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ทที ่4  ประสบการณ์ทางสุนทรียะ  

(Aesthetic Experience)  
                                                                               ที่มา http://t3.gstatic.com/images 

                              เกร่ินน า 

 ประสบการณ์ทางสุนทรียะ (aesthetic experience) เป็นค าท่ีใช ้เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึก ท่ีไดจ้าก

ประสบการณ์ในเร่ืองความสวยความงาม  ความไพเราะหรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีไดรั้บ  ผา่นเพทนาการหรือ

อายตนะทั้ง 6 อารมณ์ความรู้สึกประเภทน้ี  เกิดข้ึนอยา่งไร? เกิดไดก้บัผูค้นทุกประเภทหรือไม่? หรือวา่มีลกัษณะ

ส าคญัอยา่งไร? ส่ิงแรกท่ีควรท าความเขา้ใจก็คือ สุนทรียศาสตร์แยกยอ่ยมาจากวชิาปรัชญา ซ่ึงกระบวนการ

ของปรัชญาในการเสาะแสวงหาความจริงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงคือ  การแสวงหาค าถามมากกวา่ค าตอบ หรือจะพดูให้

เท่ๆ  หน่อยก็คือแทนท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีส าเร็จรูปตายตวัมาแลว้แต่กลบัตอ้งการส่ิงท่ีเป็นปัญหา ฉะนั้น

กระบวนการทางปรัชญาจึงเป็นกระบวนการแสวงหาค าถาม คน้หา  สืบคน้ใหพ้บความจริงนั้นๆ แต่ผูค้นพบ

ความจริงจะไม่พอใจอยูแ่ค่นั้น เพราะความจริงท่ีคน้พบไม่มีเสน่ห์พอท่ีจะท าใหน้กัปรัชญาฉงนสนเท่  ใน

กระบวนการคน้หาความงามก็เช่นกนั กองประกวดนางงามจกัรวาลอาจจะใจอยูท่ี่การไดป้ระกาศผลวา่ใครคือ

นางงามแห่งจกัรวาลประจ าปีน้ี แต่นกัปรัชญาเขาจะคิดไปต่อวา่ ท่ีวา่งามอยา่งมีคุณค่านั้น งามอยา่งไร? ใชเ้กณฑ์

มาตรฐานใดมาช้ีน า? เกณฑเ์หล่านั้นเช่ือถือไดม้ากนอ้ยแค่ไหน?  เป็นตน้ เสน่ห์ของแนวคิดอยา่งท่ีวา่น้ีก็คือวา่ 

เราอยา่จ านนต่อความจริงท่ีอยูต่รงหนา้เพราะเหตุวา่คนเขาบอกวา่มนัจริง?  เพราะฉะนั้น กระบวนการของ

ประสบการณ์ทางสุนทรียะจึงตอ้งไดรั้บการตั้งค  าถามวา่  ประสบการณ์ทาง   สุนทรียะคืออะไร? 
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  ภาค 1  ความหมายและลกัษณะทั่วไป 

  

   ค านิยามของประสบการณ์ 

ความหมายตามธรรมดาสามญัท่ีรับรู้รับทราบกนัทัว่ไปนั้น ประสบการณ์หมายถึงการรับรู้เร่ืองราวต่างๆ 

โดยตรง หรือในความหมายอีกแง่หน่ึงคือความเช่ียวชาญหรือช านาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง   เพื่อใหเ้กิดความ

เขา้ใจความหมายในระดบัลึกจึงควรศึกษาจากผูรู้้ดงัต่อไปน้ี 

ค าวา่ประสบการณ์  เป็นค าท่ีเราก าหนดข้ึนเพื่อท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีเราไดส้ัมผสัหรือปะทะกบัโลก

ภายนอก  หลงัจากไดมี้ประสบการณ์แลว้ก็สามารถท่ีจะจ าแนกแยกแยะส่ิงท่ีรับรู้นั้นได ้เก็บสะสมเอาไวเ้ป็น

ความรู้ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการรู้ตวัหรือมีสติ  จึงเช่ือกนัวา่เม่ือเรามีประสบการณ์มากก็จะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆได้

