
การตดัสินทางสุนทรียศาสตร์  



การท่ีเราใชจิ้ตใจแสดงปฏิกิริยาต่อ
สภาพการณ์ในส่ิงแวดลอ้ม หรือการท่ีจิต
ประเมินค่าวตัถุท่ีมีคุณค่าทางความงาม ท่ี

เร้าใหเ้กิดความรู้สึกภายในจิตใจ  
แมว้า่ความงามจะข้ึนอยูก่บัจิต แต่กไ็ม่ได้
ข้ึนอยูก่บัการเลือกตามใจชอบ หากแต่ตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัคุณค่าท่ีมีอยูใ่นวตัถุนั้น ๆ ดว้ย 

 



การตดัสินทางสุนทรียศาสตร์กส็ามารถแบ่งออกเป็น  
3 กลุ่มแนวคิด  

1. กลุ่มทีใ่ช้ตนเองเป็นตัวตัดสิน  

เรียกเกณฑต์ดัสินน้ีวา่ “ จิตพสัิยหรืออตัวิสัย ”  

( Subjectivism )  

2. กลุ่มทีเ่ช่ือว่า มีหลกัเกณฑ์ทีต่ายตัวทีจ่ะใช้ตดัสินได้  

เรียกเกณฑต์ดัสินน้ีวา่ “ วตัถุพสัิยหรือปรวสัิย ”  

( Objectivism )  

3. กลุ่มทีเ่ช่ือว่า หลกัเกณฑ์ในการตดัสินสุนทรียศาสตร์น้ัน
เปลีย่นแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม  

เรียกเกณฑต์ดัสินน้ีวา่ “ สัมพทัธพสัิย ”  

( Relativism )  

 



“ จิตพสัิยหรืออตัวสัิย ” ( Subjectivism ) 

 เป็นกลุ่มท่ีเช่ือวา่ ความรู้ ความจริงและความดีงามทั้งหลายลว้น
เป็นส่ิงท่ีไม่มีความจริงในตวัเอง หากแต่เป็นเพียงส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง
ข้ึนมาเท่านั้น ดงันั้น กฎเกณฑใ์นทางความรู้ ความจริงและความดี
งามน้ีจึงไม่มีอยูจ่ริง มนุษยเ์ท่านั้นท่ีมีอยูจ่ริงและจะเป็นตวัตดัสิน 
พร้อมทั้งเป็นผูก้  าหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ข้ึนมา มนุษยแ์ต่ละคนต่างมี
มาตรวดัความจริงต่างกนัออกไปโดยไม่ข้ึนอยูก่บัใครหรือส่ิงใด 
เกณฑก์ารตดัสินแบบน้ีสามารถท าใหเ้ราเกิดความเช่ือมัน่ในตวัเอง
ได ้แต่หากความรู้สึกเช่ือมัน่น้ีมีมากจนเกินไปอาจจะส่งผลท าให้
เราเป็นผูท่ี้เห็นแก่ตวั เอาแต่ใจตวัเอง ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ซ่ึงจะส่งผลต่อไปคือ ท าใหเ้รามีโลกทศัน์ท่ีแคบ และ
เดียวดายในโลกกวา้งน้ี  



“ วตัถุพสัิยหรือปรวสัิย ” ( Objectivism )  

• เป็นกลุ่มท่ีเช่ือวา่ มีเกณฑม์าตรฐานตายตวัแน่นอนในทางศิลปะ 
ซ่ึงสามารถน าไปตดัสินผลงานไดใ้นทุกสมยั เกณฑม์าตรฐานน้ีไม่
มีการเปล่ียนแปลงและไม่ข้ึนอยูก่บัความรู้สึกใครหรือศิลปินคน
ไหน กลุ่มน้ีมีความเช่ืออีกวา่ สุนทรียธาตุมีอยูจ่ริง แมว้า่เราจะ
เขา้ถึงมนัไม่ไดก้ต็าม แต่มนักมี็อยูจ่ริง และดว้ยเหตุผลน้ี การท่ีเรา
ตดัสินศิลปะออกมาไม่เหมือนกนักเ็พราะเราแต่ละคนไม่สามารถ
เขา้ถึงสุนทรียธาติท่ีแทจ้ริงไดห้รือตวัจริงมาตรฐานนัน่เอง การท่ี
เราจะเขา้ถึงเกณฑม์าตรฐานน้ีไดน้ั้น เราจ าเป็นตอ้งฝึกพฒันาจิตให้
สมบูรณ์จนสามารถเห็นความงามมาตรฐานได ้บางคนอาจท า
สมาธิ บางคนอาจฝึกฝนทางศิลปะจนช านาญ  



