
 

 

ศิลปะมวลชน 
 
                                           รองศาสตราจารย ดร.ธีรา  สุขสวัสด์ิ ณ อยุธยา 
                                           ผูชวยศาสตราจารยสุดาวรรณ สินธุประมา 
                                           คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
           หลังจากที่เราไดพูดถึงพัฒนาการของการสรางสรรคงานศิลปะสมัยใหมในชั่วโมงกอนแลว คราวน้ี
เราจะมาพิจารณาความสัมพันธของศิลปะกับระบบอ่ืน ๆ ในโลกสมัยใหม  โดยจะยกประเด็นมานําเสนอ
เพ่ือใหนักศึกษาไปหารายละเอียดหรือนําไปพิจารณาเพ่ิมเติมกันเองได 
           ประเด็นแรกที่จะพูดถึงซึ่งเปนความสัมพันธตั้งเดิมที่สุดก็คงจะเปนเร่ืองของศิลปะกับศาสนา 
           ดังไดกลาวมาบางแลวในตอนท่ีพูดถึงกําเนิดของงานศิลปะ   วาในยุคด้ังเดิมน้ันเกิดข้ึนจากความ
เช่ือตาง  ๆ ท้ังความเช่ือตอส่ิงเหนือธรรมชาติ และความเช่ือทางศาสนา  ในยุคกลางของยุโรปมีการสราง
โบสถที่ยิ่งใหญงดงามมากมาย เพื่อแสดงความเจริญรุงเรืองของศาสนาคริสต ในโลกตะวันออกไมวาจะเปน
ประเทศจีน ญ่ีปุนหรือในประเทศไทยเองจะพบไดวางานสถาปตยกรรม จิตรกรรม  ประติมากรรมท่ีมีคุณคา
มักพบตามวัดวาอารามท้ังส้ิน ศิลปะวัตถุก็จะเปนพระพุทธรูป หรือวัตถุอื่นที่มีความหมายในเชิงพิธีกรรม
ทางศาสนา ไมก็เปนจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถตาง ๆ ท้ังของศาสนาพุทธและศาสนาคริสต สวนศาสนา
อิสลามนั้นแมจะมีการหามการสรางศาสนวัตถุแตก็มีสุเหราและมัสยิดใหญ ๆ อยูท่ัวไป 
           จวบจนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ศาสนาดูจะลดความสําคัญในสังคมลงเน่ืองจากผูคนไดรับความ
กระทบกระเทือนทางจิตใจจากภัยสงคราม เร่ิมต้ังคําถามกับตนเองมากข้ึนเร่ือย ๆ เกิดความสงสัยไมแนใจ
ในส่ิงท่ีตนเคยเช่ือถือมากอน   ในงานวรรณกรรมจะเห็นไดชัดวามีการต้ังคําถามในเชิงปรัชญาท่ี
กระทบกระเทือนตอความเช่ือทางศาสนาและองคกรท่ีเก่ียวของอยูบอยคร้ัง 
           การสรางงานในเชิงนามธรรมและแนวเหนือจริงในงานศิลปะทุกแขนงรวมถึงวรรณกรรมก็ลวนเปน 
การแสดงถึงความวางเปลา ไรท่ียึดเหน่ียวของผูสรางงานซึง่สะทอนความรูสึกของสังคมโดยสวนรวมดวย 
           ดังนั้นในระยะหลังนี้การสรางงานศิลปะที่มีเจตนาจะรับใชศาสนาจึงมีนอยลงงานศิลปะแนวด้ังเดิม
เริ่มหมดไป โบสถทางคริสตศาสนาที่สรางกันในระยะหลังมักเปนสถาปตยกรรมสมัยใหมที่เรียบงาย และ
คิดถึงประโยชนใชสอยมากกวาจะคิดแสดงความสําคัญของศาสนา ศาสนาวัตถุก็ออกมาในรูปนามธรรม
เชิงปรัชญามากขึ้น 
          ในประเทศไทยในระยะหลังจะมีปรากฎการณใหมขึ้นมาอยางหนึ่ง  คือการสรางงานท่ีเรียกวา