มาก (อารี สุทธิพนัธ์ :2533) การมีประสบการณ์มาก  คือ การรับรู้โลกภายนอกโดยอาศยัการช้ีน า ก าหนดจาก

สุนทรียเจตคติ  (เมินรัตน์ นวะบุศย ์:2536.40)   

ประสบการณ์ของมนุษยเ์กิดจากการสัมผสัระหวา่งโลกภายนอกกบัประสาทสัมผสั ไดแ้ก่ อวยัวะรับ

สัมผสัทั้ง 5 ของเราไดป้ะทะเขา้โลกภายนอก เช่น ตาสัมผสัหรือปะทะเขา้กบัรูป เราก็เรียกวา่จกัษุสัมผสัเป็น

ประสบการณ์ทางตา จึงสรุปไดว้า่ ประสบการณ์หมายถึงส่ิงท่ีรู้โดยอายตนะไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอก แต่

เม่ือพดูลอยๆ มกัหมายถึงส่ิงท่ีรู้โดยอายตนะภายนอกหรือผสัสะเท่านั้น (กีรติ บุญเจือ: 2522; 152)  

 

  ประเภทของประสบการณ์ 

มนุษยส์ามารถรับรู้โดยผา่นประสบการณ์ได ้2 ทางคือ ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์  

ทางออ้ม ซ่ึงสามารถนิยามความหมายไดด้งัน้ี 

 ก. ประสบการณ์ตรง คือการท่ีเราไดป้ะทะกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ณ เวลานั้นทนัทีทนัใด ดว้ยประสาทสัมผสั

ของเราเอง เช่นเรามองเห็นแสงสีทองของพระอาทิตยส่์องเรืองๆ ก่อนท่ีจะโผล่พน้ขอบฟ้าในยามเชา้ เราไดเ้ห็น

แสงนั้นและบรรยากาศนั้นตรงๆ ณ เวลานั้นเราประทบัใจในความงดงามดว้ยตวัเราเอง โดยไม่มีความผดิเพี้ยน

ไปจากส่ิงท่ีเราเห็น เราจะไม่โยงส่ิงท่ีเราเห็นกบัส่ิงอ่ืน ไม่ค  านึงถึงประโยชน์ กิจกรรมอ่ืนเราหยดุพกัชัว่คราว 

1. 

2. 
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ผอ่นคลายความตึงเครียดทางอารมณ์เกิดจินตนาการท่ีพึงเพริดอนัหาขอบเขตมิได ้ประสบการณ์แบบน้ีเราเรียกวา่

เป็นประสบการณ์สุนทรียะ 

 ข. ประสบการณ์รอง  คือการไดรั้บการบอกเล่าวา่มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนจากบุคคลอ่ืน  เราอาจมี

ความรู้สึกประทบัใจมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ผูเ้ล่าก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัสารท่ีผูเ้ล่าไดถ่้ายทอด  ความประทบัใจของเราจะ

ถูกเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมอยา่งอ่ืนท่ีเราไดบ้นัทึกเอาไวแ้ลว้  ซ่ึงอาจจะตรงกบัเร่ืองท่ีเราไดรั้บการ

ถ่ายทอดหรือไม่ ประสบการณ์อยา่งน้ีไม่ถือวา่เป็นประสบการณ์ทางสุนทรีย ์ เพราะมนัไดถู้กแปรขอ้มูลละ

เช่ือมโยงขอ้มูลเขา้กบัอยา่งอ่ืนแลว้  จากตวัอยา่งท่ีกล่าวอา้งแมว้า่เราจะไดรั้บการบอกเล่าถึงความงามของพระ

อาทิตยใ์นยามเชา้วา่ “เป็นแสงสีทองเหลืองอมส้มอร่ามเรืองรอง.. ”  เราก็โยงแสงของพระอาทิตยก์บัแสงสีทอง 

(ของทองค า) สีเหลือง  สีส้ม ความแวววาวของวตัถุบางชนิดท่ีเราเคยมีประสบการณ์ ซ่ึงทั้งหมดน้ีไม่ใช่ความงาม

ของแสงพระอาทิตยย์ามเชา้ท่ีผูไ้ปเห็นมานั้นพดูถึงประสบการณ์ทางสุนทรีย ์เป็นประสบการณ์ตรง หมายความ