“ สัมพทัธพสัิย ” ( Relativism )  

• เป็นกลุ่มท่ีมีแนวคิดคลา้ยกบักลุ่มจิตพิสยั แต่ต่างกนัตรงท่ีกลุ่ม
สมัพทัธพิสยันั้นมีความเช่ือวา่ กฎเกณฑต์ดัสินทางสุนทรียศาสตร์
นั้นข้ึนอยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ิน หรือ
ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนดิน ฟ้า อากาศของแต่ละ
พื้นท่ี โดยไม่ข้ึนอยูก่บัตวัผูว้จิารณ์ เพราะผูว้ิจารณ์จะตอ้งวางตวั
เป็นกลางและตอ้งส านึกอยูใ่นใจเสมอวา่ ตนเองเป็นเพียงส่วนหน่ึง
ของสงัคม ดงัน้ีแลว้ เกณฑต์ดัสินทางสุนทรียศาสตร์จึง
เปล่ียนแปลงไปตามสังคมบา้ง ตามสภาพของภูมิอากาศ ภูมิ
ประเทศนั้น ๆ บา้ง แลว้แต่สภาวะแวดลอ้มจะพาไป นัน่เอง  



สุนทรียทศัน์   

• มนุษยเ์ป็นคนตดัสินความงาม  มนุษยจึ์งเป็นผูพ้บเห็นความ
งาม  ถา้ไม่มีมนุษยค์วามงามกไ็ม่เกิด          หรือ 

ความงามไม่ไดอ้ยูท่ี่มนุษย ์ แต่ความงามอยูท่ี่วตัถุถึงมนุษยไ์ม่
พบเห็นความงาม  ความงามกย็งัคงอยู ่             หรือ 

ความงามไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัทั้ง  2   แต่ 
ความงามเกิดจากความสัมพนัธ์ของทั้ง  2  ส่ิง        หรือ 

เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งความสนใจกบัส่ิงท่ีถูกสนใจ  หรือ
อีกประการหน่ึงคือ   

ความงาม  ความรู้สึกเพลิดเพลิน  เป็นความชอบของแต่ละ
บุคคล 



สุนทรียะ /สุนทรียภาพ/สุนทรียศาสตร์ 

• ความซาบซ้ึงในคุณค่าของส่ิงท่ีมีความงาม  ความไพเราะ  และความรู้สึก
ซาบซ้ึงในคุณค่าของความงามจะก่อใหเ้กิดประสบการณ์  และถา้ไดผ้า่น
การศึกษาอบรมจนเป็นนิสัยจะกลายเป็นรสนิยม  (Taste)  ซ่ึงเป็นผลท่ี
เกิดจากปฏิกิริยาของการรับรู้ทางการเห็น  การฟัง  และเป็นท่ีมาของการ
รับรู้ความงามทางดา้นทศันศิลป์  ดนตรีและนาฎศิลป์  โดยการรับรู้ท่ีท าให้
เกิดการเรียนรู้จะมีอยู ่ 3  แบบ  คือ  แบบตั้งใจ  แบบไม่ตั้งใจ  และแบบท่ี
เลือกสรรตามความพอใจท่ีจะรับรู้หรือ รสนิยม โดยอาศยัองคป์ระกอบของ
สุนทรียวตัถุ  คือ  วตัถุทางธรรมชาติ  วตัถุทางศิลปกรรม  และองคป์ระกอบ
ของประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  แต่กต็อ้งประกอบดว้ยคุณค่าทางความ
งามและตวัของผูรั้บรู้ดว้ย 

 



ศิลปะ คอื อะไร ?  

