วยเรารับรู้มันจากการมอง

เห็นมันจากมุมมองของขอบฟ้า (horizon) ซ่ึงนั่นเป็นการรับรู้อย่างเต็มมุมมองและการรับรู้แบบน้ีเองที่ท�าให้

เรารู้สึกถึงความสง่างาม (magnificent) ของมัน โดยเราจะรับรู้เรื่องนี้ได้ ผ่านในเรื่องของพื้นที่ (space) คือ

เมื่อสิ่งที่กว้างใหญ่ปรากฏขึ้นนั้นเรารับรู้ได้จากพื้นที่ว่างและเรารับรู้ว่ามันกว้างใหญ่เพราะเราได้น�าเอาตัวของ

ฟ้ามาเป็นเกณฑ์ในการรับรู้ถึงความกว้างใหญ่ของมัน ซ่ึงเม่ือมีสิ่งที่ใหญ่ขนาดท่ีสามารถบดบังมุมมองของเรา

ทั้งหมดได้ ท�าให้ให้มันมีผลต่อความรู้สึกของเราทันที

ด้วยเหตุน้ีการท่ี ซับไลม์จะเกิดขึ้นก็เนื่องด้วยเรามองเห็นในสิ่งนั้น ๆ ได้ และเรารับรู้ความมีตัวตน

ของมันได้โดยผ่านในเรื่องของพื้นที่ ความเข้าใจในซับไลม์อยู่ในเรื่องของจินตนาการภายในจิตใจของเราและ

ความรู้สึกร่วมที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ในกรณีที่ซับไลม์เกิดขึ้นมานั้นจะมีรูปแบบที่ส่งผลด้านความสุขและในด้านของ

ความกลัว โดยในทั้ง 2 กรณีน้ันรูปแบบในการรับรู้จะแตกต่างกันออกไป

ด้านที่ส่งผลทางความสุขสู่เราจะมีรูปแบบที่ปะทะกับเราในทันทีและตรึงเราเอาไว้ในชั่วขณะหน่ึงซึ่ง

แตกต่างจากด้านท่ีส่งผลทางความกลัว

รูปแบบทางด้านความกลัวจะมีการเคล่ือนที่เข้าหาเราเรื่อย ๆ จนท�าให้เราบังเกิดความรู้สึกกลัว 

ต่อมัน ในการเคลื่อนตัวนี้มีผลต่อจิตใจของเราในด้านความรู้สึกที่มีต่อสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ตรงหน้า เช่น ใน

บางเหตุการณ์เราพบเห็นบางสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเราและสิ่งนั้นไม่ได้มีผลต่อความกลัวภายในจิตใจของเรา 

แต่เมื่อมันมีการเคลื่อนท่ีมาสู่เรามันกลับท�าให้เราเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาได้ ซึ่งซับไลม์ในส่วนของความกลัว

มีระบบการท�างานเช่นน้ีอยู่ โดยทั้งหมดเรื่องของซับไลม์นั้นจะสรุปได้ว่าเป็นการรับรู้ในบางสิ่งและสิ่งนั้นมัน

ได้ปะทะกับการท�างานภายในของเราจนท�าให้ชั่วขณะหนึ่งมันตรึงอยู่ในจิตใจเราได้น่ันเอง
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กล่าวโดยสรุป ซับไลม์นั้นเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการรับรู้ต่อข้อจ�ากัดต่าง ๆ มันไม่ได้อยู่ในวัตถุหรือ

สรรพสิ่ง แต่อยู่ในจิตใจของเรา สภาวะของซับไลม์จะผลักออกไปเกินกว่าความเข้าใจของเราที่จะอธิบายได้ 

ซึ่งแตกต่างจากความงามที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับวัตถุโดยตรงอันเป็นคุณภาพของวัตถุน้ัน ๆ 

ทัง้มิตขิองศิลปะสนุทรียศาสตร์และซับไลม์ดงัทีก่ล่าวข้างต้นนัน้ล้วนแต่เกดิขึน้เพือ่แสดงให้เหน็พลงั

ของปัจเจกอนัเป็นปัจเจกทีไ่ด้แสดงออกผ่านรสนยิมความชอบส่วนตวั ทีจ่ะเป็นพลงัผลกัให้เกดิการแสดงออก

ในเรือ่งของสทิธ ิเสรีภาพ ประชาธปิไตย ฉะน้ัน ศิลปะร่วมสมยัในฐานะเป็นเครือ่งมอืหรอืเป็นสือ่กลางระหว่าง

พื้นที่ เวลา และผู้ชม (ชุมชน) ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นทางความคิดจิตส�านึกในระดับต่าง ๆ ให้ผู้คนได้รับรู้

และตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสังคม การเมืองน้ัน ๆ 

ภาพที่ 15.12 Immanuel Kant และหนังสือ Critique of Judgment
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant, https://en.wikipedia.org/wiki/Critique_of_Judgment

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.3.1

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.3 เร่ืองที่ 15.3.1
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เรื่องที่ 15.3.2  ประวัติศาสตร์ศิลป์กับบริบททางการเมือง

ศิลปะได้ถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ/อ�านาจการปกครองทางการเมืองและรัฐมาตั้งแต่สมัยอียิปต์

โบราณ ซึ่งผู้ปกครองในยุคสมัยต่าง ๆ ต่างก็ใช้ศิลปะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ ประติมากรรม หรือจิตรกรรม 

เพื่อการประกาศหรือแสดงสถานะของตนถึงชัยชนะ ศักด์ิศรี เกียรติภูมิ ในขณะเดียวกันก็ใช้ผลงานศิลปะ

แสดงออกถึงความอ่อนแอ พ่ายแพ้ ไร้ศักด์ิศรีของฝ่ายศัตรู จึงจะปรากฏให้เห็นสัญลักษณ์ รูปประติมากรรม

ต่าง ๆ ในช่วงสมัยอาณาจักรโรมันรุ่งเรือง รวมไปถึงอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยกว้างขวาง

โดดเด่น เพื่อแสดงออกถึงการมีอ�านาจ ความเป็นเอกภาพ และชัยชนะเหนือผู้อื่น

ตลอดมาจนถึงช่วงยุคกลาง (Middle Ages) ที่ศาสนจักรมีอ�านาจทางการปกครองมากข้ึน และที่

ส�าคัญศาสนจักรและอาณาจักรก็มีความใกล้ชิดอย่างแยกไม่ออก แบบอย่างของศิลปะส่งผ่านไปยังโบสถ์ 

วิหาร อีกทั้งศิลปินก็อยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์จากศาสนจักรอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถึงยุค Renaissance มี

ศิลปินจ�านวนน้อยที่สามารถยืนอยู่ด้วยตัวเอง ส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดนั้น ก็อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของ

บรรดาผู้ปกครองนครรัฐทั้งส้ิน เช่น Michel Angelo, Leonardo da Vince and Raphael ก็ล้วนอยู ่

ภายใต้การดูแลครองตระกูล Medeci แห่ง Flarence

ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการเมืองนั้นด�าเนินไปอย่างแนบแน่นภายใต้แนวคิดการ

โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ยิ่งเหน็ได้ชัดมากขึน้ในช่วง ค.ศ. 1930-1945 ในยโุรป ซึ่งเป็นช่วง “เผด็จการ

ของยุโรป” (Europe of the Dictators) ดังปรากฏในประวัติศาสตร์การข้ึนมหาอ�านาจของเผด็จการสตาลิน

แห่งสภาพโซเวียต รัสเซียครองอ�านาจตั้งแต่ปี 1930–1953 Hitler ผู้น�าพรรคนาซีประเทศเยอรมนี มีอ�านาจ

สูงสุดปกครองชาวเยอรมันช่วงปี 1933–1945 มุโสลินี (Mussolini) แห่งอิตาลีในช่วงปี 1922–1945 รวมทั้ง

นายพลฟรานซิสโก (Francisco Franco) แห่งสเปน ส�าหรับนักการทหารหัวรุนแรงท่ีได้มามีบทบาทในการ

ปกครองประเทศเหล่าน้ีเช่ือว่า อ�านาจไม่เพียงแต่จะสร้างความต้องการทางศิลปะได้เท่านั้น แต่ศิลปะจะเกิด

ขึน้ได้อย่างยากย่ิง หรอืจะหลกีหนจีากความต้องการและครอบคลมุจากอ�านาจทางการเมอืงไปไม่ได้ วลีความ

ของจอมพลเผด็จการแห่งยุโรปนั้นเสมือนเป็นต้นแบบทางความคิดศิลปะโฆษณาชวนเช่ือที่ละมุนละไมในมิติ

ของความแยบยลที่ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกลไกทางการเมืองได้อย่างดียิ่ง และยังเป็น Soft Power หรือ

อ�านาจละมุนที่ชวนให้ผู้คนลุ่มหลงชวนเชื่ออยู่ภายใต้มนต์เสน่ห์ผลงานที่สร้างขึ้น อันเป็นอุดมคติที่แฝงไว้

ด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองของชนชั้นน�า

แม้แต่ในช่วงสงครามเย็น มหาอ�านาจทั้งสองฝ่ายสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต ต่างก็ใช้ศิลปะ

เป็นกลไกในการต่อสู้ เพื่อตอบสนองแนวคิดหรืออุดมการณ์ของตน กล่าวคือฝั่งเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกา 

เป็นแนวน�านั้นได้ใช้แนวคิดศิลปะแบบนามธรรม (Abstract Art) ในฐานะที่เป็นฐานการคิดแบบอิสระ  

ไร้รูปลักษณ์ เพ่ือแสดงให้เหน็ถงึเสรภีาพในการแสดงออกอย่างไร้ขอบเขต ในขณะท่ีสหภาพโซเวยีตก็ใช้ศิลปะ

เชิงแสดงรูปลักษณ์ (Figurative Art) เพื่อแสดงให้เห็นสภาพความเป็นจริงทางสังคม เช่น กรรมกร ชาวนา 
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ผู้ยากไร้ โดยทั้งสองแนวคิดศิลปะคือ นามธรรมและแสดงรูปลักษณ์นี้ ได้กลายเป็นสนามของการต่อสู้ทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรมในโลกศิลปะมายาวนาน ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงยุคโลกาภิวัตน์แต่ถึง 

กระนัน้ศลิปะกย็งัไม่อาจจะยนือยูอ่ย่างเอกเทศได้ ยงัต้องพึง่พาวงจร “โลกศลิปะ” (Art World) ทีม่ภีณัฑารกัษ์ 

นักสะสม พ่อค้าคนกลาง พื้นที่การแสดงออกงานหรือหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ อันเป็นวัฏจักรวงใหม่ที่มีความ 

ซับซ้อนยิ่งขึ้น

โดยทั่วไปแล้วการน�าเอาศิลปะมารับใช้กับอ�านาจทางการเมืองนั้นมี 3 หลักการกว้าง ๆ คือ

1. ศิลปะน�ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีชัยชนะเหนือคนอ่ืน แสดงศักด์ิศรี เกียรติภูมิ เช่น ประตู

ชัยชนะ อนุสาวรีย์ อาคาร สถานที่ หรือแม้แต่ถนนหนทางอย่าง Auto–Barn หรือ Motor Way, Express 

Way

2. ศลิปะเป็นเครือ่งมอืในการประกอบพธิกีรรม เฉลมิฉลองความเช่ือ ความศรทัธา ซ่ึงมเีพยีงชนชัน้

น�าเท่าน้ันท่ีสามารถจะกระท�าได้ ในกรณีจะเห็นได้จากราชพิธีต่าง ๆ อันเป็นเสมือน Public theatre ที่

ประชาชนอยู่ในสถานะของผู้ดูหรือจ้องมอง จึงไม่แปลกในพื้นที่ของความเป็นเมือง หรือมหานครจะมีพื้นที่

กลางส�าหรับเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมของรัฐ เช่น การสวนสนาม พระราชพิธี หรือรัฐพิธี

3. ศิลปะในฐานะกลไกทางการศึกษาและโฆษณาชวนเชื่อ ภายใต้รูปแบบของแนวคิดของคุณค่า

และรสนิยมแห่งรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว กริยาท่าทาง อันรวมไปถึงภาพผลงานท่ีอยู่ในสถานะของการ

เคารพบูชาในพื้นที่ต่าง ๆ หรือการชื่นชมในเชิงนามธรรม

ศิลปะจึงเป็นกลไกทางเมืองในหลากหลายมิติท่ีเกี่ยวข้องและเงื่อนไขกว้าง ๆ ทั้ง 3 กรณีนี้คงท�าให้

เราได้ย้อนเหน็การรบัรูท้างความงาม ย่ิงในปัจจบุนัจะเหน็ว่าบรบิทรปูแบบทางผลงานศิลปะถูกน�ามาใช้ภายใต้

ความซบัซ้อนในการเคลือ่นไหวทางการเมอืงอย่างมอิาจจะหลกีเลีย่งได้ศิลปะจึงเป็นกลไกทางเมืองในหลากหลาย

มิติที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขกว้าง ๆ ทั้ง 3 กรณีน้ีคงท�าให้เราได้ย้อนเห็นการรับรู้ทางความงาม ยิ่งในปัจจุบัน

จะเห็นว่าบริบทรูปแบบทางผลงานศิลปะถูกน�ามาใช้ภายใต้ความซับซ้อนในการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่าง

มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

ประวัติศาสตร์ศิลป์ ประวัติศาสตร์แนวคิดศิลปะ หรือประวัติศาสตร์วัตถุ (ศิลปะ)
ก่อนอื่นมาท�าความเข้าใจคร่าว ๆ ก่อนว่าแนวคิดที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ศิลป์นั้น มันมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ขัดเกลาสถานะของศิลปะให้มาอยู่ในความเป็นประวัติศาสตร์อย่างไร? ใครเป็นผู้ก�าหนดประวัติศาสตร์ของ

ศิลปะ นักวิชาการ นักวิจารณ์ศิลปะ หรือนักโบราณคดี 

ย้อนกลับไปช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 จะเห็นว่ามีแนวทางการศึกษาศิลปะในเชิง

ประวัติศาสตร์ แบบเป็นเส้นตรง (linear) โดยไม่ข้องแวะกับบริบทอื่น ๆ มากนัก ถึงจะมีอยู่บ้างแต่ก็ยังถือ

หลักการความเป็นวัตถุทางศิลปะ และคุณค่าเชิงความงามเป็นหลัก ซึ่งมีแนวคิดหลัก ๆ อยู่ 3 กรณี

- แนวคดิแรก การศึกษาประวัติศาสตร์เชิงศิลป์ปรัชญาเชิงอุดมคติ (Idealist Philosophy) อันเป็น

แนวคิดจากนักประวัติศาสตร์ศิลป์ กลุ่มแผ่นดินใหญ่ในยุโรป เช่น เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด ์

เป็นการศึกษาแบบอย่างศิลปะ (style) และขอบเขตของสุนทรียะ ท่ีมีผลตอบสนองต่อการรับรู้ การเห็น  



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-86 การวิเคราะห์การเมือง

ที่เกี่ยวข้องกันคุณค่าและความหมาย โดยยึดหลักความเป็นสากลที่ให้คุณค่าต่อมนุษย์ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์สัมพันธ์กับธรรมชาติและโลก

-  แนวคดิทีส่อง เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์เชิงคุณค่าทางศิลปะและสุนทรียะอันสูงส่ง ดีงาม 

(height of artistic value and aesthetic excellence) โดยแนวคิดน้ีสบืสานมาจากแนวคิดเชงิความงาม 

จาก กรีก-โรมัน หรือที่เรียกกันว่ายุคคลาสสิก ที่ถูกตีตราว่า ศิลปะน้ันคือความดีและความงาม ที่ยึดหลักการ 

องค์ประกอบของความสมดุล ความกลมกลืน เป็นต้น ซึ่งแนวคิดนี้ถือว่าเป็นองค์ความรู้ส�าคัญที่สถาปนาขึ้น

มาในโลกตะวันตกที่แผ่ขยายมีอิทธิพลต่อขอบเขตการศึกษาศิลปะท่ัวโลกมาจนถึงทุกวันนี้

-  แนวคิดที่สาม เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์เพ่ือ ประวัติศาสตร์ศิลปะ (art history for art 

history not art histories) ซ่ึงจะปรากฏเห็นได้จากการสถาปนาแนวคิดนี้ในเชิงการยึดหลักการอย่าง

เคร่งครัด โดยมีความเชื่อว่า ประวัติศาสตร์ศิลป์ในเบื้องต้นนั้นจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบอย่างทาง

วัตถุศิลปะ เพื่อระบุสกุลช่าง วันเวลา สถานท่ี หรือที่เรียกว่า zeitgeist spirit of the time โดยแนวคิดนี้

เป็นมรดกฝังแน่นอยู่กับวิถีของพิพิธภัณฑ์ โบราณคดีศึกษา นักสะสม ผู้เชี่ยวชาญทางวัตถุศิลปะ อย่างงาน

เขียนของ Anthony Blunt (1907–1989)

แนวคิดประวัติศาสตร์ศิลป์ในยุคนักคิดผลัดถิ่น
ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ราวทศวรรษ 1930 เป็นต้นมา แนวคิดหลักการทางประวัติศาสตร์ศิลป์จาก

แผ่นดินใหญ่ในยุโรป ถูกท้าทายจากแนวคิดประวัติศาสตร์ศิลป์เชิงวิพากษ์จากอังกฤษ แม้แนวคิดเชิงวิพากษ์

นี้จะไม่ได้เกิดจากนักคิดชาวอังกฤษเองก็ตาม แต่อังกฤษแห่งนี้ได้กลายเป็นที่พักพิงให้กับนักคิดผลัดถิ่นที่

อพยพหนีภัยสงครามมาจากเยอรมนี ออสเตรีย โซเวียตรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็น Walter Friedlande (1873-

1966) Ernst Gombrich (1909-2001) Erwin Panofsky Aby Warburg หรือกลุ่มนักประวัติศาสตร์ศิลป์

แนวคิดมาร์กซิสต์ อย่าง Frederick Antal (1887-1954) Arnold Hauser (1892-1978) Francis Klin-

gender (1907-1955) Meyer Schapiro (1904-1996) ซึ่งบรรดานักคิดเหล่านี้ได้ก่อกระแสท้าทายศิลปะ

แนวฟอร์มอลิสม์ (Formalism) ที่ก�าลังแผ่ขยายอย่างกว้างขวางในอังกฤษและอเมริกาขณะนั้น

แน่นอนว่ากลุ่มนักประวัติศาสตร์ศิลป์แนวคิดมาร์กซิสต์นั้นได้มุ ่งเน้นการเขียนประวัติศาสตร์ 

(ศิลปะ) ในหลักการเชิงอุดมการณ์ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมในมิติต่าง ๆ 

Ernst Gombrich ได้น�าเสนอแนวคิดและบริบทของอารมณ์การรับรู้ผ่านหลักการจิตวิทยาศิลปะ 

ที่มีผลต่อสุนทรียศาสตร์และการวิเคราะห์แบบอย่างศิลปะ

Erwin Panofsky ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์กับศิลปะผ่านแนวคิดรูปเคารพ (Iconograp-

hy) และความเชื่อความศรัทธาต่อวัตถุศักศิทธิ์

แนวทางการศึกษาประวัตศิาสตร์คร่าว ๆ ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้นน้ัน พอทีจ่ะชีใ้ห้เหน็ว่าการศกึษาบรบิท

ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับศิลปะในแต่ละยุคสมัยจะท�าให้ผู้ที่ศึกษาได้รับรู้ถึงแนวคิด ขนบ 

กระบวนการผลิตทางสังคมผ่านวัตถุศิลปะ รูปแบบ สัญลักษณ์ รูปลักษณ์ สัญญะต่าง ๆ ที่ศิลปินในแต่ละ

ช่วงสมัยได้สลักเขียน วาดไว้ในผลงานของตนเอง แม้ว่าศิลปินในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ แต่ปฏิเสธ
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ไม่ได้ว่าศิลปินก็เป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่มีภูมิหลัง ความเช่ือ ความศรัทธา พื้นฐานทางวัฒนธรรม ถิ่นก�าเนิด 

สิ่งแวดล้อมเป็นพันธนาการทางความคิด ท่ีมีผลต่อแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานทั้งอดีตและปัจจุบัน

ความเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์การเมืองและศิลปะ

ศิลปะภายใต้ระบบเสรี-ประชาธิปไตย

คติแอบสแตรคท์เอ็กเพรสชั่นนิสม์ (Abstract Expressionism)
ในยคุสงครามเยน็ (ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที ่ 2) ทีก่ารต่อสูใ้นเวทกีารเมืองและการทหารได้เปลีย่น

ไป มีการเจรจา ข่มขู่และปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งละตินอเมริกา อุษาคเนย์เพื่อปรับดุลยภาพ

กันใหม่ โลกได้แบ่งภูมิศาสตร์ทางทหารและการเมืองออกมาเป็นสองฝ่ายใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายเสรีนิยม-

ประชาธิปไตย มีสหรัฐอเมริกาเป็นเสาหลักให้กับกลุ่มพันธมิตรตะวันตกและฝ่ายสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์  

มีสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเป็นแกนน�าพร้อมกับกลุ่มประเทศสังคมนิยมอื่น ๆ เป็นเครือข่าย ซึ่ง

ทั้งสองฝ่ายต่างใช้กุศโลบายทั้งการส�าแดงแสนยานุภาพทางอาวุธและทหารเผชิญหน้ากัน ในขณะเดียวกันก็

ใช้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการใช้อ�านาจนุ่ม (Soft Power) ทางศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือกลไกขยายอิทธิพล

ทางความคิดและโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนได้หลงใหลกับวิถีการปกครองทั้งสองฝ่าย

ฝ่ายเสรีนิยม-ประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�าได้ใช้แนวคิดทางศิลปะเชิงนามธรรม  

(abstract) โดยเฉพาะการส่งเสริม สนับสนุนให้ศิลปินที่ผลัดถิ่นมาจากยุโรปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้

สร้างสรรค์ผลงานออกมาในแนวทาง แอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชัน่นิสม์ (ดูรายระเอียดในเรือ่งที ่15.3.3) ภายใต้

นโยบายเสรีภาพ 4 ประการของประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลต่อการ

ใช้นโยบายนี้ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1930 โดยมีนโยบายส�าคัญ ๆ คือ มีเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom 

of Expression) มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา (Freedom of Religion) อิสระปราศจากความยากจน 

(Freedom from Suffering) และอิสระปราศจากความกลัว (Freedom from Fear) 

โดยเฉพาะในเร่ืองศิลปะ วัฒนธรรมนั้นประธานาธิบดีรูสเวลท์ได้เรียกร้องให้ศิลปิน นักปฏิบัติการ

ทางวัฒนธรรม ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการปกป้องและพิทักษ์มาตุภูมิ รวมทั้งมีบทบาทเป็นผู้น�าของศิลปะ

โลก โดยข้อเสนอเบ้ืองต้นภายใต้นโยบายศิลปะ วัฒนธรรมแห่งรัฐนั้นได้มีการเรียกร้องให้ศิลปินน�าเสนอผล

งานเชิงรูปลักษณ์ (figurative image) และโซเชียลิสต์ เรียลิสม์ (social realism-สังคมสัจนิยม) เพื่อแสดง

ถึงความเป็นสหรัฐอเมริกาที่มีดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาล มีความอุดมสมบูรณ์ สังคมเปี่ยมด้วยความสุข 

เสรภีาพ ซึง่แตกต่างจากคูศ่ตัรอูย่างสหภาพสาธารณรฐัสงัคมนยิมโซเวยีต ทีใ่ช้กศุโลบายทางศลิปะในแนวทาง

โซเชียลิสต์ เรียลิสม์ (Socialist Realism-สังคมนิยมแนวสัจนิยม) ซึ่งเป็นศิลปะท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้น

กรรมาชีพและวิถีของการปฏิวัติ 

ในเวลาต่อมาเม่ือสงครามเริ่มสุกงอมบรรดาปัญญาชน ศิลปินจากฝั่งยุโรป (ตะวันออก) ได้หลั่งไหล

อพยพเข้ามาอยู่ท่ีนิวยอร์กมากขึ้น รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาจึงประกาศสนับสนุนให้นิวยอร์ก เป็น

ศูนย์กลางการขับเคลื่อนศิลปะของโลกแทนยุโรป พร้อมทั้งปฏิเสธระบบศิลปะเชิงวิชาการจากยุโรป สร้าง

ความเป็นเอกเทศทางศิลปะภายใต้แนวคิด แอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ อันเป็นหน่อเนื้อของตนเอง 
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15-88 การวิเคราะห์การเมือง

สนับสนุนให้สร้างพ้ืนที่ศิลปะ พิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมผลงานและการแสดงศิลปะซึ่งเป็นการร่วมมือกัน

ระหว่างรัฐและเอกชน ต่างจากยุโรปที่เป็นการลงทุนจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว

ภาพที่ 15.13 Franklin D. Roosevelt
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt

นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1920 เป็นต้นมาจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาได้เตรียมตัวก้าวเข้าสู่บทบาทของ

การเป็นอภมิหาอ�านาจในทกุ ๆ ด้าน เหน็ได้จากนโยบายเรือ่งศลิปะนัน้ชดัเจนทีส่ดุคอื การสถาปนาพพิธิภณัฑ์

ศลิปะสมยัใหม่ (Museum of Modern Art: MOMA) นวิยอร์ก ใน ค.ศ. 1929 ได้รบัการสนบัสนนุทางการเงนิ

จากตระกูล Rockefeller พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการปกป้องมาตุภูมิ (National 

Defence) อย่างเต็มรูปแบบเมื่อ ค.ศ. 1941 เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนและเผยแพร่แนวคิดผลงานศิลปะ 

สมัยใหม่ที่กลุ่มตระกูล Rockefeller ได้รวบรวมสะสมไว้ในพ้ืนท่ีแห่งนี้ ถือว่าเป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะ

สมัยใหม่และข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะไว้มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ รวมทั้งได้น�าผลงานในสกุลศิลปะแอบสแตรคท์ 

เอ็กซ์เพรสชัน่นสิม์ออกตระเวนแสดงทัว่โลกภายใต้โครงการศิลปะนานาชาต ิในช่วงทศวรรษ 1960 นอกเหนือ

จากนัน้ในช่วงทศวรรษ 1950 ได้มกีารตัง้หน่วยงานของรฐัขึน้มาเพือ่สนบัสนนุการสร้างสรรค์ศลิปะ วัฒนธรรม

โดยตรง ชื่อ International Organization Division (IOD) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร The Central 

Intelligence Agency (CIA) โดย IOD มีหน้าที่ด�าเนินงาน สนับสนุน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดนตรี  

ส�านักพิมพ์ ศิลปิน นักวิจารณ์ (ศิลปะ) เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักความเป็น

วิถีอเมริกัน ผ่านสื่อศิลปะแขนงต่าง ๆ 
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15-89การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ภาพที่ 15.14 The Museum of Modern Art (MOMA)
ที่มา: https://www.moma.org/about/who-we-are/moma-history

แนวคิดศิลปะนามธรรมในคติแอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ก็อยู่ในโครงข่ายกลไกองค์กรจัดตั้ง

ทางการเมืองนี้เช่นกัน โดยผ่านการสนับสนุนเกื้อกูลจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (MOMA) และ IOD ที่

ผลักดันให้นักวิจารณ์ศิลปะอย่าง Clement Greenberg (1909-1994) ได้น�าเสนอข้อเขียนบทวิจารณ์

สนับสนุนแนวคิดศิลปะแอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ว่าเป็นผลงานที่มีความก้าวหน้ากว่าศิลปะรูปแบบ

อื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นผลงานช้ันต�่าหรืองานตลาด (kitsch) ดังที่ปรากฏอยู่ในบทความของเขาชื่อ Avant-Garde 

and Kitsch ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1939 โดยมีเนื้อหาสนับสนุนผลงานของศิลปินในแนวคิดเชิงแอบสแตรคท์  

เอ็กซ์เพรสชัน่นสิม์ อย่าง Jackson Pollock ราวกบัเป็นผู้น�าทางจติวญิญาณของศิลปะสมัยใหม่ในยุคน้ันและ

ใน ค.ศ. 1950 เขาก็เข้าร่วมท�างานกับรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการ American Committee for Cultural 

Freedom ยิ่งท�าให้เขามีอิทธิพลทางความคิดต่อวงการศิลปะในขณะนั้นอย่างมาก รวมทั้งแนวคิดศิลปะ 

แอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ก็ได้ขยายออกไปทั่วโลกพร้อม ๆ กับขบวนธงเสรีภาพ ประชาธิปไตยในเชิง

นามธรรมตามแบบอย่างอเมริกันภิวัตน์

ภาพที่ 15.15 Mural (1943)
ที่มา: Jackson Pollock สืบค้นจาก http://artphoto.riostro.com/2013/06/jackson-pollock.html
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ภาพที่ 15.16 Clement Greenberg นักวิจารณ์ศิลปะเสาหลักของแนวคิดศิลปะแอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์
ที่มา:  https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_Greenberg

ศิลปะภายใต้ระบบสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์

คติโซเชียลิสต์ เรียลิสม์ (Socialist Realism-สังคมนิยมแนวสัจนิยม)
ในขณะทีผู่น้�าโลกเสร-ีประชาธิปไตยฝ่ังตะวันตกอย่างสหรฐัอเมรกิาได้ถือธงน�าศิลปะคตแิอบสแตรคท์ 

เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ในแบบอย่างของศิลปะนามธรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความบริสุทธิ์ทางศิลปะควบคู่

ไปกับอุดมคติเสรีนิยม-ประชาธิปไตยขยายอิทธิพลไปทั่วโลก แต่ส�าหรับฝั่งโลกตะวันออกท่ีอุดมการณ์

สังคมนิยม-คอมมิวนิสต์มีชัยชนะเหนือดินแดนบูรพาทิศเมื่อ ค.ศ. 1917 ที่สหภาพรัสเซีย หรือสหภาพ

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (USSR) นั้น ภายใต้การน�าของพรรคบอลเชวิคที่มี Joseph Stalin เป็นผู้น�า

ได้วางนโยบายการปฏิรูปศิลปะและวรรณกรรมขึ้นใน ค.ศ. 1932 โดยการท�างานสร้างสรรค์ศิลปะนั้น จะต้อง

น�าเสนอแบบอย่าง (style) และเน้ือหา (content) เชิดชูการน�าของรัฐและพรรคเพื่อเป้าหมายสู่สังคมนิยม-

คอมมิวนิสต์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งรูปแบบเนื้อหาของศิลปะและวรรณกรรมน้ันจะต้องเรียบง่าย ชัดเจน เชิดชูผู้น�า 

ชนชั้นกรรมาชีพ ภายใต้แนวคิดสังคมนิยมแนวสัจนิยม (Socialist Realism) ผลจากการวางนโยบายและ

การปฏบิตัทิางศลิปะภายใต้แนวคดิสงัคมนยิม-คอมมิวนิสต์น้ีเองท่ีท�าให้ศิลปินกลุม่หวัก้าวหน้าในรสัเซยีก่อน

หน้านั้น เช่น Kasimir Malevich หรือ Tatlin ถูกโจมตีว่าได้สร้างผลงานที่ไร้จิตวิญญาณ เน้นรูปทรง  

ไม่สอดคล้องกับวิถีของการโฆษณาชวนเชื่อทางอุดมการณ์ของรัฐ

แนวคิดโซเชียลิสต์ เรียลิสม์ กลายเป็นหมุดหมายส�าคัญของระบบวัฒนธรรมของยุคสตาลินตั้งแต่

ช่วงต้นทศวรรษ 1930 เป็นต้นมา โดยการท�างานสร้างสรรค์อยู่บนพื้นฐาน รูปแบบ เนื้อหา 4 ประการคือ

-  ชนชั้นกรรมาชีพ โดยเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของกรรมกร ชาวไร่ ชาวนา

-  มีความเป็นต้นแบบ โดยเสนอเรื่องราวชีวิตประจ�าวันของประชาชน

-  มีความเป็นจริง ด้วยการน�าเสนออารมณ์ ความรู้สึก สภาวะความเป็นจริงของเหตุการณ์เรื่องราว

นั้น ๆ 

-  สนับสนุนรัฐและพรรค อันหมายถึง รัฐสังคมนิยมและพรรคบอลเซวิค โดยการน�าเสนอรูปแบบ

ของการเชิดชูผู้น�า วีรบุรุษ/สตรี ทหารของประชาชน
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ภาพที่ 15.17 Joseph Stalin
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin

หากย้อนกลับไปศึกษาความเป็นมาของแนวคิดโซเชยีลสิต์ เรยีลสิม์ของสหภาพโซเวยีตแล้วจะเหน็ว่า 

แนวคิดดังกล่าวมีรากฐานมาจากวรรณกรรมแนวสัจนิยม (Realism) ของรัสเซียในศตวรรษที่ 19 ที่พรรณนา

เรื่องราวของชีวิตสามัญชน เช่น ผลงานของนักวรรณกรรมนามอุโฆษของ Maxim Gorky หรือผลงานของ

นักวรรณกรรม นักคิดผู้ยิ่งใหญ่ Leo Tolstoy (1828-1910) ผู้ประพันธ์วรรณกรรมชิ้นส�าคัญอย่าง สงคราม

และสนัตภิาพ (1869) หรือหนังสอื What is Art? (1897) อันเป็นมรดกทางปัญญาและขมุทรพัย์ทางความรู้ 

ปรัชญา แนวคิดที่เป็นรากแก้วอันส�าคัญที่ท�าให้ผลงานศิลปะในยุคหลังปฏิวัติ 1917 ได้ต่อยอดความคิดและ

รูปแบบในการสร้างสรรค์ได้อย่างเข้มข้นและเข้าถึงประชาชนได้ไม่ยาก

ผลงานของศิลปินที่โดดเด่นในแนวทางโซเชียลิสต์ เรียลิสม์ เช่น Isaak Brodsky Kuzma  

Petrov-Vodkin Alexander Samokhvalov Yuri Pimenov ส่วนในช่วงทศวรรษ 1950 เช่นผลงานของ 

Arkady Plastov ส่วนมากผลงานของศลิปินเหล่านีเ้ป็นการน�าเสนอสนุทรยีะในเชงิภาพโฆษณาชวนเชือ่ สสีนั

สดใส ฉูดฉาด ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจต่อผู้ชม ซึ่งเป็นผลส�าเร็จอย่างย่ิงต่อขบวนการเคลื่อนไหวของศิลปิน

ในยุคปฏิวัติและเป็นมรดกสืบทอดความคิดอิทธิพลไปสู่รัฐสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์อ่ืน ๆ ทั่วโลก เช่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ ค.ศ. 1949 ได้ปฏิวัติวัฒนธรรมน�าเอาแนวคิดศิลปะ

สังคมนิยมแบบสัจนิยมมาเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างกว้างขวาง และ 

มอีทิธพิลในประเทศไทยต่อการขบัเคลือ่นศลิปะในช่วงทศวรรษ 1970 ทีรู่จ้กักันในนาม ศิลปะเพือ่ชวีติ ศิลปะ

เพื่อประชาชน นั่นเอง

ศิลปะทั้งสองแนวคิดดังที่กล่าวมาแล้วน้ันต่างเป็นกลไกทางอ�านาจของรัฐที่ส�าคัญย่ิงและ

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพลวัตทางศิลปะและวัฒนธรรม กลายเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคม การเมืองที่ท�าให้

ประชาชนหรือผู้บริโภคเกิดความรื่นรมย์ หลงใหล ปลาบปลื้ม ปิติยินดีกับพลังสุนทรียะและซับไลม์ที่พวยพุ่ง

ออกมาจากผลงานนั้น ๆ แม้ถึงทุกวันน้ีจะตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค ผลงานศิลปะได้กลายเป็นสินค้า

ราคาสูง แต่ถึงกระนั้นรัฐก็ยังอาศัยพลังของศิลปะเป็นกลไกในการขับเคล่ือนวิถีชีวิตของผู้คนอยู่ดี
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15-92 การวิเคราะห์การเมือง

ภาพที่ 15.18 On line of Fire (1916)
ที่มา:  Kuzma Petrov-Vodkin สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Kuzma_Petrov-Vodkin

ภาพที่ 15.19 Collective Farm Festival of 1937
ที่มา:  Alexander Samokhvalov สืบค้นจาก https://artoftherussias.wordpress.com/category/russia-2/alexander-samo-

khvalov/

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.3.2

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.3 เรื่องที่ 15.3.2
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15-93การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

เรื่องที่ 15.3.3  คตินิยมศิลปะกับการเมือง

การท�าความเข้าใจและรับรู้ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะผลงานทางทัศนศิลป์ (Visual art) อันนอกจาก

จะรับรู้ชื่นชมผ่านการรับรู้ทางอารมณ์สุนทรียะ ความงาม รสนิยม ซับไลม์ ด้วยสภาวะแห่งปัจเจกแล้ว บริบท

อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความเป็นปัจเจกที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมนั้น ก็ส�าคัญไม่น้อยกว่าสภาวะที่กล่าวมา 

ไม่ว่าจะเป็นบริบททางสังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม อันรวมไปถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวผลงาน

ศิลปะ เช่น ส่ือเทคนิค แบบอย่าง ตัวบท รูปแบบการน�าเสนอ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะท�าให้ผู้ชมเกิด

ความเข้าใจต่อโครงสร้างทางสังคมในแต่ละยุคสมัยถึงสิ่งที่สะท้อนออกมาในผลงานศิลปะได้เป็นอย่างดี

กรอบแนวคิดศิลปะแบบตะวันตกนั้น คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของผลงานทัศนศิลป์นั้น ไม่ได้ 

แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่น ๆ เพราะศิลปะเป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนแนวคิดโครงสร้างสถาบันหลัก ๆ 

ทางสังคม เช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนมาถึงวิถีชีวิตประจ�าวันของผู้คนที่ผู้สร้างสรรค์ได้เก็บ 

เกี่ยวประสบการณ์ทั้งภายใต้ระบบอุปถัมภ์จากสถาบัน รัฐ องค์กร และความเป็นอิสระ ของตัวเองที่สามารถ

จะแสดงออกได้อย่างเสรี

การแบ่งยุคสมัยในนามของคตินิยมหรือ ISM น้ันเกิดขึ้นตาม วิธีคิดของนักประวัติศาสตร์ศิลป์  