วา่ เป็นประสบการณ์ท่ีเกิดแก่ผูมี้ประสบการณ์โดยเฉพาะ ไม่ตอ้งมีการถ่ายทอดเป็นสาร มนัมีความกระจ่างในใจ

ผูน้ั้นเอง 

 

   บริบทของประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

ส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดประสบการณ์ทางสุนทรียะนั้น   จะตอ้งมีองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

3.1 สุนทรียวตัถุ (Aesthetic objects) ใชเ้รียกวตัถุท่ีมีค่าของสุนทรียภาพหรือความเป็นรสชาติ ( Aesthetic 

values or flavor) ท่ีมีพลงัหรือเสน่ห์ดึงดูดหรือกระตุน้ ( Attractive power) ค่าสุนทรียภาพดงักล่าวอาจไดจ้ากส่ิง

ท่ีมีความสวยงาม ( Beautiful things) จากวตัถุธรรมชาติ ( Natural objects) หรือความงามเชิงศิลปะ ( Artistic 

beauty) ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเป็นศิลปวตัถุ ( Art objects) และทั้งสองค่าน้ี ถูกน าไปสู่จุดประสงคข์องการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ  

3.2  ตวัค่าของสุนทรียภาพ หรือ ค่าของรส คือ เน้ือหาสาระอนัแทจ้ริง ถูกน ามาเป็นจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ของประสบการณ์ ทางสุนทรียภาพ  

3.3 คุณค่าสุนทรียภาพ หรือ สุนทรียรส ( Aesthetic or flavor qualities) ซ่ึงเป็นตวัค่า (Values ในขอ้ 3.1) 

ท่ีมาท ากริยาปลุกเร้าในลกัษณะซาบซ่านขจรค่า เกิดอาการความพึงพอใจ เพลิดเพลิน หรือโปรดปรานข้ึนมาเป็น

ประสบการณ์ในตวัคน 

3. 
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3.4  ตวัคนผูมี้สมรรถภาพเพียงพอในการรับรู้คุณค่าของความสุนทรียะ  หรือคุณค่าของรส จาก

ประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ มีสองประเภท คือ  

1) ผูรู้้จกัคน้หาคุณค่าของความสุนทรียะ หรือหาคุณค่าของรสมาไดอ้ยา่งเป็นระบบ พร้อมกบัน าคุณค่า

นั้นมาพิจารณาตดัสินวา่มีคุณค่ามาก - นอ้ยใหผู้อ่ื้นได ้คือนกัวจิารณ์ท่ีแทจ้ริง และ  

 2) ผูท่ี้รู้จกัเลือกสรรคุณค่านั้นมาช่ืนชมดว้ยความรัก ขอบและซาบซ้ึงไดต้ามรสนิยมของตนเอง 

(Aesthete) และขอกล่าวอีกคร้ังวา่ประเด็นหลงัคือจุดมุ่งหมายของสุนทรียภาพของชีวติ 

 

   ลกัษณะเฉพาะของประสบการณ์ทางสุนทรียะ 

4.1  ประสบการณ์สุนทรียะเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจากสัมผสัเร่ืองราวต่างๆ โดยตรงในชัว่เวลาขณะนั้น 

เป็นความรู้สึกต่ืนเตน้ ด่ืมด ่าหรือซาบซ้ึงตรึงตราอยูใ่นอิฎฐารมณ์ การมีประสบการณ์กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงจะเกิดผล  

2  ประการ  คือ ผลท่ีเป็นความรู้และผลท่ีเป็นความรู้สึก ฉะนั้นผลจากประสบการณ์สามารถแยกไดร้ายละเอียด

ดงัน้ี 

 1)  ผลท่ีเป็นความรู้  หมายความวา่เม่ือประสาทสัมผสัของเราปะทะเขา้กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เราก็มีความรู้ใน

ส่ิงนั้น ซ่ึงความรู้น้ีมีหลายระดบัต่างกนั  คือ 

 1.1)   ความรู้ระดบัผสัสะ ( Sensation) คือ  ความรู้ท่ีอวยัวะสัมผสัปะทะกบัโลกภายนอกแลว้หากเพียงแต่