จิตรกรรมประเพณี คือการนําเอาองคประกอบแบบจิตรกรรมฝาผนังแบบเกามาประยุกต โดยเรื่องราวสวน
ใหญนอกเหนือจากการแสดงประเพณีและวัฒนธรรมไทยเดิมแลวก็จะเปนเรื่องของศาสนา    มีความ
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พยายามจะสรางจิตรกรรมฝาผนังตามโบสถตาง  ๆ  ข้ึนมาอีกคร้ัง  ซึ่งก็เปนเรื่องที่นาสนใจทั้งในเชิงสังคม
และปรัชญา 
           ประเด็นท่ี  2  ซ่ึงก็เปนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนมาไมส้ันไปกวาประเด็นแรกมากนักก็คือเร่ืองของ 
ศิลปะกับการเมือง 
           ปรากฏการณท่ีศิลปะตองรับใชการเมืองกับการท่ีสถานการณทางการเมือง มีผลตอการสรางสรรค
งานศิลปะน้ัน เปนส่ิงท่ีเห็นไดอยางชัดเจนมาทุกยุคทุกสมัยทุกสังคมจะแตกตางไปบางก็ดวยรายละเอียด
ในทางปฏิบัติเทาน้ัน 
 ท่ีวาศิลปะรับใชการเมืองก็คือการท่ีสถาบันท่ีมีอํานาจทางการเมืองใชศิลปนใหสรางสรรคงานท่ีเปน
การสงเสริมอุดมการณทางการเมือง หรือความย่ิงใหญของสถาบัน หรือบุคคลหน่ึง เชน การสรางอนุสาวรีย 
ปราสาทราชวัง โบสถ ตลอดจนศิลปวัตถุ หรือสัญลักษณท่ีแสดงถึงอุดมการณทางการเมือง 
          สวนที่วาสถานการณทางการเมืองมีผลตอการสรางสรรคงานศิลปะ  น้ันก็คือการท่ีผูมีอํานาจทาง
การเมืองไมไดใชศิลปะโดยตรง แตเปนผูต้ังเง่ือนไขในสังคม ซึ่งอาจจะเปการสงเสริมหรือขัดขวางขบวนการ
สรางสรรคศิลปะได 
           ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดอันหน่ึงคือ อดีตจอมเผด็จการเยอรมัน   ฮิตเลอรในสมัยที่พรรคนาซีเยอรมัน
รุงเรือง ศิลปนผูสรางงานทุกแขนงซึ่งเริ่มพัฒนางานจากแนว  Expressionism ไปสูศิลปะนามธรรมแนวตาง 
ๆ ถูกหาม ถูกตามลา ถูกจับ ตลอดจนถูกประหารชีวิตเพราะขัดขวางอุดมการณนาซี ศิลปนเหลาน้ีตลอดจน
นักเขียนตองล้ีภัยกันไปถึงทวีปอเมริกา ไปสรางงานตอตานนาซีกันนอกประเทศ 
           นับแตหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เปนตนมา  และจะเห็นเดนชัดมากในชวงหลังสงครามโลกครั้งที ่ 2 
คือการท่ีการเมืองโลกแบงเปน 2  คาย คือ  คายตะวันตกท่ีเรียกตัวเองวาคายประชาธิปไตยกับคาย
ตะวันออกหรือคายสังคมนิยมท่ีบางคนก็เรียกวาคอมมิวนิสต   การแบงแยกทางอุดมการณการเมืองเชนน้ี
ยอมมีผลตอการสรางงานศิลปะอยางหลีกเลี่ยงไมได  โดยจะเห็นไดวาในดานตะวันตกน้ัน  ศิลปนมีเสรีภาพ
ในสรางสรรคงานที่สะทอนความเปนตัวของตัวเองจนเกิดเปนงานที่หลากหลาย   ในขณะท่ีศิลปนในโลก
สังคมนิยมถูกกําหนดแนวความคิดดวยอุดมการณทางการเมืองอยางเข็มงวด 
           ประเด็นถัดมาท่ีอาจจะเปนประเด็นท่ีนาสนใจมากท่ีสุด ก็คือ  เรื่องของศิลปะกับเทคโนโลยี 
และกระบวนการผลิต 
           เปนท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวานับแตปลายคริสตศตวรรษท่ี 19 เปนตนมาเทคโนโลยีไดเขามาบทบาท