นักคิดทางศิลปะในยุคสมัยใหม่ (Modernism) เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างของเส้นทางแนวคิด  

การพัฒนา ความเคลื่อนไหวของศิลปะในแต่ละช่วงสมัยว่ามีความแตกต่างในเรื่องแบบอย่าง เนื้อหา  

การแสดงออกทางรูปทรง (form) สี (color) ที่ส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงในแบบอย่างหรือคตินิยมทางศิลปะ

นั้น ๆ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคม การเมืองอย่างไร ทั้งนี้ในวิธีคิดสมัยใหม่นั้นขบวนการเคลื่อนไหวทางศิลปะ

เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของการปะทะ ระหว่างส่ิงเก่ากับสิ่งใหม่ หรือแนวคิดเก่ากับแนวคิดใหม่ ในเชิงแนวคิด

และปฏิบัติการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความทันสมัย (modern)

นิยามของค�าว่า modern มาจากภาษาลาติน modo ซึ่งหมายถึง เด๋ียวน้ี ปัจจุบันนี้ หรือที่น่ีและ 

เด๋ียวนี้ หรือทันสมัยในปัจจุบัน แต่ส�าหรับในทางศิลปะแล้วการแบ่งยุคสมัยของศิลปะตามแบบอย่างของนัก

ประวตัศิาสตร์ศลิป์สายยโุรปทีม่อีทิธพิลต่อโลกศลิปะมาจนถึงปัจจบุนั ดังแนวคิดทีว่่า “สมัยใหม่” ถูกน�าไปใช้

ในการนิยามต่อศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 ซึ่งเป็นช่วงปลดเปลื้อง 

ออกมาจากการอปุถัมภ์ของศาสนจักร มาสูแ่นวคดิการอปุถัมภ์ของอาณาจกัร ศลิปินได้น�าแนวคิดการสร้างสรรค์

ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ มาน�าเสนอต่อสาธารณะอย่างเปิดเผย เช่น แนวคดิเรือ่ง Perspective หรอืทศันียภาพ 

แนวคิดเร่ืองการเปิดเรือนร่างของมนุษย์ ดังปรากฏในผลงานของ Leonardo da Vinci แต่ข้อสรุปที่ว่า  

สมยัใหม่ในยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยา กใ็ช่ว่าจะมีความเหน็ลงรอยกันด้วยทัง้หมด บางส�านกักแ็สดงให้เหน็ว่า สมยัใหม่ 

ควรจะถูกนยิามไว้ใต้เส้นของศตวรรษที ่18 หรอืทีเ่รยีกว่ายุคแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment) ทีนั่กคิด 

นกัปรัชญาได้สร้างความนยิาม ความหมายทางสนุทรยีศาสตร์ขึน้ เพือ่มาอธิบายการรบัรูท้างอารมณ์ของศิลปะ 

ผ่านปัจเจกบคุคล ดงัแนวคดิของ Alexander Buamgarten and Immanuel Kant
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15-94 การวิเคราะห์การเมือง

ข้อโต้แย้งทางความคิดในเร่ือง สมยัใหม่ (modern) ไม่ได้สิน้สดุอยูท่ีใ่ครเป็นคนนยิามก่อนหรอืหลงั 

แต่พลังแห่งความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปิดเผยความลี้ลับหรือความเชื่อของมนุษย์ ผ่านการพิสูจน์ทาง

เหตุผลและกลไกทางวิทยาศาสตร์ ก็เป็นผลให้นิยามหรือความหมายได้ขยับไปสู่ยุคสมัยอ่ืน ๆ จนมาสู่ยุค

สมัยของอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่นิยามแห่งสมัยใหม่ได้ประทับรอยให้กับแบบอย่างจนกลายเป็น

ลัทธิ (ism) ทางศิลปะ ที่ตอกย�้าความเชื่อและความทรงจ�ามาจนถึงทุกวันนี้

ศิลปะสมัยใหม่ (Modern art) ในนิยามของศตวรรษที่ 19 นั้นไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบเพียงอย่างเดียว แต่ที่ส�าคัญยิ่งกว่าน้ันก็คือการปฏิบัติการของศิลปินที่ปฏิเสธแนวทางศิลปะแบบ

ดั้งเดิมที่มีขนบของความเป็นสถาบัน ความเป็นศิลปะสมัยใหม่ไม่ยึดรูปแบบหรือแบบอย่างที่แน่นอน ตายตัว 

เพราะศิลปินไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของชนชั้นน�า หรือสถาบันหลัก ๆ ทางสังคม จึงท�าให้ผู้สร้างสรรค์

มีอิสระและเสรีภาพในการแสดงออกต่อการรับรู้ของตนเองที่ตอบสนองต่อคุณค่าทางสุนทรียะซึ่งมีผลต่อ

ความหมายทางสังคมและการเมืองอย่างกว้างขวาง

ช่วงศตวรรษท่ี 19 ศิลปินในยุโรปได้ปฏิเสธแนวคิดศิลปะเชิงหลักวิชาการ (art academics) และ

พร้อมที่จะยืนอยู่บนหลักการของตัวเอง อีกทั้งบรรยากาศทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่ชนชั้นกรรมาชีพ

มีอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับชนชั้นสูงมากขึ้น ท�าให้บรรดากระฎุมพีน้อยใหญ่หันมาสะสม ซื้อ-ขาย  

ผลงานศิลปะจากศิลปินขบถจากกระแสหลักในยุคนั้น การเปิดศักราชศิลปะยุคใหม่จึงท�าให้ฝรั่งเศสกลาย

เป็นศูนย์กลางส�าคัญของการเคล่ือนไหวในรูปแบบใหม่ ๆ ของยุโรป

หากปักหมุดนับความท้าทายต่อศิลปะเชิงหลักวิชาการในศตวรรษที่ 19 ของยุโรปโดยเฉพาะหน่อ

เนื้อการเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสจะเห็นว่า การขบถของศิลปินนอกสถาบันนั้นน�ามาสู่วิถีการรับรู้ทางอารมณ์

ของปุถุชนคนสามัญที่ถูกบันทึกและน�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานของศิลปิน การเกิดข้ึนของ

คตินิยมนีโอ-คลาสสิก (Neo-Classicism) ที่มีความเข้มข้นในเนื้อหาทางการเมือง พร้อมกับน�าเอารูปแบบ

ของศิลปะคลาสสิกมาเป็นแบบอย่างในการท�างาน กลายเป็นสิ่งท่ีท้าทายต่อขนบของศิลปะแบบโรแมนติค 

(Romantic) ในยุคของการเปล่ียนผ่านที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่คตินิยมโรแมนติคนั้นเชื่อในพลังของ

ปัจเจกที่จะขับเคลื่อนกงล้อทางประวัติศาสตร์ โดยท่ีคตินิยมโรแมนติคได้วางน�้าหนักของการท�างานไว้ที่

อารมณ์ ความไร้เหตุและผล ความล้ีลับ และสัญลักษณ์ แม้ว่าคตินิยมแนวทางนี้จะเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวทาง

ศิลปะหลักวิชาการก็ตาม

นอกจากนั้นยังมีคติสัจนิยม (Realism) ที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตประจ�าวันของผู้คนทั่วไปรวมถึง

คนยากไร้ กรรมกร ชาวไร่ชาวนา จนกระทั่งก้าวเข้าสู่คตินิยมอิมเพรสชั่นนิสต์ (Impressionism) อันเป็น

แบบอย่างศิลปะท่ีก้าวกระโดดท้ังรูปแบบและเนื้อหาการน�าเสนอคร้ังยิ่งใหญ่ในโลกศิลปะ อันเป็นการเปิด

ประตูสู่แนวคิด การสร้างสรรค์งานศิลปะในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการขบถทางศิลปะที่ถูกเรียกขาน

ในนามของ กลุ่มศิลปินหัวก้าวหน้า (avant-garde, artists) ที่กล้าปฏิเสธต่อระบบสถาบันอันแข็งแกร่งที่

ชนชั้นน�าได้สถาปนาขึ้นมา ดังจะชี้ให้เห็นเป็นแนวทางว่าคตินิยมต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 เป็นต้น

มาที่บรรดานักสร้างสรรค์ขบถต่อโครงสร้างทางสังคม การเมืองโดยใช้วิถีทางศิลปะน�าเสนอต่อสังคม จนเป็น

ที่ประจักษ์แจ้งมาถึงทุกวันนี้



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-95การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

คตินิยมนีโอ-คลาสสิก (Neo-Classicism)
คตินิยมนีโอ-คลาสสิก เป็นกระแสความเคลื่อนไหวทางความคิดที่มีอิทธิพลต่อศิลปินและนักคิด 

นักปรัชญาในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 18 และต้นศตวรรษที่ 19 รวมถึงการเคลื่อนไหวปฏิวัติฝรั่งเศส ที่กระตุ้น

ให้บรรดาศิลปิน นักคิดทั้งหลาย ย้อนกลับไปศึกษา ทบทวน บริบทและรูปแบบของผลงานในสมัยคลาสสิก

ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการสร้างกฎเกณฑ์ จริยธรรม หลักการสากลทาง

สุนทรียศาสตร์ การตัดสินคุณค่าทางสังคม การเมืองในระดับต่าง ๆ อันเป็นช่วงเดียวกับที่เรียกว่า ยุคแสง

สว่างทางปัญญา (Enlightenment) ซ่ึงเป็นช่วงของการเคลื่อนไหวของการสร้างมาตรฐานทางสังคมด้วย

ความเป็นเหตุผล

ในทางศิลปะนั้นศิลปินได้น�าเอาแบบอย่างของศิลปะคลาสสิกมาเป็นต้นแบบในการน�าเสนอ ผสม

ผสานกับแนวคิดความเป็นปัจจุบันของสังคม การเมืองในฝรั่งเศสยุคน้ัน เพื่อสะท้อนสภาวะทางคุณธรรม 

จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานใน 

แนวทางนีท้ี่ผลงานโดดเด่น เช่น Jacque-Louis David (1749-1825) Jean-Auguste-Dominique Ingres 

(1780-1867) Antonio Caniva (1757-1822)

ภาพที่ 15.20 The Oath of the Horatti (1785)

หมายเหตุ:   ผลงานชิน้นีเ้สมอืนเป็นกบัค�าประกาศของคตนิยิมนโีอ-คลาสสกิทีแ่สดงให้เหน็ถงึบรบิททางประวตัศิาสตร์

กรุงโรม พี่น้องแห่งตระกูล Horatti ได้ร่วมสาบานเพื่อชัยชนะเหนือศัตรู ศิลปินได้น�าเสนอภาพแทนของ

ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี อันส่ือถึงภาวะของการปฏิวัติฝร่ังเศสยุคน้ัน
ที่มา: ผลงานของ Jaques-Louis David สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_the_Horatii
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คตินิยมโรแมนติค (Romanticism)
ความเคลือ่นไหวของศลิปะแนวคดิโรแมนตคิทัง้ในฝรัง่เศสและองักฤษเป็นการพฒันารปูแบบเนือ้หา

เพื่อปฏิเสธแนวคิดนีโอ-คลาสสิก โดยแนวคิดโรแมนติคจะให้คุณค่าในเรื่องความสะเทือนอารมณ์ของมนุษย์ 

การรู้แจ้งในความเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการตั้งค�าถามถึงคุณค่า ความหมายของศิลปะ สังคม การเมือง 

กรณีแนวคิดศิลปะโรแมนติคในศตวรรษที่ 19 เน้นในเรื่องอุดมคติการแสดงออกทางอารมณ์ของปัจเจกที่มี

ต่อเหตกุารณ์ทางสงัคม การเมอืงและสภาวะทางธรรมชาตซิึง่เป็นประเด็นส�าคัญทีเ่ป็นผลลพัธ์ของยุคการรู้แจ้ง

เพื่อเป็นกลไกในการปะทะต่อรองกับศาสนจักร

กระนั้นในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์และสภาวะซับไลม์ต่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติสงครามจึง 

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ศิลปินในคตินิยมนี้แสดงออกโดยการเขียนภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ ในบรรยากาศของความ

น่ากลัว สยดสยอง ตื่นเต้น เร้าใจ อันเป็นการเชื่อมร้อยกับโลกความลี้ลับในสมัยกลางกับบริบททาง

ประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัย

ศิลปินที่โดดเด่นในที่สร้างสรรค์ผลงานคตินิยมโรแมนติค เช่น William Blake (1757-1827)  

Eugene Delacroix (1798-1863) Casper David Freiedrich (1774-1840) Theodore Gericault  

(1791-1824) William Turner (1775-1881)

ภาพที่ 15.21 Eugene Delacroix
ที่มา:  ผลงาน: Liberty Leading the People. (1830). สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Liberty_Leading_the_Peo-

ple
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คตินิยมโอเรียนทอล (Orientalism)
แนวคิดเกี่ยวกับคตินิยมโอเรียนทอล เกิดข้ึนจากการล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยมอังกฤษและ

ฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่ 19 ที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนตะวันออกไกลและตะวันออกกลาง ซึ่งการเรียกอาณา

บริเวณในแถบประเทศอัลจีเรีย โมร็อคโค ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ ฯลฯ ตามแนวคิดการสถาปนายุโรปเป็น

ศูนย์กลางทางอ�านาจและองค์ความรู้ต่าง ๆ อันเป็นทัศนคติที่ล�าเอียงเข้าข้างฝ่ายเจ้าอาณานิคมมากกว่าที่จะ

เคารพบูรณาการแห่งดินแดนในประเทศนั้น ๆ 

ในทางศิลปะนั้น คตินิยมโอเรียนทอล เป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศที่อยู่ภายใต้อาณานิคม

ในลักษณะของความล้าหลัง มีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม ไม่มีความเจริญศิวิไลซ์เหมือนดั่งยุโรปหรือโลกตะวันตก

ดังปรากฏในผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนออกมาถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ความหรูหรา

ฟุม่เฟือยของชนช้ันน�า เช่น ฮาเร็ม (harem) ซ่ึงเป็นแหล่งรวมนางบ�าเรอให้บริการกับชนชั้นน�า ผู้ครองนคร 

เศรษฐผีูม้ัง่คัง่ รวมไปถงึภาพบรรยากาศของตลาดซ้ือ-ขาย ทาสแรงงาน ดังเช่นผลงานของ Eugene Delaeroix 

(1798-1863) William Holman Hunt (1827-1910) Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867)

ภาพที่ 15.22 The Turkish Bath (1862-1863)

หมายเหตุ:  จิตรกรรมสีน�้ามันที่สะท้อนภาพบรรยากาศในสถานอาบน�้าของฮาเร็มท่ีมีบรรดาผู้หญิงร่างเปลือยเปล่า 

อิ่มอวบแต่ละคนอยู่ในท่วงท�านองของการยวนยั่วเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้คนที่มาในพื้นที่แห่งนี้
ที่มา: Jean-Auguste-Dominique Ingres สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/The_Turkish_Bath
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คตินิยมพรี-ราฟาเอลไรท์ (Pre-Raphaelitism)
คตินิยมพรี-ราฟาเอลไรท์ เกิดข้ึนในประเทศอังกฤษช่วงกลางศตวรรษที่ 19 (ค.ศ. 1850) โดยกลุ่ม

ศิษย์เก่าราชวิทยาลัยแห่งศิลปะ (Royal Academy of Arts) ในกรุงลอนดอน น�าโดย William Holman 

Hunt John Everett Millais และ Dante Galoriel ทั้งสามคนได้น�าช่ือของ Raphael ซึ่งเป็นศิลปินที่ม ี

ชื่อเสียงด้านจิตรกรรมในหลักวิชาการสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) มาตั้งเป็นชื่อของกลุ่มแต่เติม 

ค�าว่า “Pre–ก่อน” เข้าไปด้านหน้า เพื่อให้เห็นว่าเป็นการย้อนกลับไปน�าเอาแบบอย่างของการเขียนรูปในยุค

ก่อนที่มีความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติ ผสานกับการออกแบบจัดวางองค์ประกอบของภาพขึ้นมาใหม่

กลุม่ศลิปินพร-ีราฟาเอลไรท์ เน้นการแสดงออกในรายละเอียดของธรรมชาตทิีมี่การจดัวางองค์ประธาน

ของภาพให้มีความโดดเด่น โดยมี John Ruslkin นักวิจารณ์ศิลปะผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้นให้การสนับสนุน

การท�างานของกลุ่ม

ผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ในช่วงแรกน้ันเป็นการสร้างสรรค์เชิงปฏิเสธต่อศิลปะกระแสหลักที่เน้นใน

เรื่องอารมณ์แห่งปัจเจกเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาได้น�าบริบท เรื่องราวต�านานปร�าปราในสมัยกลางมาผสม

ผสานเข้ากับผลงาน เน้นสีสว่างสดใส ธรรมชาติ วัฒนธรรมของยุคสมัย เก็บรายละเอียดของผลงานอย่าง

แม่นย�าและชัดเจน จนกระทั่งรุ่นที่ 2 ได้สืบทอดแนวคิดการท�างานและได้เน้นการท�างานร่วมกับชุมชนเพื่อ

ต้านกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขยายตัวเข้าไปในเขตชนบทของอังกฤษ ท�าให้งานช่างและงานฝีมือของ

ชุมชนถูกละเลยซึ่งเป็นการฟื้นฟูงานศิลปหัตถกรรมให้กับชุมชน ดังปรากฏในผลงานการออกแบบลวดลาย

ต่าง ๆ ของ William Morris เป็นต้น 

ศิลปินกลุ่มพรี-ราฟาเอลไรท์รุ่นแรกประกอบด้วย William Holman Hunt (1827-1910) John 

Everett Millais (1829-1896) Dante Galoriel Rossetti (1828-1882) ส่วนรุ่นที่ 2 เช่น William Morris 

(1834-1896) John William Waterhouse (1849-1917) Edward Burne-Jones (1833-1898)

ภาพที่ 15.23 ผลงาน: Ophelia (1851-1852)

หมายเหตุ:  ผลงานชิ้นนี้ศิลปินได้เขียนภาพพรรณนาในบทละครเร่ือง Hamlet ของ Shakespeare มีรายละเอียด

ในการจัดวางภาพแต่ละส่วนชัดเจน ศิลปินต้องการให้ผู ้ชมได้รับรู ้อารมณ์ ผ่านสัญลักษณ์ของ

โศกนาฏกรรม การสูญเสียและความบ้าคลั่ง
ที่มา:  John Everett Millais สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Ophelia



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-99การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

คติสัจนิยม (Realism)
แนวคิดและความเคลื่อนไหวทางศิลปะสัจนิยมเกิดขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะใน

ประเทศฝร่ังเศสโดยศิลปินเช่ือว่า การสร้างสรรค์ศิลปะนั้นจะต้องน�าเสนอความจริงทางสังคมจากสิ่งที่เห็น

และรบัรู ้อนัเป็นภาวะอตัวสิยัทีศ่ลิปินจะต้องตระหนกัถงึจติส�านกึทางสงัคม ท้าทายต่อกฎเกณฑ์ของกระฎุมพี 

แสดงออกถึงวิถีของปุถุชนคนสามัญ วิถีชีวิตชาวไร่ ชาวนา กรรมกรในสภาพที่เป็นจริง รวมไปถึงการท�างาน

เชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม ปลุกเร้าตั้งค�าถามต่อผู้ที่ได้รับรู้ชื่นชมผลงานของตน

ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในคติสัจนิยมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมเช่น Gustave Courbet (1819-

1877) Edgar Degas (1834-1917) Edouard Manet (1832-1883) Honore Daumier (1808-1879)

ภาพที่ 15.24 The Stone Breakers. (1849).
ที่มา: Gustave Courbet สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/The_Stone_Breakers

คตินิยมอิมเพรสชั่น (Impressionism)
คตินิยมอิมเพรสชั่นเกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วง ค.ศ. 1860-1900 โดยได้นิยามความหมายของค�าว่า 

Impression, sunrise จากชื่อผลงานของ Claude Monet ที่เขียนภาพความประทับใจในยามอาทิตย์อุทัย 

แต่นักวิจารณ์ศิลปะชื่อ Louis Leroy ได้แสดงทัศนะการวิจารณ์ในเชิงเสียดสี ประชดประชัดตีพิมพ์ใน

บทความเรื่อง The Exhibition of the Impressionists ในหนังสือพิมพ์ Le Charivari ว่าเป็นผลงานที่

ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไร้ทักษะฝีมือ จากค�าวิจารณ์ดังกล่าว กลุ่มศิลปินจึงน�าเอาช่ือ Impression มาตั้งเป็น 

กลุ่มเคล่ือนไหวศิลปะในแนวทางน้ี

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินกลุ่มน้ี สนใจในบรรยากาศความเคลื่อนไหวของผู้คน การ

สะท้อนของแสง-เงาทีส่ว่างสดใส นยิมเขยีนภาพทวิทศัน์ บรรยากาศความรืน่รมย์ ทีส่�าคญัคอื การเน้นอารมณ์

ความรู้สึกของตนในช่วงขณะที่มีความประทับใจต่อสภาวะแวดล้อม แสง-สีที่สร้างผลสะเทือนต่ออารมณ์ 

การรับรู้ ด้วยฝีแปรงอันพลันทันต่อความรู้สึกของตน
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ศิลปินที่เป็นแกนหลักส�าคัญ ๆ ของกลุ่มนี้ เช่น Claude Monet (1840-1926) Edgar Degas 

(1834-1917) Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) Paul Cezanne (1839-1906) Alfred Sisley (1839-

1899)

ภาพที่ 15.25 Impression, Sunrise
ที่มา: Claude Monet สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Impression,_Sunrise

คตินิยมโพส-อิมเพรสชั่น (Post-Impressionism)
แนวคดิและการสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินกลุม่โพสต์-อิมเพรสชัน่นิสต์ คล้าย ๆ กับกลุม่อิมเพรส- 

ชั่นนิสต์ ผลงานของศิลปินกลุ่มน้ีปรากฏในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ราว ๆ ค.ศ. 1880 จนถึงต้นศตวรรษที่ 

20 ลักษณะผลงานจะเน้นอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน น�าเสนอโครงสร้างหลัก ๆ ในองค์ประธานของภาพ 

มนียัของรูปทรง สญัลกัษณ์ และทศันะต่อสงัคม ทีส่�าคัญคือเน้นในเรือ่งของรปูทรง หรอืทีเ่รยีกว่า significant 

form (รูปทรงนัย) ซ่ึงจะปรากฏเค้าโครงของรูปทรงเรขาคณิต ระนาบของสีที่ราบเรียบกว่าคตินิยมอิมเพรส

ชั่นนิสต์

ผู้ที่นิยามค�าว่า Post-Impressionism ขึ้นมาคือ Roger Fry นักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษ ค�านี้ได้

เกิดขึ้นเมื่อเขาได้น�าเอาผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ไปแสดงที่กรุงลอนดอนช่วง ค.ศ. 1910-1911 เหตุที่เขานิยาม

ว่าเป็นผลงานหลังอิมเพสชั่นนิสต์ก็เพราะว่า ทั้งผลงานของ Manet Cezanne, Van Gogh นั้นได้ผลักดัน

ให้เกิดมิติทางอารมณ์ สัญลักษณ์และจิตวิญญาณที่ขบถต่อวิถีของรสนิยมแบบกระฏุมพีที่ชื่นชอบความ

ละเอียดหรูหราฟู่ฟ่า แต่ผลงานของศิลปินกลุ่มนี้กลับแสดงให้เห็นการออกแบบรูปทรงทั้งหุ่นน่ิง ภาพทิวทัศน ์

และผูค้นในมติขิองมมุมองต่าง ๆ จากค�าวจิารณ์ของ Roger Fry น่ีเองทีเ่น้นรปูทรงเป็นส�าคัญหรอื รปูทรงนัย 



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

15-101การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

(significant form) ศิลปินรุ่นหลังได้น�ามาพัฒนาเป็นแบบอย่างคติรูปทรงนิยม (Formalism) ในเวลาต่อมา 

เช่น โฟวิสม์ เอ็กเพรสชั่นนิสม์

ศิลปินกลุ่มนี้ที่ส�าคัญ ๆ เช่น Paul Cezanne (1839-1906) Edouard Manet (1832-1883) Paul 

Gauguin (1848-1903) Vincent Van Gogh (1853-1890) Odilon Redon (1840-1916)

ภาพที่ 15.26 Mont Sainte-Victoire. (1895).
ที่มา: Paul Cezanne สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Mont_Sainte-Victoire_(C%C3%A9zanne)

คติโฟวิสม์ (Fauvism)
คติโฟวิสม์เกิดจากการเคลื่อนไหวสร้างผลงานของศิลปินกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด 

ผลงานของ Van Gogh และ Gauguin ลกัษณะของผลงานกลุม่นีแ้สดงออกโดยการใช้สสีด ๆ จากหลอดสี 

ปาดป้ายด้วยฝีแปรงอย่างหยาบ ๆ ซึ่งศิลปินโฟวิสม์ ได้น�าเสนอผลงานด้วยความธรรมดาสามัญ ความสดใส

บนระนาบที่ราบเรียบ สนองตอบต่ออารมณ์ความรู้สึกที่ฉับพลัน เป็นต้นว่า การเขียนต้นไม้ด้วยสีส้ม สีแดง 

ในหน้าของหญิงสาวทาบทาด้วยสีเหลืองหรือเชียว ท้องฟ้าสีชมพู

เมื่อพวกเขาน�าผลงานออกแสดงที่ Salon d’ Automne กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1905 

ผลงานของพวกเขาได้สร้างผลสะเทือนและตื่นตะลึงให้กับบรรดาผู ้ที่สนใจเป็นอย่างย่ิงขณะเดียวกัน 

นกัวจิารณ์ศลิปะกร็บัไม่ได้กบัสิง่ทีศ่ลิปินได้แสดงออกมาอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนโดยที ่Louis Vauxalles 

ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมได้กล่าวต�าหนิประชดประชัดว่า เป็นพวกศิลปินที่เฉลิมฉลอง

อารมณ์ความรู้สึกอันอิสระ เสรีภาพของตนด้วยสีสันอันฉูดฉาด ดิบด้านราวกับฝูงสัตว์ป่าอันดุร้าย อันเป็น

ที่มาของการเรียกขานชื่อของแนวคิดทางศิลปะจากค�าว่า Fauve ที่นักวิจารณ์ได้กล่าวไว้นั่นเอง ค�าว่า Fauve 

หมายถึงสัตว์ป่าดุร้าย
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จากการสร้างผลงานใหม่ในช่วงสั้น ๆ (ค.ศ. 1898-1908) กับพลังเล็ก ๆ ของศิลปินไม่กี่คน แต่กลับ

สร้างผลงานสะเทือนต่อวงการศิลปะในฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างสูง ศิลปินกลุ่มนี้ได้แก่ Henri Matisse 

(1869-1954) Andre Derain (1880-1954) Georges Rouault (1871-1958) Kees Van Dongen (1877-

1968) Maurice de Vlaminck (1876-1958)

ภาพที่ 15.27 ผลงาน Landscape near Chatou (1904)
ที่มา: Andre Derain สืบค้นจาก https://www.wikiart.org/en/andre-derain/landscape-near-chatou-1904-1

คติเอ็กซ์เพรสชั่นิสม์ (Expressionism)
คตเิอ็กซ์เพรสช่ันนสิม์มีความเคลือ่นไหวในวัฏจักรโลกศิลปะทัว่ท้ังยุโรปในช่วงทศวรรษ 1905-1920 

โดยเน้นการแสดงออกทางพลังอารมณ์ การต่อต้านสงคราม เภทภัยทางธรรมชาติ ความยากจน ปัญหาทาง

สังคมที่ศิลปินได้รับรู้และถูกกดดันโดยเฉพาะในแถบยุโรปเหนือทั้งเยอรมนีและกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 

ซึ่งศิลปินสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางนี้ได้รับอิทธิพลมาจากผลงานของ Vincent Van Gogh, Edvard 

Munch และ James Ensor

ความเคลือ่นไหวทางศิลปะเอก็ซ์เพรสชัน่นสิม์ในประเทศเยอรมน ีซึง่นบัว่าเป็นกระแสหลกัของศลิปะ

แนวคิดนี้โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ กลุ่มแรกคือ Die Brücke (The Bridge/สะพาน) และกลุ่ม

ที่ 2 คือ Der Blaue Reiter (The Blue Rider/นักขี่สีน�้าเงิน) ทั้งสองกลุ่มมีแนวคิดคล้ายกันในการท�างาน

คือการเปิดเผยให้เห็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่แท้จริงต่อความเหลวแหลกของสังคมในประเทศเยอรมนี 

เพ่ือช�าระล้างความโสมมทางจิตใจ ผ่านผลงานของตนเอง แต่โดยเนื้อหาและรายละเอียดนั้นทั้งสองกลุ่มมี
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รูปแบบการน�าเสนอที่ต่างกัน กล่าวคือกลุ่ม Die Brücke หรือกลุ่มสะพาน สถาปนาขึ้นที่เมือง Dresden เมื่อ 

ค.ศ. 1905 โดยมีสมาชิกเบ้ืองต้น 4 คนคือ Eric Heckel (1883-1970) Ernst Ludwig Kirchner (1880-

1938) Fritz Bleyl (1880-1966) และ Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) แนวทางการท�างานของกลุ่มนี้

เน้นไปทีก่ารปฏเิสธต�านานปร�าปราในสมัยคลาสสกิ ให้ความสนใจ ทบทวนเรือ่งธรรมชาตแิละความเป็นดัง้เดมิ

ของศิลปะเยอรมัน หลังจากนั้นกลุ่มนี้ได้ย้ายไปปักหลักที่กรุงเบอร์ลินช่วง ค.ศ. 1910-1914 ได้สร้างสรรค์

ผลงานที่เน้นอัตลักษณ์ของความเป็นเยอรมัน ผ่านบริบทของสงคราม ความยากจน ความรุนแรงของสังคม 

รวมท้ังการวิพากษ์วิจารณ์สังคม วัฒนธรรมในช่วงนั้นอย่างรุนแรง

กลุ่มที่ 2 Der Blaue Rieter หรือกลุ่มนักขี่สีน�้าเงิน เป็นการรวมตัวกันของศิลปินเพ่ือก่อตั้งกลุ่ม

ขึ้นที่มิวนิค ประเทศเยอรมนี เม่ือ ค.ศ. 1909 โดยส่วนใหญ่เป็นศิลปินผลัดถิ่นมาจากรัสเซีย เช่น Wassily 

Kandinsky (1864-1916) Marianne von Werefkin ร่วมกับศิลปินเจ้าถิ่นในมิวนิคเช่น Max Beckman 

(1884-1950) Franz Marc (1880-1916) August Macke ศิลปินกลุ่มน้ีแสดงออกผลงานในบริบทของ

ความบริสุทธิ์แห่งจิตวิญญาณและสัญลักษณ์โดยใช้วิถีทางทัศนศิลป์ ดนตรีที่สอดสัมพันธ์กับสีและความ 

ฉับพลันทางอารมณ์ ผลงานส่วนมากจึงออกมาในแนวทางนามธรรมและกึ่งนามธรรม ที่ค่อนข้างแตกต่างจาก

กลุ่มศิลปินสะพาน กลุ่มนักข่ีสีน�้าเงินได้น�าเสนอผลงานหลัก ๆ เพียง 2-3 ครั้งและเกิดความระส�่าระส่าย 

อันเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้ง Franz Mare และ August Macke ตายในสนามรบ ส่วนศิลปิน

ผลัดถิ่นจากรัสเซียได้ถูกเนรเทศกลับประเทศของตน
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ภาพที่ 15.28 Composition V (1911) (ซ้าย), Die Brucke Poster 1906 (ขวา)
ที่มา:  Wassily Kandinsky สืบค้นจาก https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/by-series/compositions, Fritz 

Bleyl สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Br%C3%BCcke

คติคิวบิสม์ (Cubism)
คติคิวบิสม์เป็นโลกทัศน์ทางศิลปะแนวใหม่ที่เปลี่ยนมุมมอง แนวคิด การรับรู้ของศิลปินและผู้ชม

ที่ท�าให้เกิดมโนทัศน์ที่ซับซ้อนกว่าผลงานศิลปะที่แสดงรูปลักษณ์และเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา แต่ส�าหรับศิลปะ

แบบคิวบิสม์นั้นเป็นการน�าเสนอสภาวะวัตถุผ่านอัตวิสัยของศิลปินท่ีซ่อนเรื่องราวและเนื้อหาของผลงาน 

ในวัสดุ รูปทรง ตัวบทต่าง ๆ ทั้งในเชิงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ฉะนั้นเทคนิคในการน�าเสนอผลงานใน

แบบอย่างนี้จึงมีความหลากหลาย เช่น การปะติด (collage) จากวัสดุจริง หนังสือพิมพ์ กล่องบรรจุสินค้า 

พัสดุภัณฑ์ หรือการสร้างงานจิตรกรรมโดยใช้มุมมองจากบนลงล่างซึ่งจะเห็นผิวหน้าเป็นระนาบเรียบ หรือ

การเปล่ียนมุมมองในการท�างานด้วยรูปทรงเรขาคณิต อันเป็นการทดลองสร้างผลงานใหม่ ๆ ตามเงื่อนไข
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ของสังคม การเมือง ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบ เนื้อหา และสื่อวัสดุท่ีน�ามาประกอบสร้างภายใต้

แนวคิดของการประกอบสร้างรูปทรงเชิงเรขาคณิต

แนวคดิการสร้างสรรค์ศลิปะแบบควิบสิม์น้ันได้ต้นก�าเนิดมาจากผลงานกลุม่โพสต์-อิมเพรสชัน่นิสม์ 

โดยเฉพาะผลงานของ Paul Cezanne ที่เปล่ียนมุมมองในการเขียนรูปทับซ้อนลงบนภาพเดียวกัน โดยที่ 

Georges Braque (1882-1963) และ Pablo Picasso (1881-1973) เป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกเป็นคู่แรก เปิดแสดง

งานเป็นครั้งแรกท่ี Salon des Independent กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ. 1911 ศิลปินที่สร้างผลงานในแนวทางนี้ 

เช่น Juan Gris (1887-1927) Fernard Leger (1881-1955)

ภาพที่ 15.29 Clarinet and Bottle of Rum on a Mantelpiece (1911)
ที่มา:   Georges Braque สืบค้นจาก https://www.wikiart.org/en/georges-braque/clarinet-and-bottle-of-rum-on-a-

mantelpiece-1911
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คติฟิวเจอร์ริสม์ (Futurism) 
ความเคลื่อนไหวทางศิลปะคติฟิวเจอร์ริสม์เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลี ช่วง ค.ศ. 1909 โดยค�าประกาศ

ของ Filippo Tommaso Marinetti ที่มีแนวคิดในการต่อต้านศิลปะและวัฒนธรรมในอดีตของอิตาลีว่าเป็น

ภาระต่อการพัฒนา เขาต้องการที่จะท�าลายล้างศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑ์และโบราณสถานเพื่อเปิดทางให้กับโลก

สมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยี ความเร็วและวิถีชีวิตของสังคมเมืองอันศิวิไรซ์เป็นนัยการขับเคลื่อนพลังทาง 

การเมืองและสังคม ศิลปินกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับผู้น�าฟาสซิสม์ เบนิโต มุสโสลินี ที่เชิดชู 

ลัทธิทหารและคลั่งชาติอย่างรุนแรง

การสร้างสรรค์ผลงานที่มีมิติความเคลื่อนไหว มีทิศทางของความเร็ว ลักษณะพลวัตของฝูงชน 

เป็นปัจจัยเชิงประจักษ์ในวิถีของศิลปะแห่งอนาคตดังปรากฏในผลงานของ Carlo Carra (1881-1966) 

Giacomo Balla (1871-1958) Luigi Russolo (1885-1947) Gino Severini (1883-1966)

ภาพที่ 15.30 Speeding Automobile (1912)
ที่มา: Giacomo Balla สืบค้นจาก https://www.wikiart.org/en/Search/Speeding%20Automobile

คตินิยมดาดา (Dadaism)
คตนิยิมดาดาเกดิขึน้ในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยเจตจ�านงของศิลปินแนวคดินีเ้พือ่สะท้อนสภาวะ

การล่มสลายของความเชื่อทางจริยธรรม การเมือง และสุนทรียะที่ท�าลายโดยมหาสงคราม จากสภาวะ 

บ้านแตกสาแหรกขาด บ้านเมืองถูกท�าลาย การล่มสลายของสังคมเหล่านี้น�ามาซึ่งการเปิดทางให้การ

สร้างสรรค์ศิลปะสู่ความเป็นจริงใหม่ ถ้อยแถลงของกลุ่มดาดาที่ตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1918 โดยต�าหนิกลุ่มศิลปิน
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15-107การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ว่าเป็นพวกต่อต้านอารมณ์ของกาลเวลา ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นไปที่อัตลักษณ์ของความ

เป็นเยอรมนัและความเป็นนามธรรมเกนิไป แต่ส�าหรบัวถิขีองดาดาแล้ว โอกาสและความไร้เหตผุลเป็นกญุแจ

ส�าคัญในการท�างาน อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ตระหนักถึงสภาวะจิตไร้ส�านึกในการสร้างสรรค์ผลงานในวิถี

ประจ�าวัน

จากกาลดังกล่าว การตั้งชื่อกลุ่มจึงใช้วิธีสุ่มเปิดพจนานุกรมและเจอศัพท์ค�าว่า dada หมายถึง  

ม้าไม้ของเด็ก ๆ หรือม้าโยกเยก ถ้าจะให้นึกภาพในบริบทของไทย อาจดูคล้ายม้าก้านกล้วย การเคลื่อนไหว

ของกลุ ่มดาดาที่เป็นกลุ ่มอิสระกระจายกันอยู ่หลายแห่งทั้ง ซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีและปารีส ประเทศฝรั่งเศส ศิลปินแต่ละประเทศต่างมีอิสระในการ

คิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้แนวคิดของการรื้อ-สร้าง มีอิสรเสรี ไร้ส�านึก-ไร้เหตุผล สร้างโอกาส ใช้วัสดุ