รู้วา่เป็นอะไรโดยไม่มีการแปรขอ้มูลก็จะเป็นความรู้ระดบัผสัสะ  เช่น  ตาเราปะทะกบัรูป เรารู้วา่เป็นรูป โดยท่ี

จิตยงัไม่ไดแ้ปรขอ้มูลท่ีประสบวา่เป็นรูปอะไร 

 1.2) ความรู้ระดบั สัญชาน ( perception) คือ เม่ือจิตไดแ้ปรขอ้มูลท่ีประสบใหเ้รารู้วา่ส่ิงนั้นเป็นอะไร มี

ลกัษณะเฉพาะอยา่งไร 

 1.3) ความรู้ระดบัสังขาร ( reflection)  คือ จิตไดป้รุงแต่งไตร่ตรองขอ้มูลท่ีประสบตามท่ีจิตตอ้งการ  

1.4) ความรู้ระดบัมโนทศัน์ (concept)  คือ ความเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้ หมดส้ินขอ้สงสัย 

2) ผลท่ีเป็นความรู้สึก   หมายถึง  เม่ือเกิดการปะทะกนัระหวา่งโลกภายนอกกบัประสาทสัมผสัเราก็จะ

เกิดความพึงใจท่ีเกิดจากการปะทะสังสันทน์นั้น ความพึงใจน้ีไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความรู้สึก ผลชนิดน้ีน่ีเองท่ี

4. 
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เป็นประสบการณ์สุนทรียะ   ประสบการณ์เป็นผลของความรู้ระดบัสัญชาน มีลกัษณะส าคญัอยูท่ี่ความจดจ่อต่อ

ปรากฏการณ์โดยปราศจากความสนใจต่อผลประโยชน์ มนัเป็นความรู้สึกพึงใจท่ีเกิดจากการรับรู้โดยไม่สนใจ

ต่อเร่ืองผลประโยชน์ ประสบการณ์สุนทรียะจึงแตกต่างจากประสบการณ์อ่ืน ๆ   (เมินรัตน์ นวะบุศย ์:อา้ง

แลว้;40)   ลองอ่านความรู้ท่ีไดรั้บจากความรู้สึกต่อไปน้ี 

         ฉันได้ยินนักดาราศาสตร์ผู้คงแก่เรียน 

มีตัวเลขมีแผนภูมิอยู่ต่อหน้าเพ่ือใช้ในการพิสูจน์ 

มีการบวก  การลบ  การวดั  และการค านวณ 

ฉันนั่งฟังดู  เห็นคนตบมือกันลั่นห้องบรรยาย 

ฉับพลันนั้นฉันรู้สึกเหน่ือยและเบ่ือหน่ายอย่างบอกไม่ถกู  

ฉันลุกขึน้แล้วเล่ียงออกมาเดินเล่นคนเดียว 

ท่ามกลางความช่ืนฉ า่อันลีล้ับของราตรีกาล 

และคร้ังแล้วคร้ังเล่าฉันแหงนดูดาวทางหลายเบือ้งบนอย่างสงบ 

(วอลท ์ วทิแมน (Walt  Whitman)  :  1819-1892  ) (อา้งใน วทิย ์วทิศเวทย:์2540;133) 

       แวบเดียวของความรู้สึกท่ีได้จากดงไม้ 

อาจสอนท่านเก่ียวกับมนุษย์ 

ในเร่ืองความดีความช่ัว 

ได้ดีกว่าเมธีท้ังหลาย 

ความอ่อนหวานคือส่ิงท่ีธรรมชาติให้แก่มนุษย์ 

แต่ปัญญาความคิดท่ียุ่มย่าม 

ได้บิดเบือนความงามของสรรพส่ิง 

ในการแยกแยะเราได้ท าฆาตกรรม 
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พอกันทีส าหรับวิทยาการท้ังหลาย 

ปิดหนังสือท่ีว่างเปล่าเหล่านั้นเสีย 

จงมาพร้อมกับหัวใจ  อันพร้อมท่ีจะรับ 

(เวดิส์เวร์ิธ  (Wordworth) 1770-1850) (อา้งใน วทิย ์วทิศเวทย:์อา้งแลว้;141) 