ในการสรางสรรคงานศิลปะทุกแขนงเปนอยางมาก     ดังไดกลาวถึงมาบางแลวเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
ในดานรูปแบบและเน้ือหา 
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           ความจริงแลวศิลปะทุกแขนง สามารถท่ีจะมีอิทธิพลตอจิตใจ และพฤติกรรมของผูคนในสังคมได
ไมมากก็นอย  แตก็ไมมีสมัยใดที่งานสรางสรรคศิลปะจะเขาถึงและครอบงํา ผูคนไดมากเทากับในยุค
ปจจุบันท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีมาใชท้ังในกระบวนการสรางสรรค และกระบวนการเผยแพรงานศิลปะ 
ตาง ๆ 
           ในเชิงสรางสรรคน้ันอยากจะขอยกตัวอยางท่ีเคยเอยถึงมาแลวอีกคร้ัง   คือศิลปะการถายภาพ  ซึ่ง
ในตอนตนดูเหมือนจะเปนการแทนท่ีศิลปะแนวเหมือนจริงท่ีตองการเลียนแบบธรรมชาติและส่ิงรอบตัว  แต
เมื่อมีการพัฒนาเทคนิคมากขึ้นการถายภาพก็กลายเปนการสรางผลงานศิลปะที่ซับซอนมีทั้งลักษณะที่เปน
นามธรรม และลักษณะเหนือจริงมากขึ้นเชนเดียวกับงานแขนงอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถถายทอด
สภาพความเปนจริงในสังคมตลอดจนอารมณความรูสึกของคนไดอยางเที่ยงตรง ชัดเจนและลึกซึ้ง 
           เทคโนโลยีอีกแขนงหนึ่งที่พัฒนามาเปนงานศิลปะแขนงใหมที่มีอิทธิพลตอสังคมสมัยใหมมากที่สุด
ก็คือเทคนิคภาพยนตร ซึ่งเริ่มตนมาต้ังแตปลายคริสตศตวรรษที ่ 19 เริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น  หลัง
สงครามโลกครั้งที่  1 ซึ่งตอนนั้นยังเปนหนังเงียบ  และเปนหนังตลกเปนสวนมาก  กอนจะพัฒนามาเปน  
ภาพยนตรท่ีใชองคประกอบทางศิลปะ เพ่ือนําเสนอเร่ืองราวตางมากข้ึน ในชวงทศวรรษหลัง ๆ  ของคริสต-
ศวรรษท่ี 20 น้ี เทคนิคทางดานภาพยนตรไดพัฒนาไปอยางมากมาย      รวมถึงการพัฒนาไปสูรูปแบบของ
วิดีทัศนดวย 
 การพัฒนาของเทคนิคภาพยนตรและวิดีทัศนมีผลอยางมากตอวงการศิลปะการละคร 
ปรากฏการณที่นาสนใจก็คือการเกิดภาพยนตร หรือภาพยนตรกึ่งละครหลายสิบ หรือหลายรอย ตอนจบท่ี
นําออกฉายทางโทรทัศนหรือผานทางวิดีทัศน โดยใชเทคนิคและศิลปะในการสรางในระดับท่ีแตกตางกัน
เปนอันมาก 
           งานสรางสรรคประเภทสุดทายท่ีจะขอยกมาเปนตัวอยางในท่ีน้ี ก็คือดนตรีในสมัยกอน ๆ มาเครื่อง
ดนตรีเปนเคร่ืองมือท่ีประดิษฐข้ึนจากวัสดุธรรมชาติเพ่ือเลยีนเสียงธรรมชาติ  แลวก็มีการพัฒนาใหซับซอน
ขึ้น แตก็ยังคงความเปนธรรมชาติอยูในระดับหน่ึง ในปจจุบันน้ีเคร่ืองดนตรีเหลาน้ันไมวาจะเปนกีตาร 
ไวโอลิน เปยนโน ซอ ขลุย หรือระนาด ไดถูกนําไปดัดแปลงใหเปนเครื่องไฟฟา สรางระบบเสียงดนตรีแบบ
ใหม ซ่ึงเขากับระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอิเลคโทรนิคสมากข้ึน    
           คําถามสุดทายท่ีอยากจะฝากไวในเร่ืองของการสรางสรรคงานศิลปะก็คือบทบาทของคอมพิวเตอร
ในการสรางสรรคงานศิลปะในปจจุบัน  ทุกคนคงเคยเห็นการใชเทคนิคคอมพิวเตอรในการวาดภาพ หรือ
แปรสภาพงานศิลปะท่ีเปนท่ีรูจักกันดีใหบิดเบือนไป หรือในดานการดนตรีท่ีมีการใชคอมพิวเตอรมาชวยใน
การแตงเพลง และสรางเสียงดนตรี ซึ่งในกรณีเชนนี้จึงเกิดเปนคําถามขึ้นวางานศิลปะตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนดวย
วิธีการเชนนี้จะยังคงคุณคาของความเปนศิลปะอยูอีกหรือไม เพียงใด 
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           ตอไปนี้เราจะมาพิจารณาความสัมพันธของศิลปะ และเทคโนโลยีในแงของกระบวนการผลิตเพ่ือ
เผยแพรงานศิลปะ 
           เทคโนโลยีสมัยใหมไดเปดโอกาสใหผูคนทุกชนชั้นทุกหมูเหลาไดสัมผัสกับงานศิลปะมากขึ้นกวาแต
กอน โดยผานทางกระบวนการผลิตแบบใหมท่ีละจํานวนมาก ๆ ท่ีเรียกกันวา Mass Production 
           เทคโนโลยีการพิมพทําใหเกิดการทําซํ้า  หรือ  Reproduction  มีการนํางานจิตรกรรม หรือ
ภาพถายชั้นนําไปผานกระบวนการพิมพออกมาเปนจํานวนมาก  ๆ งานปนท่ีศิลปนหรือชางฝมือคอย  ๆ 
สรางสรรคข้ึนมาก็อาจจะถูกนําไปทําเปนตนแบบแลวผลิตซํ้าออกมาไดทีละมาก  ๆ  ไมวาจะเปนประเภท
เซรามิค หรือรูปหลอโลหะตาง ๆ เปนกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 
           ในดานการดนตรี  ภาพยนตร หรือวิดีทัศนตาง ๆ  ก็เชนกัน  เพลงหรือภาพยนตรจะถูกบันทึกลงใน
แถบเสียงหรือแถบภาพ พูดงาย ๆ ก็คือลงไปในเทปประเภทตาง ๆ ทีละเปนจํานวนมาก ๆ  
           ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดก็คือละครหรือคอนเสิรตแบบคลาสสิค  ซ่ึงเปนการแสดงในโรงละครช้ันนําขาย
บัตรราคาแพง ๆ ผูชมตองแตงกายชุดราตรีสโมรสน้ัน จะไดรับการบันทึกลงในภาพยนตรหรือวิดิทัศน 
และเผยแพรไปในกลุมผูชมหมูมากได   โดยเฉพาะเมื่อมีการนํามาออกอากาศทางโทรทัศนก็เปนโอกาสที่
ประชาชนจะไดชื่นชมงานศิลปะเยี่ยม  ๆ โดยแทบไมตองเสียคาใชจายใด ๆ  ในกรณีของเพลงก็เชนกัน การ
ที่เพลงไดรับการบันทึกลงในเทปคาสเซทนั้นทําใหเปนที่รูจักไปในวงกวางไดกวางรวดเร็ว 
           เม่ือพูดถึงตรงน้ีเราจะเห็นไดชดัวาเทคนิคภาพยนตรซ่ึงพัฒนาเปนวิดิทัศนดวยน้ัน เปนเทคโนโลยีท่ี
สําคัญมากท่ีสามารถเปนงานศิลปะในตัวเอง และยังสามารถถายทอดศิลปะอ่ืน ๆ ไปสูมวลชนไดอยาง
แทจริงทางหนึ่ง 
           กลาวโดยรวมก็คือเทคโนโลยีท่ีพัฒนาไปไดทําใหเกิดกระบวนการผลิตสมัยใหมข้ึนในวงการศิลปะ
อยางหลีกเลี่ยงไมได กระบวนการผลิตนี้ทําใหคนเรามีโอกาสสัมผัสงานศิลปะมากขึ้น แตอาจจะมิใชเปน
การสัมผัสโดยตรงอีกตอไป   ซ่ึงในประเด็นน้ีเราก็อาจต้ังคําถามในแงของคุณคาและความซาบซ้ึงในงาน