ส�าเร็จรูป ต่อต้านวิถีกระฏุมพีและพร้อมเผชิญกับสภาวะความว่างเปล่า

ภาพที่ 15.31 ผลงาน: Fountain
ที่มา:  Marcel Duchamp สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Fountain_(Duchamp)#/media/File:Duchamp_Foun-

taine.jpg

ผลงานของกลุ่มศิลปินดาดาจึงปรากฏออกมาในลักษณะการใช้วัสดุส�าเร็จรูป สิ่งเหลือใช้ การปะติด 

(collage) ที่มีบริบทของตัวบทต่าง ๆ ยึดโยงถึงพื้นที่และเวลาของสรรพสิ่งน้ันอย่างมีนัย เช่น ผลงาน น�้าพุ 

(fountain) ของ Marcel Duchamp ที่น�าโถปัสสาวะผู้ชายไปแสดงในหอศิลป์ซึ่งเป็นการท้าทายต่อนิยาม

และความหมายของศิลปะ รวมถึงสุนทรียศาสตร์และรสนิยมที่เคยรับรู้มาเป็นอย่างยิ่ง จากแนวคิดคตินิยม

ดาดาได้ส่งอิทธิพลต่อแนวคิด Surrealism ในช่วงเวลาต่อมา

ศลิปินทีท่�างานในแนวทางน้ี เช่น Marcel Duchamp (1887-1968) Jean Arp (1886-1966) Hannah 

Hoch (1889-1978) Francis Picabia (1879-1953) Man Ray (1890-1976)
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15-108 การวิเคราะห์การเมือง

คติสุพรีมาติสม์ (คติอนุตรนิยม) (Suprematism)
ความเคลื่อนไหวศิลปะแนวคิดสุพรีมาติสม์ เกิดขึ้นในประเทศรัสเซียช่วงก่อนการปฏิวัติ ค.ศ. 1917 

และหลังการปฏิวัติในระยะสั้น ๆ น�าโดยศิลปินหัวก้าวหน้าคนส�าคัญ Kasimir Malevich (1878-1935) เป็น

ผู้บุกเบิกแนวคิดในการท�างานภายใต้ความเชื่อที่ว่า การแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกทางจิตวิญญาณ

ที่แท้จริงนั้นสามารถน�าเสนอผ่านสภาวะนามธรรมทางรูปทรงเรขาคณิตได้ ซึ่ง Malevich เองเพิ่งค้นพบวิถี

ทางการแสดงออกทางศิลปะในแนวทางน้ีได้ไม่นานก่อนการปฏิวัติใหญ่ ค.ศ. 1917 

ทั้งน้ีต้องท�าความเข้าใจก่อนว่าบรรยากาศของศิลปะและวัฒนธรรมก่อนการปฏิวัตินั้น ประเทศ

รัสเซียมีความเคร่งครัดในชนบทจารีตทางศาสนาที่แตกต่างไปจากประเทศในยุโรปอื่น ๆ โดยรัสเซียมีความ

เชื่อศรัทธาต่อรูปเคารพ และภาพศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาสูงยิ่ง และรูป-ภาพเหล่านั้นได้จัดวางติดต้ังทุก ๆ บ้าน

ไม่เว้นตามตรอกซอกซอยหัวถนน เพื่อพิทักษ์คุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้า แต่หลังจากการปฏิวัติตุลาคม 1917 

แล้วรูป-ภาพอันเป็นที่เคารพ ศรัทธาเหล่านั้นถูกห้ามติดตั้งตามที่เคยปฏิบัติมา อันเป็นวิถีใหม่ของความเป็น

สหภาพสาธารณรัฐสงัคมนยิมโซเวยีต ทีล้่มล้างระบบความเชือ่ทางศาสนาและสถาบนัชัน้สงูของสงัคมออกไป

แนวคิดสลายความเช่ือและศรัทธารูปเคารพรวมถึงภาพศักดิ์สิทธิ์ที่จุดเชื้อไฟขึ้นมาท่ามกลาง 

การเปลีย่นผ่านยุคสมยันี ้ กลบัสอดรบักบัแนวคดิของ Kasimir Malevich ศิลปินหวัก้าวหน้าในช่วงน้ัน โดย

พืน้ฐานทางความคิดของ Malevich นั้นเขาท�างานร่วมกับกลุ่มละครเป็นนักเขียนเชิงทดลองที่ใช้กระบวนการ

เขียน ผสมผสานกับเสียงเพื่อสร้างความหมายใหม่ และเขาก็ต่อยอดการสร้างสรรค์มาสู่งานจิตรกรรมกับ 

รูปทรงเรขาคณิต โดยใช้ลักษณะการระบายด้วยน�้าหนักของสีเดียว

ภาพที่ 15.32 Black Square (1915)
ที่มา:  Kasimir Malevich สืบค้นจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Square_(painting)
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15-109การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานในแนวคิดสุพรีมาติสม์ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าจิตวิญญาณทางศิลปะมากกว่า

การตอบสนองต่อวิถีอุตสาหกรรม เสมือนหนึ่งเข้าไปแทนที่รูปเคารพและภาพศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่ถูกติด

ตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ เม่ือก่อนหน้านี้ การแสดงนิทรรศการศิลปะสุพรีมาติสม์คร้ังแรกเมื่อ ค.ศ. 1915 ที่กรุง

มอสโคว์ได้สร้างความตื่นตาให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่งและกลายเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อโลกศิลปะในช่วง

ทศวรรษ 1920-1930 ที่น�าแนวคิดการสร้างสรรค์จิตรกรรมในรูปทรงเรขาคณิต โดยเขียนด้วยน�้าหนักของ 

สีเดียวบนผืนผ้าใบ ทั้งนี้ Malevich เชื่อว่าพื้นที่ของรูปทรงบริสุทธิ์เหล่านี้เป็นพ้ืนที่ของอ�านาจอันลี้ลับที่เข้า

มาแทนท่ีสัญญะทางศาสนา ที่ขับเคล่ือนด้วยพลวัตนามธรรมทางรูปทรงเรขาคณิตด้วยค่าน�้าหนักของสีเดียว

และมวลของพื้นท่ี

ศิลปินที่เป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนศิลปะสุพรีมาติสม์ได้แก่ Kasimir Malevich (1978-1936) 

และ El Lissitzky (1890-1947)

คติคอนสตรัคติวิสม์ (Contructivism)
ความหมายของคอนสตรัคติวิสม์นิยามโดยศิลปินชาวรัสเซี่ยน Valadimir Tatlin (1885-1953) 

เมื่อ ค.ศ. 1912 โดยมีนัยหมายถึงผลงานประติมากรรมเชิงนามธรรม ในรูปทรงเรขาคณิตเป็นส่วนประกอบ

ส�าคัญ รวมท้ังใช้สื่อวัสดุร่วมสมัยเป็นสิ่งประกอบสร้าง เช่น เหล็ก อิฐ ปูนซีเมนท์ เพื่อสื่อถึงสภาวะร่องรอย

ของยุคสมัยนั้น ๆ แม้ว่าแนวคิดน้ีจะเติบโต พัฒนาในช่วงส้ัน ๆ หลังการปฏิวัติรัสเซีย 1917 แต่พลวัตของ

ประติมาแห่งโครงสร้างกลับเกิดผลสะเทือนอย่างใหญ่หลวงต่อวิถีสังคมนิยม ที่ท�าลายเส้นแบ่งสถานะของ

ศิลปะกับโลกอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยประติมาแห่งโครงสร้างที่ก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับการผลิต

สมัยใหม่

แต่ท่ีสุดแล้วศิลปะแนวทางนี้ก็ไม่ได้สอดคล้องกับอุดมการณ์ปฏิวัติ ที่ต้องการโฆษณาชวนเชื่อ

อุดมคติสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ให้กับสหภาพ และบรรดาศิลปินหัวก้าวหน้าเหล่าน้ีต้องอพยพย้ายถ่ินฐาน

ไปยุโรปตะวันตก พร้อมกับพัฒนาแนวคิด การสร้างสรรค์ไปสู่ระดับนานาชาติ กลายเป็นพลังให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในบริบทและรูปแบบของการออกแบบเครื่องใช้ไม้สอยและสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้าง เช่น 

สถาบัน Bauhaus ในประเทศเยอรมนี

ศิลปินกลุ่มคอนสตรัคติวิสม์ที่มีผลงานโดดเด่น เช่น Valadimir Tatlin (1885-1953) Aleksandr 

Rodchenko (1891-1956) Varvara Stepanova (1894-1958) Naum Gabo (1895-1946) Laszlo  

Moholy-Nagy (1895-1946)
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ภาพที่ 15.33 Model of monument III international (1919-1920)
ที่มา:  Valadimir Tatlin สืบค้นจาก https://www.wikiart.org/en/vladimir-tatlin/model-of-the-monument-iii-internation-

al-1920

คติเซอร์เรียลิสม์ (Surrealism)
Andre Breton กวีนักคิดชาวฝร่ังเศสได้สถาปนาแนวคิดเซอร์เรียลิสม์ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1924 อัน 

ต่อเน่ืองสบืสานมาจากแนวคดิศลิปะดาดา ค.ศ. 1918 โดยทีก่ลุม่เซอร์เรยีลสิม์ได้น�าแนวคิดจิตวทิยาวเิคราะห์

ของ Sigmund Freud และแนวคิด Marxism มาเป็นแนวทางในการท�างานมีเป้าหมายการสร้างสรรค์ใน

ลักษณะของความเป็นอิสระหรืออัตโนมัติ (automatic) ซึ่งหมายถึงการปรากฏข้ึนโดยตรงจากสภาวะ

จิตไร้ส�านึกปราศจากเหตุผล จริยธรรมหรือการตัดสินทางสุนทรียะ โดยที่ศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลิสม์ได้ท้าทาย

คติศิลปะแบบธรรมชาตินิยมและสัจนิยมว่าเป็นรากฐานแนวคิดของกระฏุมพีที่สร้างความสับสนให้กับความ

จริงแท้ด้วยวิถีของวัตถุ ท�าให้ชีวิตและศิลปะเปรียบเสมือนดั่งเฟอร์นิเจอร์สัปรังเค หยาบกระด้าง น่าเกลียด 

เกรอะกรัง

การน�าเสนอผลงานเซอร์เรยีลสิม์จงึเป็นการเปิดเผยก้นบึง้ของสภาวะจติไร้ส�านกึ จนิตภาพ ความฝัน 

ชีวอุปลักษณ์ ผสานกับการเผชิญชีวิตในวิถีประจ�าวันทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองแห่งยุคสมัย ที่จะท�าให้

มนุษย์มองเห็นตัวตนที่เหนือว่าความจริงท่ีด�ารงอยู่
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ภาพที่ 15.34 Attirement of the Bride (1940)
ที่มา: Max Ernst สืบค้นจาก http://www.max-ernst.com/attirement-of-the-bride.jsp#prettyPhoto

ศลิปินทีส่ร้างสรรค์ผลงานในแนวทางน้ี เช่น Max Ernst (1891-1976) Salvador Dali (1904-1989) 

Paul Klee (1879-1940) Frida Kahlo (1967-1954) Rene Magritte (1898-1967),Andre Masson 

(1896-1987) Joan Miro (1893-1983) Yves Tanguy (1900-1955)

คติแอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (Abstract Expressionism)
ความเคลื่อนไหวของศิลปะแนวคิดแอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์เกิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซ่ึงผลของสงครามนี่เองที่ศิลปินจากฝั่งยุโรปได้อพยพไปปักหลักอยู่

ที่กรุงนิวยอร์ก และได้พัฒนาแนวคิดทางศิลปะข้ึนมา จนเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่มีความ

เคลื่อนไหวทางศิลปะจากสหรัฐอเมริกาที่มีผลในระดับนานาชาติ โดยศิลปินผลัดถิ่นเหล่าน้ีพยายามสร้าง

แนวคิด อารมณ์ความเป็นสากล ผ่านงานศิลปะเชิงนามธรรมที่แฝงด้วยกระบวนการการเคลื่อนไหวทาง

ร่างกายระหว่างปฏิบัติการทางศิลปะ หรืออีกนัยหน่ึงเรียกว่า Action Painting 

ลักษณะของ Action Painting นั้นเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะปฏิบัติด้วยการแสดงอารมณ์ 

ความรู้สึกที่ฉับพลันพร้อมกับการสาดขว้าง ปาสีลงบนพื้นผ้าใบหรือระนาบรองรับขนาดใหญ่ เสมือนหน่ึง
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เป็นการกลับไปสู่สภาวะของการไร้ส�านึกที่ถูกท�าลายโดยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บรรดาศิลปินผลัดถิ่นจาก

ยุโรปต่างได้รับรู้ถึงประสบการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดี

แนวคิดส�าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปินได้มาจากแนวคิดของนักจิตวิทยา Carl Gustav Jung ซึ่งช้ีให้

เหน็ถงึความเป็นก�าพดืรากเหง้า การก่อเกดิของสัญลกัษณ์ทางอารมณ์และพฤตกิรรมการแสดงออกทีส่ามารถ

รับรู้ได้จากสภาวะของจิตใจและวัฒนธรรมของแต่ละคน โดยที่กลุ ่มศิลปินในแนวคิดนี้ต่างก็เชื่อว่า  

การแสดงออกผ่านการกระท�า โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะบนพื้นที่ขนาดใหญ่น้ันจะสามารถบรรลุ

จุดมุ่งหมายของตนได้ ซ่ึงทั้ง Action Painting และอีกกลุ่มหน่ึงคือ Color Field ต่างมุ่งหวังที่จะท�างานสู่

สัญลักษณ์และอารมณ์ความเป็นสากลให้ได้ ทั้งนี้ศิลปะแนวคิดแอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ต่างก็ได้รับ

การผลักดัน สนับสนุนทั้งจากรัฐและนักวิจารณ์ศิลปะในช่วงนั้นอย่างเต็มที่ นัยว่าเป็นแบบอย่างของศิลปะที่

แสดงถึงความอิสระและเสรีภาพทางอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด เพื่อส่งนัยถึงแนวคิดเสรี-

ประชาธิปไตยที่ก�าลังถูกปลุกเร้าขึ้นมาต่อกรกับวิถีของสังคมนิยม-คอมมิวนิสต์ ที่มีสหภาพสาธารณรัฐ

สังคมนิยมโซเวียตเป็นหลักใหญ่ในการสนับสนุนแนวคิดน้ีผ่านคติศิลปะโซเชียลิสต์ เรียลิสม์ (Socialist 

Realism-สัจนิยมแนวสังคมนิยม) ซึ่งสร้างผลงานลักษณะรูป/ภาพเหมือนจริงในบริบทของวีรบุรุษ-สตรี 

ชัยชนะ ศักดิ์ศรีของชนชั้นกรรมาชีพ-กรรมกร ชาวไร่ ชาวนา รวมไปถึงการกดขี่บีฑาจากชนชั้นกระฎุมพี  

เจ้าที่ดิน ความอดอยากข้นแค้น ความอยุติธรรม ที่ได้รับผลมาจากชนชั้นปกครอง

ศิลปินคนส�าคัญของกลุ่มแอบสแตรคท์ เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ เช่น Arshile Gorky (1904-1948) 

Willem De Kooning (1904-1997) Mark Rothko (1903-1970) Jackson Pollock (1912-1956) Frank 

Stella (1936)

ภาพที่ 15.35 Untitled (1949) 
ที่มา: Mark Rothko สืบค้นจาก http://www.mark-rothko.org/untitled-1949.jsp#prettyPhoto
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ภาพที่ 15.36 Rose for Stalin (1949) 
ที่มา:  Boris Ieremeevich Vladimirski ศิลปะแนวคิด Socialist Realism สืบค้นจาก https://theartstack.com/artist/boris-

vladimirski/roses-for-stalin-1949

แนวคิดโพสต์-โมเดิร์นนิสม์ (Post-Modernism)
ในทางศิลปะแนวคิดโพสต์โมเดิร์นนิสม์หรือหลังสมัยใหม่นั้นเป็นแนวคิดที่ต่อต้านแนวคิดโมเดิร์น-

นิสม์ (สมัยใหม่-Modernism) ซ่ึงมีอิทธิพลมาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายศตวรรษที่ 20 ใน

ขณะที่กระแสต่อต้านแนวคิดสมัยใหม่ (Modernism) ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 จนกระทั่งใน

ทศวรรษ 1970 ที่สถาปนิก นักวิจารณ์ Charles Alexander Jencks ได้วิจารณ์สถาปัตยกรรมที่ประสม 

ประสานระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่ในพ้ืนที่เดียวกันในลักษณะพันทาง ว่าเป็นงานโพสต์-โมเดิร์น หรือหลัง 

สมัยใหม่ 

ความเคลือ่นไหวทางศลิปะในช่วงเดียวกนักเ็กิดกระแสการสร้างผลงานในเชงิต่อต้านโครงสร้างสมัย

ใหม่ หันมาสนใจสัมพันธภาพในระนาบ โครงสร้างส่วนย่อยของสังคม วัฒนธรรมย่อย โดยเชื่อว่าไม่มีสังคม

ชั้นไหนหรือวัฒนธรรมระดับไหนมีความส�าคัญน้อยไปกว่ากัน รวมไปถึงการแสวงหาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  

กลุ่ม ชาติพันธุ์ เพศสภาวะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่า สุนทรียะของศิลปะนั้นไม่มีความเป็นสากลอีกต่อไป 

ศิลปะไม่ต้องการความสมบูรณ์ แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นและมีลักษณะช่ัวคราว
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ภาพที่ 15.37 ผลงาน: False Idol, 2008
ที่มา:  Damien Hirst สืบค้นจาก http://damienhirst.com/false-idol

การแสดงออกทางศิลปะภายใต้แนวคิดโพสต์-โมเดิร์นนิสม์ หรือศิลปะหลังสมัยใหม่น้ันเป็นการตั้ง

ค�าถามต่อผู้ที่ได้ร่วมรับรู้และได้ปฏิสัมพันธ์กับงานแสดง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและได้ท้าทาย

ต่อสถานภาพของผลงานนั้น ๆ ศิลปะในแนวคิดนี้จึงมีหลากหลายแนวทางและรูปแบบการน�าเสนอ ทั้งการ

ติดตั้งจัดวาง (Installation) ลักษณะพ้ืนที่เฉพาะ (Site-Specific) การน�าวัตถุ-วัสดุส�าเร็จรูปมาสร้าง

สถานภาพใหม่ ศิลปะสื่อการแสดงสด (Performance art) ประติมากรรมเสียง (Sound Sculpture) เป็นต้น 

ดังเช่น ผลงานของ Jeff Koons, Barbara Kruger, Georg Baselitz, Anselm Kiffer, Damien Hirst

 บทบาทและแนวคดินีย้งัเป็นปรากฏการณ์ส�าคญัของศลิปะร่วมสมยัทีเ่ปิดโอกาสให้ศลิปินได้ทดลอง

น�าเสนอบริบทรูปแบบใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่จ�าเป็นต้องพึ่งหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ ซึ่งผู้สร้างสรรค์ 

สามารถสถาปนาพื้นที่การแสดงของตนได้ทั้งในชุมชน หมู่บ้าน ลานเมือง เป็นต้น

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.3.3

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.3 เร่ืองที่ 15.3.3
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เรื่องที่ 15.3.4  ศลิปะสมัยใหม่และร่วมสมยัในประเทศไทยกบับรบิท

  ทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรม

ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย: ศิลปะกับกลไกอ�านาจรัฐ
ศิลปะในช่วงทศวรรษก่อนและหลัง พ.ศ. 2500 นั้นเป็นช่วงที่สยามก�าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปริมณฑล

ของความเป็นประเทศไทย การสร้างรฐัชาตใิหม่ ภายใต้ลทัธิทหารแบบฟาสซสิม์ ซ่ึงมีจอมพล ป. พิบลูสงคราม 

เป็นผู้น�าทัพ ได้ระดมสรรพก�าลังทุกมิติ เพื่อสร้างชาติไทยให้สมบูรณ์ ภายใต้กลไกต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ต�ารวจ 

พลเรือน ทหาร กลไกอ�านาจรัฐทุกรูปแบบ อันรวมไปถึงวิถีปฏิบัติทางศิลปวัฒนธรรม มาหล่อหลอมให้คน

ไทยภายใต้อ�านาจเผด็จการทางทหาร และเห็นดีเห็นงามกับประดิษฐกรรมใหม่ทางศิลปวัฒนธรรม แน่นอน

ว่าผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบกับประดิษฐกรรมทางศิลปวัฒนธรรมน้ันจ�าเป็นต้องเป็นผู้รอบรู้กลไกของอ�านาจ

ศิลปะบวกกับแนวคิด ความเชื่อ ประเพณีอย่างไทย ซึ่ง ศิลป์ พีระศรี หรือ คอร์ราโด เฟโรจี (Corrado 

Feroci) ประติมากร ชาวเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ที่รัฐบาลได้คัดเลือกมาเป็นช่างปั้นในกรมศิลปากร 

เพื่อสร้างอนุสาวรีย์บุคคลส�าคัญ ๆ ในยุคสร้างชาติและเป็นมือวางส�าหรับการสถาปนาแนวคิดและวิธีการ

ปฏิบัติ ตลอดจนการศึกษาศิลปะแบบแผนใหม่ในแนวคิดยุโรปให้กับรัฐไทยในขณะนั้น โดยมีสมเด็จฯ  

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ทรงเห็นชอบพร้อมทั้งพระยาอนุมานราชธน ช่วยเหลือสนับสนุน

ทางความคิด ทัศนะ มุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

ในขณะท่ีศิลปะ วัฒนธรรมในยุคสร้างชาติ (นิยม) บนวิถีของลัทธิทหารก�าลังเฟื่องฟูในฐานะท่ีเป็น

สิง่ใหม่หรอืแบบแผนใหม่ส�าหรับคนไทยจากทีไ่ม่มอีนสุาวรย์ีบคุคลส�าคญัหรอืประตมิากรรมรปูเคารพทีส่�าคญั 

ของชาติ แต่นับจากนี้ไปประชาคนไทยจักได้ใกล้ชิดเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินหรือบุคคลส�าคัญ ๆ ในต�านานจักยืน

ตระหง่านกลางลานบ้าน ลานเมืองได้เคารพสักการะอย่างไม่มีสิ่งขวางกั้นอีกต่อไป ศิลปะนามรูปเคารพ 

อนุสาวรีย์แห่งการสักการะแพร่กระจายไปทั่วอาณาจักร แผ่รัศมีวีรบุรุษ วีรสตรี อันเกรียงไกรให้ประชาชน

ได้เห็นและรับรู้บุญบารมี ผ่านผลงานศิลปะลงสู่ประชาชนนับได้ว่าได้ผลเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกันน้ันรัฐก็ได ้

ปูพรมทางการศึกษาศิลปะในแบบแผนใหม่ ซ่ึงไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ศลิปากรและโรงเรียนเพาะช่างขึน้มาเพือ่เป็นสถานศกึษาทางศลิปะในการฝึกฝนผูท้ีศ่กึษาออกมาเป็นช่างฝีมือ 

ซึ่งระบอบการศึกษาในแบบแผนหลักวิชาการและการช่างนี้ได้ฝังรากลึกทั้งแนวคิด ความเชื่อมาจนทุกวันนี้

นอกเหนอืจากการทีร่ฐัได้สถาปนาความเป็นสถาบนัให้กบัศลิปะแล้ว เช่น กรมศลิปากร มหาวทิยาลยั

ศิลปากร โรงเรียนเพาะช่าง กระทรวงวัฒนธรรม กลไกเหล่าน้ียังได้ผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับศิลปะออกมาเพื่อ

เผยแพร่สู่สาธารณชน แม้ว่าจะอยู่ในแวดวงแคบ ๆ ส�าหรับผู้ที่ศึกษาศิลปะก็ตาม แต่จะเห็นว่านับตั้งแต่

ทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา ทั้งพระยาอนุมานราชธน และศิลป์ พีระศรี ได้แปลต�ารา เขียนบทความ ผลิต

เอกสารเกี่ยวกับศิลปะออกมาอย่างต่อเน่ือง เช่น หนังสือศิลปะสงเคราะห์ ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2500 เขียนโดย 
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ศิลป์ พีระศรี แปลโดยพระยาอนุมานราชธน อันเป็นความริเร่ิมและอนุเคราะห์ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็นคัมภีร์อันส�าคัญกับวงการศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย นอกจากน้ัน 

พระยาอนุมานราชธนยังได้เขียนบทความเกี่ยวกับศิลปะควบคู่กับ ศิลป์ พีระศรี มาตั้งแต่ทศวรรษ 2490  

จะเห็นว่าการปูพรมองค์ความรู้ศิลปะสมัยใหม่ในยุโรปอันเป็นต้นก�าเนิดแนวคิดที่ผลิตออกมาจากแนวคิด 

นักปรัชญา ศิลปินที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกลไกของรัฐ แต่ส�าหรับประเทศไทยแล้วรัฐจะเป็นผู้ควบคุมความเป็น

สมัยใหม่ในศิลปะทุกแขนง

การก้าวกระโดดเข้าสู่แบบอย่าง (style) ของศิลปะสมัยใหม่จากยุโรป หรือตะวันตกอย่างฉับพลัน

อันเกิดจากทัศนะความชอบของชนชั้นน�า และผู้น�าของประเทศไทย ตั้งแต่ทศวรรษ 2480 เป็นต้นมาน้ัน 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะในประเทศไทยอย่างขนานใหญ่ ทั้ง ๆ ที่แนวคิดหรือบริบททางศิลปะ

สมัยใหม่นั้นยังไม่เป็นที่รู้จักส�าหรับประชาชนชาวไทยด้วยซ�้า จะรู้กันก็แต่เฉพาะชนช้ันน�าและระดับผู้น�า

ประเทศเท่านั้น ประชาชนทั่ว ๆ ไป จะรับรู้ก็เพียงแต่ รูปประติมากรรมแห่งความเคารพ หรือบูชา หาได้เป็น

ผลงานศิลปะเพ่ือเสพชมให้บรรเจิดทางสุนทรียะ รสนิยมแต่อย่างใดไม่ 

ต่อมาเม่ือมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นใน พ.ศ. 2486 อันเป็นความเห็นชอบของท่านผู้น�า 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ซึ่งชื่นชอบแนวคิดชาตินิยมตามอิทธิพลของนาซีท่ีมีฮิตเลอร์เป็นผู้น�าประเทศ

เยอรมนี หรือแนวคิดแบบฟาสซิสต์ ของมุโสลินี ประเทศอิตาลี หรือแม้กระทั่งญ่ีปุ่น ท่ีมีก�าลังอ�านาจเหนือ 

บูรพาทิศ ในช่วงนั้น ได้สร้างความฮึกเหิมในการสร้างชาติด้วยแนวคิดชาตินิยมในยุคของการเปลี่ยนผ่าน จึง

ท�าให้จอมพล ป. พบิลูสงคราม ได้ระดมสรรพก�าลงัทกุ ๆ ด้าน เพือ่โฆษณาชวนเชือ่ให้ผูค้นทัว่ดนิแดนมคีวาม

รู้สึก นึกคิด อุดมการณ์รักชาติอันเดียวกัน อย่างน้อยก็มีหลวงวิจิตรวาทการ นักวัฒนธรรมชาตินิยมเป็น

ขุนพลคู่กาย ซึ่งได้ประดิษฐ์สร้าง สถาปนาชุดความรู้ ความคิด ทางวัฒนธรรมผ่านงานเขียน บทประพันธ์

ชนิดต่าง ๆ ส่วนทางด้านศิลปะนั้นเล่าก็โปรยผ่านผลงานในแบบอย่างศิลปะสมัยใหม่ออกมาพร้อมกับ

บทความ ต�าราทางศิลปะให้ผู้ที่ศึกษาได้ซึมซับเรียนรู้ขนบแนวคิดทางศิลปะแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

ในประเทศไทยได้รับรู้ในฐานะ ศิลปะสมัยใหม่ (Modern art)
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15-117การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ภาพที่ 15.38 อาจารย์ศิลป์ พีระศรี
ที่มา: http://fabio-ilmiodiario.blogspot.com/2011/10/corrado-feroci.html

ศิลปะสมัยใหม่
แบบอย่างไหนถึงจะสอดคล้องกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงผ่านทางการเมืองวัฒนธรรม แบบ

ชาตินิยมในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม แน่นอนว่าชนชั้นน�าของประเทศ คงจะไม่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย

ศิลปากรที่เพิ่งเห็นชอบให้สถาปนาขึ้น มาสร้างสรรค์ต่อผลงานที่ไม่ตอบสนองต่อแนวทางศิลปะแบบชาตินิยม

อย่างแน่นอน จึงไม่แปลกท่ีผลผลิตทางศิลปะจากสถาบันศิลปะสมัยใหม่ของไทย ได้ด�าเนินตอบสนองต่อ

กลไกของรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าแนวคิดของลัทธิสมัยใหม่ (Modernism) จะเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวคิด

ชาตินิยมก็ตาม แต่สถาบันแห่งนี้ก็ไม่ได้ด�าเนินการเรียนการสอนตามแนวคิดศิลปะแบบก้าวหน้า (avant- 

garde) ดงัทีเ่กิดขึน้ในยโุรปช่วงนัน้ แต่กลบัมาเน้นการเรยีนการสอนตามหลกัวชิาการศิลปะ (Academic art) 

ที่เน้นทักษะทางช่าง องค์ประกอบศิลป์ หลักการกายวิภาค ภาพเหมือน ภาพทิวทัศน์ เป็นต้น ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะ

ให้บรรดาผู้ส�าเร็จการศึกษาออกมาเสริมสร้างผลงานศิลปะให้กับความเป็นชาติที่เพิ่งสถาปนาและต้องการ

ภาพประติมากรรม อนุสาวรีย์ เพื่อติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นวีรบุรุษ วีรสตรี 

ที่ได้กอบกู้และได้สร้างชาติไทยข้ึนมา ซึ่งแนวคิดเช่นน้ีได้ด�าเนินรอยตามวิถีทางของมุโสลินี (Mussolini) 

ผู้น�าเผด็จการ Fascist ประเทศอิตาลี ที่เชื่อมประสานกับแนวคิดศิลปินกลุ่มก้าวหน้า กับแนวคิดชาตินิยม

ออกมาในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม เพื่อสนองต่อกลไกของรัฐ และอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ก็หนีไม่พ้นจาก 

วิถีความคิดของผู้น�าอิตาลียุคนั้น ที่สอดประสานกับแนวคิดของท่านผู้น�าชาตินิยมของไทยยุคเปลี่ยนผ่าน 

เช่นกัน
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มรดกแนวคิดชาตินิยมทางศิลปะภายใต้แนวคิดความเชื่อแบบไทย ๆ ผสมกับอคติศิลปะสัจนิยม 

(Realism) แบบยุโรป โดยเฉพาะจากอิตาลี ซ่ึงเป็นพื้นเพเดิมของผู้สถาปนาสถาบันศิลปะสมัยใหม่ใน

ประเทศไทยนั้น ทั้งสองแนวคิดนี้ผสมผสานสอดคล้องกันอย่างดีย่ิง ที่จะเสกสรรปั้นแต่งวาทกรรมการสร้าง

ชาติผ่านผลงานศิลปะที่ตกทอดมาจนถึงทุกวันน้ี ดังจะปรากฏให้เห็นงานศิลปะของประชาชนนั้นได้ถูก 

ลดทอนลงไปเหลือเพียงงานหัตถกรรม ที่ไม่จ�าเป็นต้องเทียบช้ันกับงานศิลปะที่ผลิตออกมาจากสถาบัน 

ชั้นน�าทางศิลปะ

เมือ่วถีิทางศลิปะของประชาชนถกูปิดกัน้พ้ืนทีเ่ฉพาะของตวัเอง เช่น ในหมูบ้่าน ลานวดั หรือครวัเรอืน 

แม้ว่ามันจะถูกเรียกว่าเครื่องใช้ไม้สอย หรือวัตถุประกอบพิธีกรรม แต่สิ่งเหล่านี้มันคือผลงานทางศิลปะที่

สร้างสรรค์ออกมาตามวิถีวัฒนธรรมของประชาชนที่สะท้อนบริบท เรื่องราวของประชาชนได้อย่างดียิ่งกว่า

ศิลปะท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจและค�าส่ังแห่งรัฐ รวมท้ังทัศนศิลป์ที่อยู่ภายใต้ขนบแนวคิดของชนชั้นน�า เพ่ือรับใช้

อุดมการณ์ชาติและสถาบันหลักในประเทศ ดังที่ กษมาพร แสงสุระธรรม71 ซึ่งสรุปได้ว่าผลของการปฏิวัติ 

พ.ศ. 2476 โดยมีหลวงวิจิตรวาทการ เป็นอธิบดีกรมศิลปากร ผู้ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อการผลักดันแนวคิด

เรื่องความเป็นไทยในศิลปะ นอกจากนั้นหลวงวิจิตรวาทการ และจอมพล ป. พิบูลสงครามยังเป็น 

ผู้เสนอแนวคิดเร่ืองการสร้างชาติที่เข้มแข็งโดยกองทัพไทยหรือ “อุดมการณ์ทหารชาตินิยม” ซึ่งเป็นแนวคิด

ที่พัฒนามาจากขบวนการฟาสซิสต์ในยุโรปและญ่ีปุ่น

ในความคดิเรือ่ง “ความเป็นไทย” นัน้ได้สบืทอดความรุ่งเรอืงในศิลปะไทย เพือ่ให้คนไทยภาคภูมิใจ

ใน “รัฐชาติไทย” ของตน ตามแนวคิดของรัชกาลที่ 6 ผ่านการสร้างละครประวัติศาสตร์ เช่น เรื่องน่านเจ้า 

เลือดสุพรรณ รวมทั้งเพลงปลุกใจ เช่น เพลงต้นตระกูลไทย ตื่นเถิดชาวไทย ที่ล้วนแสดงถึงอุดมการณ์เรื่อง

น�าประเทศเข้มแขง็ จากผลพวงแนวคดิชาตนิยิมไทยในรปูแบบนีจ้งึมกีารสร้างและสถาปนาพระบรมรูปรชักาล

ที่ 6 (สวนลุมพินี) เป็นต้น การสนับสนุนนโยบายด้านศิลปะจากรัฐน้ันยังมีการยกระดับระบบการศึกษาศิลปะ

ให้ทัดเทียมจากต่างประเทศอีกด้วย โดยมีการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรข้ึนมาใน พ.ศ. 2486 เพื่อผลิต

ศิลปินมาท�างานในกรมศิลปากรแทนชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานในไทยและเพื่อสร้างรัฐสมัยใหม่ตามนโยบาย

ของรัฐ ผ่านศิลปะที่มีลักษณะของการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐ (Propaganda Art) รูปแบบของการท�างาน

ศลิปะ จงึมลีกัษณะเหมอืนจรงิ ถ้าเป็นรปูคนกจ็ะมร่ีางกายก�าย�า ขงึขัง และยังเป็นการป้ันรูปคนธรรมดาสามัญ

ทัว่ไป ต่างจากขนบการป้ันแบบประเพณีทีมั่กป้ันรปูเทพ เทวดา หรอืชนชัน้น�าเช่น อนสุาวรย์ีเท้าสรุนาร ี(2477) 

อันเป็นความพยายามท�าลายความชอบธรรมทางการเมืองของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ผ่านการท�าลาย

สัญลักษณ์ทางการเมืองท่ีสะท้อนลักษณะฐานานุศักดิ์ต่าง ๆ ลง

ในช่วงทศวรรษที่ 2500 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีการสนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยน�า

มาสู ่การขยายตัวของโลกศิลปะไทยสมัยใหม่อย่างมาก มีชาวต่างชาติได้ซื้องานโดยเฉพาะภาพชนบท  

ภาพวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ เรือ่งราวทางพทุธศาสนา และในขณะเดยีวกนัในสมยัจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต์  

 

 
71  กษมาพร แสงสุระธรรม. (2535). บทความในหนังสือ วิธีวิทยารื้อสร้างอัตลักษณ์. สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บ.ก.). (255). 