  4.2  ประสบการณ์สุนทรียไ์ม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวกบัความเป็นจริง   ผูมี้ประสบการณ์สุนทรียจ์ะรู้วา่ส่ิงท่ี

เกิดข้ึนท่ีเราปะทะอยูน่ั้นไม่ใช่ความจริง แต่ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงนั้นจริง เพราะวา่ประสบการณ์สุนทรียะเป็น

การรับรู้โดยไม่หวงัผลประโยชน์อะไร ดงันั้นจึงไม่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความจริงแต่อยา่งใด (อารี สุทธิพนัธ์  : 

2533.37) เช่น เม่ือเราไปชมนิทรรศการภาพทิวทศัน์ เราก็ไม่ตอ้งไปสนใจวา่ เขาวาดภาพไดเ้ป็นจริงขนาดไหน  

ตน้ไมท่ี้เห็นเป็นส่ิงท่ีเหมือนตน้ไมจ้ริงหรือไม่   แต่ใหเ้ราพึงใจกบัแสงสีท่ีกลมกลืนน่าช่ืนชม หรืออีกตวัอยา่ง 

หากเราไดช้มภาพยนตร์ เราเห็นผูแ้สดงบทผูร้้ายไดอ้ยา่งร้ายไม่มีท่ีติ เราก็ช่ืนชมกบับทนั้น โดยไม่ไปสนใจวา่ตวั

จริงเขาร้ายหรือเปล่า เราจะไม่มีอารมณ์ร่วม ( in) จนโกรธเกลียดเขา เน่ืองจากวา่ ประสบการณ์สุนทรียะเกิดการ

ดึงใจใหห่้างจากความเป็นจริง ไม่ใหเ้กิดอารมณ์ร่วมจนกระทัง่สูญเสียคุณค่าความเป็นสุนทรียะไป  (เมินรัตน์ 

นวะบุศย ์:อา้งแลว้.41) 

 

  ประสบการณ์ทางสุนทรียะ กล่าวโดยสรุปได้ดงันี ้(สุเชาวน์ พลอยชุม.มปพ.209) 

1)  อยากดู อยากฟัง เพื่อสนองความอยากดู อยากฟังเท่านั้น ไม่มุ่งผลอยา่งอ่ืน 

2)  สนใจ ลกัษณาการท่ีปรากฏ (appearance) ของส่ิงท่ีเราดูมากกวา่ประโยชน์ของมนั 

3)  ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ (feeling of pleasure or impression)  เสมอ 

4) ท าใหลื้มเหตุการณ์ในชีวติจริง( practical activity)  ไดช้ัว่ขณะเป็นเหตุใหไ้ดรั้บความผอ่นคลายทาง

อารมณ์ 

5)  ท าใหเ้กิดความรู้สึกเป็นอนัเดียวกนั (empathy) และความคิดล่องลอย(psychic distance) 

 

5. 
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   แหล่งก าเนิดประสบการณ์ทางสุนทรียะ (อารมณ์สุนทรียะเกดิขึน้ได้อย่างไร?) 

อารมณ์เก่ียวกบัความรู้สึกท่ีเรียกวา่ประสบการณ์ทางสุนทรียะนั้นจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยั

องคป์ระกอบหลายอยา่ง ซ่ึงอยา่งนอ้ยก็จะตอ้งมีส่ิงเหล่าน้ี คือ 

 1) มีความเขา้ใจเร่ืองสุนทรียศาสตร์อยา่งถ่องแท ้และใชป้ระสาทสัมผสัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรา

ก าลงัสนใจอยูน่ั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 2)  มีความสามารถท่ีจะสร้างอารมณ์ใหเ้ป็นภาพข้ึนมาได ้ หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ตอ้งมี

ความสามารถสร้างมโนภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3)  เพทนาการนั้นจะตอ้งช่วยถ่ายทอดความหมายของส่ิงท่ีเราดูอยูห่รือฟังอยู่  

 4) มีความรู้สึกต่อส่ิงท่ีเราก าลงัสนใจดูหรือฟัง (เช่น ภาพเขียน ดนตรี) นั้น ดูเหมือนของจริงหรือ