ศิลปะไดอีกเชนกัน 
 นอกจากน้ันแลวเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแบบใหมน้ีไดทําใหงานศิลปะเปล่ียนสถานภาพ 
จากการเปนสิ่งฟุมเฟอย แสดงถึงฐานะและรสนิยมอันสูงสงมาเปนสินคาบริโภคประจําวัน ซึ่งจะไดกลาวถึง 
โดยละเอียดในหัวขอตอไป คือในเร่ืองของศิลปะกับตลาดและการคา 
           จากการท่ีเกิดกระบวนการผลติแบบ  Mass Production ขึ้น ท้ังในดานทัศนศิลป  ดนตรี และ
ละคร  ทําใหการเสพศิลปะมิไดจํากัดวงอยูแคภายในพิพิธภัณฑ หองแสดงภาพ  หรือโรงละครเทานั้น  แต
ขยายวงกวางเกิดตลาดขนาดใหญท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหลายระดับ 
           จากการสรางสรรคและซ้ือขายงานศิลปะกันดวยราคาแพงในกลุมชนช้ันสูงผูรํ่ารวยในสมัยกอน  ๆ 
เกิดเปนหองแสดงภาพ  และรานคางานศิลปะขนาดเล็กลงแตมีจํานวนมากข้ึน  พบเห็นไดท่ัวไปลูกคาก็เปน
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ผูคนทุกชนช้ันและหลากหลายความสนใจ    ดังน้ันปรากฏการณท่ีเราเรียกกันวาพาณิชยศิลปจึงเกิดข้ึน  
และก็เชนเดียวกับการคาเสรีรูปแบบอ่ืน ๆ  การคางานศิลปะก็มีขอเสนอในรูปแบบ  แนวทาง  คุณภาพ และ
ราคาท่ีหลากหลายตามรสนิยมและกําลังซ้ือของลูกคา 
           ตลาดอีกดานท่ีขยายตัวเปนอยางมากไดแกดานดนตรี ซึ่งนอกจากจะเห็นไดจากการผลิตเทปเพลง
ที่กลาวมาแลว  ในดานการแสดงสดก็ไดขยายตัวไปสู "มวลชน" มากข้ึนอยางเห็นไดชัดท่ีสุด  โดยเฉพาะ
อยางในเรื่องของกลุมเปาหมายนั้นกลับเปลี่ยนไปหาคนกลุมใหมในสังคมที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น  คือ กลุม
วัยรุน 
           จากตัวอยางเหลาน้ี นักศึกษาคงจะพอเขาใจไดวาศิลปะมีสถานภาพอยางไรในสังคมปจจุบันท่ีมี
ความเจริญสูงสุดทางดานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจน้ี 
 
บทสรุป 
           หลังจากที่ไดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงและลักษณะตาง ๆ ของงานศิลปะสมัยใหม และพิจารณาถึง
ความสัมพันธของศิลปะกับระบบอ่ืน  ๆ ในสังคม  ในประเด็นตาง ๆ มาพอสมควรแลว  จะขอจบการ
บรรยายในหัวขอน้ีดวยคําถามเก่ียวกับบทบาทของศิลปะ   ซึ่งเปนคําถามที่มีมาทุกยุคทุกสมัย   มีคําตอบที่
แตกตางกันไปตามเงื่อนไขของสังคม และแนวคิดทางปรัชญา  น่ันก็คือคําถามท่ีวาสรางสรรคงานศิลปะไป
เพือ่อะไร ซึ่งคําตอบที่เคยมีมาแลวตางยุคตางสมัย สามารถสรุปมาเปนคําพูดส้ัน ๆ ท่ีรูจักกันดีคือ  ศิลปะ
เพื่อศิลปะ ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อการคา หรือศิลปะเพื่อมวลชน   ซ่ึงดูเหมือนวาทุกลักษณะ
ดังกลาวจะผสมผสานกันอยูในสังคมที่เต็มไปดวยความหลากหลายของโลกสมัยใหมนี้ 
 