 สตัวส์ร้างสีสนัลวดลายข้ึนบนตวัเองเน่ืองจากสญัชาติญาณในการพรางตวัจากภยั
อนัตราย หรือดึงดูดเพศตรงขา้มเพ่ือสืบพนัธ์  

 



ดอกไมมี้สีสนัรูปทรงสะดุดตาเพ่ือล่อแมลงใหม้าช่วยผสมเกสร  







แต่มนุษยส์ร้างศิลปะข้ึนจากความตอ้งการทางจิตใจมากกวา่
ความตอ้งการทางกาย  

 





อภชิาติ แสงไกร 







• “ ศิลปะ” กคื็อ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการทาง
จิตใจ ซ่ึงในระยะแรกอาจสร้างข้ึนจากส่ิงของท่ีเป็นความตอ้งทาง
กายก่อนกไ็ด ้เช่น อาหารซ่ึงตามความเป็นจริงแลว้มนุษยกิ์นอาหาร
เพื่อใหด้ ารงชีวิตอยูไ่ด ้แต่ความตอ้งของมนุษยม์ากไปกวา่นั้น เช่น 
ระหวา่งท่ีตอ้งอาหารใหก้ายกต็อ้งอาหารใหจิ้ตใจดว้ย หรือ
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีจุดประสงคส์วมใส่เพื่อความอบอุ่นของร่างกาย
มนุษยก์ย็งัสร้างสรรคใ์หมี้ความงดงามเป็นตน้ ศิลปะท่ีสร้างควบคู่ไป
กบัส่ิงของในการด ารงชีวิตมนุษยเ์หล่านั้นจะร่วมเรียกวา่ “ ประยกุต์
ศิลป์ (Applied Art)” เม่ือมนุษยมี์ความตอ้งการความงามส่ิงท่ี
สนองจิตใจมากเขา้ กล่าวคือตอ้งการเพียงช่ืนชม สีสนัสวยงาม ฟัง
เสียงไพเราะ มองลีลาเคล่ือนไหวท่ีอ่อนชอ้ย ประดิษฐกรรมทาง
ศิลปะอนัสูงส่งท่ีมีผลต่อจิตใจมนุษยจึ์งเกิด ในรูปแบบของ “ วิจิตร
ศิลป์ (Fine Art)” จึงอุบติัข้ึนอยา่งมากมายมหาศาล ทุกชาติทุก
ภาษาในโลกน้ีลว้นสร้างศิลปะอนัวิจิตร ดงัตวัอยา่งท่ีรับกนัวา่เป็นส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกต่างๆ  



• - เม่ือมนุษยม์องเห็นความงามของธรรมซาติอยา่งสนใจจึงเกิดความคิดสร้าง
กลวิธีในการลอกแบบธรรมชาติ จนเป็นวิชาการเขียนภาพข้ึน  



• เม่ือมนุษยไ์ดย้นิเสียงอนัไพเราะจากสภาพแวดลอ้มในธรรมซาติ
อยา่งสนใจจึงเกิดความคิดสร้างกลวิธีในเลียนแบบธรรมชาติ จน
เป็นวิชาการบรรเลงดนตรีและขบัร้องข้ึน 



• เม่ือมนุษยม์องเห็นการเคล่ือนไหวอนังดงามของธรรมซาติอยา่งสนใจจึงเกิด
ความคิดสร้างกลวิธีในการเลียนแบบธรรมชาติ จนเป็นวชิาการดา้นการแสดง
ข้ึน  



จากกลวิธีในการสร้างสรรคค์วามงามทั้ง 3 ฐานก็น าไปสู่ ผลงานศิลปะ ท่ีสามารถ
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามประสาทสมัผสัในการรับรู้ความงามได ้3 

ประเภท ดงัน้ี คือ  
• ทศันศิลป์ ( Visual Art) ศิลปะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการมองเห็น  

• โสตศิลป์ (Audio Art) ศิลปะท่ีรับรู้ไดด้ว้ยการฟัง  
• โสตทศันศิลป์ (Audio-Visual Art) ศิลปะท่ีรับรู้ดว้ยทั้งการมองเห็น

และการฟัง  

 



  