ธรรมชาติจริงๆ  

 5) ตอ้งมีความรู้สึกตวัอยูเ่สมอวา่ เราก าลงัสนใจอะไรอยูใ่นขณะนั้น  

ฉะนั้น ในการท่ีจะเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ทางสุนทรียะได ้อวยัวะรับรู้หรืออวยัวะสัมผสั จึงมีส่วน

ส าคญัในประสบการณ์ทางสุนทรียะเหมือนกนั อวยัวะท่ีมีส่วนส าคญัในประสบการณ์ทางสุนทรียะมากท่ีสุดคือ 

จกัขนุทรีย ์(อวยัวะในการเห็น) กบัโสตินทรีย ์(อวยัวะในการฟัง) หรือวา่การดูกบัการฟังนัน่เอง  ส่วนอวยัวะใน

การดมกบัอวยัวะในการชิมหรือล้ิมรส (จมูกกบัล้ิน) มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ทางสุนทรียะนอ้ยท่ีสุด 

ทั้งน้ีเพราะ 

1)  ความรู้สึกถ่ายทอดไดดี้ทางตาและทางหู 

2)  การดู การฟังสามารถกระท าไดท้ั้งระยะใกลแ้ละระยะไกล 

3)  การดู การฟังสร้างความประทบัใจไดดี้กวา่และนานกวา่เพทนาการอ่ืน ๆ ประสบการณ์ทางสุนทรียะ  

 

6. 
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ข้อพจิารณาปัญหาเร่ืองประสบการณ์สุนทรียะ (เอกลกัษณ์ มาลีทิพยว์รรณและหอมหวล บวัระภา:2552) 

ประการแรกเม่ือเราจะท าการกล่าวถึงเร่ืองประสบการณ์สุนทรียะนั้น เราจะตอ้งมีความเช่ือเสียก่อนวา่

ประสบการณ์สุนทรียะนั้นมีอยูไ่ม่อยา่งนั้นเราก็จะไม่สามารถกล่าวถึงส่ิงนั้นไดแ้ละไม่มีเหตุผลใด ๆ ทั้งส้ินท่ีจะ

กล่าวถึง 

ปัญหาเร่ืองประสบการณ์สุนทรียะเป็นท่ีถกเถียงกนัมายาวนานทั้งในบริบททางสุนทรียศาสตร์และ

ศิลปะจนเป็นท่ีตกลงกนัวา่ประสบการณ์สุนทรียะนั้นมีรากฐานอยูบ่นจิตวทิยา ในบริบทท่ีวา่มนัเป็นหรืออยูใ่น

แนวความคิดเร่ืองระดบัขั้นของจิต ยกตวัอยา่งเช่นประเด็นปัญหาของอาริสโตเติลเร่ืองอารมณ์เศร้าโศกจากความ

สงสารและความกลวั ค าอธิบายเร่ืองความงามของอไควนสั ( St. Thomas Aquinas 1225 – 1274) นกัปรัชญาใน

ยคุกลางในความหมายของความปีติในการเพง่พินิจ ( Contemplation) ขอ้อา้งของคานตเ์ร่ืองความพึงพอใจท่ีไร้

ประโยชน์หรือวตัถุประสงคแ์อบแฝงเป็นคุณลกัษณะท่ีท าใหเ้ราตระหนกัถึงความงามได ้รวมทั้งอารมณ์

สุนทรียะ ( Aesthetic emotion), การเพง่พินิจทางสุนทรียะ ( Aesthetic contemplation), และความพึงพอใจทาง

สุนทรียะ ( Aesthetic pleasure) แนวความคิดเหล่าน้ีเก่ียวพนักบัการรับรู้สุนทรียภาพ ( Aesthetic perception), 

สุนทรียเจตคติ ( Aesthetic attitude), และความซาบซ้ึงในสุนทรียภาพ ( Aesthetic appreciation) (Levinson 

Jerrold: 2003;99) ซ่ึงเราจะไดท้  าความเขา้ใจกนัเอาไวต้รงน้ีก่อนวา่ ประสบการณ์สุนทรียะส าหรับคานตแ์ลว้นั้น