โครงการตัวตนคนยองกับท้องถิ่นล้านนา: สื่อกับการเมืองอัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ กรุงเทพฯ. 
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15-119การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ก็ได้มีการฟื้นฟูระบบกษัตริย์และส่งเสริมบทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของชาติ สนับสนุนให้

ฟื้นฟูพระราชพิธีต่าง ๆ และศิลปกรรมกลายเป็นส่วนหน่ึงของการกระจายภาพของกษัตริย์ด้วยเช่นกัน

ช่วงทศวรรษที่ 2510 ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นผู้น�ารัฐบาล บรรยากาศทางการ

เมืองยังอยู่ภายใต้การปกครองแนวคิดชาตินิยมอย่างเหนียวแน่น ประกอบกับความหวาดกลัวต่อภัย

คอมมิวนิสต์ที่ก�าลังคุมคามเข้ามาในภูมิภาคนี้อย่างรอบด้าน ในขณะเดียวกันแนวคิดเสรีนิยมจากตะวันตก

ได้ส่งผลให้นิสิต นักศึกษา ประชาชนได้ลุกขึ้นมาประท้วงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง 

จนน�าไปสู่

เหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในเดือนตุลาคม 2516 และหลังจากนั้น 3 ปี ก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2519 ทั้งสองเหตุการณ์นี้ได้ท�าให้บรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียด

ได้ผ่อนคลายจากความเป็นชาตนิยิมลงไป และท�าให้บรรดาศลิปินในช่วงนัน้ได้แสดงเนือ้หา แนวคดิทางศลิปะ

ที่สะท้อนเรื่องราวของผู้ยากไร้ในสังคม ที่เรียกว่า ศิลปะเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นแนวคิดในหนังสือ “ศิลปะเพื่อ 

ชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” ของจิตร ภูมิศักดิ์72 ดั่งนิยามที่ว่า ศิลปะเพื่อประชาชน คือศิลปะที่ซ่ือสัตย์ต่อ

สภาพความเป็นจริงแห่งชีวิตของมวลชนผู้ทุกข์ทรมานในสังคมอันอยุติธรรม

แนวคิดในหนังสือเล่มนี้ได้ส่งผลต่อการสร้างงานและแนวคิดให้กับกลุ่มศิลปิน และศิลปินที่มีความ

สนใจแนวทางศิลปะเพื่อชีวิตจ�านวนมาก จนกลายเป็นกระแสศิลปะส�าคัญของการเคลื่อนไหวในช่วงดังกล่าว 

เช่น ศิลปินกลุ่มธรรม (2514) น�าโดยประเทือง เอมเจริญ ศิลปินกลุ่มกังหัน (2521) ศิลปินกลุ่มอีสาน (2526) 

รวมท้ังศิลปินอิสระ เช่น โชคชัย ตักโพธิ์ ธรรมศักดิ์ บุญเชิด สุขสันต์ เหมือนนิรุทธิ์ จ่าง แซ่ตั้ง นอกจากนั้น

ยังมีหอศิลป์ พีระศรี เปิดตัวข้ึนมาใน พ.ศ. 2517 ที่ซอยอรรถประสิทธ์ิ สาธรใต้ กรุงเทพฯ พื้นที่แสดงศิลปะ

แห่งนี้ เป็นพ้ืนที่ส�าคัญต่อการแสดงผลงานศิลปะในช่วงนั้น ที่เปิดกว้างให้ศิลปินได้น�าเสนอผลงานของตนใน

หลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ แม้จะมีความผันผวนทางการเมืองก็ตาม ดังเช่น การแสดงผลงานของกลุ่ม

ธรรม น�าโดย ประเทือง เอมเจริญ วิโรจน์ นุ้ยบุตร สันติ อิศโรวุธกุล ธรรมศักดิ์ บุญเชิด นิติ วัตยา ด�ารง 

วงศ์อุปราช จุมพล อภิสุข จ่างแซ่ตั้ง อภินัน โปษยานนท์ และจนสุดท้าย หอศิลป์ พีระศรี ก็ต้องปิดตัวลง 

เมื่อ พ.ศ. 2531 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหลบ่าเข้ามา

กล่าวในบรบิทและรปูแบบของศลิปะทีเ่กดิขึน้ในช่วงหลงัเหตกุารณ์มหาวปิโยคกลางมหานครทัง้สอง

เหตุการณ์นั้นจะเห็นว่า แวดวงวิชาการศิลปะจากสถาบันต่าง ๆ ได้ตื่นตัวอย่างมากกับกระแสแนวความคิด

สัจนิยม (realism) และสังคมสัจนิยม (social realism) ซึ่งแนวคิดทางศิลปะเหล่านี้ได้ไหลรวมพร้อม ๆ กับ

แนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อันเป็นแนวคิดเสรีนิยม ประชาธิปไตย สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ 

ที่ก�าลังแพร่หลายอยู่ในแวดวงวิชาการของไทยในยุคนั้นพร้อม ๆ กันนั้น ผลงานหนังสือ วรรณกรรมของ 

จิตร ภูมิศักดิ์ รวมทั้งผลงานของนักคิด นักเขียน และนักปฏิวัติคนรุ่นใหม่ ก็เร่ิมทยอยออกเผยแพร่สู่สายตา 

การรับรู้ของคนหนุ่มสาว ที่ค้นหาสัจจะชีวิต ในยุคท่ีการขับเคี่ยวทางความคิดแบบสังคมนิยม กับทุนนิยม 

ก�าลังเปิดเวทีสัปยุทธกันอย่างเอาเป็นเอาตาย อันเป็นที่มาของฝ่ายซ้าย และฝ่ายขวา และพัฒนามาเป็นการ

เล่นสัญญะเสื้อเหลือ-แดง ในช่วงต้นทศวรรษ 2550

72 ทีปกร (นามแฝง). (2515). ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพ่ือประชาชน. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์หนังสือ. น. 220. 
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15-120 การวิเคราะห์การเมือง

เวทีทางความคิด และการแสดงออกทางศิลปะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน

สะท้อนวิถีชีวิตของชาวนา กรรมกร ผู้ยากไร้ และการต่อสู้กับอ�านาจเผด็จการ ได้แพร่หลายขยายวงกว้าง

ออกไปทกุภมูภิาครวมทัง้มีการต้ังกลุม่ชมรมขึน้มากมาย เพือ่รองรบัแนวคิด และกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม

ของตน ประหนึ่งว่า เป็นสนามรบแห่งการปะทะความคิดและรูปแบบศิลปะเพื่อชีวิต เพื่อประชาชน กับศิลปะ

เพื่อศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธรรม (2552) กลุ่ม white (2524) กลุ่มศิลปินไทย (2523) กลุ่มลานนา (2521) 

กลุ่มกังหัน (2521) กลุ่มอีสาน (2526) กลุ่มตะวันตก (2526) ฯลฯ ซ่ึงกลุ่มก้อนทางศิลปะเหล่านี้ล้วนแต่เป็น

ผลพวงที่เกิดขึ้นจากกระแสความคิด ทัศนะที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม การเมืองที่ก�าลังขับเคี่ยวขันเกลียวกัน

อยู่ในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เดือนตุลาคมทศวรรษ 2510 ได้ไม่นาน

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ศิลปินผลิบานขึ้นมา ก็ด้วยเหตุที่สังคมมีประชาธิปไตย ผู้คนในสังคมมีสิทธิ 

เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด ทัศนะการเมืองสามารถวิพากษ์วิจารณ์ความไม่ชอบธรรมทางสังคม 

ผู้ยากไร้ได้ลืมตาอ้าปากแสดงความเป็นตัวตนในสังคมมากกว่าสังคมที่มีการปกครองแบบเผด็จการทหาร ซึ่ง

การแสดงออกตามสิทธิพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยนั้น ผู้คนสามารถสะท้อนบริบท เร่ืองราวของตน ผ่าน

เครื่องมือกลไกต่าง ๆ เพื่อที่จะส่งสื่อให้ผู้คนในระดับสังคมต่าง ๆ ได้รับรู้เข้าใจ และตระหนักถึงความเป็น

คนในสังคมมากข้ึน

ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ใช่ว่าจะเป็นไปอย่างโดด ๆ ปัจจัย

ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรืออเมริกา ก็ส่งผลต่อความคิดของศิลปินไทยที่สามารถเรียนรู้สื่อสารกันได ้

ทั่วโลก กล่าวคือ ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ นั้น 

กระแสของนกัศกึษาประชาชนทัว่โลก กก็�าลงัปะท ุการประท้วงสงครามจากมหาอ�านาจทีค่กุคามไปทัว่ภมูภิาค

ของโลก เช่นเดียวกับศิลปะแนวคิดใหม่ ๆ ก็ถูกคิดค้น ทดลองออกไปสู่สาธารณะ เพื่อร่วมขบวนกับพลังทาง

สังคม ไม่ว่าจะเป็น Conceptual Art, Happening Art, Performance Art, Video art, New painting, 

Installation Social Realism ฯลฯ ก็ก�าลังแพร่หลาย เข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิด การทดลอง สร้างสรรค์ 

ในสถาบันการศึกษาศิลปะของไทยอย่างคึกคัก ศิลปินที่ได้ไปศึกษาจากยุโรป หรืออเมริกาต่างก็น�าแนวคิด

ขนบใหม่ ๆ มาเปิดพ้ืนที่การแสดงให้ผู้คนในแวดวงศิลปะ และประชาชนผู้สนใจได้รับรสสุนทรีย์ศิลปะแบบ

ใหม่ ๆ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่การเรียนรู้ ทดลอง วิพากษ์วิจารณ์สังคมวัฒนธรรม ผ่านผลงานศิลปะของตัวเอง 

ท้าทายกฎเกณฑ์ หลักการเก่า ๆ ที่ยึดถือกันมานานหลายทศวรรษ

จะเห็นว่าช่วงทศวรรษ 2520 เป็นต้นมา ศิลปินคลื่นลูกใหม่ได้ซึมซับต่อยอด สืบทอดแนวความคิด 

คตินิยมจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในและนอกประเทศ ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อ

สาธารณะชน ทั้งรูปแบบ แนวคิด เนื้อหาใหม่ ๆ เช่น ผลงานของ กมล ทัศนาญชลี, ลาวัลย์ อุปอินทร์, วิโชค 

มกุดามน,ี มณเฑยีร บญุมา, ปัญญา วจินิธนสาร, เฉลมิชัย โฆษติพพิฒัน์, จมุพล อภิสขุ, อภินันท์ โปษยานนท์, 

กมล เผ่าสวัสดิ์, อารยา ราษฏร์จ�าเริญสุข, กัญญา เจริญศุภกุล, วสันต์ สิทธิเขต ฯลฯ นอกเหนือจาก 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ในส่วนของการศึกษาศิลปะก็เริ่มได้คลี่คลายปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ทาง 

การศึกษาศิลปะที่แตกต่างไปจากแนวคิดศิลปะหลักวิชาเดิม ๆ ไปสู่แนวทางการศึกษาศิลปะเชิงสังคม ชุมชน 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น
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15-121การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

กล่าวคือในช่วงทศวรรษที่ 2520 ซึ่งบรรยากาศทางการเมืองแบบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” โดยใน 

พ.ศ. 2523 รัฐบาลน�าโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ประกาศนโยบาย “66/23” ที่เปิดโอกาสให้นิสิต 

นักศึกษา และประชาชนที่ไปร่วมแนวทางกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้กลับเข้ามาอยู่ร่วมกับ

สังคมตามปกติ และแนวทางศิลปะเพ่ือชีวิตก็ยังมีบทบาทความเคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกันการ 

กระจายการศึกษาศิลปะในระดับอุดมศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ก็เริ่มเพ่ิมมากขึ้นช่วงนี้ เช่น คณะวิจิตรศิลป ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 2526 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2536 รวมทั้ง

ส่วนกลางก็เพิ่มขึ้นทั้งรัฐและเอกชน เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2526 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2536 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รังสิต พ.ศ. 2529 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2536 ซ่ึงเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางศิลปะ

ที่หลากหลายขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่กว้างขึ้น ในอดีตนั้นการศึกษาศิลปะใน

ระดับอุดมศึกษาก็มีเพียงแห่งเดียวคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่สถาปนามาตั้งแต่ พ.ศ. 2486

ภาพที่ 15.39 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ที่มา: https://tiewpakklang.com/1509
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15-122 การวิเคราะห์การเมือง

ภาพที่ 15.40 หนังสือศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน, จิตร ภูมิศักดิ์
ที่มา: https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dingtech&month=28-03-2012&group=15&gblog=10

 http://isaanrecord.com/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A33/

ภาพที่ 15.41 ผลงานประเทือง เอมเจริญ “ธรรม-อธรรม” (2516-2517)
ที่มา: http://www.manager.co.th/Celebonline/ViewNews.aspx?NewsID=9550000117098
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15-123การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ภาพที่ 15.42 ผลงานจ่าง แซ่ตั้ง (รูปเหมือนตัวเอง)
ที่มา: http://www.rama9art.org/artisan/6decade/work/workdec3_05.html

ภาพที่ 15.43 มูลนิธิที่นา (Land Foundation) กิจกรรมเกี่ยวข้าวและฟัดข้าว
ที่มา: http://www.thelandfoundation.org/single-post/2007/11/23/กิจกรรมเกี่ยวข้าวและฟัดข้าว
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15-124 การวิเคราะห์การเมือง

ภาพที่ 15.44 รูปเทศกาลศิลปะ Asiatopia
ที่มา: http://www.bacc.or.th/event/ASIATOPIA-172015-International-Performance-Art-Festival.html

ศิลปะเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคม: ศิลปะสู่สาธารณะครั้งแรกในประเทศไทย
“ศิลปะเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคม ครั้งที่ 1” (Chiang Mai Social Installation 1) โดยก�าหนด

สถานที่จัดและแสดงผลงานที่ “วัดและสุสาน” โดยเห็นว่ากิจกรรมทางศิลปะของปัจจุบันควรเริ่มต้นรากฐาน

และสิ่งแวดล้อมของศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และในครั้งที่ 2 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2536–19 

กุมภาพันธ์ 2537 ภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ศิลปะในพื้นที่เฉพาะเรียกว่า “ศิลปะเทศกาล วัด สุสาน บ้าน 

อาคาร ถนน สะพาน แม่น�้าล�าคลอง พื้นที่ว่าง ครั้งที่ 2” เหตุที่ขยายพื้นที่ในการจัดแสดงและแสดงความเป็น

ศิลปะให้มากข้ึนก็เพราะว่า “เป็นอีกก้าวหน่ึงของความพยายามที่จะสร้างกิจกรรมทางศิลปะภายในพื้นที่ที่มี

ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น สังคมจะถูกเปลี่ยนบทบาทไปสู่ “ศิลปวัตถุ” การมีส่วนร่วมจากมหาชนมากขึ้น” 

(ค�าประกาศฯ ในงานเปิดเชียงใหม่จัดวางสังคมครั้งที่ 2, 2536) และงานศิลปะเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคม

ก็เร่ิมคึกคัก สนุกสนาน รื่นรมย์ และรื่นเริง เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ทุกครั้ง จนค่อย ๆ เลื่อนลางจางหายไป  

หลังจากพุ่งสู่จุดสูงสุดครั้งที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2538–กุมภาพันธ์ 2539 ที่ส�าคัญมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 

(Midnight University) ก็เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคมนั่นเอง 

ด้วยเหตุแห่งศิลปะเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคม ได้เปิดพื้นที่ศิลปะขึ้นทุกหนทุกแห่งในเชียงใหม่

นี่เอง เท่ากับได้เปิดโอกาสให้ศิลปิน นักทดลองจากทุกส�านักศิลปะได้มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานขึ้นตามพื้นที่

ต่าง ๆ และเท่ากับเป็นการทลายก�าแพงแห่งหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงงานที่เคยถูกปิดไว้ได้เผยตัวตน
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15-125การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ออกมาในศิลปะเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคมนั้น เราจะได้เห็น รู้ลิ้มชิมรสด้วยประสาทสัมผัสทุกส่วน และ

แน่นอนว่าสถานะของศิลปวัตถุที่น�ามาจัดแสดงในเทศกาลนั้น ก็มีวางอยู่บนระนาบเดียวกันไม่ว่าใครก็คือ 

ผูส้ร้างกจิกรรมทางศลิปะและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกบัวถิชีวีติความเป็นอยูอ่ย่างชัดเจน พืน้ทีข่องศลิปะเทศกาล

เชียงใหม่จัดวางสังคมนั้น จะเห็นบรรยากาศลานบ้านชานเรือนของการแสดงศิลปะเป็นไปอย่างคึกคัก ด�าเนิน

ไปอย่างไร้กาลเวลา และได้สร้างผลิตผลทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งคนท�างานทางศิลปะใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น

มากมาย มหาวทิยาลัยเทีย่งคืนกเ็กดิขึน้จากผลผลติทางศลิปะเทศกาลฯ และด�าเนนิมาจนถงึทกุวันนี ้วนัแรก ๆ 

ของการก่อเกิดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ผู้ที่มาร่วมวงสนทนาแสวงหามวลมิตร ถกถามสารทุกข์สุกดิบกันนั้น 

อาศัยลานประตูท่าแพเป็นที่น่ังล้อมวงแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมองซึ่งกันและกัน หลากอาชีพทั้งครูบาอาจารย์ 

ศิลปิน คนบ้า โสเภณี ฯลฯ และยังไม่มี website ดังทุกวันนี้

ศิลปะเทศกาลเชียงใหม่จัดวางสังคม ไม่เพียงแต่สร้างผลผลิตทางเลือกให้กับความรู้ในมิติต่าง ๆ 

ทางศิลปวัฒนธรรมแล้ว มันยังเป็นพื้นที่ของการพบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ ท�าความรู้จัก คุ้นเคย ทดลองให้

กับผู้คนในแวดวงศิลปะและสาขาอื่น ๆ อย่างมากมาย ส�าหรับนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ก็ได้ทดลองพลังทางความ

คิด สร้างสรรค์ผลงานในเชิงปฏิสัมพันธ์กับชุมชนสิ่งแวดล้อม หรือฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวณิช ศิลปินเป็นท่ีรู้จักกัน

อย่างกว้างขวางทั้งในอเมริกาและยุโรป ก็ได้มาเปิดเผยตัวตนให้ผู้คนในแวดวงศิลปะรู้จัก และเริ่มคุ้นชินกับ

แนวคิดสุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาในชุด ก๋วยเตี๋ยวและผัดไทย ให้ผู้คนได้

ร่วมลิ้มชิมรสอาหารอย่างเอร็ดอร่อย หรือมณเฑียร บุญมา ศิลปินผู้บุกเบิกศิลปะเชิงติดตั้งจัดวางในบริบท

ของวิถีท้องถ่ิน กล่ินอายชุมชนก็เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์แนวคิดส�าคัญในครั้งนี้ด้วย

ศิลปะกับกระแสโลกาภิวัตน์
บรรยากาศของการขับเคลื่อนทางศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 2530 น้ันใช่ว่าจะคึกคักเฉพาะที่จังหวัด

เชียงใหม่เท่านั้น ในระนาบพ้ืนที่อื่น ๆ ก็ขับขานบรรเลงเพลงศิลป์ในรูปแบบและเนื้อหาใหม่ ๆ เช่นเดียวกัน

เพียงแต่เป็นการก่อเกิดขึ้นของปัจเจกศิลปิน ไม่ได้ด�าเนินการไปในลักษณะของเทศกาลศิลปะอย่างเช่นที่

ก�าเนิดขึ้นที่เชียงใหม่ ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้อุณหภูมิของการขับเคลื่อนทางศิลปะก�าลังคึกคักเบ่งบานขึ้นในช่วง

ทศวรรษนี้ สาเหตุหนึ่งก็มาจากกระแสเศรษฐกิจยุคฟองสบู่บวกกับกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่าง ๆ ไหลทะลัก

ท่วมท้นทั้งแผ่นดิน จนเป็นเหตุให้เกิดการเติบโต ผลิดอกออกผลทางศิลปะควบขับไปกับกระแสความ

เคลื่อนไหวของศิลปะโลกด้วยซึ่งไม่แปลกที่พวกเราจะได้เห็นผลงานศิลปะในแนวคิดรูปลักษณ์ใหม่ ๆ เกิด

ขึ้นไม่ว่าจะเป็น Installation, Performance, Video ฯลฯ รวมทั้งศิลปินที่ใช้สื่อผลงานทางศิลปะสะท้อน

เนือ้หา เรือ่งราว เสยีดส ีวพิากษ์วจิารณ์สงัคม การเมอืง วฒันธรรม อย่างเปิดเผยและเปิดกว้างมากขึน้ เป็นต้น

ว่าผลงานของศิลปินกลุ่มอุกาบาต (2535) หรือผลงานของประสงค์ ลือเมือง ปรทรรศ์ หุตางกูร ศุภชัย  

ศาสตร์สาระ โฆษิต จันทรทิพย์ ชาติชาย ปุยเปีย ฯลฯ เช่นเดียวกันกับที่บทบาทของศิลปินหญิงก็เดินเคียง

คู่ขึ้นมาให้พื้นที่การแสดงอย่างมากมาย ในนามการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินหญิงล้วน ๆ ภายใต้ชื่อ 

Womenifesto ท่ีเป็นการรวมกลุ่มศิลปินหญิงเพ่ือน�าผลงานมาแสดงให้เห็นตัวตน สัจจะประกาศของความ

เป็นผู้หญิงผ่านผลงานศิลปะ ดังเช่นผลงานของ นิตยา เอื้ออารีวรกุล จิตติมา ผลเสวก นพวรรณ สิริเวชกุล 
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15-126 การวิเคราะห์การเมือง