เป็นปรากฏการณ์อยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในจิตของเรา 

อยา่งไรก็ตามกลไกทางจิตน้ีมุ่งประเด็นไปท่ีท่ีวา่ง (Space) และเวลา (Time) เพราะท่ีวา่งและเวลาเป็นส่ิง

แรกท่ียนืยนัการมีอยูข่องรูปทรงแห่งประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมและท าใหก้ารรับรู้วตัถุนั้นเป็นไปได ้ชุดของท่ี

วา่งและเวลาน้ีแยกออกจากองคป์ระกอบในประสบการณ์ทางผสัสะอ่ืน ๆ คานตต์ั้งขอ้อา้งทฤษฎีน้ีผา่นศพัท์

เฉพาะหลายค า ไดแ้ก่ การรู้ตรงก่อนประสบการณ์อนับริสุทธ์ิ ( pure a priori intuitions) แบบของการรู้ตรง 

(forms of intuition) แบบของส่ิงปรากฏ ( forms of appearance) ขอ้อา้งหลกัประการท่ีสองเร่ืองประสบการณ์

สุนทรียะคือท่ีวา่งและเวลาไม่ไดน้ าเสนอความจริงสูงสุดหากแต่เป็นเพียง “แบบของความรู้สึก ” เป็น

องคป์ระกอบท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นการรับรู้เชิงอตัวสิัยของเรา และทุกส่ิงซ่ึงกินพื้นท่ีหรือมีคุณสมบติัทางโลก 

ทุกวตัถุท่ีเป็นประสบการณ์ของเราเป็นเพียงส่ิงปรากฏซ่ึงเป็นส่ิงตรงขา้มส่ิงในตวัเอง ( things in themselves) 

(Gardner Sebastian, 1999, p. 65) ขอใหเ้ราสังเกตการเป็นการรับรู้เชิงอตัวสิัยเท่านั้นเพราะเป็นเร่ืองของประสาท

สัมผสัและความรู้สึกท่ีเกิดจากการสัมผสัยงัไม่ใช่ความรู้สากลจนกวา่จะผา่นกระบวนการวภิาคทั้งสิบสอง

ประการเสียก่อน 
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Noumena  

ความเป็นจริง

ภายนอก 

Space Time Particulars 

 ส่ิงเฉพาะหน่วย ท่ีว่าง เวลา 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงกลไกของความรู้แบบบริสุทธ์ิแห่งผสัสะ (Pure Forms of Sensation) 

คานตมี์ความเช่ือวา่หากเรามีความกระจ่างชดัในทฤษฎีของกลุ่มเหตุผลนิยมและประจกัษนิ์ยม เราจะพบ

ความแตกต่างอยา่งท่ีสุดระหวา่งแนวความคิดสองประการ ในทางหน่ึงคือส่ิงท่ีวตัถุปรากฏแก่เราและอีกประการ

หน่ึงคือส่ิงท่ีเรา คิดถึง กระบวนการทางจิตท่ีเราไดรั้บติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิดเป็นตวัแทนในความหมายท่ีวตัถุ

ปรากฏแก่เราและเป็นมโนทศัน์ในความหมายท่ีเราคิดถึงวตัถุดว้ย พลงัการรับรู้ในตวัเราท่ีสามารถท าใหว้ตัถุ

เปิดเผยการปรากฏแก่เราได ้คานตเ์รียกวา่ความรู้สึก ส่วนพลงัท่ีท าใหเ้ราสามารถคิดถึงวตัถุคานตเ์รียกวา่ความ

เขา้ใจ ซ่ึงเราไดท้ราบแลว้วา่ความเขา้ใจนั้นตอ้งผา่นกระบวนการทางจิตเช่นเดียวกบัความรู้สึกซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 

ขั้นตอน คือ Quantity, Quality, Relation และ Modality และในแต่ละขั้นตอนแบ่งยอ่ยออกไดอี้กขั้นละสาม

ระดบัดว้ยกนัรวมเป็นวภิาคทั้งสิบสอง (Categories 12) ตามแผนผงัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

Particulars  

ความรู้เฉพาะหน่วย 

Quantity Quality Relation Modality  

 

 

 

 Universals 

ความรู้สากล 

1. Unity 1. Reality 1.Substance 

and Accident 

1. Possibility 

and 

Impossibility 

2. Plurality 2. Negation 2. Causality 

and 

Dependence 

2. Existence 

and 

Inexistence 

3. Totality 3. Limitation 3.Community 

or Interaction 

3. Necessity or 

Contingency 

 

                 ตาราง แสดงแบบบริสุทธ์ิของความเขา้ใจ (Pure Forms of Understanding) 
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ในส่วนเร่ิมตน้ของหนงัสือ “การวจิารณ์การตดัสิน ” (the Critique of Judgment) วา่ดว้ย “การวเิคราะห์

ความงาม” (Analytic of the Beautiful) ซ่ึงคานตก์ล่าวถึงการวเิคราะห์ความงามวา่ “ในการจะกล่าววา่ส่ิงใดส่ิง

หน่ึงสวยงามไดน้ั้นจ าเป็นจะตอ้งอาศยัส่ิงใดบา้ง”  ซ่ึงคานตก์ล่าววา่ตอ้งใชก้ระบวนการทางจิตส่ีระดบัหรือวภิาค

ทั้งสิบสองประการดงัตารางท่ีแสดงใหเ้ห็นขา้งตน้ 

ท่ีวา่งและเวลาคือศกัยภาพก่อนประสบการณ์ (เป็นส่ิงท่ีติดตวัเรามาตั้งแต่ก าเนิด) ของการถูกเร้าจากส่ิง

ต่าง ๆ (ความรู้สึก) และวภิาคทั้งสิบสองประการคือศกัยภาพก่อนประสบการณ์ของการตดัสิน (ความเขา้ใจ) วตัถุ

ท่ีมีความงามเร้าใหเ้ราเกิดความรู้สึกพึงพอใจจากความงาม ดงันั้นปัญหาเร่ืองเง่ือนไขส าหรับการท าการตดัสินวา่

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดสวยงามก็คือการตดัสินท่ีอยูบ่นความรู้สึกพึงพอใจเม่ือเราปะทะกบัวตัถุนั้น ๆ   

 อภิปรัชญาและทฤษฎีความรู้ของคานตอ์ยูบ่นพื้นฐานของการจ าแนกระหวา่งความรู้สึกและความเขา้ใจ 

ความรู้สึกคือศกัยภาพในการรับการเร้าจากส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยประสาทสัมผสั แต่ทวา่ระดบัน้ียงัไม่เป็นการ

เพียงพอในระดบัของการคิดหรือการมีประสบการณ์ท่ีมีความหมาย ในอีกทางหน่ึง ความเขา้ใจไม่มีเร่ือง

ความรู้สึก มนัตอ้งผา่นกระบวนการและท างานกบัความคิด ไม่ใช่การรู้ตรง เป็นศกัยภาพเชิงรุกของการผลิต

ความคิด ประสบการณ์โดยทัว่ไปมาจากความสามารถในการสังเคราะห์ของกลไกของจิตทั้งสองประการน้ี 

วตัถุดิบจากอวยัวะรับสัมผสักลายเป็นความเขา้ใจโดยไดรั้บการบญัชาการภายใตค้วามคิดรวบยอดซ่ึงไดผ้ลมา

เป็นความคิด (หรือการตดัสิน) ยกตวัอยา่งเช่น “ส่ิงน้ี (ซ่ึงฉนัก าลงัมองดูมนัอยูผ่า่นประสาทสัมผสัการมองเห็น

ของฉนั) คือหนงัสือเล่มหน่ึง” โดยการ “ตดัสิน” คานตใ์หค้วามหมายวา่การมีประสบการณ์ทัว่ไปคือผลของการ

อา้งหรือยนืยนับางส่ิงหรือทราบรูปการณ์ของส่ิงนั้น และการตดัสินวา่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงสวยงามนั้นคานตเ์รียกการ

ตดัสินนั้นวา่การตดัสินทางรสนิยม ( Gaut Berys and Lopes Dominic Mclver ed. :2005; 56) ซ่ึงเป็นการตดัสินท่ี

มีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากการตดัสินในรูปแบบทัว่ไปจากท่ีกล่าวผา่นมาอนัเป็นผลท าใหป้ระสบการณ์ความ

งามนั้นมีลกัษณะพิเศษตามไปดว้ย 
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