สุโรจณา เศรษฐบุตร อารยา ราษฏร์จ�าเริญสุข พิณรี สัณฑ์พิทักษ์ ไขแสง ปัญญาวชิระ กัญญา เจริญศุภกุล 

นพรัตน์ โชคชัยชุติกุล ฯลฯ รวมทั้งศิลปินต่างประเทศก็ได้มาร่วมสร้างประกาศในครั้งน้ันด้วย เช่น Amada 

Heng Inge Broska Regina Hellwing-Schmid Doris Jauk-Hinz Tari Ito จะเห็นว่าบรรยากาศ 

ทางศิลปวัฒนธรรมในช่วงทศวรรษที่ 2530 ได้สร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะของประเทศไทยให้ดูราวกับเป็น 

จุดเร่ิมต้นการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่งดงามยิ่ง และศิลปินรุ่นใหม่ก็ได้ทดลองผลงานของตัวเองอย่างท้าทาย

ศิลปะกับผู้อุปถัมภ์เอกชน
ปัจจัยส�าคัญที่กระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวทางศิลปะในแนวคิดรูปแบบเทคนิคใหม่ ๆ รวมทั้ง 

การสถาปนาพื้นท่ีทางศิลปะ ผู้อุปถัมภ์ใหม่ (เอกชน) แสดงตัวออกมาอย่างหลากหลายในประเทศไทยต้ังแต่

ช่วงทศวรรษท่ี 2520 จนถึงช่วงกลางทศวรรษท่ี 2540 นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเงื่อนไขของกระแสโลกาภิวัติน์

ทางเศรษฐกิจ บรรยากาศการเมือง ประชาธิปไตยแบบลักปิดลักเปิดและวัฒนธรรมแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ของ

ไทยในขณะนั้น เป็นแรงส่งสนับสนุนให้บรรดาศิลปินได้แสดงพลังการสร้างสรรค์ของตนตอบสนองต่อการ

แสดงผลงานตามพ้ืนที่และช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดรับอย่างกว้างขวางซึ่งก่อนหน้าน้ันช่องทางของพื้นที่การแสดง

แข่งขันมีอยู่ไม่กี่แห่ง ถ้าไม่นับรวมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ก็มีการประกวดศิลปกรรมของธนาคาร

กรุงเทพ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ที่ถือธงมาต้ังแต่ พ.ศ. 2517 แต่พอช่วงทศวรรษ 2520 เป็นต้น

มา การปรากฏของพ้ืนที่ศิลปะก็เกิดขึ้นมาอย่างมากมายโดยเฉพาะผู้อุปถัมภ์ใหม่ภาคเอกชน ทั้งจากกลุ่มทุน

ทางการเงิน ภาคอุตสาหกรรมและทุนทางเลือกเป็นต้น ว่าใน พ.ศ. 2522 ก็มีการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย

สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย และในปีเดียวกันก็มีกระแสศิลปะทางเลือกเกิดขึ้น ที่แตกต่างไปจากศิลปะ

กระแสหลัก โดยมีกลุ่มแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยได้จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นมา 

เสมือนหนึ่งเป็นการขับแข่งคู่ขนานกับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยด�ารงอยู่ได้

ไม่นานจ�าเป็นต้องยตุบิทบาทลงไปทัง้ ๆ ทีว่งการศิลปะในบ้านเราต้องการพืน้ทีก่ารแสดงในลกัษณะนีม้ากกว่า

การประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล และในช่วงปลายทศวรรษก็มีการประกวดศิลปะรุ่นเยาว์ เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 

2527 ถัดมาการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก็จัดการประกวดศิลปกรรม ป.ต.ท. ข้ึนใน พ.ศ. 2529

สภาวะการเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ดเูหมอืนจะเป็นผลดต่ีอวงการศลิปะในประเทศ

นี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การประกวดแข่งขันและงานเทศการยิ่งสะพรั่งมากขึ้นต่อยอดมาถึงทศวรรษ 2530 

ไม่ว่าจะเป็นการประกวดศิลปกรรมของบริษัทสหวิริยะปี 2538 การรวมตัวของศิลปกรรมอาเซียนใน พ.ศ. 

2538 รวมทั้งการรวมตัวของบรรดากลุ่มศิลปินต่าง ๆ อย่างกลุ่มศิลปินศิลปะการแสดงสด (Performance 

Art) ในช่วง พ.ศ. 2538 ของบ้านตึก (Concrete House) จนกระทั่งผลักดันให้เกิดเทศกาลศิลปะการแสดง

สดขึ้นในนาม ASIATOPIA เม่ือ พ.ศ. 2541 และก็ยังมีการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ของ

บริษัท ซิว-เนชั่นแนล จ�ากัด เมื่อ พ.ศ. 2542 นอกจากน้ันในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ก็ยังมีการคัดเลือก

ศิลปินจากหลากหลายสาขาขึ้นมารับรางวัลศิลปากร ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยมีส�านักศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ด�าเนินการ และสนับสนุนให้เกิดรางวัลนี้ขึ้นมา นัยว่า เพื่อ

ส่งเสริมยกย่องเชิดชูศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ในแต่ละปี ผ่านระบบการพิจารณาจากการกลั่นกรองในสาขา 
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15-127การวิเคราะห์การศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางศิลปะและวรรณกรรม

ต่าง ๆ เช่น สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ ภาพยนตร์ และศิลปะการแสดง ในปีเดียวกันก็ยังม ี

ภาคเอกชนเสนอตัวมาเป็นผู้สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินวัยหนุ่มสาวในนาม Young Thai 

Artist Award ของมูลนิธิปูนซีเมนต์ไทย ซ่ึงเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทปูซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การศึกษา สังคมและด้านอื่น ๆ อีก

ศิลปะและกลไกด้านอุดมการณ์ของรัฐ
แต่ถงึกระนัน้กต็าม เม่ือศิลปะอยูใ่ต้การก�ากบัและเช่ือมต่อกบัรฐัอย่างแนบแน่นโดยผ่านสถาบนัการ

ศึกษาหรือองค์กรก�ากับอื่น ๆ ผลผลิตศิลปะจึงถูกก�าหนดและวางมาตรฐานโดยรัฐในฐานะผู้มีอ�านาจเต็มใน

การดูแลและสนับสนุนเสมือนดั่งเป็นอุดมการณ์และกลไกในการตอกย�้าภาพลักษณ์ต่าง ๆ ผ่านกลไกของรัฐ 

ดังที่ หลุยส์ อัลธูแชร์73 ได้กล่าวถึงการท�างานของอุดมการณ์ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ “กลไกทางด้านอุดมการณ์

ของรัฐ” แยกอยู่ในสถาบันต่าง ๆ ดังนี้ กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐสถาบันศาสนา กลไกทางด้าน

อดุมการณ์ของรัฐสถาบนัโรงเรียน กลไกทางด้านอดุมการณ์ของรฐัสถาบนัครอบครวั กลไกทางด้านอดุมการณ์

ของรัฐสถาบันกฎหมาย กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐสถาบันการเมือง (ระบบการเมืองรวมทั้ง

พรรคการเมืองแบบต่าง ๆ) กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐสถาบันสหภาพแรงงาน กลไกทางด้านอุดมการณ์

ของรัฐสถาบนัการสือ่สาร (หนังสอืพมิพ์ วิทย ุโทรทศัน์) กลไกทางด้านอดุมการณ์ของรฐัสถาบันทางวฒันธรรม 

(วรรณกรรม ศิลปะกีฬา) ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็นการท�างานแบบที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเหมือนกัน “กลไกทางด้าน

การปราบปรามของรัฐ” ที่มีทหารต�ารวจ เป็นเครื่องมือ

แต่ทัง้สองกลไกมีการร่วมมือกนัในการปฏิบัตกิารกล่าวโดยเฉพาะท�างานของ “กลไกด้านอดุมการณ์

ของรัฐ” คอื กลไกทางด้านอดุมการณ์ของรฐัทกุ ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ต่างก็ท�าหน้าทีบ่รรลเุป้าหมาย

เดียวกัน คือ การผลิตซ�้าความสัมพันธ์ภาพลักษณ์ให้กับรัฐ ซึ่งหนทางที่จะบรรลุเป้าหมายเดียวกันนั้น อาจ

จะมีวิธีการเฉพาะตัวที่เหมาะสมส�าหรับกลไกแต่ละชนิด เช่น กลไกทางการเมืองจะท�าหน้าที่ควบคุมให้

ปัจเจกบุคคลยอมขึ้นต่ออุดมการณ์ทางการเมืองแบบต่าง ๆ เช่น ทางอ้อม ได้แก่ อุดมการณ์ประชาธิปไตย

แบบรัฐสภา หรือแบบทางตรง ได้แก่ “ประชาธิปไตยแบบฟาสซิสต์” บรรดาอุดมการณ์ต่าง ๆ น้ี ไม่ว่าจะเป็น 

ชาตินิยม การคลั่งชาติ เสรีนิยม จริยธรรมนิยม ฯลฯ ต่างได้รับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชน

อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน โดยผ่านกลไกการส่ือสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ กลไกทางด้าน

วัฒนธรรมก็เช่นกัน เช่น บทบาทของกีฬาในการสร้างความรักชาติแบบคลั่งในชาติของตนนับเป็นบทบาทที่

ส�าคัญอย่างยิ่ง กลไกทางศาสนาก็พร�่าสอน ทั้งในการเทศน์ที่วัด และในพิธีกรรมส�าคัญ ๆ เช่น งานวันเกิด 

งานแต่งงาน งานศพ เพื่อเตือนใจให้ผู้คนทั้งหลาย ว่าคนเราน้ันเม่ือสูญสิ้นไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรนอกจาก 

ผงธุลี สิ่งที่จะคงไว้ก็คือ คุณงามความดีและบรรดากลไกเหล่านี้จะท�างานประสานเสียงราวกับเสียงเพลง 

ที่บรรเลงจากวงเดียวกัน แต่บางคร้ังอาจไม่ลงรอยกัน และบางองค์กรของรัฐในปัจจุบัน อาจจะมีอุดมการณ์ 

 

73 กาญจนา แก้วเทพ. (2557). อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ = Ideology and ideological state appara-

tuses. กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์. น. 58-71. 
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15-128 การวิเคราะห์การเมือง

ที่สอดประสานเข้าไปอยู่ในบทเพลงบางบทเพลงที่พรรณนาถึง “สิทธิมนุษยชาติทั้งปวงล้วนมีบรรพบุรุษร่วม

กัน” นอกจากนั้นยังอาจมีบทเพลงช่ือ “ผลประโยชน์ร่วมเฉพาะ” บทเพลง “ชาตินิยม จริยธรรมนิยม 

เศรษฐกิจนิยม” เป็นต้น และท่ามกลางเพลงประสานเสียงเหล่านี้ได้กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐอันหนึ่ง

ท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพก็คือโรงเรียน

หากมองจากมุมมองแนวคิด “อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ” ของหลุยส์ อัลธูแซร์ 

แล้ว จะเห็นว่าประเทศไทยนั้นไม่ได้ต่างจากบริบทแนวคิดที่กล่าวมา โดยเฉพาะทางศิลปะนั้นถูกน�ามาใช้เป็น

กลไกทางด้านอุดมการณ์ของรัฐตั้งแต่ยุคสร้างชาติ ชาตินิยม หรือแม้กระท่ังทุกวันน้ีที่กลไกดังกล่าวยังท�างาน

ผ่านหน่วยงาน องค์กรทั้งรัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งอ�านาจต่าง ๆ ผ่านผลงานศิลปกรรม เช่น 

ประติมากรรม จิตรกรรม และสื่ออื่น ๆ เพื่อด�ารงความเป็นชาติ และอัตลักษณ์ของชาติไว้ หลังจากยุค

อุดมการณ์และกลไกทางอุดมการณ์ของรัฐผ่านไปตั้งแต่ทศวรรษที่ 2530 ก็ไม่ได้หมายความว่ากลไกดังกล่าว

จะหมดไป รัฐก็ได้ปรับตัวเพื่อตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ไหลหลากเข้ามา เช่น กระทรวงวัฒนธรรมที่

สถาปนาขึ้นมาใน พ.ศ. 2545 เพื่อรับมือกับยุคโลกภิวัตน์ และสร้างความม่ันคงทางวัฒนธรรม

ดังในประเด็นของเหตุผลและความจ�าเป็นในการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรม74 ได้ก�าหนดไว้พอสรุป

ได้ว่า มวลมนุษยชาติทั้งโลกเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นฐานส�าคัญในกระบวนการพัฒนา 

โดยสหประชาชาติได้ประกาศให้ พ.ศ. 2531-2540 เป็น “ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม” (World 

Decade for Cultural Development) และรัฐบาลไทยได้เคยประกาศให้ พ.ศ. 5237 เป็น “ปีรณรงค์

วฒันธรรมไทย” และ พ.ศ. 2538-2540 เป็น “ปีแห่งการสบืสานวฒันธรรมเพือ่การพฒันา” ในยุคโลกาภิวตัน์

อันเป็นยุคที่ไร้พรมแดนนี้ มั่นคงทางวัฒนธรรมของประเทศจักเป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับรองรับความ

เปลี่ยนแปลงที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างรุนแรงและรวดเร็วในขณะที่ความมั่นคงทางวัฒนธรรม ทุกคนให้มีวิธีคิด

อย่างมีเหตุผล เป็นระบบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่อย่างเชื่อม่ัน 

บนพ้ืนฐานคุณค่าของวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสามารถรักษาพัฒนาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยให้สมบัติของ

มนุษยชาติอันจะน�ามาซ่ึงความศักดิ์สิทธิ์ และเกียรติภูมิของคนไทยในสังคมโลก

จากการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา แต่

ประเทศไทยมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ข้ึนอยู่กับหน่วยงานต่าง ๆ 

และมีการจัดต้ังกระทรวงวัฒนธรรม ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2495 แล้วยุบใน พ.ศ. 2501 และจะตั้งขึ้นใหม่อีก

คร้ังใน พ.ศ. 2545 เป็นครั้งที่สอง ซึ่งแต่ละครั้งที่ตั้งหน่วยงานนี้ข้ึนมาก็เพื่อรองรับกับความหวาดกลัว  

ตื่นตระหนักกับวิกฤตความเป็นไทยก็ตั้งปราการขึ้นมารองรับกับสงครามรูปแบบใหม่ อันเป็นสงครามทาง

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สู้กันด้วยเงินตราและเทคโนโลยีสมัยใหม่จนท�าให้เป็นชาติอัตลักษณ์น้ันเลือนราง 

แต่ในทางกลับกันการปรากฏความเฟื่องฟูของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างหลากหลาย จนกลายเป็นต้นแบบแนวคิด 

ให้กับศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาเชิงวิพากษ์วิจารณ์ เสียดสี โต้แย้ง

74 ส�านักคณะกรรมการแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). กระทรวงวัฒนธรรม. (2545). กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. น. 12-13. 
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ผลกระทบโลกโลกาภิวัตน์นั่นเองจึงเป็นจังหวะและโอกาสอันดีให้กับผู้สร้างสรรค์ที่จะน�าเสนอภาพ

ลักษณ์ในท้องถิ่นของตัวเองให้กับเวทีโลก ที่ต้องการบริโภคความแปลกแยก แตกต่างที่มีความพิศวง และ

มนต์เสน่ห์กลิ่นอายของภูมิภาคท้องถิ่นเคลือบคลุมเรือนร่างอย่างตื่นตา ดังที่ เดวิด เทห7์5 กล่าวถึงความ

เคล่ือนไหวในทศวรรษแห่งโลกาภิวัตน์ว่า ความเติบโตทางเศรษฐกิจช่วงปลายทศวรรษ 2520 ถึง 2530 ท�าให้

ชนชั้นกลางจ�านวนมากขึ้นสามารถไปเรียนยังต่างประเทศได้ นักศึกษาศิลปะรุ่นนั้นได้มีประสบการณ์โดยตรง

กับกระแสศิลปะระดับชาติ แม้แต่กรุงเทพฯ ก็ดูจะเป็นสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยโอกาสส�าหรับพวกเขาในการจัด

แสดง เช่น Book ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงพิมพ์คุรุสภาเก่า (2541) ศิลปินรุ่นใหม่เหล่าน้ีรับเอากลวิธีเชิงรูปแบบที่ไม่ใช่

ทั้งขนบ และเชิงพาณิชย์ เช่น ศิลปะจัดวางแบบเฉพาะท่ี (site-specific installation) มาใช้อย่างกว้างขวาง 

ศิลปินที่กลับจากโลกสากลเหล่านี้ยังได้ร่วมตั้งกลุ่มอิสระ เช่น Project304 About Art Related Activities 

มลูนิธทิีน่า (Land Foundtion) และ Asiatopia Performance Art Fextival กลุม่ปฏบิตักิารศลิปะเหล่านี ้

ท�าหน้าที่เสมือนการเผยแพร่แนวคิดหรือแนวปฏิบัติทางศิลปะที่ก�าลังได้รับความนิยมในแวดวงความเป็น

สากล พวกเขาเปิดรับการทดลองทางศิลปะรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์และวิดีโอ ศิลปะแสดงสด ซึ่ง 

รวมถึงแนวที่เรียกว่า Happening ที่ผู้ชมมีส่วนร่วมและปฏิบัติการทางศิลปะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับสังคม 

ซึ่งต่อไปได้รับการยกย่องภายใต้ชื่อ “สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์” (relation aesthetics)

แนวคิด “ศิลปะเชิงสัมพันธ์” ภายใต้บรรยากาศของการมีส่วนร่วมที่ยังแสดงออกผ่านความคิดเรื่อง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นจึงท�าให้ศิลปะและการเมืองด�าเนินไปด้วยชุดความคิดชุดเดียวกัน การท�างาน

ศิลปะในโลกเสรีนิยมจึงท�าให้การเมือง เศรษฐกิจและศิลปะน้ันสามารถที่จะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน

ได้ เพราะท้ังหมดแสดงให้เห็นบทบาทของปัจเจกชนในการผลิตหรือสร้างผลงานหรือสินค้าที่ตนเองสามารถ

ที่จะสร้างขึ้นมาได้พร้อม ๆ กันกับระบบทุนนิยม ส�าหรับในกรณีของงานศิลปะก็คือการที่ประชาชนได้ม ี

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกันกับศิลปินในทางการเมืองประชาชนก็ได้สร้างหรือเลือกรัฐบาล 

อีกนัยหนึ่งพื้นที่การแสดงออกทางศิลปะนั้นเป็นพื้นที่แห่งเสรีภาพประชาธิปไตยที่ผู้คนสามารถร่วมปฏิบัติ

การแสดงออกของตนต่อสภาวะทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม ได้อย่างแนบแน่นจนไม่สามารถแยกออกได้

ว่าวิถีชีวิตจริงกับศิลปะน้ันแตกต่างกัน

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระเรื่องที่ 15.3.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกิจกรรม 15.3.4

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 15 ตอนที่ 15.3 เร่ืองที่ 15.3.4

75 เดวิด เทห์. (2554). และแล้วความเคลื่อนไหวไม่ปรากฏ. วารสารอ่าน, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มีนาคม. น. 152.
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